
 ۸۵ دموکراسی،  انترنشنل  موسسه  سنجی  نظر  اساس  بر 
درصِد  مردم افغانستان در انتخابات آینده ریاست جمهوری 

و شوراهای والیتی کشور اشتراک خواهند کرد.
در این نظر سنجی آمده است که بیش از ۷۱ درصد مردم، 
اشتراک  و  مهم  بسیار  را  ریاست جمهوری  آینده  انتخابات 
در آن را وظیفه و مسوولیت هر شهروند افغانستان عنوان 

کرده اند.
این نظر سنجی از سوی موسسه »SPS« به همکاری مالی 
موسسه »DI« از ۵۰۰ محل نمونه گیری و در ۱۱۵ ولسوالی 

۳۴ والیت افغانستان انجام شده است.
در این نظر سنجی ۱۳۵ مصاحبه کننده از ۲۵۰۰ نفر در مورد 
انتخابات آینده، میزان عالقه و اشتراک مردم در انتخابات، 
انتخابات  نامزدان  از  مردم  آگاهی  و  انتخابات  شفافیت 

ریاست جمهوری پرسیده اند.
دموکراسی  انترنشنل  موسسه  عضو  وفایی  محمدحسن 

آنان مصاحبه صورت  با  از کسانی که  » ۸۵ درصد  گفت: 
و  می کنند  اشتراک   ۱۳۹۳ انتخابات  در  که  گفته اند  گرفته، 
تنها ۸ درصد می گویند که اشتراک نخواهند کرد و این آمار 

از زون شمال و غرب تا به زون شرق کمتر شده است«.
افزود: بیش از ۶۰ درصد مصاحبه شونده گان  آقای وفایی 
گفته اند که خانواده و افرادی را که آنان می شناسند نیز در 
منفی  پاسخ  درصد   ۱۴ و  کرد  خواهند  اشتراک  انتخابات 

                                                   ادامه صفحه 6داده اند.
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کسي که امکاِن رفتن به ارتفاع را در عضالِت خود حس کنـد، به راستي 
باهوش است.

فرناندو پسوا 
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انتـخابات؛
عبــور 
از دهاِن 

هیـــوال!

جنرال  بار  این  دفاع،  وزیر  محمدی  بسم اهلل  از  بعد 
مرادعلی مراد، فرمانده نیروهای زمینی ارتش دومین مقام 
امریکا  با  امنیتی  امضای سند  بر  که  نظامی کشور است 
تاکید می کند. به گفته او اگر موافقتنامه امنیتی با آمریکا 
به زودی امضاء نشود،...                   ادامه صفحه 6

برای  ویژه  تدابیر  اتخاذ  از  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
کشور  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدهای  امنیت  تامین 

خبر داد.
کابل  در  در جمع خبرنگاران  دوشنبه  صدیق صدیقی روز 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای  امنیت  تامین  گفت: 
افغانستان اهمیت زیادی دارد و وزارت داخله در این زمینه 
از نزدیک...                                      ادامه صفحه 6

شماری از فعاالن سیاسی از رسانه ها می خواهند که تحت 
تأثیر افکار و سخنان حامد کرزی قرار نگیرند.

می خواهد  کرزی  حامد  گویند،  می  سیاسی  فعاالن  این 

قبال  در  خودش  موضع 
در  را  امنیتی  پیمان  سند 
رسانه ها  با  که  نشستی 
دهد  جلو  موجه  داشت، 
و آن را در راستای منافع 
کند  تلقی  افغانستان  ملی 
کند  وادار  را  رسانه ها  و 
که با او همسو و هم نظر 

شوند.
آنان،  گفتۀ  به 
روند  حرکت ها  این  با  می خواهد  کرزی  رییس جمهور 
انتخابات را در رسانه ها به نحوی مدیریت کند؛ بنابراین 
باید رسانه ها متوجه این مساله باشند و اجازه ندهند که 

چنین اهدافی عملی شود.
رییس جمهور کرزی در نشستی که روز شنبۀ هفته جاری 
نماینده گان  تا  کرد  تالش  داشت،  رسانه ها  مسووالن  با 
رسانه ها را متقاعد کند که شرط های او برای عدم امضا 

پیمان امنیتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
ایتالف  سانچارکی سخنگوی  فاضل  آقا حسین  سید  اما 
رسانه ها  با  کرزی  رییس جمهور  دیدار   « می گوید:  ملی 
بیان گر این است که او به شدت تحت فشار افکار عمومی 

و نشرات رسانه ها قرار دارد«.
او افزود: » حامد کرزی به نحوی خود را منزوی احساس 
می کند؛ بنابراین می خواهد با دادن امتیازهایی به رسانه ها، 
افکار صاحبان رسانه ها را به خود جلب کرده و آنان را 
با خود همسو بسازد«....                    ادامه صفحه 6

هشدار فرمانده ارشد ارتش 
از پیامد تأخیر در امضای 

موافقتنامۀ امنیتی

انترنشنل دموکراسی:
هشتاد درصِد مردم در انتخابات شرکت 
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صفحه 6

واکنش تحلیلگران به سخنان اخیر کرزی:

رسانه ها فریب اظهارات کرزی را نخورند!

وزارت داخله:

تأمین امنیت نامزدان اهمیت 
زیادی دارد



مذاکراِت رسمی میان مقام های افغانستان و ناتو 
در مورد امضای موافقت نامۀ »موقعیت نیروهای 
ناتو« در افغانستان آغاز شده، درحالی که آقای 
مورد  در  را  خود  نهایی  تصمیم  هنوز  کرزی 
امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا روشن نکرده 

است. 

نیز  ناتو  با  افغانستان  باشد  قرار  اگر 
نکات  شک  بدون  کند،  امضا  موافقت نامه یی 
بود که در سند  آن هم مسایلی خواهند  اصلِی 
امنیتی میان امریکا و افغانستان مطرح شده اند. 
ادامۀ  ناتو  عضو  کشورهای  دیگر،  جانب  از 
به  خود  مالی  کمک های  و  نظامی  حضور 
افغانستان را منوط به امضای توافق نامۀ امنیتی 
به  این کشورها  از  بسیاری  کرده اند.  امریکا  با 
اگر  که  کرده اند  اعالم  رسمی  و  آشکار  گونۀ 
در  امریکا  و  افغانستان  میاِن  امنیتی  توافق نامۀ 
زمان تعیین شده امضا نشود، آن ها هیچ تمایلی 
افغانستان  به  ادامۀ کمک های خود  و  بودن  به 

ندارند. 
ارگ  دیدگاه های  خالِف  افغانستان  شرایط 
کرزی،  آقای  به ویژه  و  ریاست جمهوری 
دورۀ  برای یک  این کشور  که  می کند  ایجاب 
دیگر و تا رسیدن به ثبات و خودکفایی  نسبی، 
هم چنان مناسبات استراتژیِک خود با کشورها 
را  اقتصادی  و  نظامی  قدرتمنِد  سازمان های  و 
نه تنها حفظ کند، که آن ها را گسترش بخشد. 
همین بحِث تأخیر در امضای توافق نامۀ امنیتی 
فضای  کِل  در  را  فراوانی  تأثیرات  امریکا،  با 
سیاسی و اقتصادی کشور به جا گذاشته است. 
در  کرزی  آقای  شروط  برخی  شاید  هرچند 
رابطه با کشورهای قدرتمند جهان با توجه به 
اشراف او بر وضعیت، خیلی نابه جا نباشد؛ ولی 
در سیاست، محاسبه بر اساِس سودها و زیان ها 
عواطف  و  احساسات  نه  و  می گیرد  صورت 
شخصی و گروهی. بسیاری وقت ها دیده شده 
ارزش های  پای  وقتی  متخاصم  کشورِ  دو  که 
ملی مطرح شده، در کنار هم قرار گرفته اند و 
یک دیگر را یاری کرده اند. مگر در جنگ دوم 
بین الملل، جهان شاهد نزدیکی های استراتژیک 
دو  این  نبود.  سابق  شوروی  و  امریکا  میان 
وقتی  ایدیولوژیک  افتراق های  همۀ  با  کشور 
در جنگ  آمد،  میان  به  آن ها  کالن  منافع  پای 
تسلحاتی  کمک های  را  یک دیگر  نازیسیم  با 

و  شرق  ابرقدرِت  دو  منافِع  آن زمان  کردند. 
غرب ایجاب می کرد که برای مهار تهدیدهای 
آلماِن نازی در کنار هم قرار گیرند؛ ولی پس 
با تقسیم آلمان به  ابرقدرت  از جنگ، این دو 
دو بخش غربی و شرقی، دوباره با یک دیگر به 

کشمکش های تازه  آغاز کردند. 

گذشته،  سال  دوازده  در  افغانستان  وضعیت 
بحران  نقطۀ  در  همواره  و  شکننده  وضعیتی 
بوده است. این وضعیت با وجود تمامِ مصارف 
و فعالیت هایی که صورت گرفته، اگر نگوییم 
نیروهای  ورود  آغاز  سال های  از  بدتر  اکنون 
خارجی به افغانستان است، ولی بهتر از آن هم 
اساس  بر  حداقل  افغانستان  باشد.  نمی تواند 
نهادهای  و  جهانی  سازمان های  برآوردهای 
به  فوری  نیاز  دیگر  دهۀ  یک  برای  داخلی، 
کمک های جهانی چه در عرصۀ نظامی و چه 
این  شدِن  برآورده  دارد.  اقتصادی  عرصۀ  در 
و  قانون مند  مناسبات  داشتِن  بدون  هم  نیازها 

متوازن با کشورهای قدرتمند، میسر نیست. 
در  جغرافیایی،  نظر  از  افغانستان  متأسفانه 
منطقۀ آسیب پذیری از جهان قرار دارد و این 
دولت مردان  که  می شود  سبب  آسیب پذیری 
کشور  سقوط  از  جلوگیری  برای  الزم  تدابیر 
به دامِن برخی کشورهای طماع همسایه، روی 
و  استراتژیک  مناسباِت  داشتن  بگیرند.  دست 
نظامی برای افغانستان به عنوان یک ضرورت 
به  سیاسی  تفاخر  نه  و  است  مطرح  تاریخی 
شناسایی  را  خود  آسیب های  باید  ما  دیگران. 
را  شرایطی  آسیب ها  این  به  مطابق  و  کنیم 
به  دیگر  بار  یک  کشور  تا  آوریم  وجود  به 

برای  برنگردد.   گذشته  خطرناِک  سال های 
افغانستان  شک  بدون  هدفی،  چنین  تحقق 
هم پیماناِن  داشتن  و  جهانی  مناسبات  نیازمند 
استراتژیک است. بسیاری از کارشناسان مسایل 
به  افغانستان  تا رسیدن  دارند که  باور  سیاسی 
نیاز  هم پیمانانی  چنین  به  خودکفایی،  و  ثبات 
است و متأسفانه هیچ یک از کشور های منطقه 
برای  افغانستان  نیازهای  پاسخ گوی  نمی توانند 
با  گفت وگوها  آغاز  باشند.  آینده  دهۀ  یک 
مقام های پیمان اتالنتیک شمالی، از این جهت 
می تواند گام مثبتی برای آیندۀ سیاسی و امنیتی 
گفت وگوها  این  اما  رود.  شمار  به  افغانستان 
نیازهای  به  مطابق  و  تفاهم  فضای  در  باید 
افغانستان انجام شود. اگر قرار باشد که مورد 
بدون شک  تکرار شود،  دیگر  بار  یک  امریکا 
خواهند  پایان  بی نتیجه  نیز  گفت وگوها  این 

یافت. 
سازمان  که  برد  یاد  از  نباید  دیگر،  سوی  از 
پیمان اتالنتیک شمالی، هر گونه ادامۀ کمک به 
وضعیت افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ را منوط 
دانسته  امریکا  با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  به 
می توانند  کشور  دولت مردان  چه گونه  است. 
گفت وگوها  این  در  را  امریکا  که  کنند  تصور 
دور خواهند زد و به جای امضای پیمان امنیتی 
با امریکا، با ناتو چنین پیمانی را امضا خواهند 

کرد؟
 موضوع قابل اهمیت در چنین گفت وگوهایی، 
است.  ملی  کالن  منافع  به  بخشیدن  اولویت 
امنیتی  همین حاال که بحث امضای توافق نامۀ 
می گذراند،  را  خود  دشوار  روزهای  امریکا  با 
نوعی یأس و بدبینی پس از سال ۲۰۱۴ جامعه 
از  فرار  حال  در  عده یی  است.  گرفته  فرا  را 
کشور اند و برخی از سرمایه گذاراِن داخلی و 
خارجی در پی این اند که چه گونه سرمایه های 
بر  مسایل  این  کنند.  بیرون  کشور  از  را  خود 
وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور، اثرات منفی 
دامن  به  می تواند  که  گذاشته  به جا  ناگواری 
استفاده جویی های  و  عمومی  هراِس  به  زدن 
گروه های شورشی و مخالِف دولت منجر شود. 
ضرب المثل  مصداق  به  متأسفانه  کرزی  آقای 
را  یکی  ولی  می کند  تر  را  »صد سر  معروف، 
هم نمی تراشد.« او در حالی گفت وگوها با ناتو 
را برای توافق نامۀ موقعیت نیروهای این پیمان 
امنیتی  توافق نامۀ  امضای  که  است  کرده  آغاز 
و  دارد  قرار  ابهام  از  هاله یی  در  واشنگتن  با 
مشخص نیست که این سند چه زمانی به امضا 
می رسد. اگر امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا 
امضای  باید  دارد،  اشکال  ارگ نشینان  نظر  از 

را  اشکاالت  همان  عیِن  نیز  ناتو  با  توافق نامه 
داشته باشد. چرا آقای کرزی چنین نگاهی به 
امضای توافق نامه با ناتو ندارد؟ زیرا ناتو همان 
سازمانی ست که سربازاِن آن نزدیک به دوازده 
سال در افغانستان جنگیده اند و متهم به همان 
مواردی  استند که آقای کرزی در مورد سربازان 

امریکایی عنوان می کند. 
نیاِت ارگ نشینان شک  باید در  این جاست که 
کرد و گرهِ مسایل را در جاهای دیگر جست؛ 
در  کرزی  آقای  شخصی  منافع  مثِل  جاهایی 
او  آیندۀ  سیاسِی  سرنوشت  و  آینده  انتخابات 

پس از برکناری از ریاست جمهوری کشور. 
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احمد عمران

کرزی صد سر را تر می کند، یکی 
را نمی تراشـــد!

