
وزارت اطالعات و فرهنگ، دیروز در 
مسوول  ماندگار،  روزنامۀ  عنوانی  نامه یی 
این روزنامه را در پیوند به نشر گزارشی 
درآمد-  صدا  به  خطر  »زنگ  عنوان  زیر 
وزارت اطالعات و فرهنگ در تالش تجدید 
»بررسی  کمیسیون  به  است«،  سانسور 
شکایات و تخلف های رسانه یی« فرا خوانده 

است. 
و  نویسنده گان  از  برخی  گزارش،  این  در 
پژوهشگران تاریخی و سیاسی گفته بودند 
که وزارت اطالعات و فرهنگ و به ویژه باری 
جهانی وزیر تازۀ این وزارت، مانع فرستادن 
تهران  کتاب  نمایشگاه  به  کتاب  عنوان   80

شده است.  
اکنون این وزارت طی نامه یی مدیر مسوول 
روزنامۀ ماندگار را برای توضیح در خصوص 

نشر این گزارش فراخوانده است

من از 
بیگانه گان 
هرگز ننالم!

جنرال عبدالرزاق:

د نظام ځیني غړي د سیمې له استخباراتو 

رسه الس لري
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

دیکتاتوری وزارت اطالعات 
و فرهنگ در روز جهانی مطبوعات

قطر  کنفرانس  در  صلح  مذاکرات  آغاز  تکذیب  پی  در 
توسط طالبان و مقامات دولتی، معاون وزیر امور خارجه 
صلح  تأمین  به  کمک  برای  کشورش  تمایل  از  قطر 

افغانستان خبر داد.
یوسف بن خلیفه عبداهلل...                  ادامه صفحه 6

در دومین روز جلسه بررسی پرونده فرخنده در دادگاه 
ابتدائی کابل، رییس دادگاه حکم بازداشت یک شهروند 

عرب-افغان و پیگرد دو افسر پولیس را صادر کرد.
دیروز یکی از متهمان پولیس در جریان بررسی پرونده 
در دادگاه فرخنده گفت که یک شهروند عرب در وقت 
حمله به فرخنده، حضور داشت که وسایل الکترونیک 
با خود داشت و در آن زمان وسایل مخابراتی پولیس 

از کار افتاده بود.
رییس  مجددی  صفی اهلل  موضوع  این  طرح  دنبال  به 
ظاهر  ژنرال  که  داد  دستور  کابل  ابتدائی  دادگاه 
داخله،  وزارت  جنایی  تحقیقات  اداره  رییس  ظاهر، 
افسران  از  شماری  و  فرمانده  رحیمی،  عبدالرحمان 
ارائه  برای  دادگاه  جلسه  در  کابل  پولیس  ارشد 

توضیحات حضور یابند.

آقای رحیمی فردی را که گفته شده بود عرب است 
هم در دادگاه حاضر کرد و گفت که او اسناد تابعیت 

افغانستان را دارد و اصال عرب نیست.
ارائه گذرنامه و شناسنامه افغانی از سوی این فرد که 
حدود یک سال پیش از عربستان سعودی به افغانستان 
آقای  و  نکرد  فراهم  را  دادگاه  رییس  قناعت  آمده، 

مجددی دستور بازداشت او را صادر کرد.
در دادگاه گفته شد که این فرد تا ۴۸ ساعت پس از 
قتل فرخنده در بازداشت پولیس بوده و بعدا به دلیل 
این که اسنادی مبنی بر مظنون بودن او وجود نداشت، 

آزاد شده بود.
دوم  حوزه  پولیس  افسر  دو  داد  دستور  دادگاه  رییس 
امنیتی کابل که این فرد را از بازداشت آزاد کرده بودند 

هم تحت پیگرد قرار گیرند.

دیگر  افسر  بازداشت یک  دادگاه روز شنبه هم حکم 
فرخنده  بود.  کرده  صادر  را  کابل  پولیس  دوم  حوزه 

در نزدیکی مقر حوزه دوم پولیس کابل به قتل رسید.
در حال حاضر ۱۹ افسر و...             ادامه صفحه3 

قطر:
به دنبال تأمین صلح 
در افغانستان هستیم

دشواری های صلِح 
غنــی

رییس جمهوری 
به کدام 

دستاوردهای 
شش ماهه 
می نازد؟

2

4

6

5

ماریو، مردی 
از پرو

دربارۀ ماریو 
بارگاس 

یوسا و رمان 
سال های سگی 

در برگ ها

پایـاِن
 بـــازی

قاضی دادگاه ویژۀ فرخنده:

دو افسر پولیس و یک عرب بازداشت شوند

صفحه 6

صفحه 3

صفحه 3

غنی هم چنان درک می کند که صلح با پاکستان مهم  تر 
به  مارچ خود  ماه  طالبان است. وی در سفر  با  از صلح 
ایاالت متحده گفت که طی یک دهۀ  گذشته دو کشور 
اگر  و  داشته اند  قرار  اعالم نشده  دشمنی  حالت  در 
آن ها به جنگ مشترک علیه تروریسم و شورش متعهد 
هستند، صلح با طالبان دست یافتنی خواهد بود. این 
این  در  خود  تعهدات  به  واقعا  پاکستان  آیا  که  سوال 
زمینه عمل خواهد کرد را تنها گذر زمان پاسخ خواهد 
داد. در واکنش به حسن نیت بی  سابقۀ غنی،  پاکستان 
تا کنون تغییر محسوسی در رفتارش نشان نداده است

ACKU



رییس جمهوری افغانستان در مراسم بزرگداشت 
از پیروزی مجاهدین که با چهار روز تأخیر در 
ارگ ریاست جمهوری کشور برگزار شد، نسبت 
به روند موجود حکومت داری در افغانستان ابراز 
خرسندی کرد و گفت که در شش ماه گذشته، 
روز  صد  در  و  داشته  زیادی  دستاوردهای 
نخسِت آغاز به کارِ کابینۀ جدید، تغییراِت مثبت 

در زنده گی مردم رونما خواهد شد. 
این سخنان بدون شک می تواند سخنانی بسیار 
عوام فریبانه  تحلیل،  بدترین  در  و  خوش بینانه 
دستاوردهای  از  حالی  در  غنی  آقای  باشد. 
که  می کند  خرسندی  ابراز  دولت  شش ماهۀ 
سخنان رییس اجرایِی دولت که در همین مراسم 
حتا  و  رد  را  اظهارات  این  می کرد،  سخنرانی 

نقض می کنند. 
دولت  شش ماه،  طی  که  می گوید  غنی  آقای 
اما  داشته،  زیادی  دستاوردهای  ملی  وحدت 
مشکالت  که  می گوید  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
افزایش  برابر  ده  گذشته  به  نسبت  افغانستان 
این  نیز  موجود  واقعیت های  است.  کرده  پیدا 
نه  گذشته  شش ماه  در  می کنند.  تأیید  را  امر 
اصلی ترین  عنوان  به  امنیتی  وضعیت  در  تنها 
بل خالف  نشده،  ایجاد  تغییری  دولت  اولویِت 
آن، بر دامنۀ ناامنی ها و تشدید حمالت مخالفان 
افزایش چشم گیر به میان آمده است. گزارش ها 
صدها  که  آن اند  از  حاکی  شمالی  والیاِت  از 
این والیات شده و در  تازه نفس وارد  شورشِی 
استند.  مناطق  این  گستردۀ  ناامن سازی  تدارِک 
مخالفان  که  می دهند  نشان  گزارش ها  برخی 
مسلح حاال از ساحات والیت قندوز به نقاطی 
ده ها  به  و  شده اند  سرازیر  بدخشان  والیت  در 
شورشِی دیگری پیوسته اند که از آن سوی مرزها 
تجهیز و تمویل شده و به منطقه اعزام شده اند. 

به  قادر  حتا  گذشته  شش ماه  در  جدید  دولِت 
تعیین وزیر دفاع کشور نشد و نه هم توانست 
در عرصۀ امنیتی، راهبرد مشخصی را ارایه کند 
که بتواند به عنوان طرح امنیتی، مورد استفاده و 
توجه نهادهای مسوول قرار گیرد. هنوز مشخص 
از  امنیتی کشور،  نظامی و  واقعًا دکترین  نیست 
چه ویژه گی هایی برخوردار است و کدام مسایل 
در اولویِت این دکترین قرار دارد. در همین حال، 
در دیگر ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز 
نداشته  ملموسی  دستاورد  ملی  وحدت  دولت 
است. وقتی آقای غنی از دستاوردهای شش ماهه 
او  منظورِ  که  نیست  مشخص  می کند،  صحبت 
کدام دستاوردهاست و در چه عرصه یی حاصل 

شده اند. 
کارکرد دولت وحدت ملی در شش ماه گذشته 
قرین به موفقیت نبوده است، هرچند نمی توان از 

مشکالت و چالش های موجود نیز چشم پوشی 
کرد. دولت وحدت ملی در شرایط سختی کارِ 
بر  هم چنان  گذشته  میراث  کرد.  آغاز  را  خود 
و  می کند  سنگینی  تازه  دولت مرداِن  شانه های 
واقعًا این که چه زمانی از حجم مشکالت کاسته 
است.  نیافته  روشنی  پاسخ  هنوز  شد،  خواهد 
گفتمان غالب در فضای سیاسی کشور، گفتماِن 
جمهوری  رییس  از  است.  امیدواری  ایجاد 
آینده یی روشن  از  اجرایی، همه  رییس  تا  آغاز 
می دهند  را   تغییراتی  نوید  و  می گویند  سخن 
و  می شود  ایجاد  کشور  فضای  در  به زودی  که 
به رونق اقتصادی و سیاسی می انجامد. به گفتۀ 
رییس جمهوری، به زودی صلح تأمین می شود و 
دیگر مردم با مشکِل ناامنی روبه رو نخواهند بود. 

اما این ها همه در شعار و حرف وجود دارند و 
در واقعیت، وضعیت بدتر از آن چیزی ست که 

می توان تصورش را کرد. 
افزوده  کشور  در  بی کاران  لشکر  بر  روز  هر 
در  تحصیل کرده گان  از  شماری  اخیراً  می شود. 
برابر پارلمان اسناد تحصیلِی خود را آتش زدند. 
کشور  در  بی کاری  وضعیِت  به  آن ها  اعتراض 

با  نتوان  که  کشوری  در  می گفتند  آن ها  بود. 
تحصیل و داشتن سند تحصیلی، کاری دست وپا 
کرد و لقمه نانی فراچنگ آورد، چنین سندی به 

چه درد می خورد. 
به شدت  گذشته  در شش ماه  اقتصادی  وضعیت 
تهی تر  فقرا  دسترخواِن  و  گذاشته  افول  به  رو 
رهبران  وعده های  آیا  است.  شده  گذشته  از 
دولت وحدت ملی به شهروندان کشور، فقر و 
خود،  انتخاباتی  مبارزات  در  آن ها  بود؟  ناامنی 
نشان می دادند  را  باغ های سرخ و سبزی  چنان 
که فکر می شد به محض روی کار آمدن دولت 
جدید، تغییرات در تمام عرصه ها خود را نشان 
خواهند داد. اما چنین نشد و دولت وحدت ملی 
بزرگی  سدهای  و  موانع  با  گام ها  نخستین  در 

روبه رو شد. 
شش ماه نخسِت دولت موجود، در چانه زنی  بر 
سِر کرسی های حکومت گذشت و بدون شک 
صد روز نخسِت کاری کابینۀ آن نیز در گزینش 
تیم  دو  میان  که  وزارت خانه  هر  کلیدی  افراد 
انتخاباتی تقسیم شده است، سپری خواهد شد. 
دستاورد آقای غنی در شش ماه گذشته، عبارت از 
انجام طوالنی ترین گفت وگوهای تاریخی برای 
ساختن یک کابینۀ نیم بند بود؛ کابینه یی که هنوز 
نسبت به کارآیی آن نمی توان ابراز نظر کرد و نه 
هم مشخص است که این کابینه بتواند از پِس 
مشکالِت کشور بیرون شود. البته در این میان، از 
بحث والیان و سفرا نیز نباید غافل بود که بازهم 
با  پس  بود.  خواهد  چالش زا  و  زمان بر  روندی 
این حساب، آقای غنی از چه دستاوردی سخن 

