
اتحاد انتخاباتی شکل گرفت
این اتحاد قومی و سمتی نیستداکتر عبداهلل: 

  تاج الدین انصاری، سفیر اندونیزیا در کابل اعالم کرده 
است که روند مهاجرت به کشورهای اندونیزیا و استرالیا 

مورد بازنگری قرار می گیرد.
آقای انصاری به خبرگزاری بخدی در کابل گفته است 
مهاجران،  مرگ  و  انسان  قاچاق  افزایش  سبب  به  که 
افغانستان،  و  استرالیا  اندونیزیا،  دولت های  نماینده گان 
مذاکره  باهم  اندونیزیا  پایتخت  جاکارتا  در  است  قرار 

کنند.
به گفته آقای انصاری، هدف از این مذاکرات، رسیدن به 
یک راه حل معقول و مناسب برای جلوگیری از قاچاق 
کشورهای  به  مهاجرت  روند  یافتن  کاهش  و  انسان 

اندونیزیا و استرالیا است.
از  پس  است  قرار  که  کرد  اعالم  استرالیا  دولت  پیشتر، 
این، مهاجرانی که به شکل غیرقانونی وارد این کشور می 

شوند، به کشور گینه نو فرستاده شود.
پناهجویان  با  نو  گینه  در  که  دارد  وجود  نگرانی  این 
برخورد انسانی صورت نگیرد. ...          ادامه صفحه 6
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فکر کن، افکارت را منظم نما، یک رویة ثابت پیش گیر، به سوی 
هدف رو.

داکتر پوشه

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

هند 79 سرباز کماندوی خود را به منظور حفاظت از 
مراکز دیپلماتیک و پروژه های هندی، به افغانستان اعزام 

کرد.
خاک  به  دیگر  هندی  سرباز   79 ورود  اعالم  خبر 
افغانستان در حالی است که این نظامیان جدای از 219 
سربازی هستند که هند پیش از این به افغانستان اعزام 

کرده بود.
اجی چادها رییس پولیس سربازان...      ادامه صفحه 7

اکنون خانواده ها  مردم خوست و مقام های آن والیت می گویند که 
منع  مکتب  به  رفتن  از  را  ترشان  کالن سال  دختران  گذشته  مانند 
وقفه  از یک  پس  دختران  زیاد  اکنون شمار  آنها  گفتۀ  به  نمی کنند. 

دوباره به مکتب ها می روند.
درس  به  دوباره  وقفه  سال  چند  از  پس  دارد  سال   22 که  عایشه 
خواندن شروع کرده است. خانواده اش به این باشنده والیت خوست 
اجازه نمی داد که بعد از صنف ششم به درس خواندن اش ادامه دهد.
پدر  می یافت.  افزایش  مکتب عمرش  از  عایشه  دلیل محرومیت  به 
به عمر مکتب رفتن  برادران اش تصمیم گرفته بودند که عایشه  و 
نیست و باید درخانه بنشیند. اما این دوشیزه جوان دلسرد نشد و بعد 
از نرفتن به مکتب در خانه به آموختن درس هایش ادامه داد. عالوه 
براین عایشه جوان تالش نمود تا افکار پدر و برادران اش را تغییر 

بدهد تا بتواند یک بار دیگر اجازه رفتن به مکتب را بیابد.
پس از چند سال گفت وشنود، عایشه توانست...       ادامه صفحه 6

حاضر  طالبان  که  است  گفته  پاکستانی  ارشد  مقام  یک 
به گفت وگو و مذاکره با حکومت و شورای عالی صلح 

افغانستان نیستند. 
همچنان  شریف  نواز  ملی  امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج 
گفته که سفر رییس جمهور کرزی به پاکستان در راستای 

اعتمادسازی میان کابل و اسالم آباد تأثیرگذار بوده است.
را  خود  تالش  نهایت  پاکستان  حال،  این  با  افزود،  وی 
و  مذاکره  برگزاری  به  را  آنان  تا  گرفت  خواهد  کار  به 

گفت وگو وادار کند.
اما اعضای شورای عالی صلح و اعضای مجلس نماینده  گان 

افغانستان می  گویند که در پاکستان تنها مهره ها عوض شده، 
از  که  افغانستان  قبال  در  اسالم آباد  سیاست  و  راهبرد  اما 
جانب نظامیان طرح و تدوین شده، همچنان به حال خود 

باقی است.
به گفتۀ آن ها، اگر حکومت پاکستان بخواهد که طالبان و 
در مجموع مخالفان مسلح دولت را به میز مذاکره حاضر 
آدرس  از  آن ها  اما  می تواند،  را  کار  این  به زودی  سازد، 
افغانستان  در  را  سیاست های شان  طالبان  به نام  و  طالبان 

عملی می کنند.
این که  بیان  با  عبدالحمید مبارز عضو شورای عالی صلح 
طالبان وجود خارجی ندارند و پاکستان با وکالت از آن ها 
و  کند  پیاده  افغانستان  در  را  سیاست هایش  می خواهد 
امتیاز به دست آورد، می گوید: »شواهد نشان می دهند که 
هیچ گونه تغییری در سیاست های پاکستان...ادامه صفحه 6
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صفحه 6

اعضای مجلس و شورای عالی صلح در واکنش به اظهارات سرتاج عزیز:

نگاهِ پاکستان به افغانستان تغییر نکرده است



انتخاباتی  اتحاد  نخستین  افغانستان  در  سرانجام 
اعالم  سیاسی  نهاد های  و  احزاب  حضور  با 
موجودیت کرد و برخالف تصور برخی گروه ها 
در درون حکومت، که تشکیل چنین اتحاد بزرگی 
می کردند،  تلقی  ناممکن  حتا  و  دشوار  امری  را 
اپوزیسیون دولت موفق شد، در محور منافع ملی 
و برای ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در جامعه، 

چنین اتحادی را به وجود آورد. 
این اقدام از جهتی، تعمیق مفاهیم دموکراتیک را 
در جناح اپوزیسیون نشان می دهد که کثرت آرا 
به  و دیدگاه ها در مسایل کالن جامعه، می تواند 

توحید آن ها نیز کمک کند.
چنین  ایجاد  برای  گفت وگوها  و  رایزنی  البته   
شرایط  و  بود  شده  آغاز  پیش  ماه ها  از  تشکلی 
در دستور  را  اتحادی  ایجاد چنین  نیز  افغانستان 
کشور  در  سیاسی  سازمان های  و  احزاب  کار 
از منظری دیگر می تواند  اتحاد  این  قرار می داد. 
وارد  افغانستان  که  بگذارد  صحه  نکته  این  بر 
قدرت  دموکراتیک  مناسبات  از  تازه یی  مرحله 
آیندۀ  برای  بدون شک  که  مناسباتی  است؛  شده 
کشور و ایجاد دولتی با ثبات و فراگیر که محور 
اصلی آن منافع ملی می تواند باشد، بسیار سودمند 
وجود  در  گذشته  دهه  یک  در  افغانستان  است. 
ارزش های  تحکیم  به  نتوانست  حاکم  گروه 
دولت  رهبری  چون  شود.  موفق  دموکراتیک 
به  را  قدرت  دموکراتیک  مناسبات  هیچ وجه  به 
رسمیت نمی شناخت. در طول این سال ها هرچند 
در ظاهر امر مسایل به گونه دموکراتیک نشان داده 
آقای  و  نبود  چنین  امر  حقیقت  در  ولی  می شد 
کرزی خالف گفته هایش دولتی را در افغانستان 
به وجود آورده بود و رهبری می کرد که بهترین 
تعریف آن می تواند همان دولت ملوک الطوایفی 

باشد. 
هرگز  خود  زمام داری  طول  در  کرزی  آقای 
همواره  و  نکرد  باور  دموکراتیک  مناسبات  به 
آقای  داشت.  را  گذشته  سالطین  نوستالژی 
به  قدرت  از  تعریفی  چنین  به  توجه  با  کرزی 
معامله گری های سیاسی دست می زد و اگر افرادی 
دلیل  به  افراد هرگز  این  داشتند  قرار  کنارش  در 
پذیرش اصول پذیرفته شدۀ دموکراتیک در کنار 

او قرار نگرفته بودند.
 این افراد و گروه ها که در کنار آقای کرزی قرار 
منافع شخصی و گروهی  براساس  بودند،  گرفته 

خود با او در قدرت شریک شده بودند، نه چیزی 
هم چون  می توانست  کرزی  آقای  اگر  و  بیشتر 
شاهان خودکامه تمام قدرت سیاسی را در چنگ 
خود نگه دارد، بدون تردید هیچ یک از معاونان و 

برخی اعضای کابینۀ او امروز در کنارش نبودند.
آقای  هرگز  کشور  کالن  مسایل  در  این که  کما   
کرزی به این افراد اعتماد نکرد و حتا در چنین 
آقای  نپرداخت.  نیز  مشوره  به  آن ها  با  مسایلی 
آن  رهبری  خود  که  حکومتی  داخل  در  کرزی 
وجود  به  دیگر  حکومتی  داشت،  عهده  به  را 
در  که  بود  درسایه  حکومِت  این  و  بود  آورده 
تصمیم گیری های کالن نقش و تاثیر می گذاشت. 
به  باوری  آقای کرزی هیچ  نیز  انتخابات  امر  در 
حزب و سازمان سیاسی نداشت. به همین دلیل 
می بینیم که در قانون انتخابات کشور-که عمدتًا 
محصول دیدگاه ها و نظرات آقای کرزی است- 
و  نشده  داده  الزم  جایگاه  سیاسی  احزاب  برای 

در طول ده سال گذشته احزاب سیاسی در سایه 
سیاست های حزب ستیزانۀ او در کشور به پخته گی 
تمایل های  واقعاً  آقای کرزی  اگر  نرسیدند.  الزم 
افغانستان،  امروز  باید  می داشت  دموکراتیک 
کشوری با احزاب و جریان های سیاسی گسترده 
می توانستند،  جامعه  کالن  مسایل  در  که  می بود 
با وجود همه  اما  بارز خود را نشان دهند  نقش 
آقای  غیردموکراتیک  و  حزب ستیزانه  اقدام های 
کرزی، بار مسوولیت بزرگ نهادهای دموکراتیک 
برخی شخصیت های سیاسی و  اپوزیسیون و  را 
ملی کشور به عهده گرفتند. یک نمونۀ آن می تواند 

اتحاد جدید سیاسی و انتخاباتی میان پانزده حزب 
و نهاد سیاسی معتبر کشور باشد. نمونۀ دیگرآن 
ماه ها  از  که  است  ملی  آجندای  برنامۀ  هم طرح 
اکثریت نخبه گان و اصحاب  به بحث  این سو  به 
دو  این  است.  شده  تبدیل  کشور  در  سیاست 
حرکت بزرگ در ماه های اخیر نشان می دهند که 
برخالف تمامیت خواهی گروه ارگ، شخصیت ها 
و احزاب سیاسی بیرون از دولت، به کثرت آرا در 
جامعه توجه نشان می دهند و در پی تقسیم قدرت 

به گونۀ دموکراتیک و سالم آن اند. 
راه  در  گامی  بزرگ  انتخاباتی  اتحاد  تشکیل 
تعمیق مفاهیم دموکراتیک در کشور است. ایجاد 
شیوه های  معمول ترین  از  انتخاباتی  اتحادهای 
آن  مسالمت آمیز  گونآ  به  سیاسی  قدرت  کسب 
می کنند  فکر  احزابی  و  جریان ها  وقتی  است. 
دیدگاه های مشترک  در مسایل کالن سیاسی  که 
به  سیاسی  قدرت  به  رسیدن  برای  آن گاه  دارند، 

ایجاد اتحادهای انتخاباتی دست می زنند. 
ایتالف احزاب سیاسی در بسیاری از کشورهای 
جهان سبب ایجاد فضای تساهل و تسامح در میان 
شهروندان شده و به آن ها کمک کرده است که در 
عین داشتن برخی تفاوت ها و اختالفات جزی بر 
سر مسایل کالن ملی، در کنار هم قرار گیرند و 
راه های غیردموکراتیک و  از  نگذارند که عده یی 
عمدتاً توسل به پایگاه های قومی  و تباری و یا از 
راه تطمیع و فریب مردم به قدرت سیاسی دست 

پیدا کنند.
در  بزرگی  اتحاد  چنین  پیش  سال  پنج  اگر   
انتخابات ریاست جمهوری در کشور شکل گرفته 
بود، بدون شک بحران فعلی این همه گسترده و 

فاجعه بار نبود. 
امروز افغانستان چوب حرکتی را می خورد که پنج 
سال پیش آقای کرزی آن را انجام داد. می گویند 
خرد و نابخردی در سیاست به یک میزان وجود 
خردمندانه  اقدام های  سایه  در  کشور  یک  دارد. 
سیاسی زمام داران خود می تواند به توسعۀ سیاسی 
و اقتصادی برسد، ولی یک کشور دیگر به دلیل 
اقدام های نابخردانه سیاسی زمام دارانش می تواند 

به خاک سیاه بنشیند.
 چنین امری در سیاست، امری معمول و پذیرفته 
شده  مستثنا  آن  از  نیز  افغانستان  و  است  شده 
روش های  افغانستان  زمام داران  اگر  نمی تواند. 
خود  فعالیت های  و  کار  در  را  سیاست  عقالنی 
افغانستان  امروز  شک  بدون  می کردند،  لحاظ 

کشوری بود امن، با ثبات و مرفه. 
اما به دلیل این  که عقالنیت سیاسی در محاسبات 

ندارد  اعراب  از  محلی  جمهوری  ریاست  ارگ 
و  عاطفه  مصلحت،  همواره  این که  دلیل  به  و 
این  شاهد  بوده  چیره  عقالنیت  بر  احساسات 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  نابه سامانی  همه 
در کشور هستیم. ایجاد اتحاد انتخاباتی یک امر 
فعلی کشور  در وضعیت  دقیق و سنجیده  کاماًل 
می تواند باشد که دوباره عقالنیت را وارد فضای 
سیاسی کشور کند. اما آن چه که مهم است ادامه 
و  سیاسی  دیگر  ابعاد  در  اتحاد  این  گسترش  و 
آرا و  عیار  تمام  ممثل  بتواند  که  است  اجتماعی 

نظرات کِل جامعه باشد.  
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احمدعمران

گامی بلند به سوی عقالنیت 
سیاسی

 

چندین  حضور  با  افغانستان  انتخاباتی  اتحاد  انجام  سر 
شکل  مستقل  شخصیت های  و  سیاسی  ایتالف  حزب، 
گرفت و توانست حرکت جدیدی را در فضای سیاسی 

کشور به راه اندازد.
با  از ماه ها رایزنی و مشوره و  با آن که پس  ایتالف  این 
به  اما  گرفت؛  آزمون شکل  چندین  گذراندن  سر  پشت 
نظر می رسد که هنوز هم با دشواری های متعددی مواجه 

است.
اگر چه جریان هایی که در این اتحاد گردهم آمده اند، از 
توانایی قابل توجهی برخوردار اند، اما به نظر می رسد که 
انتخاباتی از  تالش ها برای ضعیف جلوه دادن این اتحاد 
جانب دستگاه های حکومتی و برخی چهره های سیاسی، 

به راه انداخته شده است.
با توجه به تجربه یی که از انتخابات گذشته وجود دارد، 
هم چنان  که  صورتی  در  اتحاد  این  که  می رسد  نظر  به 
هم سو  آن  با  هم  دیگر  جریان های  برخی  و  یابد  ادامه 
شود، با داشتن یک برنامه و آجندای منظم سیاسی بتواند 
وارد کارزارهای انتخاباتی گردد، بدون شک برندۀ میدان 
برخی  و  حکومت  هم اکنون،  حرکت  این  بود.  خواهد 
چهره های سیاسی را دچار تشویش و شوک کرده است.