 

با آن که چیزی حدود سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان مانده است و به تدریج فرصت برای برنامه ریزِی 
کارگزاران تنگ تر می گردد؛ تا کنون کمتر توجهی به بحث 
به  توجه  از  حرف  وقتی  است.  گرفته  صورت  انتخابات 
انتخابات می شود، به صورت خودکار، موضوع تأمین امنیت 
انتخابات، شفافیت و سراسری بودِن آن به ذهن می رسد که 
البته تا جایی درست است؛ اما در این مقطع، منظور ما از 
عطف توجه به انتخابات، بیشتر استفادۀ بهینه از آن و تدارِک 
زمینه هایی ست که می تواند این پروسه را به نقطۀ مطلوب 

هدایت کند. 
انتخابات، از جمله  بی گمان که شفافیت و سراسری بودن 
سالم  انتخاباِت  یک  برگزاری  برای  الزم  پیش شرط های 
انتخابات  از  بهینه  استفادۀ  این  که  دید  باید  اما  می باشد. 

چه گونه می تواند صورت گیرد؟
دهه یی  گذاشته اند؛  نام  تحول  دهۀ  را  پیش رو  دهۀ  ظاهراً 
نظام سازی  تثبیت  زمان  دولتی،  سیاست گزاران  قول  به  که 
سیاسی،  گوناگون  حوزه های  در  نظام ها  این  استقرار  و 
هرچند  بود.  خواهد  و...  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی، 
که  می رسد  نظر  به  دهه،  این  نام گذاران  رفتار  به  توجه  با 
این عنوان )دهۀ تحول( شعاری  بیش نیست؛ اما می توان با 
بهبود  به تحول و  برنامه و اجندای روشن  تمسک به یک 
درِ  بتواند  شاید  که  چیزی  نخستین  بنابراین،  بود.  امیدوار 
ورودی دهۀ تحول به شمار آید، همین انتخابات است که 
پس از برگزاری شفاف و سراسری، مبنای همۀ تغییرها و 

تحوالت مثبت خواهد شد.
مهم ترین نکته یی که در این انتخابات می تواند مورد توجه 
باشد، تشکیل دولت وحدت ملی است. هرچند همواره آقای 
کرزی مدعی چنین دولتی بوده و بارها گفته است که دولِت 
او یک دولت ملی است چرا که از تمام اقوام و گروه ها در 
کابینۀ او حضور دارند؛ اما حقیقتًا دولت آقای کرزی چیزی 
بیش از یک دولِت مصلحتی نبوده است. به گونه یی که او 
در هر دو دورۀ کاری خود و در هنگام انتخابات ها، صرفًا با 
شماری از رهبران و احزاب وابسته به اقوام، ایتالف کرده و 
پس از پیروزی، آنان را به پست های دولتی گماشته است. 
در واقع این کار بیشتر به یک تیکه داری شباهت داشته تا 
مستلزم  ملی  دولت  تشکیل  زیرا  ملی؛  دولت  یک  تشکیل 
رعایِت یک سری عناصر است که متکی به ارزش های ملی 
 باشند. شوربختانه که جناب کرزی بیشتر به تیکه داران قومی  
وقع نهاده و با گماشتن آن ها به زعم خودش، ممثل دولت 

وحدت ملی شده است.
کارنامۀ  از  که  می تواند  آینده  جمهور  رییس  اکنون  اما 
شریک  جای  به  و  بگیرد  عبرت  کرزی  آقای  دولت داری 
 کردن تیکه داران قومی در نظام، افراد متخصص و متعهد را 
این شایسته گان هرچند می توانند  بخواند.  فرا  به همکاری 
متعلق به هر گروه سیاسی، قومی  و فکری باشند اما صرفًا 
به دلیل لیاقت شان جذب نظام و دولت افغانستان می شوند. 
زیرا این روال در تمام جهان معمول است که وقتی یکی 
از گروه های سیاسی در انتخابات پیـروز می شود، گروه های 
با خود  از همکاری  اختالفات سیاسی،  دلیل  به  را  رقیبش 
انتخابات  که  باشد  این  بهتر  نمونۀ  شاید  نمی کند.  محروم 
امریکا را مثال بدهیم که در آن  اوباما در رقابت با جان کری 
استفادۀ  از همین رقیبش  پیروزی،  از  اما پس  قرار گرفت، 
بهینه کرد و او را به کابینۀ خویش فرا خواند. اما آقای کرزی 
در هر دو دورۀ حکومت داری اش رقبای سیاسی خود را از 
قدرت کنار گذاشت. بنابراین، دولت آینده برای رسیدن به 
یک دولت ملی، باید این سنِت نادرست را از میان بردارد 
بگذارد  بنیان  افغانستان  در  را  سیاسی یی  نوین  فرهنگ  و 
ندارد و همه  بازنده یی وجود  و  برنده  تیم  آن هیچ  در  که 
در دولت و نظام به تناسب شایسته گی شان سهم می گیرند. 
مسلمًا این ُمدل از سیاست ورزی و حکومت داری، می تواند 
به شکل گیری یک دولت ملی و شایسته ساالر منتهی گردد. 
و تنها در این صورت می توان منتظِر تغییر و تحوِل بنیادی و 
مثبت در کشور بود و به یقین که دولت ملی، سرچشمۀ تمام 
پیشرفت ها خواهد بود؛ چیزی که در طرح آجندای ملی به 

آن در سطح مهمی اشاره شده است.

دولت ملی؛
 نیــاز دهـۀ تحـول

آقای كرزی متأسفانه به مصداق ضرب المثل معروف، »صد سر را تر 
می كند ولی یکی را هم نمی تراشد.« او در حالی گفت وگوها با ناتو را 
برای توافق نامۀ موقعیت نیروهای این پیمان آغاز كرده است كه امضای 
توافق نامۀ امنیتی با واشنگتن در هاله یی از ابهام قرار دارد و مشخص 
نیست كه این سند چه زمانی به امضا می رسد. اگر امضای توافق نامۀ 
امنیتی با امریکا از نظر ارگ نشینان اشکال دارد، باید امضای توافق نامه با 
ناتو نیز عیِن همان اشکاالت را داشته باشد. چرا آقای كرزی چنین نگاهی به 
امضای توافق نامه با ناتو ندارد؟ زیرا ناتو همان سازمانی ست كه سربازاِن آن 
نزدیک به دوازده سال در افغانستان جنگیده اند و متهم به همان مواردی  
استند كه آقای كرزی در مورد سربازان امریکایی عنوان می كند.
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10 گاف سال سیاست خارجی امریکا
سال ۲۰۱۳ برای رییس  جمهوری امریکا سال سختی بود، 
اما بیشترین سختی و پیچیدگی آن در صحنه جهانی بود که 
به ورطه بحرانی دیگر کشانده  از یک بحران  امریکا مدام 
مشکالت  این  قبال  در  نیز  منسجم  راهبرد  یک  و  می شد 
وجود نداشت که باعث شد منافع و اعتبار امریکا خدشه دار 

شود.
هر چند که اقدامات برجسته ای نیز در این سال اتخاذ شدند 
میانجی گری  با  فلسطین  و  اسرائیل  بین  صلح  -مذاکرات 

جان کری، وزیر امور خارجه امریکا از سرگرفته شد- 
اما از سال ۲۰۱۳ بیشتر با اشتباهاتش یاد خواهد شد.

این اشتباهات تا حدی زیاد بودند که به نظر می رسید 
می شود.  وارد  دیگر  بحرانی  به  بحران  یک  از  اوباما 
او  کنترل  این مشکالت تحت  از  برخی  هر چند که 
نبودند اما وی معموال در حوادث بین المللی سال اخیر 

میالدی، اقدامات و تصمیماتی اشتباه اتخاذ کرد.
سیاست  اشتباهات  بزرگترین  از  مورد   ۱۰ اینجا  در 

خارجی امریکا در سال ۲۰۱۳ ذکر شده است:

1-افشاگری های ادوارد اسنودن
مقاطعه کار  اسنودن،  ادوارد  افشاگری  جوانب  تمام 
سابق آژانس امنیت ملی امریکا، فاجعه بار بود. مقامات 
نام اسنودن  امریکایی به دلیل استفاده از امالی غلط 
نتوانستند او را در هنگ کنگ دستگیر کنند! هم چنین 
کاری  مسکو  در  او  قابل حضور  در  نتوانست  اوباما 
او در روسیه غیب شده و در  نیز  اکنون  انجام دهد. 
است  برزیل  به  خود  محرمانه  اطالعات  انتقال  حال 
آژانس  فعالیت های  آنها درخصوص  تحقیقات  در  تا 

امنیت ملی امریکا شرکت داشته باشد.

2-والدیمیر پوتین دائما امریکا را رنجاند
همین که علی رغم درخواست های رسمی کاخ سفید 
برای استرداد اسنودن، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 
روسیه به او پناهندگی داد به اندازه کافی بد بود. اما 
این اول کار بود و پوتین در بحران شیمیایی سوریه 
این  علیه  تحریم  وضع  برای  امریکا  تالش های  نیز 
کشور را نقش بر آب کرد و در نهایت هم با توافق 
تسلیحات  امحای  سر  بر  سوریه  دولت  با  امریکا 

شیمیایی و چشم پوشی اش از حمله نظامی، این پوتین بود 
پوتین  که  است  حالی  در  اینها  همه  شد.  بازی  برنده  که 

همچنان روسیه را با مشتی آهنین اداره می کند.

3-بحران سوریه
وقتی که اوباما خط قرمز خود را نادیده گرفت و در سوریه 
ضربه ای  امریکا  اعتبار  به  شد،  استفاده  شمیایی  سالح  از 

مهلک وارد شد. در واقع بشار اسد، رییس جمهوری سوریه 
مجازاتی  خطر  از  شیمیایی اش  تسلیحات  امحای  قبول  با 
شدید گریخت. چیزی که باقی ماند، این بود که او اعتبار 

امریکا را لگدمال کرد.

4-آشفته بازار افغانستان
قرارداد امنیتی درازمدتی که مد نظر امریکا است همچنان 
کرزی،  حامد  است.  نرسیده  امضا  به  افغانستان  دولت  با 

خصومت  امریکا  به  روشنی  به  افغانستان  رییس جمهوری 
می ورزد. این در حالی است که همچنان خون سربازهای 
هفته  تن  شش  می شود-  ریخته  کشور  این  در  امریکایی 
عدم  و  فساد  دلیل  به  دالر  میلیاردها  و  مردند-  گذشته 
بسیاری  می شوند.  گم  آنجا  در  پنتاگون  صحیح  مدیریت 
نیز پیش بینی می کنند که به محض خروج نیروهای امریکا 
از افغانستان،  همان مشکالت پیش از ۲۰۰۱ دامن گیر این 

کشور خواهند شد.

5-عراق در حال از هم گسیختن است
امریکا عراق را در هم شکست، اما نتوانست آن را به دست 
مقامات  کمک  درخواست های  وجود  با  نیز  اکنون  آورد. 
عراقی از امریکا، این کشور در هرج و مرج فرو رفته است 
و کاخ سفید نیز از مداخله خودداری می کند. خواهیم دید 
یا  است  بوده  بجا  امریکایی  مقامات  تصمیم  این  آیا  که 

خیر؛ زیرا نگرانی ها از اینکه عراق به پناهگاهی امن برای 
تروریست ها تبدیل شود، در حال افزایش است.

6-روابط  امریکا با متحدانش در خاورمیانه در حال فرو 
ریختن است

اعتماد  اوباما  به  دیگر  که  کرده اند  اذعان  عربستان  مقامات 
ندارند. اسرائیل از تمایل امریکا برای توافق با ایران بدون 

هسته ای اش  تسلیحات  برنامه  به  دادن  پایان  برای  فشار 
ناخوشایند  بابت شرایط  دو همچنین  آن  است.  خشمگین 
نگرانند.  سوریه  در  امریکا  نظامی  دخالت  عدم  و  عراق 
همان  و  ندارد  خاورمیانه  در  زیادی  دوستان  دیگر  امریکا 

تعداد کم نیز در حال پراکنده شدن هستند.

7-رسوایی جاسوسی از آلمان
از  امریکا  جاسوسی  از  اسنودن  افشاگری  که  چند  هر 
هیچ  اما  زد،  ضربه  آنها  بین  روابط  به  متحدانش، 
از  آلمان  صدراعظم  مرکل،  اندازه  آنگال  به  کس 
افشاگری های  نشد. وقتی که  ناراحت  این موضوع 
بر  امریکا  ملی  امنیت  آژانس  که  داد  نشان  اسنودن 
و  او  است،  داشته  نظارت  مرکل  تلفنی  تماس های 
امریکا  روابط  به شدت خشمگین شدند.  آلمانی ها 
بهترین  در  اما  نیست  مهم  گذاشته  مانند  آلمان  و 
حالت، اعتماد بین طرفین به خطر افتاده است و این 
امر باعث شد که اوباما که زمانی در آلمان محبوب 

بود،اکنون مایه سرخوردگی آلمانی ها شود.

