
بر  مبنی  افغانستان  دولت  ادعای  به  واکنش  در  ناتو 
بدرفتاری نیروهای ویژه امریکا با ساکنان والیت میدان 
این  که  نیافته  دست  شواهدی  به  کرد،  اعالم  وردک، 

ادعا را ثابت کند.
ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری به خبرنگاران 
گفت که حامد کرزی، به نیروهای ویژه امریکایی دو 

هفته مهلت داده که از این والیت خارج شوند.
او دلیل تعیین این ضرب االجل از جانب شورای امنیت 
ملی را »آزار، اذیت، شکنجه و حتی قتل مردم بی گناه 
توسط افراد مسلحی زیر نام قوای خاص امریکایی در 

والیت میدان وردک« عنوان کرد.
این  هنوز مدارک و شواهدی در زمینه دست داشتن 
نیروها در قتل، آدم ربایی و بدرفتاری با ساکنان میدان 
وردک ارایه نشده و آن چه تا حال گفته شده در حد 

مصاحبه های مطبوعاتی بوده است.

در  خبرنگاران  به  ناتو  سخنگوی  کاتز،  گونتر  جنرال 
کابل گفت که از تصمیم اخیر حکومت افغانستان آگاه 
از سوی  اتهامات مطرح شده  اما شواهدی که  است، 

حکومت را ثابت کند، وجود ندارد.
وی تاکید کرد که ناتو در...                ادامه صفحه 6
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جواني،ستارهيياستكهتنهايكباردرآسمانعمرطلوعميكند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

چه گـونه 
خواهرم را 
سر بریدند

مقامات پاکستان اعالم کردند هنگام برگزاری انتخابات 
بسته  افغانستان  با  را  کشورشان  مرزهای  سراسری، 

خواهد بود.
آن ها دلیل این کار را تدابیر امنیتی...     ادامه صفحه 6

زیان بار  شدت  به  افغانستان  مردم  برای  کرزی  حامد  ادبیات 
است و این کشور را از محراق توجه جامعۀ بین المللی خارج 

می سازد.
می گویند  مطلب  این  بیان  با  غربی  دیپلومات های  از  شماری 
که پیام ها و اظهارات غرب ستیزانۀ حامد کرزی رییس جمهور 
می تواند  بل که  نیست،  کشور  این  سود  به  تنها  نه  افغانستان 
جامعۀ  توجه  محراق  از  دیگر  بار  را  افغان ها  و  افغانستان 

بین المللی دور سازد.
به  کرزی  رییس جمهور  کنش ها،  چنین  از  مورد  تازه ترین  در 
وزارت دفاع افغانستان دستور داده است تا در جریان دو هفتۀ 
والیت  از  را  فورس(  )سپیشل  امریکایی  ویژۀ  نیروهای  آینده 
با نشر  افغانستان  میدان وردک خارج سازد. ریاست جمهوری 
خبرنامه یی گفته است که نه تن از ساکنان آن والیت در جریان 
عملیات این نیروها یا ملیشه های محلی...        ادامه صفحه 7

          ناجیه نوری

حکومت افغانستان از پولیس محلی به عنوان ابزار در 
انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری استفاده می کند.

بیان  با  نامش فاش شود،  آگاه که نخواست  منبع  یك 
این مطلب به روزنامۀ ماندگار گفت، از هفت والیتي  که 
خاطر  به  محلي  پولیس  که  دریافتیم  کردیم،  دیدار  ما 
و  حمایت  ریاست جمهوری   2014 سال  انتخابات 

پشتیباني مي شود.
نیروهای پولیس محلی در افغانستان، براساس پیشنهاد 
نیروهای های  پیشین  فرمانده  پترویوس،  دیوید  جنرال 
آمد و  به وجود  در سال 2010  در کشور،  بین المللی 
هر چند این اقدام در مرحلۀ نخست با مقاومت شدید 

حکومت حامد کرزی  مواجه گردید، ولی با گذشت 
نیز موقفش را در این خصوص تغییر  زمان حکومت 

داد.
پولیس محلی در کنار پولیس ملی در برخی والیت های 
افغانستان ایجاد شده و فعالت می کند، اما مردم هر از 

گاهی از عملکرد این نیروها شکایت کرده اند.
شمال  و  شمال  والیات  مردم  تصور  مي گوید،  منبع 
شرقی از پولیس محلي این است که این افراد به خاطر 
استفاده در انتخابات پیش رو احیا و ایجاد شده  است.

منبع همچنان اضافه کرد: »شاید یکي از علت هایی که 
مي شود،  پشتیباني  و  حمایت  محلي  امنیتي  نیروهاي 
نقش آنان در انتخابات سال 2014 باشد و ممکن است 

آن ها در انتخابات آینده نقش اساسي داشته باشند.«
پولیس  میان  این که  دیگر  مهم  مسالۀ  افزود،  منبع  این 
ملي و پولیس محلي، هم آهنگي وجود ندارد و پولیس 
محلي خود را به مراتب  باالتر و با قدرت تر نسبت به 
فرماندهان  امنیه والیات تصور مي کنند و  فرماندهان   
سر  به  محلي  پولیس  از  هراس  در  هم  والیات  امینۀ 

مي برند. 
پولیس  به  نسبت  مردم  دیگر  سوي  از  کرد،  تأکید  او 
محلي اعتماد ندارند و فکر مي کنند که...ادامه صفحه 6

کمیسیون انتخابات پاکستان:
در روز انتخابات 

مرزهای ما با افغانستان 
مسدود شود

مواضع تند ارگ به شدت 
زیان بار است

ضرب االجل کرزی عملی می شود؟

انگیزههای
برجسته

كردِنرهبر
حزباسالمی
2دررسانهها

4

7

5

عنصــر
زمــان

درادبیات
غرب

لوګر او
 ميدان وردګ 

کابل ګواښي

در برگ ها

وامهای
خارجیو

سرابتوسعه

صفحه 6

پولیس محلی به خاطر انتخابات 
ایجاد شده و حمایت می شود

میدان وردک برای گروه طالبان و حزب اسالمی، ورودی شهر کابل شمرده می شود. این دو گروه 
حضور فعالی در این والیت دارند و به صورت بالقوه تهدیدی علیه پایتخت شمرده می شوند.

  نامـۀ وارده به روزنامه:



اسالمی  رهبر حزب  گلبدین حکمتیار  حضور 
نظامی  حضور  و  دولت  مسلِح  مخالفان  از  و 
در  روزها  این  افغانستان،  در  جهانی  جامعۀ 
برخی رسانه های کشور مایۀ حیرت و نگرانی 
حکمتیار  آقای  که  دلیل  این  به  حیرت  است. 
به شمار  نظام  مخالف  اصلی  از چهره های  که 
داخلی  نیروهای  با  جنگ  در  عماًل  و  می رود 
وسیلۀ  به  چه گونه  دارد،  قرار  خارجی  و 
تطهیر شود  که  می شود  تالش  رسانه ها  برخی 
اعادۀ  به عنوان یك شخصیت مهم سیاسی،  و 
حیثیت کند. نگرانی هم به این دلیل که بدون 
شك دست هایی چه از داخل و چه از خارج، 
سعی در مطرح کردِن جریانی دارند که در سه 
دهۀ تاریخ معاصر کشور، در خلق بحران دست 
گروه های  از  یکی  عنوان  به  و  داشته  باالیی 
ناقض حقوق بشر و جنایات سازمان یافته علیه 

شهروندان افغانستان، شمرده می شود.
 البته آقای حکمتیار در ده سال گذشته ضمن 
این که رابطۀ خود را با گروه های هم فکِر خود 
مثل طالبان به رهبری مال عمر و القاعده حفظ 
برخی  وسیلۀ  به  نیز  گریخته  و  جسته  کرده، 
ریاست  ارگ  با  روابطی  نظام،  درون  در  افراد 

جمهوری داشته است. 
آقای حکمتیار که هنوز در خواب احیای نظام 
قبیله یی با طرز تفکِر خود است، در چند مورد 
طرح هایی  و  فرستاده  کابل  به  را  هیأت هایی 
است؛  کرده  ارایه  کشور  بحران  حل  برای  را 
خارجی،  نیروهای  خروج  که  طرح هایی 
انتخابات  برگزاری  موقت،  حکومت  ایجاد 
را تشکیل  آن ها  اصلی  ترجیع بند  گویا شفاف، 

می دهند. 
در طرح هایی که آقای حکمتیار تا به حال ارایه 
وضعیت  به  نسبت  واقع بینی  هیچ گونه  کرده، 
نمی خورد.  چشم  به  افغانستان  در  موجود 
با  هماهنگی  در  می کند  فکر  حکمتیار  آقای 
تحت  و  نظام  داخل  در  حلقاتی  طالبان،  گروه 
حمایت آی.اس.آی پاکستان، می تواند راه حلی 
که  کند  پیدا  جامعه یی  امروز  مشکالت  برای 
اجتماعی،  عدالت  دموکراسی،  بشر،  حقوق  از 
کثرت گرایی، حقوق زنان و ارزش هایی از این 

دست حمایت می کند. 
آقای حکمتیار با چنین طرز تفکری، واقعیت های 
امروز کشور را نادیده می گیرد و با همان نگاه 
سرخ،  قشون  موجودیت  و  قبل  سال  سی 
می پیچد.  نسخه  پساطالبانی  افغانستان  برای 
افغانستان  که  می کند  فراموش  حکمتیار  آقای 
سال  چهل  یا  سی  افغانستاِن  دیگر  امروز، 
گذشته نیست. افغانستان امروز حتا افغانستانی 
نیست که تفکرات خاص ارگ را تحمل کند. 
دیگر  از  سیاسی تر  و  پویاتر  امروز  افغانستان 
افغانستان  است.  کشور  تاریخی  دوره های 
امروز نظامی را برمی تابد که بر اساس اراده و 
خواست مردم شکل گرفته باشد، کثرت گرایی 
را در عمل بپذیرد، موجودیت احزاب سیاسی 
رسمیت  به  را  اقلیت ها  حقوق  کند،  تحمل  را 
بشناسد و در کل جامعه را از چنگ گروه های 

دهشت افکن و واپس گرا نجات بخشد. 
این  به  می توانست  طالبان  از  پس  دولت  اگر 
خواست  های جامعه پاسخ روشن و قناعت بخش 
ارایه کند، بدون شك امروز مشکالت این همه 
حاد و گسترده نمی بود که آقای حکمتیار برای 
آن تعیین تکلیف کند. اگر دولت آقای کرزی 
به تعهدات خود در ایجاد حاکمیت پاسخ گو و 
مردم ساالر درست عمل می کرد، امروز این همه 
نیروهای  خروج  به  نسبت  نگرانی  و  دغدغه 
جامعه  در   2014 سال  انتخابات  و  خارجی 

وجود نمی داشت. 
خالف  دقیقًا  افغانستان،  امروز  مشکالت 
نظام سازی  برای  حکمتیار  آقای  دیدگاه های 
و  تفکرات  راستای  در  نه  و  گرفته  شکل 
طرح  هرگونه  دلیل،  همین  به  او.  دیدگاه های 

ارایه  افرادی  چنین  سوی  از  که  برنامه یی  و 
خواست های  بازتاب دهندۀ  نمی تواند  می شود، 
اساس  بر  که  چند  هر  باشد.  کشور  امروزی 
چنین  از  باید  جامعه،  در  تکثرگرایی  پذیرش 
طرح هایی استقبال کرد، ولی این طرح ها زمانی 
می توانند نتیجه بخش باشند که در روند تضارب 

آرا و اندیشه ها، کارایی خود را ثابت کنند. 
بر  تأکید  یا  و  پایین  به  باال  از  طرح  هرگونه 
جامعۀ  یك  ارزش های  با  آن،  کامل  حقانیت 
دموکرات سِر ناسازگاری دارد و قابل پذیرش 
برای مردم افغانستان نیست. ناکامی دولت فعلی 
آسان گیری،  کمی  با  دولت  این  که  هرچند  ـ 
دلیل  به  ـ  است  مدرن  ارزش های  از  برخاسته 

سیاست های یك جانبه و حداکثرِی آن است. 
آقای کرزی متأسفانه فضای جدید سیاسی در 

افغانستان را درک کرده نتواست و پرسش های 
مردم در نظامی که او سکان داری آن را برعهده 
حکمتیار  آقای  نیافتند.  را  الزم  پاسخ  گرفت، 
نیز در طرح ها و برنامه های خود فراتر از این 
و  آقای حکمتیار  است.  نکرده  ارایه  را  چیزی 
حتا آقای کرزی به جامعۀ بسته تعلق دارند، اما 
مردم افغانستان نگاه خود را معطوف به جامعۀ 
ارزش های  حکمتیار  آقای  آیا  اما  کرده اند.  باز 
امروزی را درک می کند و می تواند با آن ها سر 

سازگاری داشته باشد؟ 
ایشان دیده  در گذشته چنین موردی از سوی 
آقای  که  نمی رود  انتظار  آینده هم  در  نشده و 
خداحافظی  خود  پیشیِن  مواضع  با  حکمتیار 

کند. 