می گوید و وعدۀ کدام تغییرات را می دهد؟ 
بدون  و  دیگر هم سپری خواهد شد  روزِ  صد 
شک تغییری مثبت در زنده گی مردم نخواهد آمد؛ 
از گذشت  پس  فعلی  دولِت  سازوکارهای  زیرا 
شش ماه حاال کاماًل برمال شده و دیگر نمی توان 
با سخنان فریبنده و چرب ونرم مردم را مشغول 
کرد. طرح های آقای غنی برای ایجاد تغییرات، 
سطحی اند  و  ساده اندیشانه  طرح های  چنان 
طرح های  عنوان  به  آن ها  از  می توان  فقط  که 
غنی  آقای  منشور  کرد.  یاد  مرتبه سوم  اقتصادی 
که در زمان انتخابات تدوین شده و هنوز هم به 
عنوان محور اصلِی سیاست های افغانستان از آن 
سود می جوید، در دسترس است. در این منشور 
که  ندارد  آن چنانی وجود  و  قابل مالحظه  چیز 
قادر باشد تغییرات بنیادی در ساختارهای دولتی 
و غیردولتی ایجاد کند. آقای غنی هنوز پس از 
گذشت شش ماه از تشکیل دولت جدید، موفق 
از  و  نشده  کشوری  کالِن  استراتژی  تدوین  به 

همان منشور انتخاباتی خود استفاده می برد. 
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احمـد عمران

رییس جمهوری 
به کدام دستاوردهای شش ماهه می نازد؟

 

از روز گذشته )3 می 20۱5/ ۱3 ثور ۱3۹۴( به عنوان روز 
افغانستان  در  چاپی(  مطبوعات)رسانه های  آزادی  جهانِی 
بزرگ داشت به عمل آمد. اما وزارت اطالعات  و فرهنگ در 
همین روز، مکتوِب تهدیدکننده یی را به چهار روزنامۀ کشور 
از جمله روزنامۀ ماندگار فرستاده و مدیر مسووِل آن را برای 
غیرقانونِی  کمیسیون  به  گزارش،  یک  نشر  دربارۀ  توضیح 
تخطی رسانه ها فرا خوانده است. این اقدام وزارت اطالعات 
نشان  مطبوعات،  آزادی  جهانی  روز  در  آن هم  فرهنگ  و 
می دهد که این وزارت، چنین کاری را در چنین روزی به 
گونۀ عمدی انجام داده تا عماًل نشان دهد »آزادی مطبوعات« 

را به رسمیت نمی شناسد. 
فرستادن نامه های غیرقانونی و ترساننده به روزنامۀ ماندگار 
وزارت  که  دارد  آن  از  نشان  کشور،  دیگر  روزنامۀ  سه  و 
اطالعات و فرهنگ، این شعارِ سازمان ملل را که امسال گفته 
است »روزنامه نگاری را جدی بگیریم«، رد نموده و بر ایجاد 

فضای سانسور در رسانه ها تالش می ورزد. 
را  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  اقدام  این  ماندگار  روزنامۀ 
غیرقانونی می داند و کمیسیون بررسِی تخلف ها و تخطی های 
قلم داد  غیرقانونی  نیز  را  وزارت  این  چوکاِت  در  رسانه یی 
محترم  ریاست  و  جمهوری  محترم  ریاست  از  و  می کند 
اجراییه می خواهد که اجازه ندهند آزادی بیان به این صراحت 
لگدمال شود و روزنامه ها در روز جهانی آزادی شان، مورد 

تهدید وزارت اطالعات و فرهنگ قرار گیرند. 
به باور ما، حلقاتی در حکومت وحدت ملی تالش دارند که 
رسانه ها را به هر شکِل ممکن زیر فشار قرار دهند و اجازه 
چنین  اگر  برسند.  تأثیرگذاری  و  بالنده گی  به  آن ها  ندهند 
نباشد، وزارت اطالعات و فرهنگ جرأت  سیاستی در کار 
مطبوعاِت  مطبوعات،  آزادی  جهانی  روز  در  که  نمی کند 
مکتوب های  آن ها  به  و  دهد  قرار  فشار  زیر  را  کشور 
شکایِت  این  به  ریاست جمهوری  اگر  بفرستد.  غیرقانونی 
روزنامۀ ماندگار ترتیِب اثر ندهد و وزیر اطالعات و فرهنگ 
تخطی های  بررسی  غیرقانونِی  کمیسیون  و  نکند  توصیه  را 
این  که  است  آن  معنای  به  نکند،  اعالم  ملغا  را  رسانه یی 
سیاست های ارعاب آور از سوی ریاست جمهوری به وزارت 

اطالعات و فرهنگ دیکته می شود. 
روز  چند  که  ملی  وحدت  دولت  اجراییۀ  ریاست  هم چنان 
که  بود  داده  وعده  رسانه ها  مسووالِن  با  دیدار  در  پیش 
ملغا  را  رسانه یی  تخطی های  بررسی  غیرقانونِی  کمیسیون 
اعالم می کند، تا کنون به وظیفه اش عمل نکرده و رسانه ها به 
گونۀ جدی از آقای عبداهلل می خواهند که به وعدۀ خود عمل 

کرده و جلو خودسری های وزارت فرهنگ را بگیرد. 
گفتنی ست که وزارت اطالعات و فرهنگ در نامه یی که به 
روزنامۀ ماندگار فرستاده است، خواستار وضاحت دادِن مدیر 
»زنگ  عنوان  زیر  گزارشی  نشر  مورد  در  روزنامه  مسوول 
خطر به صدا درآمد؛ وزارت اطالعات و فرهنگ در تالش 
تجدید سانسور است« شده است. این گزارش، به اقداماِت 
وزارت فرهنگ در خصوِص جلوگیری از ورود کتاب های 
برخی نویسنده گان افغانستانی به نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران، پرداخته است.
خوب است که وزارت اطالعات و فرهنگ به جای توسل 
به این اقداماِت غیرقانونی و ترساننده، دربارۀ آن اقدامش به 
آزادی  از حرکت های ضد  بگوید و  پاسخ  رسانه ها و مردم 

بیان و ضد قانون اساسی خودداری ورزد. 
رسانه های  رسانه ها،  حامی  نهادهای  نماینده گان،  مجلس  از 
برابِر  در  که  داریم  انتظار  قانون  مدافِع  نهادهای  و  کشور 
اقداماِت غیرقانونی و ارعاب آورِ وزارت اطالعات و فرهنگ، 
موضع بگیرند و رسالِت خویش را در پیوند به حِق آزادی 

بیان و آزادی رسانه ها به نحو احسن به اجرا بگذارند.

روز جهانی آزادی 
مطبوعات و اقدام 

آزادی ستیِز وزارت فرهنگ

آقای غنی می گوید که طی شش ماه، 
دولت وحدت ملی دستاوردهای زیادی 

داشته، اما داکتر عبداهلل عبداهلل 
می گوید که مشکالت افغانستان نسبت 
به گذشته ده برابر افزایش پیدا کرده 
است. واقعیت های موجود نیز این امر 
را تأیید می کنند. در شش ماه گذشته 
نه تنها در وضعیت امنیتی به عنوان 

اصلی ترین اولویِت دولت تغییری ایجاد 
نشده، بل خالف آن، بر دامنۀ ناامنی ها 

و تشدید حمالت مخالفان افزایش 
چشم گیر به میان آمده است. گزارش ها 

از والیاِت شمالی حاکی از آن اند که 
صدها شورشِی تازه نفس وارد این 

والیات شده و در تدارِک ناامن سازی 
گستردۀ این مناطق استند. برخی 

گزارش ها نشان می دهند که مخالفان 
مسلح حاال از ساحات والیت قندوز 

به نقاطی در والیت بدخشان سرازیر 
شده اند و به ده ها شورشِی دیگری 
پیوسته اند که از آن سوی مرزها 

تجهیز و تمویل شده و به منطقه اعزام 
شده اند. 
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اشرف غنی به منظور ایجاد صلح در افغانستان عالوه 
باید دیدگاه ها در داخل کشور را متحد  این که  بر 

سازد می بایست موانع منطقه ای را نیز از بین ببرد.
که  است  مسلۀی  صلح،  پالیسی،  فارن  گزارش  به 
ملی  وحدت  دولت  دلمشغولی های  جزو  همواره 
طی شش ماه گذشته بوده است. اشرف غنی، رییس 
سعودی،  عربستان  به  دوبار  افغانستان،  جمهور 
هم  یک بار  و  چین  به  یک بار  پاکستان،  به  یک بار 
اخیرا به ایاالت متحده سفر کرد تا بتواند بازیگران 
جهانی و منطقه یی را متقاعد سازد، از طرح صلح او 

حمایت کنند.
محور  از  غنی  بحث برانگیز  سیاست خارجی  تغییر 
دوستی با هند به محور دوستی با پاکستان-عربستان 

سعودی به منظورتأمین صلح بی سابقه بوده است.

نقش پررنگ موانع داخلی در توافق صلح
پاکستان،  به   20۱۴ نومبر  ماه  در  سفرش  در  غنی 
برخالف تمام هنجارهای دیپلماتیک، به ستاد ارتش 
»راحیل  جنرال  با  تا  رفت  »راولپندی«  در  پاکستان 
کند؛  مالقات  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  شریف« 
مالقاتی که کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان 
در طول بیست سفر دوران ریاست جمهوری  خود 
به پاکستان، به آن دست نیافت. در حالی که غنی در 
روند صلح فرضی، با موانع منطقه ای مواجه است اما 
موانع داخلی بدون شک بزرگ تر از موانع منطقه ای 

هستند.
در  به ویژه  صلح،  ایجاد  برای  غنی  جاه طلبی های 
کشوری که اختالف های قومی در آن وجود دارد، 
تا چه حد واقع بینانه است؟ کرزی و عبداهلل عبداهلل، 
رییس اجرایی، به این روند چه عکس العملی نشان 
آمادۀ  حد  چه  تا  افغانستان  حکومت  داد؟  خواهند 
سازش است و آیا برای یک واکنش شدید نیز آماده 

است؟ آیا پاکستان حتما آمادۀ همکاری هست؟
شرکای غنی

آن  در  که  را  و شکنندگی وضعیتی  پیچیدگی  غنی 
حکومتی  در  او  شرکای   می کند.  درک  دارد،  قرار 
که قدرت در آن تقسیم شده، دشمنان قسم خورده  
توانایی  افغانستان هستند؛ شرکایی که هنوز  طالبان 
آن را دارند تا مردمشان را برای جنگ علیه طالبان 
باید شریکانی چون  غنی  حال،  این  با  کنند.  بسیج 
ثروتمند  والی خودمختارو  نور  محمد  عطا  عبداهلل، 
رهبر  و  اجرایی  رییس  معاون  محقق  محمد  بلخ، 
هزاره ها و جنرال عبدالرشید دوستم، معاون خودش 
را متقاعد سازد که توافق صلح هرگز آن ها را کنار 
نخواهد گذاشت و موقعیت سیاسی آن ها را تضعیف 

نخواهد کرد.
برای عبداهلل، جنگ با طالبان در گذشته و تعهدش 
برای ادامۀ این کار، در صورتی که انتخاب می شد، 
چیزی بود که او در جریان مبارزات انتخاباتی  خود  

بیش از هر چیز دیگر آن را برجسته کرد. حکومتی 
که نیمی از آن تحت »مالکیت« عبداهلل است، به طور 
زیر  را  متحدانش  و  عبداهلل  سیاسی  شعار  اساسی 

سوال خواهد برد.
توسط  هزاره هایش  که  محقق،  برای  برآن،  عالوه 
قرار گرفتند،  تبعیض  قتل عام شده و مورد  طالبان 
مسأله تنها مسألۀ تقسیم قدرت نیست، بلکه تهدید 
بالقوه یی به حقوق و فرصت های مردمش است که 
آورده  دست  به  را  آن  گذشته  دهۀ  یک  جریان  در 

بودند.
غنی؛ ادامه دهنده راه کرزی

غنی، عالوه بر ایجاد توازن در حکومت فعلی اش، 
باید راه گذشته را ادامه دهد. کرزی که حکومتی را 
تأسیس کرد و سیزده سال آن را رهبری کرد، اساس 
مشروعیتش را جنگ با طالبان قرار داد. او با وجود 
نظامی  رهبران  و  قومی  جناح های  تمام  انتقادات، 
کرزی  آورد.   گردهم  طالبان   استثنای  به  را  آن ها 
پاکستان  از  نکرد  دریغ  تالشی  هیچ  از  راه  این  در 
گرفته تا عربستان سعودی تا ترکیه و چین، وی به 
طور یکسان از سوی طالبان و مردم مورد انتقاد قرار 
گرفت. طالبان همیشه حکومت او را دست نشانده  
می گفتند  دیگران  که  در حالی  ی غرب می خواند، 
ملی  منافع  طالبان،  با  او  حد  از  بیش  مالیمت  
کلیدی  شریکان  با  روابطش  همچنین  و  افغانستان 

استراتژیکی اش را به مخاطره می اندازد.