نیز مواجه  با آزمون ها و چالش هایی  این خوش بینی  اما 
بتوانند  تا  اند  فعال  دست هایی  این که  جمله  از  است؛ 
چهره های  واردکردن  با  و  کنند  متالشی  را  اتحاد  این 
از  برخی  اتحاد، زمینۀ خارج کردن  این  به خصوصی در 

جناح ها را مساعد سازند.
برنامۀ واحد  بر محور یک  باید  انتخاباتی  اتحاد  حرکت 

سیاسی صورت گیرد.
یک  که  است  قرار  اگر  گفتیم  هم  گذشته  در  چنان که 
سیاسی  جریان های  اشتراک  به  سیاسی  کالن  حرکت 
شکل بگیرد، باید در محور یک برنامۀ عملی و آجندای 
را  بحران  از  کشور  نجات  زمینۀ  برنامه یی که  باشد؛  ملی 
فراهم کند؛ شعاری که بنیان گذاران این اتحاد بر آن تکیه 

می کنند.
ایتالف  این  برای  ملی،  آجندای  یا  ملی  برنامۀ  داشتن   
یگانه راهی است که می تواند جریان های مختلف سیاسی 
برنامۀ مشخص گردهم  و  میکانیسم واحد  را روی یک 

آورده، و بقای حضور  شان در این اتحاد را تضمین کند.
برای همه  قبول  قابل  برنامۀ  نتواند  اتحاد  این  اگر  زیرا   
می تواند  آسانی  به  آَورد،  به وجود  را  مشترکش  اضالع 
شریک  جریان های  گردد.  مساعد  هم پاشی اش  از  زمینۀ 
در این اتحاد باید خودشان را ملزم به تطبیق یک برنامۀ 
را  اتحاد  این  بقای  ریشۀ  تا  بدانند،  سیاسی  مشخص 

محکم تر ساخته و احتمال فروپاشی آن را کمتر سازند. 
از جانب دیگر، نباید هیچ شخصیت و یا حزب و گروه 
تاثیرگذار از این اتحاد بیرون بماند، همان طوری که اتحاد 
انتخاباتی گفته  اند که دروازه های جریان  ایتالف  اعضای 
خویش را به روی همه جریان های سیاسی باز می گذارند.
نامزد  یک  معرفی  اتحاد  این  در  دیگر  توجه  قابل  نکتۀ 
مشخص است. به نظر می رسد که این مرحله سخت ترین 
اتحاد  این  اعضای  باید  و  است  اتحاد  این  کار  مرحلۀ 
بتوانند با درک درست فضای سیاسی کشور، چهرۀ اصلح 
و خوش نام تری را به عنوان نامزد این جریان معرفی کنند، 

که کاری ست مستلزم دقت بیشتر. 
تالش های  هم اکنون  که  بدانند  باید  اتحاد  این  اعضای 
با  برخی چهره های هم سو  از جانب حکومت و  زیادی 
حکومت جریان دارد تا در برابر این اتحاد یک حرکت 
دیگر را سامان دهند که بدون شک می تواند گام خوبی 
در فضای سیاسی کشور باشد؛ اما نمی تواند تأثیری بر این 

اتحاد انتخاباتی هم نگذارد.
انتخاباتی  اتحاد  که  اکنون خوب است  از هم  بنابراین،   
افغانستان گام های بعدی را بهتر از آن چه تا اکنون گذاشته، 
سنجیده شده، عملی و با برنامه بردارد؛ تأکید می کنیم تا 
زمانی که این اتحاد برنامه ها و عمل کردهایش را در محور 
یک راهبرد ملی تنظیم نکند، نمی تواند آن گونه که باید، 

به نتایج دل خواهش دست یابد.

اتحاد جدید انتخاباتی؛ 
فرصت ها و چالش ها

با وجود همه اقدام های حزب ستیزانه و غیردموکراتیک آقای کرزی، بار مسوولیت 
بزرگ نهادهای دموکراتیک را اپوزیسیون و برخی شخصیت های سیاسی و ملی 
کشور به عهده گرفتند. یک نمونۀ آن می تواند اتحاد جدید سیاسی و انتخاباتی 
میان پانزده حزب و نهاد سیاسی معتبر کشور باشد. نمونۀ دیگرآن هم طرح برنامۀ 
آجندای ملی است که از ماه ها به این سو به بحث اکثریت نخبه گان و اصحاب 
سیاست در کشور تبدیل شده است. این دو حرکت بزرگ در ماه های اخیر نشان 
می دهند که برخالف تمامیت خواهی گروه ارگ، شخصیت ها و احزاب سیاسی 
بیرون از دولت، به کثرت آرا در جامعه توجه نشان می دهند و در پی تقسیم قدرت 
به گونۀ دموکراتیک و سالم آن اند
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همزمان با تالش  امریکا برای یافتن همپیمانانی جهت حمله 
حمله  در  برلین  کرد  اعالم  آلمان  خارجه  وزارت  سوریه،  به 

احتمالی به سوریه مشارکت نمی کند.
روز  آلمان  وزارت خارجه  المیادین،  خبری  شبکۀ  گزارش  به 
جمعه اعالم کرد: این کشور در عملیات نظامی احتمالی علیه 

سوریه مشارکت نمی کند.
این اظهارات مقامات برلین در حالی ایراد شد که چاک هاگل، 
وزیر دفاع امریکا اعالم کرده بود، واشنگتن هنوز به دنبال یک 

ائتالف بین المللی برای اقدام علیه سوریه است.
فرانسوا اوالند،  رییس جمهوری فرانسه نیز خاطر تاکید کرد که 
بدون مشارکت انگلیس هم حمله به سوریه امکان پذیر است.

حملۀ امریکا به سوریه دستاوردی 
نخواهد داشت

دیگر  نکردن،  حمله  یا  کردن  حمله 
مساله  این نیست! باراک اوباما به رغم 
کشورش  در  عمومی  آرای  مخالفت 
کند،  حمله  سوریه  به  است  مجبور 
خط  از  مدت هاست  اسد  بشار  زیرا 

قرمز صریح وی عبور کرده است.
یک حملۀ شیمیایی در حومه دمشق 
بیشتر جهان را به نسبت کشته شدن 
حدود 100 هزار نفر در میدان جنگ 

خونین سوریه تکان داده است.
پرسید  اکنون  باید  که  اساسی  سوال 
این است: امریکا قصد دارد با حمله 
دست  به  چیزی  چه  خود  نظامی 

بیاورد؟
آیا امریکا ماموریت دیگری به غیر از 
به  عمل  مرد  اوباما  دهد  نشان  اینکه 

حرفش است، دارد؟ با وجود این حمله امریکا ممکن 
اینکه این  یا  است محدود به زدن یک ضربه شود و 
حمله ممکن است متشکل از چندین سری تهاجم به 
شیمیایی،  تسلیحات  کارخانه  نظیر  راهبردی  اهداف 
ریاست  کاخ  به  حمله  حتی  یا  و  سالح  انبارهای 
جمهوری در دمشق به منظور مقابله با بشار اسد باشد.
با وجود این نتیجه حمله مطابق با آن در هر صورت 
دنبال خواهد شد. اسد احتماال از مخفیگاه خود بیرون 
خواهد آمد تا به هر آنچه از ملتش باقی مانده اعالم 
خاک  در  امریکا  تجاوزگر  امپریالیسم  تسلیم  که  کند 

سوریه نخواهد شد.
نام  که  است  محتمل  بسیار  شرایطی  چنین  تحت 
اسد  بشار  علیه  که  کسانی  فهرست  وارد  نیز  اسرائیل 
کشور  می کنند  تالش  که  آنهایی  و  کرده اند  همدستی 

وی را چند پاره کرده واز بین ببرند، خواهد شد.
چند روز پس از یک چنین حمله ای صدها هزار سوری 
در حمایت از رهبرشان تظاهرات خواهند کرد. آنها به 
و  امریکایی ها  که  کرد  خواهند  اعتراض  حقیقت  این 
تا  شرکایشان دست به دست شورشیان سوری دادند 
و  زندگی اش  برای  که  را  کشورشان  رییس جمهوری 
کنند.  سرنگون  می جنگند،  کشورش  آزادی  همچنین 
چنین حمله یی در نهایت هیچ چیز به دست نخواهد 

آورد.
درگیری ها  در  که  آنهایی  یعنی  سوری  شهروندان 
نبردهای  دخالت های  نزدیکی  در  و  نداشتند  دخالت 
در  نمی کنند،  زندگی  جنگی  جرایم  و  سوریه  ارتش 
شد.  متحد خواهند  کشورشان  رییس جمهور  اطراف 
این یک پدیده کامال شناخته شده در زمان های بحران 
است، به گونه ای که شهروندان تنش های درونی خود 
تا  را کنار گذاشته و از مخالفت ها دست بر می دارند 

علیه یک دشمن خارجی مشترک متحد شوند.
ما همچنین می توانیم فرض کنیم که بخش بزرگی از 
را  شیمیایی  تلخ حمله  تصاویر  که  شهروندان سوریه 
مشاهده کرده اند متقاعد شدند که این تصاویر چیزی 

بجز یک تبلیغات فریبکارانه به نفع شورشیان نیست.
این استدالل تاکنون در وبالگ های سوری ها نیز مطرح 
شده است و برخی از آنها یک روایت کاماًل متفاوت 
را با روایت آنچه که با آن آشنا هستیم مطرح می کنند. 
تا آنجایی که به آنها مربوط شود سوریه اکنون به خاطر 
براین  می جنگد،  خود  جوهره  و  آینده اش  و  زندگی 
نیروهای  با  جنگ  حال  در  قهرمانانه  سوریه  اساس 
ناپذیر  تردید  منافع  از طریق  بزرگ شیطانی است که 

امپریالیستی وادار به عمل شده اند.
از نظر آنها این همان چیزی است که در مصر پس از 
سرنگونی محمد مرسی،  رییس جمهوری سابق رخ داد 
و این همان چیزی است که در لیبی برای معمر قذافی 
رخ داد و این همان چیزی است که در تونس رخ داد.
اکنون آنها معتقدند که نوبت سوریه است که به دلیل 
از  تفسیر  این  دهد.  پس  تاوان  وآزادی اش  استقالل 
وقایع برگرفته از مناطقی مثل حمص، حماۀ، درعا و 
دیگر کانون های درگیری در سوریه نیست بلکه مربوط 
به بخش هایی از سوریه است که بسیار دور از مناطق 

جنگی هستند.
ائتالف غربی دیگری  یا هر  امریکا و  از طریق  حمله 
به احتمال زیاد چنین تفسیری را تقویت خواهد کرد. 
بر یک  که عالوه  است  این  مهم  این سوال  با وجود 
حمله نظامی، اوباما همچنین به دنبال آن است تا یک 
طرح راهبردی برای کنار گذاشتن اسد و تعامل با خال 
رهبری در سوریه که باقی خواهد ماند به اجرا درآورد.
حافظه جمعی امریکا هنوز جنگ های عراق وافغانستان 

را به یاد دارد. همچنین درس های 
سرنگونی  از  شده  فراگرفته 
این  که  هرچقدر  حکومت  یک 
حکومت سرکوبگر و دیوانه باشد 

نیز زنده هستند.
که  کشور  یک  طرف  یک  از 
جهان  ژاندارم  عنوان  به  را  خود 
تا  دارد  اخالقی  مسئولیت  می بیند 
را  شیطانی  و  قاتل  حکومت های 
از  آنها  جای  به  و  کند  سرنگون 

دولت های مناسب حمایت کند.
در  اقدامی  چنین  دیگر  طرف  از 
تعامل  برگیرنده  در  موارد  بیشتر 
گرایان  افراط  مرگبار  تروریسم  با 
سوریه  در  وضعیت  بود.  خواهد 
نیز احتماالً بهتر نخواهد بود و در 

حقیقت این وضعیت حتی بهتر بدتر خواهد بود.
در زمینه نبود وحدت در میان نیروهای شورشی سوری 
علیه اسد تقریبا همه چیز گفته شده است، شورشیان 
مسلح سوری چند شاخه هستند و با یکدیگر اختالف 
دارند و در دو سال و نیم گذشته افراط گران سلفی در 

آنها نفوذ کرده اند.
این سلفی ها رویای تاسیس یک خلیفه گری اسالمی 
پیشبرد  برای  سوریه  در  آشوب  از  برداری  بهره  و 
اهدافشان را دارند. این گروه ها تاکنون جلوی رسیدن 
کمک های اروپا و امریکا به نیروهای مبارز علیه اسد 

را گرفته اند.
امریکا  انتخاب  لحظه  که  کنیم  فرض  می توانیم  ما 
جمهوری  رییس  آیا  بگیرد  تصمیم  تا  است  نرسیده 

سوریه را سرنگون کند یا خیر.
از  غیر  به  کشور  چند  از  ائتالفی  با  احتماالً  امریکا 
را  عرب  جهان  شدید  مخالفت  آنکه  برای  اسرائیل 

برنینگیزد، دست به اقدام خواهند زد.
بین المللی  آرایی  یک صف  برگیرنده  در  ائتالف  این 
مشترک بوده و دست به چندین حمله نظامی حساب 
شده خواهد زد. پس از آن شبکه های خبری حمالت 

را پوشش خواهند داد.
خواهند  خردمندانه  تفسیرهای  بازنشسته  جنرال های 
داد و در نهایت همه چیز تمام خواهد شد. در حال 
حاضر سخت است که تصور کنیم تفنگداران دریایی 
امریکا در پشت بام کاخ بشار اسد فرود آمده، وی را از 
تخت خواب راحتش بیرون کشیده و به دست عدالت 

در دیوان الهه خواهند سپرد.
مساله این است که هیچ رهبری در سوریه ظهور پیدا 
نکرده است که توانسته  باشد کل کشور را در دستانش 

گرفته و خونریزی را متوقف کند.