تعلق  و  روابط  می تواند  حکمتیار  آقای  آیا 
خاطِر خود با جریان های تندرو و هراس افکن 
کشتار  و  حمله  از  دست  و  بگیرد  نادیده  را 

غیرنظامیان بردارد؟ 
که  حالی  در  حکمتیار  آقای  گذشته،  در 
با  می داد،  سر  را  انتخابات  برگزاری  شعار 
خاک  به  را  کابل  شهروندان  کور  موشك های 
و خون می کشید. آیا طرح آقای حکمتیار برای 
رویکرد  همان  با  بازهم  انتخابات  برگزاری 

گذشته صورت می گیرد؟ 
پُررنگ  حضور  که  است  این  دیگر  موضوع 
دیداری  رسانه های  برخی  در  حکمتیار  آقای 
سیاسِت  یك  راستای  در  می تواند  کشور، 
که  سیاستی  باشد؛  شده  برنامه ریزی  خاص 
بتواند به صورت یك جانبه کاسه و کوزه را بر 

اتهام زدایی کند.  سِر دیگران بشکند و از خود 
نظام  از  حلقاتی  در  شك  بدون  سیاست  این 
حمایت می شود و حتا طرح هایی برای تشویق 
سیاسی  آیندۀ  در  شرکت  برای  حکمتیار  آقای 
به  این سخنان  البته  است.  کشور، روی دست 
و  گروه  آن  یا  و  گروه  این  با  مخالفت  معنای 
یا این شخصیت و یا آن شخصیت نیست؛ بل 
و  عواقب  می تواند  که  با طرحی ست  مخالفت 
پیامدهای خطرناکی برای کشور رقم زند. این 
گروه هایی  با  معامله گری  می تواند شامل  طرح 
و  دارند  بشری  ضد  جنایات  پیشینۀ  که  باشد 
بسیاری از مشکالت امروز جامعه به اقدام ها و 

حرکت های آنان در گذشته برمی گردد.
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احمد عمران

انگیزه های برجسته کردِن رهبر 
حزب اسالمی در رسانه ها

 

کشور  داخلۀ  وزارت  کرزی،  آقای  دستور  بنیاد  بر  سرانجام، 
اعالم کرد که در توزیع شناس نامه های الکترونیکی، قومیت و 
زبان مادری لحاظ خواهد شد. این تصمیم، در یك موقِع بسیار 
به جا و مناسب گرفته شده است. زیرا مبهم بودِن قومیت در 
شناس نامه های جدید، کم کم به یك مسالۀ سیاسی تبدیل شده 
و حتا پای برخی از چهره های متنفذ سیاسی را نیز به عرصه 

کشانده بود.
ایدۀ مبهم بودِن قومیت در شناس نامه های الکترونیکی، برخاسته 
رییس جمهور حلقه  به دورِ  که  بود  تمامیت خواهانی   آرای  از 
زده اند و همواره سیاست های حکومت آقای کرزی را بر بنیاد 
ایدیولوژی های قومی،  استوار  ساخته اند. این گروه نه تنها در 
راستای حذف یا پنهان سازِی شناسۀ قومیت در شناس نامه های 
الکترونیکی دست به کار شده  بودند، که در یازده سال گذشته 
همواره چنین سیاستی را دنبال و اعمال کرده اند. به طوری که 
می توان از تنش ها بر سر کاربرد واژۀ دانشگاه به جای پوهنتون 
و واژۀ نگارستان به جای گالری، به عنوان درخشان ترین نمونۀ 

این طرزِ سیاست یاد کرد.
در هر حال، موضع گیری رییس جمهور در این باره، کار را سهل 
کرده و بی تردید که اشکاالت و ابهاماِت این شناس نامه ها از 

چند منظر حل خواهد شد. 
شناس نامه های  در  مادری  زبان  و  قومیت  درج  با  آن که  یکی 
الکترونیکی، ابهام مسالۀ اقوامِ اکثریت و اقلیت رفع خواهد شد 
و نه تنها که مهم ترین دستاویز برخی از حلقات قوم پرست از 
آنان گرفته می شود، که می توان بخش مهمی  از تاریخ مملکت 
حل  به  و  کرد  بازخوانی  جدید،  اطالعات  این  بنیاد  بر  را 

کالن ترین منازعات ملی دست یافت.
است.  قوم گرایی  به  متهم  به شدت  کنونی  دستگاه  دوم، 
اما  می نماید،  مبرا  اتهام  این  از  کرزی  آقای  شخص  هرچند 
سیاست گزاراِن او از هر طریق ممکن اهداف و افکار قومی شان 
را ترویج کرده اند. بی گمان در صورتی که دستور آقای کرزی 
مبنی بر درج نام قومیت در این شناس نامه ها عملی گردد، تا 
جایی این اتهام رفع خواهد شد و آقای کرزی می تواند از این 

آزمون روسپید به درآید.
اتباع  قومیت  درج  عدم  که  می گفتند  برخی  پیشترها  سوم، 
هویت  زدایش  باعث  الکترونیکی،  شناس نامه های  در  کشور 
قومی  می شود و این کار، دقیق در ادامۀ همان برنامه یی  بود که 
در حکومت های گذشته جریان داشت. تاریخ صدسال گذشتۀ 
افغانستان پر از هویت ستیزی و قوم ستیزی بوده که اکنون زماِن 
آن به سر رسیده است؛ بنابراین، حکومت کنونی نباید سیاست 
حکومت های قومیِ  دهه های گذشته را دنبال کند. این دستور 
تاریخی می ایستد و  مقابل سیاست های  آقای کرزی در واقع 

این خود امتیاز دیگری ست که او به دست می آورد.
و چهارم، فواید کلی یی است نظیر به دست آمدِن شمار دقیِق 
و  بعد  سال های  برای  انتخابات  مسایل  حل  کشور،  نفوس 
جلوگیری از دست یافتن استخبارات بیگانه به تذکرۀ تابعیت 

افغانستان، که هر کدام به تنهایی جای بحث دارد.
هرچند حرکتی که آقای کرزی آغاز کرده، بسیار به جا و دقیق 
می نماید و شاید از جمله کارهای مثبت و نادری باشد که وی 
آن را در طول زمامداری اش انجام خواهد داد؛ اما بنا بر تجربه، 
هنوز گمانه هایی وجود دارد که نشود جناب رییس جمهور این 
نیل  و  ریاست جمهوری  انتخابات  نزدیکِی  به دلیل  را  حرکت 
به اهداف پنهانش آغاز کرده باشد. زیرا سیاست در افغانستان 
سیاست بازان  و  شده  اعمال  شیوه ها  بداخالق ترین  با  همواره 
از کاربرد هیچ دروغ و ترفندی  به اهداف شان،  برای رسیدن 
دریغ نکرده اند. اکنون هم ترِس آن است که مبادا آقای کرزی 
این حرکت را صرفًا به خاطر کارزار انتخاباتی  آینده و رسیدن 

به اهداف مرتبط با آن انجام داده باشد و نه چیزی دیگر!
اما یك عیِب خطرناِک دیگر که در رابطه با این شناس نامه ها 
اعالم  داخله  مقامات وزارت  که:  است  این  احساس می شود 
که سالح  طالبانی  از  آن عده  برای  این شناس نامه ها  کرده اند 
را زمین می گذارند نیز توزیع خواهد شد. هرچند این رویکرد 
پروسۀ  تمام  که  آن جایی  از  اما  می رسد،  نظر  به  به جا  بسیار 
بسیار  بوده،  ناکام  و  اشتباه  سیاست  یك  طالبان،  با  مصالحه 
محتمل است که این روند را نیز با بن بست و ناکامی مواجه 
اشخاص  و  افراد  که  شده  نگرانی  ابراز  بارها  کنون  تا  کند. 
کشورهای بیگانه، با به دست آوردِن تذکره های افغانستانی، به 
مهم ترین ارگان های کشور نفوذ کرده اند. حاال هم ممکن است 
که بسیاری از افراد استخبارات کشورهای منطقه زیر نام طالبان 
تسلیم شده، صاحب این شناس نامه های الکترونیکی شوند و 

به نفوذ خود در نهادهای دولتی بیشتر از گذشته ادامه دهـند.
بنابراین، نیاز است که برنامۀ توزیع شناس نامه های الکترونیکی، 
که  نگرانی هایی  آن  از  باشد  تا  گردد  عملی  بسیار  دقت  با 

تذکرش رفت، در امان بماند. 

بیم و امیدهای 
شناس نامه های الکترونیکی

حضور پُررنگ آقای حکمتیار در برخی رسانه های دیداری کشور، می تواند در 
راستای یک سیاسِت خاص برنامه ریزی شده باشد؛ سیاستی که بتواند به صورت 
یک جانبه کاسه و کوزه را بر سِر دیگران بشکند و از خود اتهام زدایی کند. این 
سیاست بدون شک در حلقاتی از نظام حمایت می شود و حتا طرح هایی برای 
تشویق آقای حکمتیار برای شرکت در آیندۀ سیاسی کشور، روی دست است.
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کاردینال کیت اوبراین، عالی ترین مقام کلیسای کاتولیك بریتانیا در 
بحبوحه اتهامات وارده به او مبنی بر داشتن »رفتار نامناسب« نسبت 

به تعدادی از کشیش ها از ریاست کلیسای اسکاتلند استعفا داد.
بندیکت  پاپ  سوی  از  او  استعفای  پذیرش  از  حاکی  گزارش ها 

شانزدهم، رهبر کاتولیك های جهان، است.
کاردینال اوبراین ادعاهای مطرح شده از سوی چهار کشیش را که 

مربوط به سه دهه گذشته می شود، رد کرده است.
بیانیه یی گفته است که قبال استعفایش را تقدیم کرده بود و  او در 
انتظار داشت که ماه آینده و در زمانی که ۷۵ ساله می شود، از مقامش 

کناره گیری کند.
اما در این بیانیه افزوده: »حال پاپ تصمیم گرفته که استعفایم امروز 

به مورد اجرا گذاشته شود.«
مراسم  در  شرکت  برای  که  کرد  تایید  همچنین  اوبراین  کاردینال 
انتخاب پاپ آینده به واتیکان نخواهد رفت، به این ترتیب بریتانیا در 

مراسم انتخاب پاپ جدید نماینده ای نخواهد داشت.
کاردینال اوبراین در بخش دیگری از این بیانیه افزوده »امیدوارم که 
رسانه ها در رم به جای آن که مرا مرکز توجه قرار دهند، توجه شان 

را به پاپ بندیکت شانزدهم و جانشین او معطوف کنند.«
در  را  بحرانی  بریتانیا،  کاتولیك  کلیسای  مقام  عالی ترین  استعفای 

کلیسای اسکاتلند ایجاد کرده است.
این جنجال در حالی ایجاد شده که واتیکان با گزارش هایی در مورد 

ایجاد فساد و سوء مدیریت روبروست.
نام  اوبراین  کاردینال  برای  تراژدی  عنوان  به  گیری  کناره  این  از 

برده اند.

»ارگو« بهترین فیلم سال شد
نامزدی »پسران بزکشی« خود جایزه بود

را  اصلی  نقش  و  کارگردانی کرده  افلك  بن  را  فلم  این 
نیز خود او بازی کرده است. فلم »ارگو« در مورد رهایی 
اشغال  از  پس  امریکایی  دیپلمات  یك  برانگیز  جنجال 

سفارت ایاالت متحده در ایران می باشد.
بن افلك، کارگردان امریکایی در مراسم اعالم برنده گان 
همه  از  شد،  برگزار  انجلس  الس  در  که  اسکار  جایزه 
همکاری  فلم  این  ساختن  در  که  کرد  تشکر  هایی  آن 
کرده اند. »ارگو« که با درامه تاریخی »لینکلن« از استیون 
اسپیلبرگ و فلم »عشق« از میشایل هانکه رقابت می کرد، 
آن ها را پشت سر گذاشت و جایزه بهترین فلم سال را 

از آن خود ساخت.
فلم »پسران بزکشی« نیز که با بازی دو جوان افغان ساخته 
شده و نامزد جایزه اسکار شده بود، دست خالی بیرون 
رفت. اما با این وجود خانواده جوان افغان، که ستاره این 
فلم است، گفتند که به او افتخار می کنند و اصال از این 

مساله دلسرد نشده اند.

فواد محمدی و جوانمرد پائیز که هر دو 14 سال دارند، 
کابل  از  اسکار  جوایز  اعطای  مراسم  در  شرکت  برای 
دقیقه یی  فلم 28  این  بودند.  انجلس سفر کرده  به الس 
زنده گی دو پسر جوان تنگدست را به تصویر می کشد 
که بهترین دوستان یکدیگر اند و می خواهند چاپ انداز 

حرفه یی ورزش بزکشی شوند.
احمد جواد محمدی، برادر 19 ساله فواد گفت که صبح 
زود از خواب برخاسته تا مراسم اعطای جوایز اسکار را 
وقت  به  دوشنبه  روز  که ساعت شش صبح  کند  تماشا 
کابل آغاز شده است. او گفت: »با وجود این که این فلم 
برنده نشد، اما من خوشحال هستم که برادرم تا این حد 
پیشرفت کرده است. من واقعًا از این بابت خوشحالم. در 
عین زمان او برادرم است و دلم برایش تنگ شده است«.
کارگردانی  امریکایی  فرنچ  سام  را  بزکشی«  »پسران  فلم 
کرده که از پنج سال پیش بدین سو در افغانستان زنده گی 
می کند. این فلم زمانی توجه جامعه بین المللی را به خود 

جلب کرد که نامزد جایزه اکادمی اسکار گردید.
سام فرنچ 12 هزار دالر جمع آوری کرد تا این دو پسر را 
برای شرکت در مراسم جایزه اسکار به هالیوود بیاورد. 
متحده  ایاالت  سفارت  و  ترکیه  هواپیمایی  شرکت  اما 

امریکا هزینه سفر این دو جوان را تمویل کردند.
نام  به  فلمی  با  تایوان،  از  ساله   ۵8 کارگردان  لی،  انگ 
آن  از  را  کارگردانی  بهترین  اسکار  پای« جایزه  »زندگی 
خود ساخت. این فلم سرشار از تصاویری است که بیننده 
ادبی  اثر  یك  از  اقتباس  با  و  گذارند  می  تاثیر  تحت  را 

ساخته شده است.
جایزه »بهترین هنرپیشه« نصیب دانیل دی لویس شد

دانیل دی لویس، جایزه اسکار را برای تمثیل نقش ابراهام 
لینکلن، رییس جمهور مشهور امریکایی دریافت کرد.

برنده  بار  سه  هنرپیشه،  یك  که  است  بار  نخستین  این 
جایزه اسکار برای بازی در نقش اصلی می شود. هیات 
داوران مجذوب بازی او در نقش ابراهام لینکلن، رییس 
الس  در  لویس،  دی  شد.  امریکایی  سرشناس  جمهور 
انجلس، رقیبان مشهور خود، برادلی کوپر، هیو جك من، 
جواکین فونیکس و دنسل واشنگتن را پشت سر گذاشت.
بریتانیایی آیرلندی در سال 1989 برای  از این هنرپیشه 
بازی در فلم »پای چپ من« و در سال 2008 برای فلم 
بهترین  عنوان  به  بار  دو  ریخت«  »این جا خون خواهد 

هنرپیشه نقش اصلی تجلیل شده بود.
هانکه،  میشایل  زبان،  انگلیسی  غیر  های  فلم  بخش  در 
را  فلم  بهترین  جایزه  »عشق«  فلم  با  اتریشی  کارگردان 
نصیب خود کرد. این نخستین اسکار این کارگردان ۷0 
ساله می باشد. این درامه آخرین هفته های زندگی یك 

زوج کهن سال را به تصویر می کشد.
ایاالت  رییس جمهور  اوباما،  بارک  اوباما، همسر  میشل 
را  همه  اسکار  جوایز  اعطای  شب  در  امریکا  متحده 
غافلگیر کرد. او از طریق ویدیویی از کاخ سفید در محل 
مراسم اسکار ظاهر شد و به همه برندگان جوایز اسکار 

تبریك گفت.

