
رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان کوتاهی در بروز 
حادثه بدخشان را پذیرفته و می گوید که سوق و اداره 

ضعیف در این حادثه صورت گرفته است.
نورالحق علومی وزیر داخله، شیرمحمدکریمی رییس 
امنیت  نبیل رییس عمومی  ارتش و رحمت اهلل  ستاد 
ملی در جلسه مشترک کمیسیون های امنیت داخلی و 

امور دفاعی مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند.
و  بدخشان  حادثه  خصوص  در  مجلس  نمایندگان 
ملی  دولت وحدت  رهبران  در کشور  ناامنی  افزایش 
از  متهم کردند و  به بی کفایتی  را  امنیتی  مقام های  و 
آنان خواستند که اگر نمی توانند امنیت مردم را بگیرند 
رها  به حال خودشان  را  مردم  یا هم  و  دهند  استعفا 

کنند.
شیرمحمد کریمی رییس ستاد مشترک ارتش گفت: » 
متاسفانه حادثه یی که نباید اتفاق می افتاد در بدخشان 
رخ داد؛  سوق و اداره ضعیف اردوی ملی که فرمانده 
گرفته  صورت  نداشت  حضور  آنجا  در  هم  کندک 

است«.
آقای کریمی افزود: فرمانده کندک خودسرانه به مرکز 
آمده بوده و در حال حاضر تحقیقات از وی ادامه دارد 
که نتیجه آن بزودی مشخص می شود و مطابق قانون با 

او برخورد خواهد شد.
کریمی تاکید ورزید که به شکل عمومی در سرباز و 
افسران ارتش ملی هیچ نقصی وجود ندارد؛ اما ما در 
رهبری و در سطح افسران هنوز هم مشکالت داریم و 
این مشکالت در اکثر جاها...           ادامه صفحه 6
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احمد ولی مسعود، در محفل گرامی داشت از شش سالگی روزنامۀ مانگار:

راه حل برون رفت از بن بست کنونی، تدویر لویه جرگه 
اضطراری-قانونی برای تغییر نظام است

گفته  غنی  رییس جمهور  عابدیسخنگوی  عبید  اجمل 
است، تصمیم رییس جمهور افغانستان برای تعیین وزیر 
»منافع  و  کلی«  »توافق  اصل  دو  براساس  کشور  دفاع 

ملی« اتخاذ می شود.
سخنگوی رییس جمهور افزود: براساس این دو اصل 
اشرف غنی به گونه یی تصمیم اتخاذ خواهد کرد که یک 

اجماع و توافق کلی بوجود آید و اصل حفظ منافع ملی 
و منفعت مردم افغانستان نیز رعایت شود.

حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  اشرف غنی  سخنگوی 
دولت وحدت ملی به دنبال رسیدن به یک اجماع کلی 
است و زمانی که این دو اصل برآورده شود، وزیر دفاع 
جدید افغانستان به پارلمان این کشور معرفی می شود.

اختالفات  از  شده  منتشر  گزارش های  براساس 
رییس جمهور و رییس  اجرایی افغانستان در خصوص 
تعیین وزیر دفاع جدید، عبداهلل به دنبال معرفی ژنرال 
عتیق اهلل بریالی به عنوان وزیر دفاع بود اما اشرف غنی 
تأکید داشت که ژنرال »قدم شاه« از بدخشان برای این 

پست در معرفی شود.
نیز  گزارش ها  این  خصوص  در  عابدی  عبید  اجمل 
ریاست  و  ریاست جمهوری  بین  اختالفات  گفت: 
اجرایی افغانستان آنقدر بزرگ نیست و راه برای معرفی 

وزیر جدید دفاع بزودی هموار می شود.

سخنگوی رییس جمهور:

پس از رسیدن به »اجماع« وزیر دفاع معرفی می شود
کریمی:

در رهبـری افسـران مشـکل داریـم
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روز  چهار  از  کشور  شمال  در  بدخشان 
با  جبهه یی  جنگ های  شاهد  این سو  به 
قربانیان  از  است.  مخالف  مسلِح  گروه های 
متفاوت  آمارهای  درگیری ها،  این  تلفاِت  و 
شده  منتشر  رسانه ها  در  ضدونقیض  گاه  و 
است. گاه گفته می شود که حدود 33 سرباز 
ارتش در این درگیری ها سر بریده شده اند 
و گاه این آمار تا 42 نفر باال می رود. اما در 
اتفاق  کالن  فاجعۀ  یک  بدخشان  در  این که 
افتاده و با گذشِت هر روز ابعاد گسترده تری 

می یابد، جای هیچ شک و شبهه نیست. 
بدخشان در سیزده سال گذشته شاهد موجی 
از ناآرامی هاِی موسومی بوده که این والیِت 
شهرونداِن  قتلگاه  به  را  تاریخی  و  باستانی 
بی گناه و ارتشیاِن کشور تبدیل کرده است. 
در سال های گذشته، شواهدی به دست آمد 
به  عواملی  بدخشان،  ناآرامی های  در  که 
دولت  دستگاه  درون  از  پنجم  ستون  عنوان 
آن  ولسوالی های  از  برخی  و  کرده  عمل 
تبدیل  خونین  نبردهای  صحنۀ  به  عماًل  را 
کرده اند. فاجعۀ امروز بدخشان نیز بی رابطه 

با جنگ های گذشته نیست. 
شاهدان  گفته های  اساِس  بر  که  هرچند 
نبردهای  در  نیز  داعش  گروه  این بار  عینی، 
پُررنگ  حضور  بدخشان  مرگبارِ  و  سنگین 
چرا  که  این جاست  سوال  ولی  است؛  یافته 
همواره  بدخشان  وضعیت  مورد  در  دولت 
نیست  حاضر  حتا  و  کرده  اختیار  سکوت 
اطالعاِت درست و موثق را در اختیار مردم 
قرار دهد. فکر می شود که بازهم عواملی در 
در  را  توطیه گری ها  رشته  یک  نظام  درون 
این والیت به راه انداخته اند و اهدافی باالتر 
پارتیزانی  جنِگ  یک  به  نسبت  قوی تر  و 
دارند. در گذشته، ذخایر و معادِن بدخشان 
محِل نزاع و کشمکش بود، اما این بار افزون 
این  در  نیز  سیاسی  عوامِل  می تواند  آن  بر 

درگیری ها نقش داشته باشد. 
ارتش  سرباز  چهل  از  بیش  شدن  سربریده 
افغانستان در نبردهای بدخشان، امری ساده 
و پیِش پا افتاده نیست. چه گونه این افراد به 

اصاًل  و  درآمدند  مخالف  نیروهای  اسارِت 
ولسوالی های  برخی  در  که  شد  چه گونه 
مدهش  و  سنگین  چنین  جنگی  بدخشان، 
قربانیان  این  از  که  تصاویری  افتاد؟...  به راه 
منتشر شده، واقعًا تکان دهنده است. یکی از 
رخ نمای  صفحۀ  در  مجازی  فضای  کابران 
خود، جمالت تکان دهنده یی از رویدادهای 
بریدۀ  »سرهای  است:  گذاشته  بدخشان 
تکان دهنده اند،  بدخشان  در  ما  سربازاِن 
با  را  مسلمان زاده  و  بودند  مسلمان  این ها 
کارِ  نمی تواند  بریدن،  سر  بی رحمی  چنین 
یک مسلمان باشد. حیوان صفتاِن درنده خوی 
در کجا چنین عمِل دور از شرافت انسانی را 

یاد گرفته اند؟«
 این روزها فضای مجازی در ماتم بدخشان 
اکثر کاربراِن فضای مجازی  سوگوار است. 
نسبت به این حوادث از خود واکنش نشان 
که  بدخشان  مسووالن  از  یکی  داده اند.  
نمی خواهیم به دالیل امنیتی نامی از او برده 
شود، به این باور است که در سه ماه اخیر 
میلیون ها دالر به این ولسوالی جرم بدخشان 
می گیرد  صورت  تالش  و  شده  سرازیر 
»موصل«  و  »کوبانی«  به  منطقه  این  که 
این  گفته های  اگر  شود.  تبدیل  افغانستان 
مسوول درست باشد، بدون شک دولت از 
جزییات ارسال پول و احتماالً اسلحه برای 
اطالعات  بدخشان  جرم  در  سربازگیری 
دقیقی داشته است. در همین حال، از زبان 
والی بدخشان نیز نقل شده که او از اوضاع 
بِد برخی ولسوالی های این والیت به مرکز 
اعتنا  سخنانش  به  کسی  ولی  بود  داده  پیام 
یک  روشِن  نشانه های  این ها  است.  نکرده 
توطیه یی  است؛  بدخشان  در  بزرگ  توطیۀ 
را  آن  مرکز  در  تردید دست هایی  بدون  که 

هدایت و رهبری کرده است. 
برابر قضایای بدخشان،  رییس جمهوری در 
است.  گرفته  ابهام آمیز  گاه  و  گنگ  موضِع 
رییس جمهوری  چرا  که  نیست  مشخص 
بی پروا  چنین  بشری  فاجعۀ  این  به  نسبت 
عمل می کند. آقای غنی بدون تردید چیزهای 

زیادی را در مورد وضعیت بدخشان می داند، 
اما نمی خواهد دست به اقدام بزند و یا الاقل 
اطالعات دقیق و واقعی را در اختیار مردم 

قرار دهد. 
فراموش نکنیم که ما در فصِل خطرناکی از 
که  فصلی  می بریم؛  به سر  افغانستان  تاریخ 
آزمون های  برابر  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
که  دهند  نشان  باید  و  دارند  قرار  سختی 
توان  خارجی،  سربازان  حضور  بدون 
مقاومت و دفاع از ارزش های ملی و میهنی 
نه  تردید  بدون  فضایی،  چنین  با  دارند.  را 
تنها توانایی های ارتش و پولیس زیر سوال 
حضور  تداومِ  و  روحیه  بل  می شود،  برده 
امنیتی  نیروهای  صفوف  در  داوطلب  افراد 

نیز با خطر مواجه خواهد شد. 
وضعیت  به  نسبت  این  از  پس  که  »کیست 
نیروهای  صفوف  در  بیاید  و  نباشد  نگران 
این  از  پس  سوال  این  گیرد؟«  قرار  امنیتی 
مشغول  خود  به  را  بسیاری  ذهن های 
می سازد که عده یی به صورِت تعمدی قصد 
جان شان را می کنند، و یا این که با راه اندازی 
نیروهای  که  دهند  نشان  می خواهند  توطیه 
دفاع  و  خودکفایی  آزمون  از  کشور  امنیتی 