آلمان هم به صف مخالفان 
حمله به سوریه پیوست

جان کری:
 امریکا مسوول سیاست 

خارجی کشورهای دیگر نیست

پوتین:

مخالفت پارلمان انگلیس نشانۀ درک 
آن ها از خطرات حمله به سوریه است

دیوید کامرون:

نیازی نیست از اوباما 
عذرخواهی کنم!

رییس جمهوری روسیه اعالم کرد: 
رای  منفی پارلمان انگلیس به حمله 
نشان دهنده  سوریه،  علیه  نظامی 
اقدام  خطرات  از  انگلیسی ها  درک 

نظامی است.
اسکای  خبری  شبکه  گزارش  به 
نیوز عربی، والدیمیر پوتین، رییس 
در  جمعه  روز  روسیه  جمهوری 
واکنش به مخالفت پارلمان انگلیس 
با حمله نظامی به سوریه اعالم کرد: 
دخالت  علیه  انگلیس  پارلمان  رای  

نظامی در سوریه نشان می دهد که انگلیسی ها خطرات و پیامدهای حمله نظامی به 
سوریه را درک می کنند.

در همین حال کاخ کرملین اعالم کرد: هرگونه حمله نظامی به سوریه باعث وارد 
شدن ضربه  بسیار سختی به نظم جهانی می شود.

نمایندگان  مجلس  که  شد  ایراد  آن  پی  در  روسیه  جمهوری  ریس  اظهارات  این 
انگلیس با 2۸۵ رای مخالف در برابر 272 رای موافق، با طرح دولت دیوید کامرون، 

نخست وزیر این کشور برای حمله نظامی به سوریه مخالفت کرد.

آن  یکجانبه  نظامی  اقدام  احتمال  امریکایی  مقامات  اظهارات 
کشور علیه کاربرد اسلحه شیمیایی در سوریه را تقویت کرده 

است.
در پی رای منفی پارلمان بریتانیا به پیشنهاد دولت برای فراهم 
کردن زمینه مشارکت این کشور در عملیات نظامی علیه سوریه، 
نمی  »ما  است  گفته  متحده،  ایاالت  خارجه  وزیر  کری،  جان 

توانیم مسوول سیاست خارجی دیگران باشیم.«
مجلس  ارشد  اعضای  با  جلسه یی  در  کری  آقای  اظهارات 
نماینده گان کنگره امریکا ابراز شد که به منظور تشریح دالیل 

دولت برای اقدام نظامی علیه سوریه برگزار شده بود.
انتظار می رفت که بریتانیا، به عنوان یکی از نزدیکترین متحدان 
امریکا در صحنه بین المللی، در عملیات نظامی در واکنش به 
اما مجلس  کند  در سوریه شرکت  تسلیحات شیمیایی  کاربرد 
را  مورد  این  در  وزیر،  نخست  کامرون،  دیوید  پیشنهاد  عوام، 

رد کرد.
چهارشنبه هفته گذشته گزارش هایی از حمله شیمیایی به یکی 
یافت  انتشار  سوریه،  پایتخت  دمشق،  شرقی  حومه  مناطق  از 
ظاهرا  دولتی  نیروهای  که  گفتند  سوریه  حکومت  مخالفان  و 
به منظور پاکسازی این منطقه از مخالفان، در خالل آتشباری 

سنگین زمینی و هوایی، از اسلحه شیمیایی استفاده کرده اند.
نفر از جمله  این گزارش ها، در این حمله چند صد  براساس 
شمار قابل توجهی کودک، جان خود را از دست دادند و چند 
سوریه،  حکومت  مخالفان  دیدند.  آسیب  هم  دیگر  تن  هزار 
و  مقامات  اما  دانستند  اقدام  این  مسئول  را  دولتی  نیروهای 
تکذیب  را  شیمیایی  حمله  وقوع  نخست  دولتی،  رسانه های 
کردند و سپس این اقدام را به مخالفان مسلح خود نسبت دادند.
در واکنش به کاربرد اسلحه شیمیایی، رهبران برخی کشورهای 
اروپایی، به خصوص فرانسه و بریتانیا، با تاکید بر اینکه دولت 
شامل  تنبیهی  اقدام  است، خواستار  این حمله  مسئول  سوریه 
حمالت محدود نظامی علیه هدف های مشخص در آن کشور 
شدند و مقامات امریکایی نیز به بررسی چنین اقدامی پرداختند.
در عین حال، در ایاالت متحده هم مخالفت هایی با اقدام نظامی 
علیه سوریه ابراز شده و به همین دلیل، وزیر امور خارجه همراه 
با چاک هیگل، وزیر دفاع، و سوزان رایس، مشاور امنیت ملی 
برخی  با حضور  در جلسه یی  رییس جمهوری،  اوباما،  باراک 
اعضای کنگره، آنچه را که شواهد حاکی از مسئولیت حکومت 

سوریه در حمله شیمیایی هفته گذشته خواندند مطرح کردند.

کامرون  دیوید 
که  کرد  عنوان 
شدن  رد  از 
برای  درخواستش 
به  نظامی  حمله 
سوریه در مجلس 
انگلیس  عوام 
و  شده  متاسف 
امیدواری  اظهار 

و  کرده  درک  را  مردم  خواسته های  به  عمل  به  نیاز  اوباما،  باراک  که  کرد 
محترم بشمارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس پس از 
دریافت رای منفی مجلس عوام انگلیس برای مداخله نظامی در سوریه روز 
و  آمریکا  مردم  آمریکا،  افکار عمومی  فکر می کنم  کرد: من  جمعه تصریح 

باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور این موضوع را درک می کنند.
کامرون اظهار داشت: پس از رای مجلس من با اوباما صحبت نکرده ام اما 
در ساعات آینده صحبت خواهیم کرد. من فکر نمی کنم نیازی باشد که از 

اوباما عذرخواهی کنم.

المانیتور/ ایسنا             
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بخش سوم و پایانی

  قدم قدم برای بهبود سوخته گی
به محض این که فهمیدید پوست تان سوخته است، این 4 مرحله را اجرا کنید 

تا فرایند بهبود را سرعت بخشید.

قدم اول: دو عدد آسپيرین بخورید
این قرص ها کمک می کنند که میزان ترشح پروستاگالندین در بدن کم شده و 
حتا در بعضی موارد متوقف شود. افزایش هورمون قرمزی پوست را افزایش 
می دهد، بنابراین توقف ترشح آن مساوی است با قرمز نشدن پوست. هم چنین 
برای پیش گیری از تحمل درد و سوزش ناشی از آفتاب سوختگی هم می توانید 

داروهایی مانند ایبوپروفن یا ناپروکسن مصرف کنید.
قدم دوم: درمان پوست ملتهب با ژل آلوورا

است  آن  التیام بخشی  خاصیت  آلوورا،  ژل  ویژه گی های  مهم ترین  از  یکی 
به خصوص اگر از آلوورای تازه استفاده کنید، کافی است یکی از برگ ها را 
برش دهید تا ژل درونش را به پوست تان بمالید. اگر هم ژل های آماده می خرید 
حواس تان باشد محصولی بگیرید که فاقد الکول باشد، چون الکول پوست را 

خشک می کند و در نتیجه احتمال پوسته پوسته شدن زیاد می شود.
تأثیر خود  تا ژل  بمانید  آرام  آفتاب سوخته می  مالید،  ناحیۀ  وقتی ژل را روی 
ایجاد می کند که  آلو ورا یک الیۀ محافظتی روی پوست شما  بگذارد. ژل  را 
رطوبت آن را نگه می دارد و فرایند بهبود آفتاب سوخته گی آغاز می شود. حین 

کار آب زیادی بنوشید تا پوست شما دوباره آب کافی جذب کند.
قدم سوم: با آب سرد شاور بگيرید

که  نوعی  از هر  درمان سوخته گی های سطحی  برای  اقدام  مهم ترین  و  اولین 
باشند، کاهش دمای آن قسمت سوخته شده است. آفتاب سوخته گی نیز از این 
امر مستثنا نیست. پوست در زمان آفتاب سوخته گی نیز داغ و ملتهب می شود؛ 
شاور  یا  حمام  اما  می شود.  پوست  زیر  خون  جریان  افزایش  به  منجر  چون 
التهاب  از  درنتیجه  و  دهد  کاهش  را  میزان  این  می تواند  سرد  آب  با  گرفتن 
پوست بکاهد. البته اگر سوخته گی شما وسعت زیادی نداشته باشد، می توانید 
برای پایین آوردن گرمای موجود در پوست، از آب سردِ نل آب هم استفاده 
کنید. به این ترتیب که پارچه یی را در آب سرد فرو کرده و روی سطح سوختۀ 
پوست قرار دهید. این پارچه را مرتب با پارچه آغشته شده به آب سرد دیگری 
تعویض کنید. این کار را چندین بار در روز و هر دفعه 10 تا 20 دقیقه تکرار 

کنید.
قدم چهارم: مهم ترین قدم

دو  هر  باید  باشد  حواس تان  و  بگیرید  جدی  واقعًا  را  ضدآفتاب  از  استفاده 
به خصوص  می رود  بین  از  تاثیرش  چون  کنید،  تجدید  را  آن  یک بار  ساعت 
اگر مدام در آفتاب هستید. اگر از ضدآفتاب ها به شکل صحیح استفاده کنید، 
می توانید تا حد زیادی آسیب های ناشی از آفتاب و احتمال آفتاب سوخته گی 

را کم کنید اما یادتان باشد که:
1. پوست باید تمیز و خشک باشد.

2. یک ربع تا نیم ساعت قبل از بیرون رفتن از ضد آفتاب استفاده شود.
3. مقدار ضدآفتاب باید کافی باشد یعنی 2 میلی گرام به ازاي هر سانتی متر مربع 

یا یک بند انگشت برای کل صورت نیاز است.

منبع: مجلة سيب سبز

نویسنده: ریچارد بِِسل 
برگردان: آراز امین ناصری 

دموکراسی  اول،  جهانی  پایان جنگ  از  پس 
لیبرال در اروپا به نظر پیروز می رسید؛ جنگ 
ویلسون  وودرو  گفتۀ  به  که  بزرگی  صلیبِی 
جهان  کردن  اَمن  برای  امریکا  رییس جمهور 
با  و  بود  پیوسته  وقوع  به  دموکراسی  برای 
امپراتوری های  بود.  پایان رسیده  به  پیروزی 
آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی شکست 
های  جنبش  بودند.  رفته  بین  از  و  خورده 
زده  کنار  را  موروثی  حکومت های  انقالبی، 

سرنگون  تزاری  خودکامۀ  حکومت  بودند. 
توانسته  غربی  دموکراسی های  بود.  شده 
امضای  هنگام  را  خود  شرایط  بودند 
معاهده های صلح را در ورسای، َسن گرماین 
و تریانون تحمیل کنند. اصل حق حاکمیت 
مرزی  خطوط  ترسیم  مبنای  عنوان  به  ملی 
حکومت های  بود.  شده  پذیرفته  جدید 
در  دموکراتیک  اساسی  قانون  با  پارلمانی 
امپراتوری های  از  مانده  به جا  کشورهای 
اند.  شده  تاسیس  هوهنزولم  و  هابزبورگ 
در  فعال  مشارکت  حق  عمومی،  رای  حق 
فضای سیاسی )دموکراتیک( و ستون اصلی 
شهروندی فعال که تا آن زمان تنها به مردان 
بعضی  در  بود،  شده  محدود  ملک  صاحب 
داده  تعمیم  هم  فقرا  و  زنان  به  کشورها  از 
شده بود. از پایان جنگ جهانی اّول به عنوان 
در  مردمی  و  ملی  حاکمیت  حق  پیروزی 

سراسر قارۀ اروپا تعبیر می شد. 
کرد  باور  می شد  به سختی  بعد  سال  بیست 
اندازه  این  و  کرده  تغییر  این همه  که شرایط 
دموکراتیک  حکومت های  باشد.  ناامیدکننده 
یکی پس از دیگری در کشورهای اروپا فرو 
حکومت  یا  دیکتاتوری  با  و  بودند  پاشیده 
میان،  این  در  بودند.  شده  جایگزین  نظامی 
و  اسکاندیناوی  ایرلند،  و  انگلستان  تنها 
که  بودند  سویس  و  بنولکس  کشورهای 
داشتند.  باثباتی  دموکراتیک  حکومت های 
حقارت  و  رسوایی  ناکارآمدی،  ضعف، 
تصویری بود که دموکراسی در سرتاسر قاره 

از خود به جا گذاشته بود. 
از  یونان،  تا  آلمان  از  لهستان،  تا  پرتگال  از 
هسپانیه،  تا  اتریش  از  و  مجارستان  تا  ایتالیا 
دموکراسی  جایگزین  اقتدارگرا  حکومت 
شده بود. نشانه های بازگشت به دیکتاتوری 
متعدد بودند: رژه موسیلینی در رم در 1922، 
در  ورشو  در  پیلسودسکی  نظامی  کودتای 
در  آلکساندر  شاه  سلطنتی  کودتای   ،192۶
یوگسالویا در 1929، به دست گرفتن قدرت 
توسط ساالزار در پرتگال در 1929، رسیدن 
در  برلین  در  رایش  اعظمی  صدر  به  هیتلر 
داخلی  جنگ  در  فرانکو  پیروزی  و   1933

عالیم  این  از  بخشی  تنها  هسپانیه،   1939
بودند. 