نگرانی  بزرگترین  ؛پایان  ایجاد صلح  کامیابی در 
کرزی

اعضای طالبان بیش تر از قبیلۀ غلزایی پشتون هستند 
دیگر،  سوی  از  است.  قبیله  همین  از  نیز  غنی  و 
کرزی درانی است. باتوجه به تاریخ طوالنی رقابت 
و دشمنی خونی میان این دو قبیله، اگر غنی موفق 
شود به شورش طالبان پایان دهد، روابط آن ها را با 
دیگر گروه های تروریستی قطع کند و منافع پاکستان 
را تامین کند، آنچه که به عنوان میراثی از کرزی باقی 
می ماند -که به گفتۀ خودش بزرگ ترین نگرانی اش 
متفاوت خواهد  بسیار  است-  قدرت  ترک  از  پس 
بود. در سطح ملی، این بدان معناست که غنی تمام 
اعتبار آن را از کرزی به انحصار خود درمی آورد. در 
به عنوان نخستین حاکم غلزایی  سطح قومی، غنی 
به   می تواند  گذشته،  سال  تقریبا 300  در  افغانستان 
طور وسیعی سرمایۀ سیاسی را به نفع غلزایی ها قرار 

دهد.
همه جانبه بودن توافق صلح

اختصاص  امنیت  به  تنها  افغانستان  در  صلح  روند 
اجتماعی-اقتصادی   گستردۀ  تغییرات  بلکه  ندارد 
مانند آموزش و پرورش، استخدام و سرمایه گذاری 
تعجب  جای  پس  گیرد.  می  بر  در  نیز  را  قانونی  
ندارد که نه تنها کرزی  بلکه شبکه  ای از دوستان 

اش  جمهوری  ریاست  دوران  در  که  خود  نزدیک 
امنیت  مشاور  دادفراسپنتا«  »رنگین  مانند   ساخت 
» کریم  ملی اش،«عمر داوودزی« وزیر داخله اش و 
پیوسته  کنون  تا  زمان  ان  از  دفترش  خرم«رییس 
اعتراض می کنند که تالش های غنی بی ثمر خواهد 

بود یا پاکستان هنوز هم قابل اعتماد نیست.
آیا پاکستان به واقع تغییر کرده است؟

پاکستان  مورد  در  آن ها  نگرانی های  حال،  این  با 
کاماًل بی اساس نیست. آیا پاکستان واقعا تغییر کرده 
است؟ در تاریخ معاصر جنگ افغانستان که با تهاجم 
شوروی آغاز می شود، پاکستان یا به عنوان متحد یا 
هم دشمن، همواره دخالت داشته است. بدون شک 
اسالم آباد و »راولپندی« سیاست منطقه را از طریق 
افغانستان است،  آن آشفتگی های  پایه  بینی که  ذره 
درانی«  اسد  »جنرال  اخیر  می کند. مصاحبه  تعریف 
رییس پیشین  سازمان اطالعات نظامی پاکستان)آی 

اس آی(،  به وضوح این امر را تصدیق می کند
.

صلح با پاکستان مهم تر از صلح با طالبان
غنی هم چنان درک می کند که صلح با پاکستان مهم 
 تر از صلح با طالبان است. وی در سفر ماه مارچ خود 
به ایاالت متحده گفت که طی یک دهه  گذشته دو 
کشور در حالت دشمنی اعالم نشده قرار داشته اند و 
اگر آن ها به جنگ مشترک علیه تروریسم و شورش 
متعهد هستند، صلح با طالبان دست یافتنی خواهد 
بود. این سوال که آیا پاکستان واقعا به تعهدات خود 
زمان  گذر  تنها  را  کرد  خواهد  عمل  زمینه  این  در 
پاسخ خواهد داد. در واکنش به حسن نیت بی  سابقه 
غنی،  پاکستان تا کنون تغییر محسوسی در رفتارش 

نشان نداده است.
وظیفه اصلی غنی متقاعد ساختن تمام طرف های 

درگیر است
پاکستان  به  افغانستان  در  جنگ  راولپندی،  دید  از 
و  متحده  ایاالت  اولیۀ  شریک  تا  می کند  کمک 
دریافت کنندۀ کمک در منطقه باقی بماند. اما فراتر 
ابزار  به عنوان  را   »زیربنای جهاد«  پاکستان  آن،  از 
سیاست خارجی  خود قرار داده است که تغییر دادن 
بردن  بین  از  بود.  نخواهد  آسان  کوتاه مدت  در  آن 
این سیاست صرف با اجماع عمومی ممکن است. 
چگونگی  دارد  رو  پیش  در  غنی  که  اصلی  وظیفۀ 
تمام  ساختن  متقاعد  بلکه  نیست  طالبان  با  مذاکره 
او  کنند.  حمایت  او  از  تا  است  درگیر  طرف های 
باید دیدگاه ها در داخل حکومت را متحد سازد تا 
بر موانع داخلی غلبه کند، پاکستان را متقاعد سازد 
که صلح در منطقه به نفع هردو کشور است و هند 
را متقاعد سازد که همکاری آن ها با پاکستان نه تنها 
امنیت  تهدیدی برای هند نیست بلکه می تواند به 

این کشور نیز کمک کند.

سا  ل    هفتم        y شما  رۀ       y 1528  د   و    شنبه           14 ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394    15رجب  ا لمرجب     y 1436   4  می        2015 گزارش
دشـواری هـای صـلِح غنــی

د کندهار امنیه قوماندان وايي، چې د نظام ځینو غړو د سیمې 

له استخبارايت کړیو رسه الس یو کړی او غواړي، چې افغانان 

خرڅ کړي.

جرنال عبدالرازق دغه څرګندونې پرون د کندهار د نوي وايل 

ډاکرت هامیون عزیزي د کار د پیل په مراسمو کې وکړې.

ډاکرت  رییس  اجرائیه  حکومت  افغان  د  چې  کې  مراسمو  دغه 

عبدالله عبدالله هم ګډون کړی وو، ښاغيل رازق وویل، چې د 

سولې د عايل شورا ځینو غړو د سیمې له استخباراتو رسه الس 

لري او غواړي، چې افغانستان د بحران خوا ته بوځي.

که څه هم نوموړي د چا نوم وانخست خو ویې ویل، چې داسې 

اسناد لري، چې د نظام ځیني غړي د سیمې له استخباراتو رسه 

الس لري او غواړي یو ځل بیا افغانان خرڅ کړي.

ښاغيل رازق وویل«زه پوهېږم، چې د دې نظام ځینې کسان د 

سیمې له استخباراتو رسه الس لري او موضف کړي یې دي، 

چې موږ خرڅ کړي، پر موږ سوداګري کوي، اوس زموږ پر رس 

سودا رشوع شوې ده، زه ثبوت لرم، چې د افغانستان او افغانانو 

قاتل ځیني کسان توظیف کړي، چې د افغانستان برجسته رجال 

و وژين، زه دغه حکومت ته وایم، که موږ کومه ګناه او جنایت 

کړی و، هلته مو په دار 

ډاکرت عبدالله عبدالله  ريیس  اجرائیه  افغان  په ورته وخت کې 

ويل  و  کې  جواب  په  اندېښنو  د  قوماندان  امنیې  د  کندهار  د 

چې سوله د افغانانو اړتیا ده، خو په هغه بیه يې نه غواړي چي 

افغانان يې قرباين يش.

وځړوی، که نه نور مو دغه سوداګري بس ده، چې کله مو په 

قطر پلوري، کله په اماراتو او کله پر نورو.«

یې  څخه  حکومت  له  رازق،  جرنال  قوماندان  امنیه  کندهار  د 

وغوښتل چي د سولې په خربو کې د تیرو څوارلسو کلونو الس 

ته راوړنې خوندي وسايت.

په ورته وخت کې اجرائیه ريیس ډاکرت عبدالله عبدالله د کندهار 

د امنیې قوماندان د اندېښنو په جواب کې و ويل چې سوله د 

افغانانو اړتیا ده، خو په هغه بیه يې نه غواړي چي افغانان يې 

قرباين يش.

جنرال عبدالرزاق:

د نظام ځیني غړي د سیمې 

له استخباراتو رسه الس لري

به دنبال تأمین صلح...
الساده معاون وزیر امور خارجه قطر در امور کشورهای آسیایی، 
گفت: دوحه که میزبان هیأت های مختلف از افغانستان، پاکستان 
و طالبان افغانستان است، می خواهد در تأمین صلح در افغانستان 

کمک کند.
معاون وزیر امور خارجه قطر در امور کشورهای آسیایی افزود: 
قطر این نشست را برای کاهش اختالفات میان مقامات دولت 
کابل و طالبان افغانستان برگزار کرده است که در این نشست 

نحوه آغاز مذاکرات صلح افغانستان مورد بررسی قرار گیرد.
این اظهارات در حالی انجام شده است که طالبان سخنانی که 
با دولت کابل مطرح شده را رد  مبنی بر آغاز مذاکرات صلح 

کرده و در همین رابطه با انتشار بیانیه ای اظهار داشتند:
آغاز  منزله  به  کنفرانس  این  در  اسالمی  امارت  هیأت  شرکت 

گفت وگوهای صلح یا مذاکراتی در این مورد نیست.
گفته  نیز  افغانستان  صلح  عالی  شورای  اول  معاون  همچنین 
کشورها  دیگر  و  پاکستانی  نماینده گان  کنفرانس  این  در  بود: 
به صورت شخصی  لودین  عطااهلل  دارند. همچنین  نیز حضور 
در این کنفرانس شرکت می کند نه به نمایندگی از شورای عالی 

صلح افغانستان.
وی افزود: این کنفرانس غیررسمی که از سوی مؤسسه با نام 
»پگواش« برگزار می شود، به معنای آغاز گفت وگوهای رسمی 

صلح با طالبان افغانستان نیست.
حزب  و  طالبان  از  نمایندگی  به  نفر  هشت  کنفرانس  این  در 
اسالمی و حدود 20 نفر نیز به نمایندگی از افغانستان حضور 

دارند.
گفتنی است که گفت وگوهای صلح در این نشست مطرح نیست 
با  رابطه  در  نظرات خودشان  افغانستان  و  طالبان  نمایندگان  و 

صلح را مانند نشست های فرانسه و جاپان مطرح می کنند.
اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز در 
بود که اعضای شورای عالی  با آسوشیتدپرس گفته  گفت وگو 
و  کرده اند  شرکت  نشست  این  در  شخصی  صورت  به  صلح 
انتظار نمی رود که گفت وگویی در راستای صلح صورت بگیرد.

برخی از کارشناسان معتقدند که اقدامات شتاب زده اشرف غنی 
مبنی بر بهبود روابط با اسالم آباد برای بر سر میز مذاکره کشاندن 
نرسیده و دستاوردهای  مطلوبی  نتیجه  به  نیز  افغانستان  طالبان 

وی در هند نیز در هاله ای از ابهام است.

دو افسر پولیس و یک...
مامور پولیس در میان ۴۹ متهم پرونده قتل فرخنده 
هستند که با اتهام »غفلت و عدم استفاده از صالحیت 
در وظیفه« برای نجات جان فرخنده روبرو هستند.

فرخنده 2۷ ساله روز 2۸ حوت به اتهام سوزاندن 

قرآن در زیارتگاه شاه دوشمشیره در مرکز کابل از 
لگد،  مشت،  ضرب  به  خشمگین  مرد  ده ها  سوی 

چوب و سنگ کشته و جسدش سوزانده شد.
که  حقیقت یاب  کمیسیون  سوی  از  هم  اتهام  این 
اشرف غنی، رییس جمهوری تعیین کرده بود و هم 
دانسته  نادرست  فرخنده  پرونده  دادستان  از جانب 

شده است.
از کسانی  دادگاه شماری  در جلسه دو روزگذشتۀ 
را  شده  مطرح  اتهام های  شده اند،  اتهام  تفهیم  که 
پذیرفتند، اما برخی از آنها اتهامات را رد کردند و 
عده یی از آنها گفتند که در جریان بازجویی شکنجه 

شده اند.
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پایــــــاِن
 بـــــــــــــــــازی

بازی خونین و پیچیده ای که نزدیک به 
افغانستان  نام  به  قرن در جغرافیایی  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  و سرعت  رفته رفته، شدت  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
استوار باشد؛ بلکه با توجه به معلوماِت 
موجود و قاب ل دسترس برای همه، در 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
منطقه و حضور در خانوادۀ جهانی ست 
که نه به عنوان یک پیش گویی، بلکه به 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  مثابۀ یک 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
می آید  به دست  صورتی  در  تنها  جامع، 
به  نوشته  این  به  پایان،  تا  آغاز  از  که 

عنواِن یک تحلیِل واحد نگریسته شود.
****                      

آغاز یک پایان
به  نزدیک  که  پیچیده یی  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
جریان داشت، به پایاِن خود نزدیک است. 
بازی  این  پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این 
اتفاق  چالش  و  مانع  بدون  و  به زودی 
شده  روشن  نکته  این  ولی  افتاد؛  خواهد 
که پایان این بازی آغاز گردیده و رفته رفته 
شدت و سرعت می یابد و باالخره به انجام 

می رسد.
چه گونه زنگ پایاِن این بازی نواخته شد؟

قبل از پرداختن به این مسأله، یک نکته را 
به عنوان یک یادآوری باید قید کرد و آن 
این که: از آغاز تا پایان، ناگزیر از بررسی 
افغانستان،  داخل  محورهای  در  مسایل 
تا  هستیم  جهان  و  منطقه  همسایه گان، 

تصویر روشن تری ارایه گردد.