عالی ترین مقام کلیسای 
کاتولیک بریتانیا از سمتش 

کناره گیری کرد

پاپ:
خدا از من خواست این 

مقام را ترک کنم

نخستین رییس جمهوری زن در 
کوریای جنوبی سوگند یاد کرد

مرسی به مردم مصر:
خطاهایم را ببخشید

زن  رییس جمهوری  نخستین 
دوشنبه  روز  جنوبی  کوریای  در 
سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. 
خانم »پارک گیون هیه« در مراسم 
شمالی  کوریای  از  خود  تحلیف 
هسته ایش  برنامه  تا  خواست 
و  صلح  به  و  کرده  متوقف  را 
همکاری با کوریای جنوبی روی 

آورد.
جمهوری  رییس  تحلیف  مراسم 

هزار  ده ها  حضور  با  و  پارلمان  ساختمان  مقابل  در  دوشنبه  روز  جنوبی  کوریای  جدید 
تماشاگر برگزار شد و در این مراسم، »سای«، خواننده کوریای یی که آهنگ او با نام »گنگنام 

استایل« شهرت جهانی یافته به اجرای موسیقی و رقص پرداخت.
خانم پارک که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ۵2 درصد آرا را کسب کرده است، 
در جریان کارزار انتخاباتی خود قول داده است تا رسیدگی به معضل نابرابری در درآمدها، 
مقابله با انباشت ثروت در دست چندشرکت بزرگ خانوادگی، و بهبود روابط با کوریای 

شمالی را در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش شبکه خبری »سی ان ان«، خانم پارک در جریان مراسم تحلیف خود، خطاب به 
کوریای شمالی گفت که آزمایش هسته یی اخیر این کشور »بقا و آینده مردم کوریای را با 
چالش روبه رو می کند« و »باید دانست که قربانی اصلی این روند کسی نیست جز خود 

کوریای شمالی.«
وی افزود: »از کوریای شمالی می خواهم تا بلندپروازی های هسته ایش را بدون درنگ کنار 

گذاشته و پا در مسیر صلح و توسعه مشترک بگذارد.«
فراخوان خانم پارک برای صلح با کوریای شمالی در زمانی مطرح می شود که تنش ها میان 
برای  تازگی  به  کوریای شمالی  که  زیرزمینی  اتمی  انفجارهای  و  یافته  افزایش  دو کشور 

آزمایش انجام داده محکومیت شدید جامعه بین الملل را به دنبال داشته است.
»پارک گیون هیه« ۶1 ساله، دختر دیکتاتور سابق کوریای جنوبی، جنرال »پارک چونگ-
بانفوذترین زن در صحنه سیاسی کوریای جنوبی  هی«، است و از سال ها پیش به عنوان 
مطرح بوده است. پدر خانم پارک از بنیان گذاران کوریای جنوبی به شکل امروزی به شمار 

می آید و از سال 19۶۳ تا 19۷9 بر این کشور حکومت می کرد.
او که در پی یك کودتا به قدرت رسیده بود به مدت 18 سال با مشت آهنین بر کشور 
حکومت کرد تا اینکه سرانجام در سال 19۷9 به ضرب گلوله رییس سازمان اطالعات خود 

به قتل رسید.
خانم پارک از ملت کوریای به خاطر نقض حقوق بشر در دوره حکومت پدرش معذرت 
خواسته است اما برخی مخالفان خواستار آن هستند که او دیکتاتوری پدرش را قاطعانه تر 

محکوم کند.

سخنرانی  آخرین  در  پاپ 
به  خدمت  که  گفت  خود 
حتی  را  کاتولیك  کلیسای 
ادامه  استعفای  از  پس 
خواهد داد تا نخستین پاپی 
سال   ۶00 طی  که  باشد 
این  با میل و عالقه  گذشته 

کار را انجام می دهد.
دیلی  روزنامه  نوشته  به 
در  ساله   8۵ پاپ  تلگراف، 
آخرین سخنرانی خود گفت 

که با تصمیم بازنشستگی و رفتن به صومعه یی در پشت دیوارهای 
واتیکان، کلیسا را ترک نخواهد کرد.

وی در میان تشویق جمعیت گفت که خدا از وی خواسته تا خود را 
وقف یك زنده گی آرام همراه با دعا و تامل کند.

بندیکت شانزدهم به جمعیتی که در میدان سنت پیتر جمع شده بودند 
و بنرهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود »متشکریم« و 
پرچم هایی از کشورهایی ایتالیا، برازیل، رومانیا، فرانسه و حدود 10 
کشور دیگر را تکان می دادند، گفت: این به معنی ترک کلیسا نیست.

به  را  خود  آغوش  و  داشت  تن  بر  سفیدی  رسمی  لباس  که  پاپ 
سوی جمعیت حاضر گشود و گفت: من خدمت به کلیسا را با همان 
ادامه  باشم  داشته  کرده ام  تاکنون سعی  که  همان عشقی  و  فداکاری 

خواهم داد، اما به طریقی مناسب تر به اندازه توانم.
به  بندیکت  علنی  آخرین حضورهای  از  یکی  »آنجلوس«  سخنرانی 
عنوان پاپ بود وی روز چهارشنبه در جمع حضار در میدان سنت 
پیتر که انتظار می رود جمعیت بیشتری را در خود جا می دهد، حاضر 

خواهد شد.
این در حالی است که گمانه زنی های زیادی درباره دلیل استعفای وی 
وجود دارد. بندیکت شانزدهم گفته دیگر توان ادامه دادن ندارد اما 
رسانه های ایتالیا چند روز پیش گزارش دادند که یك تحقیق محرمانه 
مدارکی  دهنده  نشان  واتیلیکس  شده  دزدیده  سندهای  رسوایی  در 
مبنی بر خصومت تلخ بین کاردینال ها )دومین مقام کلیسای کاتولیك( 

و حتی تهدید کشیش های همجنس گرا در رم بوده است.
احتمال می رود انجمن محرمانه برای انتخاب پاپ جدید در اواسط 

ماه مارس شروع شود.
گمانه زنی هایی از اینکه پاپ بعدی آفریقایی، آسیایی و یا از آمریکای 

جنوبی باشد اعالم شده است.

ضمن  مصر  رییس جمهوری 
برای  مردم  از  درخواست 
خطا  هرگونه  از  چشم پوشی 
فکر  استعفا  به  کرد:  تاکید 
مسوولیت  به  و  نمی کنم 
سال  چهار  پایان  تا  خود 
ادامه  ریاست جمهوری  دوران 

می دهم.
محمد مرسی،  رییس جمهوری 
عمرو  با  مصاحبه  در  مصر 

اللیثی، در شبکه المحور تاکید کرد که به هیچ وجه به فکر استعفا از سمت خود نیست.
اداره مصر شده ام و  وی گفت: من از سوی مردم برای مدت چهار سال مکلف به 
مسوولیت بزرگی بر گردن من است لذا به هیچ وجه به استعفا نمی اندیشم و به مسئولیت 

خود ادامه خواهم داد و این پست را ترک نخواهم کرد.
مرسی تاکید کرد: به ارتباط خود با مردم ادامه داده و همچنان در منزلم خواهم ماند و 
از کاخ ریاست جمهوری تنها به عنوان دفتری برای کار استفاده می کنم. من روزانه با 
مردم مصر که خواهان ارائه خدمات ویژه هستند از جمله زنی که خواهان تامین شغل 
برای سه فرزند تحصیل کرده اش بود دیدارهایی را برگزار کردم. رییس جمهور مصر 
از مردم مصر خواست تا اگر خطایی در عملکرد وی رخ داده چشم پوشی کنند. وی 

ضمن احترام و درود به قبطی های مصر تاکید کرد به تماس خود با آنها ادامه می دهد.
رییس جمهوری مصر همچنین خاطرنشان کرد: کسانی که بر مصر حکومت می کنند 
از خود مردم مصر هستند نه دفتر ارشاد یا گروه اخوان المسلمین. من به همه صداها 
و درخواست های مخالف دولت و کسانی که خواهان برکناری من هستند گوش فرا 
می دهم اما فرق زیادی است میان رای مخالفان و درخواست کسانی که خواهان نقض 
قانون از طریق اعمال قدرت هستند. من تظاهرات مردمی را پیگیری می کنم ولی خواسته 
مردم و دموکراسی مساله دیگری است. ملت مصر با اراده رییس جمهوری خود را 
انتخاب کردند. ما از قانونی واقعی برای اراده مصر صحبت می کنیم و به عقیده من 

تظاهرات هایی که برای برکناری نظام حاکم برگزار شده به خواسته مردم مصر نیست.
مرسی درباره بازسازی ساختار هیات مشاوران خود نیز گفت: هدف ما بازسازی نیست 
بلکه بهبود ساختار این هیات است که بتواند موازی با دولت باشد چرا که من به معاونان 
بیشتری در عرصه های مختلف نیاز دارم. لذا دنبال نظر دانشمندان برای انتقال تکنولوژی 

به مصر هستیم تا مصر بتواند کشوری سرشار از علم و پیشرفت باشد.
مرسی گفت: انسانی وجود ندارد که خطا نکند من هم به نوبه خود دچار خطا شده ام 
زمانی که برای من اشتباهی روشن شود از آن دست می کشم و دوست دارم که به جای 

ادامه اشتباه خود از آن صرف نظر کنم.
منافع مصر در راس همه منافع است و من از مردم می خواهم اگر خطایی رخ داده 

چشم پوشی کنند.

دويچهوله           
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بخش دوم و پاياني

خوش زبانی را 
تمرین کنید
۶ـ به گالیه کردن ها و نالیدن های خود پایان دهید. 

پیش از ناله کردن و شکوه کردن، یك حقیقت بسیار مهم را به خودتان یاد 
آوری کنید، هیچ کس مایل به شنیدن ناله و شکایت نیست! چرا باید باشد؟ 
ندارید،  آن ها  بر  کنترلی  دیگران  و  که شما  اموری  مورد  در  شکایت کردن 
کاری عبث است؛ بنابراین از آن پرهیز کنید. برای سایر شکایات نیز سعی 
کنید یك راه حل منطقی و معقول ارایه دهید. یقین داشته باشید دیگران این 
شیوۀ برخورد متین، خردمندانه و توام با خویشتن دارِی شما را خواهند ستود. 

۷ـ از واژه های جای گزین استفاده کنید. 
در زبان فارسی واژه های گوناگون و متنوعی برای بیان احساسات و افکار 
وجود دارد. اما افرادی که به بدزبانی و دشنام گویی عادت کرده اند، مکرراً 
از چند واژۀ معدود تکراری، رکیك و زننده استفاده می کنند. برای واژه های 
رکیك یك معادل مودبانه بیابید. چند واژۀ قدرتمند و یا با مزه یافته و آن ها را 
به کار برید. شاید ابتدا این واژه ها شما را راضی نسازند، اما به مرور زمان چرا. 

8ـ نقطه نظراِت خود را مودبانه بیان کنید. 
واکنش ها و پاسخ های خود را تحت کنترل خویش درآورید. چنان چه فردی 
از شما انتقاد کرد که کاری را نادرست انجام می دهید، به وی نگویید: »به 
شما مربوط نیست«. این یك پاسخ تدافعی، خصومت آمیز و کودکانه است. 
بهتر است این گونه پاسخ دهید که »این یك روش جدید است و خیلی هم 
سریع تر انجام می شود«. با توجیه کردن، پاسخ هایی پخته تر و متقاعدکننده تر 

بدهید. 
9ـ پیش از سخن گفتن فکر کنید. 

مهارت  ادب،  و  نزاکت  از  تهی  واژه های  و  دشنام  ساختن  خارج  دهان  از 
از  از این که سخن بگویید،  در سخن وری و بی سلیقه گی آسان است. پیش 
این که حرفی  از  آن مطمین شوید. چنان چه پس  احتمالِی  اثرات  و  پیامدها 
زدید، متوجه شدید که گفتارتان توهین آمیز و گستاخانه بوده، به عقب باز 
گشته و موشکافانه نوع تعبیر و جمله بندی خود را بررسی کنید. به تدریج با 

اصالح اشتباهات گذشته، خوش زبانی را تمرین کنید. 
10ـ ترک عادت دشوار است. 

تمرین،  به  نیاز  سیگار  ترک  هم چون  اعتیادها  سایر  هم چون  بدزبانی  ترک 
باید  تنها واژه های قبیح را  نه  ارادۀ راسخ دارد.  پشتکار، حمایت دیگران و 
ترک کنید، بلکه احساسات و هیجاناتی که شما را به دشنام گویی وا می دارند 
را نیز می بایست تحت کنترل درآورید. با زبان پالوده صحبت کنید و افکار 
دشنام  بیشتر  شرایط  کدام  در  ببینید  کنید.  منفی  افکار  جای گزین  را  مثبت 
می دهید و شیوۀ رفتار و برخوردِ خود را نسبت به آن موقعیت تغییر دهید. 

11ـ با افراد بدزبان معاشرت نکنید. 
دوستان بدزباِن خود را کنار بگذارید تا مجبور نباشید به منظور ارتباط برقرار 
کردن با آن ها شما هم بدزبان شوید. با افراد بدزبان نیز مشاجره نکنید؛ چرا که 
این گونه افراد با فحاشی بر شما پیروز خواهند شد، آن ها چیزی از استدالل 

سرشان نمی شود و تنها در دشنام دادن مهارت دارند. 
برای ارتباط برقرار کردن و ایجاد صمیمت، دشنام دادن گزینۀ مناسبی نیست. 
بدزبان بودن اغلِب افراد جامعه، دلیل نمی شود که شما هم ماننِد آن ها بدزبان 

باشید. 
با خوش زبانی به وقار و شخصیِت خود بیافزایید. 