اولیه  پیروزی  چرا  بود؟  کجا  در  مشکل 
ایدۀ حق حاکمیت ملی و مردمی که به نظر 
می رسید لیبرال دموکراسی را به عنوان شکل 
قرار  بر  اروپا  در  حکومت  امن  و  طبیعی 
خواهد کرد، به این سرعت به شکست تبدیل 
شد؟ چرا حکومت دموکراتیک این قدر سریع 
آب  از  شکننده  خود  مسلم  پیروزی  از  پس 
درآمد؟ چهار عامل در این جا با اهمیت به نظر 
تشکیل  را  نوشته  این  موضوع  و  می رسند 
می دهند: تاثیرات مخرب وسیع جنگ جهانی 
حقیقتًا  ابعادی  در  اقتصادی  بحرانی  اّول؛ 

اجتماعی  و  ملی  شکاف های  و  غیرمنتظره 
که امکان حل وفصل آن ها در یک چارچوب 
دموکراتیک وجود نداشت. تمامی این عوامِلِِ 
ابعاد  نظر  از  بلکه  ماهیتًا  تنها  نه  تبیین کننده 
داشتند.  تازه گی  اروپا  در  هم  وسیع شان 
پیشتر هم جنگ  به طور کلی جهان،  اروپا و 
اما هر گز در گذشته  را تجربه کرده بودند، 
بود؛ جنگی  نپیوسته  به وقوع  جنگی جهانی 
آن  مادی صرف  انسانی و  منابع  این همه  که 
شده باشد و جنگی که به اندازۀ جنگ  1914 
گذاشته  جای  به  عمیق  زخم های  این همه 
در  بیکاری  و  اقتصادی  رکود  تورم،  باشد. 
بود.  شده یی  شناخته  پدیدۀ  جهان  و  اروپا 
تورم  مانند  چیزی  هرگز  جهان  مردم  اما 
انقباض وحشتناک  یا  اوایل دهۀ 1920  حاد 
را  دهۀ1930  عمومی  بیکاری  و  اقتصادی 
بقای  تجربه نکرده بودند؛ بحرانی که اساسًا 

اروپا  برد.  سوال  زیر  را  سرمایه داری  نظام 
را  قومیتی  و  اجتماعی  شکاف های  جهان  و 
این  اما هرگز  بودند.  کرده  تجربه  پیشتر هم 
شکاف ها با شدت نیمۀ اول قرن بیستم فوران 
نکرده بودند. دورانی که با امیدهای فراوان به 
طلوع یک عصر دموکراسی شروع شده بود، 
به قول اریک هابزباوم در کتاب تاریخ خود 
به نام “قرن کوتاه بیستم”، به یک عصر فاجعه 

تبدیل شد)هابز باوم، 1994(. 
عقیدۀ  به  نوزدهم  طوالنی  قرن  میان  تضاد 
اقتصادی،  اوضاع  بهبود  قرن  بسیاری، 
توسعۀ  قرن  بود؛  سیاسی  و  اجتماعی 
با  بورژوازی”.  موفقیت  “قرن  مدنی:  رفتار 
استنداردهای قرن بیستم، قرن نوزدهم قرنی 
بسیار صلح آمیز به نظر می آمد و استنداردهای 

رفتار عمومی و سیاسی در آن دوران بسیار 
برای  که  خاصیتی  دو  بودند؛  شده  مدنی تر 
حیاتی  دموکراتیک  سیاست  موفق  توسعۀ 
واکنش ها  دربارۀ  باوم  هابز  توضیع  بودند. 
در  یهودستیزی  برنامه های  متعدد  موارد  به 
و 1903 جالب  در 1۸۸1  امپراتوری روسیه 

است: 
 ۵0 تا  و40   1۸۸1 در  نفر  چند  شدن  کشته 
نِف  کیشی  برنامه  نتیجۀ  در  گشته،  در  نفر 
و  کرد  برآشفته  را  روز  آن  در 1902، جهان 
که  دورانی  در  زیرا  می شد؛  چنین  هم  باید 
تعداد  این  بود،  نیافته  توسعه  بربریت  هنوز 
قربانی برای جهانی که انتظار پیشرفت تمدن 

باوم،  )هابز  بود.  تحمل  قابل  غیر  داشت،  را 
1994: 120(. ]متاسفانه[ دموکراسی همان قدر 
ساختار  به  که  است  وابسته  مدنی  رفتار  به 

سازمانی و توسعۀ سیاسی. 
محدودیت های  روایت  نوشته،  این  داستان 
لیبرال  روایت  و  دموکراتیک  لیبرال  سیاست 
تکان دهنده  شکست  لحظۀ  در  دموکراسی 
و  تلخ  عمیقًا  داستانی  است.  آن  تراژیک  و 
در  که  وحشتی  به خاطر  تنها  نه  ناخوشایند؛ 
شکست  به خاطر  اروپا  در  جنگ  دو  فاصلۀ 
هم چنین  بلکه  بود،  شده  چیره  دموکراسی 
است  ممکن  که  عمومی  تصور  این  به  خاطر 
وضعیت هایی وجود داشته باشد که حکومت 
بر  آن ها  با  مواجهه  عهدۀ  از  دموکراتیک 

نمی آید. 
دو  فاصلۀ  در  آلمان  مورد  در  موضوع  این 
جنگ درست به نظر می رسید؛ زیرا در حالی 

را  دموکراسی  شکست  بتوان  بود  ممکن  که 
نسبی  فقدان  به  لهستان  و  اسپانیا  ایتالیا،  در 
داد،  نسبت  اجتماعی  و  اقتصادی  نوسازی 
به  بود.  دیگری  شکل  به  آلمان  وضعیت  اما 
عالوه هنگامی که به اروپاِی بین دو جنگ در 
سالی مثل 192۸ نگاه می کنیم، هیچ کشوری 
توسعۀ  از  آلمان  اندازۀ  به  که  نمی بینیم  را 
اقتصادی و اجتماعی و سطح باالی نوسازی 
بهره مند شده باشد. آلمان تنها چند سال پیش 
با  آن  جایگزینی  و  دموکراسی اش  سقوط  از 
دیکتاتوری مخرب و شیطانی هیتلر که جهان 
تا آن زمان به خود ندیده بود، از نظر ثروت، 
سطح صنعتی شدن، درجۀ شهرنشینی و سطح 
تحصیالت مردمش در باالترین رده های اروپا 

قرار داشت. 

تضاد میان قرن طوالنی نوزدهم به عقیدة بسیاری، قرن بهبود 
اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود؛ قرن توسعة رفتار مدنی: 
“قرن موفقیت بورژوازی”. با استنداردهای قرن بیستم، قرن نوزدهم 
قرنی بسیار صلح آمیز به نظر می آمد و استنداردهای رفتار عمومی 
و سیاسی در آن دوران بسیار مدنی تر شده بودند؛ دو خاصیتی که 
برای توسعة موفق سیاست دموکراتیک حیاتی بودند

بحران دموکراسِی مدرن 
در فاصلۀ دو جنگ جهـانی

بخش نخست

مـــرگ با
آفتاب



نویسنده: رابرت استکر
مترجم: علی ثباتی

بخش نخست
 

رابرت استکر )Robert Stecker( در رشته های فلسفۀ 
تاریخ فسفۀ مدرن صاحب نظر  و  فلسفۀ اخالق  ادبیات ، 
رشتۀ  به  ادبیات  فلسفۀ  زمینۀ  در  متعددی  آثار  و  است 
پی  در  آن  برگردان  که  مقاله یی  است.  درآورده  تحریر 
)انتشارات  ادبیات  فلسفۀ  مقاالت  آنتولوژی  در  می آید 
Blackwell( در کنار آثاری از مهم ترین فالسفۀ تحلیلی 
و قاره یی هم چون پیتر المارک ، دونالد دیویدسون، دیوید 
لوییس، مارتا نوسبام، و... آمده است که نشانۀ اهمیت و 
جایگاهِ نظری این فیلسوف در حوزۀ فلسفۀ ادبیات است. 
ادبیات  کافی  و  الزم  شرط  می کوشد  مقاله  این  در  وی 
بودن را به شکلی تعمیم پذیر تبیین کند. از همین روی، سه 
نوع ارزش شناختی، زیبایی شناسیک و تأویل- محوری را 
آن  به  نیز  را  این شرط  و  می گیرد  نظر  در  ادبیات  برای 
معیارهای  با  را  ادبی  اثر  پیشین  اعصار  در  که  می افزاید 
تعریف  این  با  باشند.  آورده  شمار  به  ادبی  زمان  همان 
ادبی  آثار  ارزیابی  و  طبقه بندی  برای  امکانی  او  منطقی، 
ساخت گرایی،  محدودیت های  از  که  می دهد  دست  به 
رویکردهای  دیگر  و  ساختارشکنی  فرآیندگرایی، 
به  تأسی  با  را  ادبیات  و  رفته  فراتر  ادبیات  به  رادیکال 
به  بخشیدن  اولویت  بدون  و  آن  ارزش های  همه گی 
)شناختی،  وجوه  دیگر  به  نسبت  وجوهش  از  برخی 
و  نوشتاری  معرفت شناختی،  تاریخی،  زیبایی شناسیک، 

نظایر آن( تعریف می کند. 
*
 

»ادبیات« کاربردی دارد که مبتنی بر آن به هر پاره یی از 
نوشتار1 )یا نوشتاری که در معرض عموم باشد( اطالق 
در: »ادبیات مربوط به سیاه چاله ها سریعًا   ً می شود؛ مثال 
رو به رشد است.« به هر ترتیب، »ادبیات« معنای دیگری 
هم دارد که مبتنی بر آن معنی، به ُخردشاخۀ به خصوصی 
رمان  امر،  همین  بر  مبتنی  می شود.  اطالق  نوشتارها  از 
 )The Ambassador( »هنری جیمز زیر عنوان ِ »سفیر
ادبیات است، در حالی که تازه ترین مقاله دربارۀ سیاه چاله 
احتماالً از مقولۀ ادبیات نیست. در این مقاله معنای اخیر 

ادبیات مِد نظر ماست.
در این مقاله، به مسالۀ مشخص کردن اصل، یا اصولی، 
خواهم پرداخت که با تأسی به آن ها برخی آثار را در زمرۀ 
آثار ادبی قلمداد می کنیم )در آن معنایی که ذکرش رفت(، 
نگرشی  نفع  به  من  غیرادبی می شماریم.  را  آثار  و سایر 
سنتی استدالل خواهم کرد که برای بسیاری از فالسفه و 
این  ندارد:  ادبی در حال حاضر محبوبیتی  نظریه پردازان 
از آثار هنری ست در که در  ادبیات پیکره یی  نگرش  که 
رسانه یی زبان شناسیک تولید شده  است، و این که چنین 
خاص  ارزش های  از  برخورداری  به  نظر  باید  پیکره یی 
هنری تعریف شود. پیش از آن که چنین تعریفی را پیش 
بیش تری  محبوبیت  امروزه  که  بدیل ها  برخی  به  نهم، 

دارند، خواهم پرداخت. 
در  می شود  پیشنهاد  ادبیات  برای  این جا  در  که  تعریفی 
اصل به کارگیری تعریفی ست برای هنر که من در جای 
دیگری به آن پرداخته ام.2 جهت تسهیل امر می گویم که 
اثر، اثری هنری به شمار  بنا به ادعای این تعریف، یک 
می رود اگر و تنها اگر در یک قالب یک هنر مرکزی شکل 
گرفته باشد و معطوف به این باشد که کارکردی هنری را 
برآورده کند، یا )چه در قالب یک هنر مرکزی شکل گرفته 
برآورده  به  شایسته گی  را  کارکردی  چنین  نه(،  یا  باشد 
ادبیات  از راه های کاربسِت این تعریف برای  کند. یکی 
از  »هنر«  به جای  تعریف  این  ارایۀ  که  است  این  صرفًاً 
»ادبیات« استفاده کنیم. سعی خواهم کرد این تعریف را از 
طریق روشن کردن آن کارکردهایی که باید به شایسته گی 
در نظر گرفته شده و برآورده شوند، تا موردی به ادبیات 
برم.  کار  به  ماهرانه تر  و  جالب تر  به شیوه یی  شود،  بدل 
به  نظر  که  آن چه  آگاهانه  امر،  این  به  آمدن  نایل  برای 
ادبیات محسوب  استنداردهای یک سوم آخر قرن بیستم 
می شده را مشخص می کنم. همان طور که خواهیم دید، 
بخشی از نگرش من این است کارکردهای مورد استفاده 
برای تعریف ادبیات در طول زمان می توانند تغییر کنند. 

 
1. ادبيات به مثابة فرآیند

نوشتارها  از  پیکره یی  هم چون  را  ادبیات  سنتی  به گونۀ 
گرفته  کار  به  مقاله  این  در  نیز  نگرش  همین  دانسته اند. 
همه پسند  راه های  از  یکی  حال،  هر  به  شد.  خواهد 
امروزی برای تعریف ادبیات، این است که به جای پیکره 
یا مجموعه  یی از نوشتارها به ]خودِ[ متن ها بپردازیم.3 به 
قول چارلز آلتیری )Charles Altieri(، وقتی متنی را به 
عنوان متنی ادبی در نظر می گیریم، »یکی از آن  چیزهایی 
که یاد می گیریم در حین خواندن انجام دهیم، تغییر دادن 
برخی مقاصد مؤلفانه و گاه تحمیل خصوصیت هایی چون 

انسجام به متن هایی ست که آشکارا از آن خصوصیت ها 
برخوردار نیستند.«4 کار دیگری که مشخصًا یاد می گیریم 
داللت هایی  به جست وجوی  که  است  این  دهیم،  انجام 
اعضای  فرآیند،  دو  این  برآییم.  متن ها  جزییات  در  عام 
ادبیات  آلتیری  برای  که  هستند  فرآیندها  از  مجموعه یی 
را تعریف می کنند. آشنایی با این دو مقوله کافی ست تا 
فرآیندگراها  که  امری  آن  از  باشیم  داده  به دست  ایده یی 
)proceduralists( در حکم تعریف ادبیاتش می دانند.

فرآیندی  تعریف های  دربارۀ  که  امری  نخستین 
حال  داشت،  نظر  در  می باید   )procedural(
جزییات شان هرچه که می خواهد باشد، این است که این 
برطرف  را  ما   ِ نظر   ِ منظور  طبقه بندی  مسالۀ  فرآیندها 
نمی دهند  دست  به  ادبیات  از  معنایی  آن  ها  نمی کنند. 
که مبتنی بر آن رمان »سفیر« ادبیات به شمار می آید، و 
مقاله یی دربارۀ سیاه چاله ها خیر. همان گونه که گاه خودِ 
فرآیندگراها توجه داده اند، هر فرآیند تعریف شده یی را 

می توان هم برای مقاله به کار برد و هم رمان. 
با این وجود، حتا اگر این واقعیت را در نظر نگیریم که 
تعریف های فرآیندی مسالۀ ما را حل نمی کنند، رویکرد 
در  فرآیندگراها  دارد.  هم  دیگری  نقص   فرآیندگرایانه، 
را  راهی  متن  یک  تأویل  یا  خواندن  برای  که  تالش اند 
تعریف  راه  که  نهند  پیش  را  دعوی  این  کرده  تعریف 
شده شان به نحو متمایزی ادبی ست. به هر شکل، منتقدان 
می کنند.  تأویل  را  آثار  گوناگونی  شیوه هایی  به  ادبی 
متفاوتی  کاماًلً  تأویل هاِی  تنها  نه  که  است  این  منظورم 
با  را  تأویل شان  بلکه  می دهند،   دست  به  واحد  اثری  از 
اهداف متفاوتی ارایه می دهند که از فرآیندهای متفاوت 
متعددی ناشی شده اند. برای مثال، در عین این که برخی 
از تأویل ها مقاصد را یا نادیده  انگاشته یا تغییر می دهند و 
مؤلفه هایی چون انسجام را تحمیل می کنند، برخی دیگر 
احیا  را  نویسنده  مقاصد  می کنند  سعی   به دقت  آن ها  از 
کنند و از تحمیل امری دیگر به متن اجتناب می کنند. هر 
دو سبِک تأویل به یک اندازه در تأویل آثار مورد قبول 
]و اصیل[  ادبی آشکار هستند. تعریف فرآیندِی ادبیات 
یگانه یی  فرآیند  است؛ هیچ  کاذب  بر  پیش فرضی  متکی  

برای خوانش و تأویلی در دست نیست که ویژه گی های 
امر ادبی را برشمارد. 

