
کارمندان  و  خارجی ها  »مداخلۀ  از  کرزی  رییس جمهور 
او در عین  داده است.  انتخابات هشدار  امور  دولتی« در 
برگزار  لویه جرگه  ماه دیگر  تا یک  زمان گفته است که 
امریکا تصمیم  با  امنیتی  موافقت نامۀ  تا در مورد  می شود 

بگیرد.
افغانستان در ماه های پیش رو با رویدادهای مهمی رو به 
رو است. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
امریکا  متحدۀ  ایاالت  با  امنیتی  توافقنامه  امضای  والیتی، 
و خروج نیروهای خارجی، سه برنامۀ مهم و چالش ساز 

برای این کشور است.
رییس جمهور کرزی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری 
در  بزرگی  گام  را  انتخابات  نامزدان  نام  ثبت  کابل  در 
راستای حرکت به سوی آینده بهتر خواند. او از کارمندان 
و مقام های دولتی خواست که »به هیچ عنوان از وسایل و 
یا اختیار دست داشتۀ شان بر خالف و یا به نفع کاندیدی 

استفاده نکنند«.

از مداخله در  نیز دست  تاکید کرد که خارجی ها  کرزی 
پروسه انتخابات بردارند. او هشدار داد که این بار خودش 
نامزد نیست و با قاطعیت علیه مداخله داخلی و خارجی 

در امور انتخابات ایستاده گی می نماید.
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  نام  ثبت  پروسه 
تن   27 رسید.  پایان  به  شنبه  یک  روز  والیتی  شوراهای 
خود را برای رقابت در انتخابات...           ادامه صفحه 6
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کاميابي تنها در اين است که بتواني زنده گي را به شيوة خود 
سـپري کني.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

دخالت حکومت در پروسۀ 
انتخابات آشکار است!

مسووالن کمیسیون انتخابات افغانستان می گویند ۳۰۵۶ نفر 
رسما به عنوان نامزد انتخابات شوراهای والیتی افغانستان در 

کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرده اند.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی  نور  محمد  نور 
افغانستان به بی بی سی گفت که در بین...        ادامه صفحه 6

اسالمی  جمعیت  حزب  اجرایی  رییس  نور،  محمد  عطا  استاد 
افغانستان و والی بلخ می گوید که تیم حکومت برای این که ما از 
نامزدشان در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری حمایت کنیم، چک 

سفید و معاونیت اول را برای مان پیشنهاد کرده بودند.
جمعیت  حزب  جدید  دفتر  بازگشایی  مراسم  در  که  بلخ  والی 
افغانستان در کابل صحبت می کرد، گفت: »برای حزب  اسالمی 
از  بخشی  و  اول  معاونیت  سفید،  چک  پیشنهاد  بارها  جمعیت 
کابینه داده شد؛ اما هیچ کدام ما حاضر نشدیم که در پی چنین 

امتیازی برویم که در نتیجۀ آن دیگران بر گردۀ ما سوار شوند«.
آقای نور افزود: رییس جمهور کرزی و تیم شان این پیشنهاد را به 
ما کرده و گفتند که با حزب جمعیت، هم بعد داخلی و هم بعد 
بین المللی تیم انتخاباتی شان تکمیل می شود. ...    ادامه صفحه 6

دومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، روز گذشته 
دانشجویان،  دانشگاه ،  استادان  نخبه گان،  حضور  با 
جنوب غرب  حوزۀ  شهروندان  از  جمعی  و  فرهنگیان 

در والیت هرات برگزار شد.
سخنرانان در این نشست بر اهمیت طرح اجندای ملی 
تأکید کرده و گفته اند که باید این طرح با تمامی اقشار 

جامعۀ افغانستان در میان گذاشته شود.
احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود و 
نویسندۀ طرح اجندای ملی در دومین نشست مشورتی 
طرح اجندای ملی در والیت هرات، روی محورهای 
صلح  ایجاد  و  سیاسی  ریفورم  ملی،  »اجندای  کتاب 

پایدار در افغانستان« صحبت کرد.
ایجاد دولت وحدت  بر  این نشست  آقای مسعود در 
انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرده  ملی در فرایند 
گفت که سفر آن  ها به والیت هرات به منظور کمپاین 

نامزدی  از  و حمایت  انتخاباتی 
مشخص نبوده است.

همچنان  مسعود  ولی  احمد 
برگزاری  با  آن ها  که  گفت 
دومین نشست اجندای ملی در 
دیدگاه های  خواستند  هرات، 
مردم حوزۀ جنوب  و  نخبه گان 
غرب را نیز در این طرح داشته 

باشند.
ملی،  اجندای  طرح  نویسندۀ 
بحران  به  بخشیدن  پایان  برای 
تفاهم  و  گفت وگو  بر  کنونی، 

بین  االفغانی تأکید کرد.
طی  هرات  والیت  نخبه گان  از  شماری  حال،  این  در 
اعالم  ملی  اجندای  طرح  از  را  حمایت شان  سخنانی 

کردند.
آن ها همچنان گفته اند که این طرح باید با تمامی اقشار 
جامعۀ افغانستان در تمامی...                 ادامه صفحه 6

بیش از 3000 نفر برای 
انتخابات شوراهای 
والیتی نامزد شدند
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رد کردیم

کرزی: خارجی ها از مداخله در امور 

انتخابات دست بردارند!

انتخــابات 
از نگاه 

دقيقه نودی ها!
2

4

7

5

خنده در 
تاريکِی 

ناباکوف 
با تکيه 

بر نظريۀ 
کالن شهر 

زيمل

مأموريت 
ناکام ارتش 
آلمان در کندز
دستاوردها 

در خطر قرار 
دارد

در برگ ها

جستاری در 
پسامدرنيسم 

و 
انسان شناسی

صفحه 6

دومین نشست مشورتی اجندای ملی در هرات برگزار شد



نامِ  سرانجام، دو روز پیش فرصت برای ثبت 
و  رسید  پایان  به  ریاست جمهوری  نامزدان 
مستقل  کمیسیون  کاری  آخر  روز  بدون شک 
انتخابات برای ثبت نامِ واجدین شرایط، یکی 
سنگین ترین  و  پُرترددترین  سخت ترین،  از 
روزهای کاری بود. اما پرسش این جاست، چرا 
با تأخیر و در دقیقۀ نود وارد میدان  بعضی ها 
شـدند؟ آیا این نشانی از ضعف و جمع وجور 
به خصوص  بوده،  دقیقه نودی ها  تیم  نشدِن 
چانه زنی ها  و  دوم  و  اول  معاونین  تعیین  در 
پیروزی، چه گونه  از  بعد  فردای  این که  بر سر 
قدرت به دست آمده را میان خود تقسیم کنند؛ 
و یا هم این که دقیقه نودی ها را باید مدبرتر و 

سنجش گر تر از دیگر نامزدان دانســت؟
به هر صورت آن چه مسلم است، شتاب زده گی ها 
و فقط جایی برای چانه زنی های فردا برای خود 
باز کردن و روی موج سیاسِت امروز و فردای 
نوع  از  ماندن؛  باقی  و  شدن  سوار  افغانستان 
کنار هـم  از چهره ها  بعضی  و چینِش  ترکیب 
این که  توجه  جالب  نکتۀ  پیداست.  خوبی  به 
پست های  از  روزها  این  که  کسانی  از  خیلی 
دولتی خود استعفا داده اند، پستی را که دیروز 
مردم  به  شعار خدمت  با  و  دندان  و  با چنگ 
و  کرده  رها  راحتی  به  بودند،  آورده  به دست 
بزرگ تر،  و  دندان گیرتر  دستاوردی  طمع  در 
منصب خالی ماندۀ خود را به مردمی پیش کش 
کرده اند که این روزها بیشتر از هر زمان دیگر، 
و  دولتی  دوایر  در  اطمینان  و  اعتماد  و  ثبات 
را  خود  سیاسِی  و  عمومی  خدمات  نهادهای 

می خواهند. 
به سختی  مسند  که  نیست  شگفت  جای 
این  اختیار  در  دیروز  تا  که  حاصل شده یی 
بزرگواران بوده، به این راحتی به خود رها شود 
تا سرپرستی و یا نماینده یی و جانشینی هرچند 
ناتوان، ماه های باقی ماندۀ این منافذ خالی مانده 
از قدرت را پُر کند و به نوعی با طعم شیرین 
صالحیت  و  حاکمیت  اعمال  و  قدرت مداری 
آشنا شود و طعم آن را زیر زبان مزه مزه کند. 

ماندِن  خدا  امان  به  این  از  ناشی  صدمات 
و  کلیدی اند  هم  که  مسندهایی  و  چوکی ها 
هم اگر خالی شدن شان بدون یک برنامه ریزی 
اولین  باشد،  گرفته  صورت  اصولی  و  دقیق 
کسانی ست  بی مسوولیتی  و  بی کفایتی  گواه 
به  خدمت  ریاست جمهوری،  آرزوی  در  که 
مردم را ترک کرده اند. بی تردید میزان و گراف 
مشکالت و آشفته گی هایی که بعد از استعفای 
این بزرگواران رونما خواهد شد، میزان دقت و 
مطالعه و تدبیر و سنجیده عمل کردن شان قبل 

از استعفا را نشان خواهد داد. 

البته با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت 
که حضور کدام یک از چهره ها از جمع صاحبان 
پست های دولتی در معادلۀ قدرِت به راه افتاده، 
محسوب  پیـروزی  برای  جدی  شانسی  واقعًا 
می شود و کدام دسته از این عزیزان، فقط برای 
برای  فرصتی  و  نمانند  عقب  قافله  از  این که 
خود  برای  گرفتن  قرار  دنیا  توجه  محراق  در 

بسازند، وارد این کارزار شده اند. 
اما افسوس که در میان بزرگوارانی که ثبت نام 
تیمی ساخته شده که دست کم  کرده اند، کمتر 
یک جا شدن شان به بیش از چند ماه و یا چند 
اگر  که  چرا  بیانجامد.  نام  ثبت  از  قبل  روز 
کسانی  معاونینش  و  رییس جمهور  باشد  قرار 
باشند که قوۀ اجرایی و قهری کشور را زعامت 
بودن،  همدل  شک  بدون  کنند؛  رهبری  و 
همراه  و  شدن  هم پیمان  و  بودن  هم اندیشه 
شدن شان، جدای از شریک شدن شان در سهام 

قدرت، نیاز است. 
کاری  تیم های  از  روزها  این  که  تصویرهایی 
نشر شده  رسانه ها  در  میدان  این  رقبای  آیندۀ 
بیشتر  قومی شان،  و  کاری  پیشینۀ  و  نام ها  و 
تالشی رقت انگیز در تیم سازی را تمثیل می کند 
که فقط از هر چمنی باید گلی باشد وال غیر. و 
این تالش گاهی تا جایی پیش رفته که ترکیب 
یک  تا  شده،  کاریکاتور  یک  شبیه  بیشتر  تیم، 

تیم جدی کاری و امیدی برای آینده! 
در  رهبری  و  تیم سازی  معنای  که  روزی  تا 
افغانستان، به گونه یی تعریف شود که ترکیب 
و  تجزیه  ترکیب و  بر هر  قیمتی  به هر  قومی 
تحلیِل دیگر برتری داشته باشد، همیشه ما در 
دام همین سختی ها، چالش ها و مشکالت قرار 
داریم. معامله می کنیم که باید باشیم؛ از این رو 
کمتر فرصت برای این پیـدا می شود که تعریف 

کنیم و تحدیدی داشته باشیم که چه گونه باید 
بود، چه گونه باید حکومت کرد، چه گونه باید 
اعتمادسازی  باید  چه گونه  و  بود  خدمت گزار 
به  را  افغانستان  نشستۀ  گل  به  کشتی  و  کرد 

ساحل نجات رساند.
صد البته این که هر قومی احساس کند ما هم 
بخشی از این قدرت هستیم، الزمۀ تنازع بقای 
سیاسی در افغانستان است. اما اگر همۀ قدرت 
معاون شدن؛  یا  بودن  رییس  در  خالصه شود 
که  است  زیاد  آن قدر  ما  قومی  تنوع  متأسفانه 
چنین  یک  سر  انتخاباتی  اتحادهای  باالخره 
بازهم  و  می شکند  سه راهی هایی  و  دوراهی ها 
شکل  هم  برابر  در  و  قطبی  چند  تیم های 
می گیردـ نه برای هم و برای حمایت از هم. و 
این یعنی دوباره و دوباره تکرار شدن مشکالت 
و چالش های گذشته. اگر تیمی برنده شود که 
هزاره  و  باشد  داشته  با خود  را  ما  ترک تباران 
یا تاجیک بر جای بماند، بازهـم غوغا است. 
تاجیک  یا  هزاره  که  شد  برنده  تیمی  اگر  و 
ما  ترک تباران  یا  پشتون  و  داشت  خود  با  را 
هم  باز  ماند،  وا  معاونیت  و  ریاست  غافلۀ  از 
جنجالی می شود برای دولتی که سِر هم شده 
و شکل گرفته با معامله گری و زدوبندهایی که 
اساسش فقط خط بندی و جبهه گیری هایی  ست 
همگرایی  و  وحدت  عدم  خود،  ذات  در  که 

بار  این  که  دید  باید  این رو  از  می پروراند.  را 
بزرگوارانی که دست کم خدمتی و مسندی را 
مصرف  تاریخ  که  دلیل  این  به  کرده اند،  رها 
چوکی های شان رو به اتمام است؛ آیا خواهند 
توانست بر کرسی دیگری، نرم تر و فاتحانه تر 
و  ریاست  چوکی  هم  اگر  یا  بزنند؟  تکیه 
فردای  چهره ها،  همین  نشد،  نصیب  معاونت 

کابینه را خواهند ساخت یا خیر؟
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حلیمه حسـینی

انتخــابات 
از نگاه دقیقه نودی ها!