-1 عوامل داخلی
و  سریع  اتفاقات  گذشته،  سال  سیزده  در 
گسترده ای در ابعاد مختلف زنده گی مردم 
افغانستان، به وقوع پیوست که همه دست 
به دسِت هم داده و افغانستان را به پایان 

بازی خونین نیم قرنی، نزدیک ساخت. 

1-1 تقسیم قدرت
)از  افغانستان  در  قدرت  تقسیم  ماهیت 
دو  نام(،  این  با  کشوری  ظهور  زمان 

مشخصۀ اصلی داشته:
- از باال به پایین بوده

- به دست آوردن و حفظ آن با خون ریزی 
همراه بوده.

از  قدرت  نخستین بار  برای   200۱ در 
نوعی     هر  به  که  مجاهدین  حکومت 
توانسته بود خود را تا آن زمان حفظ کند، 
درگیری  بدون  موقت،  حکومت  یک  به 
این  هم زمان،  یافت.  انتقال  خون ریزی  و 
تقسیم قدرت از نگاه قومی شکل افقی را 

داشت و دیگر تک قومی و عمودی نبود.
مردم  که  را  موفقیتی  هرچند  تجربه،  این 
همراه  به  داشتند،  انتظار  آن  از  افغانستان 
در  بود،  لرزان  تجربۀ  یک  و  نداشت 
 20۱۴ جمهوری  ریاست  انتخابات 
به  آن  مطلوِب  نتیجۀ  از  واضح  نمونه یی 

ظهور رسید:
- تقسیم قدرت میان اقوام مختلف، برای 
متناسب  زیادی  اندازۀ  تا  و  نخستین بار 
صورت  جغرافیا  این  در  آنان  حضور  با 

گرفت.
انتخابات،  - با توجه به تنش های پس از 
نابودی  پرتگاه  لبۀ  از  افغانستان  واقع  در 
و  ثبات  به سوی  تازۀ خون ریزی،  دور  و 

توسعه گام برداشت.

2-1 دولت وحدت ملی
در حال حاضر اکثریت مردم افغانستان از 
ترکیب دولت وحدت ملی راضی نیستند. 
باور  کشور  این  بزرِگ  اقوام  از  کدام  هر 
آن ها  که  گونه یی  به  که حقوق شان  دارند 
تأمین  ساختار  این  در  داشته اند،  انتظار 
چیز  مسأله  حقیقت  ولی  است؛  نشده 

دیگری ست.
در صورت به قدرت رسیدن کامِل یکی از 
انتخابات، دامن  دو گروه اصلی رقیب در 
با  چون  می شد؛  گسترده  قومی  تنش های 
از  عناصری  تیم  دو  هر  در  این که  وجود 
در  داشتند،  حضور  مختلف  قومیت های 
غنی  داکتر  تیم  اصلی  استخوان بندی  واقع 
تیم داکتر  از  پشتون ها و ازبک ها بودند و 
عبداهلل، هزاره ها و تاجیک ها. حاال اگر یکی 
می رسید،  کامل  قدرت  به  تیم  دو  این  از 
تا  اصلی دو  بدنه های  که  بود  معنا  این  به 
این  و  به دور می ماند  قدرت  از  اقوام،  از 
درازمدت،  و  کوتاه مدت  در  می توانست 

شدیداً مشکل ساز باشد.
به این دلیل، نیاز جدی برای تقسیم قدرت 
ثبات  حفظ  هدف  با  مختلف،  اقوام  میان 
در افغانستان، وجود داشت. حاال اگر این 
مسأله را کسانی فشار غربی ها می دانند یا 
معاملۀ رهبران دو تیم، در حقیقت به نفس 
مسأله که تقسیم قدرت و حفظ ثبات بوده 

باشد، صدمه ای نمی زند.
درگذشته تنها یک  بار تجربۀ تقسیم قدرت 
رقم  افغانستان،  در  اقوام  نفوذ  اساس  بر 
که  مجاهدین(  حکومت  )دوران  خورد 
زور  با  اقوام  از  کدام  هر  تجربه،  آن  در 
تضمین سهم  و  تأمین  پی  در  و خشونت 
خویش بودند. هرچند عوامل دیگری را که 
در جنگ های دهۀ هفتاد رخ داده به هیچ 
این حال  با  نادیده گرفت،  روی نمی توان 
گونه یی  به  جنگ ها  آن  در  قومیت  عنصر 
ولی  داشت.  را  نقش خود  اشاره شد،  که 
از  ملی  وحدت  دولت  در  قدرت  تقسیم 
نبوده  همراه  جنگ  و  درگیری  با  یک سو 
نارضایتی های  وجود  با  هم  جانبی  از  و 
موجود میان گروه های قومی مختلف، در 

واقع در حدی از تناسب قرار دارد. 
این که هر کدام از اقوام، یا در واقع رهبران 
شانه های  بر  توانسته اند  که  اقوام  این 
جایگاه  این  به  را  خود  قومی،  احساسات 
خویش  قومِ  نام  به  را  سهمی  و  برسانند 
بیاورند، تا چه حدی  در قدرت به دست 
می توانند از این سهم به سود اقوامِ خویش 
استفاده  آن  مردم  و  افغانستان  سود  به  یا 

ببرند، مسأله یی ست جدا.

بدون شک یک حرکِت سادۀ ورزشي در طول هفته نمي تواند نتیجه بخش باشد، اما 
زماني که مجموعه یي از حرکات ورزشي را در برنامۀ هفته گي تان قرار مي دهید، 

مي توانید انتظار داشته باشید که چربي ها را به خوبي بسوزانید.
این حرکات ضربان قلب را باال مي برند و فیبرهاي ماهیچه یي را فعال مي کنند. بهتر 
است بدانید فیبرهایی که به سرعت فشرده مي شوند، به نسبت فیبرهایي که به آرامي 
منقبض مي شوند، کالري را به میزان بیشتري مي سوزانند. هر کدام از تمرین ها را با 
یک دقیقه فاصله انجام دهید. اگر مي توانید در 30 ثانیه حرکات را انجام دهید،30 
ثانیه استراحت کنید، سپس خودتان را براي حرکت بعدي آماده کنید. در پایان یک 
دقیقه استراحت کرده و این حرکات را دو بار دیگر تکرار کنید. اگر وقت کافي 

دارید، مي توانید شش وقفه را براي نیم ساعت ورزش در نظر بگیرد.

خیز دویدن
کنار  را  بایستید و دست هاي تان  را جفت کرده اید،  پاهاي تان  که  در حالي  الف( 

بدن تان قرار دهید.
انگار  کنید،  آورده اید خم  عقب  به  که  زانویي  و  بردارید  عقب   به  قدم  یک  ب( 
مي خواهید برعکس بدوید. بعد دست هاي تان را طوري حرکت دهید که هنگام 
دویدن در آن وضعیت قرار مي گیرد. حدود سه تا پنج ثانیه در این حالت خودتان 
را نگه دارید. بعد پاشنۀ پاي جلوي تان را فشار دهید تا بتوانید دوباره بایستید. این 

کار را خیلي سریع براي پاي دیگرتان انجام دهید.

حرکت استقامتي
الف( جلو یک جعبه یا پله بایستید و پاهاي تان را جفت کنید.

ب( باسن تان را بیرون داده و روي زانوهاي تان خم شوید و دست هاي تان را روي 
جعبه بگذارید.

 ج( خیلي سریع پاهاي تان را با حرکت پرشي به عقب ببرید، طوري که بدن تان 
از سر تا نوک پا به صورت صاف قرار بگیرد. خیلي سریع حرکت را برگردانید و 

خودتان را به حالت ایستاده قرار دهید.

حرکت اسکي
الف( پاهاي تان را جفت کرده و بایستید. بعد زانوها را خم کنید. از کمر به سمت 
جلو خم شوید؛ طوري که قفسۀ سینه تان رو به زمین باشد. دست هاي تان را صاف 

کنار بدن تان قرار دهید.
با یک حرکت سریع باسن تان را به جلو فشار داده، دست هاي تان را باالي  ب( 
سرتان ببرید و روي نوک پا بپرید. سپس حرکت را برگردانید تا دوباره آن را انجام 

دهید. این کار را در یک الگوي ریتمیک و سریع تکرار کنید.

حرکت شناي اولیه
الف( خودتان را در وضعیت شناي روي زمین قرار دهید. 

 ب( حاال زانوهاي تان را خم کنید و باسن تان را تا جایي که مي توانید به عقب 
ببرید. حواس تان باشد که دست هاي تان نباید خم شود.

ج( در یک حرکت وزن تان را روي دست هاي تان قرار دهید و پاي راست تان را 
جلو بیاورید و در حالت النچ قرار بگیرید. دست راست تان را هم از روي زمین 
 بردارید. حرکت را برگردانید تا به حالت الف برسید و دوباره شروع کنید و این 

بار با پاي چپ این کار را انجام دهید.
 

منبع: مجله سیب سبز

سا  ل    هفتم        y شما  رۀ       y 1528  د   و    شنبه           14 ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394    15رجب  ا لمرجب     y 1436   4  می        42015 www.mandegardaily.com

این حرکت ها  با 
بسوزانید را  چربی های تان 
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محسن سوهانی
نویسنده گان  مهم ترین  از  یکی  یوسا،  بارگاس  ماریو 
است.  اسپانیایی زبان  جهاِن  و  التین  امریکای  امروز 
بیشتِر  صحنۀ  اما  شد.  آغاز  اروپا  در  او  ادبِی  حیات 
رمان های وی میهنش پرو است. گرچه صدای اعتراِض 
و  سیاسی  فساد  و  اجتماعی  بیـدادگری های  به  یوسا 
مردساالری و تعصِب نژادی و خشونت، تقریبًا در همه 
او همواره  اعتقاد  به گوش می رسد، ولی  نوشته هایش 
بر این بوده که هنرمند باید از موعظه بپرهیزد و نباید 
آرمان های هنری را به تبلیغاِت ایدیولوژیک آلوده کند. 
کشور  همان  در  آمد.  دنیا  به  پرو  در   ۱۹36 در  یوسا 
حقوق و ادبیات خواند و در ۱۹5۹ با نوشتن رساله یی 
مادرید  دانشگاه  از  مارکز،  گارسیا  گابریل  دربارۀ 
به  چندی  فرانسه  در  آن  از  پس  گرفت.  دکترا  درجۀ 
روزنامه نگاری پرداخت، و از دهۀ ۱۹60 به بعد هم زمان 
با نویسنده گی، گه گاه در دانشگاه های مختلِف اروپا و 
امریکا به تدریس اشتغال داشته است. از رمان های مهِم 
زمان،  آخر  جنگ  کاتدرال،  در  گفت وگو  می توان  او 

مرگ در آند و سوربُز را نام برد.