 
2. تعریف زبان شناسيک

دیگر  از  را  ادبیات  آن چه  که  اند  باور  این  بر  برخی 
ادبیات زبان  نوشتارها متمایز می کند، این است  که در 
به شکلی خاص به کار رفته  است. این رویکرد می تواند 
آن  مورد  دو  به  این جا  در  یابد.  نمود  شکل  چندین  به 

می پردازم. 
این  است،  داستان  ادبیات  بیش تر  که  آن جا  از  الف. 
وسوسه درمی گیرد که ادبیات را با داستان برابر بگیریم. 
اثر ادبی اثری ست که زبان را به کار می گیرد تا داستانی 
برای  بودن  داستان  که  است  روشن  متأسفانه  بیافریند. 
داستان،  کافی.  نه  و  است  الزم  شرطی   نه  بودن  ادبیات 
زنده گی روزمرۀ ما را فرگرفته است. شرکت های تبلیغاتی 
داستان باران مان می کنند. ما همیشه وقتی به چیزهایی فکر 
می کنیم مثل این که چه باید کرد، به آفرینش داستان هایی 
برای  بودن  کالمی  داستاِن  اگر  می زنیم.  دست  کوچک 
و  تبلیغات  نه تنها  نتیجه  در  می بود،  کافی  بودن  ادبیات 
رمان های  بلکه  خودساختۀ  مان،  داستان های  تمامی 
عامه پسند و کتاب های طنز مصور، لطیفه ها، و مثال های 
خیالِی  فالسفه نیز همه شان ادبیات می بودند. شاید فکر 
فکر  دارم  اما شک  ادبیات اند،  این ها  از  بعضی  که  کنید 
موافق اید  باشد،  اگر چنین  باشند.  ادبیات  کنید همۀ شان 
که داستان بودن برای ادبیات بودن شرط کافی یی نیست.
شرط  بودن  داستان  کنیم  فرض  که  نیست  هم  معقول 
الزم ادبیات بودن است. از عهد باستان )»زنده گی های« 
حاضر  زمان  تا  لوکرتیوس(  اشیا«  »طبیعت  پلوتارک، 
)»سپاهان شب« مِیلر، »با خونسردی« ترومن کاپوتی( آثار 

غیرداستانی، بی بحث، به عنوان ادبیات پذیرفته شده اند. 
آن  غیرداستانی  و  داستانی  بین  تمایز  که  است  مشهود 
اصلی را به دست نخواهد داد که برای تمایز بین ادبیات 
تصادفی  حال،  هر  به  هستیم.  پی اش  در  غیرادبیات  و 
نیست که وقتی به آثار نوعی ادبیات می اندیشیم، معموالً 
داستان ها را در نظر می آوریم. آثار داستانی هستۀ ادبیات 

ادبیات،  طبیعت  دربارۀ  درخور  شرحی  می سازند.  را 
چرایی این امر را توضیح خواهد داد. 

در  که  است  این  نخست  پیشنهاد  در  نهفته  ایدۀ  ب. 
دست  برای  واژه ها  از  نویسنده گان  ادبیات،  آفریدن 
آفریدن  یعنی  می کنند؛  استفاده  خاص  کاری  به  یازیدن 
یک داستان. ایدۀ نهفته در دومین پیشنهاد این است که 
نویسنده گان در آفریدن ادبیات تقریبًا هرکاری می توانند 
به  شیوه یی خاص  به  نوشتن  رهگذر  از  باید  اما  بکنند، 
آفرینش ادبیات بپردازند. مشکل آن جایی سر بر می کند 
که بخواهیم مشخص کنیم به کدام شیوه باید نوشت تا 

نوشتار ادبیات باشد. 
یا  هستند،  توصیفی  غنی  به نحوی  ادبی  آثار  از  بسیاری 
آکنده اند از استعاره ها و دیگر صنایع بالغی، یا کنایه آمیز 
)ironic( و ایهام انگیز )ambiguous( هستند. از آن جا 
شده اند،  داده  ربط  ادبی  زبان  به  اغلب  مؤلفه ها  این  که 
می توان امید داشت که با استفاده از آن ها مشخص شود 
شود.  آفریده  ادبیات  تا  نوشت  می باید  شیوه یی  چه  به 
را  آن  دالیل  از  برخی  واهی ست.  امیدی  این  متأسفانه 

توضیح خواهم داد. 
خصوصیت ها  از  بسیاری  همه  ،  نه  اگر  این که،  نخست 
آمده در فهرست اشاره به مشخصه های سبکی دارند. البته 
این مساله شگفت آور نیست چرا که در تالش ایم ادبیات 
را بر طبق شیوه یی که نوشته می شود تعریف کنیم. به هر 
سبک هایی  آفریدن  به  معطوف  ادبی  سبک های  ترتیب، 
نثری  ادبی،  آثار  برخی  در  اگر  هستند.  خود  مخالف 
پرمایه از لحاظ توصیف یافت شود، می توان نوشتارهایی 
کرده  اجتناب  نثری  چنین  از  آگاهانه  که  یافت  هم  را 
هم،  کردیم  فهرست  که  خصوصیت های  دیگر  باشند. 
به  که  برنمی آید  چنین  امر  این  از  دارند.  مشابهی  قضیۀ 
متفاوت  سبک های  اگر   باشد.  نیاز  بلندتری  فهرست 
ویژه گی شماری  معاصر  خصوصیت های  اساس  بر  ادبی 
 Fغیر خصوصیت   و  بودن   F خصوصیت   ـ  باشد  شده 
انتظار داشته باشیم که  بودن ـ پس به وضوح نمی توانیم 
ادبیات مبتنی بر چنین خصوصیت هایی تعریف شود. اگر 
می توانستیم چنین تعریفی داشته باشیم، آن گاه هرچیزی 

ادبیات می بود. 
دوم این که تمامی خصوصیت های آمده در این فهرست 
در گفتار و نوشتار معمولِی غیرادبی نیز یافت می شوند. 
اما  باشند،  داده شده  ادبی ربط  زبان  به  ممکن است که 
دارند. گفتار و  تعلق  آن  به  بتوان گفت منحصراً  سخت 
نوشتار معمولی می تواند ایهام انگیز، کنایه آمیز یا آکنده از 

استعاره باشد، یا حتا به نحوی غنی توصیفی. 
رویکرد فعلی معطوف به این است که ادبیات را مبتنی 
بر خصوصیت های ادراکی تعریف کند، یعنی مولفه های 
سطحِی بازشناساننده. به خاطر مالحظاتی که پیش تر آمد، 

چنین رویکردی چندان نویدبخش نمی نماید. 
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تعریفی که در این جا برای ادبیات پیشنهاد می شود در اصل به کارگیری تعریفی ست برای 
هنر که من در جای دیگری به آن پرداخته ام.2 جهت تسهیل امر می گویم که بنا به ادعای 

می رود اگر و تنها اگر در یک قالب یک هنر این تعریف، یک اثر، اثری هنری به شمار 
مرکزی شکل گرفته باشد و معطوف به این باشد که کارکردی هنری را برآورده کند، یا 
)چه در قالب یک هنر مرکزی شکل گرفته باشد یا نه(، چنین کارکردی را به  شایسته گی 
برآورده کند. یکی از راه های کاربسِت این تعریف برای ادبیات صرفاًً این است که ارایة 

این تعریف به جای »هنر« از »ادبیات« استفاده کنیم. 

ت؟
ت چیس

دبیا
ا



اتحاد انتخاباتی شکل گرفت
داکتر عبداهلل: 

این اتحاد قومی و سمتی نیست

نگذارید فرزندان تان...
استرالیا شدت  به  افغان ها  مهاجرت  روند  اخیر،  سال های  در 
غیرقانونی،  مهاجرت  از  جلوگیری  برای  حتی  و  است  یافته 
کشور استرالیا به تبلیغات فراگیر تلویزیونی برای بازنگهداشتن 

افغان ها از مهاجرت غیرقانونی، روی آورده است.
از  و  غیرقانونی  شکل  به  که  مهاجرانی  بیشتر  می شود،  گفته 
طریق دریا به استرالیا سفر می کنند به این کشور نمی رسند و 

در دریا غرق می شوند.
اگرچه همواره خبرهایی از غرق شدن قایق های حمل مهاجران 
از طریق رسانه ها نشر می شود، اما تا کنون رقم دقیق مهاجرانی 

که در این راه جان خود را از دست داده اند، معلوم نیست.
با این حال، تاج الدین انصاری سفیر اندونیزیا در کابل گفت 
که تعداد مهاجران افغان در ماه مارچ سال 2013 در اندونیزیا 

به 9944 تن رسیده است.
به  را  مختلف خود  های  راه  از  مهاجران  این  که  می گوید  او 
اندونیزیا رسانده و قصد دارند به شکل قاچاق به استرالیا سفر 

کنند.
کوچک  قایق های  توسط  مهاجران  از  »برخی  گفت:  انصاری 
تالش می کنند به استرالیا خود را برسانند که این کار بی نهایت 
خطرناک است من به خانواده های افغان ها توصیه می کنم که 
نگذارند، جان خود و فرزندان شان در این راه با خطر مرگ 

مواجه شوند.«
 او تأکید کرد که پس از این، مهاجرت به استرالیا سخت تر 
شده و قرار است که مهاجران به کشور گینه نو فرستاده شوند، 

کشوری که به گفته انصاری چندان امن نیست.
   انصاری می گوید که کشورش نمی تواند جلو کسانی را بگیرد 
که برای رسیدن به زندگی بهتر تالش می کنند، اما او تاکید کرد 
پیدا کردن راه حل معقول برای  اندونیزیا در صدد  که دولت 

مهاجرت است.
غیرقانونی  مراکز  در  یا  می رسند،  اندونیزیا  به  که  مهاجرانی 
پناهندگی سازمان  به دفاتر  اینکه  یا هم  نگهداری می شوند و 

ملل سپرده  می شوند.
انصاری گفت: »ما برای مهاجران غیر قانونی در جزایر کوچک 
بازداشتگاه داریم و تا رسیدن مهاجران به مقصد شان، آنها به 

دفتر
این  ما  تالش  تمامی  می شوند،  مراقبت  و  نگهداری  ان(  )یو 

است تا مشکل مهاجرت در اندونیزیا را حل کنیم.«
با این حال، سفر اندونیزیا در کابل می گوید که برای پایان دادن 
زندگی  زمینه  افغانستان  در  باید  غیرقانونی  های  مهاجرت  به 

صلح آمیز فراهم شود.
صلح  گفت وگوهای  روند  که  کرد  امیدواری  اظهار  او 
به  مجبور  کشور  این  شهروندان  تا  بدهد  نتیجه  درافغانستان 

ترک کشورشان نشوند.
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شماری از احزاب و ایتالف های سیاسی با هم یک جا 
انتخابات  در  مشترک  نامزد  معرفی  برای  و  شده 
زیر  را  تازه یی  جریان   ،1393 سال  ریاست جمهوری 

نام »اتحاد انتخاباتی افغانستان« تشکیل دادند.
ملی  ایتالف  افغانستان،  ملی  جبهۀ  اتحاد،  این  در 
افغانستان،  مردم  اسالمی  وحدت  حزب  افغانستان، 
حزب جمعیت اسالمی افغانستان، حزب جنبش ملی 
اسالمی افغانستان، حزب افغانستان نوین، روند سبز، 
افغانستان،  حقیقت  حزب  افغانستان،  متحد  حزب 
حزب اقتدار ملی افغانستان، حزب عدالت و توسعه، 
قوم  انسجام  شورای  افغانستان،  اقوام  اتحاد  حزب 
عرب افغانستان، نهاد اجتماعی ترکمن های افغانستان، 
حزب وحدت اسالمی ملت افغانستان، شامل هستند. 
اعضای این اتحاد روز پنجشنبه در نشستی در کابل 
موافقت نامه یی را امضا کرده و گفته  اند که در انتخابات 

ریاست جمهوری نامزد واحدی را معرفی می کنند.
است:  آمده  افغانستان  انتخاباتی  اتحاد  موافقتنامۀ  در 
با  را  همکاری  شورای  ملی  برنامۀ  اتحاد  »این 
سیاسی  ساختار  در  بنیادی  اصالحات  شاخصه های 
نظام، مشارکت عادالنۀ اقوام، توسعۀ متوازن و توزیع 
عادالنۀ قدرت و منابع برای حل منازعات اجتماعی را 

تایید می کند.«
اتحاد،  این  تشکیل  برای  ابتدایی  گفت وگوهای  در 
حنیف اتمر از اعضای شورای رهبری حزب حق و 
عدالت، قیوم کرزی برادر رییس جمهور کرزی، زلمی 
احمد  علی  و  کابل  در  امریکا  پیشین  سفیر  خلیلزاد 

جاللی وزیر داخلۀ پیشین، نیز حضور داشتند.

اما در روز اعالم موجودیت اتحاد انتخاباتی، این افراد 
حضور نداشتند.