 

با پایان یافتن مهلت ثبت نامِ نامزدان ریاست جمهوری و مشخص 
شدن رقابت کننده گان این عرصه، اکنون وارد مرحلۀ جدیدی از 
آرای  که  آن همه تالش خواهند کرد  انتخابات شده ایم که در 

مردم را به خود جلب کنند تا پیروزی نصیِب آن ها گردد. 
از سوی رسانه ها  باید جدی تر و قوی تر  این روزها  آن چه  اما 
و مردم دنبال شود، طرح و برنامه یی است که باید این نامزداِن 
محترم برای اداره و مدیریت درست و موفق جامعه، سنجیده و 

روی آن کار کرده باشــند.
و  بسیار  شعارهای  شاهد  ما  این پس،  از  که  می دانیــم  هرچند 
طرح و برنامۀ عملِی کمتر می باشیم، اما خوب است که مرتب 
این نکته از سوی رسانه ها یادآوری شود که اگر ماه های بسیار 
ژست  چانه زنی ها،  صرِف  نیز  انتخابات  روز  به  مانده  محدودِ 
گرفتن ها و ظاهرسازی هایی شود که فقط آرای مردم و کسب 
تحکیم  برای  زمانی  چه  دیگر  پس  می رود،  نشانه  را  پیـروزی 
باقی  ملت  به  ارایه  قابل  و  برنامه ریزِی مدون  و  تیمی  پایه های 

می ماند! 
دموکراسی  مشق  ما  از  پیشتر  صباحی  چند  که  جوامعی  در 
کار  و روی  دارند  با خود  را  انتخابی  و حکومت های  کرده اند 
آورده اند؛ الزمه و پیش شرط نامزد شدن برای ریاست جمهوری، 
که  است  درخشان  کاری  سوابق  و  مدرن  خردورزِی  داشتن 
یک  پیشرفت  و  جامعه  رهبری  الزمۀ  عنصر،  دو  این  بی شک 
نیز،  توسعه یافته  کشورهای  در  انتخاباتی  مبارزات  است.  ملت 
معنایی جز تالش برای ارایۀ طرح کاری و برنامۀ مدیریتِی بهتر 
که  زمینه هایی  در  به ویژه  ندارد،  سطوح  تمام  در  جامعه  برای 
مردم با مشکل روبه رو هستند. بنابراین، نامزدی بیشترین شانس 
برنامه  علمی ترین  و  شفاف ترین  که  داشت  خواهد  را  پیروزی 
را  عمومی  افکار  قناعت  توانسته  و  داده  ارایه  به شهروندان  را 

حاصل کند. 
کافی  توجه  مهم  این  به  دیروز،  تا  متأسفانه  افغانستان  در  اما 
نام ونشاِن آن ها  افراد و  اغلب حول  انتخابات  وجود نداشت و 
می چرخیــد و نامزدان انتخاباتی نیز با دادن شعارهای پرطمطراق، 
کلیشه یی و ُکلی می توانستند نظر مردم را به خود جلب کنند. 
خوش بختانه که اکنون درک و شعور سیاسی مردم افغانستان باال 
رفته و با تجربه یی که از دو  انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری 
دارند، دیگر به شعارهای زیبا ولی بدون برنامه اعتماد نمی کنند. 
بلکه این بار به نظر می رسد نامزدی موفق  خواهد بود آرای مردم 
را به خود جلب کند که به این نیاز و خواست جمعی جامعه که 
همانا ارایۀ یک برنامۀ کالن ملی و عملی است، پاسخ دهد. مردم 
می خواهند رییس جمهور آیندۀ شان فردی برنامه محور باشد که 
رفع  برای  و  اندیشیده  کشور  چالش های  و  مشکالت  تمام  به 

همه، طرح و راهکار دارد.
سزاوار است که طرح و ایده هایی که نخبه گان سیاسی افغانستان 
نسخه یی  کشور  سیاسی  فضای  برای  و  اندیشیده اند  آن  روی 
بگیرد،  قرار  بیشتر  دقِت  عنایت و  مورد  آماده ساخته اند،  بومی 
آن هـم در فضایی که به نظر می رسد نامزدان ریاست جمهوری، 
ایجاد  برای  عملی  و  جامع  طرحی  تدوین  برای  فرصتی  کمتر 
همگرایی و تشکیل دولت وحدت ملی در جامعه داشته اند. طرح 
می رود.  شمار  به  کم نظیر  غنیمتی  زمینه  این  در  ملی  آجندای 
زیرا این طرِح مدون و مکتوب شده، مورد توجه و تأیید اغلب 
نخبه گان سیاسی کشور و نهادهای مدنی قرار گرفته و هم چنین 
است.  شده  روبه رو  کشورها  برخی  و  ملل  سازمان  استقبال  با 
طرح  ریاست جمهوری،  نامزدان  اگر  بود  خواهد  خوب  بسیار 
حتا  و  خود  کار  دستور  در  به صورت جدی  را  ملی  آجندای 
سرفصِل مبارزات انتخاباتی خود قرار دهند. چرا که این طرح 
با مشورۀ نخبه گان افغانستانی و در نظرداشت تمام واقعیت های 
کشور، توانسته در خصوص شیوۀ دست یابی به صلح پایدار و 
و...  ملی  دولت وحدت  تشکیل  و  اعتمادسازی  پروسۀ  تکمیل 
راه حل های جامعی پیشکش کند که هم وحدت زا باشد و هم 
بتواند مسیر روشنی را پیش روی رییس جمهور آینـده قرار دهد.
به باور دست اندرکاران طرح آجندای ملی، این طرح در مراحل 
آن،  ساختن  غنامند  هرچه  برای  باید  و  دارد  قرار  خود  اولیۀ 
در  تا  گردد  ترتیب  سلسله واری  گفت وگوهای  و  نشست ها 

فرآیند آن، به راه حل های عالی تر و عملی تری دست یافت.
بدون شک نیاز افغانستان امروز، فقط حضور فیزیکی چهره ها 
و شخصیت های سرشناس و به راه اندازی هیاهو در سطح شهر 
به یک طرح و  از همه  امروز بیش  ما  بلکه  نیست؛  و رسانه ها 
برنامۀ جامع و کالن ملی نیازمندیم که بتواند سال ها بی برنامه گی 
و حکومت داری ناسالم در افغانستان را تالفی و جبران کند. امید 
است که تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، این مهم را به 
یاد داشته باشند و از شعارمحوری به برنامه محوری گذار کننــد.

انتخابات و گذار به 
برنامه محوری

تا روزی که معنای تیم سازی و رهبری در افغانستان، به گونه یی تعریف شود که 
ترکیب قومی به هر قیمتی بر هر ترکیب و تجزیه و تحلیِل دیگر برتری داشته 
باشد، همیشه ما در دام همین سختی ها، چالش ها و مشکالت قرار داریم. معامله 
می کنیم که باید باشیم؛ از این رو کمتر فرصت برای این پیـدا می شود که تعریف 
کنیم و تحدیدی داشته باشیم که چه گونه باید بود، چه گونه باید حکومت کرد، 
چه گونه باید خدمت گزار بود و چه گونه باید اعتمادسازی کرد و کشتی به گل 
نشستة افغانستان را به ساحل نجات رساند
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رییس جمهوری روسیه از اقدام اوباما برای عدم حضور در نشست 
با چالش های داخلی در روسیه  اگر  اپک حمایت کرد و گفت که 

مواجه بود همانند همتای امریکایی اش رفتار می کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال تعطیلی دولت، باراک اوباما، 
در  برای شرکت  را  اندونزی  به  امریکا سفر خود  رییس جمهوری 
نشست همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه موسوم به )اپک( لغوکرد.
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در نشست اپک گفت: ما 
و  هستیم  داده  رخ  امریکا  داخلی  سیاست های  در  که  آنچه  شاهد 
می دانیم که این اوضاع آسان نیست من فکر می کنم در حقیقت لغو 

سفر رییس جمهوری امریکا به آسیا کامال توجیه شده است.
پوتین در ادامه گفت: گمان می کنم که اگر چنین موقعیتی در روسیه 
نیز اتفاق می افتد من هم به سفر نمی رفتم ،من فکر می کنم هر رییس 
جمهور یا رهبر کشوری در صورت بروز اتفاقی ناگهانی در کشورش 

همین کار را می کند.

طرح اصالحات اردوغان
 و نیمۀ خالی پیاله

دو  به  را  خود  دموکراسی  بستۀ  ترکیه  وزیر  نخست 
قسمت تقسیم کرده است: بخش هایی که نیازمند ایجاد 
تغییرات در قانون از طریق پارلمان هستند و بخش هایی 
که تنها با اختیار کابینه و یا حتی نامه یک وزیر اجرایی 

می شوند.
ذی  اولین  اصالحات  این  شدن  اجرایی  صورت  در 
هستند  محجبه یی  زن های  بسته  این  مستقیم  نفع های 
بر  عالوه  باشند.  داشته  دولتی  شغل  می خواهند  که 
که  دادستان ها  و  قضات  و  ارتش  و  پولیس  افسران 
لباس رسمی کار خود را دارند، زنها می توانند در همه 
شغل های عمومی مانند معلمی و وکالت، حجابی که 
نشان از اعتقاد به اسالم دارد را داشته باشند. این یک 
موضوع بسیار حساس بوده و در دوره نخست وزیری 
نجم الدین اربکان از 199۶ تا 1997 به کمپین مبارزه 
علیه دولت محافظه کار، توسط تشکیالت سکوالر و 

بوروکراتیک ارتش تبدیل شده بود.
از  مدت ها  ترکیه  در  حاکم  توسعه  و  عدالت  حزب 
تا  داشت  قرار  فشار  تحت  خود  مردمی  جبهه  سوی 
فرصت های برابری را برای افراد با »حجاب« و کسانی 
انگیزه  هم  حدی  تا  و  نیستند  معتقد  حجاب  به  که 

مخالفت جویی دارند، فراهم آورد.
دیگر ذینفع مستقیم این بسته دموکراسی، سریانی های 
که صومعه  خود  شده  ناحیه غصب  که  هستند  ترکیه 

همچنین  و  می گیرند  پس  را  هست  آن  در  مورگابریل 
رومی های ترکیه نیز می توانند زبان اصلی خود را استفاده 
کرده و یک موسسه فرهنگی نیز در یک دانشگاه داشته 

باشند.
دیگر بخش های مهم بسته دموکراسی اردوغان، از موضوع 
انتخاباتی،  سیستم  در  تغییرات  ایجاد  تا  گرفته،  کردها 
دارند که زمان بر هستند؛ و  پارلمان  به رویه های  بستگی 
از آنجایی که نخست وزیر ترکیه هیچ چیزی از برنامه اش 
نگفته است، نمی توان در خصوص محدوده زمانی اظهار 

نظر کرد.
حداقل  کسب  قانون  انتخاباتی،  سیستم  در  اردوغان 
آرای عمومی  به  انتخابات  با سه حق  را  آراء  1۰ درصد 
می گذارد: حفظ آن به همین صورت کاهش پنج درصدی 
آن با یک مدل انتخاباتی محدود و حذف آن با یک مدل 

انتخاباتی تک عضوی.
محتمل  گزینه،  دومین  که  است  آن  از  حاکی  مشاهدات 
درصد  هفت  کسب  آستانه  کاهش  است.  گزینه  ترین 

به  ترکیه  از خزانه داری  مالی  برای دریافت حمایت  آرا 
سه درصد نیز نوعی پیشرفت در سیستم است که باعث 
همچنین  می شود.  دموکراسی  و  آشتی  حزب  رضایت 
حزب  یک  در  نفر  دو  همزمان  ریاست  قانون  تصویب 
نیز می تواند سیستم حاضر حزب آشتی و دموکراسی را 

قانونی کند.
همچنین دولت متعهد شد تا برگزاری تبلیغات انتخاباتی، 
قانونی  را  مختلف  احزاب  توسط  ترکی،  بجز  زبان هایی 
مورد  دموکراسی  و  آشتی  توسط حزب  که  اقدامی  کند، 
استقبال قرار گرفته و به زبان کردی توسط آنها صورت 

خواهد گرفت.
آموزشی  قانونی کردن دوره  به جای  اردوغان  اما دولت 
مورد  که  کردی،  زبان  به  متوسطه  و  مقدماتی  الزامی 
درخواست حزب آشتی و دموکراسی بود، متعهد شد تا 
اجازه دهد آموزش غیر ترکی تنها در مدارس خصوصی 
حمایت  تحت  درس های  برخی  البته  که  پذیرد  صورت 
تدریس  ترکی  زبان  به  کامال  ترکیه،  آموزش  وزارت 
از  در جهت جلوگیری  اقدام  این  واقع  در  خواهند شد. 

عدم رضایت اکثریت جمعیت ترکیه بود.
ایجاد  منتظر  کرد  فعاالن  و  دموکراسی  و  آشتی  حزب 
تغییرات در قانون ضد تروریسم بودند تا بتوانند بسیاری 
)ک.س.ک(  کردستان  جوامع  اتحاد  گروه  اعضای  از 
ترکیه  کردستان  کارگران  غیرقانونی  شاخه حزب  یک 
)پ .ک .ک( را آزاد کنند. این حزب در حال گفت وگو 
با دولت ترکیه است تا به سه دهه مبارزه مسلحانه بین 
طرفین پایان دهد. این حزب همچنین پشتوانه مردمی 

مشترکی با حزب آشتی و دموکراسی دارد.
به  توجه  عدم  ترکیه،  دولت  دموکراسی  بسته  ضعف 
رغم  علی  هالکی،  در  یونانی  ارتدکس  علوم  مدرسه 

ادعاهای اولیه بود.
برخی معتقدند که احتماال اظهار نظرهای شدید اللحن 
اخیر ایوانگلوس ونیزلوس، وزیر امور خارجه یونان در 
متهم کردن ترکیه به »حمله به قبرس« باعث حذف این 

مورد از بسته اصالحات شده است.
اردوغان طی اظهاراتش در این خصوص چند بار گفت 
که بسته دموکراسی اش هنوز نهایی نشده و ممکن است 
موارد بیشتری به آن  اضافه شود، اما بزرگترین ضعف آن 
عدم پیشرفت در شرایط و خواسته های میلیو ها شهروند 

علوی ترکیه است.
در هفته های اخیر با افشای مواردی از بسته دموکراسی 
مشخص شد که ممکن است »جمع خانه ها« به جای 
و  شیعه ها  برخی  برای  عبادت  محل  عنوان  به  مساجد، 
سنی ها شناخته شده و از سوی بخش مدیریت امور دینی 
نیز حمایت مالی شوند. این بخش با دریافت مالیات های 

شهروندان ترکیه فعالیت می کند.
یک  نام  تغییر  بیانیه اش،  در  اردوغان  اعتدالی  گفته  تنها 
دانشگاه به حاجی بکتاش ولی، رهبر مذهب علوی ها در 

قرن سیزدهم میالدی بود.
نمی توان اظهارات اردوغان در این خصوص را کنفرانس 
مطبوعاتی دانست زیرا دقایقی پیش از رونمایی اش از بسته 
دموکراسی اعالم شد تا پس از آن نیز هیچ پرسشی از وی 
نشود. تعدادی از روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی نیز به 

این کنفرانس دعوت نشده بودند.
در این بسته دموکراسی، مواردی برای پیشرفت و گسترش 
دارد  جا  اما  دارد  وجود  ترکیه  در  دموکراتیک  زندگی 
بگوییم که نسبت به بسیاری از خواسته ها و احتیاجات در 
این بسته بی توجهی شده است. در واقع می توان این بسته 

را به گیالسی تشبیه کرد که تا نیمه از آب پر شده است.