مستقالنه سربلند بیرون نشده اند. 
البته حوادث بدخشان ابعاد دیگری هم دارد 
کشور  رییس جمهوری  متوجه  مستقیمًا  که 
فرمانده  عنوان  به  رییس جمهوری  می شود. 
کِل قوا باید پاسخ بدهد که در بدخشان چه 
اتفاق افتاده و چه کسانی مقصِر وضعیت اند. 
نقش  به  سیاسی  آگاهان  برخی  این جا  در 
نیز  پاکستان  به ویژه  و  منطقه  استخباراِت 
رییس جمهوری  که  کشوری  دارند؛  اشاره 
طرح دوستی با آن را ریخته و امیدوار است 
که این کشور در روند صلح و گفت وگوها 
با مخالفان مسلح، افغانستان را یاری رساند. 
اما حوادث بدخشان، پرده از نیاِت بزرگتری 
با  می تواند  بدون شک  که  نیاتی  برمی دارد؛ 
پاکستان  استخبارات  هژمونیستِی  سیاست 

همخوانی داشته باشد.
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احمـــد عمران

نشانه های روشِن 
یک توطیۀ بزرگ در بدخشان

 

غنی  رییس جمهور  که  شرایطی  در  کشور  اخیِر  ناامنی های 
نگران کننده  به شدت  رفته،  مذاکره  میز  پشت  سفید  چِک  با 
است و خبر از آغاز فصِل شومِ دیگری از تاریِخ ترور دارد. 
ناامنی های پراکندۀ اخیر در والیات مختلف کشور، حمالت 
سازمان یافته به والیات شمالی و تاکتیک های جدید از جمله 
گروگان گیری، حمله به اماکِن مقدس و ذبح کردِن شهروندان 
و نظامیان کشور، درست زمانی که رییس جمهور غنی رویای 
جنگ در یمن را در سر می پروراند، انزجارآور و مشمئزکننده 

است. 
خبرهای اخیر از بدخشان و شماری دیگر از والیات شمالِی 
کشور، به شکِل مشکوکی سازِ بدآهنِگ ناامنی های هدفمند 
و سازمان یافته در شمال کشور را به صدا درآورده است. این 
در حالی است که در مناطق مرکزی و جنوبی، حاال پدیدۀ 
»گروگان گیری« و »آدم ربایی«، آفت و عارضۀ تلِخ زمانه شده 
است. ناامنی های ممتد و مستمِر جنوب هم که جای خود را 
دارد. در نتیجه باید گفت که در شرایط کنونی، ناامنی بخشی 
از زنده گِی مردم در مناطق مختلِف کشور شده است. در هیچ 
کجای کشور حاال نمی توان بدون هراس از دشمنان کشور، 
نفسی راحت و خوابی خوش سراغ گرفت. ناامنی در کشور 
حاال در هوا پراکنده است و هر زنده جانی در این سرزمین 

روزانه آن را تنفس می کند!
این  از  پیش  اگر  که  داد  نشان  زابل  گروگان گیری  حادثۀ 
برای  امنی  جای  شهرهای مان  خیابان های  و  کوچه ها 
از منادیاِن  نبود، حاال شاهراه های مان هم مملو  گشت وگذار 
مرگ و بربریت است. این فاجعۀ اسفناک همچنان نشان داد 
که آنانی که خود را خادم ملت می خواندند، اگر پیش از این 
تقبیح و محکوم کردن دشمنان داشتند،  برای  حداقل زبانی 
حاال دیگر بی مباالتی ننگیِن خود را با »سکوت استراتژیک« 

الپوشانی می کنند.
حاال که فصل بهارِ طبیعت و بهارِ ناامنی های افغانستان آغاز 
باید  ملی  که حکومت وحدِت  می رسد  نظر  به  است،  شده 
تدابیر ویژه یی برای مقابله با این ناامنی ها روی دست گیرد. 
با این حال اما دیده می شود که در این شرایط حساس، حتا 
مهم ترین ارگان حربی و دفاعِی حکومِت وحدت ملی هم با 
سرپرست اداره می شود. حکومتی که پس از هفت ماه هنوز 
نتوانسته وزیر دفاِع خود را تعیین کند، بدین معناست که تا 
وزارت  این  برای  برنامه یی  هیچ  نیز  دیگری  بسیارِ  ماه های 
بلندمدِت  استراتژی  یک  نبود  در  داشت.  نخواهد  کلیدی 
که  می رسد  نظر  به  ملی،  دفاع  وزیر  عدم حضور  و  جنگی 
نمی توان چشم امیدی به بهبود وضعیت امنیتی کشور داشت. 
حاضر،  شرایط  در  عملی  راه حل  تنها  شاید  ترتیب،  این  به 
اختیار کردن »سکوت استراتژیک« با تأسی از سخنان جناب 

رییس جمهور باشد!
رییس جمهور  چرا  که  است  این جا  پرسش  اما  حال  این  با 
اسف بار  رویداد  چون  مهمی  امنیتِی  مسایل  قبال  در  غنی 
گروگان گیری، سکوت استراتژیک اتخاذ می کند، ولی برای 
از طالبان پوزش  به حق طالبان، در واشنگتن  ناشده  جفای 
می طلبد؟! یا این که چرا رییس جمهور غنی پا به میدان جنِگ 
در  می زند،  شمشیر  عربستان  برای  و  می گذارد  یمن  نیابتِی 
حالی که در قبال ناامنی های سهمگیِن کشورش ُمهر سکوت 
بیانیۀ  با یک  تۀ ماجرا را  نهایت سر و  بر لب می زند و در 

غم شریکی هم می آورد؟!
بلندمدت،  برنامه های  خالِی  جای  و  دفاع  وزیر  نبود  در 
همۀ  شک  بدون  حربی،  و  دفاعی  کوتاه مدِت  و  میان مدت 
کارها به عهدۀ سرپرستی می افتد که از پاسخ گویی در قباِل 
مردم مبّراست. در چنین فضایی، هرچند تا جایی میدان مانور 
و گوِی سخن ُسرایی به گرداننده گان اصلِی حکومِت وحدت 
ملی مربوط می شود، اما با جنجال ها و نزاع های بی شماری 
که در دروِن این حکومِت پُرتنش وجود دارد، مجالی برای 
رسیدگِی جدی به مسایِل مهِم امنیتی کشور پیدا نمی شود و 
راه حل تحمیلِی »سکوت استراتژیک« به عنوان تنها راه پیش 

 رو خودنمایی می کند!

سایۀ سیاِه مرگ و سکوت 
استراتژیِک ارگ
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تاپای جان از ارزش  های ملی دفاع خواهیم کرد
یما

از هفتیمن سالروز نشرات روزنامۀ ماندگار، روز گذشته 
)سه شنبه- 25 فروردین( طی محفلی با حضور ده ها 
تن از روزنامه  نگاران، شخصیت های فرهنگی و سیاسی، 

در کابل گرامی داشت شد. 
صاحب امتیازی  با  پیش  سال  شش  ماندگار  روزنامۀ 
مدیر  و  کشور  سیاسی  شخصیت  مسعود  احمدولی 
حمل  شانزدهم  تاریخ  به  امینی،  روح االمین  مسوولی 
خطوط  و  داد  برون  را  خود  شمارۀ  نخستین   1388
نخستین  در  را  خود  کارِی  استراتژی  و  نشراتی 
شماره ارایه کرد. پس از مدت کوتاهی، نظری پریانی 

مسوولیت این روزنامه را بر عهده گرفت. 
و  روزنامه نگاران  از  صدتن  از  بیش  مراسم،  این  در 
روزنامه های  مسووالن  مدیر  مطرح،  نویسنده  گان 
معروف از جمله هشت صبح، ویسا، آرمان ملی، رییس 
روزنامه های دولتی، دست  اندکاران رسانه های تصویری 
خبرنگاران  حقوق  از  مدافع  نهادهای  مسووالن  و 

اشتراک کرده بودند. 
از  یکی  را  ماندگار  روزنامۀ  محفل،  این  در  سخنرانان 
عنوان  افغانستان  نوشتاری  رسانه های  تأثیرگذارترین 
سال  شش  در  رسانه  این  که  کردند  تأکید  و  کردند 
جامعۀ  بشر،  حقوق  بیان،  آزادی  راستای  در  گذشته 
ملی،  و  دموکراتیک  ارزش های  نهادینه سازی  و  مدنی 

گام  های ارزشمندی برداشته است. 
در آغاز این برنامه، نظری پریانی مدیر مسوول روزنامۀ 
این  که  گفت  مهمانان  از  گفتن  خیرمقدم  با  ماندگار، 
محفل را برگزار کردیم تا کار شش سالۀ خود را مورد 

نقد و بررسی قرار بدهیم. 
او گفت که در شش سال کار در ماندگار، به بخش  هایی 
ما  دوش  بر  جامعه  مسوولیت هایی که  و  وظایف  از 

گذاشته بود، پرداخته ایم.
 نظری پریانی افزود که دفاع از منافع ملی، ارزش های 
جهاد و مقاومت و ارزش های دموکراتیک و مدرن در 
علی رغم  و  داشته  قرار  ماندگار  روزنامۀ  کار  سرخط 
چالش ها و مشکالت فراوان تالش کرده اند که از این 

اصول پاسداری کنند. 
با چالش ها  آقای پریانی اضافه کرد: ما در این مدت، 
تسلیم  هرگز  اما  بودیم،  مواجه  جدی یی  مشکالت  و 
نشدیم؛ تطمیع نگردیدیم؛ از پا نیفتادیم و شجاعانه و 

مسووالنه به کارمان ادامه دادیم. 
مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار گفت که ماندگار به گونۀ 
متفاوت و با خطوط نشراتی متفاوت به کار آغاز کرد و 
با نشانه گرفتن خطاها و نابسامانی  های نظام، سخت ترین 
از  وارد کرد. خوشبختانه پس  بر حکومت  را  انتقادها 
دیداری  و  نوشتاری  رسانه  های  ماندگار،  رویکرد  این 

دیگر نیز بر انتقاد و نقد تند حکومت پرداختند. 
او گفت که در راستای بیان حقایق، در قاموس ماندگار 
هراس و ترس وجود نداشته و در این مدت انتقادهای 
و  طالبان  پاکستان،  جمله  از  بحران  عوامل  از  تندی 

جریان های همسو با آن ها داشته اند. 
نظری پریانی گفت که ما تأثیر کارمان را در این مدت 
انتخابات  دوره  دو  در  کردیم؛  مشاهده  وضوح  به 
در  برجسته یی  نقش  ماندگار  ریاست جمهوری 
از  پس  و  داشت  کجروی ها  افشای  و  اطالع رسانی 
شفاف،  انتخابات  یک  برگزاری  راستای  در  هم  این 

دموکراتیک و ملی تالش خواهد کرد. 
نظری پریانی با اظهار سپاس و امتنان از صاحب امتیاز 
این روزنامه گفت که بدون همکاری و حمایت آقای 
احمدولی مسعود، آن  ها قادر به پیش بردن هیچ کاری 
نبودند و سرمایۀ مادی و معنوی و تشویق آقای مسعود 
سبب شد که ماندگار در جامعۀ رسانه یی کشور جای 

پایی برای خود باز کند. 
ماندگار  که  انتقادی یی  رویکرد  دلیل  به  که  گفت  او 
حکومت  داشت،  حکومتی  مسووالن  و  مقام ها  بر 
بر  را  سازمان یافته  و  ناجوان  مردانه«  »تبعیض  یک 
این روزنامه روا داشت. او به گونۀ نمونه از جلوگیری 
و  کمپنی ها  اعالن  سپردن  از  حکومتی  مقام  های 
گفت  و  کرد  یاد  روزنامه  این  به  تجارتی  شرکت های 
که حکومت حامد کرزی از راه های مختلف تالش کرد 
که مانع کار این روزنامه شود؛ اما احمدولی مسعود به 
به زانو در آمدن ماندگار را  حمایت مالی خود مجال 

نداد. 