از  غنی  و  پرمایه  ادبی،  کتاب های  بیاموزید.  جدید  واژه های  توانید  می  تا 
را تمرین کرده  تا سخن وری  را مطالعه کنید  ناب و خوش آهنگ  واژه های 

باشید.

 www.mardoman.com :منبع

          مهدی ابراهیمی
نهادهای بین المللی توسعه را می توان به چند 
گروه تقسیم کرد: 1. موسسه های چندجانبه 
بین المللی  صندوق  و  جهانی  بانك  مانند 
مانند  منطقه یی  توسعۀ  بانك های   .2 پول؛ 
بانك  امریکایی،  کشورهای  توسعۀ  بانك 
توسعۀ آسیا و بانك توسعۀ افریقا؛ ۳. اعطا 
مؤسسه های   .4 دوجانبه؛  کمك  کننده گان 
توسعۀ  برنامۀ  یونیسف،  مانند  ملل  سازمان 
و  جهانی  بهداشت  سازمان  ملل،  سازمان 
سازمان  اجتماعِی  توسعۀ  تحقیقاتِی  نهاد 
ملل؛ ۵. عامالن منطقه یی و فراملی هم چون 
اتحادیۀ اروپا، منطقۀ تجارت آزاد آتالنتیك 

و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  شمالی، 
سازمان  کار،  بین المللی  سازمان  توسعه، 
اقتصادی  کمیسیون  و  جهانی  تجارت 

امریکای التین و کارائیب.
بانك  مانند  بین المللی  پرآوازۀ  مؤسسه های 
جهانی، صندوق بین المللی پول، بانك های 
منطقه یی توسعه و موسسه های سازمان ملل 
معموالً خواست و ارادۀشان را بر دولت های 
خارجی اند،  کمك  نیازمند  که  ضعیف 
تحمیل می کنند. واقعیت این است که این 
نهادها را باید ابزار سیاست گذاری خارجی 
دولت های قدرت مند دانست؛ دولت هایی 
که بودجۀ این نهادها در دستان آن هاست. 
اگر میزان سالیانۀ کمك های خارجی توسعه 
)حدود پنجاه میلیارد دالر( را فقط با بودجۀ 
و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  نظامِی 
توسعه در سال )نزدیك به پنج صد میلیارد 
یارانۀ کشاورزی  مثاًل  کنیم و  مقایسه  دالر( 
بر  )بالغ  سال  در  ثروت مند  کشورهای 
بیافزاییم،  بدان  نیز  را  دالر(  میلیارد  سه صد 
تصویری گویا از واقعیت کمك ها به دست 
خواهیم آورد. افزون بر این، درصد باالیی 
و  الزام آور  شکل  بین المللی،  کمك های  از 
گذاشتن  برجای  با  و  دارند  وابسته کننده 
هم  و  اصل  هم  زیرا  ـ  سنگین  بدهی 
هزینه های فرعی آن باید پرداخت شوندـ  به 
خود کشورهای کمك کننده باز می گردند.

کمك  بین المللی  تشکیالت  عملکرد 
متأثر  کمك ها،  این  توزیع  در  خارجی 
واشنگتن(  )اجماع  واشنگتن  توافق  از 
مجموعه  به  است  ناظر  توافق  این  است. 
سیاست های نولیبرالی که از دهۀ 1980م ، 
حکم  در  پول  بین المللی  صندوق  ویژه  به 
پیش شرط کمك مالی به کشورهای در حال 
توسعه تحمیل کرده است. این سیاست ها، 
و  خصوصی سازی  تجارت،  آزادسازی 
ریاضت مالی را شامل می شود و به کمك 
کننده گان بین المللی امکان می دهد با توزیع 

کمك های رسمی بر اساس منافع ژیوپلیتیك 
مبرم  نیازهای  جزو  عمده  طور  به  که  ـ 
کنندهگان  دریافت  اجتماعی  و  اقتصادی 
خواسته های  پیشبرد  درجهت  ـ  نیست 
توافق  کنند.  عمل  قدرت مند  دولت های 
واشنگتن که بر اساس کاهش صرف هزینۀ 
دولتی است، به ویژه در یافتن علل ریشه یی 
افزایش فقر به موفقیت چندانی دست نیافته 

است.
مالی  روابط  تعیین کنندۀ  و  اصلی  نهاد  دو 
صندوق  و  جهانی  بانك  یعنی  بین المللی، 
بین المللی پول، که به دنبال کنفرانس بِرتُن 
وودز )1944م( به قصد ایجاد نظم و عدالت 

فاصله  با  شدند،  تأسیس  جهانی  نظام  در 
گرفتن از اهداف اولیۀ خود، به ابزاری برای 
اِعمال فشار و تحمیل سیاست های الگووار 
بر کشورهای درحال توسعه )بدون در نظر 
گرفتن الزاماِت توسعه یی خاص هر یك از 
آن ها( بدل گردیده اند. این نهادها از سوی 
سازمان های  هم چون  مدنی  جامعۀ  ارکان 
جنبش های  مردمی،  انجمن های  غیردولتی، 
کلیسا  کارگری،  اتحادیه های  اجتماعی، 
قرار  فشار  تحت  بخش خصوصی،  حتا  و 
برابر  در  پاسخ گو  رویکردی  تا  گرفته اند 
این که  با  باشند.  داشته  انسان ها  نیازهای 
بعضی از کمك کننده گان بین المللی، مانند 
یونیسف،  و  ملل  سازمان  توسعۀ  برنامۀ 
)حقوق  توسعه  به  حقوق محور  رویکرد 
کنار  در  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
آزادی های سیاسی و مدنی( را در دستورکار 
خود قرار داده اند، عملکرد بانك جهانی در 

این زمینه چندان امیدبخش نیست.
خارجی  کمك  اعطای  شد،  اشاره  چنان که 
ضرورتًا بر اساس نیازها نیست؛ برای مثال 
میلیارد   8/۵ مجموع  از  2000م،  سال  در 
فعالیت های  که صرف  کمك خارجی  دالر 
انسان دوستانه شد، 20 درصِد آن به وسیلۀ 
همکاری های  سازمان  عضو  کشورهای 
از  حمایت  برای  و  توسعه  و  اقتصادی 
در  که  رسید  مصرف  به  پناهنده گانی 
کشورهای کمك کننده حضور داشتند. در 
همان زمان، میزان کمك های انسان دوستانه 
اسراییل،  و  صربستان  چون  کشورهایی  به 
بیش از دو برابِر کمك به مللی چون روآندا، 
سودان، افغانستان و آنگوال بوده است. این 
کمك های  فزایندۀ  شدِن  سیاسی  از  امر 

انسان دوستانه حکایت می کند.
سهم کمك های خارجِی توسعه در تعریف 
اجرای  و  بودجه  تأمین  اجتماعی،  سیاست 
دستورالعمل های آن در کشورهای جنوب 
نیز اهمیت دارد. سیاست گذاری اجتماعی، 

داشته  را  حداقلی  حمایتِی  چتر  شکل  چه 
باشد یا متمرکز بر تأمین اندک افزای خدمات 
کاهش  شکل  به  یا  باشد  اجتماعی  رفاهی 
و  بلندمدت  توسعه یِی  دیدگاه  یك  در  فقر 
تأثیرات  از  کل گرایانه اجرا شود، نمی تواند 
تعیین کنندۀ کمك های خارجی برکنار ماند. 
با وجود این، سیاست های نادرست نهادهای 
تثبیت  و  تعدیل  زمینۀ  در  بین المللی  مالی 
بخش های  بودجۀ  کاهش  ضمن  اقتصادی، 
را  آن ها  توسعۀ  این کشورها،  در  اجتماعی 
با  اجتماعی  و  اقتصادی  عرصۀ  دو  هر  در 
مانع روبه رو کرده و تشدید فقر و نابرابری 

در این کشورها را در پی داشته است.
تأثیر کمك های خارجی در کشورهایی که 
به شدت به آن ها وابسته اند )مانند منطقۀ زیر 
صحرای افریقا( بسیار بیشتر از ملِل درحال 
توسعۀ قدرت مند از نظر سیاسی و اقتصادی 
بانك  چون  سازمان هایی  اگرچه  است. 
حوزۀ  در  چشم گیری  عمل  آزادی  جهانی، 
درجهت  کمك  اعطای  و  توسعه  مسایل 
کرد  فراموش  نباید  دارند،  خویش  منافع 
مشکالت  دلیل  به  سازمان ها،  این  نفوذ  که 
اجرایی و نیز آگاهی و قدرت متوازن کنندۀ 
از  دسته  آن  ویژه  )به  جنوب  کشورهای 
موقعیت  از  که  توسعه  حال  در  کشورهای 

استراتژیك برخوردارند( کاهش می یابد.
  نتیجه

هر  از  منتقدان  متمادی،  سال های  طی 
راست،  و  چپ  ایدیولوژیك  گروه  دو 
ابزاری  را  خارجی  کمك  که  دیدگاه هایی 
به  می دانند،  توسعه  به  دست یابی  در  مؤثر 
این  انتقاد،  شدت  نظر  از  و  کشیده اند  نقد 
عمل  یکدیگر  با  همسو  اغلب  گروه  دو 
از  انتقاداتی  که  دالیلی  از  بعضی  کرده اند. 
این دست را در پی داشته است عبارت اند 
از: عدم تأثیر این کمك ها بر افزایش رشد 
آن ها  اندک  تأثیر  ملی،  درآمد  یا  اقتصادی 
این  سهم  غذایی،  امنیت  و  فقر  کاهش  بر 
کمك ها در بقای حکومت های دیکتاتور و 
متمرکز نبودن آن ها بر توسعۀ واقعی، و نیز 
دامن زدِن این کمك ها به فساد و گسترش 

بوروکراسی های خودمختار و پرهزینه.
این  در  نیز  ارزیابی هایی  دیگر،  سوی  از 
زمینه وجود دارند که براساس آن ها، اگرچه 
دربارۀ تدوین و اجرای سیاست های اعطای 
کمك، پرسش ها و تردیدهای بسیار اساسی 
مناسب،  کاربست  در صورت  دارد،  وجود 
ابزاری مثبت برای  می توان این کمك ها را 
ویژه  به  موضوع،  این  کرد.  قلمداد  توسعه 
برای کشورهای بسیار فقیری چون اوگاندا، 
آن ها  در  که  می کند  صدق  غنا  و  تانزانیا 
یا حتا  دولت  بودجۀ  به ۵0 درصد  نزدیك 
بیشتر به وسیلۀ این کمك ها تأمین می گردد. 
کمك ها  این گونه  وضعیتی،  چنین  در 
سرمایه گذاری در حوزه های مهم اجتماعی 
مانند آموزش ابتدایی و بهداشت را تسهیل 

می کند.
کشورهای  آشکار  واقعیت  این ها،  همۀ  با 
در  گرسنه گی  از  ـ  توسعه  در حال  و  فقیر 
در  فقیرنشین  محله های  اوضاع  تا  افریقا 
امریکای  در  کودکان  تکدی گری  از  آسیا، 
التین تا وضعیت افراد خیابانی و بی خانمان 
تناقضی  از  ـ  کشورها  از  بسیاری  در 
لفاظی کشورها و  میان  حکایت می کند که 
سازمان های کمك کننده، با عملکرد واقعِی 
آن ها در تخصیص کمك به محرومان جهان 
وجود دارد. تداوم فقِر صدها میلیون نفر از 
مردمِ کشورهای درحال توسعه در مقایسه با 
کننده گان  پیشرفِت کمك  ثروت و  افزایش 
خارجی  کمك های  حقیقی  تأثیر  آن ها،  به 
اجتماعی کشورهای  و  اقتصادی  توسعۀ  بر 
نشان  خوبی  به  را  کمك  کنندۀ  دریافت 

می دهد. 

وام های خارجی و سراب توسعه
بخش دوم و پایانی



           کیان پیشکار

در انتظار گودو همواره بر اساس درون مایۀ زمانی 
گذراندن، سپری  معنی  به  انتظار  می شود.  بررسی 
هر  به  که  است  امیدواری  اساس  بر  زمان  کردِن 
نحو ممکن می تواند بر زنده گی تأثیر داشته باشد. 
نگرانی ناشی از گذشت زمان و چه گونه گی سپری 
از  یکی  یا  باشد  شاهکار  پایۀ  و  اساس  آن  کردِن 
نگران  زمان  مورد  در  فقط  نمایش  شخصیت های 
و ناراحت می باشد؛ او هم چنان در مبارزه با عنصر 
از  بهره برداری  چه گونه گی  در  و  می باشد  زمان 
به  نمایش،  اصلی  شخصیت  دو  می ماند.  باز  آن 
نمی توانند  چون  و  بسته اند  نمایش  اصلی  مکان 
هیچ حرکتی و عملی داشته باشند، فقط در انتظار 
به  رسیدن  آمدِن شرایط  به وجود  و  زمان  گذشت 
رستگاری می باشند. شخصیت های اصلی داستان، 
قرار مالقاتی در مکان خاصی دارند. این وعده در 
محدودۀ زمانی خاص می باشد. چرا که پیام رسان 

زمان  عنصر  بنابراین  می دهد.  تغییر  را  آن  بار  هر 
برای آنان دارای اهمیت می باشد، اما پازو و الکی 
برای  پازو  ساعت  و  هستند  ساعت  دارای  گرچه 
نحوۀ  و  زمان  چون  ولی  دارد،  زیادی  اهمیت  او 
اهمیت  آن  در  موجود  اهداف  و  آن  شدِن  سپری 
چندانی ندارند، ساعت تبدیل به شی یی بی ارزش 
رفتن  برای  جایی  اصلی  شخصیت های  می شود. 
رابطه  در  دنیا  با  آنان  منطقی  رابطۀ  تنها  و  ندارند 
بیان گر  همواره  نمایش  می باشد.  زمان  دانستن  با 
برخوردهای زمان و مکان به عنوان عناصر اصلی 
انتها هر دو عنصر به تهی  داستان می باشد که در 
مکان  و  زمان  عنصر  می رسند.  عملکرد  در  بودن 
داستان  شخصیت های  ناهماهنگی  نشانگِر  دقیقا ً 
است که نویسنده تالش کرده آنان را به شکلی به 
یکدیگر پیوند زند. وقتی آنان در مورد این که چرا 
در این فضا )مکان و زمان( هستند با هم گفت وگو 
منتظر هستند. تحمل  آنان  که  می کنند، درمی یابند 
این انتظار مستلزم انجام کاری برای گذشت زمان 
زمان  بنابراین  ندارد،  وجود  عملی  چون  و  است 
تبدیل به بزرگ ترین عذاب و رنج انسان می گردد 
و تفکر تلف کردن و کشف زمان تبدیل به کشتِن 

انسان توسط زمان می گردد.
چندین  را  خورشید  غروب  پازو  پرده،  اولین  در 

که  می کند  کنترل  و  بررسی  خود  ساعِت  با  بار 
سر  خورشید  و  شده  سپری  وقت  شود  مطمین 
خود غروب نمی کند، چون می داند که آمدن شب 
شدِن  انجام  و  زمان  گذشت  بر  مجدد  تأکیدی 
زمان  او  نظر  از  شب  در  چون  می باشد.  کاری 
زمان  اندازه گیرِی  شاخص  زیرا  نمی شود.  سپری 
فقط خورشید است و این سپری شدِن زمان دقیقا ً 

در  ما  که  هستند  سنتی  کلیۀ شخصیت های  همان 
نمایش نامه های مختلف داریم، و سرنوشِت آنان را 
از بد به بهترین تبدیل می کند. بنابراین اگر انتظار 
عملکرد و کار اصلی نمایش است، زمان موضوِع 
آن می باشد. البته زمان نیست اما گودو چون قرار 
گذاشته و قول داده و کسانی در انتظار او می باشند، 