پوتین:
اگر من هم جای اوباما بودم 

به اپک نمی آمدم

رییس  جمهوری مصر:
به تعهدات مان با اسراییل 

پایبندیم

مردم ترکیه دیگر تمایل چندانی برای 
پیوستن به اتحادیه اروپا ندارند

رییس ارتش پاکستان:
نومبر بازنشسته می شوم

بررسی  اساس  بر 
صورت گرفته از سوی 
علمی  تحقیقات  بنیاد 
ترکیه - آموزشی  و 
که  شد  مشخص  اروپا 
تمایل مردم ترکیه برای 
پیوستن به اتحادیه اروپا 
هر روز کاهش می یابد.

به نوشته روزنامه تودی 
زمان، نتایج این بررسی 

اخیر نشان می دهد که اگرچه تمایل مردم ترکیه برای تبدیل شدن به عضو دائم اتحادیه اروپا 
در مقایسه با سال گذشته میالدی یک درصد افزایش یافته اما درخواست برای پیوستن به 
این اتحادیه اهمیت خود را در میان مردم ترکیه از دست داده و با کاهش مواجه شده است.
این تحقیق سه ساله نشان می دهد که دلیل اصلی این کاهش تمایل افزایش اعتماد به نفس 
میان مردم ترکیه در پی بسط اقتصادی سال های اخیر و توانایی در مقابله با بحران اقتصادی 
است که ابتدا در سال 2۰۰8 میالدی از مجارستان و رومانی آغاز شد و سپس به اسپانیا، 
پرتغال، ایرلند و ایتالیا رسید و احتماالً در سال 2۰14 گریبان بلژیک، اسلوانی و برخی دیگر 

از کشورهای اروپایی را می گیرد و بر رفاه اقتصادی ترکیه نیز اثر می گذارد.
در کنار نگرانی ها درباره روند اقتصادی، ترکیه ای ها نسبت به این مساله نگران هستند که 
آلمان که  آنگال مرکل، صدراعظم  از سوی  به ویژه  اروپایی  منفی کشورهای  سیگنال های 
رویکردی نامناسب در قبال ترکیه ای ها برای عضویت در اتحادیه اروپا دارد، گریبان آن ها را 

بگیرد و بر دولت  و مردم ترکیه اثر بگذارد.
اسالم هراسی، نژاد پرستی و ترکیه هراسی نیز در میان فاکتورهای منفی یی هستند که نظر 
مردم ترکیه را در پیوستن به اتحادیه اروپا تغییر داده اند. در این تحقیق همچنین مشخص 
شد که اگر تحوالت در رابطه با کاندیداتوری ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا در مسیری 
منفی ادامه یابد، تعداد سکنه ترکیه که می خواهند کشورشان عضوی از این اتحادیه باشد 

حتی در سال آتی باز هم کاهش می یابد.
در این تحقیق مشخص شد که تقویت و استحکام اقتصاد ترکیه باعث اعتماد به نفس مردم 
با کشورهای  افزایش روابط  برای  ترکیه  تمایل  این کشور شده است. تحقیق سال 2۰1۳ 

حوزه بریکز )برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( را فاش کرد.

اولویت  در  فلسطین  مساله  که  کرد  تاکید  مصر  رییس جمهوری 
برنامه های کشورش قرار دارد اما در عین حال قاهره به توافقنامه ها و 

معاهده های امضا شده با اسراییل پایبند است.
عدلی منصور، رییس جمهوری مصر در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه یی 
الشرق االوسط تصریح کرد: میان ما و اسراییل معاهده صلح برقرار 
است و قاهره به تعهدات خود پایبند بوده و هیچ قصد و تصمیمی 

جهت نقض این معاهده ها ندارد.
وی در خصوص اتهام ها علیه جنبش حماس مبنی بر دست داشتن 
در رخدادهای سیناء و آینده روابط میان قاهره و این جنبش عنوان 
داشت: مصر همواره مساله فلسطین را مقدم می شمارد و این مساله 

در قلب تمام مصری ها جای دارد.
تمام  رأس  در  مصر  ملی  امنیت  گفت:  تهدیدآمیز  اظهاراتی  در  وی 
شود،  وارد  لطمه ای  کشورمان  امنیت  به  اگر  و  دارد  قرار  اولویت ها 

پاسخ ما بسیار شدید و غضبناک خواهد بود.
عدلی منصور اظهار داشت: پایبندی مصر به امنیت کشورهای حوزه 
خلیج )فارس( جای هیچ بحثی ندارد و جنگی که اکنون مصر علیه 
تروریست ها به راه انداخته است، بخشی از تالش های ما جهت تامین 
امنیت ملی کشورمان و امنیت کشورهای حوزه خلیج )فارس( است.

این کشور  از موضع عربستان و مسووالن  با قدردانی  وی هم چنین 
مردانه  عربستان  گفت:  جون   ۳۰ از  پس  مصر  رخدادهای  قبال  در 

عمل کرد.
کرد:  خاطرنشان  تحوالت سوریه  در خصوص  مصری  مسوول  این 
کشورشان  در  دموکراسی  تحقق  جهت  سوریه  مردم  خواسته های 
کشیده  درخواست هایی  دنبال  به  نباید  اما  است  مشروع  خواسته ای 

شویم که هدف از آنها امری باطل است.
وی در ادامه گفت: همانطور که مردم در کشورهای عربی از اشتباهات 
مداخله های  از  می برند،  رنج  کشورهایشان  بر  حاکم  نظام  مسووالن 
دخالت  برای  طرف ها  برخی  می شوند.  رنج  متحمل  نیز  بین المللی 
خود در سوریه توجیه می تراشند، حال آن که برای تمام جهان این امر 

آشکار شده است که این توجیه ها درست نیستند.
عدلی منصور افزود: اوضاع سوریه بسیار پیچیده شده است، جامعه 
بین الملل در خصوص بهترین روش تعامل با این بحران دچار چند 
دستگی شده است. قاهره بر این باور است که حل و فصل بحران 

سوریه نظامی نیست.
محکوم  را  شیمیایی  سالح های  از  استفاده  مصر  اینکه  بیان  با  وی 
در  اخیر  توافق های  که  است  امیدوار  قاهره  داشت:  عنوان  می کند، 
خصوص امحای سالح های شیمیایی در سوریه اجرایی شود و با این 
اقدام جدال ها در خصوص حمله نظامی خارج از چارچوب قوانین 

بین المللی به سوریه پایان یابد.

اعالم  پاکستان  ارتش  رییس 
کرد که قصد دارد نومبر سال 
جاری میالدی، همانطور که 
بود،  برنامه ریزی شده  پیشتر 
که  اقدامی  شود؛  بازنشسته 
به  عقیده اند  این  بر  بسیاری 
شکننده  دموکراسی  تقویت 

این کشور کمک می کند.
خبرگزاری  گزارش  به 
برای  پاکستانی ها  رویترز، 

چندین ماه درباره این مسأله که  آیا جنرال »پرویز اشفق کیانی«، فرمانده ارتش این 
کشور قصد دارد مدت سه سال فعالیت خود را برای سومین بار تمدید کند یا خیر، 
به گمانه زنی می پرداختند اما با اعالم این مسئله از سوی فرماندهی ارتش مبنی بر 

بازنشستگی در ماه نوامبر سال 2۰1۳ میالدی، این گمانه زنی ها پایان یافت.
کیانی در بیانیه یی اعالم کرد: معتقدم که نهادها و سنت ها قوی تر از اشخاص هستند 
پاکستان به یک  تبدیل  تا دیگران برای  اکنون زمان آن رسیده  باشند.  باید مقدم  و 

کشور حقیقی دموکراتیک، صلح آمیز و پررونق وارد عرصه شوند.
فرماده ارتش پاکستان گفت که شایعات و گمانه زنی های فراوانی درباره برنامه  آتی 

وی وجود دارد.
وی به صورت مستقیم درباره این مسائل صحبت نکرد که پس از بازنشستگی قصد 

دارد ریاست کمیته ستاد مشترک ارتش را بر عهده بگیرد یا خیر.
کشور  این  جدید  نخست وزیر  شریف،  نواز  می گویند،  پاکستانی  سیاستمداران 
می خواهد در این کمیته تغییراتی ایجاد کند تا آن را به مرکز نهاد دفاعی پاکستان 

تبدیل کند که بتواند تمامی ارتش را فرماندهی کند.
به  را  ارتش در حقیقت وی  به ریاست کمیته ستاد مشترک  انتصاب جنرال کیانی 
فرماندهی جانشین ارتش تبدیل می کند. این امر به نواز شریف کمک می کند تا از 
تداوم برخی موارد و مسائل در برهه زمانی که کشور همچنان با افزایش خشونت های 

شبه نظامیان و تنش ها با هند بر سر کشمیر مواجه است، تضمین حاصل کند.
انتصاب جنرال کیانی همچنین به روابط راحت با امریکا پیش از خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان در پایان سال 2۰14 میالدی کمک می کند. اکثر تجهیزات نظامی 

امریکا در حال بازگردانده شدن به این کشور از طریق خاک پاکستان است.

                 روزنامۀ حريت
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بخش دوم و پایانی

چرا باید انگلیسی یاد 
بگیریم؟

اگر شما بتوانید به انگلیسی صحبت کنید، قادر خواهید بود:
و  عقاید  می توانید  مثاًل  کنید.  برقرار  ارتباط  جهان  سراسر  مردمان  با 
مورد  افراد  به  کنید.  بیان  انترنتی  نظِر  تبادل  گروه های  در  را  نظرات تان 
اطالعات  فرهنگ شان  و  زنده گی  دربارۀ  و  کنید  ارسال  ایمیل  عالقۀتان 

کسب کنید.
دیگران  با  می توانید  می کنید،  سفر  که  کجا  هر  به  کنید.  سفر  راحت تر 
استفاده  از 1۰۰ کشور جهان مورد  بیش  انگلیسی در  کنید  برقرار  ارتباط 
کمک  یا...  کنید،  مکالمه  افراد  با  بپرسید،  آدرس  می توانید  می گیرد.  قرار 
بخواهید. کسی چه می داند، شاید روزی زبان انگلیسی جاِن شما را نجات 

دهد!

  پیشرفت های شغلی
اگر خواهان شغل خوبی در زمینه های تجاری یا علمی هستید، از پشت 

میز کارتان بلند شوید و همین حاال به فراگیری انگلیسی مشغول شوید!
دانستن انگلیسی به شما اجازه می دهد که:

و  حال  شرح  )خالصه  رزومه  در  را  انگلیسی«  زبان  به  »مسلط  عبارت 
به دست  برای  را  خود  شانس  ترتیب،  بدین  کنید.  درج  خود  سوابق(ی 

آوردن شغل بهتر و کسب درآمد بیشتر، افزایش می دهید.
دانش فنی خود را افزایش دهید. انگلیسی زبان فناوری است، مخصوصًا 
اگر  پزشکی.  و  ژنتیک  کمپیوتر،  علوم  مانند  باالیی  تراز  فناوری های 
از  این علوم مطالعه کنید، احتماالً مجبور خواهید شد  می خواهید دربارۀ 

منابع انگلیسی استفاده کنید.
یک تاجر بین المللی باشید. ایـن بسیار واضح اسـت. تجـارت بین المللی 
جهانی  دهکدۀ  در  که  باشد  یادتان  می شود.  میسر  انگلیسی  زبان  بـا  تنها 
انگلیسی  باید  کنید،  ایفا  نقشی  می خواهید  اگر  بنابراین  می برید.  سر  به 
باشید، در کنفرانس ها و  ارتباط داشته  با تجار دیگر  بتوانید  تا  باشید  بلد 

همایش ها شرکت کنید، روزنامه ها و مجالت تجاری بخوانید و... .
دیگر  کشورهای  دانشمندان  با  می توانید  باشید.  بهتری  محقِق  و  دانشجو 
مکاتبه کنید. در همایش های بین المللی شرکت کنید و با مطالعۀ مجالت 

و کتب، از یافته های جدید علمی باخبر شوید.

  یاد گرفتِن انگلیسی آسان است
انگلیسی نه فقط مفیدترین زبان دنیاست، بلکه یکی از آسان ترین زبان ها 

برای یادگیری و استفاده محسوب می شود:
الفبای ساده: هیچ نماد یا نشانۀ خاصی از قبیل ä یا é وجود ندارد.

اسم  یک  انتهای  به   )es )یا   s یک  است  کافی  فقط  آسان:  جمع  حالت 
)one car, two cars( .اضافه شود

 run, work, هستند:  کوتاه  اصلی  کلمات  اغلب  کلمات  کوتاهی 
می شوند:  کوتاه  غالبًا  هم  طوالنی تر  کلمات  و...   big, go, man

.fridge=refrigerator, os=operating system
موسیقی،  تلویزیون،  به  دسترسی  می شود:  یافت  جا  همه  انگلیسی 
مجبور  شما  است.  راحت  بسیار  انگلیسی زبان  مجالت  و  وب سایت ها 
کنید.  استفاده  آموزشی  خسته کنندۀ  کتاب  چند  از  فقط  بود  نخواهید 
می توانید هم زمان هم انگلیسی بیاموزید و هم از آن استفاده کنید. بدیهی 

است که بدین ترتیب، اشتیاق شما برای یادگیری افزایش می یابد.