تالش های  با  امیدواریم  که  کرد  تصریح  پریانی  آقای 
پی گیر »ماندگار را همانندنامش ماندگار سازیم.« 

او به اصحاب رسانه ها و روزنامه نگاران اطمینان داد که 
هیچ چیزی مانع کار آن ها نخواهد شد و همچنان در 
راستای دفاع از منافع ملی، حاکمیت ملی، ارزش های 
دموکراتیک و ارزش های جهاد و مقاومت، تا پای جان 

خواهند ایستاد. 
سپس، احمدولی مسعود صاحب امتیاز روزنامۀ ماندگار 
و رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود گفت که 
ماندگار به اصول و ارزش  هایی که از پیش طرح کرده 

بود، متعهد باقی ماند. 
و  بی ترس  دفاع  ارزش ها  از  ماندگار  که  گفت  او 
به  افتخار  این  نبود.  کار  در  ترسی  داشت؛  بی واهمه 
همکاران ماندگار بر می گردد. او از کار رسانه  های دیگر 
نیز ستایش کرد و گفت که همۀ رسانه ها مسوولیت شان 

را در برابر وضعیت کشور ایفا کرده اند. 
صاحب امتیاز ماندگار گفت که در این میان، ماندگار به 
به تعهدی که  ارادۀ محکم  با  خاطری ماندگار شد که 

داشت، پای بند باقی ماند.
با  ویسا  روزنامۀ  مسوول  مدیر  شفیقی  زبیر  همچنان، 
تبریک هفتین سالروز نشرات روزنامۀ ماندگار، با اشاره 
به سخنان نظری پریانی گفت که رسانۀ جدی »دوستان 

و دشمنان« خود را دارد. 
افغانستان  در  مطبوعات  کار  که  گفت  شفیقی  آقای 
رسانه یی که  ویژه  به  و  دارد  فراوانی  دشواری های 
مسوولیت بازتاب یک فکر و اندیشه را بر عهده داشته 

باشد.  
که  ماندگار گفت  از صاحب امتیاز  با سپاس گذاری  او 
بهتر است همه همانند آقای مسعود به جای تفنگ، با 
زبان منطق، گفت وگو و زبان سیاسی وارد میدان شوند. 
از  مجلس،  عضو  و  نویسنده  منصور،  عبدالحفیظ 
گفت  منصور  آقای  بود.  نشست  این  دیگر  سخنرانان 
کارکنان  کار  قدر  و  بوده  روزنامه نگار  سال ها  او  که 
ماندگار را می داند. او افزود که به دلیل روابط نزدیکی 
در  خوبی  داور  او  شاید  دارد،  ماندگار  کارکنان  با  که 
که  ورزید  تأکید  اما  نباشد؛  رسانه  این  کار  خصوص 
مطبوعات  آیندۀ  به  را  او  ماندگار،  در  کارکن  جوانان 

افغانستان خوش بین می سازد. 
آقای منصور گفت که مسوول ماندگار آدم موفقی است؛ 
زیرا کسی که دانشکدۀ ژورنالیزم را نخوانده، شش سال 
پیش مسوولیت یک رسانه  را بر عهده می گیرد و موفق 

هم عمل می کند.
آقای منصور با برشمردن اهمیت و نقش کار رسانه ها و 

مطبوعات در جهان گفت که مدیریت رسانه  ها شوخی 
نیست؛ رسانه ها باید بدانند که کار آن ها چه تبعات و 

نتایجی دارد. 
او بر مسوولیت شناسی و حساسیت کار رسانه ها تأکید 
ورزید و گفت که آزادی بیان نباید بدون درنظرداشت 
وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک کشور باشد. 
آصف آشنا، معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفت که 
کسی  را  زحمت  و  جان کندن  تالش،  سال  قدر شش 
می داند که در اتاق خبر یک روزنامه تا ناوقت های شب 

مصروف جمع آوری و کسب اطالعات تازه باشد. 
او با انتقاد از حکومت پیشین گفت که آزادی بیان در 
بود و  »توطیۀ سکوت« مواجه  با  سیزده سال گذشته 
بیان  آزادی  به  تعهدی  داشتیم که هیچ گونه  ما دولتی 

نداشت.
کردند؛  افشاگری  رسانه ها  مدت  این  در  که  گفت  او 
بی عدالتی و فساد را با بازتاب دادند؛ اما گوش  شنوایی 
نبود. آصف آشنا افزود که مسووالن حکومتی می گفتند 
توطیۀ  با  بیان  آزادی  اما  بگویید؛  می گویید  هرچه 
همه  در  ما  که  شد  سبب  این  و  بود  مواجه  سکوت 

عرصه ها ضربه بخوریم. 
او ابراز امیدواری کرد که مسووالن و کارکنان ماندگار 

خسته نشوند و راه خویش را ادامه بدهند. 
جاوید فرهاد شاعر، نویسنده و پژوهشگر مطرح کشور، 
از سخنرانان دیگر این نشست بود. استاد فرهاد گفت 
و  است  افغانستان  مطرح  روزنامه های  از  ماندگار  که 
جایگاه خود را باز کرده است. آقای فرهاد خاطرنشان 
وقتی  می کردم؛  کار  یک  تلویزیون  در  وقتی  ساخت: 
صبح به دفتر می رسیدم، اولین پرسشم از ماندگار بود. 

می  خواستم ماندگار را بگیرم و بخوانم. 
استاد فرهاد افزود که زبان نوشتاری ماندگار مسووالنه 
ارایه  را  متفاوتی  نوشتاری  این رسانه خطوط  و  است 
کرده است. او گفت که ماندگار یک خط را میان ادبیت 

زبان و اطالع رسانی ایجاد کرده است. 
استاد جاوید فرهاد افزود که نویسنده  گان و خبرنگاران 
ماندگار در کاربرد واژه گان فارسی کوشا هستند؛ همین 
آقای  است.  شده  خواننده  گانش  دلگرمی  مایۀ  مسأله 
فرهاد اضافه کرد که ماندگار در حوزۀ ویرایش جدی 
اثرگذار است؛ همین  عمل می کند؛ زبان ماندگار زبان 

مسأله ماندگار را ماندگار کرده است. 
ماندگار  صاحب امتیاز  از  امتنان  اظهار  با  فرهاد  استاد 
کاغذی  سنگر  دم  این  تا  مسعود  احمدولی  که  گفت 

ماندگار را رها نکرده است. 
برنامه  این  در  از روزنامه نگاران مطرح  رادفر  حشمت 

روزنامه نگاری  عرصۀ  در  تجربه یی که  با  من  که  گفت 
دشوار  چقدر  ماندگار  کار  که  می  کنم  درک  دارم، 
افغانستان  در  رسانه ها  که  گفت  او  است.   بوده 
آقای  کرده اند.  عمل  موفق  دیگر  بخش های  به  نسبت 
روزنامه نگاران  ما  پسین  چندماه  در  که  افزود  رادفر 

»غم نامه«می نویسیم. 
تا  تأسیس  هنگام  از  ماندگار  که  افزود  رادفر  حشمت 
فرودهای  و  فرازها  و  کرده  عمل  صالبت  به  اکنون 

زیادی را پیموده است. 
استاد غالم محمد محمدی، تاریخ نگار و نویسنده در 
این برنامه گفت که من از خواننده گان جدی ماندگار 
زحمات  و  تالش ها  مقاله یی  در  می خواستم  و  هستم 

ماندگار را بررسی نمایم؛ اما متأسفانه نشد. 
غیرقابل  بسیاری ها  برای  ماندگار  زبان  که  گفت  او 
این  برابر  در  نیز  خطراتی  همین رو  از  است.  تحمل 

روزنامه وجود دارد. 
از  که  سیاسی  فعال  و  دانشگاه  استاد  زیوری  دکتر 
رسانه ها  که  داد  هشدار  بود،  نشست  این  سخنرانان 
گام  هوشمندانه  باید  و  هستند  مواجه  توطیه هایی  با 

بردارند. 
دکتر شمس  الحق آریانفر رییس روزنامه های دولتی، با 
تشریح انواع رسانه  های نوشتاری در افغانستان گفت که 
ماندگار به معنای واقعی کلمه روزنامۀ آزاد و متکی بر 

منافع ملی و ارزش های ملی بوده است. 
فلسفی،  مسایل  به  پرداختن  که  گفت  آریانفر  دکتر 
تاریخی و اجتماعی، ماندگار را به یک روزنامۀ متفاوت 

بدل کرده است. 
رییس روزنامه های دولتی گفت که تحلیل های ماندگار 
آگاهی بخش و سازنده بوده و بر فضای سیاسی نقش 

سازنده و اثر گذار داشته است. 
افغانستان  رسانه های  بازار  مرکز  رییس  پویا  حامد 
آخرین سخنران این برنامه بود. آقای پویا با ستایش از 
کارکردهای روزنامۀ ماندگار گفت که ماندگار شجاعانه 

و بی طرفانه مسایل را مطرح کرده است. 
و  روزنامه نگاران  متوجه  که  تهدیداتی  برشمردن  با  او 
به  ملی  وحدت  که حکومت  گفت  است،  خبرنگاران 

آزادی بیان متعهد نیست.  
از  ستایش نامه هایی،  اهدای  با  برنامه،  این  پایان  در 
تالش  ها و زحمات، مدیر خبر، ویراستار، گزارشگران، 
نویسنده گان و همکاران قلمی روزنامۀ ماندگار، تقدیر 

به عمل آمد. 