نوشتن از آثار ماریو بار گاس یوسا دشوار است، شاید 
نام امریکای التین در ذهِن ما با گارسیا مارکز و رئال 
التین چشمۀ  امریکای  اما  باشد؛  گره خورده  جادویی 
می  توان  جرأت  به  حاضر  حال  در  و  ادبیات  جوشاِن 
که  است  جهانی  در  داستانی  ادبیات  پرچم دارِ  گفت 

خوانندۀ فارسی نیز در دسترس دارد.
انقالب  که  نویسنده گانی ست  جمله  از  یوسا  بارگاس 
التین  امریکای  نجاِت  راه  یگانه  مثابۀ  به  را  مسلحانه 
که  نشده  نویسنده سبب  بزرِگ  نام  اما  تجویز می کند. 
این  رمان را انتخاب نموده و توجه ام به سال های سگی 
اثر دارای  بارت هر  به قول دریدا و  جلب شود؛ زیرا 
مشخصات و نشانه هایی ست که نیازی حتا به شرح و 

تأویل نویسنده ندارد. 
در رمان سال های سگی نمی توان ترجمۀ خوِب احمد 
شیوایی  ترجمۀ  چنان  زیرا  گرفت؛  ندیده  را  گلشیری 
بسیار  نویسنده  خود  زباِن  به  بی شک  که  برده  کار  به 
نزدیک شده  است. دبیرستان نظام لیونسیو پرادو واقع 
پرو است.  از کشور  نمادی  مثابۀ  به  به راستی  لیما،  در 
که  گامبوا  ستوان  واحد  دانش آموزان  علی الخصوص 
ترکیبی از نژادهای مردم پرو می باشند، سرخ پوست های 
دهاتی، کاکا سیاه به طبع سیاه پوست ، دورگه های پست 
سفیدپوست  سفیدسار های  و  جاپانی تبارند  گاهی  که 
خوبی  به  رمان  این  در  شخصیت ها  خوش بخت.  و 
به  را  آن ها  می توان  نا خودآگاه  و  شده اند  پرداخت 

تیپ های مختلِف جامعه هم تشبیه کرد. وزیر، سرهنگ، 
سرگرد، سروان که چون حلقۀ زنجیر، به هم مرتبطند 
و بار فساد ارتش را که در اکثر آثار یوسا وجود دارد، 
به دوش می کشند و نمادی از  فساد نظامیان کشور پرو 
هستند. دو بار تقلب و فشار نظامیاِن پرو در انتخابات 
علیه  بر  و  موری  فوجی  نفِع  به  جمهوری  ریاست 
بارگاس یوسا ـ که بر اثر آشکار شدن فساد مالی فوجی 
موری و قیام مردم، به جاپان گریخت ـ دلیلی بر این 

مدعاست که بر قلِب نویسنده سنگینی می کند. 
ستوان گامبوا یک نظامی وفادار، مقرراتی و سالم است 
برای سر پوش  و  فاسد  نظام  با  تعارض  در  ناچار  که 
گذاشتن بر سیاهی ها، به کوهستان بد آب و هوا تبعید 
می شود. آرانا )برده( نمادی از قشری است که در هر 
جامعه تو سری می خورند، بی آزارند و فقط آرزو دارند 
فنا  انجام  سر  اما  شود  رفتار  آن ها  با  انسان  یک  شبیه 

می شوند. 
است،  التین  امریکای  انقالبیوِن  مسلِم  نماد  جاگوار 

حلقه تشکیل می دهد، دسته را حفظ می کند، می خواهد 
تمام گروه است و  منجی  کند،  مرد  را  بچه های دسته 
از هیچ کاری ابایی ندارد حتا از قتل و از همه مهم تر 

هیچ گاه خیانت نمی کند. 
آلبرتو )شاعر ( سفیدسار است و از خانواده یی اشرافی، 
که به همه به نوعی خیانت می کند و هنگامی که برای 
کثافت کاری های خودش  به خاطر  برمی خیزد،  عدالت 
می کند  خیانت  و  خبرچینی  و  می گذارد  عقب  به  پا 
امریکا  به  زیبا  با زنی  به خیر شده  و سرانجام عاقبت 

می رود. 
جالب  آموزشگاه  این  در  مردنی  نام  به  سگی  حضور 
است و نمادی از کل سیستِم این جامعه است. در حالی 
می کند،  تعریف  بوا  فرعی  شخصیت  را  اوصافش  که 
خود به تنهایی یک شخصیت کامل است؛ زیرا در آن 
نگاه  به چشم سگ  را  افسران دانش آموزان  آموزشگاه 
می دانند  سگ  را  پایین تری ها  سال باالیی ها  و  می کنند 
که باید توجیه شوند و این سگ مثل همه گرسنه گی 

می کشد، تنش شپش می گیرد، کتک می خورد، محتاج 
محبت است و در مانور نظامی شرکت می کند و زخمی 
و  دست  فقر  با  که  پرو  جامعۀ  کلیت  شبیه  ـ  می شود 
پنجه نرم می کندـ  و سرانجام در مدرسه می ماند و یوسا 
او را رها می کند، شاید به این دلیل که نتوانسته از پِس 
این شخصیت بربیاید و یا بهتر بگویم همان جا می ماند 

تا سال های سگی هم چنان ادامه داشته  باشد. 
شخصیت دختری به نام ِتِرسا در این رمان جالب است 
که به نوعی با زنده گِی هر سه شخصیِت داستان پیوند 
خورده  و هوس و یا امیدی است که با یاد او زنده گی 
می کنند و در مورد جاگوار، یوسا با تردستی با راوی 
مبهم این کار را انجام می دهد و سرانجام که از آلبرتو 
خیانت می بیند، با جاگوار ازدواج می کند و ضرب المثِل 
»کبوتر با کبوتر باز با باز« را به ذهن متبادر می سازد.  
و  می برد  سود  رمان  در  پنهان  داده های  از  نویسنده 
هنگامی که تمام راوی های داستان به نوعی جاگوار را 
شخصیتی مازوخیستی و خطرناک معرفی می کنند، او با 

داده های پنهانش، تبرئه اش می کند. 
شخصیت های فرعی«بوا« که داستان مردنی را تعریف 
می کند، مارسال که مخاطب آلبرتو شاعر است و اسکینی 
اوقات  گاهی  و  است  جاگوار  مخاطب  که  ایگوراس 
فرصت ابراز وجود پیدا می کنند و سبب چرخش های 
راوی به خصوص در بخش پایانی فصل دوم می شوند. 
یوسا چنان از چرخش راوی های مدرن و چرخش های 
فضایی داستان سود می برد که خواننده به جای این که 

گیج شود، متعجب شده و کیفور می شود. 
شخصیت زن سفیر امریکا نقطۀ ضعِف شخصیت پردازی 
در این رمان است. ما در جای جاِی این رمان به عامل 
کشور  این  امور  در  امریکا  تأثیرگذارِ  و  فریب دهنده 
پی می بریم و از نظر من، آوردن این شخصیت بدون 
از  پرداخِت کافی و نقش موثر و شاید غیر ضروری، 
ای  می کردم  آرزو  که  می باشد  رمان  این  نقاط ضعِف 

کاش یوسا او را به سطل آشغالش پرتاب می کرد.
راوی دانای کل ـ شخصیت، راوی اول شخص مبهم 
راوی هایی هستند که این رمان را پیش می برند و چنان 
استادانه جای شان را با هم عوض می کنند که به راحتی 
محیط خالی بین فضا و زاویه دید را برای خواننده پُر 
کاهد.  نمی  رمان  فریبایِی  از  تغییرات  این  و  می کنند 
چرخش های من به تو و گاهی به دانای کل و راوی 
کلی  دانای  و  است  جاگوار  درمی یابیم  بعد  که  مبهم 
که با چرخش های فضایی تمام راوی های مدرِن دیگر 
اطناب  از  رمان  با خود همراه می کند، و چون کل  را 
جمالت  و  کلمات  از  چنان  و  می کند  فرار  بی مورد 
به  هرمنوتیک،  دیدگاه  از  می توان  که  می کند  استفاده 
دو و گاهی چند تأویل مختلف از یک جمله رسید. و 
چنان تعلیقی از صفحۀ پنجاه به بعد ایجاد می شود که 

خوانندۀ حرفه یی، رمان را زمین نمی گذارد.
و  شده  محاسبه  تمام  احتیاط  با  رمان ،  این  در  زمان 
در  و  نمی شود  خارج  کرونولوژیک  زماِن  از  هیچ گاه 
حالی پیش رونده حرکت می کند که فالش بک ها گویی 
در بخش های  رمان  تالقی  نقطۀ  در  تا زود تر  می دوند 
پایانی تبدیل به حال شوند و هیچ گاه نویسنده ما را به 
آینده پرتاب نمی کند و همین یک دلیل کافی است که 

این رمان را رمانی کالسیک مدرن بدانم. 
و  می شود  به خوبی حفظ  رمان  این  در  واقعیت  سطح 
درون آدم ها یک به یک و با حوصله بررسی می شوند 
را  شخصیت ها  معرفِی  قصد  صورتی  به  راوی  هر  و 
دارد و اظهار نظر می کند و رای می دهد و راوی مبهم، 
جاگوار و رابطه اش با ترسا را شرح می دهد، و فرمول 
یاری می کند و  را  پنهان همه جا شخصیت ها  داده های 
تصمیم آخر بی هیچ اشارۀ مستقیمی به عهدۀ مخاطب 

باقی می ماند.
 زبان اثر نویسنده با ترجمۀ احمد گلشیری ما را افسون 
تناوب  به  که  کل  دانای  گزیدۀ  و  فاخر  زبان  می کند، 
راوی ها به زبانی ساده تر، محاوره یی و روزمره تا حدی 
و  پس  هم  دستوری  عرف  نظر  از  گاهی  که جمالت 
ناتور  در  سلینجر  که  زبانی ست  شبیه  می شوند،  پیش 
دشت به کار برده و هر فضایی و هر شخصیتی با توجه 
به مکان یک نوع گویش دارد که نشان می دهد یوسا 

هم به وجود این تبعیض اعتقاد دارد!
کارکردی  کلماِت  ایجاد  و  کلمات  بردن  کار  به  در   
کار  زیبایی  به  که  دارد  وجود  وسواسی  داستان  در 
بیهوده،  اطناب  از  فرار  زیبا،  تشبیهات  می کند.  کمک 
ریزپردازی های به جا از اشیا و مکان ها، از نقاط قوِت 

این اثر به شمار می آیند .
 ماریو بارگاس یوسا استاد مسلِم داستان نویسی است 
اثیری  فضایی  در  رمان هایش،  نوشتن  هنگام  گویی  و 
سیر می کند. آثارش آموزشگاه بی ادعای داستان نویسی 
مدرن است و من نمی توانم این جمله را ننویسم که به 
می تواند  یوسا  بارگاس  تنها  زیرا  می کنم؛  حسادت  او 

شبیه بارگاس یوسا بنویسد!
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ماریو، مردی از پرو
دربارۀ ماریو بارگاس یوسا و رمان سال های سگی 
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ناجیه نوری
در روز جهانی مطبوعات، وزارت اطالعات و فرهنگ 
روزنامه  های  مسووالن  دیکتاتورانه«  »حرکت  یک  در 
ماندگار، هشت صبح، جامعۀ باز و اطالعات روز را به 
دلیل نشر برخی مقاله ها و گزارش های انتقادی به این 

وزارت فراخوانده است. 
وزارت اطالعات و فرهنگ، دیروز در نامه یی عنوانی 
به  پیوند  را در  این روزنامه  ماندگار، مسوول  روزنامۀ 
نشر گزارشی زیر عنوان »زنگ خطر به صدا در آمد- 
وزارت اطالعات و فرهنگ در تالش تجدید سانسور 
تخلف های  و  شکایات  »بررسی  کمیسیون  به  است«، 

رسانه یی« فراخوانده است. 
در این گزارش، برخی از نویسنده گان و پژوهشگران 
تاریخی و سیاسی گفته بودند که وزارت اطالعات و 
فرهنگ و به ویژه باری جهانی وزیر تازۀ این وزارت، 
مانع فرستادن ۸0 عنوان کتاب به نمایشگاه کتاب تهران 

شده است. 
را خالف  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  اقدام  این  آنان 
نافذۀ کشور عنوان کرده و گفته  قوانین  بیان و  آزادی 
تجدید  در تالش  فرهنگ  و  اطالعات  که وزیر  بودند 

سانسور در افغانستان است.  
مسووالن  مدیر  نامه یی  در  وزارت  این  اکنون، 
روزنامه های پیشتاز کشور را برای توضیح در خصوص 
این خصوص  در  انتقادی شان  نبشته های  و  گزارش ها 

فراخوانده است. 
وزارت  می گویند:  روزنامه ها  این  مسووالن  مدیر 
اطالعات و فرهنگ، در تالش تجدید سانسور می باشد 
و این اقدام وزارت اطالعات و فرهنگ خالف قوانین 

نافذۀ کشور و حرکتی دیکتاتورانه است.