          مرضیه دافعیان

سلطۀ علم و تصور قدیمی از علم آن قدر 
قوی و گسترده است که هم چنان به عنوان 
در  است،  مطرح  مقدس  و  بی طرف  امری 
حالی که بسیاری از کارهای علمی درخشان 
در جهان امروز، بسیار دور از آن تصورات 
قدیمی می باشد.  تراویک زمانی که در این 
خصوص با بسیاری از دانشمندان صحبت 
این  می گیرد  آن ها  از  که  پاسخی  می کند، 
است که توضیح آن چه آن ها واقعًا در عمل  
انجام می دهند برای عموم، دانش آموزان و 

دانشجویان و حتا دانشمندان رده پایین تر، 
فکر  بود.  خواهد  پیچیده  اندازه  از  بیش 
دانشمندی  کدام  که  است  این  آن ها  دیگِر 
خود  تحقیق  وقت  از  بخواهد  که  هست 
بزند و به جای آن وقتش را صرف نوشتن 
او می گوید:  کند؟  مسایل  قبیل  این  دربارۀ 
“آیا  که  پرسیدم  دانشمندان  این  از  »وقتی 
چسبیدن به نظریات تاریخ ـ گذشته به این 
این  ادامۀ حیات  از  آن ها  که  نیست  خاطر 
معذب  می برند”،  منفعت  قدیمی  وردهای 
خود  به  جدی  و  محتاط  حالتی  و  شدند 
بسیار » .گرفتند  مسایل  از  موضوع  همین 
اساسی است که مورد توجه انسان شناسان 

قرار دارد.
تراویک هم چنین از لزوم پایان یافتن جهاِن 
که  است  معتقد  یگانه ها سخن می گوید و 
و  چندگانه  منطق،  و  حقیقت  و  زیبایی 
ندارد  اند و هیچ روشی وجود  پخش شده 
از  واحد  تفسیری  و  توضیح  بتواند  که 
از  مملوء  در جهانی  ما  بدهد.  مفاهیم  این 
می کنیم.  زنده گی  همزی گرایانه  اتحادهای 
سبک  باید  امروز  که  است  معتقد  وی 
اندیشه های گذشته  اندیشه یی ورای سبک 
و  شر(  و  خیر  )مثل  دوگانه  متغیرهای  با 
و روح القدس(  پسر  و  پدر  )مثل  گانه  سه 
و  شرق  و  جنوب  و  )شمال  چهارگانه  و 
چندگانه گی  از  که  نماییم  ایجاد  غرب( 
این  خوردِن  برهم  وی  بگویند.  سخن 
آشفته گی  را  سلسله مراتب  و  رده بندی ها 
که  می داند  ذهنی یی  روش  بلکه  نمی داند، 
اندیشه  جدید  قلمروهای  به  پا  می تواند 
بگذارد. البته در مورد ایجاد چنین نگرشی 
در تحقیقات علمی، فیشر معتقد است که 
توجه   جزییات  به  همواره  انسان شناسی 
از  داستان هایی  بیان  با  همیشه  و  داشته 
مکان های  و  زمان ها  در  افراد  زنده گی 
خاص، این چندگانه گی روایاِت حقیقت را 
نمایان ساخته و فقط اکنون به این ماهیت 

خودآگاهی یافته است. 
   

ب( نگرش پسامدرنیسم در روش شناسی 
علم انسان شناسی

دارای  علم،  یک  عنوان  به  انسان شناسی 
روش و موضوع ویژۀ خود است و به این 
علوم  رشته های  سایر  از  را  خود  وسیله، 
روان شناسی  سیاسی،  علوم  مانند  انسانی 
این  با  می کند.  متمایز  جامعه شناسی...  و 
طول  در  انسان شناسی  که  می بینیم  وجود، 
موضوع  جهت  به  خود  کوتاه  عمر  تاریخ 
در  حتا  و  دگرگون گشته  بسیار  روش،  و 
دیگر  حوزه های  از  بسیاری  وارد  مواردی 
تحوالت  همین  دلیل  به  شاید  می گردد.  

به  نسبت  می تواند  هم  پی اش،  در  پی 
انعطاف بیشتری را در  سایر علوم انسانی، 
به کارگیری نگرش های جدید پسامدرنیسم 
با  می تواند  پسامدرنیسم  هم  و  دهد  انجام 
امور می گشاید،  به روی  نوینی که  نگرش 
انسان شناسان بسیاری را برای درک انسان 
با  پسامدرنیسم  نماید.  کمک  پیچیده 
برای  دارد،  امور  پیچیده گی  بر  که  تأکیدی 
انسان شناسی که موضوعش شناخت انسان  
ابعاد خود و روشش مبتنی  آن هم در همۀ 
بر مشاهدۀ عمیق و کیفی پدیده های کالن 
راه  بسیار  جزیی ست،  و  ُخرد  سطح  در 
گشاست. اکنون بعد از قرن ها تفکر پیرامون 
این  پیچیده گی  است  قطعی  آن چه  انسان، 
موجود می باشد به طوری که علم تجربی 
از  فیزیکی،  و  مادی  کاماًل  نمود  در  امروز 
شناخت کامل مغز انسان عاجز مانده و به 
به  مربوط  که  چیزی  هر  در  این  آن،  تبع 
مشهود  به خوبی  می شود،  انسانی  موجود 
است. همین امر پیچیده گی درک و شناخت 
موضوع و هم چنین حساسیت روش شناسی 

را در انسان شناسی باال می برد.
مهم ترین مشخصه و ماهیت پسامدرنیسم، 
تکثرگرایی و تأکید ویژه اش بر تعدد تفاسیر 
پسامدرنیسم  تالش  کالم،  یک  در  است. 
و  است  چیز  همه  در  واژه  یک  تحقِق 
ارتباط  در  و  می باشد  »چند«  کلمۀ  آن 
این  که  دارد  سعی  هم  انسان  شناسی  با 
کند؛  نمودار  چیز  همه  در  را  چندگانه گی 
چه در نگاه به موضوع، چه در ابزار تحقیق، 
و چه در مورد میدان. انسان شناسانی چون 
به خوبی  را  قضیه  این  مارکوس  جورج 
شرح و بسط داده اند: مارکوس این قضیه را 
مستقیمًا از ذهن آغاز می کند و معتقد است 
که انسان شناسان باید فضاهای ذهنِی خود 
را بشکنند و فضاهای ذهنِی نوینی را ایجاد 
و  عمل  حوزۀ  در  وسیله  این  به  و  نمایند 
میدان نیز دیگر به سوی کلیشه ها و چیزهای 
مشخص نروند، بلکه باید هرچه بیشتر به 
سمت آشفته سازی فضا برود، به طوری که 

دیگر همه چیز ساده و بدیهی جلوه ننماید 
و  واقعیت  بودِن  چندپاره  و  آشفته گی  و 
به رسمیت شناخته شود.   باید  چندپاره گی 
مارکوس سپس این پیچیده گی را از فضای 
وارد  و  می دهد  بسط  انسان شناس  ذهنی 
مشخص  که  تحقیق  انجام  نحوۀ  حوزۀ 
جهت  همین  به  می شود.  است  عینی تر  و 
نام  “ مردم نگاری  به  را  جدیدی  اصطالح 
این  در  می سازد.  مطرح  چند ـ میدانه “  
انسان شناس  که  است  معتقد  او  خصوص 
مثاًل در بررسی ایدز در نیجریه، فقط نباید 
این  در  روستا  یک  به  را  خود  تحقیقات 
کشور محدود کند، بلکه باید موضوع را در 
شرکت های دارویی بین المللی که داروهای 
ایدز را تهیه و توزیع می کنند و در نهادهای 
به طور کلی هر کجا  و  غیردولتی  دولتی و 
که به موضوع پژوهش او مربوط می شود، 
انجام  برای  نهایت  در  وی  کند.”   دنبال 
ارایه   پیشنهاد  مردم نگاری چند ـ میدانه چند 
می دهد که همۀ آن ها بر اساس تحرک ناظر 

عمل می کند:
پدیدۀ  در  )مثاًل  مردم  کردن  دنبال  1ـ 

مهاجرت (
2ـ دنبال کردن چیزها )مثاًل یک کاال(

۳ـ دنبال کردن استعاره ها
مثاًل هرکس/  ( روایت ها  کردن  دنبال  4ـ   
ماجرای  یک  از  را  خودش  روایت  گروه 

واحد بگوید(
۵ـ دنبال کردن داستان زنده گی یک فرد
۶ـ دنبال کردن یک واقعۀ جنجال برانگیز

انجام  مارکوس،  پیشنهادات جرج  از دیگر 
 collaborative( مشارکتی   “ تحقیقات 
 research(  در که  تحقیقاتی  یعنی  است؛ 
همکاری  به  تحقیق  سوژه های  خود  آن ها 
با محقق می پردازند و در نتیجه، دیدگاه و 
آورده  پژوهش  فرایند  در  نیز  آن ها  تحلیل 
می شود. این نوع تحقیق در واقع نگرش باال 
به پایین را به چالش می کشد و معتقد است 
خود  تحلیل های  و  صداها  روایت ها،  که 
سوژه ها نیز باید به رسمیت شناخته شوند.
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بخش دوم و پایانی



مارال فرخی 
بخش دوم و پایانی

»مارگو« و »رکس« برخاسته از طبقات پایین اجتماع 
متصور  خود  برای  آینده یی  آن ها  دوی  هر  هستند. 
می کند.  تأمین  پول  را  زنده گی  ثبات  زیرا  نیستند، 
آلبینوس، نوید تغییر شرایط اسف ناک  با  اما آشنایی 
سرمست  که  آلبینوسی  می دهد.  آنان  به  را  زنده گی 
از بادۀ عشق، خود را در غرق در نور و خوشبختی 
می بیند. برای او »پول« سرپوشی است برای کمبودهای 
روانی و شخصیتی. ناباکوف به ما می گوید »آلبینوس« 
متمولی  و  خوش قیافه  نسبتًا  مرد  این که  علی رغم 
است، اما تا پیش از آشنایی با مارگو نتوانسته از این 
»امکانات« برای برقراری ارتباط با زنان و رسیدن به 
آرزویش بهرۀ مناسب ببرد. اما دو نفر دیگر علی رغم 
ابله  و  خسته کننده  موجودی  را  »آلبینوس«  این که 
می دانند، اما برای رسیدن به ثبات، عقل حسابگرشان 
آن  برای  آلبینوس  کنند.  تحمل  را  او  می کند  حکم 
دو در حکم رفع کنندۀ محرومیتی است که همیشه 
هر  که  می سازند  را  مثلثی  سه  این  شده اند.  متحمل 
کدام به منزله »شی« برای رسیدن به خواسته ها برای 
دیگری عمل می کند: »مارگو« برای »آلبینوس«، »عامل 
لذت« است  اما نه لذتی ناب، که لذتی سرخوشانه. 
تهی  درون  از  را  او  »مارگو«  لذت بخش  زیرا وجود 
کرد. »آلبینوس« جواز ورود »مارگو« است به دنیای 
دیگری که آرزویش را دارد و وجودش برای مارگو 
در این دنیای دیگر که او به آن تعلق ندارد، ضروری 
و عاملی منزلت بخش است. کلید ورود به این دنیای 
دیگر و شرط بقا در آن، »پول« و در اختیار داشتن 
شدن  هنرپیشه  امکان  آلبینوس  است.  مالی  امکانات 
شدن مارگو را با سرمایه گذاری شخصی و از طریق 
آشنایان منتفذش فراهم کرد. مارگو پیش از آشنایی با 
آلبینوس، بارها به کمپنی های فلم سازی سر زده بود. 
»رکس« عامل تسکین بخش »مارگو«، در کنار او بود 
و »مارگو« بهتر می توانست »آلبینوس« را تحمل کند. 
مواهبش  تمامی  علی رغم  آلبینوس  کنار  در  زنده گی 
برای مارگو، »عشق منهای یک چیز« بود و با وجود 
»رکس« این خأل پر می شد و او امکان یافت زنده گی 
اما  کند.  تجربه  داشت،  را  آرزویش  که  گونه  آن  را 
و  تمام  به  انسان  نوع  پستی  که  موجودی  »رکس« 
کمال و با جزییات و ظرایف و کاماًل درخشان در او 
متجلی است، عامل سقوط »مارگو« و »آلبینوس« از 
وجود انسانی شان است. او با بی تفاوتی و کنجکاویـ  
دو ویژه گی شخصیت او که ناباکوف برای مان پررنگ 
می کند ـ بازی مرگ باری را آغاز می کند. »آلبینوس« 
و بالهت بی حدومرزش، مجال بازی کردن را برای 
او فراهم می کنند. »رکس« با تیزهوشی از همان اولین 
دیدار پی به شخصیت »آلبینوس« می برد. »آلبینوس« 
مغرور به سلیقه و طبع واالی هنری اش، »رکس« را 
فردی تشخیص می دهد که طبع لطیِف او را به خوبی 
برجسته یی  هنرمند  هم  او  خود  که  می کند  درک 
است. رکس به خوبی حقارت و اعتماد به نفس پایین 
آلبینوس را درک کرده و از این ضعف های بهرۀ کافی 
را می برد. او آلبینوس را که به نظرش »آدم دست وپا 
چلفتی و احمقی بود، با احساساتی ساده و دانش و 
نقاشی«)ص  از  کامل،  از حد  زیاده  کامل،  اطالعاتی 
حفره های  عمق  به  تا  رساند  یاری  خوبی  به   )1۵۶
که  موجودی  رکس  کند.  سقوط  وجودش  عمیق 
زنده گی را آسان می گرفت، »تنها حس بشری یی که 
تاکنون تجربه کرده بود، عالقۀ زیادش به مارگو بود؛ 
جسمانی  خصوصیات  با  می کرد  سعی  که  عالقه یی 
حرارت  و  لب هایش  بافت  پوستش،  رایحۀ  مارگو، 
بدنش توجیهش کند. اما این توجیه کاماًل صحت و 
حقیقت نداشت. عشق دوجانبۀ آن ها بر پیوند عمیق 
برلینِی  مارگو دخترک  بود، گرچه  استوار  ارواح شان 
جلف و بی نزاکتی بود و او هنرمندی جهان وطن«)ص 