منای از کوشه محفل
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كیانوش دل زنده
پس  در  حتا  ژیژک  برای  خشونت 
و  خشونت  ضد  احساسات  زمینه های 
که  دارد  حضور  خشونت  عدم  حامیان 
و  خشونت  با  مبارزه  تالش های  اتفاقًا 
می کند.  مدیریت  نیز  را  تساهل  ترویج 
سرشته  نظام  یک  ذات  با  که  »خشونتی 
شده که نه تنها خشونت فیزیکی مستقیم 
آن، شکل های ظریف تری  بر  افزون  بلکه 
و  سلطه  مناسبات  که  اجبار  و  قهر  از 
خشونت  به  تهدید  جمله  از  بهره کشی 
خشونت  می دارد.«)ژیژک،  نگه  سرپا  را 
 )2۰  :  138۹ چشمی(:  زیر  نگاه  )پنج 
سویۀ پنهانی که در درک نشده گی شکل 

جوهر  و  کلیت  که  آن جایی  می کند.  پیدا 
خواهانۀ  تمامیت  ژست  تمام  با  خشونت 
خود سوژه را از درک حقیقت گیج می  کند 
و به همین دلیل، ناتوانی در درک جوهِر 
خشونت خود، سوژه را بی پناه و در بستر 
مسوولیت  از  مبرا  کدر  و  مبهم  پس زمینۀ 
می داند. همان طور که ژیژک از زبان سوژه 
تأثیر  و  وزن  می توانم  نه  »من  می گوید: 
جوهرِی زمینه یی را که بدان پرتاپ شده 
زمینۀ  پس  به  می توانم  نه  و  کنم  خنثا  ام 
مبهم و کدر وجودم نفوذ کنم، ولی کاری 
که از درِ قالب کنشِی نفی کننده از دستم بر 
می آید این است که خود را معاف سازم، 
و با ژست انتحاری کنشی رادیکال، همان 
چیزی که فروید ]رانۀ مرگ[ و ایدیالیسم 
از  می نامیدند-  رادیکال[  ]نفِی  آلمانی 
حوزۀ نمادین بیرون بروم.« )ژیژک، گزیدۀ 
 : سیاست(:138۹  دین،  )نظریه،  مقاالت 

)42۹
خشونت مضاعف

سوال آغازین بحث این می باشد: چه گونه 
که  عنصری  عنوان  به  خشونت  تجلی 
خودش را در ابزار و اهداِف قدرت قرار 
دیگرِی  دستان  اسیر  می تواند  نمی دهد، 
بزرگ و میل او گردد؟ و چه گونه می تواند 
میل  تحقق  از  را  سوژه  خودبیگانه گی  از 
خود، به کار بگیرد و این شبِح توهم آمیز 
لکۀ  تنها  سیاه،  تصویر  چون  که  را 
بی سروشکل می باشد را به بند بکشد و آن 
را به کار گیرد؟ این که خشونت اگر توسط 
مضاعف تر  چه گونه  شود،  احاطه  دیگری 

تشدید می شود؟

را  ژیژک  نزد  در  مضاعف  خشونِت 
اسطوره یی  خشونِت  هم تراز  می توان 
متجلی  »همان  داد  قرار  بنیامین  نزد  در 
خشونِت  تجلی  یا  نخستین  پدیدۀ  شدن 
عنصر  کل.«)همان:2۰1(  در  قانون ساز 
بیرونی  و  درونی  نواقص  از  که  پنهانی 
تا  می جوید  سود  شدن،  سوژه  و  سوژه 
برای  که  نحوی  به  باشد.  داشته  حضور 
به  نفر  یک  کردن  »شکنجه  امروز  سوژۀ 
پرتاپ  اجازۀ  صدور  از  دشوارتر  مراتب 
مرگ  به  منجر  که  است  اتومی  بمب 
علت  شد.  خواهد  تن  هزاران  دردناک 
»هر  که  است  این  گرِو  در  آن هم  نهایی 
ما رشد هم  انتزاعی  استدالل های  چه قدر 
کند، پاسخ های اخالقی و عاطفی ما مقید 
که  است  کهنه یی  غریزی  واکنش های  به 
و  درد  با  همدردی  احساس  صورت  به 
رنجی که مستقیمًا شاهدش هستیم جلوه 

زیر  نگاه  )پنج  خشونت  می کند.«)ژیژک، 
چرا  این که  دلیل   )52  :138۹  : چشمی( 
خشونت چهرۀ نامعین و نامشخص دارد، 
در باال توضیح داده شد. اما این که چه گونه 
در  حضور  قابلیت  که  پنهان  هستۀ  این 
ندارد  را  زبان  عرصۀ  به  و  نمادین  جهاِن 
سوال  شود،  قلمداد  مضاعف  می تواند 
نوآورانه یی در  بدیع و  مثال  است! ژیژک 
را  زوج  دو  می گوید  و  می آورد  این باره  
تجسم کنید در حال جدا شدن از یکدیگر 
واقعًا  من  می کنم،  »خواهش  هستند: 
دوستت دارم. اگر با هم به توافق برسیم، 
خواهم  تو  وقف  کمال  و  تمام  را  خودم 
ام  سینه  به  رد  دست  اگر  بدان  اما  کرد! 
بزنی، ممکن است کنترل خود را از دست 
بکشم!/  گند  به  را  زنده گی ات  و  بدهم 
انتخابی که بکنی  من دوستت دارم و هر 
خواهم پذیرفت؛ بنابراین حتا اگر مطمینی 
خواهد  سیاه  خاک  به  مرا  تو  امتناع  که 
نشاند، خواهش می کنم هر چیزی که واقعًا 
انتخاب کن و اصاًل فکر نکن  می خواهی 
تأثیری روی من خواهد  انتخاب چه  این 
ژیژک:  روایت  به  گذاشت.«)ژیژک،الکان 
به  دوم  زوج  خشونت  آیا   )12۶:  13۹۰
اول  زوج  از خشونت  مضاعف تر  مراتب 
دارم،  دوستت  این همه  من  »وقتی  نیست: 
سینه ام  به  رد  دست  می خواهی  چه طور 
بزنی. در صورتی که کسی که در صورت 
نه گفتن من به من صدمه بزند، نمی تواند 
داشته  دوستم  واقعًا  می کند  ادعا  چنان که 
من  خوشبختی  وقف  را  خود  باشد، 
عیِب  و  نقص  این  حضور  کند.«)همان( 
به  نیز  بنیامین  که  همان طور  روان کاوانه 
اسطوره  که  دارد  تأکید  »وساطت«  مفهوم 
دارد،  قانون  به  را  تجلی  تبدیل  قابلیت 
ژیژک می گوید: الف: زمانی که میل سوژه 
برآورده نشود و اساسًا میل از آن دیگری 
خشونت  همان  ارباب  میل  تحقق  است، 
در  نفع سوژه  به  میل  آن  اگر  است. حال 
نقیضۀ گزارۀ ساد  نظر گرفته شود، همان 
و کانت که سوژه شهامت را با میل خود 
پیوند می زند، حتا اگر بخواهد کشته شود 
و ب: در درون سوژه، سوپراگو سوژه را 
بوده  ناتوان  که  می کند  عملی  به  تحریک 
لذت می برد  او  از ضعف  از همین رو  و 
و همین منعیات قانون موجبات تخطی را 
زمانی  تا  که  آن  خالصه  می آورد.  فراهم 
میل  میل،  و  دارد  حضور  »دیگری«  که 
دیگری است، خشونِت دیگری نمی تواند 
رهایی بخش باشد بلکه تنها زمینۀ حضور 
را  بزرگ«  »دیگرِی  خشونت  مسلط تر 
یا  »مضاعف«  می آورد.خشونت  فراهم 
در  که  بنیامینی«  اسطورۀ  »خشونِت  همان 
ناتوانی سوژه برای مهار آن بر او »متجلی« 
تعیین و غیر  شده، را از خود را در عدمِ 

قابل نمادین بودن خود می یابد. 
ِنمادین  قابلیت  که  تجلی یافته  خشونِت 
ندارد و صرفًا تجلی ست، می تواند در نظم 
پنهان  و  مضاعف  خشونت  به  بورژوازی 
شده  ایراد  که خشونت  چرا  شود.  تبدیل 
نه خشونت مِن توده ها بلکه خشونت در 
راستای میِل دیگری می باشد که در منطق 

نظم بورژوایی مدیریت می شود.  

داكتر داریوش دایر
شباهت  )به علت  سالموني  لکه هاي  دارند؛  عمده  دستۀ  دو  مویرگي  اختالالت 
رنگ این ضایعات به رنگ گوشت ماهي سالمون چنین اسمي دارد( و لکه هاي 
معموالً  و  بوده  شایعي  بسیار  عروقي  اختالالت  سالموني  لکه هاي  شرابي رنگ. 
نامتقارن و صورتي  لکه هایي  به شکل  را درگیر مي کنند. ظاهر آن ها  نژادها  همۀ 
پوستي  بزرگ  عروق  از  رگه هایي  است  ممکن  گاهي  که  است  سرخ رنگ  تا 
)تالنژکتازي( بین این لکه ها دویده باشد. این لکه ها معموالً از پشت گردن شروع 
شده و تا ناحیۀ پشت جمجمه یا حتا تا جلِو سر و منطقۀ پیشاني مي رسد و تا باالي 

پلک ها یا پل بیني را درگیر مي کنند.
این لکه ها از بدو تولد وجود داشته و در بیشتر موارد تا حدود یک ساله گي محو 
و ناپدید مي شوند، ولي گاه تا سن بلوغ هم باقي مي مانند. در برخي از این موارد 
این تغییرات پوستي در ناحیۀ پایین کمر و باالي لگن ایجاد مي شوند که در این 
شرایط حتمًا باید کودک توسط متخصصان مجرب از نظر سیستم عصبي و وجود 
یا عدم وجود اختاللي در مهره هاي کمري و لگني بررسي شود و از سالمت این 

اعضا نیز اطمینان حاصل کرد.

لكه هاي شرابي رنگ و دایم
هستند  متسع شده  مویرگ هاي  از  متشکل  لکه هایي  واقع  در  شرابي رنگ  لکه هاي 
که از زمان تولد وجود داشته و در طول زنده گي فرد نیز باقي مي مانند و از بین 
نمي روند. این لکه ها ممکن است کم و محدود به نواحي خاصي باشند یا بزرگ 
و گسترده باشند حتا یک اندام )مثاًل یک دست یا یک پا( را به طور کامل مبتال 
کنند. بیشتر یک بیماري زمینه یي نیز همراه مشکالت ظاهري پوست وجود دارد 
و به همین دلیل این نوع »ماه گرفته گي« ها مهم تر بوده و باید احتیاط و درمان هاي 

اختصاصي براي آن ها درنظر گرفته شود.
 