بنابراین مرتبط با زمان می باشد.
عدم  مشخصه های  از  دیگر  یکی  ناهماهنگی 
وجود زمان و عدم به کارگیری زمان توسط بکت 
حافظه  و  آوردن  خاطر  به  عنصر  نبود  واسطۀ  به 
است. کارها یکی پس از دیگری یك دیگر را تکرار 
خود  عمل،  انجام دهندۀ  شخصیت های  و  می کنند 
به علت نبود عنصر زمان به یاد نمی آورند که این 

اعمال تکرار اعمال گذشته اند.
است  روش هایی  مهم ترین  از  یکی  زمان  عامل 
این که  در  ویلی  این که  دادِن  نشان  برای  میلر  که 
دوست داشته شود شکست خورده، می توانسته به 
کار برود. به همین علت است که تکنیك تداخل 
زمانی گذشته، حال و آینده، نشان گر این شکست 
که  ـ  حال   برای  گذشته  در  ویلی  که  چرا  است. 
آیندۀ آن به شمار می رود ـ رؤیاهای بسیاری را در 
مغز خودـ  برای موفقیت در کلیۀ مراحل زنده گیـ  
پرورانده بوده، ولی حال که آینده، آن زمان گذشته 

است، به صورت کامل می تواند شکست رویاهای 
خود را ببیند. به همین علت است که کلیۀ منتقدین 
وجود جریان سیال ذهن در این نمایش نامه برای 
نشان دادِن تأثیر زمان را از عوامل اصلِی موفقیت 
میلر برشمرده اند و میلر خود دربارۀ اهمیت زمان و 
استفاده از آن در نمایش نامه چنین بیان می کند: این 
زمان گذشته است که همواره و همیشه در زمان 

حال جریان داشته و همواره با خود شخصیت ها، 
صحنه ها و حوادث مختلف را به طور هم زمان در 

گذشته و حال با هم ترکیب می کند.
در نمایش نامۀ مرگ پیله ور نوشتۀ آرتور میلر، یکی 
نوشته های  دستاویز  نویسنده  که  اصلی  عوامل  از 
ـ  ویلی  تفکرات  در  زمان  عامل  می کند،  خود 
جلوۀ  آن  با  داستان  که  است،  ـ  اصلی  شخصیت 
عدم  نمایش،  اول  پردۀ  در  می کند.  پیدا  خاصی 
زمانی  واقعیت  با  خود  تطبیق  در  ویلی  توانایِی 
داشته اند،  که  خوشی  روزهای  دربارۀ  او  تفکر  و 
وضعیت کنونِی آنان و پریشانی خاطر ویلی، جایی 
هم اکنون  او  آرزوهای  و  توهمات  و  گذشته  که 
تبدیل شده اند، همه گی  به واقعیت  در زمان حال 
بیانگر وجود و حاکمیت زمان گذشته و حال در 
گرفتِن  نظر  در  بدون  که  است؛  میلر  نمایش نامۀ 
پیدا نخواهد کرد.  معنی  نمایش هرگز  این عامل، 
میلر در تالش است تا جهش زمانی و گسیخته گی 
نشان  پذیرش  قابل  و  منطقی  به صورت  را  زمان 
دهد. چرا که بدون در نظر گرفتِن ترتیب واقعی 
زمان، زمان همواره در روح و روان انسان در حال 
جهش و تغییر از حال به گذشته و از گذشته به 
آینده می باشد؛ که توسط میلر به بهترین وجه برای 
گرفته  کار  به  ویلی  بی ثبات  وضعیت  دادن  نشان 

ـ  آینده  به  گذشته  از  همواره  ویلی  است.  شده 
در  می نگرد.  ـ  می باشد  حال  زمان  هم اکنون  که 
گذشته همواره امید به آینده یی درخشان داشته که 
در  که  آینده یی  خاطر  به  حال  زمان  در  هم اکنون 
گذشته داشته، شدیدا ً ناامید و مأیوس می باشد که 
نشان گر تأثیر شدید زمان می باشد که نمی توان به 

هیچ عنوان با آن به مبارزه برخاست.
بر  میلر  آن،  وسیلۀ  به  که  عواملی  از  دیگر  یکی 
تداخل زمانی تأکید بسیار دارد، استفاده از عواملی 
آن ها  وسیلۀ  به  که  موسیقی  است  و  نوار  همانند 
تداخل زمانی را میلر به خوبی آشکار می سازد. میلر 
اشاره می کند که هر زمان که ویلی دچار ناامیدی 
در زمان حال دربارۀ آیندۀ خود می شود، به زمان 
داشته(  روزهای خوشی  که  باری  )آخرین   1928
برمی گردد. بنابراین، گذشته تبدیل به مرهمی برای 

مشکالت حال و آینده می گردد.
به  همواره  که  است  عواملی  جمله  از  زمان 
در  مختلف  دوره های  در  گوناگون  صورت های 
برده  کار  به  فلسفی  نظر  از  خصوصا ً  و  ادبیات 
آشفته گی  بیان گر  زمان،  ریخته گی  به هم  شده. 
روحی و روانی انسان در دوره های مختلف بوده. 
گرچه ضعف انسانی در استفاده از زمان، در بیشتر 
موارد همواره باعث نگرانی و نمایان گِر شخصیت 
ضعیف انسانی در مقابل زمان می باشد، ولی تالش 
برای استفاده از آن در بهترین شرایط ممکن مورد 
زمانی  مختلف  عرصه های  در  نویسنده گان  توجه 

بوده است.
از  نیز  اونیل  یوجین  امریکایی  نمایش نامه نویس 
زمان برای بیان نمادیِن مطالب خود استفاده کرده. 
همواره  مختلف  نمادهای  از  استفاده  با  نیز  او 
اصلی  تم های  از  یکی  عنوان  به  را  زمانی  تداخل 
تداخل  است.  برده  کار  به  خود  نمایش نامه های 
که  است  عواملی  جمله  از  حال  و  آینده  گذشته، 
افسرده گی  و  ناراحتی  ضعف،  دادن  نشان  وسیلۀ 
آنا  نمایش  در  می گردد.  مدرن  انساِن  تنهایی  و 
و  گذشته  تداخل  نمادیِن  حالت  دریا،  کریستی، 
آینده و سرنوشت شخصیت اصلی داستان است. 
در بیشتر مواقع اونیل از زمان در آثار خود به عنوان 
عامل روشن کنندۀ واقعیت و کنار زنندۀ پردۀ ابهام 
استفاده کرده؛ گرچه گذشته در بیشتر مواقع نشانۀ 
است،  ناراحتی  و  افسرده گی  شکست،  تلخ کامی، 
اما زمان حال که با آن در ارتباط می باشد نیز لذت 
و شادی چندانی ندارد، ولی این عامل زمان است 
که به وسیلۀ مرگ تلخی و شیرینی را در خود حل 
به شب همۀ  نمایش نامه سفر طوالنی  می کند. در 
شخصیت ها در جست وجوی عاملی برای تسکین 
وجود  حال  زمان  در  آن چه  فراموشی  و  گذشته 
داشته و در آینده به وجود خواهد آمد، می باشند 
که نشان گِر شکست انسان و عظمت قدرت زمان 

می باشد.
مخصوص  شیپور  از  نویسنده  نمایش،  این  در 
کشتی که در زمان مِه غلیظ نواخته می شود، برای 
یادآوری واقعیت های زمان حال استفاده می کند که 
دارای صدایی بسیار ناخوشایند و ترس ناک است. 
برخی از منتقدین نیز از آن به عنوان شیپور میکاییل 
در زمان رستاخیز برای درک واقعیت گذشت زمان 
و حاکمیت مطلق این عامل بر روی زنده گی انسان 
یاد می کنند. در درام لمس شاعر، اونیل با استفاده 
از عامل زمان گذشته، انسان مدرن را به دام انداخته 
و نشان می  دهد که چه گونه شخصیت های داستان 

در چنگال گذشتۀ خود اسیر می باشند.
شخصیت اصلی داستان، به رغم این که همواره در 
تالش برای فرار از گذشتۀ خود و پدرش می باشد، 
و  نبوده  جدا  گذشته  از  که  درنمی یابد  هرگز 
همواره اسیر گذشتۀ اجدادِی خود می باشد. عامل 
نمادین توسط  به صورت  نیز  این درام  زمانی در 
نویسنده مانند سایۀ شومی بر زنده گی حال و آیندۀ 
شخصیت تأثیر می گذارد. آینده و حال، آنان را از 
گذشته جدایی ناپذیر می  کند. اونیل در تالش است 
با  مبارزه  برای  انسان  بیان گر تالش همه  جانبۀ  که 
زمان و فرار از گذشته و تکبِر خود باشد و چون 
انسان در تالش برای به دست آوردِن حاکمیت بر 
زمان همواره شکست خورده، این بار نیز با تحمل 
زنده گی  به  خود،  زنده گی  روی  بر  گذشته  سایۀ 

فانِی خود راضی می شود.
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  در نمایش آنا کریستی، دریا، حالت  
  نمادیِن تداخل گذشته و آینده و 

  سرنوشت شخصیت اصلی داستان 
  است. در بیشتر مواقع اونیل از زمان 

  در آثار خود به عنوان عامل روشن کنندۀ 
  واقعیت و کنار زنندۀ پردۀ ابهام استفاده 

  کرده؛ گرچه گذشته در بیشتر مواقع 
  نشانة تلخ کامی، شکست، افسرده گی 
  و ناراحتی است، اما زمان حال که با 

  آن در ارتباط می باشد نیز لذت و شادی 
  چندانی ندارد، ولی این عامل زمان است 

  که به وسیلة مرگ تلخی و شیرینی 
  را در خود حل می کند. در این نمایش، 

  نویسنده از شیپور مخصوص کشتی که در زمان مِه غلیظ نواخته می شود، برای یادآوری واقعیت های زمان حال استفاده می کند که  
  دارای صدایی بسیار ناخوشایند و ترس ناک است. شخصیت اصلی داستان، به رغم این که همواره در تالش برای فرار از گذشتة خود 

  و پدرش می باشد، هرگز درنمی یابد که از گذشته جدا نبوده و همواره اسیر گذشتة اجدادِی خود می باشد. عامل زمانی در این درام نیز 
  به صورت نمادین توسط نویسنده مانند سایة شومی بر زنده گی حال و آیندۀ شخصیت تأثیر می گذارد. آینده و حال، آنان را از 

  گذشته جدایی ناپذیر می  کند

بخش دوم و پایانی
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  نامـۀ وارده به روزنامه:

چه گونه خواهرم را سر بریدند
ضرب االجل کرزی...

 همکاری با حکومت افغانستان تالش می کند که راه حلی 
برای رفع نگرانی شهروندان افغان پیدا کند.

کاتز گفت: »ما تمامی اتهام ها در مورد بدرفتاری را جدی 
می گیریم و تالش به خرج می دهیم تا واقعیت های مربوط 

به این مساله را مشخص کنیم.«
جدی  صورت  به  را  وردک  در  وضعیت  »ما  افزود:  وی 
با  کامل  هماهنگی  در  را  مساله  این  و  می کنیم  ارزیابی 

همکاران افغان خود حل خواهیم کرد.«
سخنگوی پیمان ناتو تاکید کرد که همه عملیات نظامی که 
از سوی نیروهای تحت فرمان این پیمان در والیت میدان 
وردک اجرا شده، با هماهنگی نیروهای افغان انجام شده 

است.
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  کاتز  جنرال  حال،  این  با 
شده  تعیین  ضرب االجل  مطابق  امریکایی  ویژه  نیروهای 
از سوی حکومت افغانستان والیت میدان وردک را ترک 

می کنند یا نه، توضیحی نداد.
این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان گفته که برای 
امریکایی  ویژه  نیروهای  از  کرزی،  حامد  دستور  اجرای 
تعیین  را در مدت  میدان وردک  خواسته شده که والیت 

شده »تخلیه« کنند.
مسووالن وزارت دفاع گفته اند که مقام های امنیتی تصمیم 
این  استراتژیك  محالت  در  ارتش  نیروهای  که  گرفته اند 
گشت زنی  و  پاکسازی  عملیات  و  شوند  مستقر  والیت 

مطابق »برنامه جدید امنیتی« اجرا شود.
والیت میدان وردک با شهر کابل فاصله کمی دارد و نفرات 
مسلح وابسته به گروه طالبان و حزب اسالمی در شماری 

از مناطق استراتژیك آن حضور فعال دارند.
دو شاهراه کابل - قندهار و کابل - بامیان از این والیت 
می گذرد و در چند ماه گذشته گزارش هایی منتشر شده که 
اقدام به راهزنی  دسته های مسلح وابسته به این دو گروه 
بریدن  سر  مورد  چند  در  کرده اند.  مسافران  قتل  حتی  و 

مسافران به نفرات مسلح شبه نظامیان نسبت داده شد.
برای  بیشتر  اخیر حکومت  تصمیم  که  دارند  باور  آگاهان 
جلب حمایت مردم و به ویژه روستاییان مناطق جنوب و 

شرقی کشور است. 
نارضایتی از حضور نیروهای بین المللی در جنوب و شرق 

افغانستان بیشتر از سایر مناطق این کشور است.
عملیات  و  ناتو  از  هوایی  عملیات  درخواست  منع  طرح 
کنترل  بازداشتگاه های تحت  واگذاری مسوولیت  و  شبانه 
دانسته  راستا  همین  در  هم  دولت  به  بین المللی  نیروهای 

شده است.
به نظر می رسد که حکومت حامد کرزی با نزدیك شدن به 
پایان دوره کاری خود در سال 2014 میالدی، فعالیت های 

نظامی ایتالف بین المللی را گام به گام محدود می کند.
است  ممکن  که  کرده  مطرح  هم  را  نگرانی  این  امر  این 
افراط در این کار زمینه ساز گسترش فعالیت شورشیان و 

در نتیجه افزایش ناامنی شود.
میدان وردک برای گروه طالبان و حزب اسالمی ورودی 
شهر کابل شمرده می شود. این دو گروه حضور فعالی در 
این والیت دارند و به صورت بالقوه تهدیدی علیه پایتخت 

شمرده می شوند.