.)1۵7
سخن  بیگانه گی«  خود  »از  از  که  هنگامی  مارکس 
می گوید، به بیگانه گی انسان از فرآوردۀ خویش، از 

خویش خویش، و از جامعه اشاره می کند.
فرومایه گی  بیگانه گی،  خود  از  مارکس،  نگاه  در 
خویش  انسانیت  از  انسان  کردن  تهی  و  شخصیت 
از  خویش،  خویشتن  از  خویش،  فرآوردۀ  از  است 
انسان های دیگر و از گونه و نوع خویش. نظریۀ از 
سرشت  فلسفۀ  در  ریشه  مارکس،  بیگانه گی  خود 
برای  این رو  از  دارد.  ـ  کار  نیروی  ـ  کار  و  بشری 
ایده نگریست.  این دو  به  باید  ابتدا  او،  درک نظریۀ 
قلمداد  آغاز  نقطۀ  را  بشری  مفهوم سرشت  مارکس 
مستقیم  »فعالیت  مثابه  به  تولید  او،  نگاه  از  می کند. 
وجود فردی«، منجر به بازتولید خود فرد می شود. به 
عبارتی دیگر، اشیای تولید شده و فرآورده، در واقع 
در  مارکس  اوست.  کار  نیروی  و  کار  بیرونِی  نمود 
دست نوشته های اقتصادی فلسفی خود نیز می نویسد 
شود،  می  )ابژه(  شیء  به  تبدیل  فرد  کار  وقتی  که 
بازتابی  او  وجود خارجی به خود می گیرد و آن گاه 
می کند.  مشاهده  شده  تولید  شی ء  در  را  خویش  از 
تصدیق  تأیید،  به  بشر  شده،  تولید  اشیای  طریق  از 
و درک فردانیِت خویش نایل می شود. تولید به این 
معنا، نقشی محوری در برداشت مارکس از سرشت 

بشری بازی می کند.
 مارکس هم چنین در بشر دو ویژه گی جوهری دیگر 
حواس  به  فقط  مارکس  حواس،  مورد  در  می بیند. 
برای  تنها  این حواس  نمی کند، زیرا  بسنده  پنجگانه 
تأمین نیازهای خام به کار می روند و معنای مضیقی 
کار  پنجگانه  حواس  پرورش  که  دریافت  او  دارند. 
عنوان  با  مارکس  آن چه  بود.  گذشته  تاریخ  تمامِ 

»حواس انسان اجتماعی« از آن یاد می کند، در واقع 
چیزی است شبیه به »گوش موسیقایی« یا چشمی که 

به زیبایی شکل ها حساس است.
روزمرۀ  زنده گی  از  برش  یک  تاریکی«  در  »خنده 
این  زنده گی  ناباکوف  است.  معمولی«  »آدم های 
نمایش  ما  برای  جزییات  تمامی  با  را  کاراکترها 
می دهد. در نگاهی فراتر از داستان، می توان ادعا کرد 
که ناباکوف با روایت چنین داستانی، در پی آن است 
که وضعیت انسانِی حاکم بر جوامع در عصر مدرنیته 

را بازنمایی کند.
مدرن،  فرهنگ  سیطرۀ  تحت  کالن شهر  در  زندگی 
قابل  غیر  وثیِق  پیوند  پولی  اقتصاد  با  که  فرهنگی 
مدرن  انسان  زنده گی  بر  را  الزاماتی  دارد،  انکاری 
روح  که  است  فردی  مدرن  انسان  می کند.  تحمیل 
عینی بر وجودش حاکم شده است، به تعبیر »زیمل«: 
اصطالح  به  سلطۀ  مدرن،  فرهنگ  تحول  »مشخصۀ 

»روح عینی« بر »روح ذهنی« است«.
انسان مدرنی که در کالن شهر می زید، فاقد »فردیت 
انسان ها در جوامع  دیگر،  عبارت  به  است.   « اصیل 
مدرن »تمایز« دارند، اما وجود این تمایز صرفًا بدین 
معناست که انسان ها با هم متفاوت هستند. گونه گونی 
این  اجتماعی،  رسوم  و  آداب  زنده گی،  سبک های 
تفاوت را روشن تر نشان می دهند. اما سیطرۀ اقتصاد 
عقل  سلطۀ  با  آن  پیوسته گی  و  کالن شهر  بر  پولی 
گفته  نیز سخن  آن  از  پیش  که  واقع بینانه  نگرش  و 
انسان  از  را  اصیل«  »فردیت  امکان شکل گیری  شد، 
به عقل و  اتکا  است  معتقد  »زیمل«  مدرن می گیرد. 
عقل گرایی، از حیات ذهنی در برابر قدرت سهمگین 
جایی  در  می کند.  محافظت  کالن شهری  زند ه گی 
»زیمل«  ذهنی«،  حیات  و  »کالن شهر  مقالۀ  از  دیگر 

اشاره می کند: »فردی که از نظر عقلی پیچیده است، 
روابط  زیرا  بی اعتناست،  اصیل  فردیت  نوع  هر  به 
با  تمامی  به  نمی توان  را  آن  از  ناشی  واکنش های  و 
استدالل های منطقی سنجید. به همین صورت فردیت 
و خاص بودن پدیده ها با اصل پولی جمع پذیر نیست. 
پول فقط با آن چه مشترک میان همه است، سر وکار 

دارد و طالب ارزش مبادله است.«
کاراکترهای  از  دیگر  بسیاری  مانند  نیز  »آلبینوس« 
به  قهرمان  یک  منش  و  شخصیت  مدرن،  رمان های 
وجودش  در  تمنایی  ندارد.  را  آن  کالسیِک  معنای 
می دهد،  پاسخ  تمنا  این  به  او  می کشد،  شعله 
پی  در  و  می گیرد  نادیده  را  اجتماعی  هنجارهای 
خواست نهادی اش روانه می شود. او خسته و دل زده 
لحظه  هر  که  تمنایی  و  زنده گیش  جاری  روند  از 
هیچ  او  می گیرد.  بر  در  را  بیشتر وجودش  و  بیشتر 
دنبال  به  ندارد.  دل  در  قدیمی  آرزوی  جز  به  چیز 
نفس  به  اعتماد  عاطفی،  پی  در  پی  شکست های 
کمی دارد و می خواهد توانایی اش را دست کم برای 
که  عملی  عواقب  به  او  برساند.  اثبات  به  خودش 
پیش  را  تمنا  آن  تنها  و  نمی اندیشد  می دهد،  انجام 

چشم دارد. 
»آلبینوس« را با کمی اغراق شاید بتوان »قهرمان مدرن« 
ایجاد  روزمره اش خللی  زنده گی  روند  در  او  نامید. 
می کند. اگر او هم به مانند بسیاری دیگر از مردان، 
پنهانی  معشوقه های  و  نمی کرد  ترک  را  همسرش 
نقالی  برای  هم  موضوعی  اساسًا  می داشت،  متعدد 
به مخاطره جویی  او  اما  ناباکوف نمی افتاد.  به دست 
می زند.  دست  روزمره  زنده گی  عرصۀ  در  قهرمانانه 
خانواده اش را ترک می کند و با دختری از طبقۀ پایین 
اجتماعی، دست به ماجراجویی می زند. او به تصورِ 
خطر  نمی زند؛  کار  این  به  دست  قهرمانانه  عملی 
می کند، زیرا تحت سلطۀ نهاد خویش است؛ نهادی 
که بی توجه به قید و بندهای اجتماعی صرفًا لذت را 
طلب می کند. »آلبینوس« با تن دادن به این خطر، در 
واقع شبحی از قهرمان در عرصۀ زنده گِی روزمره را 

به نمایش می گذارد.
و  قهرمانی  »زنده گی  مقالۀ  در  فدرستون«  »مایک 
روزمره  زنده گی  توصیف  در  روزمره«،  زنده گی 
»جهان  می گوید:  قهرمانی  زنده گی  با  آن  تضاد  و 
عزیمت  آن  از  قهرمان  که  است  جهانی  روزمره، 
کودکان  )زنان،  محافظت  و  مراقبت  سیطرۀ  می کند، 
و مسن ها( را پشت سر می گذارد، فقط به این سبب 
که چنان چه وظایفش را با موفقیت به انجام برساند، 
مورد تحسین و تشویق همان زنده گی روزمره قرار 
می گیرد. از این رو تضاد اساسی این است که زنده گی 
قهرمانی، سیطرۀ خطر و خشونت و به استقبال خطر 
سیطرۀ  روزمره،  زنده گی  که  حالی  در  است.  رفتن 
زنان و تولید مثل و مراقبت است. زنده گی قهرمانی، 
زنده گی یی است که در آن قهرمان می خواهد با نشان 

دادن شجاعت، خود را به اثبات برساند.«
»خنده در تاریکی« روایت سقوط انسان است؛ سقوط 
انسان از انسانیت و بیگانه گی با خویشتِن خویش و 
درون مایۀ  از  گرفتن  بهره  با  ناباکوف  انسان.  نوع  با 
انسان ها  سقوط  تراژدی  »خیانت«،  هم چون  آشنایی 
را به نمایش می گذارد. ارسطو معتقد بود که تراژدی 
یعنی کنش، یعنی عملی که در بیرون اتفاق می افتد؛ 
اما ادبیات مدرنیستی  نشان داد که تراژدی در درون 
در  نیز  و  انسان ها  درون  در  دهد،  رخ  می تواند  هم 

زنده گی »آدم های معمولی«.
.................................................................
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خنده در تاریکیِ ناباکوف 
با تکیه بر نظریۀ کالن شهر زیمل

»خنده در تاریکی« روایت سقوط انسان است؛ سقوط انسان از انسانیت و بیگانه گی 
با خویشتِن خویش و با نوع انسان. ناباکوف با بهره گرفتن از درون مایۀ آشنایی 

هم چون »خیانت«، تراژدی سقوط انسان ها را به نمایش می گذارد. ارسطو معتقد بود 
که تراژدی یعنی کنش، یعنی عملی که در بیرون اتفاق می افتد؛ اما ادبیات مدرنیستی  

نشان داد که تراژدی در درون هم می تواند رخ دهد، در درون انسان ها و نیز در 
زنده گی »آدم های معمولی«



بیش از 3000 نفر برای...
 ۳۰۵۶ نفر ۳۳4 نفر آنها زن هستند.

او می گوید که در آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات 
شوراهای والیتی، حضور زنان در شماری از والیات 
بسیار کم بود اما در پایان این روند، این مشکل کامال 

حل شد.
در  مردان  چون  نیز  زنان  اکنون  که  کرد  تاکید  او 
انتخابات در رقابت با نامزدان دیگر، کرسی شوراهای 

والیتی را به دست خواهند آورد.
او مشخص نمی سازد که در کدام والیات افغانستان 

حضور زنان کمرنگ بوده است.
در بین 27 نامزد احتمالی ریاست جمهوری افغانستان، 
یک زن دیده می شود و معاون 9 نامزد دیگر نیز زنان 

هستند.
ثبت نام نامزدان احتمالی شوراهای والیتی افغانستان 
نامزدان  نام  ثبت  با  همزمان  سنبله   2۵ تاریخ  به 

انتخابات ریاست جمهوری، آغاز شده بود.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست ابتدایی 
نامزدان را به تاریخ 27 میزان منتشر می کند.

فهرست نهایی نامزدان بعد از رسیدگی به اعتراضات 
منتشر  رسما  عقرب   2۵ تاریخ  به  ها  دادخواهی  و 

خواهد شد.
اگر کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی با 
اسناد معتبر ثابت کند که مطابق احکام قانون، شخصی 
از  شخص  از  آن  نام  نبوده،  نامزدی  شرایط  واجد 

فهرست نامزدان حذف می شود.

  شوراهای والیتی افغانستان
افغانستان تاسیس شوراهای والیتی را  قانون اساسی 
به منظور تامین اهداف توسعه ای دولت و بهبود امور 

والیتی الزمی دانسته است.
اعضای شورای والیتی به تناسب جمعیت هر والیت 
تمامی  از مجموع  بیست درصد  و  انتخاب می شوند 
نمایندگان شوراهای والیتی را زنان تشکیل می دهند. 

در  والیتی  شوراهای  نمایندگان  مجموعی  تعداد 
سراسر افغانستان به 42۰ تن می رسد که از آن جمله 

118 تن آنان زن هستند.
  شرایط برای نامزدی برای شوراهای والیتی

تابعیت  و  که 2۵ سال سن  قانون، کسانی  اساس  به 
باشند، می توانستند خود را برای  افغانستان را داشته 

پست عضویت در شوراهای والیتی ثبت نام کنند.
راهی  کارت   ۶۰۰ الی   2۰۰ فهرست  باید  افراد  این 
دهی همراه با امضا یا اثر انگشت رای دهندگان را به 

کمیسیون تسلیم می کردند.
نامزدان شوراهای والیتی نیز باید بیست هزار افغانی 
را به کمیسیون، پیش از ثبت نام بدهند که این پول در 
صورت به دست آوردن بیش از دو درص آرا به آنها 

بازگردانده می شود.
ثبت دارایی ها، گواهینامه سالمتی از بیمارستان دولتی 
شرایط  دیگر  از  دولتی  سمت های  از  نامه  استعفا  و 

برای نامزدی در شورای والیتی افغانستان است.
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دخالت حکومت در پروسۀ 
انتخابات آشکار است!