ماه گرفته گي چه طور تشخيص داده مي شود؟
لکه هاي شرابي رنگ صورت همراه  نکته را ذکر کرد که برخي حاالت  این  باید 
درگیري یک طرفۀ عروق صورت و بافت مغز و چشم است که با حمالت تشنجي 
و بروز آب سیاه در چشم همراه مي شود و از آن باعنوان »سندرم استورج-وبر« یاد 
مي شود که اهمیت تشخیصي و درماني بسیاري دارد. باید تا قبل از بروز ضایعات 
مغزی و چشمي در اسرع وقت به آن رسیده گي شده و درمان آغاز شود. براي 
تشخیص این ضایعات دیدن شکل ظاهري ضایعات معموالً کافي است و به ندرت 
انجام  عروقي  ضایعات  دیگر  از  »ماه گرفته گي«  تشخیص  براي  موارد  برخي  در 

»آنژیوگرافي داپلر« ضرورت پیدا مي کند.

چه گونه درمان مي شود؟
درمان و رویکرد درماني این ضایعات پوستي اهمیت بسیاري دارد. این ضایعات 
پوستي در صورتي که از گروه لکه هاي سالموني باشند، به خودي خود و اغلب 
طي زماني کمتر از یک سال بعد از تولد کودک از بین مي روند، ولي در مواردی 
وجود لکه هاي شرابي رنگ و به خصوص مواردي که شامل باال و پایین چشم و 
حمالت تشنجي در نوزاد وجود دارد، باید هرچه سریع تر و بدون از دست دادن 
زمان، شروع به درمان کودک کرد تا قبل از تأثیر اختالل مویرگي بر رشد ناحیۀ 

گرفتار صورت یا بدن یا مغز، مشکل برطرف شود. 
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نویسنده: گری گمبر 

شب های پرتالطم، 
شب های پرتالطم

من با تو بودم
شب های پرتالطم باید باشد

زمان خوش گذرانی ما

باد های بی حاصل
در قلب بندرگاه

پایان قطب نما
پایان نمودار

پارو  زدن در بهشت
در دریا

ممكن است لنگر بندازم
امشب همراه تو.

 شعر شب های پرتالطم می تواند به معانی مختلفی بیان شود. اما بهترین معنی 
آن، برای بیان عشق و احساس قوی و نیاز های جنسی است. شروع قطعه 
حتماً برای خواننده گان امروزی، تصویر یک برخورد احساسی قوی بین دو 
عاشق را نشان خواهد داد. قطعۀ دوم و سوم مبهم تر است و تصویری از 
یک احساس گرم و سوزان را همراه با واژه های دریایی برای خواننده تشبیه 
می کند. امیلی دیکنسن در توصیف کردن رازهای زنده گی با صرفه جویی در 

کلمات استاد بوده  است.
از  یکی   )Thomas Wentworth Higginson( توماس  که  زمانی 

 18۹۰ سال  در  را  امیلی  شعرهای  از  نسخه  اولین  داشت  امیلی  شاگردان 
 Mabel Loomis( آماده می کرد، او نامه یی به دستیار نویسندۀ خود تاد
Todd( فرستاد: »یک شعر که من خیلی از چاپ آن هراس دارم، شعر 
شب های پرتالطم است. مبادا دارای زیان برای خواننده باشد حتا بیشتر از 
آن زیانی که برای آن انسان پاک گوشه نشین داشت. و در صورت حذف آن، 

چه شعری را از دست خواهیم داد. نه من آن را 
حذف نمی کنم.«

اول  قطعۀ  در  خوش گذرانی  کلمۀ  از  استفاده 
احتماالً به معنی احساس قوی و خشنودی است. 
عبارت »در قلب بندرگاه« در قطعۀ دوم می تواند 
واژه های  باشد.  معشوقه  آغوش  معنای  به 
استعاره های  دوم  قطعۀ  در  استفاده شده  دریایی 
از  مثل  احساسی  و هم چنین  دریایی ساخته اند. 
سوم  قطعۀ  می کنند.  بیان  را  کنترل  دادن  دست 
تصویر سازی عاشقانه را کامل می کند. »پارو زدن 
در بهشت« و »لنگر انداختن امشب همراه با تو« 
»آه،  باشد.  شهوت  احساس  معنی  به  می تواند 

دریا«. 
هر قطعه از شعر، یک رباعی کوچک است. هر 
معنی  بدین  دارد.  قافیه  قطری  صورت  به  خط 
که در هر خط دو هجای شاعرانه وجود دارد. 
مثل  هستند  موکد  هجای  دارای  خطوط  بیشتر 
قطعۀ اول. هر خط در قطعۀ اول دارای دو گروه 
دو بخشی است که بخش دوم هر کدام به زبان 
دیگری نوشته شده است. در قطعۀ دوم و سوم، 
نظم و قاعدۀ کمتری وجود دارد. چندین خط با 

یک هجای موکد شروع شده و سپس با یک هجای غیر موکد دنبال شده اند، 
دو گروه دو بخشی که بخش اول هر کدام به زبان دیگری نوشته شده است. 
در خط »در قلب بندرگاه« یک گروه سه بخشی وجود دارد که به آن آناپست 
بلند باشد( گویند. با وجود  )شعری که از دو هجای کوتاه و یک هجای 

چندین بی نظمی، شعر کاماًل روان است و به راحتی قابل خواندن.
 ترتیب قافیه ها در شب های پرتالطم مثل اشعار معمول امیلی دیکنسن است. 
در هر قطعه خط دوم و چهارم هم قافیه اند. اگرچه در قطعۀ دوم قافیه های 

نزدیک نیز با یکدیگر تشابه بهتری دارند.
از احساس درون  توانسته تصویری  امیلی دیکنسن  با چند خط و جمله، 

شب های پرتالطم را به نمایش درآورد.

»مردی به دروازۀ قصر پادشاه رفت و گفت، به من یک 
کشتی بدهید.«

این رمان که با این جمله آغاز می شود، بیش از هرچیز 
در  البته  و  تخیلی  داستان  با یک  که  می کند  القا  ما  به 
با  داستان  آغاز  در  مواجهیم.  جادویی  رئالیسم  دستۀ 
به  تنها  که  دیگران  برخالف  که  می شویم  آشنا  مردی 
منظور اهداف مادی و زمینی خود نزد پادشاه می روند، 
با آن  بتواند  او تنها از پادشاه، کشتی یی می خواهد که 
به جست وجوی جزیرۀ ناشناخته برود. در این حین، با 
زنی آشنا می شویم که در قصر پادشاه کار می کند ولی 
نامِ او در تمامی داستان هیچ گاه ذکر نمی شود. او وظیفه 
لقب  با  و  دهد  انجام  را  پادشاه  قصر  نظافت  که  دارد 
نظافتچی شناخته می شود. زن نظافتچی که از قصد مرد 
برای کشف جزیره یی ناشناخته آگاه شده است، قصر 
را ترک می کند و به منظور همراهی با مرد پیش از او 
خود را به بندرگاه می رساند. نه در هنگام آشنایی این 
دو با یکدیگر و نه در پایان داستان، سخنی از عشق در 

میان نیست.
 مرد به دنبال خدمۀ کشتی می رود، اما هیچ کس حاضر 
»دیگر  کند.  همراهی  سفر  این  در  را  او  که  نمی شود 
جزیرۀ ناشناخته یی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته 
باشد، بازهم حاضر نیستند آسایش موجود در خانه و 
راحتی کار کردن در کشتی های مسافربری را رها کنند 
سازند  گرفتار  دریایی  ماجراجویی های  در  را  خود  و 
این  ندارد.«  وجود  که  کنند  جست وجو  را  چیزی  و 
می دانیم  که  ناشناخته یی  جزیرۀ  یافتن  در  مرد  تنهایی 
مخاطب  چیز  هر  از  بیش  خودشناسی ست،  از  نمادی 
را آزار می دهد. او در باب این جزیره نکته یی را با زن 
نظافتچی در میان می گذارد که ذکر آن خالی از فایده 
قرار  آن جزیره  در  وقتی  که  بدانم  »می خواهم  نیست: 
می گیرم چه کسی هستم، نمی دانی که اگر از خویشتن 
کی  که  کرد  نخواهی  کشف  هرگز  نیایی،  بیرون  خود 
هستی...« در جای دیگر نیز می گوید: »برای دیدن کامل 
نمی توانیم  ما  آن جزیره جدا شد،  از  باید  یک جزیره 
خود را ببینیم مگر این که از قید خود رها شویم...« این 
بیش  است،  جست وجویش  در  او  که  خودشناسی یی 
از هر چیز نشان دید عرفانِی ساراماگو نسبت به خود 

است.

 در آخر داستان، مرد در خواب  گویی جزیرۀ ناشناخته 
واقعۀ  حقیقت  در  که  مرد  خواب  می کند.  کشف  را 
توفان نوح را در ذهن مخاطب به تصویر می کشد، ما را 
متعجب می کند و این سوال برای ما مطرح می شود که 
ساراماگو این واقعه را به چه منظوری در این داستان 

گنجانده است؟
بسیار  نمادی  تیره،  دریای  از  گذر  برای  کشتی  وجود 
زیباست که برای رسیدن به خودشناسی، مرشدی ست 
مسیر  در  را  او  و  می گیرد  را  مریدی  هر  دست  که 
از  مجموعه یی  نماد  اصل  در  کشتی  می کند.  همراهی 

قراردادهاست.

در این داستان، ساراماگو نامی برای مرد و زن انتخاب 
مردی  با  داستان  کل  در  ما  که  همین  است.  نکرده 
روبه رو هستیم که در آرزوی یافتن جزیره یی ناشناخته 
است و به زبان دیگر به دنبال خودشناسی ست، نشان 
از این دارد که مرد نمادی ست از ضمیر هوشیار و بیدار 

هرکس که هنوز به مادیات آغشته نشده است.
گویی این نکته یادآور این چند بیت از موالنا است که 

می فرماید:
دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر

که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

شير خدا و رستم دستانم آرزوست
گفتم که: »یافت می نشود گشته ایم ما«

گفت: »آن که یافت می نشود، آنم آرزوست«
 

نظافتچی معرفی می شود.  با لقب  در طرف دیگر، زن 
رنج می برد و  فساد  بی نظمی و  از  دو  آن  زمان  دنیای 
وجود یک مصلح اجتماعی ضروری است. نکتۀ قابل 
وجود  ساراماگو  آثار  بیشتر  در  که  است  این  مالحظه 
چنین شخصی بسیار پُررنگ است. در قسمت آغازین 
مشاهده می کنیم که او کشتی را تمیز می کند و آن را از 
هر چیز ناپاک و آلوده می زداید تا سلوکی پاک و مطهر 

داشته باشند.
بسیار  نمادی  تیره،  دریای  از  گذر  برای  کشتی  وجود 
زیباست که برای رسیدن به خودشناسی، مرشدی ست 
مسیر  در  را  او  و  می گیرد  را  مریدی  هر  دست  که 
مجموعه یی  نماد  اصل  در  کشتی  می کند.  همراهی 
هنگام  در  نظافتچی  زن  طرفی،  از  قراردادهاست.  از 
مخزن  که  می بیند  که  هنگامی  کشتی  کردن  تمیز 
رفتن  که  نیست  »قرار  می گوید:  خالی ست،  باروت ها 
به جست وجوی جزیرۀ ناشناخته چیزی نظیر عملیات 
جنگی باشد.« بدین ترتیب، کشتی از هرگونه آرزوهای 
دنیوی خالی ست. سپهری نیز برای رسیدن به آرمان شهر 

خود می گوید:
قایقی خواهم ساخت

خواهم انداخت به آب.
دور خواهم شد از این خاک غریب

که در آن هیچ کسی نیست که در بیشۀ عشق
قهرمانان را بیدار کند

قایق از تور تهی
و دل از آرزوی مروارید،

همچنان خواهم راند
نه به آبی ها دل خواهم بست

نه به دریا ـ پریانی که سر از آب به در می آرند
و در آن تابش تنهایی ماهی گیران

می فشانند فسون از سر گیسوهاشان

منبع: پرشين پرشيا  
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نقدی بر رماِن »قصة جزیرۀ ناشناخته« 
اثر ژوزه ساراماگو
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در رهبـری افسـران...
محسوس است.