حملۀ انتحارِی دو روز...
از  اگر  امر  این  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از   
نسبت  مردم  بیداری  و  هوشیاری  معنای  به  یك سو 
به اوضاع و احوال کشور پنداشته می شود، از سوی 
به تروریستان و  انزجار مردم نسبت  به معنای  دیگر 
هراس افگنان نیز می باشد. هم چنان همکاری مردم با 
نیروهای امنیتی را می توان به افزایش میزان محبوبیت 
و اعتماد مردم نسبت به این نیروها پیوند داد و به این 

افغانستان  شریف  مردم  که  یافت  دست  نتیجه گیری 
با وجود تمامی تبلیغات عوام فریبانه یی که شورشیان 
با  ضدیت  در  هراس افگن  گروه های  دیگر  و  طالب 
از  و  اعم  گونۀ  به  دولت  از  انداخته اند،  به راه  نظام 
حمایت  اخص،  صورت  به  کشور  امنیتی  نیروهای 
اعتماد و  نیروها  این  به  پشتیابی می کنند و نسبت  و 

اطمینان دارند.
  هوشیاری نیروهای امنیتی

باال  کوتاه  داستان  در  که  امنیتی  نیروهای  هوشیاری 

می تواند  است،  یافته  تبلور  تحسین بر انگیزی  به طرز 
افغانستان  مردم  و  دولت  برای  امیدواری  بسا  مایۀ 
باشد. نیروهای امنیتی افغانستان در وضعیت پیچیده 
آن ها  می پردازند.  مأموریت  اجرای  به  حساسی  و 
با این که در حال آموزش و تمرین هستند،  هم زمان 
با تروریستان و گروه های هراس افگن که به دیکته و 
دستور سازمان های استخباراتِی منطقه مشغول جنگ 
در افغانستان  هستند، به گونۀ جدی مبارزه  می کنند و 

در این راه قربانی های زیادی می دهند.

نامم سید عبدالرحیم است و پدرم سید عبدالرحمان نام 
دارد. خواهری داشتم به نام فرشته که تقریبًا هشت ساِل 
پیش با شخصی به اسِم عبدالواسع ازدواج کرد. ثمرۀ 
ازدواِج آنان پنج پسر می باشد. اما متأسفانه سید محمد 
و مریم ـ پدر و مادر عبدالواسع ـ همواره پسرشان 
خشونت  نموده  تحریك  خواهرم  فرشته  علیه  را 
کرده اند. با وجود این که فرشته ظلم و شکنجۀ زیادی 
او  بر  از ظلم و خشونتی که  را تحمل می کرد، ولی 
این هم،  با  نمی ساخت.  خبر  را  ما  خانوادۀ  می رفت، 
خانواده اش  و  عبدالواسع  بدرفتاری  از  گاه گاهی  ما 
نسبت به او باخبر می شدیم، ولی هرگاه غرض حِل 
مشکل به خانۀ آنان مراجعه می کردیم، با الفاظ زشت 

و دشنام های رکیك شان مواجه می گشتیم.
یك روز به پدر عبدالواسع گفتم: اگر خواهرم کدام 
هم  یا  و  نمی کند  را  خانۀتان  کارِ  یا  و  دارد  گناهی 
را  او  تا  بگویید  ما  به  ندارد،  را  شما  فامیل  احترام 
را  خواهرم  چرا  نیست،  چنین  اگر  و  کنیم.  اصالح 

لت وکوب می کنید؟
را  او  که  »دل مان  گفت:  پاسخ  در  عبدالواسع  پدر 
لت وکوب می کنیم یا او را می کشیم. تُره  چی که از ما 
پرسان خواهرت ره می کنی؟... وقتی ُمرد، بیا مرده اش 

را ببر، نه زنده اش را!« 
مدتی بعد، هنگام شب عبدالواسع مبلغ 1۵00 افغانی 
تصمیم  عبدالواسع  که  صبح  می دهد.  خواهرم  به  را 
برود، خانمش را می گوید،  به طرف وظیفه  می گیرد 
همان پول را بیاور تا من بروم. خانمش به شوخی به 
او می گوید که 1۵00 افغانی را مصرف کرده ام. این دو 
در بین خود مزاح می کنند، اما مادر عبدالواسع  وارد 
شوخی و گفت وگوی آن ها شده به فرشته حرف های 
برابر  در  عبدالواسع  ولی  می گوید.  ناپسند  و  زشت 
مادرش عکس العمل نشان می دهد و به او می گوید: 

مادر بس کن، دیگر ظلم نکن! ما بین خودمان شوخی 
من  می گوید:  نموده  مادرش  به  رو  سپس  کردیم. 

می روم ولی مبادا خانمم را لت وکوب کنید! 
مادر عبدالواسع یك زن ظالم است، حتا پسرش این 
را می فهمـد که او همیشه در حق خواهرم، ظلم روا 
درست  فرشته  شوهر  این ها،  از  پیش  است.  داشته 
اما  اندازه ظالم است؛  تا چه   مادرش  نمی دانست که 
و  نمی کند  گوش  را  مادرش  سخن  او  پس،  این  از 
این رویۀ عبدالواسع، مادرش را نگران و جگرخون 
می سازد که از راز ظلم و استبدادِ او حتا پسرش باخبر 
شده است. بنابرین، فشار خونش باال می رود و یك 

دست و یك پا و نیز زبانش فلج می شود. 
اما تمام اعضای خانوادۀ عبدالواسع می گویند که دلیل 
فلج شدن مادرم، فرشته و عبدالواسع بوده اند. خواهِر 
توسط  می کند،  زنده گی  پاکستان  در  که  عبدالواسع 
فرشته  به  پاکستان  از  و  می شود  خبر  پدرش  فامیل 
می فهمم  کابل  آمدم،  به  که هر وقت  می دهد  اخطار 
که با تو چه کنم. او به خواهرم می گوید مادرم را تو 
فلج کردی و چندین بار خواهرم را تهدید به مرگ 
می کند. باالخره خواهر عبدالواسع از پاکستان به کابل 
ـ خانۀ پدرش ـ می آید. او یك شب و یك روز را در 
خانۀ پدرش سپری می کند. در این موقع بدون هیچ 
مقدمه و پرسشی، برادرش عبدالواسع را علیه خانمش 
مرده،  »مادرم  می گوید:  برادرش  به  می کند.  تحریك 

خانم خوده بکش! چرا تا حال زنده است؟« 
از قضا وقتی عبدالواسع از وظیفه به خانه می آید، با 
یك چوب تصادف می کند. خانم خود را سیلی کاری 
کن!«  پس  را  که چوب  بودم  »نگفته  می گوید:  کرده 
فرشته می گوید: »چوب را پس کرده بودم، حتمًا کدام 
کسی دوباره آن را در جایش گذاشته«. پس از این که 
می کنند،  غذا صرف  و  می آیند  داخل خانه  تمام شان 

خانمش  به  عبدالواسع  بنابرین،  می گیرند.  جلسه 
باال جای خواب پدرم را آماده  فرشته می گوید: برو 
کن، چری را هم روشن کن که پدرم می خوابد. وقتی 
آماده  را  خسرش  جای  می رود،  باال  خانۀ  به  فرشته 
می کند و بخاری را روشن می کند. در این هنگام به 

مدت ده دقیقه برق می رود...
عبدالواسع به  تاریخ 1۳91/11/1 به همکاری خواهر 
و اعضای فامیلش، خواهرم فرشته را به طور ظالمانه 
با پل ریش در منزلش سر می برد و خود فرار می کند 
ولی توسط آمر جنایی حوزۀ هفتم دستگیر می شود. 
عبدالواسع در اعترافاِت خود می گوید: »وقتی فرشته 
برایت  را حالل کردم، به خواهرم سونیا گفتم: حاال 
حاللش کردم دلت یخ کرد و خوش حال شدی؟« زیرا 
همان روز خواهرش عبدالواسع را علیه فرشته تحرک 
کرده بود و بر کلکین پرده زده و پل ریش را در دهلیز 
عبدالواسع  به  فرشته،  قتل  از  بعد  سونیا  بود.  مانده 
فرار  می خواهد  وقتی  اما  کن.  فرار  حاال  می گوید، 
دستگیر  را  تمام شان  و  می آید  آمر حوزۀ هفت  کند، 
می کند. هنگامی که پولیس سونیا را دستگیر می کند، 
در  ندارم.  گناهی  و  هستم  مهمان  من  می گوید:  او 
حالی  که پس از تحقیقات به عمل آمده، آمر جنایی 
گفته است که تحریك کنندۀ اصلی عبدالواسع به قتل 
جرمِ  شریك  او  و  بوده  خواهرش  سونیا  همسرش، 
محسوب  عبدالواسع  پدرِ  و  مادر  خواهر،  برادران، 
می شود. حاال به نظر می رسد مجرمان تالش دارند که 
به قید ضمانت از زندان رها شوند، اما امید می رود که 
مقامات دل سوز و متعهِد کشور مانع از این کار شده 

و قضیه را تا رسیدن آنان به مجازات تعقیب کنند.

سید عبدالرحیم ـ برادر فرشته
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عامالن خشونت علیه...
 وسایل خبرنگاری شماری از ژونالیستان نیز در این 

جریان شکسته یا از بین رفته است.
در جریان چند سال گذشته ده ها تن از خبرنگاران در 
کشور بارها توسط ماموران امنیتی مورد لت و کوب 

و بدرفتاری قرار گرفته اند.
خواسته  به  که  صورتی  در  داد،   هشدار  خلوت گر 
مسووالن رسانه ها و نهادهای مدافع آزادی بیان توجه 
ادامه  دادخواهی و حرکت های مدنی شان  به  نشود، 

خواهند داد.
رییس اجرایی دیده بان رسانه های آزاد افغانستان افزود 

که با افزایش خشونت علیه خبرنگاران، فعالیت های 
خواهد  بیشتر  نیز  خبرنگاران  مدافع  نهادهای  مدنی 

شد.

  واکنش اتحادیه ملی ژرونالیستان
با  نیز  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  مسووالن 
نشر خبرنامه یی لت و کوب شماری از خبرنگاران در 

والیت ننگرهار را به دشت محکوم کرده است.
ملی  اتحادیه  سخنگوی  رضوانی،  علی  محمد  سید 
ژورنالیستان افغانستان از عملکرد نیروهای امنیتی در 
انتقاد  به شدت  آباد  در شهر جالل  برابر خبرنگاران 

کرده است.

برای  امنیتی  مسووالن  که  می گوید  رضوانی  آقا 
اقدامی  هیچ  خبرنگاران  با  بدرفتاری  از  جلوگیری 

انجام نداده اند.
عدم  و  دادن  دشنام  رفتاری،  بد  کوب،  و  لت     
پاسخگویی به سواالت خبرنگاران از مشکالت اصلی 

رسانه ها در کشور خوانده شده است.
این امر همواره واکنش های تند مسووالن اتحادیه ملی 
ژورنالیستان افغانستان، فدراسیون خبرنگاران و مرکز 

دیده بان رسانه های آزاد را به دنبال داشته است.
آنان از ارگان های امنیتی کشور خواسته اند تا در مورد 
کشور  در  امنیتی  ماموران  به  خبرنگاران  با  برخورد 

آگاهی دهی کنند.

پولیس محلی به خاطر...
 احیای پولیس محلي به معناي روي کار آمدن افراد 

غیرمسوول آن هم با داشتن امکانات حکومتي است.
اما وزارت امور داخله به شدت این اظهارات را رد 
کرده و می گوید که پولیس محلی برای تأمین امنیت 
برجستۀ  نقش  ریاست جمهوری  آیندۀ  انتخابات 

خواهند داشت.
داخله  امور  وزارت  سخنگوي  صدیقي  صدیق 
مي گوید، بدون شك پولیس افغانستان و به خصوص 
زمان  در  روستاها  امنیت  تأمین  در  محلي  پولیس 
مهمي  بسیار  نقش  روي،  پیش  انتخابات  برگزاري 

خواهند داشت.
بسیار  ما  براي  انتخابات  برگزاري  کرد،  تأکید  او 
مکلف  افغانستان  پولیس  بنابراین  است،  ارزشمند 
است که امنیت آن را تأمین نماید تا مردم بتوانند در 

انتخابات شرکت کنند.
سخنگوي وزارت داخله با رد این ادعا که میان پولیس 
محلي و پولیس ملي هم آهنگي وجود ندارد گفت، در 
نظارت از پولیس محلي یك میکانیزم خاص وجود 
محلي  پولیس  گروپ  هر  باالي  ملي  پولیس  و  دارد 

نظارت مي کند.
او همچنان افزود، میان هر دو ارگان یك هم آهنگي 
بسیار قوي و آن هم تحت نظارت پولیس ملي وجود 

دارد، بنابراین چنین اظهاراتی حقیقت ندارد.

  توجه فوق العاده به انتخابات 2014
منبع به ماندگار می گوید که مقام های محلی در شمال 
خویش  دولتی  وظایف  به  افغانستان  شرق  شمال  و 
نپرداخته و مصروف برنامه ریزی برای انتخابات آیندۀ 

ریاست جمهوری می باشند.
را  مردم  به  خدمت  مردم  کرد،  تصریح  منبع  این 

انتخاباتی  زدوبندهای  مصروف  و  کرده  فراموش 
هستند.

این  در  حکومتي  اراکین  تمام  گفت،  همچنان  او 
 2014 سال  از  پس  قدرت  کسب  برای  والیات، 

می اندیشند و ارایۀ خدمات را فراموش کرده اند.
به گفتۀ این منبع، مسایل حقوق بشري و رفتار با زنان 
نه تنها در محاکم افغانستان، بل در تمام مراجع قانوني 

این والیات بسیار نگران کننده است.
بسیار  را  این والیات  زنان  این که وضعیت  او ضمن 
نگران کننده مي داند، مي افزاید: موارد تهدید و تجاوز 
بر زنان در این والیات فوق العاده باال است و به دلیل 
بلند  والیات  این  در  نیز  خشونت  آمار  گسترده  فقر 

است.
این هفت والیت صدها  در  داشت،  اظهار  منبع  این 
و هزارها موارد خشونت که در رسانه ها بازتاب پیدا 

نکرده رخ داده است. 

در روز انتخابات...
بسته شدن  بر  عالوه  گفته اند  همچنین  و  کرده اند  اعالم   
پناهجویان  انتخابات،  روز  در  افغانستان  با  کشور  این  مرز 
اردوگاه ها  از محدودۀ  تا سه روز اجازه خروج  افغانستانی 

را نخواهند داشت.
این تصمیم در نشستی به ریاست فخرالدین ابراهیم، رییس 

کمیسیون انتخابات پاکستان گرفته شده است.
این  کرد  اعالم  پاکستان  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 
تصمیم با هدف برگزاری انتخابات در شرایط مسالمت آمیز 

اتخاذ شده است.
ناظران  از  تا  شد  گرفته  تصمیم  همچنین  نشست  این  در 
بین المللی خواسته شود در جریان سفر به مناطق قبیله نشین 

جوانب احتیاط را رعایت کنند.
برای  بین الملل  پاکستان اعالم کرد جامعه  وزیرامورخارجه 

اعزام ناظر به این کشور ابراز عالقه مندی کرده است.
وزیر امور خارجه پاکستان خاطر نشان کرد، به ناظران اجازه 
سفر به مناطقی که اوضاع امنیتی مناسبی ندارند داده نخواهد 
شد و آن ها اجازه خروج از حوزه های اخذ رای را نخواهند 

داشت.
مقامات هر استان تجهیزات الزم را در اختیار ناظران قرار 
خواهند داد و امکانات الزم را برای حمل و نقل و تامین 

امنیت آنها فراهم خواهند کرد.
انتخابات  برگزاری  هنگام  به  امنیتی  تدابیر  چارچوب  در 
دوربین های مدار بسته در مراکز اخذ رای نصب خواهد شد.