سیمرغ البرز راهی...
 روز جمعه نزده میزان بین دو تیم شاهین آسمایی و سیمرغ 

البرز برگزار خواهد شد.
قابل یاد آوری است که دیدار رده بندی این دوره بین دو تیم 

طوفان هریرود و عقابان هندوکش روز پنجشنبه برگزار شود.
در دوره گذشته این مسابقات دو تیم طوفان هریرود و سیمرغ 
هریرود  طوفان  تیم  و  یافتند  راه  این  نهایی  دیدار  به  البرز 
از سد حریف بگذرد و جام قهرمانی را  بر یک  توانست دو 

باالی سر ببرد.

خارجی ها از مداخله...
 ریاست جمهوری نامزد کرده اند.

کمیسیون انتخابات گفته است که 2۳۶۰ تن در کابل و والیات 
به عنوان نامزدان انتخابات شوراهای والیتی ثبت نام کرده که از 

این میان 27۳ تن آن ها، زنان هستند.
حامد کرزی گفت آن گونه قطب الدین هالل از حزب اسالمی 
به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کرد، طالبان نیز دست از جنگ 

و تفنگ بردارند و در انتخابات شرکت کنند.
را  ما شخصیت های مختلف  دیروز  نام  ثبت  »در  کرزی گفت: 
دیدیم که یکی آقای قطب الدین هالل از حزب اسالمی بود که 
بدون هیچ گونه تکلیفی ثبت نام کردند. این به این معناست که 
اگر برادران ما از طالبان هم بخواهند می توانند بیایند به همراه 

باقی مردم افغانستان در ساختن این کشور همکار شوند«.

  برگزاری لویه جرگه
حکومت  تاکنون  که  کرد  تاکید  کرزی  رییس جمهور  هرچند 
افغانستان بر سر امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا توافق نکرده 
لویه جرگه  بعد  ماه  قرار است حدود یک  که  اما گفت  است، 
برگزار شود و در مورد تایید یا رد این موافقتنامه تصمیم بگیرد.

کرزی گفت: »انشااهلل به زودی در ظرف یک ماه لویه جرگه را 
را  قرارداد  این  موارد  تمام  افغانستان  لویه جرگه  و  می خواهیم 

مطالعه کرده و فیصله در دست لویه جرگه است«.
در  »تجاوز«  و  »تروریسم«  تعریف  هنوز  گفت  کرزی  آقای 
موافقتنامه امنیتی مشخص نیست: »تانک و طیاره همسایه ما به 
کشور ما نمی آید. اگر می آید تروریست، انتحاری، بمب، ماین 
در جامه و لباس خود ما می آید، آیا عمل تروریسم در شهرهای 
افغانستان که باعث قتل و قتال زن و مرد این کشور شود، تجاوز 

است یا نیست؟«.
ضمانت  این  باید  امنیتی  توافقتنامه  امضای  با  که  افزود  کرزی 
به افغان ها داده شود که از حمالت تروریستی و حمالت خود 
سر خارجی ها در امان هستند. او افزود که پس از امضای این 
سند باید خانه های افغان ها بمباران نشود و حکومت افغانستان 

بی صالحیت نباشد.

          ناجیه نوری

امور  در  حکومت  مداخلۀ  از  آگاهان  از  شماری 
گفته اند  و  کرده  انتقاد  ریاست جمهوری  انتخابات 
از  یکی  نقش  می خواهد  کرزی  رییس جمهور  که 

اقوام کشور را در انتخابات کمرنگ سازد.
در  تقلب  پیامدهای  از  هم چنان  آگاهان  این 
انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده و می گویند 
ریاست جمهوری،  نامزدان  تعدد  به  توجه  با  که 
احتمال رفتن انتخابات به دور دوم، باالست و در 
دور دوم، احتمال تقلب به سود نامزد مورد حمایت 

حکومت، حتمی است .
رییس جمهور  گذشته  روز  که  است  درحالی  این 
آیندۀ  انتخابات  در  خود  بی طرفی  بر  کرزی 

ریاست جمهوری تأکید کرد.
آقای کرزی گفت که به هیچ صورت اجازۀ مداخلۀ 
داخلی ها و خارجی ها را در امور انتخابات نخواهد 

داد.
کرزی  آقای  اظهارات  این  به  نسبت  آگاهان  اما 

تردید دارند.
و  »عجیب  با  سیاسي  مسایل  آگاه  مژده  وحید 
انتخابات ریاست جمهوری  غریب« خواندن فرایند 
مي گوید، حکومت در صددِ کمرنگ ساختن نقش 

تاجیک ها در انتخابات آینده است.
وي اضافه کرد: در حالي که بر اساس رسم معمول، 
اما برعکس  معاون اول باید از قوم تاجیک باشد؛ 
در برخي ایتالف هاي انتخاباتي، معاون اول از قوم 

تاجیک نیست.
اول  معاون  دوستم  جنرال  زماني که  کرد،  تأکید  او 

قومیت  مسألۀ  دیگر  احمدزي مي شود،  اشرف غني 
کمرنگ مي شود و قدرت شخص مطرح مي  گردد. 
هم  گذشته  از  که وضعیت  گفت  مي توان  بنابراین 
بدتر شده، زیرا قوم مي توانست شخصي را معرفي 

کند که تأثیرگذاري بیشتری داشته باشد.
به باور مژده، تعدد نامزدان چالش دیگري است که 
نه تنها سبب کمرنگ شدن نقش تاجیک ها خواهد 

شد، بل نقش سایر اقوام را نیز کاهش مي دهد.
به راه  با  کرزي  تیم  و  حکومت  مژده،  گفتۀ  به 
کم  را  ازبک ها  رأي  هم  بازي یی  چنین  انداختن 
کرده اند و هم در تالش اند که راي حزب اسالمي 
اسالمی  نامزد جمعیت  از  افغانستان  در جنوب  را 

بگیرند.
به راه  بازي  کرد،  تصریح  سیاسي  آگاه  این 
رأي  که  تیم حاکم سبب شده  توسط  انداخته شده 
همۀ نامزدان تقسیم شود؛ بنابراین دخالت حکومت 

در این مساله کاماًل روشن و مشخص است. 
مژده هم چنان گفت، تیم حاکم با به راه انداختن این 
بازي قصد دارد که دوباره حاکم شود و به نحوی 

در حکومت آینده حضور داشته باشد.
او با بیان این که در دور اول انتخابات، نامزد پیروز 
مشخص نخواهد شد، گفت که در دور دوم امکان 
تقلب بسیار زیاد است و بنابراین احتمال ملغا شدن 

انتخابات بیشتر می باشد.
دانشگاه  استاد  هاشمي  طاهر  داکتر  حال،  این  در 
کابل مي گوید، در سیاست چنین نیست که قدرت 
بل  شود؛  تقسیم  اقوام  بودن  کم  یا  زیاد  براساس 
همواره افراد براساس لیاقت و شایسته گي انتخاب 

مي شوند.

او تأکید کرد، اما ما خود سبب شده ایم که تقسیم 
سایر کشورها  در  برعکس  اما  قومي شود؛  قدرت 
افراد براساس شایسته ساالري انتخاب مي شوند، نه 

براساس کم و زیاد بودن قوم و قبیلۀ  شان. 
غني  اشرف  مثال  طور  به  افزود،  هاشمي  استاد 
رأي  دوستم  جنرال  که  کرده  فکر  چون  احمدزي 
بیشتر دارد؛ بنابر این او را به عنوان معاون اول خود 
قدرت  به  غني  اشرف  اگر  حالي که  در  برگزیده؛ 
برسد و براي پیش برد کاري به خارج از کشور سفر 
توان  اوست،  اول  معاون  که  دوستم  جنرال  کند، 
پیش برد امور را از لحاظ حقوقی و سیاسي ندارد.

استدالل  چنین  مي توان  پس  وي همچنان گفت،  
و  برنامه  و  طرح  بدون  نامزدان  اکثریت  که  کرد 
برعکس با در نظرگرفتن موقف اشخاص معاونین 
خود را انتخاب کردند تا بتواند برندۀ میدان باشند.

این  برنامه  هم  شاید  دانشگاه،  استاد  این  گفتۀ  به 
جمع آوري  را  آرا  ابتدا  در  اشخاص  این  که  باشد 
مي کنند و سپس به نفع شخص مورد نظر خود از 
اشرف  برادر  مثال  مي دهند، طور  انصراف  نامزدي 
رأي  است  ممکن  است  نامزد  که  احمدزي  غني 
خود را به برادراش اشرف غني احمدزي بدهد و 

با این قاعده رأي اشرف غني افزایش یابد.
استاد هاشمي همچنان گفت، این بازي را حکومت 
به راه انداخته تا بتواند قدرت را در آینده نیز در 
چند  نامزدشدن  زیرا  باشد،  داشته  خود  انحصار 
از حمایت حکومت برخوردار است،  شخصي که 

نشان گر این مسأله است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوري در شانزدهم 

ماه حمل سال 1۳9۳ خورشیدي برگزار شود.
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چک سفید حکومت را ...
افراد  با  را  آنها  پیوستن  رییس جمهور  بلخ،  والی  گفتۀ  به 
مختلف )استاد سیاف، زلمی رسول و اشرف غنی احمدزی( 
اینکه تصمیم رییس جمهور واحد  به دلیل  پیشنهاد کرده و 

نبود، به همین خاطر حزب جمعیت با آنان توافق نکرد.
با  ما  شدۀ  تیم جور  برابر  در  که  می گوییم  »ما  افزود:  وی 
مردم  ملی  وحدت  حزب  و  اسالمی  )حزب  متحدین 
پیش  به  نداریم،  خود  مقابل  در  حریفی  هیچ  افغانستان(، 

می رویم و در انتخابات آینده پیروز می شویم«.
رییس اجرایی جمعیت اسالمی در خصوص پیوستن معاون 
و یکی از اعضای ارشد جمعیت اسالمی به دیگر نامزدان 
شخصیت  دو  این   « گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کسانی نیستند که ما مجبور بسازیم که در یک جهت دیگر 

بروند؛ چون این ها تصمیم آزاد دارند«.
او گفت که احمدضیا مسعود و اسماعیل خان از چهره های 

نیرومند جمعیت اسالمی هستند.
و  رسول  زلمی  اول  معاون  عنوان  به  مسعود  احمدضیا 
اسماعیل خان به عنوان معاون اول عبدالرب رسول سیاف 

از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند.
برگزاری  زمان  تا  دیگر  ماه  شش  کرد:  خاطرنشان  وی 
انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و تغییرات زیادی در 

صف آرایی انتخابات به وجود خواهد آمد.
جمعیت  جزب  رییس  ربانی  الدین  صالح  حال،  این  با 
اسالمی مردم افغانستان نیز در مراسم افتتاح دفتر جدید این 
متحدین خود،  اتفاق  به  ما   « حزب صبحت کرد و گفت: 
تکت انتخاباتی را به دست گرفتیم و با رعایت اصول وارد 

کاروزار انتخابات شده ایم«.
وی تصریح کرد که برعالوه حزب اسالمی و حزب وحدت 
اسالمی مردم افغانستان، 1۵ حزب فعال سیاسی دیگر نیز در 

انتخابات آینده با جمعیت متحد شده اند.
آقای ربانی عنوان داشت که حرکت آنها رو به جلو و بر 
مبنای مشارکت سیاسی در حکومت آیندۀ افغانستان است.

او بر برگزاری انتخابات »برنامه محور« در کشور تأکید کرد 
به  را  انتخابات  فضای  که  انتخابات خواست  نامزدان  از  و 

فضای همدلی مبدل سازند.

دومین نشست مشورتی...
 مناطق کشور در میان گذاشته شود.

نخبه گان والیت هرات در این نشست بر اهمیت طرح 
اجندای ملی برای خروج از بحران کنونی افغانستان 

تأکید کردند.
ملی  اجندای  طرح  کرسی نشاندن  به  آن ها،  گفتۀ  به 
تالش و پیکار پیگیر و مستمر می خواهد، زیرا حلقاتی 
هستند که در پی تخریب این طرح که برای خروج 
از بحران و بن بست کنونی ارایه شده است، می باشند.
نشست  این  اشتراک کننده گان  از  شماری 
ملی  اجندای  طرح  خصوص  در  را  پرسش های شان 
استاد  مسعود،  ولی  احمد  از سوی  که  کردند  مطرح 
زیوری و هادی میران، به پرسش های آن ها پاسخ ارایه 

شد.
در پایان این نشست، اشتراک  کننده گان اعالمیه یی را 

نیز صادر کردند که اینک می خوانید:
حوزۀ  در  ملی  آجندای  کنفرانس  دومین  قطعنامۀ 

جنوب غرب
آجندای ملی به حیث یک نقشۀ راه در جهت ایجاد 
 - ملی  گفتمان  راه اندازی  ملی،  هم گرایی  و  تفاهم 
به  رسیدن  بحران،  مدیریت  و  مهار  منظور  به  مدنی 

تفاهم بین االفغانی و دست یابی به صلح پایدار تدوین 
یافته است.

که  ملی  آجندای  مؤلفه های  اندی،  و  سال  یک  از 
شامل مرحله های زیر می باشد با تعدادی از نخبه گان 
برجستۀ افغانستان به رأی زنی و مشورت گرفته شد: 
_ راه اندازی دیالوگ بین االفغانی، گفتمان ملی، مدنی.

_ توافق روی دیدگاه های مشترک ملی. 
_ راه اندازی پروسۀ اعتماد سازی.

_ تشکیل دولت وحدت ملی.
_ اصالحات سیاسی بر اساس نیازهای معاصر جامعه.
هم آهنگی  با  ملی  آجندای  مشورتی  کنفرانس  اولین 
جمعی از فعالین آجندا، با اشتراک نزدیک به  ۳۰۰تن 
از نخبه گان سرشناس سیاسی و جامعۀ مدنی افغانستان 

در کابل تدویر یافت.
طی این کنفرانس مشورتی، از طرح آجندای ملی در 
کلیت حمایت صورت گرفت و بر ادامۀ نشست های 
منظور  به  افغانستان  سراسر  نخبه گان  با  مشورتی 

تکمیل و غنامندی بیشتر این طرح تأکید گردید.
همچنان پشنهاد شد تا به خاطر تداوم گفتمان ملی در 
بارۀ مسایل کالن کشوری، مراکز دیالوگ بین االفغانی 

در مرکز و والیات ایجاد گردد.