یک  باالی  طوری  دشمنان  از  او،25۰نفر  گفته  به 
را  نگهبان  ابتدا  که  اند  کرده  حمله  امنیتی  پاسگاه 
کشته و سپس پاسگاه را اشغال کرده و از همان جا 

باالی سایر پاسگاه ها انداخت کرده اند.
نیروهای  رییس ستاد مشترک ارتش، پراکنده بودن 
و  هوایی  قوای  نبود  متعدد،  پاسگاه های  در  امنیتی 
چالش های  دیگر  از  را  محل  مردم  حمایت  عدم 
جرم  و  وردوج  ولسوالی های  در  ارتش  نیروهای 

بدخشان عنوان کرد.
به گفته او، در محلی که حمله شده مردم با نیروهای 
امنیتی همکاری نمی کنند بلکه با مخالفین همکاراند؛ 

طالبان  که  باشد  فشاری  اثر  بر  همکاری  این  شاید 
باالی آنان وارد می کنند«.

آقای کریمی تصریح کرد که وزارت دفاع ملی قصد 
دارد یک لوای ارتش ملی را در بدخشان مستقر کند 
تا خود صالحیت داشته باشد و مستقالنه عمل کند.
نورالحق علومی وزیر داخله هرگونه کم کاری  اما 
روز  حادثه  در  را  بدخشان  والیت  پولیس  فرمانده 
بدخشان،  حادثه  در   « گفت:  و  کرد  رد  جمعه 
به  و  کرده  استفاده  ضعف  نقطه  یک  از  مخالفین 

نیروهای امنیتی ضربه زدند«.
به گفتۀ او، طبق پیش بینی نیروهای امنیتی بدخشان 

در سطح پایین تهدیدات امنیتی قرار داشت.
آقای علومی خاطرنشان کرد که عملیات های وسیع 

پاکسازی در دستور کار نیروهای امنیتی است که در 
سطح کشور اجرا خواهند شد.

مقام های  با  مجلس  امنیتی  کمیسیون های  نشست 
از  نتوانستند  خبرنگاران  و  شد  اعالم  سری  امنیتی 
جزییات اظهارات رحمت اهلل نبیل رییس امنیت ملی 

با خبر شوند.
نمایندگان مجلس می گویند که در حادثه بدخشان، 
28 سرباز ارتش ملی سر بریده شده و بیش از 3۰ 
تن کشته شده اند. 4 تانک، ۷ رنجر و تعداد زیادی 

سالح و مهمات به دست طالبان افتاده است.
طالبان مسلح صبح گاه روز جمعه بر پاسگاه های 
بدخشان  ولسوالی وردوج  در  ملی  ارتش  نیروهای 

حمله کرده بودند.

ریاست عمومي امنیت ملي از بازداشت سر دستۀیک گروه از 
آدم ربایان در شهر کابل خبر مي دهد.

در خبرنامه یي که دیروز از سوي این اداره به رسانه ها فرستاده 
شده، آمده است که این فرد »گران آقا« نام دارد و از مربوطات 
که  گردید  بازداشت  زماني  کابل  شهر  امنیتي  دهم  حوزه 

مي خواست یک تاجر ملي را اختطاف کند.
به نقل از خبرنامه، این فرد در اختطاف احمد شاه وحید، معین 
وزارت فواید عامه و یک صراف در ناحیه دهم شهر کابل نیز 

دست داشته است.
ولسوالي  اصلي  باشندۀ  آقا  گران  که  است  نگاشته  خبرنامه 

نجراب والیت کاپیسا است.
بازداشت شده،  فرد  این  نزد  از  امنیت ملي مي گوید:  ریاست 
یک پایه تفنگچه بي صدا، همراه با 13 عدد سیم کارت و یک 

پایه کمپیوتر لب تاب نیز بدست آمده است.

علی پارسا
ماندگار  روزنامۀ  صاحب امتیاز  مسعود،  احمدولی 
مراسم  در  مسعود،  شهید  بنیاد  عمومی  رییس  و 
روزنامۀ  فعالیت  سالروز  ششمین  از  گرامی داشت 
ماندگار، در میان جمعی از فعاالن رسانه یی و سیاسی 
گفت که راه حل پایان دادن به مشکالت کنونی، تحقق 

کامل اصول دولت وحدت ملی است.
آقای مسعود با اشاره به این که حکومت وحدت ملی 
در شرایط کنونی با چالش های متعددی در عرصه های 
است،  مواجه  اجتماعی  و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی، 
خاطرنشان کرد که تنش بر سر اصالح نظام انتخاباتی 
به  ملی  وحدت  حکومت  درونی  کشمکش های  و 
والیات  در  اخیر  ناامنی های  سیاسی،  چالش  عنوان 
مختلف کشور و گروگان گیری 31 شهروند افغانستان 
به عنوان چالش امنیتی، مسالۀ فقر و بیکاری به عنوان 
قتل  تراژدی  مانند  مواردی  و  اقتصادی  چالش های 
شرایط  در  اجتماعی  چالش  نمونه های  از  فرخنده 

کنونی است.
او با اشاره به سخنان داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرائیه 
حکومت وحدت ملی، مبنی بر فرصت سوزی هایی که 
در این شش ماه صورت گرفته، تاکید کرد که ما پیش 
یک  ملی  وحدت  دولت  که  بودیم  گفته  هم  این  از 
با  نیازمند یک پوتانسیل باال  ساختار پیچیده است و 
اما  است؛  اجتماعی  و  سیاسی  همه نخبگان  مشارکت 
متاسفانه فریاد و صدای ما شنیده نشد و حاصل این که 

فرصت سوزی های بسیاری صورت گرفت.
او همچنین یادآور شد که مراد از دولت وحدت ملی 
بخش  شمول  به  دولت  پایه های  همه  که  است  این 

در  باید  قانون گزاری  بخش  و  قضا  بخش  اجرائیه، 
چارچوب وحدت ملی باشد؛ در حالی که امروز هنوز 
در ابتدای کار در بخش اجرائیه ما با بن بست مواجه 
هستیم و در بخش قضایی و قانون گزاری هیچ اقدامی 

صورت نگرفته است.
تالش های  و  تجارب  با  را  بن بست  این  علت  او 
داشت،  ملی  آجندای  برنامه  ذیل  که  دوساله یی 
و  دانست  ملی  وحدت  دولت  اصول  به  بی توجهی 
گفت که ما پیش از انتخابات با نشست های مکرری 
که با تیم های انتخاباتی داشتیم، پیشنهاد تشکیل یک 
توافق  با اصول مشترک و مورد  ملی  دولت وحدت 
گروه های مختلف سیاسی را داشتیم تا از وارد شدن 
نظام به فاز بحران جلوگیری شود. اما متاسفانه سخنان 
با  انتخاباتی  بن بست  از  ما شنیده نشد و کشور پس 
متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  کری،  جان  حضور 
وحدت  حکومت  یک  سمت  به  ناگزیری  سر  از 
شد  سبب  امر  این  رفت.  غیربومی  و  ناشناخته  ملی 
در  نظام  نوع  این  از  واحدی  و  تعریف مشخص  که 

حکومت جدید شکل نگیرد.
آقای مسعود از وجود شبکه های پراکنده یی از قدرت 
در نظام کنونی، عدم حضور دولت یکصدا و دارای 
پیشبرد  برای  راسخ  اراده  نبود  مدون،  استراتژی  یک 
از حکومت  باقی مانده  میراث  و  ملی  دولت وحدت 
مخّرب  و  فعال  حضور  کنار  در  پیشین،  فاسد 
استخبارات کشورهای منطقه و همسایه به عنوان علل 

اصلی بن بست موجود یاد کرد.
این روزها  به پروژۀ صلحی که  با اشاره  او همچنان 
در دستور کار حکومت قرار گرفته و از سوی دیگر 

داعش،  عنوان  تحت  کنونی  ناامنی های  بر  تاکید  با 
اخیر  گروگان گیری های  و  شمال  ناامن سازی  پروژه 
خاطرنشان کرد که متاسفانه هیچ پروژه یی در افغانستان 
به شمول پروژۀ چنگ، پروژۀ صلح، دموکراسی و ... 
پروژه افغانی نیست و به این ترتیب حکومت وحدت 
ملی باید برای نشان دادن صداقت خود در قبال مردم، 
همه آحاد ملت افغانستان را در جریان روند صلح و 

مسایل امنیتی اخیر قرار دهند.
این وضعیت  از  عبور  راه حل  مسعود  آقای  پایان  در 
دولت  تشکیل  در  را  کنونی  بن بست  و  نابسامان 
با تمام حدود و صغور آن عنوان کرد.  وحدت ملی 
او تصریح کرد که باید با تغییر نظام سیاسی از یک 
نظام ریاستی به پارلمانی به اساس توافق نامه حکومت 
پیدا  تحقق  عینی  به صورت  نظام  این  ملی،  وحدت 

کند. 
آقای مسعود گفت که با توجه به وضعیت اسفبار حال 
حاضر پیشنهاد ما این است که به جای انتظار کشیدن 
و تحمل کردن این همه نابسامانی ها، سران حکومت 
لویه جرگه  یک  تدویر  صدد  در  باید  ملی  وحدت 
که  باشند  ماه  شش  مدت  در  اضطراری  و  قانونی 
پارلمانی  نظام  به  موجود  ریاستی  نظام  آن  اساس  بر 
تغییر یابد و دولت وحدت ملی به گونه عینی تحقق 
یابد. به این ترتیب ما در یک نظام پارلمانی می توانیم 
عالوه بر این که از تمام اقوام افغانستان در راس قوای 
باشیم، تصمیم گیری های کالن ملی را  سه گانه داشته 
با مشارکت همه اقوام و گروه ها انجام دهیم و بازوی 
توانایی های  و  تخصص  داشت  نظر  در  با  اجرائیه 

مدیریتی گزینش شوند.