مواضع تند ارگ به...
 زیر ادارۀ آنان ناپدید شده اند.

مارک جاکوبسن، معاون پیشین نمایندۀ ملکی 
ناتو در افغانستان در مصاحبۀ ویژه به صدای 
تا  می کوشد  کرزی  حامد  که  گفت  امریکا 
و  شود  عهده دار  خود  را  جنگ  رهبری 
جامعۀ بین المللی را در موقعیتی قرار دهد که 
در تالش های  بیشتر  و  بوده  نبرد  وارد  کمتر 

ظرفیت سازی در افغانستان سرگرم باشند.
جاکوبسن که اکنون به صفت کارشناس ارشد 
در نهاد غیرحزبی مسما به جرمن مارشال فند 
ابراز  چنین  می کند،  کار  واشنگتن  در  مستقر 
آقای  مشاورین  از  که شماری  می کند  عقیده 
گزینۀ  دو  از  وی  که  باورند  این  به  کرزی 
کمك غرب و پشتیبانی مردم خود، باید یکی 
را انتخاب کند. اما به باور جاکوبسن، افغان ها 
به آقای کرزی به عنوان رهبری نیاز دارند که 
توانایی کار را هم با جامعۀ بین المللی و هم با  

مردم افغانستان داشته باشد.
کرزی  رییس جمهور  که  می گویند  برخی ها 
می کند  برخورد  غرب ستیزانه  خاطری  به 
مناطق  در  ویژه  به   - مردم  از  شماری  که  
می پندارند  پشتون نشین جنوب افغانستان – 
جامعۀ  خواسته های  بنابر  تنها  کرزی  که 
ویژه یی  رویکرد   - می کند  عمل  بین المللی 
از قبل  اعتبار  باور جاکوبسن می تواند  به  که 
عامۀ  نزد  در  را  بین المللی  جامعۀ  شکنندۀ 

افغانستان بیشتر از پیش آسیب برساند.
پیامدهای غرب ستیزی

آقای  که  می کند  استدالل  جاکوبسن  مارک 
کرزی گاهی با بیانات تحریك کننده  ناتو را 
به خاطر تلفات غیرنظامیان در افغانستان مورد 
کمك های  هم  گاهی  و  می دهد  قرار  حمله 

عنوان  به  را  بین المللی  انکشافی  و  اقتصادی 
یگانه عامل فساد در افغانستان تقبیح می کند.

بیانات رییس جمهور  این  باور جاکوبسن،  به 
کرزی چهرۀ دیگری را از وی نمایان می سازد 
را  بین المللی  جامعۀ  تالش های  می تواند  که 
در افغانستان کم رنگ سازد. او ابراز نگرانی 
کشورهای  از  شماری  مردم  که  می کند 
در  حکومات شان  تالش های  پشتیبان  غربی 
افغانستان نیستند و پی بهانه می گردند که نه 
تنها از حمایت نظامی بلکه از مساعدت های 

انکشافی به افغانستان دست بکشند.
رهبری  نه  مشکل،  که  می افزاید  جاکوبسن 
وضعیت  بودن  دشوار  هم  نه  و  کرزی  آقای 
در افغانستان است، بلکه مشکل عمده شیوۀ 
بیان نگرانی های ویژه یی است که با واژه های 
ادامه می دهد  او  اما  ارایه می شود.  تیز  تند و 
یك  با  همواره  کرزی  آقای  بیانات  این  که 
الگوی همگون دنبال شده است که:  بیانات 
اغراق آمیز، وضاحت دادن و سپس پسگرد به 

موقف قبلی وی بوده است.
از  دیگر  شمار  بل که  کرزی  آقای  تنها  نه 
مقام های ارگ نیز اظهارات همگونی نسبت به 
شرکای بین المللی خود داشته اند، یکی از این 
موارد گفته های عبدالکریم خرم، رییس دفتر 
ریاست جمهوری است که گفته بود »بیشتر از 
آنچه که ما به جهان نیاز داریم، جهان به ما 

نیاز دارند«.
بیانات  پیامدهای چنین  ناتو  پیشین  این مقام 
را  افغانستان(  جمهوری  )ریاست  ارگ 
اندازه یی  هر  به  می گوید،  خوانده  خطرناک 
که آزمون های افغانستان با جامعۀ بین المللی 
روند مصالحه،  اندازه  به همان  باشد،  دشوار 
تأمین ثبات و رفاه در افغانستان چالش برانگیز 

خواهد بود.
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نشست اضطراری در پاکستان
 به خاطر فرورفتن کامل این کشور در تاریکی 

تظاهرات برضد پولیس 
محلی در ولسوالی اندر غزنی

د ملي دفاع وزارت وایي، له میدان وردګو والیت 
یاځانګړو  فورس  سپیشل  امریکایي  د  څخه 
حامد  ولسمشر  د  کې  برخه  په  وتلو  د  ځواکونو 

کرزي د فرمان عملي کېدو ته چمتو دي.
د دې وزارت یوه ویاند د دوشنبې په ورځ ازادي 
راډیو ته وویل، په میدان وردګو والیت کې کافي 
افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او کوالی شي، 

د امریکایي ځانګړو ځواکونو خال ډکه کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د ولسمشر د وروستي 
فرمان د عملي کیدو په اړه ډاډ څرګندوي او وایي، 
چې دوی په میدان وردګ والیت کې د امنیتي 

ځواکونو د کمښت ستونزه نه لري.
فرمان  د  ولسمشر  د  دوی  وویل؛  وزیري  جنرال 
عملي کیدو ته چمتو دي او د ټاکل شوې مودې 
امریکایي  به په میدان وردګو کې د  په ترڅ کې 

سپیشل فورس دنده افغان پوځ ته وسپاري.
ولسمشر کرزي د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت 
شورا په غونډه کې د فاع وزارت ته دنده وسپارله 
له  وردګو  میدان  د  کې  ترڅ  په  اونیو  دوو  د  چې 
ځواکونه  خاص  امریکایي  څخه  سیمو  اړوندو 

وباسي.
د دفاع وزارت چارواکي وایي، که د لوګر په ځینو 
سیمو کې هم د دې ځواکونو فعالیت موجود وي، 
افغان  سم  سره  فرمان  ولسمشرله  د  هم  به  هغه 

ځواکونه پرغاړه واخلي.
په همدې حال کې تېره ورځ ناټو ځواکونو وویل، 
چې دوی به د دې ځواکونو په اړه د شویو ادعاوو 

په اړه څېړنې وکړي.
لوګر او میدان وردګ په دې وروستیو کې تر نورو 
ډېر ناامنه والیتونه ګڼل کېږي. د همدې نا امنۍ 
د وضعیت څېړنې لپاره څه وخت وړاندې امنیت 
شورا یو کمېسیون وټاکه او په دې برخه کې یې 

خپلې څېړنې پیل کړې.
ویل کېږي، چې د دغو امریکایي ځواکونو یوشمېر 
افغان ژباړن تر ډېره د خلکو چارې ترسره کوي؛ 
خو ال په دې اړه بشپړ تایید نه حکومت کړی او نه 

هم بهرنیو پوځیانو.
سپېشل  له  خلک  ډېری  کې  وردګو  میدان  په 
فورس امریکایي ځواکونو نه سرټکوي.  خو په هر 
حال  جرم جرم دی او که هر چا کړی وي؛ خو د 
مشرۍ  تر  فورس  سپېشل  د  ځواکونو  امریکایي 
د  اقدام  دغه  هم  رښتیا  که  او  دی  شوی  الندې 
دی  ګام  ښه  وي،  شوی  لپاره  خالصون  د  خلکو 
خو په دې اړه یوشمېر نورې اندېښنې هم را پورته 

شوي دي.
داسې  په  وضعیت  امنیتي  والیتونو  دوو  دغو  د 
مهال مخ په خرابېدو دی، چې ملي دفاع وزارت په 

کې د امنیتي ځواکونو شمېر بشپړ او کافي بولي، 
همدارنګه بهرني ځواکونه هم په کې په فعالیت 

بوخت دی.
حکومتي واکمني یوازې تر ښار او د ولسوالیو تر 
مرکزونو محدوده ده او نورې ټولې چارې د وسله 

والو طالبانو په واکمنۍ کې دي.
په لوګر کې نا امنۍ نوی زور اخیستی او په وردګو 
ولسمشر  د  خو  پراخه؛  امني  نا  نه  پخوا  له  کې 
پورته  را  دا  اندېښنه  یوه  العجل  ضرب  وروستي 
سیاسي  یوه  شا  تر  اقدام  دا  نه  هسې  چې  کړې، 

موخه ولري.
والیته  دې  له  چېرې  که  لري،  اندېښنه  خلک 
بهرني ځواکونه په دې لنډه موده کې چې دووه 
افغان  کې  شمېر  کافي  په  او  ووځي  دي  اونۍ 
ځواکونه په کې ځای پر ځای نشي؛ نو ستونزې 

به ال ډېرې شي.
هم  نوره  کې  په  به  واکمني  نیمژواندې  دولت  د 
محدوده او له ستونزو سره مخ شي. داسې اټکل 
هم دی، چې وسله والو له دې دوو والیتونو نه د 
کابل د دروازې په توګه کار اخیستی او لرې نه ده، 
چې وسله والو مخالفانو دې د راتلونکي اوړي لپاره 
هغه  مهال چې هر کال په کې د وسله والو بریدونه 
اکماالت  یې  لپاره  دوبي  راتلونکي  د  اخلي،  زور 
کړي وي او د پسرلي په را بره کېدو سره دغه یاد 
دوه والیتونه الندې او د کابل نا امنه کولو ته مخه 

کړي.
ځکه کابو دوه اونۍ وړاندې د میدان وردګو والي 
ویلي ول، چې د دې والیت لپاره د کابو اته سوه 
نورو امنیتي ځواکونو اړتیا ده، هغه مهال له میدان 
وه  نه  خبره  وتنې  د  ځواکونو  بهرنیو  د  نه  وردګو 
یادو  له  ځواکونه  بهرني  چې  دا  نو  شوې،  مطرح 
والیتونو وځي، په کار ده چې په کې ډېر امنیتي 

ځواکونه ځای پر ځای شي.
د ولسمشر کرزي د دې اقدام بله اندېښنه دا ده، 

بهرنیو  د  وړاندې  دې  له  کرزي  ولسمشر  چې 
ځواکونو د هوایي ځواک د مرستې بندېدو امر وکړ 
او اوس له دې دوو نا امنه والیتونو نه یې د بهرنیو 

ځواکونو وتلو ته ضرب االجل وټاکه.
امریکایي  له کندهار د هغه  نه ولې ولسمشر  که 
ځواکونو د کړنو په غبرګون کې بهرني ځواکونه 
له کندهاره ونه ایستل، چې په یوه شپه یې ۱۷ 

بېګناه هېوادوال ووژل.
ولسمشر کرزی همداسې نورې هسې هم کوي، 
او  کړي  محدوده  ساحه  ځواکونو  نړیوالو  د  چې 
ددې کار ترشا خپلې موخې لټوي. زه دا نه وایم، 
چې امریکایي ځواکونو به جرم نه وي کړی؛ خو 
مګر  شوي  کې  سیمو  ډېرو  په  کړنې  ډول  دغه 

ولسمشر ولې دغسې ضرب االجل ونه ټاکه.
ښایي ولسمشر په دغسې کارونو سره هڅه وکړي، 
چې په ټاکنو کې هم ترېنه ګټه واخلي؛ خو د دې 
ترڅنګ ډېره مرسته له وسله والو مخالفانو سره 
کوي او په لوی الس د کابل دروازې ورته پرانیزي.
پرته  ځواک  هوایي  بهرني  او  ځواکونو  بهرنیو  له 
داسې ځواکونه چې خپله د ملي دفاع وزارت وایي، 
نه دي،  تجهیز  پوره  امنیتي ځواکونه  افغان  چې 
هوایي ځواک نه لري او له نړیوالو ځواکونو پرته به 
له ستونزو سره مخ وي، نو څنګه کېدای شي چې 

د دوو نا امنه والیتونو امنیت به څنګه ونیسي.
د  او  بریدونو  د  کابل  پر  الس  لوی  په  ته  طالبانو 
والیاتو د نیولو د زمینې برابرول ښایي، حکومت 
له نویو سرخوږیو سره مخ کړي. له راتلونکیو ټاکنو 
ښایي دغه دوه والیتونه بې برخې کړي او د دوبي 
په رابره کېدو سره ښایي د میدان وردګو او لوګر 
تر څنګ کابل هم د سختو بریدونو او جګړو شاهد 
وي، چې بیا به د دغو والیتونو اوسېدونکي ال ډېر تر 
جبر الندې او حکومت به په خپل دې احساساتي 

اقدام پښېمانه وي. 

لوګر او ميدان وردګ کابل ګواښي

راجا پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان روز 
دوشنبه برای بررسی دالیل قطع ناگهانی برق 
که یك شنبه شب بسیاری از شهرهای بزرگ 
این کشور را در طی ساعاتی در تاریکی کامل 

فرو برد، نشست اضطراری برگزار کرد.
شب گذشته به دلیل نقض فنی در دو نیروگاه 
از شهرهای  برخی  پاکستان  برق  مولد  بزرگ 
بزرگ این کشور از جمله اسالم آباد و کراچی 

چند ساعتی در تاریکی بسر بردند.
رای  از  نقل  به  پاکستان  محلی  های  رسانه 
اسکندر از مقامات ارشد وزارت آب و نیروی 
این کشور اعالم کردند: بروز نقض فنی شدید 
در شمال  تربیال  انرژی سد  مولد  نیروگاه  در 
تحت  کشمیر  منطقه  در  منگال  سد  و  غرب 
در  برق  ناگهانی  قطع  دلیل  پاکستان  نظارت 

شهرهای مختلف پاکستان بود.
با  دوشنبه  روز  پاکستان  وزیری  نخست  دفتر 
انتشار بیانیه یی اعالم کرد: راجا پرویز اشرف 
نخست وزیر این کشور در نشستی وضعیت 
پاکستان بررسی  انرژی را در  انتقال و توزیع 
کرده و درباره انتقال مجدد انرژی به شهرهای 
مورد نظر اطالعاتی از سوی شرکت کنندگان 

دریافت کرد.