آنان می گویند که وزیر تازۀ اطالعات و فرهنگ، باوری 
به آزادی بیان ندارد و از همین رو، در روزهای نخست 

کارش فشار را بر رسانه ها افزایش بخشیده است. 
مقامات دولتی در خشونت اول اند

همزمان با این اقدام وزارت اطالعات و فرهنگ، دیروز 
)سوم ماه می( در گوشه یی از پایتخت، از روز جهانی 

مطبوعات گرامی داشت شد. 
سه می روز جهانی آزادی رسانه ها همه ساله در سراسر 

دنیا از جمله افغانستان تجلیل می گردد.
از  نشست،  این  در  رسانه ها  نهادهای حامی  مسووالن 
افزایش خشونت در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده 
مقامات  جانب  از  خشونت ها  درصد   ۴۷ که  گفتند  و 

دولتی صورت می گیرد. 
گفتند،  آزاد  رسانه های  کنندۀ  حمایت  نی  مسووالن 
آمارها نشان می دهد که بیشترینه خبرنگاران حین مواجه 

شدن با خشونت ها به هیچ جایی مراجعه نمی کنند.
نسبت  خبرنگاران  برابر  در  خشونت ها  آنان،  گفتۀ  به 
و  است  یافته  افزایش  درصد   36 از  بیش  پار  سال  به 
بیشترین خشونت ها را مسووالن حکومتی مرتکب شده 

اند.
کننده  حمایت  یا  نی  مسوول  توحیدی  صدیق اهلل 
رسانه های آزاد که از برگزار کننده گان این برنامه بود، 
را  خشونت ها  و  محدودیت ها  مشکالت،  چالش ها، 

ارقام وار عالم کردند.
برابر  در  به خشونت  پیوند  در  پرسشنامه یی  او گفت، 
خبرنگاران« از سوی دفتر نی با اشتراک ۱5۸ خبرنگار 
ننگرهار(  کندهار،  بلخ،  هرات  )کابل،  والیت  پنج  از 
خشونت های  قبیل:  از  شده  چاپ  و  آنالین  شکل  به 
جنسیتی )تبعیض جنسیتی( و ارتکاب خشونت ها از 

سوی رسانه های مربوطه، صورت گرفت.
توحیدی تاکید کرد، بر اساس این پرسش نامه، معلوم 
می گردد که آمار سیاه )خشونت های نامکشوف( بیش 
از تصور است. بیش از 50 فیصد آمار نشان می دهد که 
خبرنگاران حین مواجه شدن به خشونت به هیچ جای 

مراجعه ننموده اند. 
او افزود، به اساس این پرسشنامه، هنوز مقامات دولتی 
در ارتکاب خشونت در برابر خبرنگار از همه مراجع 
و نهادهای دیگر پیش دست اند و ۴۷ فیصد را از آن 

خود نموده اند.
خصوص  به  رسانه ها  گفت،  همچنان  توحیدی 
اما با  اند؛  رسانه های چاپی با مشکالت زیادی مواجه 

آن هم به کار خود ادامه می دهند.
با این حال، الیاس علوی عضو نهاد مصونیت  خبرنگاران 
نه  خبرنگاران  ما  جامعه  در  گفت،  مراسم  این  در 
مصونیت فزیکی دارند و نه مصونیت حقوقی و روانی.
او گفت، طبق آمار ما دولت ۴۹ درصد و زورمندان و 
طالبان 5۱ درصد، مسوول خشونت دربرابر خبرنگارن 

اند و بیشترین خشونت را پولیس مرتکب شده است.
خشونت  درصد   ۴3 مسوول  پولیس  کرد،  تاکید  وی 
از  معافیت  آن  اصلی  علت  و  اند  خبرنگاران  برابر  در 
مجازات است؛ بنابراین دولت باید به این مساله توجه 

جدی کند.
را  خبرنگاران  برابر  در  افزایش خشونت  دلیل  علوی، 
فرهنگ معافیت از مجازات عنوان کرده گفت، فرهنگ 
همواره  خبرنگاران  تا  شده  مجازات سبب  از  معافیت 
مورد توهین، تحقیر، تهدید، آزارد و اذیت قرار گیرند.

این  در  خبرنگاران  اتحادیه  رییس  مبارز،  عبدالحمید 
شجاع  سربازان  مانند  ما  خبرنگاران  گفت:  مراسم 

افغانستان در جبهات جنگ حضور دارند و اطالعات 
دست اول خط اول جنگ را به مردم می رسانند.

مبارز حضور خبرنگاران در جبهات جنگ را نمایانگر 
»حضور  کرد:  تاکید  خوانده  افغانستان  در  بیان  آزادی 
کندز   و  بدخشان  اخیر  جنگ های  در  خبرنگاران 
مناطق  این  در  جنگ  وضعیت  از  روزانه  وگزارش 

بیان گر این ادعا ما است«.
قوت  به  خبرنگاران  مشکالت  هم  هنوز  اما  افزود،  او 
تهیه  عرصه  در  ما  خبرنگاران  و  است  باقی  خود 

گزارش  ها هنوز هم با چالش های فراوانی مواجه اند.
باید  »خبرنگاران  گفت:  رسانه ها  به  خطاب  مبارز 
گزارش های با معیارهای جهانی تهیه کرده و درعرصه 

گزارش های تحقیق تالش بیشتر کنند«.
باید  خبرنگاران  می گوید،  خبرنگاران  اتحادیه  رییس 
و  دهند  انجام  زیادی  کارهای  اقتصادی  درعرصه های 
با تهیه گزارش ها خوب و دقیق باالی حکومت فشار 
بیاورند تا بخش زراعت را تقویت کرده و افغانستان را 

از یک کشور مصرفی بیرون بسازند.
روزهای  به  رسانه ها  رسانه ها گفت،  از  انتقاد  با  مبارز 
ملی مانند هشت ثور کمتر توجه دارند و تجلیل از این 

روز بازتاب آنچنانی در رسانه ها نداشت.
وی گفت، رسانه ها کمتر در مورد خانواده های شهدای 
افغانستان و معیوبین گزارش تهیه کرده اند و حتا دیده 
از  و  رفته  افراد  این  به خانه های  که خبرنگاران  نشده 

وضعیت زندگی آنان گزارش تهیه کند.
آزادی  پیشرفت  از  نیز دراین مراسم  یونیسکو  نماینده 
 ۱3 در  کرده گفت،  ابراز خشنودی  افغانستان  در  بیان 
سال گذشته رسانه های افغانستان پیشرفت چشم گیری 

داشته است.
رسانه   ها  در  زنان  کمرنگ  حضور  از  یونسکو  نمانیده 
ابراز نگرانی کرده گفت، هرچند رسانه ها در افغانستان 
رشد چشم گیری داشته است؛ اما نقش زنان در رسانه ها 

هنوز هم بسیار کمرنگ است.
در پایان مراسم تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات 
تندیس نی به شش تن از بهترین های عرصۀ خبرنگاری 

افغانستان اهدا گردید.
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علی پارسا
ماه  سیزدهم  با  مصادف  میالدی،  می  ماه  سوم  دیروز، 
مطبوعات  جهانی  روز  خورشیدی،   ۱3۹۴ سال  ثورِ 
بود. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل، به همین 
متحد،  ملل  سازمان  سرمنشی  مشترِک  پیام  مناسبت 
این  بشِر  حقوق  عالی  کمیشنر  یک  و  یونسکو  رییس 
سازمان را منتشر کرد که در آن تأکید شده »آزادی بیان و 
مطبوعات برای حکومت داری خوب و حاکمیت قانون، 
از  اعالمیه یی که  از سوی دیگر،  دارد«.  اهمیِت حیاتی 
از  نقل  به  شده،  صادر  جمهوری  ریاست  دفتر  آدرس 
رییس جمهور غنی تأکید کرده که »آزادی مطبوعات و 
رسانه ها، یکی از ارزش های بزرِگ قانون اساسی کشور 
ما بوده و جمهوری اسالمی افغانستان خود را مکلف 
به حفاظت و تقویِت هرچه بیشتِر آن می داند. با کمال 
بیان در  خرسندی می توان گفت که آزادی رسانه ها و 
از وضعیِت  منطقه،  با کشورهای  مقایسه  در  افغانستان 

بسیار خوبی برخوردار است«.
تروریسم  و  ناامنی  مسالۀ  به  اعالمیه،  این  در  هرچند 
چالش های  از  یکی  عنوان  به  افغانستان  در  بین المللی 
اصلِی فراروی خبرنگاران و رسانه ها اشاره شده، اما بار 
دیگر بر طبل تعهِد حکومت افغانستان در قبال رسانه ها 
و مطبوعات در کشور کوبیده شده است. این در حالی 
است که همواره حکومت و مسووالن حکومتی، یکی 
از عوامل اصلی خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها به 
شمار می روند. از سوی دیگر، با توجه به اظهارات اخیر 
مقامات وزارت داخله در قبال ناامنی های اخیر شمال، 
امور  وزیر  علومی  آقای  تصریح  به  که  گفت  می توان 
داخله، آن چه ارگ از آن تحت عنوان ناامنی و تروریسم 
بین المللی یاد می کند چندان بی ارتباط با عوامل قدرتمند 

داخلی نیست.
چندی پیش آقای علومی با صراحت بیان داشت که اگر 
اجنبی  بیگانه و  ناامنی های جنوب، دست های  پِس  در 
دست های  شمال،  اخیر  ناامنی های  پشت  در  است، 
هم  او  از  پیشتر  است.  داخل حکومت  در  قدرتمندی 
حملۀ  از  پس  بلخ،  والیت  سرپرست  نور  عطامحمد 

خونبار به ریاست دادستانی این والیت گفت که اسنادی 
از  مقام هایی  داشتن  دست  نشانگر  که  دارد  دست  در 
حمالت  این  در  پیشین  حکومِت  و  کنونی  حکومِت 
در  است.  ناامن سازی والیات شمالی کشور  منظور  به 
نتیجه با عطف به این مستندات، باید پذیرفت که ریشۀ 
مسووالن  دست  به  کافی  بهانۀ  همواره  که  ناامنی هایی 
بلکه  نیست؛  ماورایی  چندان  می دهد،  دولت مردان  و 
پایتخت  نزدیکی ها در جایی در مرکز  به همین  گاهی 

برمی گردد.
به وضاحت  باید  ارگ،  واهی  بهانه های  این  از  گذشته 
بیان  آزادی  قبال  در  ملی  وحدت  حکومت  که  گفت 
پای بند  متعهد و  و مطبوعات، آن چنان که می گویدهم 
نبوده است. آخرین اقدام خصمانه یی که وزیر تازه کارِ 

اطالعات و فرهنِگ این حکومت در قبال ممنوع الخروج 
خود  داده،  انجام  فرهیخته  ُکتب  از  مجموعه یی  کردن 
به گونۀ روشن نشان گر موضع ریاکارانۀ این حکومت 
در قبال آزادی بیان و فعالیت های رسانه یی است. باری 
جهانی، همان وزیری که در سخنرانی خود در مجلس 
نماینده گان، مبحث عبث و طنز تلخ ترجمه از »فارسی« 
به »دری« را مطرح کرده بود، با ممانعت از حضور آثار 
فرهیخته یی چون »تذکراالنقالب« از فیض محمد کاتب، 
»خرد آواره« از علی امیری، و »تاریخ باستانی هزاره ها« 
از عباس دلجو، به درستی موضع حکومت وحدت ملی 

را در قبال فرهنگ و مطبوعات به نمایش می گذارد.
اوقات  بسیاری  که  فراموش کرد  نباید  دیگر،  از سوی 
مسووالن حکومتی در نقض حریم رسانه ها و خشونت 

و  مسلح  مخالفان  دوشادوِش  مطبوعات،  اهالی  علیه 
بسیاری  در  افغانستان  ایستاده اند. حکومت  تروریستان 
از مواقع نه تنها تکیه گاهی برای رسانه ها و مطبوعات به 
شمار نمی رود، که گاهی مظنون و متهم به سنگ اندازی 

پیش پای آن ها می شود.
آزادی  آزادی،  خانۀ  نهاد  از  تازه  گزارش  یک  پایۀ  بر 
یک  گذشته،  سال  به  نسبت  افغانستان  در  مطبوعات 
درجه پایین آمده است. این در حالی است که نهاد نی یا 
دیدبان رسانه های آزاد افغانستان به تازه گی اعالن کرده 
است که خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سال گذشته 
این  گفتۀ  به  است.  یافته  افزایش  مورد  به ۱05   ۷۸ از 
نهاد بر پایۀ نظرسنجی ِ جدیدی که از سوی آن ها انجام 
یافته، ۷۴.۸ درصد خبرنگاران اظهار داشته اند که در سال 
گذشته خشونت ها نسبت به آن ها نظر به سال پیِش آن 
افزایش یافته است. این در حالی است که 2۹ درصد 
از اشتراک کننده گان در این نظرسنجی، از خشونت های 