8-کودتای مصر
باعث  که  کودتایی  به  نسبت  واکنشی  هیچ  امریکا 
مخلوع  رییس جمهوری  مرسی،  محمد  سرنگونی 
مصر شد، نشان نداد. اکنون که ارتش مصر قدرت 
امریکا  را در دست دارد، کشوری که زمانی متحد 

بود، دچار آینده ای نامعلوم است.

9-سال فاجعه بار برای سامانتا پاور
او با نوشتن از نسل کشی در رواندا و لزوم واکنش 
امریکا به اتفاقاتی از این قبیل، نامی برای خود دست 
نیز معتقد بودن که احراز پست  پا کرد. بسیاری  و 
باعث  او  توسط  ملل  سازمان  در  امریکا  نمایندگی 
می شود که چنین نظراتی را ارتقا ببخشد. اما با این 
همچون  کشورهایی  در  عام  قتل  همچنان  وجود 
مرکزی  آفریقای  جمهوری  و  مصر  عراق،  سوریه، 
در  او  صدای  شرایطی  چنین  در  و  می دهد  رخ 

بحث های بین المللی سیاسی کمتر شنیده می شود.

10-مذاکرات هسته یی ایران
ایران دچار  با  هر چند که ممکن است مذاکرات هسته یی 
نمی رسد.  نظر  به  خوب  اوضاع  اکنون  اما  نشود،  اختالل 
توافق اولیه تهران و ۱+۵ باعث خشم اسرائیل و قانونگذاران 
مردد  امریکایی شد و اگر این قانونگذارها تحریم های جدید 
علیه ایران تصویب کنند، تمام توافق زیر سوال رفته و دچار 

اختالل خواهد شد.

احتمال کاندیداتوری رییس صندوق بین المللی 
پول در انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه

البشیر:

 سال 2014 سال صلح و امنیت برای سودان است
هشدار واشنگتن به انقره

سال  که  کرد  تاکید  سودان  جمهوری  رییس 
مناطق  تمامی  در  امنیت  و  صلح  سال   ۲۰۱۴
سودان و سالی سخت برای شورشیان خواهد 

بود.
البشیر، رییس جمهوری سودان در جمع  عمر 
برخی از معاونان و وزرای جدید این کشور در 
کاخ ریاست جمهوری اعالم کرد: سال ۲۰۱۴ 
سال صلح و امنیت در تمامی مناطق کشور و 
و  »دارفور«  در  شورشیان  برای  سخت  سالی 

»کردفان جنوبی« خواهد بود.
از  پاکسازی کردفان جنوبی  به  اشاره  با  البشیر 
تمامی  در  سودان  ارتش  کرد:  تاکید  شورشیان 
با  مقابله  در  را  زیادی  پیروزی های  مناطق 

شورشیان به دست آورده  است.
وی با ابراز نگرانی از حوادث سودان جنوبی، 
آفریقای مرکزی، مصر و لیبی تاکید کرد: سودان 
از طریق حمایت از این کشورها نقش مثبتی را 

در برقراری صلح و ثبات در منطقه ایفا می کند 
تقویت  راستای  در  که  است  چیزی  این  و 
صورت  مشترک  منافع  حفظ  و  همکاری ها 

می پذیرد.
از  که  وزرایی  و  معاونان  کرد:  تاکید  البشیر 
و  تغییر  خواهان  کردند،  گیری  کناره  قدرت 
مذاکره  آن ها  با  ما همچنان  و  بودند  دگرگونی 

و گفت وگو می کنیم.
البشیر خاطرنشان کرد: ما خواهان جوانانی پویا 
رییس  تا  هستیم  سودان  آینده  برای  کارآمد  و 
و  صلح  آن ها  کمک   با  بتواند  آینده  جمهوری 
و خواسته های  برقرار  کشور  این  در  را  امنیت 

ملت سودان را برآورده کند.
عمر  اظهارات  این  خارطوم  در  تحلیلگران 
را  آتی  جمهوری  رییس  خصوص  در  البشیر 
انتخابات  در  نکردن  برای شرکت  تصمیم وی 

ریاست جمهوری آینده دانستند.

عرصه  به  ورودش  احتمال  از  پول  بین المللی  صندوق  رییس 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خبر داد.

در  پول  بین المللی  صندوق  رییس  الگارد،  کریستین  خانم 
گفت وگویی با شبکه تلویزیونی ان .بی .سی در پاسخ به پرسشی 
ریاست  آتی  انتخابات  در  وی  کاندیداتوری  احتمال  درباره 
جمهوری فرانسه تصریح کرد: زمان همه چیز را نشان خواهد 

داد.
تصمیم وی  که  در صورتی  کرد:  این حال وی خاطرنشان  با 
ریاست جمهوری  انتخابات  رقابت های  عرصه  به  ورود  برای 
فرانسه که در سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد، جدی باشد وی 

از سوی جناح مخالف کاندیدا خواهد شد.
الگارد ظاهرا قصد دارد با کاندیداتوری از سوی جناح مخالف، 

رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه را به چالش بکشد.
دومینیک استراس  کان، رئیس پیشین صندوق بین المللی پول نیز 
به عنوان کاندیدای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در 
نظر گرفته می شد اما پس از اتهامات مربوط به رسوایی جنسی 

که علیه وی مطرح شد، از عرصه سیاست کنار رفت.

دولت آمریکا به انقره هشدار داده است که از روابط دو جانبه به 
عنوان ابزاری در سیاست داخلی استفاده نکند و اینکه »مقامات 
نفعی  می کند،  خدشه دار  را  روابط  این  که  اظهاراتی  از  ترک 

نمی برند.«
به گفته منابع دیپلماتیکی که خواستند نامی از آن ها برده نشود، 

دولت آمریکا در پیامی به ترکیه این مواضع را بیان کرد.
روزنامه های حامی دولت ترکیه در روز شنبه گزارش دادند که 
از سفرای  تعدادی  به  ترکیه  در  امریکا  ریکاردونه، سفیر  فرانک 
خواسته  ترکیه  از  آمریکا  که  است  گفته  کشور  این  در  اروپایی 
است تا مناسبات مالی »هالک بانک« را با ایران قطع کند و وقتی 
عنوان  ریکاردونه  نکرد،  عمل  آمریکا  خواسته های  به  ترکیه  که 

کرد: اکنون شما شاهد نابودی هستید.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه 
هرگونه خطا در روابط این بانک با ایران را رد کرده و این ادعاها 
را توطئه بین المللی برای تضعیف موقعیت اقتصادی و دیپلماتیک 

ترکیه و سرنگونی حزبش می خواند.
که  کرد  تهدید  را  آمریکا  سفیر  مستقیم  غیر  طور  به  حتی  وی 
ادامه دخالت در پرونده رشوه ای که طبق آن تعداد  در صورت 
زیادی از افسرهای پلیس و مقامات دولتی و نزدیکان شان دستگیر 

شده اند، او را از ترکیه اخراج خواهد کرد.

                                                                                                                                                                                                               دیوید فرانسیس - روزنامه فیسکال تایمز



        امانویل والرشتاین

برگردان: پرویز صداقت
کرده ام  بحث  که  است  درازی  زماِن  مدت 
قدرت  یک  به مثابۀ  متحده  ایاالت  افول 
و  شد  آغاز   ۱۹۷۰ حدود  از  هژمونیک، 
رییس جمهوری  دوران  در  آرام،  افول  این 
بار  نخستین  گرفت.  شتاب  جورج بوش 
بعد  یا   ۱۹۸۰ در  را  مورد  این  در  نوشتن 
از آن آغـاز کردم. در آن زمان واکنش همۀ 
این  بحث  این  به  سیاسی  اردوگاه های 
رد  نامعقول  بحثی  عنوان  به  را  آن  که  بود 
برعکس،  کاماًل   ،۱۹۹۰ دهۀ  در  می کردند. 
بازهم واکنش همۀ طرف های طیف سیاسی  
سلطۀ  اوج  به  متحده  ایاالت  که  بود  این 

تک قطبی دست یافته است.
تغییر   ،۲۰۰۸ حباب  شکستن  از  بعد  اما 
نظِر صاحب نظران و عامۀ مردم آغاز شـد. 
نه  )هرچند  مردم  از  بزرگی  درصد  امروز، 
همۀ آن ها( واقعیت افول نسبی در قدرت و 
جایگاه و نفوذ ایاالت متحده را پذیرفته اند. 

این پذیرش در ایاالت متحده کاماًل با اکراه 
و  سیاست مداران  است.  پذیرفته  صورت 
که چه گونه  این  پیشنهاد  در  صاحب نظران 
هنوز می توان جلوی این افول را گرفت، با 
هم رقابت می کنند. به باور من، این فرایند 

بازگشت ناپذیر است.
پرسش حقیقی این است که پیامدهای این 
کاهش  بیان گر  نخست  هستند.  چه  افول 
وضعیت  کنترل  در  متحده  ایاالت  توان 
بی اعتمادی  خاص،  طور  به  و  جهانی 
رفتار  به  متحده  ایاالت  پیشین  هم پیمانان 
این کشور است. چند ماه گذشته، به سبب 
آگاه  همه  اسنودن،  ادوارد  افشاگری های 
به  امریکا  ملی  امنیت  سازمان  که  شدند 
از رهبران رده باالی  از جمله  طور مستقیم 
برازیل  و  مکزیک  فرانسه،  آلمان،  سیاسی 
بی شمار  شهروندان  از  آن  بر  عالوه  )البته 

این کشورها( جاسوسی می کرده است.
تردیدی ندارم که ایاالت متحده در ۱۹۵۰ 
هم درگیر فعالیت های مشابهی بود. اما در 
جرأت  کشورها  این  از  هیچ کدام   ۱۹۵۰
رسوایی  یک  به  را  خشم شان  که  نداشتند 
متحده  ایاالت  از  و  کنند  بدل  عمومی 
بخواهند این کار را متوقف کند. اگر آن ها 
امروز این کار را می کنند، به خاطر آن است 
ایاالت  به  آن ها  که  آن  از  بیش  امروز  که 
ایاالت متحده به  باشند،  نیاز داشته  متحده 
این رهبران کنونی  دارد.  نیاز  این کشورها 
گزینه یی  هیچ  متحده  ایاالت  که  می دانند 
ندارد به جز این که قول دهد این روش ها را 
متوقف کند، همان طور که پرزیدنت اوباما 
متحده  ایاالت  آن که  )ولو  کرد  را  کار  این 
چنین نیتی نداشته باشد(. رهبران این چهار 
پیچاندِن گوش  با  که  می دانند  همه  کشور 
ایاالت متحده، موقعیت داخلی شان تقویت 

خواهد شـد نه تضعیف.
تا جایی که رسانه ها از افول ایاالت متحده 

بحث می کنند، بیش ترین توجه به چین به 
این  می شود.  بعدی  بالقوۀ  هژمون  عنوان 
می گیرد.  نادیده  را  اصلی  نکتۀ  نیز  بحث 
ژئوپلتیک چین  قدرت  که  نیست  تردیدی 
به  دست یابی  اما  است.  رشد  حال  در 
طوالنی  فرایندی  هژمونیک،  قدرت  نقش 
دست کم  طبیعتًا  است.  صعب الوصول  و 
کشور  که  می کشد  طول  دیگر  نیم قرن 
دیگری به چنین جایگاهی برسد که بتواند 
زمان  این  و  کند  اعمال  هژمونیک  قدرت 
چیزها  خیلی  آن  طی  که  است  درازی 

می تواند رخ دهد.
در آغاز جانشین بالفصلی برای این نقش 
بیش تر  کاهش  وقتی  بلکه  ندارد.  وجود 
بر  بوده  هژمونیک  تاکنون  که  قدرتی 
رخ  آن چه  می شود،  روشن  کشورها  دیگر 
می دهد این است که مبارزۀ پرآشوب میان 
قادر  هیچ یک  که  قدرت  متعددِ  قطب های 
نظم  جایگزین  نیست،  وضعیت  کنترل  به 
ایاالت  می شود.  جهانی  سیستم  در  نسبی 

اما غولی  متحده هم چنان یک غول است، 
قدرت مندترین  هم چنان  اکنون  پوشالی. 
ناتوان  را  خود  اما  دارد،  را  نظامی  نیروی 
از آن می یابد که استفادۀ چندان مناسبی از 
آن کند. ایاالت متحده تالش کرده با تمرکز 
)هواپیماهای  پهباد  جنگ افزارهای  روی 
حداقل  به  را  مخاطراتش  سرنشین(  بدون 
دفاع  پیشین  وزیر  گیتس  رابرت  برساند. 
که  چرا  کرده،  رد  را  دیدگاه  این  پیش تر 
است.  غیرواقع بینانه  کاماًل  نظامی  لحاظ  به 
وی یادآور شد که تنها با نبرد زمینی برندۀ 
رییس جمهور  و  می شود  مشخص  جنگ 
شدید  فشار  تحت  اکنون  متحده  ایاالت 
برای  عمومی  احساسات  و  سیاست مداران 