بازداشت سردستۀ یك گروه آدم ربا 
در شهر کابل

جشن ارغوان در پروان گرامی 
داشته شد

رییس مجلس نماینده گان:

رهبران دولت در مورد رهایی 3۱ مسافر گروگان اظهارات متناقض ارایه کرده اند
 عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان کشور از بی توجهی رهبران دولت 
وحدت ملی در مورد رهایی 31 مسافر گروگان به شدت انتقاد کرده و گفته است 

که رییس جمهور و رییس اجرایی در این زمینه تنها وعده داده اند.
اظهارات  گروگان  مسافر   31 مورد  در  عبداهلل  عبداهلل  و  اشرف غنی  که  گفت  او 

متناقض ارائه کردند و تا کنون هیچ  گونه اقدام عملی نکرده اند.
عبدالرووف ابراهیمی با شماری از اعضای مجلس دیروز از خانواده گروگان ها و 

تحصن کنندگان در خیمه تحص پارک زرنگار دیدار کردند.
آنان در این دیدار گفتند که حکومت هیچ اطالعاتی را در مورد 31 اسیر با اعضای 

شورای ملی مطرح نکرده است.
آقای ابراهیمی پس از این مالقات به جلسه  فوق العاده  کمیسیون های امنیت داخلی 

و دفاعی مجلس رفت.
در این نشست مقام های نهادهای امنیتی و دفاعی کشور به دلیل افزایش ناامنی ها 

در کشور فراخوانده شده بودند.
ابراهیمی در مورد سی و یک مسافر گروگان گفت: »اگر رهبران حکومت  آقای 
وحدت ملی چیزی نمی گویند، وزیران به عنوان نمایند گان اعضای شورای ملی در 

حکومت، باید اطالعاتی را در اختیار مجلس قرار بدهند.«
این در حالی است که بیشتر از 5۰ روز از ربودن و گروگان گرفتن سی ویک مسافر 

هزاره می گذرد و تاکنون هیچ گونه جزئیاتی در مورد آنان وجود ندارد.
خانواده گروگان ها و فعاالن مدنی در دادخواهی برای رهایی گروگان ها در پارک 

زرنگار شهر کابل خیمه تحصن برپا کردند.
تا کنون عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت از تحصن کنندگان دیدار کرده و 

گفته که حکومت در باالترین سطح به دنبال رهایی مسافران گروگان است.
رییس مجلس اما گفت: »به دیدار خانواده های اسیران و اعضای جامعه ی مدنی رفته 
بودیم و در پاسخ پرسش های آنان هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم و این مشکل به 

حکومت وحدت ملی بر می گردد.«
اخیراً یک گروهی از بزرگان محلی زابل به دیدار تحصن کنند گان آمده  و گفته اند 
که گروگان گیران در بدل رهایی 31 مسافر خواهان رهایی 12 زندانی طالب از 

زندان های افغانستان هستند.
این موضوع اما از سوی عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت رد شد، او گفت که 

هیچ زندانی با گروگان ها معامله نخواهد شد.
از سویی هم عبداهلل عبداهلل گفته بود که به دلیل مشکالت امنیتی حکومت نمی تواند 
تمام موضوعات را در اختیار رسانه  ها و مردم قرار بدهد؛ اما تالش ها برای آزادی 

گروگان ها جریان دارد.

 

جشن گل ارغوان در مرکز والیت پروان با حضور گرم شاعران 
و قلم بدستان کشور تجلیل شد.

راه  پروان  والیت  مرکز  در  مناسبت  همین  به  که  محفلی 
اندازی گردیده بود بیش از 3۰۰تن از شاعران و قلم بدستان 
والیت های پروان، کاپیسا و پنجشیر و برخی از مسووالن دولتی 

و نمایندگان مردم این والیت اشتراک کرده بودند .
این محفل از سوی ریاست اطالعات و فرهنگ والیت پروان 

راه اندازی گردیده بود.
عبدالواحد هاشمی رییس اطالعات و فرهنگ والیت پروان در 
مورد جشن گل ارغوان که به خواست مردم و مسووالن دولتی 
برگزار گردیده بود؛ به خبرگزاری جمهور گفت: »این سومین 
دور از جشن گل ارغوان در والیت پروان است. خواستیم که 
وحدت ملی را میان مردم این والیت تمثیل کنیم و این محفل 

مشاعره را برگزار کردیم«.
عبدالبصیر سالنگی سرپرست والیت پروان در این محفل گفت: 
ملی  وحدت  تمثیل  ارغوان  گل  جشن  برگزاری  از  منظور   «
است و همان طوری که از گل نارنج در جالل آباد و گل انار 
در قندهار تجلیل می شود؛ در پروان هم گل ارغوان دارند. اما 
تروریزم خوشی های ما را چندین سال است که می گیرد. مردم 

ما از دست آنها خوشی ندارند«.
شاعران با خواندن شعرهای گل ارغوانی این محفل را رنگین 

ساختند.
عبدالقهار آژیر آریانژاد یکی از شاعران والیت پروان با خواندن 

چند دو بیتی از جشن گل ارغوان استقبال کرد.
طرف  از   13۹2 سال  در  بار  اولین  برای  ارغوان  گل  جشن 
وزارت اطالعات و فرهنگ رسمی شد و این سومین جشن گل 

ارغوان در والیت پروان است که برگزار می گردد.

احمد ولی مسعود، در محفل گرامی داشت از شش سالگی روزنامۀ مانگار:

راه حل برون رفت از بن بست کنونی، تدویر لویه جرگه 
اضطراری-قانونی برای تغییر نظام است
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ورزش
مسی: 

فوتبال همه چیز نیست

روسای پیشین و کنونی باشگاه بارسلونا به احتمال زیاد ۹ سال زندانی می شوند.
کنونی  رییس  بارتومئو،  ماریا  برای جوزپ  اسپانیا  فوتبال  مالیات  اداره  وکالی 
باشگاه بارسلونا، دو سال و سه ماه حبس و برای ساندرو روسل، رییس پیشین 
باشگاه نیز ۶ سال و ۹ ماه زندان در نظر گرفته اند. این در حالی است که حبسی 
که پیشتر برای روسل در نظر گرفته شده بود، هفت سال و سه ماه بود که با 

کاهش روبه رو شده است.
نیمار  انتقال  پرونده  نادرست و تخلفی که در  به خاطر دادن اطالعات  این دو 
مورد  و  شناخته شده  متهم  داده اند،  رسانه ها  به  بارسلونا  به  برزیل  سانتوس  از 
بازپرسی قرار گرفتند. همچنین باشگاه بارسلونا به اتهام برخی تخلف های مالیاتی 
و مالی بین سال های 2۰11 تا 2۰14 نیز باید 11.4 میلیون یورو غرامت بپردازد.

کاتاالن ها  شود،  ثابت  شده  مرتکب  بارسلونا  باشگاه  که  جرم هایی  تمامی  اگر 
مجبورند 22.2 میلیون یورو جریمه پرداخت کنند. روسل نیز باید 25.1 میلیون 
با  ارتباط  در  مساله  این  بپردازند.  جریمه  یورو  میلیون   3.8 بارتومئو  و  یورو 

پرداخت نشدن مالیات 13 میلیون یورویی باشگاه بارسلونا بوده است.

سرمربی منچسترسیتی با اینکه آمار بدتری نسبت به سایر مربیان اخراج شده به 
جا گذاشته اما هنوز روی نیمکت این تیم می نشیند.

آماری که مانوئل پیگرینی در این فصل از خود در باشگاه منچسترسیتی به جا 
گذاشته بسیار بدتر از مربیان دیگری است که با وجود کسب نتیجه های بهتر، از 

باشگاه هایشان در لیگ برتر انگلیس اخراج شده اند.
پس از آنکه منچسترسیتی در این هفته از رقابت های لیگ جزیره با نتیجه چهار بر 
دو در داربی شهر منچستر مقابل یونایتد شکست خورد، فشارها روی این مربی 
شیلیایی بیشتر از گذشته شد. شکست مقابل منچستریونایتد، ششمین باخت این 

تیم در هشت دیدار اخیر بود.
آماری که پیگرینی در 15 دیدار اخیر از خود به جا گذاشته است، تنها چهار 
پیروزی در آن دیده می شود. این در حالی است که دیوید مویس، سرمربی فصل 
گذشته منچستریونایتد موفق به کسب ۶ پیروزی در 15 مسابقه شده بود. زمانی 
که آندره ویاس بواس سرمربی چلسی بود، در 1۶ دیدار پنج پیروزی کسب کرد 
و کنی دالگلیش هم در 12 دیدار، چهار پیروزی برای لیورپول به دست آورده 

بود.
پیگرینی که خود جانشین روبرتو مانچینی در منچسترسیتی شده است حتی آمار 
بدتری نسبت به این مربی ایتالیایی از خود به جای گذاشته است. مانچینی در 14 
دیداری آخری که هدایت سیتی را به دست داشت موفق به کسب 1۰ پیروزی 
از  شده بود! مارک هیوز، دیگر سرمربی منچسترسیتی هم در سال 2۰۰۹ پس 
قبول تنها یک شکست در 15 دیدار پایانی، از مربیگری این تیم کنار گذاشته شد.
بار  انگلیسی که از سال 2۰۰۰ به لیگ قهرمانان اروپا رسیدند، 23  باشگاه های 
مربیانشان را اخراج کرده اند که تنها یکی از آنها در یک برهه زمانی کوتاه، ۶ 
شکست در کارنامه اش دیده می شد. سران لیدزیونایتد در سال 2۰۰3، پیتر رید 

را به خاطر پذیرش ۶ شکست پیاپی اخراج کردند. این تیم در پایان همان سال 
به دسته پایین تر سقوط کرد.

و  نمی کند  فکر  جهانی  جام  به  دیگر  که  گفت  مسی  لیونل 
امیدوار است در سال 2۰15 همراه بارسلونا به قهرمانی برسد.