فیزیکی در برابر خبرنگاران خبر داده اند. 
به عالوۀ این آمارها، یکی دیگر از مشکالتی که همچنان 
مسالۀ  اند،  گریبان  به  دست  آن  با  مطبوعات  اهالی 
دسترسی به اطالعات است. گفته می شود که علی رغم 
توشیح قانون دسترسی به اطالعات، رسانه ها همچنان 
چالش  با  حکومتی  مسووالن  از  اطالعات  گرفتن  در 
مواجه اند. این در حالی است که چندی پیش وزارت 
داخله، از ارگان ها و مسوولین محلی زیر نظِر این وزارت 
خواست که از مصاحبه با رسانه ها و دادن اطالعات به 
آن ها خودداری کنند تا به این ترتیب سخنگوی رسمی 
این وزارت به عنوان تنها مجرای رسمی، اطالعات را 
در اختیار رسانه ها قرار دهد. هرچند که با توجه به تعداد 
بسیار زیاد رسانه ها و مطبوعات در کشور، چنین طرحی 
نه ممکن و نه هم مطلوب بود و نتیجه یی جز محرومیت 

و محدودیِت بیشتر رسانه ها را به بار نمی آورد.
به  مشکالت،  و  چالش ها  این  همۀ  گرفتن  نظر  در  با 
نظر می رسد که برخالف اظهارات مسووالن حکومتی، 
مساعد  در کشور چندان  مطبوعات  و  رسانه ها  اوضاع 
نیست. اهالی مطبوعات به خاطر تحقق بخشیدن به یک 
جامعۀ دموکراتیک و آگاه، نیازمند مبارزه در میدان های 
متعدد هستند. مخالفان مسلح و تروریستان، تنها دشمنان 
جان به کِف رسانه های آزاد نیستند، گاهی حکومت و 
مسووالن حکومتی هم در قامت دوست، چنان از پشت 
بر رسانه ها خنجر می زنند که درد زخِم دشمن پیش آن 

ناچیز جلوه می کند.

www.mandegardaily.com

من از بیگانه گان هرگز ننالم!

دیکتاتوری وزارت اطالعات 
ACKUو فرهنگ در روز جـهانی مطبوعات
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ورزش
سبقت دوگانۀ رونالدو از مسی

سرمربی آبی-اناریها از پیروزی تیمش در دیدار برابر کوردوبا خوشحال است. او 
می گوید بارسلونا چاره ای جز حمله کردن ندارد.

انریکه  لوئیس  آورد. شاگردان  به دست  را  دیگر  پر گل  پیروزی  بارسلونا یک 

که در هفته سی و پنجم رقابت های لیگا در خانه کوردوبا به میدان رفته بودند 
پیروزی راحتی را به دست آوردند و توانستند برابر حریف خود با ۸ گل پیروز 

شوند تا به صدرنشینی خود در جدول رده بندی ادامه دهند.
لوئیس انریکه در نشست خبری بعد از بازی نتوانست خوشحالی خود را از این 
پیروزی پر گل پنهان کند. او گفت: فوتبال بازی بسیار پیچیده ای است. یک تیم 
وقتی می خواهد پیروز شود باید به حمله کردن ادامه دهد. ما در این دیدار تا 
دقیقه 3۸ هر چند در شرایط حمله کردن بودیم اما نتوانستیم به گل برسیم. بعد 
از گل نخست بود که همه چیز تغییر کرد و توانستیم گل های بیشتری به ثمر 

برسانیم.
او ادامه داد: در نیمه دوم فعالیت بیشتری داشتیم. پیروزی در این دیدار برای ما 
ضروری بود. تالش بسیار خوبی داشتیم. قبل از دیدار حساس برابر بایرن مونیخ 
به پیروزی در این دیدار نیاز داشتیم. من در هر بازی ترجیح می دهم که از همین 
می خواهیم  اگر  نداریم.  هجومی  بازی  جز  چاره ای  اصال  و  کنم  استفاده  شیوه 

قهرمان شویم باید در هر دیدار به پیروزی و حمله کردن فکر کنیم.
آسیب  گفت:  آلبا  یوردی  دیدگی  آسیب  درباره  خود  سخنان  پایان  در  انریکه 
دیدگی او اصال نگران کننده نیست. او مثل دیگر بازیکنان کمی احساس درد 

دارد اما اصال نگران او نیستم.

فلوید می ودر مسابقه چند صد میلیون دالری بوکس را با امتیاز از مانی پاکیائو 
برد.

فلوید می ودر، بوکسور بدون شکست آمریکایی و مانی پاکیائو بامداد دیروز در 
الس وگاس برابر هم به میدان رفتند تا دیدار قرن را برگزار کنند؛ دیداری که 

بیش از 3 سال برای برگزاری آن برنامه ریزی شده بود.
در شرایطی که اکثر راندهای این مسابقه را پاکیائو حمله می کرد، اما می ودر با 
امتیازهای ۱۱2-۱۱6، ۱۱2-۱۱6 و ۱۱0-۱۱۸ از سوی سه داور برنده اعالم شد.
از این مسابقه می ودر ۱۸0 میلیون دالر و پاکیائو ۱20 میلیون دالر درآمد کسب 
کردند. یعنی این دو در عرض دو ساعت بیش از درآمد سالیانه رونالدو و مسی 

را کسب کردند.
بسیاری از هنرپیشه های هالیوود و ستارگان موسیقی نیز از تماشاگران حاضر در 

محل مسابقه بودند.
بلیت های این رویداد بزرگ کمتر از سی ثانیه به صورت اینترنتی به فروش رفته 

بود!

سرمربی رئال مادرید بعد از پیروزی برابر سویا تاکید 
عنوان  کسب  برای  لحظه  آخرین  تا  تیمش  که  کرد 
قهرمانی خواهد جنگید و امیدش را از دست نخواهد 
داد. او از عملکرد شاگردانش و کسب پیروزی در این 

دیدار سخت خوشحال است.
لیگا  رقابت های  پنجم  و  سی  هفته  در  مادرید  رئال 
شاگردان  آورد.  دست  به  را  ارزشمندی  پیروزی 
کارلو آنچلوتی که در خانه سویا به میدان رفته بودند 
حریف  رونالدو  کریستیانو  درخشش  با  توانستند 
دهند  شکست  دو  بر  سه  نتیجه  با  را  خود  قدرتمند 
تا همچنان به تعقیب بارسلونا ادامه دهند و تا آخرین 
لحظه امید خود را برای کسب عنوان قهرمانی حفظ 

کنند.
پیروزی  از  مادرید  رئال  سرمربی  آنچلوتی  کارلو 
تیمش در این دیدار خارج خانه بسیار خوشحال است 
و یک پیام بسیار مهم به بارسلونا داد و آن اینکه تا 
آخرین لحظه امید خود را برای کسب عنوان قهرمانی 

رقابتهای لیگا از دست نخواهد داد.
چیزی  آخرین  گفت:  مادرید  رئال  ایتالیایی  سرمربی 
دست  از  که  چیزی  آخرین  است.  امید  می میرد،  که 
خواهیم داد همین امیدواری است. باید در سه بازی 
باقیمانده خود به پیروزی دست یابیم. نهایت تالش 
خواهیم  انجام  خود  باقیمانده  بازی های  در  را  خود 
از  کرد.  نخواهیم  فکر  پیروزی  جز  چیزی  به  و  داد 
بسیار  آوردیم  دست  به  که  ارزشمندی  پیروزی  این 

خوشحال هستم. ما بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم 
و تا پایان جنگیدیم.

بازی  خود  خانگی  ورزشگاه  در  سویا  داد:  ادامه  او 
می کرد و از حمایت تماشاگرانش برخوردار بود. این 
تیم توانست بازی جانانه ای را به نمایش گذارد. بازی 
کردن برابر سویا آن هم در خانه این تیم بسیار سخت 
است اما خوشبختانه توانستیم به پیروزی برسیم و این 

بسیار خوشحال کننده است.
رئال مادرید در حالی توانست برابر سویا به پیروزی 
برسد که پیش از این بارسلونا با ۸ گل کوردوبا را در 
این پیروزی  هم کوبیده بود. آنچلوتی در واکنش به 
خط  و  است  بزرگی  تیم  بارسلونا  گفت:  بارسلونا 
حمله خطرناکی دارد. پیروزی این تیم با گل های زیاد 
من را اصال غافلگیر نمی کند. وقتی رئال مادرید برابر 
گرانادا به نتیجه ۹ بر یک به پیروزی رسیدم گفتم که 
پیروزی در ۹ دیدار آینده با نتیجه یک بر صفر را به 

این پیروزی پر گل ترجیح می دهم.
سرمربی رئال مادرید درباره این سوال که آیا پیروزی 
برابر سویا هدیه ای از اونای امری سرمربی سویا به او 
و شاگردانش بود این گونه پاسخ داد: من اصال چنین 

چیزی را قبول ندارم. سویا بازی بسیار خوبی را به 
نمایش گذاشت و برای امتیاز گرفتن در این دیدار تا 
آخرین لحظه جنگید. این تیم حتی وقتی هم ۱0 نفره 

شد بازی خوبی را به نمایش گذاشت.
دیداربرابر  به  مادرید  رئال  ولزی  ستاره  بیل  گرت 
سویا رسید. او به عنوان یار جایگزین در نیمه دوم به 
میدان رفت و توانست پایه گذار گل سوم رئال باشد. 
آنچلوتی درباره بازگشت بیل گفت: بازیکن مهمی را 
آماده این دیدار کردیم. امیدوارم که بنزما نیز به شرایط 

برابر  حساس  دیدار  در  او  از  بتوانیم  تا  برسد  بازی 
یوونتوس استفاده کنیم.

آنچلوتی برای سومین بار از سرخیو راموس به عنوان 
او  که  است  درحالی  این  کرد  استفاده  هافبک  یک 
یک مدافع است. او در این باره گفت: نمی گویم که 
راموس می تواند خود را به بازی کردن در این پست 
بازی  توانایی  او  که  بگویم  می توانم  تنها  دهد.  وفق 

کردن در هر پستی را دارد.

کهکشانی ها  که  شبی  در  رئال مادرید  فوتبال  تیم  پرتغالی  ستاره 
ورزشگاه رامون سانچس پیسخوان را فتح کردند، در دو کورس 

از همتای آرژانتینی  خود پیشی گرفت.
که  سویا  خانه  در  رئال مادرید  شب  شنبه   2 بر   3 پیروزی  در 
بود،  اللیگا  جاری  فصل  در  آندلسی ها  خانگی  باخت  نخستین 
گل  سه  هر  چون  داشت  را  سهم  بیشترین  رونالدو  کریستیانو 
کهکشانی ها را به ثمر رساند تا فاصله 2 امتیازی آنها با بارسلونای 

صدر جدولی پابرجا بماند.
رونالدو در شرایطی برای بیست   وپنجمین بار در دوران شش ساله 
حضورش در رئال مادرید در اللیگا هت تریک کرد که پیش از او 
رقیب اصلی   اش، لیونل مسی در پیروزی ۸ بر صفر بارسلونا برابر 
کوردوبا دو گل زده بود تا به صدر جدول برترین گلزنان اللیگا 
صعود کند. سه گل رونالدو او را در اللیگا ۴2 گله کرد تا با دو 
گل بیشتر از مهاجم آرژانتینی کاتاالن ها، در کورس کسب عنوان 

»پیچی چی« از او سبقت بگیرد.
موفقیت دیگری که گلزنی رونالدو در آندلس برای او به همراه 
دارندگان  جدول  در  مسی  از  کریس  گرفتن  سبقت  داشت، 
بازی  این  از  پیش  تا  بود.  اللیگا  در  هت تریک  تعداد  بیشترین 
رونالدو و مسی هر دو با 2۴ هت تریک به طور مشترک، صدر 
جدول برترین هت تریک کنندگان اللیگا را در اختیار داشتند اما 
قرار  در صدر جدول  تنهایی  به  25 هت تریک  با  رونالدو  حاال 
رقابت هایی  تمامی  در  هت تریک   2۹ ثبت  با  او  همچنین  دارد. 
تاریخ  در  جدیدی  رکورد  رفته،  میدان  به  رئال مادرید  برای  که 
این باشگاه به ثبت رساند و رکورد قبلی را که در اختیار آلفردو 

دی استفانو فقید بود، شکست.
سومین دستاورد گلزنی در خانه سویا برای رونالدو برابر شدن 
اسبق  بازیکن  »کینی«،  به  ملقب  گونزالس  کاسترو  انریکه  با  او 
تیم های فوتبال بارسلونا و اسپورتینگ خیخون به عنوان هفتمین 
گلزن برتر تاریخ فوتبال بود. عالوه بر این رونالدو با این سه گل 
که شمار گل هایش را در اللیگا به 2۱۸ افزایش داد، جای آلفردو 
دی استفانو 2۱6 گله را در رده دوم برترین گلزنان تاریخ باشگاه 
رئال مادرید گرفت و اکنون ۱0 گل دیگر می خواهد تا با رکورد 

رائول گونزالس، کاپیتان اسبق کهکشانی ها برابر شود.