رهبر ایتالف می گوید: » آنها عالقه گرفتند که بفهمند 
چه  مبنایش  و  است  شکلی  چه  به  انتخاباتی  اتحاد 
در  حاال  دوست های شان  تعداد  یک  آن ها  است. 
افغانستان نبودند و وعده کرند که دیالوگ ها را ادامه 

خواهند داد.«
هر  که  گفت  نیز  بلخ  والی  نور،  محمد  عطا  استاد 
آن  خواستار  خلیلزاد  زلمی  مانند  چهره هایی  چند 
بودند تا اعالم این اتحاد را به تاخیر بیاندازیم، اما ما 

نمی خواستیم بیشتر مردم را منتظر نگهداریم.
والی بلخ گفت: »شب آخر مالقاتی که ما داشتیم تفاهم 
عالقه  ما  و  است  باز  مذاکره  درِ  بود.  نزدیک  بسیار 
داریم که برادران ما خلیلزاد، جاللی، قیوم کرزی، اتمر 

و دوستان زیاد دیگر هم تشریف بیاورند.«
است:  آمده  اتحاد  این  موافقتنامۀ  مواد  از  یکی  در 
»اتحاد انتخاباتی افغانستان برای توسعه هر چه بیشتر 
با سایر احزاب و  پایه های سیاسی و اجتماعی خود 
جریان های سیاسی، اجتماعی و شخصیت های سیاسی 
زمینۀ حضور  و  می آورد  به وجود  مطرح، هماهنگی 

فعال شان را در این اتحاد فراهم می سازد.«
  نگرانی ها

علی احمد جاللی وزیر پیشین داخله روز پنجشنبه در 
یک نشست خبری در کابل از تشکیل اتحاد انتخاباتی 

افغانستان استقبال کرد.
او گفت که به میان آمدن همچو ایتالف ها به نفع مردم 

است، زیرا از هرج و مرج جلوگیری می کند.

آقای جاللی می گوید که او هنوز هم در حال مشورت 
زودی  به  و  است  مختلف  ایتالف های  و  احزاب  با 
موضع خود را در انتخابات پیشرو اعالم خواهد کرد.

انتخاباتی  ایتالف های  که  کرد  نگرانی  ابراز  وی  اما 
نباید سمتی و قومی شوند و باید بکوشند که هرقدر 

می توانند وسیع تر شوند.
پیش از این، زلمی خلیل زاد در نشستی که با رهبران 
اتحاد انتخاباتی افغانستان داشته در خصوص »قومی و 

سمتی«  شدن این اتحاد ابراز نگرانی کرده است.
اما داکتر عبداهلل رهبر ایتالف ملی و یکی از اعضای 
این اتحاد روز گذشته به طلوع نیوز گفت: ساختار این 

اتحاد سمتی و قومی نیست.
 او افزود: در این اتحاد یک روحیۀ گروهی یا سمتی 
حاکم نیست. در این اتحاد مصالح افغانستان در نظر 
حفظ  و  کشور  سالمت  کشور،  ثبات  شده،  گرفته 

وحدت ملی در نظر گرفته شده است.
آقای عبداهلل همچنان گفت که رای زنی های شان را با 
سایر احزاب و جریان های سیاسی برای پیوستن در 

این اتحاد انتخاباتی ادامه می دهند.
شماری ها از احتمال فروپاشی اتحاد انتخاباتی افغانستان، 
انتخاباتی ریاست جمهوری کشور  تا هنگام برگزاری 
جریان  که  می  گوید  عبداهلل  داکتر  اما  می زنند؛  سخن 

تازۀ آن ها فرو نخواهد پاشید.
انتخابات  برگزاری  به  ماه  هشت  از  کمتر 
ریاست جمهوری باقی مانده است؛ اما تا اکنون هیچ 
انتخابات  در  نامزدی  اعالن  رسماً  برجسته  نامزد 

ریاست جمهوری آینده نکرده است.
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افزایش حضور بانوان...
 تا خانواده اش را آماده گرداند که به وی اجازه رفتن به مکتب 
بی  یازدهم مکتب  آموز صنف  دانش  اکنون عایشه  بدهند.  را 
بی حلیمه والیت خوست است و برای شمولیت در دانشگاه 

آمادگی می گیرد.
در والیت خوست این تنها سرنوشت عایشه نیست. مانند او 
دختران زیادی به دلیل افزایش عمر شان توسط خانواده های 

شان از مکتب رفتن مانده اند.
خوست  والیت  در  دختران  زیاد  شمار  گذشته  سال  درچند 
درخانه  آن  از  وپس  می خواندند  درس  ششم  صنف  تا  تنها 

می نشستند. اما همه چیز درحال تغییر است.
درسال های  حلیمه،  بی  بی  لیسه  مدیر  محمد  خان  گفتۀ  به 
گذشته پس از صنف ششم اتاق های درسی خالی می بودند. 
اما او می افزاید که اکنون وضعیت تغییر کرده است. به گفتۀ او 
اکنون بسیاری مادران وپدران نزد او مراجعه می کنند تا دختران 
برخی  بر  بنا  قباًل  گردند.  بلند جذب  در صنوف  دوباره  شان 

محدویت های فرهنگی درس خواندن متوقف شده بود.
والیت  میدان  زازی  ولسوالی  اکاکلی  باشندۀ  عبداهلل  حاجی 
خوست است. او می گوید قباًل به دلیل افزایش عمر دو دختر 
اش را از درس خواندن بازداشته بود. او اکنون هردوختر اش را 
به مکتب فرستاده است. حاجی عبداهلل می گوید:» من هنگامی 
ما یک مشکل  درخانه  که  ارزش درس خواندن شدم  متوجه 
والدی پیدا شد. هرگاه درخانه ما یک داکتر زن می بود، این 

مشکل پیدا نمی شد«.
درخوست ، در مقایسه با گذشته دختران بیشتری شامل مکتب 

شده اند
های  تناسب سال  به  که  گویند  می  مقام های والیت خوست 
پیشین در آغاز سال جاری در مکاتب خوست دخترهای بیشتر 

شامل شده اند.
مطیع اهلل فضلی معاون ریاست تعلیم وتربیت خوست می گوید 
که اکنون در آن والیت لیسه ها، مکاتب متوسط و ابتدایی برای 
دختران فعال اند که درآن ها ده ها هزار دختر درس می خوانند.
پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، دختران امکانات 
شمولیت در مکاتب را پیدا کردند. اما هنوزهم دربرخی مناطق 
این کشور به دالیل محدودیت های امنیتی، اجتماعی، خانواده گی 

و رسم و رواج ها ، دختران به مکتب رفته نمی توانند.

راننده گان شاهراه...
 والیان والیت هایی که در مسیر شاهراه کابل – هرات 
امنیت  دادند که  موقعیت دارند یک هفته پیش وعده 

این شاهراه را تامین می کنند.
اتحادیه مسافربری گفت:  نماینده یک  خواجه عارف 
»امنیت نیست، در حالی که پوسته های دولتی وجود 
دارد نفر از پیش روی پوسته دولتی مسافر را می برد و 

می گوید پنج لک و ده لک روان کن.«
اما وزارت داخله گفته است که با ایجاد پوسته های 
بیشتر امنیتی تالش دارد تا امنیت این شاهراه را تامین 

کند.
به گفتۀ خواجه عارف دزدان در برخی موارد مسافران 
قرار می دهند: »همه روزه  اذیت  آزار و  زن را مورد 
مسافران در این مسیر از موترها پایین آورده می شوند، 
از آن ها پول می خواهند. زنان را بی آبرو می کنند 

این وضعیت چه  در  کنند،  باال می  موتر  به  و دوباره 
آبرویی به موتروان می ماند؟«

راننده گان می گویند با خروج از دروازه کابل، جنگ و 
نا امنی آغاز می شود. آن ها می گویند طالبان گاهی در 
لباس اردوی ملی مسافران را از موترها پایین می کنند 

و با خود می برند.
  سرقت های مسلحانه

ابدالی  مسافربری  اتحادیه  معاون  احمداهلل  حاجی 
هرات  قندهار-  مسیر  در  مسلح  دزدان  می گوید 
راننده گان را با خود می برند و در بدل رهایی آن ها 

20 تا ۵0 لک افغانی می خواهند.
راننده گان می گویند هنگامی که در جنگ گیر می مانند 
را  مرگ  خطر  و  کنند  توقف  ساعت ها  مجبورند 
بپذیرند. آن ها می گویند که در دو ماه اخیر دزدی های 

مسلحانه بیشتر شده است.
انورخان یک تن از راننده گان گفت پوسته های پولیس 

»زیادتر  بگیرند:  را  دزدان  سرقت  جلو  توانند  نمی 
مشکل از دزد است. پوسته ها زیاد است اما نمی توانند 

جلو دزدان را بگیرند.«
می  شلیک  ها  آن  بر  گاهی  دزدان  راننده گان  گفتۀ  به 
کنند و بارها اتفاق افتاده که مسافران و راننده گان در 

اثر این شلیک ها جان داده و یا زخمی شده اند.
امیر رحمان یک تن از راننده گان می گوید: »شیشه های 
اند، در مسیر  موترها می شکنند، موترها آتش گرفته 
می  بر  قطارها  با  ما  موترهای  وقتی  است.  جنگ  راه 
خورند چون آتش روشن است موترهای ما هم آتش 

می گیرد.«
تا  اتحادیه های مسافربری هشدار دادند  راننده گان و 
زمانی که امنیت شاهراه کابل- هرات تامین نشود، به 
اعتصاب کاری را دامه می دهند. آن ها گفتند مقام های 
امنیتی هر شب در تلویزیون ها از امنیت این شاهراه 

سخن می گویند در حالی که واقعیت برعکس است.

نگاهِ پاکستان به افغانستان...
 نیامده و نظامیان پاکستان، حکومت نواز شریف را اجازه 

نمی دهند تا در سیاست هایش تغییری وارد کند.«
این عضو شورای عالی صلح نیز تأکید می ورزد تا زمانی 
است،  نکرده  وارد  تغییر  سیاست هایش  در  پاکستان  که 

افغانستان نباید به آن کشور امتیاز بدهد.
مبارز می افزاید: »در حکومت جدید پاکستان تنها چهره ها 
تغییر کرده است، اما در پالیسی این کشور هیچ تغییری 

نیامده است.«
در این حال، اعضای مجلس با انتقاد از سفرهای بی فایدۀ 
افغانستان  حامد کرزی به پاکستان گفته اند که حکومت 
در سیاست هایش در قبال پاکستان هیچ برنامه و راهبردی 

نداشته و ندارد.
بیان  با  نماینده گان  مجلس  عضو  محسنی  عظیم  محمد 
سفر های  مانند  هم  کرزی  آقای  سفر  بیستُمین  این که 
گذشته اش، بدون کدام طرح و برنامه به پاکستان صورت 
گرفت، می گوید: »این سفر بدون برنامه صورت گرفت و 
پیامدهای آن هم از پیش مشخص بود و معلوم می شد که 
هیچ گونه دست آوردی ندارد، چون مانند گذشته در این 

سفر، مذاکرات در پشت درهای بسته صورت گرفت.«
پاکستان  که حکومت  می ورزد  تأکید  مجلس  این عضو 
اما حکومت  است،  و طرح مشخص  برنامه  یک  دارای 
افغانستان در جریان دوازده سال گذشته در فقدان یک 
و  برده  سر  به  صلح  گفت وگوهای  برای  واحد  برنامۀ 
در  سیاست  هایش  در  را  تغییری  هیچ گونه  نیز  پاکستان 

قبال افغانستان نیاورده است.
او می افزاید: »برنامه هایی که واقعاً روی یک منطق استوار 
و مدون نباشد، نتیجه یی ندارد و حکومت افغانستان در 

چنین حالتی به سر می برد.« 
سفر  این  در  اگر  است،  باور  بدین  مجلس  عضو  این 
زیرا  بود؛  بهتر  می شد،  صحبت  پاکستانی  نظامیان  با 
کشور  آن  نظامیان  تأثیر  تحت  پاکستان  در  سیاست ها 
حکومت  در  بیشتری  نقش  آن ها  و  می پذیرد  صورت 
پاکستان دارند؛ اگر زمینه های فشار روی نظامیان پاکستان 

مساعد می شد، دستاوردهای مثبتی را در پی می داشت. 
همچنان، شاه گل رضایی عضو دیگر مجلس نیز با بیان 
این که سفر آقای کرزی به پاکستان هیچ گونه دستاوردی 
»در  می گوید:  نداشته،  افغانستان  در  صلح  تحکیم  برای 
این سفر هیچ گونه مؤلفه و مبنایی وجود نداشت، تا ما 
به نتیجۀ این سفر خوش بین می بودیم. در پهلوی این که 
اما  آمده،  به وجود  پاکستان  حکومت  در  چهره ها  تغییر 
هیچ گونه تغییری در برنامه گزاری و نوِع نگاه پاکستان به 
افغانستان به وجود نیامده است.  این سفر هم تکرار نوزده 

بار سفر گذشته و دوستی یک طرفه با پاکستان است.«
سفر  این  »مؤلفه های  می دهد:  ادامه  مجلس  عضو  این 
پاکستان،  بر  جهانی  جامعۀ  آدرس  از  قوی  فشار  باید 
تغییر جهت های همکاری پاکستان با افغانستان، نوع نگاه 
پاکستان به افغانستان و طالبان می بود که هیچ گونه تغییری 
در آن رونما نشده است و در ضمن، شبکۀ طالبان مانند 
یک ابزار سیاسی هنوز هم در دست پاکستان قرار دارد.«

این عضو مجلس با اشاره به حمالتی که بعد از سفر آقای 

کرزی به پاکستان صورت گرفت، می افزاید: »سیاست های 
تزرع آمیز افغانستان با حکومت پاکستان سبب شده است 
تداوم  نشان گر  این ها  و  کند  زورآزمایی  پاکستان  تا 
سیاست گزاری های پاکستان در قبال افغانستان و طالبان 

است.«
و  تروریسم  خاستگاه  که  می گوید  مجلس  عضو  این 
طالبان در پاکستان است و این کشور می تواند در زمینۀ 
افغانستان  با حکومت  در گفت وگو  طالبان  وادارساختن 
کمک کند، اما اسالم آباد هیچ گونه دل چسپی برای استقرار 

صلح در افغانستان ندارد.
خانم رضایی بیان می کند که پاکستان با استفاده از پروسۀ 
صلح می خواهد امتیازاتی را از جامعۀ جهانی و حکومت 
ابزار  این  تا  نمی خواهد  و  آَورد  دست  به  افغانستان 

)طالبان( خود را از دست بدهد. 
شریف  نواز  رسمی  دعوت  به  بنا  اخیراً  کرزی  حامد 
و  دیدار  کشور  این  مقامات  با  و  کرد  سفر  پاکستان  به 

گفت وگو کرد.
دفتر نخست وزیری پاکستان اعالم کرد که نواز شریف به 
حامد کرزی گفته است که دو کشور برای برقراری صلح 

در منطقه با یکدیگر همکاری می کنند.
گفته می شود که کرزی در این سفر از مقامات اسالم آباد 
خواسته تا زمینه مذاکره بین دولت افغانستان و طالبان را 
فراهم کنند که این موضوع مورد موافقت پاکستان قرار 

گرفته است.
هارون مجيدی



ورود سربازان ویژۀ...
نظامی   79 اعزام  در خصوص  تبتی  هندی-   
تازه نفس به افغانستان گفت: دهلی نو پس از 
آن تصمیم به اعزام سربازان بیشتر به افغانستان 
گرفت که وضعیت امنیتی مراکز دیپلماتیک و 

پروژه های هندی در افغانستان بررسی شد.
چادها روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ما در 

هفته دوبار اخباری مبنی بر تهدیدات امنیتی به 
مراکز دیپلماتیک هندی در افغانستان دریافت 
اعزام  بر  دلیلی  خود  مسأله  این  که  می کنیم 
افغانستان  به  نظامی  و  امنیتی  بیشتر  نیروهای 

است.
گفتنی است که در حال حاضر نیروهای ویژه 
هندی در والیت های ننگرهار، قندهار و کابل 

مستقر هستند.
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دی.ان.ای اسامه در افغانستان 
مطالعه شده است

          عرفان مومند

له څنګه چې ټاکنې د دېموکراسۍ 

د پيل کېدو مهم اصل دی دغه راز 

په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستل 

تر دې هم مهم او اړین دي.