مشورتی  نشست  دومین  طی  امروز  خوشبختانه 
نخبه گان حوزۀ جنوب غرب در شهر باستانی هرات، 
ضمن تأیید بر توافق نشست مشورتی اول در کابل، 
تشکیل  نحوۀ  و  انتخابات  محور  در  نظرهایی  تبادل 

دولت آینده نیز صورت گرفت. 
موجود  بحرانی  شرایط  در  که  شد  فیصله  نتیجه  در 
قانونی  اصل  یک  انتخابات  برگزاری  افغانستان  در 
تشکیل  انتخابات  فرایند  در  و  است  جدی  نیاز  و 
میکانیزم  ایجاد  به منظور  ملی  وحدت  دولِت 
سطح  در  مطرح  چهره های  از  جمعی  تصمیم گیری 
تعدادی  نیک نام و  تأثیر گذار و  ملی، شخصیت های 
دولت  تشکیل  نحوۀ  کارآترین  جدید،  چهره های  از 
مشروع، مطمین و مرجعیت اعتماد در کشور می باشد.

دیدار از بنیاد شهید مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود در حاشیۀ کنفرانس 
هرات  شهروندان  از  شماری  با  ملی،  اجندای  طرح 
در دفتر بنیاد شهید مسعود در والیت هرات دیدار و 

گفت وگو کرد.
او در این سفر به شماری از فعالین سیاسی و فرهنگی 
کارکردهای  از  ستایش  با  غرب  جنوب  والیت های 

آن ها تقدیر نامه هایی را نیز به آنان اهدا کرد.
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به  کندز  در  را  پایگاه محلی خود  آلمانی ها 
فلوریان  افغانستان سپردند.  امنیتی  نیروهای 
افغانستان دویچه وله  وایگند، رییس بخش 
ساله  ده  حدود  ماموریت  تبصره  این  در 
نیروهای آلمانی در کندز را بررسی می  کند.

را  »کندز«  کلمۀ  رسانه ها  در  که  کسی  هر 
جستجو کند، همین چند نتیجۀ همیشگی را 
به دست می آورد: حمله بر دو تانکر نفت با 
1۰۰ کشته، جنگ با طالبان، ۵4 سرباز کشته 
شدۀ آلمانی، »همکاری« دشوار و حتی ناکام 

با نیروهای امنیتی افغان...

توماس دیمیزیر، وزیر دفاع آلمان می گوید: 
»در این جا مأموریت حفر چاه های آب به 
مبدل شده است«. در یک  مأموریت رزمی 
گفت:  می توان  چنین  شدیدتر  بندی  جمله 
ارتش آلمان در شمال افغانستان وجهۀ خود 
را به عنوان ارتش صلح از دست داده است.
این در حالی است که در آغاز، یعنی زمانی 
که اولین نظامیان آلمانی در خزان سال 2۰۰۳ 
وارد کندز شدند، فوراً چند قطعه زمین در 
به  آن  اطراف  و  شد  خریداری  شهر  مرکز 
صورت موقت دیوار و سیم خار دار کشیده 
نیروهای  را  ساحات  این  بانی  دیده  شد. 
مردم  بین  از  زود  بسیار  که  افغان،  امنیتی 
چیز  گرفتند.  دوش  به  گردیدند،  استخدام 
نشده  گرفته  نظر  در  این  از  بیشتر  دیگری 
بود، زیرا سربازان آلمانی به عنوان دوست، 
نیروهای آزادی بخش و مددرسانان عرصۀ 

بازسازی به آنجا آمده بودند. سربازان آلمانی 
و  بودند  واقف  خود  مأموریت  این  بر  هم 
هم مردم افغانستان آنها را به همین دید می 
نگریستند. به زودی از یک »کندز بسیار آرام 

و مطلوب« سخن گفته می شد.
از سوی  فشار  بعد  به  از سال 2۰۰۶  وقتی 
گردید،  بیشتر  افغانستان  جنوب  در  طالبان 
شورشیان تالش کردند در منطقۀ آرام شمال 
مخفیگاه های خود را ایجاد کنند، و در این 
در  شدند.  هم  موفق  حدی  تا  خود  تالش 
این میان قطعات آلمانی مستقر در کندز به 

قرارگاه دیگری، که با برج مستحکم بر فراز 
تپه ای در شهر کندز ساخته شده بود، نقل 
مکان کردند. دیگر از »کندز آرام« سخنی به 
آلمان  ارتش  قطارهای  زیرا  آمد،  نمی  میان 
و  گرفتند  می  قرار  حمالت  هدف  پیوسته 
در جنگ ها دخیل می گردیدند. در آلمان، 
برای اولین بار پس از جنگ دوم جهانی، از 
»سرباز کشته شده در جنگ« سخن به میان 
از  بار پس  اولین  آلمانی برای  آمد. قطعات 
حمله  به  شان  خود  ابتکار  به   ،194۵ سال 
آغاز کردند. عواقب این ابتکار عمل فاجعه 
سال  در  هوایی  حملۀ  در  چنانچه  بود،  بار 
2۰۰9 بر دو تانکر نفت، که به دستور ارتش 
آلمان صورت گرفت، شمار زیادی از افغان 

های ملکی کشته شدند.
این تصاویر در آلمان جنجال برانگیز شدند 
و سر و صداها را ایجاد کردند. »مأموریت 

و  عاطفی  های  بحث  نماد  یک  به  کندز« 
مداخالت  پذیرش  و  مفهوم  پیرامون  داغ 

مسلحانۀ آلمان در خارج مبدل شد.
دست  که  گردیدند  سبب  ها  بحث  این 
آوردهای غیر قابل انکار و ده سالۀ قطعات 
به  کاماًل  آن  اطراف  و  کندز  در  آلمانی 
سرک  احداث  شوند.  سپرده  فراموشی 
ایجاد  مراکز صحی،  و  مکاتب  ساختن  ها، 
 1۶۰۰ و  معلمان  برای  آموزشی  تأسیسات 
دانشجو و اعمار یک فابریکه برای کانسرو 
دست  این  شامل  رومی،  بادنجان  سازی 
آموزش  و  تعلیم  از  همچنان  اند.  آوردها 
پولیس و کسبه کاران نیز می توان نام برد. 
مددرسانان مأموریت های ملکی توسعه یی 
صدها پروژۀ خورد و بزرگ را در مشارکت 
با  اما  آن،  از  جدا  یا  و  آلمان،  ارتش  با 
کرده  عملی  آلمان،  نظامی  قرارگاه  حمایت 
اند. این قرارگاه خود به یک عامل ارزشمند 

اقتصادی در کندز مبدل گردید.
اکنون این خدمات و دست آوردها با خطر 
مواجه اند. تنها افراد بسیار خوشبین به این 
افغان  امنیتی  نیروهای  اکنون  که  اند  باور 
بدون هیچ مشکلی می توانند نظم و امنیت 
را تإمین کنند. هرچند سازمان دولتی کمک 
های توسعه یی آلمان )جی آی زید( اعالم 
کرد که پس از بیرون رفتن قطعات آلمانی 
نیز به فعالیت های خود در افغانستان ادامه 
در  است  مجبور  سازمان  این  اما  دهد،  می 
آینده خود را با شرایط زمان و قدرت حاکم 
روز  طالبان  زیرا  سازد.  عیار  کشور  این  در 
به روز قدرت بیشتر می گیرند و هم اکنون 
برخی از نواحی اطراف شهر کندز را تحت 
دیگر  سوی  از  اند.  درآورده  خود  کنترول 
به اصطالح  این  برای  نمادین  اهمیت  کندز 
»جهاد طالبان« دارد، زیرا این شهر، پیش از 
مداخلۀ نظامی ایاالت متحدۀ امریکا به دنبال 
حمالت یازدهم سپتمبر 2۰۰1، مرکز اصلی 
می  شمار  به  افغانستان  شمال  در  طالبان 
رفت. اگر پس از بیرون رفتن قطعات آلمانی 
از کندز باز هم طالبان در آن والیت قدرتمند 
شوند، این تندروان را بیشتر نیرو بخشیده و 

سیگنالی برای افغانستان خواهد بود.

مأموریت ناکام ارتش آلمان در کندز

دستاوردها در خطر قرار دارد
ولسمشر په ټاکنو کې...

بې  به  کې  ټاکنو  په  روښانه کوي چې  دا  کې   

طرفه پاتې نيش؛ فقط یوازې غواړي چې دولت 

بې طرفه پاتې يش.

چې  کله  دی،  باور  دې  په  مسعود  استاد 

ولسمرش کرزی بې پرې نه پاتې کېږي نو حتاًم 

د چا تر شا والړ دی او مالتړ به ترېنه وکړي؛ 

خو که دا کار وکړي پایله به یې هامغه ډول وي 

چې ایراين ولسمرش په ټاکنو کې د خپل نوماند 

په ګټه کار کاوه او پایله یې ناکامي وه.

په  خورا  کې  جرګه  لویه  په  چې  زیاتوي،  دی 

محتاط ډول عمل کېږي؛ څو خلک په دې اړه 

دا هڅې  به  اندازې  یوې  تر  او  ونه کړي  شک 

وکړي، چې خپله هم ترې انکار نيش کوالی.

محمد  شننونکی  چارو  سیايس  د  راز  دغه 

امین فرهنګ ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې 

امنیتي  ټولو  ده چې  دنده  ولسمرش  داد  وویل، 

او دولتي ارګانونو ته ووايي، چې په ټاکنو کې 

له السوهنې ډډه وکړي؛ خو له بده مرغه چې 

په افغانستان کې د ویلو او عمل تر منځ لوی 

واټن شته.

پرمهال  نوملیکنې  د  کاندیدانو  د  وایي،  دی 

ولیدل شول چې له پراخو دولتی امکاناتو ګټه 

واخیستل شوه، هغو چارواکیو چې استعفا یې 

هم کړې وه، له دولتي موټرو او امکاناتو حتی 

امنیتي ځواکونو نه یې ګټه پورته  له پولیسو او 

کړه.

د هغه په وینا، په راتلونکیو ټاکنو کې هم هېڅ 

له  به  کاندیدان  او  چارواکي  چې  نشته  شک 

په  بلکې  کوي،  پورته  نه  ګټه  امکاناتو  دولتي 

مستقیم او غیر مستقیم ډول به دغه چاره تر رسه 

کوي.

کې  قدرت  په  چې  کسان  هغه  زیاتوي،  دی 

وي د هغو نوماندو لپاره چې د خوښې وړ یې 

وي، هرو مرو ورته له دولتي امکاناتو ګټه پورته 

کوي.

له  کرزي  ولسمرش  وايي،  فرهنګ  ښاغلی 

رويس ولسمرش پوتین رسه په لیدنه کې یادونه 

کړې وه، چې د ولسمرشۍ راتلونکی کاندید په 

همدې خونه همدا اوس مهال له ده رسه ناست 

دی او وروسته روښانه شوه چې ښاغيل زملي 

رسول استعفا ورکړه او ځان یې کاندید کړ.

چې  کوي  ښکارندوي  دې  د  دا  وویل،  هغه 

ښاغلی رسول د ولسمرش کرزي مالتړ له ځانه 

رسه لري او هغه به ورته کار کوي.

ماتئوس: 

بایرن تیکی تاکایی شده است

یک  اوزیل  می گوید  خدیرا  سامی 
بازیکن نابغه فوتبالی است و آرسنال به 
لیگ  در  قهرمانی  به  می تواند  او  کمک 

برتر برسد.
مسوت اوزیل از زمان پیوستن به آرسنال 
توانسته این تیم را متحول کند و به صدر 
جدول لیگ برتر برساند. او در پنج بازی 
خود برای آرسنال موفق شده است یک 
گل به ثمر برساند و چهار پاس گل نیز 

برای هم تیمی هایش فراهم کند.
مسوت  سابق  هم تیمی  خدیرا،  سامی 
پیوستن  درباره  رئال مادرید  در  اوزیل 
با  آرسنال  می گوید:   آرسنال  به  اوزیل 
اوزیل خیلی  گرفتن مسوت  به خدمت 
در  آرسنال  نظرم  به  است.  شده  قوی 

مسوت  حضور  لطف  به  حاضر  حال 
اوزیل قوی ترین تیم جزیره است و اگر 
اوزیل تا پایان فصل بتواند شرایط خوبی 
قهرمان  فصل  این  آرسنال  باشد،  داشته 

لیگ برتر انگلیس خواهد شد.
خدیرا در ادامه گفت : اوزیل از آن دسته 
هر  در  می تواند  که  است  بازیکنان  از 
لحظه بازی را تغییر دهد. او قابلیت های 
در  نابغه  بازیکن  یک  او  دارد.  زیادی 
دیگری  راه  هیچ  است.  فوتبال  زمین 
ندارد. خیلی ها  او وجود  برای توصیف 
ناراحت  اوزیل  رفتن  از  رئال مادرید  در 
بهترین  خود  پست  در  زیرا  شدند 
بازیکن جهان بود. البته به عنوان دوست 
را  او  تصمیم  اوزیل،  سابق  هم تیمی  و 

درک می کنم.
حال  در  اوزیل  گفت :   پایان  در  خدیرا 
حاضر در حال عادت به شرایط آرسنال 
در لیگ برتر است. او هنوز در آرسنال 

جا نیفتاده است.
برابر  تساوی  از  پس  آرسنال 
صدر  در  امتیاز   1۶ با  وست بروم ویچ 

جدول لیگ برتر قرار دارد.