انریکه:

 چـاره یی جز حمـله کـردن نـداریـم

مـی ودر فاتـح بـوکس قـرن

آنچلوتی:

 آخـرین چیزی که می میرد، امیـد است
ACKU
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رییس جمهوری پیشین امریکا هشت ماه پس از حمالت رژیم صهیونیستی به 
نوار غزه اعالم کرد: اوضاع این منطقه محاصره شده غیرقابل تحمل است.

پیشین  رییس جمهوری  کارتر«،  »جیمی  آسوشیتدپرس،  گزارش خبرگزاری  به 
امریکا و هیات همراهش که قرار بود از نوار غزه بازدید کنند، اعالم کرد که به 

دلیل نگرانی های امنیتی این سفر را انجام نمی دهند.
وی به خبرنگاران در بیت المقدس گفت، همچنان تالش می کند برای تشکیل 

یک کشور فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری فعالیت کند.
رییس جمهوری پیشین امریکا ادامه داد: آنچه که ما دیده ایم و می شنویم تنها 
تثبیت اراده مان برای همکاری برای دستیابی به صلح در منطقه است. اوضاع در 
نوار غزه غیرقابل تحمل است. هشت ماه پس از آن جنگ خانمان سوز نه تنها 
خانه های تخریب شده مردم بازسازی نشده بلکه ساکنان این باریکه محاصره 

شده نمی توانند به زندگی عادی خود باز گردند.
در جریان حمله 50 روزه سال گذشته رژیم صهیونیستی به غزه بیش از 2000 

فلسطینی بی  گناه جان خود را از دست دادند.
کارتر ۹0 ساله روز شنبه با محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین 
ادای  در رام اهلل دیدارکرده و به مزار یاسر عرفات، رهبر سابق این تشکیالن 

احترام کرد.
گرو هارلم براندتلند، نخست وزیر پیشین نروژ نیز در جریان این سفر کارتر 

را همراهی کرد.
جیمی کارتر از سوی رهبران رژیم صهیونیستی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته 
چرا که مواضع خصمانه در قبال تل آویو دارد و اگر چه نخستین معاهده صلح 
میانجی گری کرد  را در جریان ریاست جمهوری خود  اسرائیل  میان عرب و 
اما به خاطر انتشار کتابش با نام »فلسطین: صلح نه آپارتاید« در سال 2006 به 

شدت مورد انتقاد دولت تل آویو قرار گرفته است.
ساکن  غزه  مرزی  شهرهای  در  که  اسرائیلی هایی  از  گروهی  با  همچنین  وی 
اما اعالم کرد که هیچ تمایلی برای  با آنها صحبت کرد  هستند دیدار کرده و 

دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ندارد.
بسیار  جیمی کارتر همچنین خالد مشعل، رهبر سیاسی حماس را یک عامل 
قوی در روند صلح دانست و گفت که صحبت کردن با نتانیاهو »وقت تلف 

کردن« است.
وی در گفت وگو با کانال دو اظهار داشت که هرگز درخواست دیدار با بنیامین 
نتانیاهو و اعضای دولتش را نداشته و نخواهند داشت چرا که این کار وقت 

تلف کردن است.
می کند  حمایت  حماس  گروه  روی  میانه  اعضای  از  که  گفت  همچنین  وی 

سازمانی که به گفته وی یک سازمان تروریستی نیست.

کارتر گفت: به نظر من خالد مشعل، رهبر سیاسی حماس تروریست نیست. 
برگزاری یک  برای  را  تمایل خود  به شدت طرفدار روند صلح است و  وی 
نشست صلح اعالم داشته و حاضر است حق موجودیت اسرائیل را براساس 
طرح صلح عربی که در سال 2002 از سوی ملک عبداهلل پادشاه فقید عربستان 
نتانیاهو هرگز طرفدار راه حل دو کشوری  اما  ارائه شد، به رسمیت بشناسد. 

نیست و فکر نمی کنم که چندان تعهد جدی به مصالحه داشته باشد.
تا  کرد  تاکید  فلسطینی ها  به  کارتر  داد: جیمی  گزارش  نیز  فرانسه  خبرگزاری 
برای پایان دادن به اختالفات و همچنین تنش ها در کرانه باختری و نوار غزه 

انتخابات برگزار کنند.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمود عباس در رام اهلل گفت: ما 
برگزار  غزه  و  شرقی  قدس  فلسطین،  سراسر  در  انتخابات  این  که  امیدواریم 
شود. تاکنون هیچ انتخاباتی در سرزمین های اشغالی و قریب به یک دهه گذشته 

برگزار نشده است.
ریاست عباس و تشکیالت خودگردان فلسطین در سال 200۹ منقضی شد اما 
وی همچنان و بدون برگزاری هیچ انتخاباتی در راس کار قرار دارد و پارلمان 

فلسطین نیز از 200۷ نشستی برگزار نکرده است.
رییس جمهوری پیشین امریکا افزود: تحقق کامل توافقات به دست آمده میان 

فتح و حماس بسیار مهم است.

مسعود بارزانی سفر یک هفته ای خود به واشنگتن را با دو دستورکار ویژه یعنی 
تشکیل »کشور کرد« و تجهیز پیشمرگ ها به سالح های پیشرفته امریکایی آغاز 

کرد.
عراق  کردستان  اقلیم  رییس  بازرانی،  مسعود  الیوم،  روسیه  شبکه  گزارش  به 
وزیر  جمله  از  کردستان  اقلیم  مسووالن  از  تعدادی  همراه  به  شنبه  بعدازظهر 
پیشمرگ  )معادل وزیر دفاع(، رییس دستگاه اطالعاتی اقلیم و برخی از مسووالن 
حزب اتحادیه میهنی کردستان، شریک دولت ائتالفی اقلیم راهی واشنگتن شد 

تا با رییس جمهوری امریکا و دیگر مسووالن این کشور مذاکره کند.
بنا بر اعالم ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه امریکا و نیز مسووالنی در 
اقلیم کردستان، بارزانی در دیدار با اوباما طرح خود برای تشکیل کشور کرد 
عنوان  به  پیشمرگ ها  برای  ارسال سالح  مساله  و  داد  ارائه خواهد  به وی  را 

با  بارزانی  گفت وگوهای  مهم  محورهای  از  نیز  کردستان  اقلیم  نظامی  نیروی 
اوباما خواهد بود.

این دو پیشنهاد در حالی توسط رییس اقلیم کردستان به امریکا برده شده که 
خواهان  واشنگتن  که  کرده  تاکید  دیگر  بار  اخیراً  کشور  این  خارجه  وزارت 
وحدت و تمامیت ارضی عراق است و تمایل دارد ارسال سالح برای پیشمرگ ها 

نیز از طریق دولت مرکزی بغداد صورت گیرد.
مصطفی سید قادر، وزیر پیشمرگ اقلیم کردستان در گفت وگو با شبکه روداو، 
نزدیک به خانواده بارزانی اعالم کرد که امریکا پیشتر وعده داده سه لشگر از 
نیروهای پیشمرگ را به سالح های پیشرفته مجهز کند و در این سفر چگونگی 

ارسال سالح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به مخالفت های صریح در عراق با ارسال سالح بدون نظارت دولت 
مرکزی بغداد برای دیگر گروه های عراقی، پیش بینی می شود تجهیز لشگرهای 

پیشمرگ با نظارت بغداد و از طریق نمایندگان دولت عراق انجام شود.
مساله تشکیل کشور کرد در حالی بار دیگر توسط بارزانی به جریان افتاده است 
که در ماه های اخیر و پس از حمله داعش به بخش های شمالی از جمله مناطق 
تحت کنترل اقلیم کردستان، این مطالبه مقامات کرد از درجه اهمیت افتاده بود 
و کردها توجه خود را بیشتر به درگیری با داعش معطوف کرده بودند اما به نظر 
می رسد با بهتر شدن اوضاع در جبهه های نبرد به نفع پیشمرگ ها، این مساله 
بار دیگر در دستور کار دولتمردان اقلیم کردستان به ویژه مسعود بارزانی قرار 

گرفته است.

جیمی کارتر:

 اوضـاع غـزه غیرقـابل تحمـل است

تجـزیۀ عـراق
 دستــور کار سفـر بارزانی به امریـکا

شمار قربانیان زلزلۀ نیپال 

از 7000 تن گذشت

لرزه  زمین  در  تن   ۷000 از  بیش  که  گویند  می  نیپال  مقامات 
اخیر در این کشور جان خود را از دست دادند. نجات یافتگان 
از کمبود سرپناه رنج می برند و تالش برای تسریع کمکرسانی 

جریان دارد.
برای  دهندگان  کمک  تا  خواستند  یکشنبه  روز  نیپال  مقامات 
انتقال کمک ها از هواپیماهای کوچک استفاده کنند زیرا خطوط 
نشست و پرواز هواپیماهای یگانه میدان هوایی بین المللی این 

کشور در حال خراب شدن است.
هواپیماهای نظامی و باربری در طول هفته گذشته برای رساندن 
پرواز  هوان«  »تریب  هوایی  میدان  به  نیپال  به  امدادی  مواد 
فقط  مذکور  هوایی  میدان  پرواز  و  نشست  خطوط  اما  کردند؛ 
بریندرا شریشتا،  است.  مناسب  متوسط  برای هواپیماهای جت 
قسمت  بخشی  در  که شکستگی  هوایی گفت  میدان  این  مدیر 
خط  تنها  هوایی  میدان  »این  گفت:  او  است.  شده  گزارش  ها 
از  چیز  همه  شود،  نابود  این  اگر  است.  کتماندو  برای  زندگی 

بین می رود«.
نگرانی از کمکرسانی

در حالی که تالش صورت می گیرد تا به مناطق آسیب، به ویژه 
در مناطق دوردست دیده کمکرسانی شود، گزارش هایی مبنی 
اند.  شده  منتشر  کتماندو  گمرگ  در  ها  کمک  انتقال  تاخیر  بر 
والری اموس، مدیر امور بشری سازمان ملل متحد به خبرگزاری 
اسوشیتدپرس گفت: »من به شدت از شنیدن تاخیر انتقال کمک 

ها نگران شدم«.
اموس گفت که از سوشیل کویراال، نخست وزیر نیپال خواسته 
او  امدادی تسریع کند.  برای کاالهای  امور گمرگی را  تا  است 
کرده  دریافت  وزیر  نخست  از سوی  مثبتی  پاسخ  که  داد  ادامه 

است.
نیپال  در  متحد  ملل  سازمان  عضو  یک  گولدریک،  مک  جامی 
گفت که امور گمرگی متداول باید تسهیل گردند. با این حال، 
باید مورد  نیپال اصرار می ورزند که کاالهای وارداتی  مقامات 
بررسی قرار بگیرند. نگرانی هایی درباره انتقال مواد نامناسب به 

کشور وجود داشته است.
افزایش شمار قربانیان

در همین حال، مقامات می گویند که شمار قربانیان زمین لرزه 
در نیپال به ۷0۴0 تن رسیده است و امدادگران مشغول بیرون 
»مرکز  گفته  به  هستند.  روستاها  در  آوار  زیر  از  اجساد  آوردن 
از  بیش  و  نیز زخمی  تن  از ۱۴000  بیش  اضطراری«  عملیات 
۱00 تن دیگر در دو کشور همسایه چین و هند جان خود را 
همچنان  قربانیان  شمار  که  رود  می  آن  بیم  اند.  داده  دست  از 

افزایش یابد.
کمبود خیمه

دیدگان  آسیب  بین  که  هایی  خیمه  که  اند  گفته  نیپال  مقامات 
سخنگوی  دکال،  لکسمی  است.  شده  تمام  کردند،  می  تقسیم 
وزارت داخله نیپال روز یکشنبه گفت: »ما دیگر خیمه نداریم. 
حکومت دیگر خیمه ای ندارد تا به مردم بدهد. ما امید داریم که 

فردا ۱00 هزار خیمه دریافت کنیم«.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ایالت »بنگال غربی« هند 

قرار است تا روز دوشنبه ۱00 هزار خیمه به نیپال بفرستد.
در همین حال، با آغاز باران های موسمی در هفته های آینده 
شیوع  درباره  متحد  ملل  سازمان  کودکان  بخش  »یونیسف«، 

بیماری وبا هشدار داده است.
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