عدم استفاده از نیروهای زمینی است.
آشوب  وضعیت  در  همه گان  مسالۀ 
ژئوپلتیک سطح باالی اضطرابی است که به 
برای  که  بار می آورد و فرصت هایی است 
شایع شدِن حماقت ویران گر ایجاد می کند. 
مثاًل ایاالت متحده دیگر قادر نیست برندۀ 
اقدامات  با  است  قادر  اما  شود  جنگ ها 
و  خود  برای  عظیمی  خطر  غیرمحتاطانه 
در  متحده  ایاالت  می آورد.  پدید  دیگران 
خاورمیانۀ کنونی به هر کاری دست بزند، 
از  هیچ یک  هم اکنون  می خورد.  شکست 
)منظورم  خاورمیانه  قدرتمند  کنش گران 
رهنمودهای  از  دیگر  است(  کدام  هیچ 
شامل  این  نمی کند.  پیروی  متحده  ایاالت 
عربستان  سوریه،  ترکیه،  اسراییل،  مصر، 
است  پاکستان  و  ایران  عراق،  سعودی، 
)بگذریم از روسیه و چین(. وضعیت بغرنج 
متحد  ایاالت  بر  وضعیت  این  که  سیاسی 
تحمیل می کند، به تفصیل در نیویارک تایمز 
ثبت شده است. نتیجۀ اختالف  نظر داخلی 
فوق العاده  مصالحۀ  یک  اوباما،  دولت  در 
مبهم بوده است که به نظر می رسد در آن 
پرزیدنت اوباما بیش تر دچار تردید می شود 

تا قدرت.
سرانجام آن که دو پیامد حقیقی هست که 
تا  آن  به  نسبت  آتی  دهه های  در  می توان 
حد زیادی یقین داشت. نخست پایان دالر 
است.  مرجع  ارز  عنوان  به  متحده  ایاالت 
وقتی این وضعیت حاکم شد، ایاالت متحد 
پشتوانۀ گستردۀ بودجۀ ملی اش و هزینه های 
عملیات اقتصادی اش را از دست داده است. 
دومین پیامد، احتماالً افول جدی در سطح 
نسبی زنده گی شهروندان و ساکنان ایاالت 
متحده است. پیامدهای سیاسی این تحول 
اخیر را دشوار بتوان به تفصیل پیش بینی کرد 

اما بی اهمیت نخواهد بود.
سوم نوامبر ۲۰۱۳

یادداشت باال ترجمه یی است از:
 Immanuel Wallerstein,The

 Consequences of US Decline,
ZNet
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بخش نخست

مسعود ایثاری

چرا به آسانی نمی توان 
الغـر شـــد؟

كیلوگرام های اضافی، از آن بختک های سمجی استند كه انگار 
قصد رها كردن آدمی زاد مدرن را ندارند. شاید شما هم شنیده 
باشید كه می گویند اوایل كه شروع به كم كردن وزن می كنیـد، 
همه چیز ُگل و بلبل است و كار خیلی خوب پیش می رود؛ اما كمی 
كه می گذرد، با وجود این كه در روند كار هیچ تغییری نداده اید 
و امیدوارید چربی های بیشتری بسوزانید، ناگهان كاهش وزن 
متوقف می شود و هر چه به آب و آتش می زنید انگار چربی ها 
دست شما را خوانده باشند، دیگر كک شان هم نمی گزد و خم 
به ابرو نمی آورند. اما آیا واقعًا این حرف درستی است یا صرفًا 

یک بهانه جویی كودكانه است؟

ایاالت 
متحده 

هم چنان 
یک غول 

است، 
اما...

خیـلی ها شکایت دارند که با آب خوردن هم چاق می شوند. می گویند حتا اگر 
شکایت ها  این  اما  می شویم.  چاق  بازهـم  بکشیم،  نفس  فقط  و  نخوریم  چیزی 
منحصر به چاق شدن نیست و کم کردن وزن هم برای خودش داستان دیگری 
است. چه بسیارند افرادی که بارها اقدام به کاهش وزن کرده اند اما پس از مدتی 

در میانۀ راه خسته شده و آن را رها کرده اند.
رها کردن  انگار قصد  که  استند  بختک های سمجی  آن  از  اضافی،  کیلوگرام های 
آدمی زاد مدرن را ندارند. شاید شما هم شنیده باشید که می گویند اوایل که شروع 
به کم کردن وزن می کنیـد، همه چیز ُگل و بلبل است و کار خیلی خوب پیش 
می رود؛ اما کمی که می گذرد، با وجود این که در روند کار هیچ تغییری نداده اید 
و امیدوارید چربی های بیشتری بسوزانید، ناگهان کاهش وزن متوقف می شود و 
هر چه به آب و آتش می زنید انگار چربی ها دست شما را خوانده باشند، دیگر 
کک شان هم نمی گزد و خم به ابرو نمی آورند. اما آیا واقعًا این حرف درستی است 

یا صرفًا یک بهانه جویی کودکانه است؟
نتیجه  این  به  دانشمندان  کرده،  منتشر  پریونشن  مجلۀ  که  گزارشی  اسـاس  بر 
رسیده اند این حرف چنـدان هم بی حساب نیست. در واقع مطالعه یی جدید در 
زمینۀ کاهش وزن نشان می دهــد حتا در پیش گرفتن روندی آرام و یک نواخت 
تأثیر می گذارد و سبب  بدن شما  تیرویید در  فعالیت هورمون  بر  کار،  این  برای 
می شود ادامۀ کاهش وزن دشـوارتر شود. این مطالعه می افزاید حتا این تأثیرات 

می تواند سبب بازگشتن کیلوگرام های از دست رفته شود و به وزن شما بیفزاید.
پژوهش گران موسسۀ ملی سالمت امریکا در این مطالعه به بررسی افرادی پرداخته 
اند که طی برنامه یی منظم و طوالنی به کاهش وزن اقدام کرده بودند. آن ها دریافتند 
کاهش ۵ تا ۱۰ درصد از وزن بدن، یعنی به طور متوسط حدود ۷ کیلوگرام، طی 
دوره یی یک ساله، سبب کاهش قابل توجهی در میزان سرم T۳ در بدن این افراد 

شـده است.
سرم T۳ در واقع شکل فعال هورمون تیروییـد بدن انسان است و وظیفۀ به راه 
انداختن موتور سوخت وساز بدن را به عهده دارد. به عبارت دیگر، این سرم با 
پیش بردن سوخت وساز بدن، سبب مصرف کالری های مازاد و کاهش چربی های 

اضافی خواهد شد.



استادان سخن پارسی در دهه ها و سده های 
اخیر دربارۀ مثنوی معنوِی مولوی اوصاف 
گفته اند  شگفت آوری  و  بسیار  عباراِت  و 
را  آن  برخی  که  آن جا  تا  نوشته اند،  و 
بشریت  روحانی  حماسۀ  بزرگ ترین 
خوانده اند که خداوند برای جاودانه کردن 
به زبان اجدادی مان  پارسی، آن را  فرهنگ 

ارزانی داشته است.
اثر  این  بیشتر  هرچه  شناخت  در  اینک 
معرفتی  منابع  که  بی همتا، می سزد  و  ژرف 
نخستین  شک  بدون  بشناسیم.  بهتر  را  آن 
قرآن  مثنوی،  زوال  بی  و  زالل  سرچشمۀ 
کریم است و اصاًل برخی مثنوی را ترجمان 

قرآن در زبان پارسی دانسته اند:
مثنوی معنوی مولوی

هست قرآن زبان پهلوی
من نمی گویم که آن عالی جناب

هست پیغمبر ولی دارد کتاب
مثنوی او چو قرآن مدل

هادی بعضی و بعضی را مضل

پس از قرآن، باید از احادیث و روایات و 
از  که  گفت  سخن  اسالم  تاریخ  حکایات 
موالنا  که  بنگرید  است.  مثنوی  مهم  منابع 
معروفی  حدیث  مضمون  به  دل نشین  چه 
که از طرق متعدد روایت شده است، اشاره 

نموده:
گفت هر کس را منم موال و دوست

ابن عم من علی موالی اوست

را  موالنا  معرفتی  منابع  از  دیگر  یکی 
در  کرد.  جست وجو  عربی  ادب  در  باید 
به حق  باید  را  او  که  عرب  شاعری  دیوان 
»سرسلسله شعرای مشرق زمین« نامید، زیرا 

هم در ادب عربی سرسلسله و صاحب سبک است و هم 
بیشترین تأثیر را در شعرای بزرگ پارسی از قبیل سعدی و 
مولوی داشته است. این شاعر و سخنور بزرگ کسی نیست 
جز »متنبی«، شاعر اوایل قرن چهارم هجری )۳۵۴-۳۰۳ ه(.

ایرانی  شاعری  نوعی  به  را  متنبی  برخی  است  ممکن  البته 
حیطۀ  در  و  شده  زاده  کوفه  در  وی  که  چرا  کنند،  قلمداد 
قلمرو حکومت آل بویه در عراق زیسته است. اینک بیش 
او  یاد  و  نام  ولی  می گذرد،  متنبی  روزگار  از  سال  هزار  از 
است  بوده  مستمر  ذکری  پارسی،  ادب  آثار  از  بسیاری  در 
و شعر او چنان عظیم و بااهمیت بوده است که در شاهکار 
نثر پارسی - تاریخ بیهقی - آمده است: »امیر مسعود گفت 
عبدالغفار را از ادب چیزی بباید آموخت. وی قصیده یی دو 

سه از دیوان متنبی ... مرا بیاموخت.«

باری، نیاکان ما در ادب آموزی به آموختن قصیده یی چند از 
برای خواننده گان  اما ممکن است  متنبی بسنده می کرده اند. 
چنین  اگر  که  شود  مطرح  پرسش  این  سطور،  این  فاضل 
ما  ادبیات  تاریخ  در  عمیق  اهمیتی  و  تأثیر  چنان  شاعری، 
کمتر  او  از  و  ایم  شنیده  کمتر  را  نامش  چرا  است،  داشته 
و  نیاکان  گرچه  که  است  این  مهم  دلیِل  یک  خوانده ایم؟ 
برخی معاصران ما آثار منثور و تاریخی بزرگی را از عربی به 
پارسی برگردانده اند، اما متأسفانه هیچ یک از دیوان های شعر 

عربی را به پارسی ترجمه ننموده اند که این نیز به نوبۀ خود 
می تواند معلول دشواری بیش از حد این کار باشد

در تاریخ ادبیات پارسی هیچ شاعری هم چون نابغۀ ادب و 
عرفان جهان - موالنا- به دیوان متنبی نظر نداشته و نام و 
سخن او را در آثار خویش نیاورده است. البته آن چه در ادب 
پارسی بیشتر مشهور است، تأثیر متنبی بر سعدی است ولی 
ذکر نام متنبی و درج و اقتباس شعر او در اشعار هیچ یک 
از شعرای پارسی به اندازه یی که در آثار مولوی آمده، وارد 

نگشته است.
از  را  متنبی  شعر  به  مولوی  شیفته گی  حکایت  اینک 

»مناقب العارفین« بشنویم: 
موالنا  به  اتصال  اوایل  در  موالنا  که حضرت  است  »منقول 
موالنا  می کرد.  مطالعه  را  متنبی  دیوان  شب ها  شمس الدین 
مطالعه  دیگر  را  آن  نمی ارزد،  آن  به  که  فرمود  شمس الدین 
مکن. یک دو نوبت می فرمود و او از سر استغراق باز مطالعه 

می کرد، مگر شبی به جد مطالعه کرده، به خواب رفت...«
است  معلوم  نیز  مثنوی  مطالعۀ  »از  می گوید:  نیز  فروزانفر 
از  متنبی است و  از سخنان  متأثر  ابیات  که مضمون بعضی 
مجموع این قراین واضح می گردد که موالنا را با اشعار وی 
انس و اهتمامی بوده است و روایات افالکی نیز این حدس 

را تأیید می کند.«
برخی  در سرودن  که  آن  بر  مولوی عالوه  که  است  جالب 
مضامین مثنوی، متأثر از متنبی بوده است، در کلیات شمس 

بارها نام متنبی را آورده و یا چیزی از اشعار او را تضمین 
تأثیر شگرف  است  این  باری،  است.  گفته  و جواب  نموده 

شاعر عجیب عرب بر سخنور کبیر پارسی، مولوی.
اینک نمونه هایی را از کلیات شمس ذکر می کنیم:

جواب آن غزل که گفت شاعر
بقائی شاء لیس هم ارتحاال

مصراع دوم این بیت، مطلع زیبایی از تصاویر متنبی است که:
بقائی شاء لیس هم ارتحاال

و حسن الصبر زموا الالجماالیعنی: »آنان نبودند که قصد سفر 
کردند، بلکه عمر من بود که سفر کرد )و رفت( و آنان شتران 

را بار نبستند، بلکه حسن صبر مرا بار زدند و )بردند(.«
جالب است که در فیه ما فیه به بیتی دیگر از همین قصیده 
جل  و  عز  را  »حق  می گوید:  است،  شده  استشهاد  متنبی 
بنده گانند که ایشان خود را به حکمت و معرفت و کرامت 
می پوشانند، اگرچه خلق را آن نظر نیست که ایشان را ببینند، 
متنبی  که  چنان  می پوشانند  را  خود  غیرت،  غایت  از  اما 
به  یصن  کی  لکن  و   / المتجمالت  الوشی  لبسن  می گوید: 

الجماال«
یعنی: »آن دلبران جامه دیبا را بهر آراستن به تن نکردند بلکه 

بدان جلوه و جمال خویش را )از دیده ها( پنهان کردند.«
نیز در دیوان شمس گوید: خمش از پارسی، تازی بگویم / 

فواد ما تسلیه المدام
مصراع دوم این بیت مصراع نخست مطلع قصیده یی از متنبی 

در مدح »مغیث بن عجلی« است: 
»فواد ما تسلیه المدام / و عمر مثل 

ما یهب اللئام«
یعنی: »قلبی دارم که باده هم آن را 
که  دارم  عمری  و  نمی دهد  تسلی 

هم چون کرم لئیمان است.«
یکی دیگر از مضامینی که به نظر 
گرفته  متنبی  از  مولوی  می رسد 
می گوید:  که  است  بیتی  است 
 / بارزئ  اللیث  نیوب  نظرت  اذا 

فالتظنن ان اللیث یبتسم.«
نمایان  دندان های  به  »وقتی  یعنی: 
شیر می نگری، هرگز گمان مبر که 

شیر تبسم می کند.«
توضیح این که بیت مزبور از امثال 
عربی مشهور است و جالب آن که 
مولوی هم در دیوان شمس و هم 
نظم  به  را  این مضمون  مثنوی  در 
دیوان  در  کشیده.  پارسی  دلکش 

شمس می خوانیم:
چون بخندد شیر، تو ایمن مباش
آن زمان از زخم خون آشام ترس

کهن  شاعر  که  نماند  ناگفته  البته 
پارسی، اسدی طوسی نیز این معنا 

را آورده است:
نباید شد از خنده شه دلیر

نه خنده است دندان نمودن ز شیر
مثنوی  زیبای  ابیات  از  دیگر  یکی 
در  مولوی  قوی،  احتمال  به  که 
نظر  متنبی  شعر  به  آن  سرودن 

داشته، آن بیت است که می گوید:
چون که گل بگذشت و گلشن شد 

خراب
بوی گل را از که یابیم از گالب

إن ذهب  ماءالورد  »فانک  بود:  چنین سروده  متنبی  که  چرا 
الورد« یعنی »اگر گل رفت تو گالبی«.