اروپا  فوتبال  اتحادیه  مشاوران 
جام   برای  برنامه یی  ارائه  با 
ملت های اروپا قصد دارند شکل 
تغییرات  با  را  مسابقات  این 

اساسی روبه رو کنند.
سال  در  اروپا  ملت های  جام 
یک  جای  به  است  قرار   2۰2۰
در  و  اروپا  سرتاسر  در  کشور 
اما  شود  برگزار  کشور  چند 
اتحادیه  در  تصمیم  اساسی ترین 
فوتبال اروپا دعوت از کشور های 
حضور  برای  قاره ها  سایر  برتر 
در جام ملت های اروپاست. جام 
از  نیز  جنوبی  آمریکا  ملت های 
بوده  شکل  این  به   199۳ سال 
است که کشور های معروف سایر 
قاره ها را به این مسابقات دعوت 

می کند.
روزنامه »ایندیپندنت« این تصمیم 
بین  اختالفات  نتیجه  را  عجیب 
بالتر  سپ  و  پالتینی  میشل 
می داند. مشاور میشل پالتینی در 
گفت وگو با این روزنامه انگلیسی 
حاضر  حال  در  فیفا  کرد:  عنوان 
در  اروپایی  تیم های  شدن  کم 
داده  قرار  نظر  مد  را  جام جهانی 
تالش  خاطر  همین  به  و  است 
تیم های  برنامه،  این  با  تا  شده 
بزرگ فوتبال جهان نظیر برزیل و 
آرژانتین بتوانند در جام ملت های 

اروپا بازی کنند.س
در جام جهانی  تیم حاضر  از ۳2 
قاره  از  تیم   1۳ برزیل،   2۰14

اروپا خواهند بود.

معتقد  مونیخ  بایرن  سابق  کاپیتان 
با  تیم  این  بازی  سبک  که  است 
تاکایی شده  تیکی  گواردیوال  آمدن 

است.
بایرن مونیخ هر چند فصل گذشته 
را  آلمان  و  اروپا  فوتبال  گانه  سه 
نشد  باعث  این  اما  آورد  دست  به 
را  هاینکس  باشگاه،  این  سران  تا 
آنها  که  چرا  نکنند  برکنار  کار  از 
گواردیوال  آوردن  با  می خواستند 
نظم  با  عجین  را  تاکا  تیکی  سبک 

فوتبال آلمان کنند.
تیم  سابق  ستاره  ماتئوس  لوتار 
که  است  معتقد  آلمان  فوتبال  ملی 
گواردیوال در ماموریت خود موفق 
بوده است چرا که بایرن مونیخ هم 
با همان سبک تیکی تاکای بارسلونا 

بازی می کند.
سال  تا   1984 سال  از  که  ماتئوس 
کرد  بازی  مونیخ  بایرن  در   1988
اسکای  شبکه  با  که  گفتگویی  در 
گواردیوال  گفت:  داشت،  اسپورت 
به  بارسلونا  از  را  تاکا  تیکی  سبک 
االن  که  سبکی  است.  آورده  بایرن 
همان  کند  می  بازی  مونیخ  بایرن 

است  بارسلونا  تاکای  تیکی  سبک 
این دستاوردی است که گواردیوال 

به بایرن آورده است.
هشتم  هفته  در  مونیخ  بایرن 
تساوی  با  بوندسلیگا  رقابت های 
برابر لورکوزن متوقف  بر یک  یک 
شکست  به  توجه  با  اما  شد 
دورتموند برابر مونشن گالدباخ به 
صدر جدول رده بندی صعود کرد.

آمدن  با  که  است  معتقد  ماتئوس 
گواردیوال سبک بازی دفاعی بایرن 
 « است:  کرده  تغییر  هم  مونیخ 
گواردیوال سبک بازی فیلیپ الم را 
تغییر داده است. آسیب دیده گی های 
شده  باعث  مارتینس  خاوی  پیاپی 
است تا الم بیشتر به کارهای دفاعی 
از الم  بپردازد. گواردیوال به خوبی 

استفاده می کند.«

خدیرا: 
اوزیل آرسنال را قهرمان لیگ برتر 

می کند

مسی و نیمار 
در جام ملت های اروپا!

ورزشــــــ

معذرت خواهی جنرال...
 ندارند.«

هیچ   که  است  گفته  همچنین  دوستم  آقای 
از  ناشی  آسیب های  از  افغانستان  در  قومی 
جنگ های داخلی مصون نمانده و همه اقوام 

در این کشور رنج دیده اند.
عنوان  به  »جنگ  است:  افزوده  دوستم  آقای 
بی  مردمان  از  متاسفانه  بشری،  عمل  بدترین 
ما را  نتیجه  ما قربانی گرفته است و در  گناه 
از هم جدا  و  بی اعتماد ساخته  به هم  نسبت 
نگه داشته است. این واقعیت تلخ کشور باید 

روزی با جسارت اذعان می شد.«
می  »ما  است:  گفته  همچنین  دوستم  جنرال 
باشیم  نوی  نو و رسم  آغازگر عصر  خواهیم 
و  جسورانه  نیز  سایرین  آن  اساس  به  که 
جوانمردانه به اشتباهات گذشته اذعان نمایند 
و همه با هم از تکرار آن به صورت جمعی 

جلوگیری کنیم.«
پیش رو  انتخابات  به  اشاره  با  جنرال دوستم 
برای  ما  شریف  مردم  که  صورتی  »در  گفته: 
ما مجال خدمت بدهند، ما متعهد هستیم که 

از این فرصت تاریخی برای مرهم گذاری بر 
دردهای مردم مان استفاده کنیم؛ تمامی تالش 
داخلی  شدگان  بیجا  بازگرداندن  برای  را  ها 
که  نماییم  می  تعهد  و  برده  کار  به  کشور 
افغانستان ما به خانه مشترک همه گان مبدل 
باره در این  گردیده و هیچ درد و ظلمی دو 

کشور تکرار نگردد.«
این نخستین باری است که یک رهبر مطرح 
از  افغانستان  داخلی  جنگ های  در  دخیل 
می  معذرت  مستقیمًا  جنگ ها  این  قربانیان 

خواهد.
با این وجود این اقدام جنرال دوستم یک روز 
پس از معرفی اش به عنوان نامزد معاونت اول 
ریاست جمهوری، از سوی شماری ها تالش 

انتخاباتی برای جلب آرا تلقی خواهد شد.
هفتاد  دهه  در  افغانستان  داخلی  جنگ های 
هجری خورشیدی منجر به کشته شدن هزارها 
غیرنظامی در افغانستان شد و نهادهای جهانی 
حقوق بشر شماری از رهبران و افراد دخیل 
در این جنگ ها را متهم به »جنایت جنگی و 

نقض حقوق بشر« کرده اند.
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کرزي  ولسمرش  چې  کې  حال  داسې  په 

ویيل په ټاکنو کې بې طرفه دی او اجازه 

ټاکنو  په  حکومت  چې  کړي،  ورنه  به 

سیايس  یوشمېر  وکړي،  السوهنه  کې 

د  کې  افغانستان  په  چې  وايي،  شنناندي 

خربو او عمل تر منځ واټن ډېر دی او ارو 

مرو به له دولتي امکاناتو په ټاکنو کې ګټه 

پورته کړل يش.

دوو  د  کرزي  ولسمرش  وړاندې  دې  له 

فرمانونو په خپرولو رسه امنیتي او دولتي 

په  چې  وه،  کړې  سپارښتنه  ته  چارواکیو 

ټاکنو کې السوهنه نه کوي.

چې  راغيل،  هم  دا  کې  فرامینو  دغو  په 

هېڅوک په ټاکنو کې له دولتي امکاناتو ګټه نه يش اخیستی او 

که دغه کار وکړي، تر عديل څار الندې به رايش.

د کابل پوهنتون استاد سیدمسعود ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه 

کې وویل، چې په ټاکنو کې د دولتي او امنیتي کارکوونکیو د 

نه السوهنې او له دولتي امکاناتو نه د ګټې نه اخیستو لپاره دغه 

ډول فرمانونه ګټور دي، ځکه په تېرو ټاکنو کې هم دغه ډول 

فرمان ډېره ګټه کړې وه.

وړاندې  پر  فرمانونو  اوسنیو خپرو شویو  د  زیاتوي، چې  خو 

یوشمېر  کابینې  د  خوا  یوې  له  ځکه  شته  هم  ستونزې  ځینې 

غړي ولسمرشیزو ټاکنو ته والړ دي او له بلې خوا د ولسمرش 

کرزي د دویم مرستیال محمد کریم خلیيل په استازولۍ رسور 

دانش چې د ولسمرش د قضايي بورد مرش و د یوه نوماند دویم 

مرستیال دی.

دغه  دی چې  نه  من  هیله  ډېر  امله  له همدې  وینا،  په  هغه  د 

فرمانونه به تطبیق يش.

نو  يش  هم  تطبیق  فرمانونه  دغه  چېرې  که  زیاتوي،  نوموړی 

ستونزمنه به ځکه وي، چې والیان، ولسواالن او نور چارواکي 

ټول دولتي دي؛ خو د ولسمرشیزو ټاکنو په نوماندو پورې هر 

څو ځانګړي تړاوونه لري، چې له امله یې د دې فرمان د تطبیق 

پر وړاندې خنډ جوړېږي.

چې  ده  معمول  دا  کې  نړۍ  ټوله  په  وویل،  مسعود  ښاغيل 

حاکمیت په اسانۍ نه غواړي چې واک یې له السه ووځي او 

د سیايس واک د ساتلو او غځولو لپاره په ټاکنو کې السوهنې 

کوي په افغانستان کې هم دا معمول ده؛ خو که دا السوهنه پټه 

وي خورا خطرناکه او که ښکاره وي، نو باید مخه یې ونیول 

يش.

د کابل پوهنتون دغه استاد وايي، رسه له دې چې لویه جرګه 

لپاره جوړېږي؛ خو  تړون د السلیک  امنیتي  د  امریکا رسه  له 

برخه  د  تر ډېره د جرګې  به هڅه وکړي چې  ولسمرش کرزی 

والو پام د خپلې خوښې وړ نوماند ته واړوي.

د هغه په خربه، ولسمرش کرزی په هېڅ صورت په ټاکنو کې 

بې پرې نيش پاتې کېدای، ځکه خپله وايي چې په ټاکنو کې به 

خپله رایه وکاروي؛ نو په حقیقت...                       پاتې ۷ مخ

شننونکي:

اعالن ولسمشر په ټاکنو کې بې پرې نه دی
داوطلــبی

سیمرغ البرز راهی بازی 
نهایی شد

دولت جمهوري اسالمي افغانستان
وزارت فواید عامه

ریاست حفظ و مراقبت سرکها
آمریت فواید عامه والیت پنجشیر

مدیریت ساختمان

رياست فوايد عامه واليت پنجشير 
قرار داد برفپاكي )137( كيلومتر 

سرك عمومي واليت پنجشير را به 
داوطلبي مي گذار اشخاص ، افراد و 
موسسات داخلي و خارجي كه ثبت 
اداره آيسا باشند و خواهش اشتراك 
را در مجلس داوطلبي داشته باشند 

الي مدت )21( يوم بعد از نشر 
اعالن درخواست هاي خويش را به 
مديرت ساختمان رياست فوايد عامه 
واليت پنجشير واقع پاراخ سپرده 

شرطنامه را مالحظه فرموده تضمين 
اخذ ميگردد.

 در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان 
دو تیم عقابان هندوکش و سیمرغ البرز به مصاف هم رفتند.

در بازی رفت دو تیم، عقابان هندوکش موفق به شکست دو بر 
یک سیمرغ البرز شده بود و با یک تساوی در بازی برگشت می 

توانست به بازی نهایی راه یابد.
رفته  و  دنبال شد  تیم  دو  از سوی  احتیاط  با  ابتدا  در  بازی  این 
رفته تیم سیمرغ البرز بازی را در دست گرفت و فیاض عزیزی 

توانست گل اول بازی را برای سیمرغ البرز به ثمر برساند.
فهیم  شاگردان  برصفر  یک  برتری  با  نهایت  در  بازی  اول  نیمه 
شریفیار به پایان رسید و در مجموع دو بازی رفت وبرگشت همه 

چیز به تساوی کشیده شود.
عقابان هندوکش نیمه دوم بازی را هجومی آغاز کردند و زمری 

سالنگی در دقیقه ۵4 گل مساوی را به ثمر رساند.
بااین حال، بریالی صافی بازیکن تیم سیمرغ البرز در دقیقه 7۰ از 
بازی اخراج شد و همچنان زمری سالنگی از تیم عقابان هندوکش 

در دقیقه 98 کارت سرخ گرفت و از بازی اخراج شد.
ثمر  به  را  البرز  سیمرغ  دو  گل  بازی   77 دقیقه  در  نصیب  امید 

رساند.
پنالتی گل  با ضربه  بازی  فیاض عزیزی توانست در دقیقه 118 

سوم سیمرغ البرز را به ثمر برساند.
در نهایت بازی با برتری سه بر یک تیم سیمرغ البرز و در مجموع 
دو بازی با نتیجه 4 بر ۳ به نفع این تیم به پایان رسید و این تیم 

دومین تجربه حضور در فینال این رقابت ها را کسب کرد.
بازی پایانی این مسابقات قرار است...              ادامه صفحه 6

ملی  جنبش  رهبر  دوستم،  عبدالرشید  جنرال 
صفحۀ  در  بیانیه یی  انتشار  با  افغانستان  اسالمی 
جریان  در  که  کسانی  از  خود  فیس بوک  رسمی 
کشور  این  گذشته  دهه  دو  داخلی  جنگ های 
آسیب دیده اند عذرخواهی کرد و از سایر رهبران 
و چهره های دخیل در این جنگ ها دعوت کرد که 
برای بازگشایی »صفحه جدیدی در تاریخ سیاسی 
از  گذشته  دهه  دو  در  که  کسانی  از  افغانستان« 
در  جنگ ها  و  تنش ها  به  منجر  که  سیاست هایی 

این کشور شد، متاثر شده اند، معذرت بخواهند.
رسیده  فرا  آن  »وقت  است:  گفته   دوستم  آقای 
است که همه ما از اثرات منفی ای که سیاست های 
ما در گذشته به مردم سراسر کشور رسانده است، 
از آنان معذرت بخواهیم. من می خواهم در این 

راستا پیشقدم باشم و بگویم که ما از همه آنانی 
که در هر دو طرف جنگ ها متحمل آسیب شده 

اند معذرت می خواهیم.«
جنرال دوستم با اشاره به حوادث دو دهه اخیر در 
افغانستان، می گوید: »در جنگ های داخلی دو دهۀ 
اخیر کبوتران سفید وجود...        ادامه صفحه 7

معذرت خواهی جنرال دوستم از قربانیان 
جنگ های داخلی
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