لیونل مسی در سال 2۰14 عملکرد خوبی نداشت و نتوانست 
امیدوار  بازیکن  این  برسد.  مهمی  افتخار  به  بارسلونا  همراه 

است سال 2۰15 شرایط بهتری برای خود داشته باشد.
مسی درباره شرایط خود از سال 2۰15 و عملکردش در سال 
قبل گفت: حقیقت این است که من سال 2۰15 را متفاوت با 
بسیار سخت  من  برای  گذشته  سال  کردم.  آغاز  گذشته  سال 
بود. زیاد مصدوم شدم و عملکرد خوبی به نمایش نگذاشتم. 
اما امسال متفاوت ظاهر شدم و از این بابت خوشحالم. سال 
گذشته شرایط نامساعدی داشتم. بازی های بسیاری را به علت 
مصدومیت از دست دادم و وقتی هم به زمین بازی برگشتم 
به  را   2۰14 سال  کردم  سعی  من  شوم.  ظاهر  عالی  نتوانستم 
سرعت فراموش کنم. سال گذشته یک سال دشوار و پیچیده 
برای من بود. مسائل حاشیه ای بیرون زمین، تاثیر زیادی روی 
من گذاشت. تالش زیادی کردم تا قهرمانی در جام جهانی را 
کسب کنم و این اتفاق خیلی تلخی است که در فینال شکست 
بخوری و ما متحمل این شکست شدیم ولی دیگر جام جهانی 

را فراموش کرده ام.
وی افزود: هر زمان که وارد زمین می شدم، نمی توانستم مثل 
گذشته بازی کنم. وقتی سال جدید شروع شد، تصمیم گرفتم 
دوره  که  شد  این  و  کنم  فراموش  را  بد  خاطرات  آن  تمام 

جدیدی را آغاز کردم.
نشدند.  قهرمانی  کسب  به  موفق  کاتاکنون ها  گذشته  سال 
مسی معتقد است این امر باعث تحریک بازیکنان بارسا برای 

عملکردی بهتر در سال جدید شده است.
او درباره هت تریک هایش در بارسلونا گفت: وقتی هت تریک 

می کنم، توپ مسابقه را به هم تیمی هایم می دهم تا آن را امضا 
است.  غیرممکن  زدن  گل  آنها  بدون  معتقدم  چراکه  کنند؛ 
به خصوص وقتی موفق به زدن سه گل در یک بازی می شوید، 
نقش هم تیمی هایتان چشمگیرتر می شود. اگر به خانه ام بیایید، 
ویترینی خواهید دید که تمام افتخاراتم را داخل آن گذاشته ام 
ولی قصد دارم برای توپ های هت تریکم یک جایگاه ویژه تر 
درست کنم. هت تریک در ال کالسیکو یک اتفاق خاص و به 
یاد ماندنی است. یادم می آید سال 2۰۰۷ وقتی مقابل رئال در 
نوکمپ هت تریک کردم، در پایان بازی، رائول به من نزدیک 
رائول  نمی رود.  یادم  از  هرگز  او  جمله  گفت.  تبریک  و  شد 
بازیکن بسیار بزرگی بود و بازی هم بازی بزرگی بود. به همین 

دلیل است که هرگز آن لحظه را فراموش نمی کنم.
او درباره رکورد گلزنی خود افزود: گل زدن عالی است. بعضی 
از گل هایم خاص هستند اما این گلزنی است که اهمیت دارد. 
می خواهم گل های بیشتری به ثمر برسانم و برای این باشگاه 

بزرگ تاریخ ساز باشم.
مسی در پایان اظهار کرد: تولد پسرم همه چیز را در من تغییر 
داد. با او رفتارم تغییر کرد و دیدم به مسائل اطراف عوض شد. 
پسرم برای من همه چیز است. پیش از او وقتی در یک بازی 
شکست می خوردم، تا سه یا چهار روز با کسی حرف نمی زدم 
بازی  یک  در  وقتی  اکنون  اما  کنم  جبران  که  بعدی  بازی  تا 
می بازیم و به خانه می آیم، با دیدن پسرم همه چیز را فراموش 
می کنم. حاال یاد گرفته ام که فوتبال همه چیز نیست و مسائل 

مهم دیگری نیز در زندگی وجود دارند.

9 سال حبس برای رؤسای پیشین بارسلونا

آمار جالب اخراج مربیان در لیگ انگلیس
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با  آن  در  که  را  یمن  درباره  این کشور  پاکستان مصوبه مجلس  وزیر  نخست 
مشارکت نظامی پاکستان در تحوالت یمن مخالفت شده است، تایید کرد.

این  امضای  با  پاکستان  وزیر  نواز شریف، نخست  نیشن،  روزنامه  به گزارش 
مصوبه عنوان داشت کشورش به تالش های دیپلماتیک و مشورت با عربستان 

برای حل بحران یمن ادامه می دهد.
ترک  را  استراتژیکش  شرکای  و  دوستان  پاکستان  داد:  اطمینان  هم چنین  وی 
نمی کند. ما در حال حاضر تماس های خود را با عربستان افزایش داده ایم تا بر 

اوضاع نظارت داشته باشیم.
در همین حال نخست وزیر پاکستان در اظهارات خود فعالیت »حوثی ها و دیگر 
بازیگران غیردولتی« در یمن را محکوم کرد و از دولت عبدربه منصور هادی 
حمایت کرد. هادی پس از کنترل صنعا پایتخت، توسط حوثی ها، به بندر عدن 
در جنوب کشور گریخت و با پیشروی این نیروها به سوی عدن در نهایت از 

کشور خارج شد.
»بیطرفی« در  این کشور در خصوص  پارلمان  اخیر  قطعنامه  شریف گفت که 
بحران یمن در واقع به دولت اجازه داده است تا نقش مثبت خود را در بحران 

این کشور ایفا کند.
به دنبال بحران یمن و آغاز عملیات منطقه ای به رهبری عربستان سعودی علیه 
حوثی ها در یمن، مقامات ریاض از پاکستان خواستند تا در این ائتالف شرکت 

کند.
قانون اساسی پاکستان به دولت اجازه می دهد در مورد مسایل نظامی و امنیتی 
عربستان  دولت  درخواست  پاکستان  دفاع  وزارت  اما  کند،  تصمیم گیری  راسا 
نظر  اعالم  خواستار  و  فرستاد  پارلمان  به  را  یمن  جنگ  به  نیرو  اعزام  برای 

نمایندگان در این زمینه شد.
نمایندگان  فروردین،   21 جمعه،  روز  نهایت  در  نظر  تبادل  روز  چند  از  پس 
پارلمان پاکستان در پی چند روز مذاکره قطعنامه ای را تصویب کردند که در آن 
ضمن حمایت از تالش برای خاتمه دادن به بحران یمن از طریق مذاکره، از 

دولت خواسته شده بود که از اعزام واحدهای نظامی به جنگ یمن خودداری 
و  کرد  عربستان سعودی حمایت  موضع  از  عین حال  در  قطعنامه  این  ورزد. 
بین گروه های سیاسی آن  از طریق مذاکره  خواستار حل و فصل بحران یمن 

کشور شد.
کشورهای  برخی  انتقادات  به  پاسخ  در  پاکستان  وزیر  نخست  سو  دیگر  از 
عربی از مواضع کشورش گفت که پاکستان دوستان خود را به ویژه دوستان 
استراتژیک خود را رها نمی کند. او تاکید کرد که از قطعنامه پارلمان پاکستان 
سوء برداشت شده است و گفت که کشورش همانگونه که قبال نیز اعالم کرد 
این  در  شریف  دو حرم  علیه  تهدید  و  عربستان  یکپارچگی  تهدید  مقابل  در 

کشور در کنار عربستان خواهد بود.
شریف همچنین گفت که وی در گفت وگو با محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران، گفته است که از تهران می خواهد تا از نفوذش استفاده کند تا 

حوثی ها بر سر میز مذاکره بیایند.

نظامیان صهیونیست دیروزبا یورش به والیت رام اهلل واقع در کرانه باختری 
8 شهروند فلسطینی را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش ها، نیروهای امنیتی این رژیم همچنین با حمله به منازل 
فلسطینی ها در الخلیل ۷ تن از جمله 2 کودک را بازداشت کردند.

این در حالی است که کودکان فلسطینی روزانه باخطر و خشونت اقدامات 
تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی از جمله قتل، بازداشت و آزار و اذیت روبه 

رو هستند.
نظامیان صهیونیست همچنین 3 اسیر آزاد شده فلسطینی را در شهر قلقیلیه، 

و 3 جوان دیگر را در شهرهای بیت لحم و سلوان بازداشت کردند.
بازداشت جوانان فلسطینی به بهانه های واهی به یکی از اقدامات روزمره 

نظامیان رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
رژیم صهیونیستی بیش از ۶ هزار و 5۰۰ اسیر فلسطینی را در 18 زندان و 
بازداشتگاه خود نگهداری می کند که 2۰۰ نفر از این اسرا، نوجوانان زیر 
18 سال، 21 نفر دختر و زن و 23 نفر از جمله نمایندگان مجلس فلسطین 

هستند.
حدود یک هزار و 5۰۰ نفر از این اسرا از بیماری های مختلف رنج می برند 

که دهها نفر از آنان در شرایط بسیار وخیم قرار دارند.

نواز شریف: 

پاکستان دوستان و شرکای استراتژیکش را ترک نمی کند

بازداشت 2۱ فلسطینی در کرانه باختری

چهار مامور امنیتی شرکت »بلک واتر« 
در عراق به حبس محکوم شدند

یک قاضی فدرال در امریکا، مامور امنیتی شرکت »بلک واتر« 
را به خاطر نقش او در قتل عام سال 2۰۰۷ در بغداد، پایتخت 
عراق به حبس ابد محکوم کرده است. سه مامور دیگر این 

شرکت نیز به 3۰ سال زندان محکوم شده اند.
توسط  متهمان  این  حکم  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 

قاضی رویس المبرث صادر شد.
نیکوالس اسلیتن، پائول اسلو، اوان لیبرتی و داستین هرد، 
که به عنوان ماموران حفاظتی برای شرکت خصوصی امنیتی 
بلک واتر در عراق کار می کردند، متهم بودند که در روز 1۶ 
سپتامبر سال 2۰۰۷ با اسلحه های اتوماتیک و نارنجک انداز 
به سوی شهروندان غیرمسلح عراقی در میدان نیسور بغداد 

آتش گشودند.
بر اثر این حادثه، 14 عراقی از جمله تعدادی زن و کودک 

کشته و 1۷ تن دیگر زخمی شدند.
تا  داشتند  تالش  هنگام  آن  در  بلک واتر  شرکت  ماموران 
مسیر عبور یک کاروان خودروهای دیپلمات های امریکایی 

را باز کنند.
شرکت امنیتی بلک واتر در سال های اخیر چند بار فروخته 
شده و تغییر نام داده است و اکنون با نام »آکادمی« فعالیت 

می کند.
احکام  این  با صدور  که  افزوده  خود  گزارش  در  رویترز 
سنگین، فصلی دیگر از دخالت نظامی امریکا در عراق بسته 
دیکتاتوری صدام  به سرنگونی حکومت  که  شد؛ دخالتی 

حسین، منجر شد.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
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نصف پائین صفحه اول
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