تأثیر کالم متنبی بر سخن موالنا  از  باز هم بخواهیم  و اگر 
بیشتر بدانیم، باید فیه ما فیه بخوانیم که مولوی در آن بارها 
به  بارها  و  زنده ساخته  پارسی  ادب  را در  متنبی  یاد  نام و 
اشعار او تمثل جسته. به عنوان مثال، مصراع معروف متنبی 
و مثل معروف عربی »و بضدها تتبین االشیاء« در فیه ما فیه 
بدین  بار  چندین  نیز  مثنوی  در  حتا  و  آمده  مکرر  طور  به 

مضمون اشاره شده است، از جمله در
دفتر اول:

پس نهانیها به ضد پیدا شود
چون که حق را نیست ضد، پنهان بود

جالب آن که در دو سه بیت بعد از بیت مذکور، بازهم این 
مضمون آمده:

نور حق را نیست ضدی در وجود
تا به ضد، او را توان پیدا نمود

خالصه آن که: حدیث و حکایت مولوی و متنبی را پایانی 
نیست: »این سخن را نیست پایان والسالم«.

منبع:
www.seemorgh.com

خود  برای  ماندگاری  و  بزرگ  شخصیت  هر 
مشخصه هایی دارد که او را از دیگران متمایز کرده و در 
ذهن و قلِب مردم ماندگار می کند. نوشته ها و شعرهای 
آن هاست؛  تمایز  وجوه  از  یکی  هم  ادبیات  بزرگان 
نوشته های زیبایی که آن ها با تمام وجود نوشته اند. یکی 
از زیباترین نامه ها به زبان فارسی، نامه های ماندگار نیما 
یوشیج است؛ نامه هایی که در اکثر موارد نیما به برادر 
خود نوشته، اما نیما پنج نامۀ خاص برای همسر خود 
زیباترین  از  و  جداست  او  نامه های  همۀ  از  که  دارد 
نامه های عاشقانه به زبان فارسی است. آن چه در ادامه 

می آید، یکی از این نامه هاسـت.

نامۀ نیما یوشیج برای همسرش عالیه
بیا! عزیزم ! تا ابد مرا مقهور بدار. برای این که انتقـام 
زن را از جنس مرد کشیده باشی، قلب مرا محبوس کن.
بیاورم!  چنگ  به  را  قشنگ  ستارۀ  این  بتوانم  اگر 
سلسلۀ پُربرِف البرز را به میل و سماجِت خود از جا 
ابرها  از وسط  باد را  بتوانم جریان  اگر  حرکت بدهم! 
داشته،  تسلط  قلبم  به  می توانم  آن وقت  کنم؛  ممانعت 
است،  کرده  تعیین  برایم  طبیعت  که  را  این سرنوشت 

تغییر بدهم.
ولی قدرت انسان، به عکس خیاالتش محدود است.

من همیشه از مقابل گل ها مثل نسیم های مشوش عبور 
کرده ام. قدرت نداشته ام آن ها را بلرزانم.

در دل شب ها مثل مهتاب بر آن ها تابیده ام. نخواسته ام 
وجاهت آسمانی آن ها پنهان بماند.

کدام یک از این گل ها می توانند در دامن خودشان یک 

را،  قلبم  را،  آشیانه ام  من  بدهند؟  پناه  را  غریب  پرندۀ 
روی دستش می گذارم.

را  ظلمت ها  بشکافد،  را  تیره  ابرهای  می تواند  کی 
برطرف کند و ناجورترین قلب ها را نجات بدهـد؟

عالیـه، تو!... تو می توانی!
درازی  ظلمت ها؟ شب های  کدام  ابرها،  کدام  می دانی 

را  آن  هنوز  که  موهمی  گل  برای  شاعر  که  بوده اند 
موانعی  ابرها  است.  می کرده  خیال بافی  نمی شناخت، 

بوده اند که مطلوبش را از نظرش دور می کرده اند.
آن گل تو بودی. تو هستی. تو خواهی بود!

ـُِل  چه قدر محبوبیت و مناعِت تو را دوست می دارم گ
محجوِب قشنِگ من!
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مولوی حكـایت       شیفته گی  
اشـــعار متنبی  به    

مة نا
عاشقانة

نیما 
شیج یو

بـــــــــه
ش همسر



هشدار فرمانده ارشد ارتش...
 افغانستان در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

مقام های ارشد امریکایی، بارها از دولت افغانستان خواسته اند 
که این موافقتنامه را تا پایان ماه جاری میالدی امضاء کند، اما 
این سند عجله یی  امضای  رییس جمهور کرزی می گوید  برای 

ندارد.
سه  از  که  بود  گفته  نگرانی ها  این  به  واکنش  در  کرزی  آقای 
شرط او برای امضای موافقتنامه امنیتی با ایاالت متحده، دو شرط 
پذیرفته شده و مذاکرات روی شرط سوم که آغاز گفت وگوهای 
گی  تازه  به  و  حاال  اما  دارد.  جریان  نیز  است،  طالبان  با  صلح 
گفته است که در مورد یکی از شرط ها که تعریف تجاوز است 

اختالف وجود دارد.
مراد گفت: »بدون حضور نیروهای خارجی ما در زمینه تجهیز 
و آموزش ارتش افغانستان با مشکالتی مواجه خواهیم شد. ما 
بدین باور نیستیم که افغانستان بدون حضور نیروهای خارجی 
به سوی جنگ داخلی خواهد رفت ولی ما به امکانات و منابع 
در  ویژه  به  شورشیان  سوی  از  که  تهدیدهای  با  تا  نیازمندیم 
زمان انتخابات وجود دارد، مقابله کنیم. ما به حمایت هوایی و 

امکانات حمل و نقل ضرورت داریم.«
این دومین بار است که مقام های ارشد ارت در مورد تاخیر در 
نگرانی  ابراز  امریکا  و  افغانستان  میان  امنیتی  موافقتنامه  امضای 

می کند.
تجهیز و  امریکا  از سوی  که  افغانستان  نفری  ارتش ۳۵۰ هزار 
حمایت مالی می شود، از امیدهای جامعه بین المللی است تا پس 
از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در پایان ۲۰۱۴ حافظ 

ثبات و امنیت در این کشور باشد.
در همین حال سازمان ناتو گفته است تاخیر در امضای توافقنامه 
تعلیق درآورده  به حالت  نیز  آنها را  اقدامات  از  امنیتی شماری 

است.
مورد  در  ناتو  و  افغانستان  مذاکرات  پیش،  روز  حالیکه سه  در 
توافقنامه وضعیت استقرار نیروهای ناتو رسما آغاز شد، اما این 
سازمان اذعان کرده است که بدون امضای توافقنامه امنیتی میان 
افغانستان و آمریکا، تعهدی در زمینه ادامه حضور در این کشور 

پس از ۲۰۱۴ نمی دهند.
اندرس فو راسموسن، دبیر کل ناتو، در توییتی از آغاز مذاکرات 

افغانستان و ناتو استقبال کرده است.
اما او گفت که توافق وضعیت استقرار نیرو میان ناتو و افغانستان 
تا قبل از امضا موافقتنامه امنیتی با امریکا نهایی و یا امضا نخواهد 
شد. شمار زیادی از کشورهای عضو ناتو اعالم کرده اند که اگر 
موافقتنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان امضا نشود و آمریکا از 

افغانستان برود، آنها هم از افغانستان خارج خواهند شد.
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انتـخابات؛عبــور از دهاِن هیـــوال!

هشتاد درصِد مردم در...
انتخابات، عدم تقلب،  از  امنیت پس  به گفته وی، آوردن 
مصاحبه  دیدگاه  از  مردم  اشتراک  میزان  و  بودن  عادالنه 
شونده گان، به انتخابات آینده مشروعیت بیشتر خواهد داد.
برگزاری  هنگام  در  امنیت  نبود  که  کرد  خاطرنشان  او 
بودن  ناعادالنه  طالبان،  دخالت  فساداداری،  انتخابات، 
برابر  در  تهدید  بزرگترین  خارجی  کشورهای  دخالت  و 

انتخابات آینده از دید مردم افغانستان است.
از  درصد  که ۸۱  می گوید  رحیمی  فوزیه  دیگر،  از سوی 
اشتراک کننده گان در این نظرسنجی گفته اند که وضعیت 
بهبود  به سال های گذشته  افغانستان نسبت  زنده گی مردم 

یافته است.
که  اند  گفته  کننده گان  اشتراک  درصد   ۳۴ او،  گفته  به 
وضعیت امنیتی از۵ سال گذشته به این سو کمی بهتر شده، 

۳۰ درصد گفته اند یکسان است و ۲۰ درصد دیگر گفته 
اند که بدتر شده است.

انترنشنل  موسسه  سوی  از  شده  اعالم  نظرسنجی  در 
رییس  که  اند  گفته  کننده گان  اشتراک  اکثر  دموکراسی، 
جمهور آینده دارای ویژگی های از جمله، مسلمان، صادق، 

عادل و خادم باشد.
همچنین در این نظر سنجی از میزان آگاهی مردم نسبت به 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز پرسیده شده است.
سیدیاسین حسینی عضو دیگر موسسه انترنشنل دموکراسی 
گفت که حدود۵۲ درصد از اشتراک کننده گان در این نظر 
سنجی گفته اند که معلومات مفید را در مورد انتخابات و 
آشنایی با نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری بدست 

آورده اند.
که  اند  گفته  شونده گان  مصاحبه  اکثر  حسینی،  گفته  به 
کسب  رسانه ها  طریق  از  را  انتخابات  مورد  در  معلومات 

کرده اند.
او تأکید کرد که این نظر سنجی ابتدایی است و این موسسه 

در نظر دارد در دو مرحلۀ دیگر آن را تکمیل کند.
انتقادهایی در مورد چگونگی این نظر سنجی در نشست 

روز  گذشتۀ این موسسه مطرح شد.
بیشتر انتقادها در مورد بی اساس بودن، میزان کم اشتراک 
کننده گان و مدت کوتاه برای بررسی تمامی مناطق مختلف 

افغانستان بود.
نظرسنجی  این  که   sps موسسه  عضو  سحر  ندیمه  اما 
نظر  این  در  ایم  کرده  تالش  ما   « گفت:  داده  انجام  را 
انتخاباتی  مسوول  نهاد  برای  را  درستی  معلومات  سنجی 
و مشکالت فراراه انتخابات از دیدگاه مردم را ارایه کنیم«.

زنان  و  مردان  اشتراک  میزان  در  تعادل  گفته وی، حد  به 
»۴۱ درصد زن و ۴۹ درصد مرد« نیز در این نظر مراعات 

شده است.