نه  برخه  د  خلکو  د  کې  ټاکنو  په 

اخیستو اندېنښنې له پیله موجودې 

وې او په دې اړه په وار وار مدين 

او خلکو  ټولنو، سیايس ګوندونو 

خپلې اندېښنې په ډاګه کړي دي. 

رسه له دې چې د رایه ورکونې د کارتونو د وېش 

دویمه لړۍ پیل شوې، چې ټولې ولسوالۍ او 

والیتونه تر پوښښ الندې لري؛ داسې رپوټونه 

شته چې ال هم په ډېرو سیمو کې خلک د رایه 

ورکونې د کارت ویشلو مرکزونو ته الرسسی نه 

لري او خلک له کارت اخیستو بې برخې دي.

په دې برخه کې څو ستونزې موجودې دي چې 

د خلکو د کارت اخیستو مخه نیيس.

لومړی دا چې د رایه ورکونې د کارتونو د وېش 

چې  شوي،  جوړ  کې  سیمو  داسې  په  مرکزونه 

یې هم  یا  او  لري  نه  ورته الرسسی  ټول خلک 

شمېر دومره لږ دی، چې ټول خلک نيش کوالی 

کارتونه واخيل.

د  رایه ورکونې  د  مرکز کې  په  د ولسوالۍ  مثاًل 

کارتونو د وېش مرکز دی او خلک نيش کوالی 

نه په یوه کارت  له لسګونه کیلومټرو لرې واټن 

پسې ټوله کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته راويل، په 

امني هم شته، سړکونه  نا  داسې حال کې چې 

نه  اقتصادي وضعیت هم ښه  د خلکو  او  خام 

دی.

سیمو  ډېرو  په  امله  له  امنۍ  نا  د  چې  دا  دویم 

نه  ته  سیمو  الزمو  مرکزونه  ورکونې  رایه  د  کې 

دي استول شوي. یا دا چې بېخي تړل يش او یا 

هم په داسې سیمو کې پرانستل شوی، چې ټول 

خلک نيش کوالی ورته الرسسی ولري.

درېیمه ستونزه په ټاکنو کې د ښځو نه ګډون دی 

چې په ډېری سیمو کې د ناوړه دودونو، نا امنۍ 

او ګڼو نورو ستونزو له امله چې ښايي سرته هغه 

یې د مرکزونو لرې والی وي، خلک کارتونه نه 

يش اخیستلی.

د خلکو لپاره تر اوسه الزم عامه پوهاوی نه دی 

تر رسه شوی، د خلکو لپاره هېڅ ډول اسانتیا په 

پام کې نه ده نیول شوې او د خلکو ونډه تر اوسه 

خورا کمه ده.

غیر  او  زورواکي  یوشمېر  کې  سیمو  ځینو  په 

مسووله وسله وال کسان هم د ټاکنو پر وړاندې 

ګواښ دی او خلک یې له وېرې نيش کوالی د 

رایه ورکونې کارتونه تر السه کړي.

 د ټاکنو د خپلواک کمېسیون مرش که څه هم چې 

په ټاکنو کې د ښځو ګډون خورا مهم بويل؛ خو 

د  په وېش کې  د کارتونو  اوسه  تر  زیاتوي چې 

ښځو ونډه ډېره کمه ده.

نورستاين  محمدیوسف  مرش  کمېسیون  دې  د 

ویيل، دوی هڅه کوي چې په ټاکنو کې د ښځو 

ګډون او ونډه زیاته کړي.

د هغه په خربه، چې د دې کار لپاره یې له آسیا 

پراختیایي  نړیوالې  له  بریتانیې  د  او  فونډیشن 

ادارې رسه په ګډه د یوه پروګرام عميل کول په 

پام کې نیويل دي.

له  ښځو  د  کې  انتخاباتو  په  زیاتوي،  نوموړی 

ادارو مالتړ کولی  بهرنیو  او  نه د کورنیو  ګډون 

يش؛ د راتلونکو انتخاباتو د ښه مرشوعیت لپاره 

مرسته وکړي.

د  ورکونې  رایه  د  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د 

کارتونو د وېش په لومړي پړاو کې هم د خلکو او 

په ځانګړي ډول د ښځو ونډه خورا کمه بللې وه 

او ژمنه یې کړې وه، چې د رایه ورکونې د کارتونو 

د وېش په دویم پړاو کې به دې ستونزې ته جدي 

پام وکړي او د ښځو ګډون به زیات کړي.

د دې ګډون د زیاتولو لپاره په کار ده چې د ټاکنو 

داسې  ګډه  په  حکومت  او  کمېسیون  خپلواک 

پروګرامونه عميل او پيل کړي، چې وکوالی يش 

خلک د خپلې رایې په ارزښت وپوهوي، عامه 

ورکونې  رایه  د  ته  خلکو  کړي،  زیات  پوهاوی 

مرکزونه  ورکونې  رایه  او  اخیستلو  د  کارتونو  د 

رامنځته  اسانتیا  داسې  یا  او  کړي  جوړ  نېږدې 

کړي، چې هغوی وکوالی يش په اسانۍ کارت 

واخيل او رایه ورکړي.

سیايس  ګوندونه،  ټولنې،  مدين  راز  دغه 

دیني  او شخصیتونه،  اغېزمن مرشان  جریانونه، 

ټاکنیزو پروسو کې  په  عاملان او ښوونکي دې 

د خلکو د ګډون لپاره عامه پوهاوي پیل کړي، 

خپل پلویان او خلک دې وهڅوي چې په ټاکنو 

کې برخه واخيل.

د ټاکنو خپلواک کمېسیون کوالی يش له پورته 

برخه کې  په دې  نه  او خلکو  ټولنو  یادو شویو 

ناستې  دې  رسه  دوی  له  واخيل.  ګټه  اغېزمنه 

ويش او دوی دې وهڅول يش چې د ټاکنو په اړه 

په جوماتونو، ښوونځيو، کلینیکونو او نورو هغو 

ځایونو کې چې خلک په کې راټولېږي ویناوې 

وکړي. دغه راز د کيل مرشان په دې برخه کې 

اغېزمن رول تر رسه کوالی يش.

افغانستان یوه قومي ټولنه او په ډېرو سیمو کې 

پوره  له  کلیو کې  په  او خانان  ملکان  اوس هم 

اغېزمن نه برخمن دي، چې خلک یې خربې ته 

غوږ ږدي. که چېرې د ټاکنو خپلواک کمېسیون 

له هغوی نه د ټاکنو په برخه کې مرسته وغواړي 

هم کوالی يش خلک د کارت اخیستلو او رایه 

ورکولو ته وهڅوي او هم کوالی يش چې د رایه 

ورکونې د مرکزونو امنیت هم پرې وسايت، ځکه 

دغسې سیمه ییز ملکان او خانان خورا مهم دي 

او په خلکو پوره تاثیر کوالی يش.

په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستل نه یوازې د 

سیايس  او  حکومت  د  بلکې  ده  ګټه  په  خلکو 

ګوندونو په ګټه هم ده. خلک به د خپلې خوښې 

به  او سیايس ګوندونه  رایه ورکړي  ته  وړ کس 

راز  دغه  کړي.  السه  تر  مالتړ  پلویانو  خپلو  د 

بیا د  به د ټاکنو مرشوعیت هم تضمین يش او 

مرشوعیت په اړه هم پوښتنې نه رامنځته کېږي.

په ټوله کې په ټاکنو کې د خلکو ګډون یو مهم او 

اړین امر دی، چې باید د تررساوي او پيل کېدو 

لپاره یې ټول افغانان هڅې وکړي. که چېرې په 

ټاکنو کې خلک ګډون ونه کړي، رایه ورنه کړي، 

له  یوازې  نه  نو  نيش  تضمین  یې  مرشوعیت 

اوسنیو ستونزو نشو وتلی؛ بلکې له نویو او نورو 

ستونزو رسه به مخ یو.

د خلکو له ګډون پرته ټاکنې 
کماندوهای ویژۀ امریکایی که در سال 2011 ارزښت نه لري

اسامه  محرم  عملیات  یک  جریان  در  میالدی 
بن الدن رهبر شبکۀ القاعده را در شهر ایبت 
آباد پاکستان به قتل رسانیدند، از ستالیت های 
پاکستان  استقامت  به  که  اند  کرده  استفاده 

متوجه ساخته شده بود.
منطقه  از  را  برقی  این ستالیت ها زیگنال های 
می  آوری  جمع  را  اطالعات  نموده،  اخذ 

کردند.
بر اساس گزارش ها، در آن زمان ادارۀ امنیت 
شبکۀ  اعضای  تلیفونی  مکالمات  امریکا،  ملی 
داشت،  نظارت  تحت  پاکستان  در  را  القاعده 
را  آن ها  ویژۀ  مکالمات  و  مهم  صحبت های 

می شنید.
امریکا  استخبارت  مرکزی  ادارۀ  کارشناسان 
یک  جغرافیایی  موقیعت  آن ها  می گویند، 
تلیفون را تثیبت کردند که با اقامتگاه اسامه بن 

الدن در شهر ایبت آباد ارتباط داشت.
برای  عملیات  چگونگی  مورد  در  اطالعات 
شده  نگهداشته  محرم  الدن  بن  اسامه  کشتن 
استخبارتی  مصارف  راپور  در  آن  جزییات  و 
قید  سیاه«  »بودجۀ  عنوان  تحت   2013 سال 

شده است.
کارمند  سنودین  ادوارد  توسط  اطالعات  این 
اختیار  در  امریکا  استخبارات  ادارۀ  سابق 

روزنامۀ واشنگتن پست قرار داده شده است.
در این اسناد همچنان گفته شده است، درست 
ایبت  شهر  در  عملیات  از  بعد  ساعت  هشت 
بن  اسامه  بدن  از  گرفته شده  نمونه های  آباد، 
در  امریکا  استخبارتی  ادارۀ  البرتوار  به  الدن 
مورد  وی  ای  ان.  دی.  شد،  ارسال  افغانستان 

تجزیه قرار گرفت و هویت وی تصدیق شد.
در گزارش مالی استخبارات امریکا گفته شده 
است، یک ماه قبل از عملیات در شهر ایبت 
آباد، از اقامتگاه اسامه بن الدن عکس ها گرفته 

شد و پالن عملیات آماده شده بود.
ادارۀ  است،  اسناد همچنان گفته شده  این  در 
استخبارتی امریکا )CIA( یک داکتر پاکستانی 
ساخت  موظف  را  صحی  کارمندان  سایر  و 
الدن  بن  اسامه  اقامتگاه  از  را  های  نمونه  تا 
جمع آوری کنند و بر اساس آن تعداد افرادی 
می  گی  زنده  خانه  آن  در  که  شود  مشخص 

کردند.
داکتر  پاکستان  محکمۀ  یک    2012 سال  در 
شکیل افریدی را به جرم توطیه برضد دولت 

آن کشور متهم ساخت.
یک قاضی ارشد پاکستانی روز پنجشبه هفتۀ 
داکتر  برای  را  حبس  سال   33 سزای  جاری 
شکیل افریدی رد کرد و خواستار یک محاکمۀ 

دیگر شد.
در اسناد مالی امریکا همچنان گفته شده است، 
اسناد  بررسی  برای  امریکا  استخباراتی  اداره 
کمپیوترهای بدست آمده از اقامتگاه اسامه بن 

الدن دونیم ملیون دالر را مصرف کرده است.

گروه بندی لیگ فوتبال اروپا برگزار شد

فرانک ریبری بهترین بازیکن اروپا شد

مکتب  یک  افغانستان  در  اولین بار  برای 
کودکان  به  فوتبال  آموختن  برای 
ونوجوانان شروع به کار کرد. این مکتب 
جمهوری  سفارت  کمک  به  کابل،  در 
در  است  قرار  شد.  افتتاح  آلمان  فدرالی 
والیات دیگر نیز ابتکارهای مشابهی روی 

دست گرفته شوند.
المپیک  ملی  کمیته  مسووالن  گفتۀ  به 
افغانستان، در این مکتب ابتدایی آموزش 
نوجوان  و  کودک  هزاران  به  فوتبال، 
داده  آموزش  حرفه یی  طور  به  فوتبال 

می شود.
پنجشنبه  روز  فوتبال  مکتب  تمرین های 
نمایندگان  مراسم  دراین  شد.  شروع 
شرکت  هم  اروپا  فوتبال  کنفدراسیون 

داشتند.
به گفته علی اصغرلعلی یک عضو رهبری 
المپیک  ملی  کمیته  در  فوتبال  فدراسیون 
جهانی  فدراسیون  ومعلم  افغانستان 
منظور  به  مکتب  این  افتتاح  فوتبال، 

به  فوتبال  ورزش  یی  حرفه  آموختن 
کودکان ونوجوانان کشور می باشد.