با  پاکستان  وزیر  ,نخست  آمده  بیانیه  این  در 
قطع  علل  بررسی  برای  کمیته  یك  دستوری 
برق در شهرهای مختلف پاکستان تشکیل داد 
که قرار است این کمیته گزارش های خود را 

در این زمینه ظرف یك هفته ارائه کند.
اعضای  به  خطاب  پاکستان  وزیر  نخست 
عوامل  از  عنوان  هیچ  به  گفت:  نشست  این 
اصلی این واقعه و افرادی که ممکن است در 
وظایف خود کوتاهی کرده و در ایجاد نقص 
فنی در نیروگاههای اصلی مولد برق پاکستان 
چشم  آنان  جریمه  راستای  در  باشند،  مقصر 

پوشی نخواهد شد.
راجا پرویز اشرف به وزیر و مقامات وزارت 
تمامی  تا  داد  دستور  پاکستان  نیروی  و  آب 
سراسر  به  انرژی  توزیع  برای  الزم  اقدامات 
برای  برق  مجدد  وصل  از  اطمینان  و  کشور 

استفاده مصرف کننده گان، باید اتخاذ شود.
به نقل از رسانه  های خبری پاکستان، موضوع 
به  مربوط  پاکستان  سراسر  در  برق  قطعی 
بسیاری  در  مشکل  این  نیست.  گذشته  شب 
برای مردم  به معظلی  این کشور  از شهرهای 
نبود  و  است  شده  تبدیل  کارخانجات  و 
نیروگاه های جدید و کمبود تولید برق در این 
بسیاری  مشکالت  آمدن  پدید  باعث  کشور 
برای شهروندان پاکستانی بویژه در فصل گرما 

و سرما در این کشور شده است.
بزرگ  در فصل گرما در شهرهای  بطوری که 
و  کوچك  شهرهای  در  و  ساعت   12 تا 
تا 20 ساعت قطعی برق  روستاهای پاکستان 

وجود دارد.
در فصل سرما نیز کمبود گاز باعث قطعی پی 

در پی برق در کشور می شود.

شماری از اهالی ولسوالی اندر والیت غزنی در 
اعتراض به ایجاد پولیس محلی در این ولسوالی 

شاهراه کابل کندهار را بسته اند.
اعتراض کننده گان روز گذشته در منطقۀ مالنوع 
بابا مسیر شاهراه کابل- کندهار را بسته و گفته 
اند که پولیس محلی سبب آزار و اذیت ساکنین 
محل شده و باید از ولسوالی اندر خارج شوند.
کندهار،  کابل-  شاهراه  شدن  مسدود  اثر  به 
صدها عراده وسایط نقلیه در دوطرف جاده گیر 
مانده اند و تاکنون دولت نیز اقدامی برای باز 

کردن این شاهراه نکرده است.
باستان  بست  به  معترضین  از  یکی  اهلل  حبیب 
گفت که  آنان از دست پولیس محلی به تنگ 
آمده اند و نمی خواهند این پولیس در ولسوالی 
اندر  ولسوال  دسیوال  قاسم  محمد  باشد.  اندر 
گفت که این مظاهره به تحریك گروه طالبان 

راه اندازی شده است .
ولسوالی  این  در  محلی  پولیس  وی،  گفته  به 
نقش بسیار خوبی برای تأمین امنیت داشته و 
دلیل  این  به  است،  شده  طالبان  اخالل  مانع  
به  دست  تا  اند  کرده  مجبور  را  مردم  طالبان 

چنین مظاهره بزنند. 
چندی پیش نیز اهالی ولسوالی آب بند غزنی 
به دلیل کشته شدن افراد ملکی این شاهراه را 

ساعت ها بر روی ترافیك بستند.

نتیجۀ گزارش تحقیقی...
 جنوبی هلمند سپری کرد. او در آنجا شاهد 
فساد و ارتکاب جرم از سوی نیروهای پولیس 

افغان بود.
عهده  به  منطقه  این  امنیت  تأمین  مسوولیت 
نقش  فقط  امریکایی  نیروهای  است.  افغان ها 

مشاورتی دارند.
»به  که  آمده  پانوراما  گزارش  از  بخشی  در 
یکی از پایگاه های پولیس تیر اندازی می شود. 
گیر  دوطرف  بین  غیرنظامیان  از  شماری 
آن ها  به حضور  بی توجه  پولیس  اما  مانده اند. 
مشاور  ستوبر  بیل  می برد.  ماشه  به  دست 
امریکایی از نیروهای مستقر در پایگاه می پرسد 

که چرا بی هدف تیراندازی می کنند؟«
که  وقتی  »تنها  که  می خواهد  پولیس  از  او 
کنند.«  تیراندازی  دیدند  را  مسلح  شورشیان 
اما شورشیان دیده نمی شوند و در باغ ها پنهان 

شده اند.
ستوبر  »بیل  می گوید:  سی  بی  بی  خبرنگار 
پولیس  به مقر فرماندهی  برای مشورت دادن 
به  اشاره  با  او  می رود.  سنگین  ولسوالی 
موترهای تخریب شده پولیس که در گوشه یی 
افتاده اند، می گوید که فساد اداری در پولیس 

چشم گیر است.«
او گفت: »همانطوری که می بینید این ماشین ها 
اما  انداخته شده.  افتاده و در گوشه یی  از کار 
می شود.  گرفته  دولت  از  آنها  ماهانه  هزینه 
بنزین و روغن دریافت  برای هر ماشین پول 
می شود، اما شما به چشم خود می بینید که این 
مشخص  کنند.  حرکت  نمی توانند  ماشین ها 
نمی خورند.  درد  به  دیگر  اینها  که  است 
پولی که داده می شود به جیب )کیسه( این ها 

)پولیس( می رود.«
در ادامه این گزارش آمده است که تیم کوچکی 
از تفنگداران دریایی امریکا مسوولیت کمك به 
به  در ولسوالی سنگین  را  پولیس  پاسگاه   ۳4
عهده دارد. یکی از این پاسگاه ها دیگر امنیت 
ندارد. چون پولیس موانع امنیتی آن را به عنوان 

آهن پاره فروخته است.
پولیس  نیروهای  امریکایی  مشاور  ستوبر  بیل 
است:  محدود  او  قدرت  که  می گوید  سنگین 
»ما به عنوان مشار مثل سگی هستیم که زیاد 

پارس می کند و کمتر گاز می گیرد.«
آقای ستوبر در گفت وگویش با برنامه پانورما 

چشم  آن  از  نمی توان  که  چیزی  می گوید 
پایگاه های  بیشتر  در  که  است  این  پوشید 
از  بعضی  که  هستند  جوانی  پسرهای  پولیس 
آنها مسلح هستند و بعضی دیگر هم خدمتگار.

براساس این گزارش، پولیس از عده یی از این 
اخیراً  استفاده جنسی« می کند و  پسران »سوء 
پایگاه ها کشته  این  از  فرار  پسر در وقت  سه 

شدند و یك پسر دیگر هم زخمی شد.
یکی از مقامات پولیس در این والیت اعتراف 
می کند که شماری از افراد پولیس از این پسران 
اما می گوید که  استفاده جنسی می کنند،  سوء 
این کار به خواست خود پسران انجام می شود: 
»این پسران خودشان می خواهند که در پایگاه 
پولیس  اختیار  در  را  تن خود  بمانند و شبانه 

بگذارند.«
دولت افغانستان از شروع اصالحات گسترده 
در صفوف نیروهای پولیس سخن می گوید. اما 
وجود فساد در میان این نیروها را رد نمی کند.

داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
خواهیم  مطالعه  ما  را  گزارش  »این  گفت: 
شك  بدون  شده  مطرح  که  اتهام هایی  کرد. 
تحت بررسی جدی ما قرار خواهد گرفت. اما 
آنچه که مهم است این است که ما همیشه از 
اصالحات بنیادی در پولیس حرف زده ایم و 

آن را در عمل هم پیاده کرده ایم.«
در  که  اتهام هایی  »اگر  افزود:  صدیقی  آقای 
اسناد  باشد،  داشته  آمده حقیقت  گزارش  این 
و شواهد موجود باشد و اگر یافته های بررسی 
ما نشاند بدهد که خدا نخواسته افراد انگشت 
باعث  و  باشند  موجود  )متخلف(  شماری 
بدنامی پولیس شوند، بدون شك مجازات می 

شوند.«
امنیتی  انتقال مسوولیت های  برنامه  قرار است 
در ولسوالی سنگین به نیروهای افغان در ماه 
امریکایی مستقر  نیروهای  مارچ تکمیل شود. 
خارج  آنجا  از  زودی  به  ولسوالی  این  در 
می شوند و کنترل اوضاع منطقه به طور کامل 

به عهده نیروهای افغان گذاشته خواهد شد.
دارد  وجود  زیادی  امیدواری  حاضر  حال  در 
خروج  از  پس  افغان  امنیتی  نیروهای  که 
به  بتوانند  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
اما  کنند.  تأمین  را  خود  کشور  امنیت  تنهایی 
انتشار گزارش هایی در مورد برخورد نادرست 
با مردم و قانون شکنی توسط خود این نیروها، 

مردم افغانستان را نگران می کند.
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مسعود حسینی 
تفنگ بر شانه ام بود و در محل پهره داری ایستاده بودم. 
یك بایسکل سوار آمد و گفت که یك موتر پرادو را 
آن طرف  و  این طرف  سراسیمه  و  ندارد  پلیت  دیدم 
بایسکل سوار  گپ  باشد!...  انتحاری  شاید  می رود، 
به  و  کرده  پایین  شانه  از  را  تفنگم  گرفتم.  جدی  را 

حالت آماده باش روی دست گرفتم. پنج تا شش دقیقه 
بعد، زمانی که بایسکل سوار راهش را گرفت و رفت، 
یك موتر پرادو به طرِف ما آمد. متوجه شدم که موتر 
پلیت ندارد و به طور مشکوک به طرِف ما روان است. 
اشاره کردم که توقف کند، اما توقف نکرد و به سوی 
بیشتر در حرکت شد. مطمین شدم که  با سرعت  ما 

این موتر، موتر انتحاری است. پیش از آن که به من 
نزدیك شود، سر رانندۀ موتر را نشانه گرفتم و شلیك 
کردم!... نزدیك که رفتیم، دیدیم موتر از مواد انفجاری 

پُر بوده است.
جمله های باال از زبان یکی از محافظان دفتر شورای 
محافظ،  این  است.  شده  نقل  افغانستان  صلح  عالی 
شورای  دفتر  در   ،1۳91 حوت   ۶  / شنبه  یك  روز 
است.  بوده  پهره دار  کابل  نو  شهر  واقع  صلح  عالی 
آن گونه که محافظ دفتر شورای عالی صلح می گوید، 
یك بایسکل سوار می آید و او را از وجود یك موتر 

مشکوک در نزدیکِی این دفتر باخبر می سازد.
این داستان کوتاه، حاوی چند نکتۀ مهم و تأمل برانگیز 
است: یکی، همکاری مردم با نیروهای امنیتی در امر 
مبارزه با تروریسم و دهشت افگنی؛ دوم، هوشیاری و 
بیداری محافظ دفتر شورای عالی صلح؛ و سوم، حملۀ 

تروریستان و هراس افگنان بر شورای عالی صلح.
همکاری مردم با نیروهای امنیتی

همکاری مردم با نیروهای امنیتی...      ادامه صفحه 6

نتیجۀ گزارش تحقیقی
 از عملکرد پولیس در ولسوالی سنگین

وزارت داخله در واکنش به یك گزارش بی بی سی در باره 
بدرفتاری پولیس والیت هلمند با مردم محل گفته است که 

در این مورد تحقیق خواهد کرد.
پولیس  که  می دهد  نشان  بی بی سی  تحقیقی  گزارش  این 
سوء  و  آدم ربایی  قتل،  در  هلمند  والیت  سنگین  ولسوالی 

استفاده از کودکان دست دارد.
بن اندرسن خبرنگار برنامه تحقیقی پانورامای بی بی سی پنج 
هفته را همراه با مشاوران نظامی امریکایی در کنار پولیس 
افغان در ولسوالی سنگین در والیت...        ادامه صفحه 7

حملۀ انتحاریِ دو روز پیش و چند نکتۀ تأمل برانگیز

روزنامه ماندگار برای سال آيندة خورشیدي مشترك مي پذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیك شدن سال 1۳9۳ / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یك اجنداي ملی، تدویِر یك نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

مرکز دیده بان رسانه  های آزاد افغانستان:

عامالن خشونت علیه خبرنگاران به دادگاه کشانیده شوند
مسووالن مرکز دیده بان رسانه های آزاد 
افغانستان یا نی روز دوشنبه از افزایش 
خشونت علیه خبرنگاران در کشور به 

شدت اظهار نگرانی کرد..
مجیب خلوتگر، ریس اجرایی دیده بان 
و  لت  که  می گوید  آزاد  رسانه های 
نهادهای  توسط  خبرنگاران  کوب 
امنیتی، خالف کرامت انسانی و بشری 

است.
نهادهای  که  می افزاید  خلوتگر  آقای 
 24 ماده  عمل،  این  با  کشور  امنیتی 

قانون اساسی را نقض کرده اند.
و  قضایی  و  عدلی  نهادهای  از  او 
خواست  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
را  خبرنگاران  کوب  و  لت  قضیه  تا 
بررسی کرده و عامالن آن را براساس 

قانون محاکمه کنند.
قانون   24 ماده  در 
اساسی افغانستان آمده 
است که » آزادی حق 
است،  انسان  طبیعی 
آزادی  جزء  حق  این 
دیگران و مصالح عامه 
که توسط قانون تنظیم 
حدودی  می  گردد 
ندارد. آزادی و کرامت 

دولت  است،  تعرض مصون  از  انسان 
به احترام و حمایت آزادی و کرامت 

انسان مکلف می باشد.«
رییس اجرایی دیده بان رسانه های آزاد 
این  براساس  که  می گوید  افغانستان 
مادۀ قانون اساسی، دولت مکلف است 

تا از حیثیت شهروندان محافظت کند 
و به کرامت انسان ها احترام بگذارد.

این نگرانی در حالی مطرح می شود که 
خبرنگاران  از  شماری  شنبه  یك  روز 
مأموران  توسط  ننگرهار  والیت  در 

امنیتی مورد لت و کوب قرار گرفتند.
گفته می شود که...       ادامه صفحه 6

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000