         حلیمه حسینی

و  دارد  رو  پیِش  در  افغانستان  را  سختی  روزهای 
نگاه  در  امروز  که  نگرانی یی  و  اضطراب  بی تردید، 
شهرونداِن ما موج می زند، اساسی فراتر از حدس ها و 
گمانه زنی های محض دارد. تجربۀ تلِخ سال ها جنگ و 
دربه دری، سال ها بی خانمان شدن و در سرزمین های 
بر  را  زیادی  رنج های  کشیدن،  مالمت  بار  غریب 
این روزها  است.  کرده  این ملت هموار  روح وجسِم 
سوزِ سردِ طوفاِن در راه، تن ها را می لرزاند و انتخابات 
را به ساِن هیوالیی دهشت ناک نشان می دهد که اگر در 
اختیار نااهالن قرار بگیرد و علیه مردم استفاده شود، 
هیوالیی  پیچاند؛  خواهد  درهم  را  مردم  سرنوشت 
است  ایستاده  ما  مقابِل  ترس ناک  و  رام نشدنی  که 
و  سعادت  سمِت  به  گذار  راه  تنها  می شود،  گفته  و 
خوش بختی، عبور از راهی ست که از دهاِن این هیوال 

شروع می  شود. 
چرا انتخابات برای مردمِ ما تا این حد ترس ناک شده 
اندازه پیچیده و  تا این  است؟ چرا رأی دادن، کاری 
بغرنج شده که به نظر می رسد هیچ کس حتا به این که 
باور  است،  خویش  انگشت  سِر  صاحب اختیار  خود 
انتخابات هیوالیی بدُفرم و بدفرجام  ندارد؟ آیا خودِ 
در  که  عنصری ست  همان  تقلب  یا  شده،  داده  نشان 
را  مردم  و  و  گرفته  قرار  تاریخی  گذرگاهِ  این  کنار 

ترسانده است؟ 
مدت زیادی تا انتخابات باقی نمانده است. اما فضای 
مبارزاِت  حرارِت  از  و  است  بی روح  و  سـرد  شهر، 
نظر  به  بیشتر  نیست.  خبری  مردم  میان  انتخاباتی 
می رسد این بار مبارزات انتخاباتی، چهرۀ چانه زنی های 
ُخردوکالِن سیاسی را میاِن گروه های مختلف به خود 
گرفته است. بیشتر از این که این مبارزات میاِن مردم راه 
باز کند، بیشتر پشِت پرده ها و درهای بستۀ نشست ها 
و مالقات ها صورت می گیرد. اما این روزها، روزهای 
خوش و پُررونقی ست برای کسانی که بزرگان قوم و 
متنفذین نام گرفته اند و کتلۀ بزرگی از عوام، چشم به 
نیز کیسه های کالن تری  آنان دوخته اند و آن ها  دهاِن 

برای معامالتی چرب تر!
با یک چنین وضعیتی، جای تعجب نیست که مردم 
ما تا این حد نسبت به انتخابات، بی باور و حتا بدبین 
هستند. اما چاره چیست؛ دامن زدن به این بدبینی ها؟ 

انتخابات؟ تحریم آن؟ و یا  به  دل سردتر کردن مردم 
دیگر کدام گزینه ها را می توان فرا روی این ملت قرار 
خواهد  چه گونه  انتخابات  منهای  آیندۀ  اصاًل  و  داد؟ 

بود؟ 
سوی  از  که  رنجی  مردم،  اندازۀ  به  هیچ کس  شاید 
حکومت ها و نظام های استبدادی بر آن ها تحمیل شده 
است را نتوانند به تصویر بکشند. اگر امروز انتخابات 
فرا  مسیری  برای گشودِن  راه  مناسب ترین  و  بهترین 
تمرین  بتوانند  آن ها  تا  می آید  به حساب  مردم  روی 
کنند و بیاموزند که چه گونه خود بر سرنوشِت خویش 
حاکمیت یابند؛ اما از دیگرسو شهروندانی چنین سرد 
خواهند  چه گونه  انتخابات،  به  نسبت  منجمد شده  و 
توانست نقشی پُررنگ در این فرآیند ملی بازی کنند؟!
 به نظر می رسد این روزها هر کس در سطِح صالحیت 
و قدرت و توان مندی و منابعی که در اختیار دارد، به 
نوعی بخشی از این پروسه را به گروگان گرفته است، 
تا بعد از معامله یی شیرین رهایش کند، و برایش هم 
ملتی  سرنوشت  با  مسأله  این  که  نمی کند  هم  فرقی 
می باشد.  آن  به  منوط  مردمی  منافع  و  خورده  گره 
نام  به  یکی  و  می آفریند  آشوب  صلح،  نام  به  یکی 
افشاگری، تفرقه افکنی می کند و دیگری به نام خدمت 
به ملت، خیانتی بزرگ را رقم می زند؛ پس باید پرسید 
و  پارادوکس   این همه  میان  در  می توان  چه گونه  که 
به  دل  و  کرد  ناسره جدا  از  را  سره  درهم ریخته گی ، 

کسی بست که ناجی این ملت باشد؟ 
بدون شک مردم ما نیازمند دستان پُرقدرتی هستند که 
انباشِت ثروت و قدرت، برای دل سوزی  به جز برای 
و تیمار زخم خورده گان تاریخِی این مردم به حرکت 
درآید و بتواند زخم هایی را مرهم نهد که عمری ست 
تازه شدن  دوباره  و  دوباره  و  باز کردن  در حال سر 

هستند.
انتخابات در راه است و همه در کمیِن آن نشسته اند 
تا از آن هیوالیی بسازند که مردم را ترسانده و چوکی 
قدرت، منابع و ثروت و هر آن چه که زعامِت آن باید 
شود،  تعیین  مردمی  و  شفاف  انتخاباتی  مجرای  از 
بی صاحب تر از آن بماند که کسی بپرسد تو از کجا 
و به چه حقی و بر مبنای کدام رأی و مشروعیت بر 

اریکۀ قدرت تکیه زده ای.
امروز همه در حال گروگان گیری منافِع این ملت اند، تا 
به نحوی با معامله گری، نفع شخصی خویش را تأمین 

کنند. پس مردم ما باید هوشیارتر از همیشه وارد صحنه 
شوند؛ اما این هوشیاری بعد از یک بی هوشِی طوالنی 
رسانه ها،  وقتی  شک  بدون  است؟  ممکن  چه گونه 
حقایق  باید  که  تریبون هایی  نیز  و  سیاست مداران 
زدوبنـدهای  درگیر  به نوعی  بنمایانند،  مردم  به  را 
مردم  مصروف اند،  معامله گری  به  و  پرده اند  پشت 
ولی  بروند؛  رأی  پای صندوق های  هوشیارانه تر  باید 
مردم وقتی هوشیار خواهند شد و خردمندانه حرکت 
خواهند کرد که گردِش سالم و صادقانۀ اطالعات در 

جامعه وجود داشته باشد. 
کم کاری  اگر  مسوول اند  رسانه ها  شک  بدون  امروز 
را  مردم  اگر  و  اندازند  پرده  حقایق  بر  اگر  کنند، 
و  آماده  تاریخی  حرکت  یک  سمت  به  رفتن  برای 
اندیشمندان و  ما،  آگاه نسازندـ همان قدر که علمای 
سیاست مداران و اهل قلم و بیاِن ما مسوول اند. همه 
مردمی  خودجوِش  و  سازمان دهی شده  حرکتی  باید 
نامزدان  از  باید  ما  مردم  امروز  دهند.  قرار  محور  را 
بخواهند که توضیح دهند آن چه را که در سر دارند 
و متعهد شوند که پس از پیـروزی عمل می کنند به 
آن چه که قباًل شعار داده بودند. و این تحقق نخواهد 

یافت مگر با عزم و ارادۀ جدی مردم! 
فراموش نکنیـم که جامعه یی می تواند به رشد سیاسی 
برسد و خرد جمعی در آن ارتقا یابد که رسانه ها و 
اندیشمندان و نخبه گان آن، هوشیار و فعال باشند و 
اما  کند.  به خموشی و خمودی خو  نگذارند جامعه 
روزها و ماه ها نیاز است تا بتوانیم جامعه یی که همیشه 
به حرکتی توده وار و کور و تصادفی خو کرده است 
را بیاموزانیم تا حرکتی منسجم و انتخابی دقیق داشته 
جامعه  این  بالنده گِی  و  ترقی  خواهاِن  اگر  اما  باشد. 
تحقِق  برای  تالش  جز  گزینه یی  و  راهی  هستیم، 
عدالت از طریق ایجاد عدالت خواهِی همه گیر توسِط 
این  به  باید  که  مردم اند  این  زیرا  نداریم،  مردم  خود 
باور برسند که دیگر نباید اجازه دهند بر سِر سرنوشت 
آن ها در پشت درهای بسته، معامله صورت گیرد. و 
همۀ  میان  در  که  گفت  به جرأت  بتوان  بازهم  شاید 
مشکالتش،  و  چالش ها  همۀ  با  انتخابات  کوره راه ها، 
ا ست که فراروی مردمِ  هنوز هم مناسب ترین روزنه 
ما قرار گرفته تا بتوان از آن طریق افق های زیبـاتری را 

برای فردا و نسل آینده به تصویر کشید. 
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رسانه ها فریب اظهارات...
زمان  نزدیک شدن  با  دیگر،  سوی  »از  گفت:  سانچارکی 
نحوی  به  می خواهد  کرزی  حامد  انتخاباتی،  کمپاین های 
به  را  خود  و  داده  شکل  را  رسانه ها  گرداننده گان  اذهان 

عنوان یک شخصیت ملی و صادق به ملت معرفی کند«.
وی تاکید کرد: » هیچ تردیدی وجود ندارد که این دیدار 
به انتخابات نیز مرتبط است و مساله مهم دیگر این که این 
نخستین دیدار و آخرین دیدار نخواهد بود، بل دیدارهای 
دیگری نیز از سوی حکومت با رسانه ها طرح ریزی خواهد 
برنامه های  با  اگر  که  سازند  متقاعد  را  رسانه ها  تا  شد 
و  نباشد  مخالف  آن  با  اقل  حد  نیستند،  همسو  حکومت 

انتقادان شان را کمتر بسازند«.
دیده بان  مسوول  توحیدی  صدیق اهلل  حال،  همین  در 
رسانه های آزاد یا نی می گوید: »رییس جمهور افغانستان دو 
مساله را در دیداری که با خبرنگاران داشت، مطرح کرده 
پیش شرط های اش  دادن  نشان  موجه  اول  موضوع  است: 
اربابان  می خواست  که  بود  امنیتی  پیمان  امضای  مورد  در 

رسانه ها را متقاعد سازد که پیش شرط های اش مبنی برعدم 
امضای این پیمان بیشتر به نفع مردم افغانستان است؛ بحث 
دوم رییس جمهور یک نوع هشدار برای رسانه هایی بود که 
بیشتر روی منازعات قومی تاکید دارند که مساله نشرات 

تلویزیون ژوندون هم مدنظر شان بود«.
حضور  در  نشست  این  در  کرزی  حامد  او،  گفتۀ  به 
مسووالن رسانه ها اعالم کرد که پرونده های رسانه ها بسته 

خواهد شد.  
توحیدی گفت: »در مورد عدم امضای پیمان امنیتی حامد 
تالش  تنها  و  نداشت  خبرنگاران  با  تازه یی  بحث  کرزی 
و  بدهد  جلوه  موجه  را  پیمان  این  امضای  عدم  که  کرد 
می خواست بگوید که به تعویق افتادن امضای این سند به 

نفع مردم افغانستان است«.
توجه  توانسته  اندازه  چه  تا  اینکه  »ولی  کرد:  تاکید  او 
امنیتی  پیمان  امضای  منظور عدم  به  را  مسووالن رسانه ها 
با امریکا جلب کند، در روزهای بعد مشخص خواهد شد 
و رسانه ها در روزهای بعد نشان خواهند داد که آیا تحت 

تاثیر سخنان رییس جمهور قرار گرفته اند یا خیر«.

نماینده گان  مجلس  عضو  عظیمی  فرهاد  حال،  این  در 
می گوید: »نفس  دیدارهای آقای کرزی با نهادهای مدنی، 
پارلمان، ریش سفیدان و رسانه  ها یک امر خوب و پسندیده 

است و ما از آن استقبال می کنیم«.
او افزود: »ولی مهم محتوا و خواست های رییس جمهور از 
این نهادها است که خواست های آقای کرزی تا چه اندازه 
بر مبنای اصول و برنامه های قبول شده بوده است که باید 

به آن توجه و دقت بیشتر صورت گیرد«.
وی تاکید کرد، آقای کرزی هم از سوی امریکا و هم از 
نیروهای  بنابر نگرانی هایی که پس از خروج  طرف مردم 
خارجی در سال ۲۰۱۴ وجود دارد، تحت فشار قرار دارد؛ 
بنابراین او می خواهد با دیدارهایی که با نهادهای مختلف 

دارد، این نگرانی ها را تا اندازیی کاهش دهد. 
این حال گفته می شود که حامد کرزی دیدارهایی هم  با 
مجلس  و  نماینده گان  مجلس  کمیسیون های  از  برخی  با 
پیش شرط های  را  دیدار ها  این  محتوای  که  داشته  بزرگان 
می داده  تشکیل  امریکا  با  امنیتی  پیمان  امضا  بر  مبنی  وی 

است.                    ناجیه نوری

تأمین امنیت نامزدان...
 با نامزدهای انتخابات در تماس است.

مراکز  فهرست  زودی  به  داخله  وزارت  گفت:  وی 
انتخاباتی را نیز به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 

ارایه خواهد کرد.
صدیقی درباره شمار تلفات نیروهای پولیس گفت: شمار 
تلفات نیروهای پولیس افغانستان در سال ۲۰۱۳ نسبت 

به سال قبل آن، پانزده درصد افزایش یافته است.
وی درباره عملیات امسال گروه طالبان به نام »خالدبن 
خود  امسال  عملیات  در  مسلح  مخالفان  گفت:  ولید« 
موفقیتی به دست نیاوردند و در اهداف خود ناکام ماندند 

و از سوی دیگر شمار تلفات آنها نیز افزایش یافت.
یادآوری می شود شورای امنیت ملی افغانستان، وزارت 
داخله را موظف کرد تا از اول دلو امنیت همه نامزدهای 
طور  به  را  آنها  معاونان  و  ریاست جمهوری  انتخابات 

یکسان تامین کند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شانزدهم 

حمل سال آینده برگزار شود.

افغان حکومت د کانونو لپاره... 
ښايي داسې نه وای شوي. چارې یې شفافې او معقولې نه دي.((

يس  يس  ايم  چينايۍ  د  استخراج  د  پروژې  د  عينکو  مس  د  خو 

رسه  ناکامۍ  له  پروژه  دغه  ګویا  چې  کړه  رد  لېو،  مسوول  کمپنۍ 

مخ ده.

ده زياته کړه، له امنيتي پلوه، چې تېر کال او د سږکال په لومړيو کې 

له  او  کومې ستونزې موجودې وې، هغه اوس هوارې شوې دي 

دې اړخه کومه ستونزه نه لري.