برای اولین بار دراین مکتب 2۵0 کودک 
داخلی  آموزگاران  توسط  ونوجوان 
این  بین  در  شوند.  می  تربیت  وخارجی 
نیز  آلمانی  فوتبال  معلم  یک  آموزگاران 

می باشد.
می گوید:  لعلی  اصغر  علی  ارتباط  دراین 
امروز  که  اند  این خوش  از  ما  »کودکان 
ومسلکی  تخنیکی  شکل  به  را  فوتبال 
را  فوتبال  مربیان  ما  گیرند.  می  فرا  آن 
فسیتوال  یک  وبعداً  کنیم  می  تربیت  هم 
تا  کنیم،  می  دعوت  را  فوتبالر  کودکان 
آنها را به سایر مکاتب هم بفرستیم که با 

کودکان کار کنند«.
فوتبال  مکتب  این  مصارف  پرداخت  در 
که در مقر کمیته ملی المپیک ساخته شده 
آلمان کشور دنمارک هم  است، برعالوه 
است  بینی شده  پیش  است.  گرفته  سهم 
های  والیت  در  جاری  سال  پایان  تا  که 
همچو  نیز  وهلمند  هرات  قندهار،  بلخ، 

مکاتبی ساخته شوند.
فوتبال  ملی  تیم  داخلی  های  جنگ 
سطح  در  اش  درموقع  که  را  افغانستان 
منطقه صاحب نام بود، از بین برد. اما از 
دوسال باینسو پس از بازی کرکیت، بازی 
را  پیشرفت  راه  باز  افغانستان  در  فوتبال 

می پیماید.

درسال گذشته در بازی های فوتبال آسیای 
جنوبی تیم ملی افغانستان مقام دوم را به 
دست آورد وهمین چند روز پیش بود که 
تیم افغانستان در بازی فوتبال پاکستان را 

شکست داد.
ابراز  فوتبال  مکتب  نوجوانان  از  تن  دو 
امیدواری کردند که آنها بتوانند در آینده 
جهانی  های  میدان  به  را  افغانستان  تیم 

برسانند.
محب اهلل می گوید: » این مکتب فوتبال به 
ما فوتبال مسلکی وفنی را نشان می دهد 

وما از آن زیاد یاد می گیریم«.
فوتبالر  خواهم  می  »من  گوید:  می  ربی 
خوبی شوم و در آینده عضویت تیم ملی 
درسطح  را  خود  تیم  و  باشم  داشته  را 

جهانی پیروز سازم«.
بنا به گفته حامیان مالی وتخنیکی مکتب 
مکتب  پنج  تنها  امسال  برای  درکابل، 
سلسله  یک  در  کابل  شمول  به  فوتبال 
است.  نظر  در  نیز  دیگر  های  والیت 
برنامه ما چنان است که در آینده در تمام 

افغانستان اینگونه مکاتب ساخته شود.
ضامن  افغانستان  در  فوتبال  مکتب 

موفقیت فوتبال شمرده می شود.
المپیک  ملی  کمیته  مقامات  گفته  به  بنا 
هزار  از 20  بیش  به   ، دیگر  پنج سال  تا 
ومسلکی  تخنیکی  های  آموزش  کودک 

فوتبال داده می شود.

به مرحله گروهی  یافته  راه  تیم   4۸
لیگ اروپا، حریفان خود را شناختند. 
لیگ  گروهی  مرحله  کشی  قرعه 
راه  تیم های  و  شد  برگزار  اروپا 
یافته به این مرحله حریفان خود را 

شناختند.
گروه بندی لیگ اروپا به این شرح 

است:
گروه اول : والنسیا، سوانسی، کوبان، 

سنت گالن
گروه دوم: آیندهوون، دیناموزاگرب، 

کرونومترز، لودوگراتس
گروه سوم: استاندارد لیژ، سالزبورگ، 

الفسبورگ، اسبجرگ
ویگان،  کازان،  روبین  گروه چهارم: 

ماریبور، زولته وارگم،
دنیپرو،  فیورنتینا،  پنجم:  گروه 

پاکوس ده ِفری یرا، پاندوری
گروه ششم: بوردو، آپوئل، اینتراخت 

فرانکفورت، مکابی
خنک،  دیناموکیف،  هفتم:  گروه 

راپیدوین، تان

فرایبورگ،  سویا،  هشتم:  گروه 
استوریل، لیبرچ

ویتوریا،  بتیس،  لیون،  نهم:  گروه 
ریجکا

اسپور،  ترابوزن  التزیو،  دهم:  گروه 
لیژو ورشو، آپولون

گروه یازدهم: تاتنهام، آنژی، شریف، 
ترومسو

پائوک  آلکمار،  دوازدهم:  گروه 
شاختار  هایفا،  مکابی  سالونیکا، 

کاراگاندی.

فرانسوی  هافبک  ریبری  فرانک 
عنوان  به  رای   3۶ با  بایرن مونیخ 
بهترین بازیکن اروپا در فصل گذشته 

انتخاب شد.
اروپا  بازیکن  بهترین  معرفی  مراسم 
موناکو  شهر  در  گذشته  فصل  در 
برگزار شد که فرانک ریبری با پشت 
سر گذاشتن لیونل مسی وکریستیانو 

بازیکن  بهترین  عناون  به  رونالدو 
اروپا انتخاب شد.

فرانسوی  هافبک  ریبری  فرانک 
موفق شد  گذشته  فصل  بایرن مونیخ 
همراه بایرن مونیخ به تمامی افتخارات 
درخشش  اوج   . یابد  دست  موجود 
این بازیکن در فصل گذشته، قهرمانی 
با بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا 
بود که با برتری بر بوروسیا دورتموند 

به دست آمد .
فرانک ریبری در این رای گیری با 3۶ 
رای باالتر از لیونل مسی )13 رای( 
ایستاد.  رای(  کریستیانورونالدو)3  و 

این بازیکن فرانسوی متولد 7 اپریل 
به  پیوستن  از  پیش  که  است   19۸3
مارسی  در  مدت ها  بایرن مونیخ، 
از  یی  خیره کننده  درخشش  فرانسه 
خود نشان داد. ریبری پس از دریافت 
این جایزه در گفت وگو با خبرنگاران 
بازیکن  بهترین  عنوان  : کسب  گفت 
است.  من  برای  ویژه یی  اتفاق  اروپا 
از تمام هم تیمی هایم که به من کمک 
کردند تا سال گذشته بتوانم بازی های 
 . می کنم  تشکر  دهم  انجام  خوبی 
همچنین از خانواده و فرزندانم نیز که 
همیشه کنار من بودند تشکر می کنم.

مکتب آموزش فوتبال در کابل افتتاح شد

ورزشــــــ
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مجتمع  یک  تشکیل  با  پاکستانی  و  افغان  زنان  از  گروهی 
مشترک تصمیم دارند که در پیشبرد پروسه صلح و اعتماد 

سازی میان مردم افغانستان و پاکستان کمک کنند.
مجتمع که متشکل از زنان پارلمان های هر دو کشور، اعضای 
و  افغانستان  پیشته  تجارت  زنان  و  مدنی  جامعه  رسانه ها، 
پاکستان است، اجالسی را به  منظور پی گیری اهداف زنان 

عضو  در اسالم آباد برگزار کردند.
 زنان عضو به منظور پی گیری اهداف خود زیر نام مجتمع 
مورد  در  دموکراسی  و  صلح  برای  پاکستان  و  افغان  زنان 
بحث  کشور  دو  مردم  میان  سازی  اعتماد  و  صلح  تحکیم 

نمودند.
این مجتمع با حمایت شبکه دموکراسی زنان یا دبلیو، دی، 
ان که مقر آن در واشنگتن است، تاسیس شده است. زنان ۵0 
درصد نفوس  این دو کشور را تشکیل داده اند که قربانی 
سیمینار  این  و  هستند  خشونت  و  درگیری  جنگ،  اصلی 
یادآوری نموده تا زنان باید برای بلند کردن صدای شان به 
آنان در پروسۀ صلح و سایر پروسه های ملی سهم داده شود.
آسالم  نشست  در  گفت  شبکه  این  عضو  یک  صافی  مریم 
آباد کمیته های جداگانه تشکیل شده است تا در بخش های 
مختلف اهداف زنان این نهاد را هم در افغانستان و هم در 

پاکستان دنبال کنند.
شرکت  آباد  آسالم  کنفرانس  در  که  افغان  زنان  باور  به   
داشتند، این نشست ها می تواند قدمی در بهبود روابط میان 

مردم افغانستان و پاکستان باشد.
این  افغانستان،  پارلمان  نماینده  فرید  ناهید  همین حال،  در 
نشست ها را برای ایجاد گفتگو، شناخت بهتر، تغیر دیدگاه ها 
مفید  بسیار  مشکالت  کردن  شریک  و  افغانستان  به  نسبت 

میداند.
به باور زنان عضو این نهاد افکار و نظریات منفی در مورد 
مسایل مختلف در میان مردم پاکستان و افغانستان به صورت 
روز افزون در حال رشد است که به باور آنان رسانه های هر 

دو کشور نیز در تکثیر این چنین نظریات نقش دارند.
 در حالی که  کشیده گی ها و اختالفاتی در روابط افغانستان 
مجمتع  این  عضو  زنان  دارد،  وجود  هم  هنوز  پاکستان  و 
زمینه   کوچک  های  تالش  این  که  میکنند  امیدواری  ابراز 
به  مختلف  در سطوح  را  متقابل  درک  و  بیشتر  گفتگوهای 

وجود آورد.
آنها برای اعتماد سازی و  تغیر این ذهنیت ها و افکار که بین 

مردم دوکشور موجود است نیز تالش میکنند.
مجتمع  زنان افغان و پاکستان برای صلح و دموکراسی در 
2012 تشکیل شد و اولین نشست زنان عضو این مجتمع در 

ماه نومبر سال سال 2012 در استانبول ترکیه دایر شد.
قرار است این نهاد سومین نشست خود را در سال جاری در 

ماه های آینده در کابل برگزار کند.

تالش زنان پاکستان و افغانستان 
برای تأمین صلح

ولسوال دشت ارچی 
کندز در یک حملۀ 
انتحاری کشته شد

ترکمنستان:

آمادۀ میانجی گری هستیم

تایید  کندز  والیت  در  محلی  مقامات 
کردند که در یک حمله انتحاری که صبح 
جمعه، ۸ سنبله در ولسوالی دشت ارچی 
در والیت کندز رخ داد، شیخ صدرالدین 

ولسوالی دشت ارچی کشته شده است.
پولیس  سخنگوی  حسینی  سرور  سید 
که  گفت  خبر  این  تایید  با  کندز  والیت 
در این حادثه 7 نفر دیگر کشته و 11 نفر 

زخمی شده اند.
او افزود که تاکنون جزئیات بیشتر درباره 

هویت کشته شده گان در دست نیست.
شاهدان عینی می گویند که ولسوال دشت 
ارچی برای شرکت در یک مراسم فاتحه 
خوانی به مسجد این ولسوالی رفته بود که 
حمله کننده انتحاری مواد انفجاری همراه 

خود را منفجر کرد.
این حمله حوالی ساعت ۸ صبح به وقت 

محلی روی داد.
گذشته  سال  که  انتحاری  حملۀ  یک  در 
پدر  و  برادر  داد،  رخ  والیت  این  در 
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
برادر  یک  و  کشته  افغانستان  نماینده گان 

دیگر او نیز زخمی شد.
والیت کندز هر از گاهی شاهد حمالت 

خونین انتحاری و انفجاری بوده است.

به  اشاره  با  خود  پیام  تازه ترین  در  ترکمنستان  رییس جمهور 
هرگونه  برای  کشورش  آماده گی  عشق آباد،  بی طرفی  سیاست 
مذاکرات صلح در سطح جهان و منطقه با میانجیگری ترکمنستان 

را اعالم کرد.
یک  در  ترکمنستان  رییس جمهور  بردی محمداف  قربانقلی 
اصل  به  توجه  با  ترکمنستان  کرد:  تصریح  مطبوعاتی  کنفرانس 
در  بی طرف  میانجیگری  وظیفه  است  آماده   خود  بی طرفی 
مذاکرات چند جانبه پیرامون حل و فصل مسایل مطرح در حوزه 

بین الملل را برعهده گیرد.
تجربه  نیز  پیشتر  ترکمنستان  کرد:  تصریح  اف  محمد  بردی 
منطقه  در  صلح  مذاکرات  میزبانی  و  میانجیگری  آمیز  موفقیت  

را داشته است.
اعالم آماده گی ترکمنستان به عنوان میانجیگر مسایل منطقه یی و 
میزبانی مذاکرات بین  المللی در حالی است که پیشتر نیز در پی 
گروهای  مذاکرات صلح  میزبانی  برای  عشق  آباد  آمادگی  اعالم 
در  ثبات  و  صلح  برقراری  جهت  آباد  عشق  میزبانی  از  افغان 

افغانستان، استفاده کرده بودند.
برای  عشق  آباد  میزبانی  از  پیشتر  نیز  ملل  سازمان  و  واشنگتن 
برگزاری مذاکرات صلح بین گروه های در افغانستان نیز رسمًا 

استقبال کرده بودند.
از سوی دیگر، کارشناسان منطقه معتقدند که با توجه به موارد 
فوق و نیز اصل بیطرفی ترکمنستان که از سوی سازمان ملل نیز 
به  می  تواند  عشق  آباد  گرفته  است،  قرار  تائید  و  تصویب  مورد 
عنوان گزینه مناسب برای میزبانی و میانجیگری در مذاکرات ۵ 

بعالوه 1 پیرامون برنامه  های هسته یی ایران نیز باشد.

اتحادیه های مسافربری و راننده گان شاهراه کابل – 
هرات به دلیل جنگ، سرقت های مسلحانه و پول 
این  کردند.  کاری  اعتصاب  غیرقانونی  ستانی های 

اعتصاب از صبح روز پنجشنبه آغاز شد.
به گزارش دویچه وله، نا امنی و جنگ در شاهراه 
دولت  برای  بزرگی  دردسر  به  هرات   – کابل 
و  الری ها  طالبان  است.  شده  تبدیل  افغانستان 
قطارهای اکماالتی را در پهلوی پوسته های پولیس 

آتش می زنند.
مسیر  در  که  وردک  میدان  ساالر  چشمه  منطقۀ 
و  طالبان  جنگ  میدان  به  دارد،  قرار  شاهراه  این 
این  القاعده  است.  شده  تبدیل  امنیتی  نیروهای 
منطقه را »فلوجه افغانستان« نام گذاری کرده زیرا 
را  الری ها  مسیر  این  در  روزه  همه  تقریباً  طالبان 

آتش می زنند.

دادند  نشان  را  بری یی  مسافر  بس های  راننده گان 
که در اثر اصابت گلوله هنگام جنگ بین نیروهای 
دولتی و طالبان شیشه های آن ها شکسته و بدنه 

موترها صدمه دیده اند.
این در حالی است که...               ادامه صفحه 6

راننده گان شاهراه کابل – هـرات 
اعتصاب کردند
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