د هغه په وينا، د مسو پر استخراج به هغه مهال عميل کار پيل يش، 

کله چې د لرغونو اثارو د کېندو چارې بشپړې يش؛ تر هغه پورې 

به دوى د پروژې نورې تخنيکې چارې سمبال کړي؛ د اوس لپاره د 

دوى تحقيقايت او نور کارونه ښه پرمخ روان دي.

واليت  لوګر  د  قرارداد  لوی  لومړىن  اړه  په  کانونو  د  افغانستان  د 

د  چني  د  اړه  په  ايستلو  را  د  کان  د  مسو  د  کې  سيمه  په  عينک  د 

متالوجۍ او جيانګزي د مسو رشکت په نوم له يوه چينايي رشکت 

رسه د ۲۰۰۸ کال د مې مياشتې په ٢٥ مه السليک شو.

دغه رشکت ژمنه کړې وه، چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به په دې 

برخه کې ٢،٩  ميليارده امريکايي ډالره پانګونه وکړي.
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کاستا  دیگو  دارد  قصد  چلسی  باشگاه 
مهاجم اتلتیکو مادرید را به زودی به لندن 

بکشاند.
چلسی در این فصل در خط حمله نسبت 
از خود  به سال های قبل عملکرد ضعیفی 
فرناندو  تیم،  این  داده و سه مهاجم  نشان 
نتوانستند  اتوئو  ساموئل  و  دمبابا  تورس، 
انتظارات را برآورده کنند و بیشتر گل های 
این تیم را هافبک ها و مدافعان چلسی به 

ثمر رساندند.
باشگاه چلسی قصد دارد برای به خدمت 
گرفتن دیگو کاستا، مهاجم آتلتیکو مادرید 
جدول  صدر  در  توانسته  فصل  این  که 
لوکاکو  روملو  گیرد،  قرار  لیگا  گلزنان 
در  قرضی  صورت  به  که  خود  مهاجم 
اورتون بازی می کند را به همراه مبلغ قابل 
توجهی به تیم مادریدی بدهد تا کاستا را 

بتواند به لندن آورد.
به گزارش اسکای ایتالیا، عالوه بر چلسی، 
تمایل  نیز  لیورپول  و  آرسنال  تیم های 
خودشان را برای به خدمت گرفتن دیگو 

کاستا اعالم کردند.
دوست  است  کرده  اعالم  که  کاستا  دیگو 
کند،  بازی  اسپانیا  برای  ملی  رده  در  دارد 
بعید به نظر می رسد تا قبل از جام جهانی 
از  پیش  چلسی  دهد.  تغییر  را  خود  تیم 
تیم  از  این توانسته بود فرناندو تورس را 

اتلتیکو مادرید به خدمت بگیرد.

برابر  پرگل  پیروزی  از  پس  بارسلونا  سرمربی 
ختافه با تمجید از عملکرد پدرو می گوید تیمش 

۲۰ دقیقه فاجعه بار را پشت سر گذاشت.
شنبه  یک  اسپانیا  لیگ  رقابت های  هفدهم  هفته 
در  بارسلونا  که  شد  برگزار  دیدار  چند  با  شب 
مسی،  لیونل  غیاب  در  شد  موفق  آن ها  از  یکی 
را  ختافه   ۲ بر   ۵ پرگل  نتیجه  با  ژاوی  و  نیمار 

شکست دهد.
خراردو مارتینو سرمربی بارسلونا پس از پیروزی 
پرگل تیمش برابر ختافه در نشست خبری پس 
ما  برای  مسابقه گفت: خوشبختانه همه چیز  از 
نیمار  نبود مسی و  اتمام رسید. در  به  به خوبی 
تا حدودی تعادل تیمی مان در این دیدار به هم 
سر  پشت  را  فاجعه بار  دقیقه   ۲۰ بود.  خورده 
و  توپ  کامال  توانستیم  آن  از  پس  اما  گذاشتیم 
میدان را در اختیار بگیریم و بازی همیشگی مان 
دقیقه   ۲۰ این  از  باید  بگذاریم.  نمایش  به  را 
درس بگیریم و به هیچ وجه اجازه ندهیم که در 

بازی های بعدی مان تکرار شود.
این  در  پدرو  عملکرد  درباره  بارسلونا  سرمربی 
بازی های  رویایی ترین  از  یکی  او  گفت:  دیدار 

خودش را پشت سر گذاشت. پدرو همیشه گل 
این  او در  این چیز عجیبی نیست که  می زند و 
در هر صورت  اما  است  کرده  دیدار هت تریک 
امشب )دیشب( تیم ما عملکرد خوبی برابر ختافه 
نشان داد و من از تمام تیمم راضی هستم. اینکه 

پدرو توانسته است در تیم موفق شود، تنها یک 
رمز دارد و آن هم این است که او بازیکنی است 
که هیچ وقت تسلیم نمی شود. او بازیکنی است 
که هر مربی  دوست دارد در تیمش داشته باشد. 
بازیکن سخت کوشی است که همیشه در  پدرو 
شرایط  بتواند  تا  می کند  زیادی  تالش  تمرین ها 

خوبی در زمین داشته باشد.
مارتینو در پایان گفت: بارسا بازی به بازی بهتر 
می شود و شما می توانید این پیشرفت را در شیوه 
بازی ما ببینید. تنها نقاط ضعفی که باید در آینده 
کلین شیپ  بتوانیم  که  است  این  کنیم  برطرف 
داشته باشیم و دروازه خود را بسته نگه داریم و 
البته مشکل گل خوردن از روی ضربات شروع 

مجدد را رفع کنیم.
در  آینده  هفته  لیگا،  هجدهم  هفته  در  بارسلونا 

دیداری به نظر آسان، میزبان الچه خواهد بود.

مارتینو:چلسی به دنبال پدیده فوتبال اروپا

 20 دقیقۀ فاجعه بار را پشت سر گذاشتیم

ورزش

بخش هشتم
سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر 

گفت و گوهای اشتراک کننده گان
یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای 
ملی، اخیراً با حضور نخبه گان سیاسی، فرهنگیان، 
استادان و دانشجویان در والیت پنجشیر برگزار 

گردید.
پیشنهادها و  اشتراک کننده گان  نشست،  این  در 
اجندای  طرح  خصوص  در  را  دیدگاه های شان 
از  را  هم چنان حمایت شان  و  کردند  ارایه  ملی 

این طرح ابراز داشتند.
ولی مسعود  احمد  از سوی  ملی  اجندای  طرح 
شده  ارایه  مسعود  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 

است.
در این طرح ضمن ارایۀ طرِح خروج از بن بست 
در  پایدار  صلح  تأمین  خصوص  در  کنونی، 

افغانستان نیز راه کارهایی ارایه شده است.
خارجی  نهادهای  استقبال  با  اجندای،  طرح 
داخلی  نهادهای  و  متحد  سازمان ملل  جمله  از 

کشور روبروشدهاست.
نشست  سومین  گفت  وگوهای  این،  از  پس 
والیت  در  که  را  ملی  اجندای  طرح  مشورتی 
پنجشیر برگزار شده بود، به ترتیب در روزنامه به 

نشر می سپاریم.

سمیع دره یی- آگاه امور سیاسی:

داشته  صحبت هایی  منظر  این  از  می خواهم  من 
باشم که چرا طرح آجندای ملی مطرح شده است؟
فکر می کنم ما در شرایطی به سر می بریم که سایۀ 
تأثیر  افغانستان  سیاسی  وضعیت  روی  مسئله  سه 
و   ۲۰۱۴ توهم  انتخابات،  مسئله  است:  گذاشته 
واشنگتن.  و  کابل  میان  امنیتی  پیمان  نشدن  امضا 
اگر از این ها بگذریم، موضوع کاربردی بودن طرح 
آجندای بعد از انتخابات می تواند زیاد مطرح باشد 

و زمینۀ تطبیق داشته باشد.
همان گونه که در طرح آجندای ملی تصریح شده 
تازۀ  گفتمان  و  گو  گفت و  برای  طرح  این  است، 
احساس  سیاسی،  تفکر  به یک  رسیدن  و  سیاسی 

ملی و تفاهم ملی است.
تفکر  و  ملی  احساس  آمدن  میان  به  می کنم  فکر 
ملی، می تواند ضامن به میان آمدن دولت وحدت 
ملی در کشور گردد؛ یقینًا ما پس از به میان آمدن 
تفکر ملی و زعامت ملی، به دولت ملی می رسیم؛ 
سیاسی  شعارهای  گرو  در  تنها  ملی  وحدت 
نجات بخش  موضوع  یک  به  مبدل  بل  نمی ماند، 

می شود.
دره  همین  از  آزادی خواهی  صدای  همیشه  چون 
بلند شده است، ما در شرایطی که قرار داریم، باید 
آجندای  و  تفکر  صدای  پنجشیر  از  دیگر  یک بار 
ملی بیرون شود و چنانی که ما قهرمان میدان نبرد 
دولت  و  ملت سازی   - دولت  قهرمان  ایم؛  بوده 
جدید باشیم، اگر حمایت مردم پنجشیر را با خود 
فراوانی  کامیابی های  به  ما می توانیم  باشیم،  داشته 

برسیم.
لطف الحق مبارز- دانشجو: 

درود بی پایان به روان پاک آخرین منجی بشریت 
و شهدای این سرزمین.

را  خود  نظریات  کوتاه  گونۀ  به  می خواهم  من 
مطرح سازم.

افغانستان  کردند،  اشاره  هم  دوستان  که  قسمی 
یک سرزمین کثیرالملیت است و امروز در شرایط 

بسیار بحرانی قرار دارد.
به طرف ملت  تا  بخواهیم  واقعی  به گونۀ  ما  اگر 
شدن برویم؛ در قدم نخست تعصب، تحجر، قوم 
و قبیله گرایی و تبعیض را کنار بگذاریم؛ هم دیگر 

پذیری و کثرت گرایی را جاگزین آن نماییم.
یک مورد دیگری را که می خواهم به عرض برسانم، 
این ا ست که اگر می خواهیم افغانستان را از بحران 
جهانی  قدرت  یک  به  وابسته  باید  دهیم،  نجات 
باشیم؛ قسمی که چینایی ها، جاپانی ها، پاکستان ها 
و ایران ها بودند؛ از آموزش ها و مهارت های آن ها 
را منحیث یک قدرت  ببریم و خود  استفاده  باید 

تبارز دهیم.
تحصیالت  موسسۀ  رییس  ضیایی-  اهلل  سیف 

عالی پنجشیر:

موضوعات بسیار خوبی در آجندای ملی گنجانیده 
شده است و تحقق آن نیاز به زمان طوالنی دارد.

عرض  به  شما  خدمت  را  نکته  چند  می خواهم 
آجندای  در  که  موضوعاتی  روی  باید  برسانم؛ 
ملی جا داده شده است، بحث های زیادی صورت 
گیرد تا راه های حل پیدا شود و آجندای ملی یک 
باشد  بحران  از  رفت  بیرون  برای  مناسب  راه کار 
و در روشنی این طرح یک ملت قوی و با اراده 

ساخته شود.

من فکر می کنم پشتیبان هم چو طرح ها و برنامه ها 
حزب  چون  باشد؛  می تواند  سیاسی  حزب  یک 
سیاسی می تواند این گونه برنامه ها را ادامه دهد و 
در ابعاد مختلف ملت را به دنبال خود داشته باشد.
چنان چه ما در طول تاریخ شاهد هستیم که استاد 
برهان الدین ربانی شهید و احمدشاه مسعود شهید 
با یک برنامۀ جامع و همهپذیر توانستند همه اقشار 

مردم را به محور خود جمع کنند.
هرگاه برنامۀ ملی را در محور یک حزب سیاسی 
مطرح سازیم، نتیجۀ خوبی خواهد داشت؛ اگر این 
مطرح  مطبوعاتی  نشست های  توسط  تنها  برنامه 

گردد، نتیجه یی نخواهد داشت.
چنان چه از جهان آموختیم، احزاب سیاسی توانسته 
اند با طرح های ملی و مفید خود ملت و دولت را 

با خود داشته باشند.
احمدولی مسعود:

در جریان ده - دوازده سال گذشته شاهد ساختن 
بودیم و من  افغانستان  در  زیادی  احزاب سیاسی 
هستم؛  موافق  ضیایی صاحب  جناب  گفته های  با 
اما می خواهم بگویم نحوۀ تشکیل چنین جریانی 

فرق می کند.
یک  به  اول  باید  که  دیدیم  تجربه  اساس  بر  ما 
گفتمان ملی برسیم و بعد یک جمع و یک جریان 

بزرگ را در افغانستان بسازیم.
و  اقشار  با  گفت وگو  مصروف  ما  که  مدتی  در 
الیه های مختلف هستیم، به چند نکته دست یافتیم؛ 
آجندای ملی با طرح مکتوب در معرض دید شمار 

زیادی قرار گرفته است.
زنی های  رأی  نیم سال،  و  از یک  بیش  در مدت 
فراوانی با شخصیت ها و نهادهای سیاسی داشتیم 
و نخبه گان زیادی را در محور آجندای ملی جمع 

کرده ایم.
ما به همین گونه پیش می رویم و در ماه های اخیر 
خواهیم  کابل  در  را  ملی  و  بزرگ  کنفرانس  یک 
داشت که در جریان آن دو تعهد صورت خواهد 
گرفت: یک- آجندای مانند  به عنوان یک پروسۀ 
دراز مدت مورد حمایت قرار گیرد تا ما را به یک 

جایی برساند.
دوم: در کوتاه مدت هر نامزد و جریان سیاسی این 
تعهد را باید داشته باشد که اگر در فرایند انتخابات 

پیروز شدند، دولت وحدت ملی را بسازند.
ما این راه را باید ادامه بدهیم تا توانسته باشیم که 
آجندای ملی را در دور دیگر انتخابات منحیث یک 

برنامۀ ملی و همه پذیر مطرح سازیم.

سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر 
گفت و گوهای اشتراک کننده گان
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یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

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

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

روزنامۀ

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

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

اقتصاد پوهان نیوکه کوي، چې د افغان حکومت چارې په اقتصادي 

منطق والړې نه دي چې له امله یې هره ورځ اقتصادي ستونزې را 

پیدا کېږي.

شنناندي دغه راز زیاتوي، افغان حکومت تر اوسه د اقتصادي ودې 

او پراختیا اسايس لیکلې کرښې نه لري او نه پوهېږي، چې د کومې  

اقتصادي پالیسۍ له مخې چارې تررسه کړي.

دا اندېښنې وروسته له هغې را پورته کېږي، چې د افغانستان د کانونو 

چې  شوې  پورته  را  خربې  دماتې  عینک  مس  پروژه  سرته  لومړۍ 

چارې يې په ټپه والړې دي.

دغه  وايي، چې  کمپنۍ  استخراج چینايي  د  کان  عینک  د مس  خو 

پروژه ال دوام لري او په سیمه کې د لرغونو اثارو شتون یې د کارونو 

مخه نیولې وه.

دوی  وايي،  مرش  کمپنۍ  چينايۍ  د  استخراج  د  کان  عينک  مس  د 

تر اوسه په دې پروژې کابو ٣٦٠ ميليونه امريکايي ډالره لګويل او 

هېڅکله به له دې پروژې الس په رس نه يش.

د  دی،  کان  سرت  مسو  د  کې  کې  سیمه  په  چې  کان  عینک  مس  د 

استخراج تړون په ۲۰۰۸ کال کې له یوې چینايي کمپنۍ رسه شوی 

و.

د سوداګریزو خونو د بهرنیو چارو مرش او د اقتصادي چارو شننوين 

اذرخش حافظي ماندګار ورځپاڼې  ته په مرکه کې وویل، چې د مس 

عینک کان د قرار داد په پیل کې ټولو هیله مندي ښودله او له دې 

کان نه ساملې ګټې اخیستنې کوالی شول د افغانستان له اقتصادي 

پیاوړتیا رسه ډېره مرسته وکړي.

هغه وايي، له بده مرغه چې افغان حکومت او چینايي کمپنۍ د دې 

تړون جزیات پټ وساتل: )) حتی زه چې د منتخب هيئت غړی وم 

ماته یې هم معلومات نه راکول.  په وار وار مې خپل  اعرتاض له 

رسنیو رسه رشیک کړ، په وزیرانو شورا کې مې ولسمرش ته هم خپل 

غږ ورساوه خو د دې تړون جزیات پټ پاتې شول.((

د ده په وینا، د کانونو وزارت چارواکیو هغه مهال داسې افاده کوالی، 

چې د دې تړون له مخې به یاده چینايي کمپنۍ له شامل نه تر کابله 

او له کابله تر تورخمه رېل پټلۍ جوړوي. همدارنګه به د پروژې له 

پیل وړاندې ۸۰۰ میلیونه  ډالره د بونس په توګه افغان حکومت ته 

ورکوي او کله چې استخراج پیل شوي، نو دغه رقم به ۴۰۰ میلیونه 

ډالرو ته راښکته کېږي.

دروغ  ټولې  خربې  دا  چې  مرغه  بده  له  زیاتوي،  حافظي  ښاغلی 

وې، کله چې حکومت له چینايي کمپنۍ نه د رېل پټلۍ جوړېدل 

وغوښتل، هغوی یې په بدل کې ترې د پيسو غوښتنه وکړه.

نوموړي وویل، د مس عینک کان د پروژې چارې په ټپه والړې دي، 

ډېرو  له  او  درلوده  نه  روڼتیا  کې  تړون  دې  په  افغان حکومت  ځکه 

نیمګړتیاوو رسه رسه دغه تړون السلیک شوی و.

لوړه  په  حکومت  افغان  وايي،  چارواکی  دغه  خونو  سوداګریزو  د 

کچه حتی  د ولسمرشۍ دفرت په کچه اقتصادي پالیيس او اقتصادي 

اسايس کرښې نه لري، او نه پوهېږي چې د کومې اقتصادي پالیسۍ 

له الرې عمل کوي.

کار  بېالنس،  د  سوداګرۍ  د  کاونونو،  د  حکومت  خربه،  په  ده  د 

هېڅ  برخو کې  نورو  او  زیاتېدو  د  د ميل خالصو عوایدو  موندنې، 

ډول پالن او پروګرام نه لري او د دې کار لپاره لیکلې سرتاتېژي او 

پالیيس لري.

مخ  له ستونزو رسه  افغان حکومت  باور، همدغه حالت  په  هغه  د 

کړی دی، ځکه تل ژمنې کوي، خلکو ته دوکه ورکوي خو ژمنې یې 

ټولې دروغ وي.

ښاغلی اذرخش حافظي وايي، د امو حوزې د تېلو د استخراج تړون 

چې له کومې چینايي کمپنۍ رسه شوی دی یوه ژمنه یې دا وه، چې 

په افغانستان کې به تصفیه خانه جوړوي، خو تر اوسه یې په زرګونه 

ټنه خام تېل ایستيل او د تصفیه خانې د جوړېدو چارې يې نه دي 

پیل کړي.

ته  هېوادونو  اسیا  منځنۍ  د  تېل  خام  کمپنۍ  یاده  وویل،  نوموړي 

راځي  کرایه  پرې  ډالره  دوه سوه  لېږدوي، چې  لپاره  کېدو  تصفیه  د 

او ډېر ضایعات هم ورکوي؛ خو په کور دننه یې د تصفیه خانې له 

جوړولو تر اوسه ډډه کړې ده: )) که چېرې د افغان حکومت چارې 

په اقتصادي منطق برابرې وای،...                           ادامه صفحه 6

امریکایی ها برآمدنی نیستند!افغان حکومت د کانونو لپاره ميل سرتاتېژي نه لري
توافقنامه  اگر  که  داده اند  هشدار  امریکایی  مقامات 
کابل  و  واشنگتن  بین  دفاعی  و  امنیتی  همکاری های 
امضا نشود، ممکن است یک فاجعه و مصیبت واقع 

شود.
توافقنامۀ  امضای  با  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
هزار  هشت  حضور  واشنگتن،  و  کابل  بین  امنیتی 
قانونی  میالدی   ۲۰۱۴ سال  از  بعد  امریکایی  عسکر 
امکان  آن،  امضای  عدم  در صورت  اما  شد،  خواهد 
دارد طالبان بیشتر تقویت شوند، شبکۀ القاعده دوباره 
در افغانستان آشیانه سازد و نیروهای امنیتی این کشور 

با کمبود منابع مالی دچار شوند.
در  میالدی   ۲۰۱۴ سال  از  بعد  که  امریکایی  عساکر 
افغانستان باقی می مانند، نیروهای امنیتی افغانستان را 
آموزش داده، تروریستان خطرناک را تعقیب خواهد 

کرد.
الی  که  بگیرد  تصمیم  امریکا  متحدۀ  ایاالت  اگر  اما 
اخیر سال آیندۀ میالدی همۀ ۴۳ هزار عسکرش را از 
افغانستان خارج سازد، بازهم واشنگتن در افغانستان 

امکانات و اختیارات امنیتی خواهد داشت.
گرچه  تا اکنون مقامات امریکایی به طور علنی نگفته 
اند که اگر تا اخیر سال ۲۰۱۴ میالدی همۀ عساکرشان 

را از افغانستان بیرون کنند، پالن آنها چیست؟
امریکا به حمایت  اما در آن شرایط هم امکان دارد، 
دهد،  ادامه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  محدود 
برای  و  داشته  خاص  نیروهای  ماموریت های  برخی 

از  القاعده  طالبان و شبکۀ  بردن  بین  از  و  جلوگیری 
طیارات بی پیلوت استفاده کند.

اما اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند، 
القاعده در امتداد سرحدات افغانستان  اعضای شبکۀ 
با پاکستان دوباره تجمع خواهند کرد و جلوگیری از 
دشوار  افغانستان  جنوب  در  طالبان  قدرت  گسترش 

خواهد شد. 
خودداری  نامش  افشای  از  که  امریکایی  مقام  یک 
امکانات  »ما  است:  گفته  رویترز  به خبرگزاری  کرده 
زیاد داریم، اما بدون توافقنامۀ همکاری های امنیتی و 

دفاعی خیلی محدودیت خواهیم داشت.«
که  اند  کرده  امیدواری  ابراز  امریکای  مقامات 
رییس جمهور کرزی قبل از انتخابات ماه اپریل سال 
آیندۀ میالدی توافقنامۀ همکاری های امنیتی و دفاعی 

را با واشنگتن امضا کند.
 آن ها می گویند، تا هنوز هم در مورد خروج عساکر 
و یا شرایط  بعد از خروج آن ها، کار های اساسی 

آغاز نشده است.
های  نیرو  عمومی  فرمانده  دنفورد  جورف  اخیراً  اما 
گفته  خبرنگاران  به  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی 

است:
»اگر درماه دسامبر پاسخ گرفته نشود، من توقع دارم 
که ما در مورد بعد از سال ۲۰۱۴ و برخی احتماالت 

دیگر کار را آغاز کنیم.«
گفته  رویترز  به  امریکا  دفاع  وزارت  دیگر  مقام  یک 
است، اگر همۀ عساکر امریکایی از افغانستان خارج 
شوند، بازهم واشنگتن آنچنانی که در سومالیا، عراق 
لیبیا با تروریزم می جنگد، در افغانستان نیز  نقش  و 

خواهد داشت.
واشنگتن می تواند به تقاضای افغانستان تعداد محدود 
نیروهای خاص اش را برای آموزش نیروهای امنیتی 
این کشور بفرستد و نیروهای خاص امریکایی مانند 
عملیات در سومالیا و لیبیا در برابر مخالفان مسلح گاه 

گاهی در افغانستان هم عملیات کند.

باشنده گان منسوب به قوم پشتون در وزیرستان شمالی روز 
دوشنبه سربازان حکومت پاکستان را متهم ساخته اند که در 
از  تن  ده ها  طالب،  شورشیان  علیه  نظامی  عملیات  جریان 

غیرنظامیان را کشته اند. 
 

پسته  یک  بر  بمب  با  انتحاری  حمله  از  بعد  عملیات  این 
کنترول در وزیرستان شمالی در ۱۷ قوس صورت گرفت. 
وزیرستان شمالی پایگاه جنگجویان طالب مرتبط با القاعده 
با  مرز  هم  که  است  پاکستان  کوهستانی  منطقه  این  در 

افغانستان می باشد.
گمانه زنی ها در مورد اینکه ارتش پاکستان یک لشکر کشی 
انداخت،  خواهد  راه  به  قبایلی  مرزی  مناطق  در  را  بزرگ 
طالبان  کشاندن  برای  ها  تالش  که  آمد  وجود  به  هنگامی 
نتیجه  بی  اخیر  های  ماه  در  صلح  گفتگوهای  به  پاکستانی 

ماند.
های  و خورد  زد  دنبال  به  که  اند  گفته  پاکستانی  مقام های 
شورشیان با نیروهای امنیتی پاکستانی بعد از حمله انتحاری 
در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی، تا کنون ۲۳ تن از جنگ 

جویان کشته شده اند.
قانون قیود گشت و  این مناطق بی  پاکستانی در  مقام های 
اند که  اند. باشنده گان این محالت گفته  گذار وضع نموده 

مردم زیادی بعد از حمالت توپخانه و هلی کوپترهای توپدار 
از این منطقه فرار کرده اند.

بر  او  منطقه گفت که  این  باشنده گان  از  تواب یکی  محمد 
اثر این حمالت توپخانه سه طفل و همسر اش را از دست 

داده است.
روز  »در  گفت:  رویترز  خبرگزاری  به  تلفون  توسط  تواب 

اتاقی  به  توپخانه  مرمی های  اول حمله 
در  و همسرم  اطفال  که  نمودند  اصابت 
آنجا خواب بودند«. او افزود: »حکومت 

آن ها را به خواب ابدی برد«.
باشنده گان محل، شمار ملکی های کشته 

شده را ده ها تن گفته اند.
از  که  میرعلی،  در  قبایل  سران  از  یکی 
از  است  نخواسته  انتقام حکومت  ترس 
او نام برده شود، گفته است که »از روز 
نفر ملکی کشته  تا کنون ۷۰  اول حمله 

شده اند«.
او عالوه نمود: »برخی رانندگان الری ها، 
صاحبان هوتل ها و دکان داران مستقیمًا هدف شلیک قرار 
گرفته اند و ده ها تن ملکی توسط هلی کوپترهای توپدار، و 

مرمی های هاوان و توپخانه کشته شده اند«.
رویترز  تلفونی خبرگزاری  تقاضا های  به  نظامی  مقام های 
وزیرستان  در  ملکی  افراد  تلفات  روی  نظر  اظهار  جهت 

شمالی پاسخ نداده اند.
خبرگزاران در وزیرستان شمالی به مشکل قابل دسترسی اند 
تا در این زمینه اظهار نظر مستقل شان آورده می شد، زیرا 

این منطقه به شدت نظامی می باشد.
طالبان گفت هرگاه روز دوشنبه  قوماندان  بهادر  حافظ گل 
حمالت علیه مردم ملکی متوقف نگردند، شورشیان با یک 
پاسخ خواهند  نظامی حکومت  مواضع  بر  کامل  ضد حمله 

گرفت.
وحشت  ها  قریه  مردم  چون  که  اند  گفته  محل  باشنده گان 
زده از منطقه فرار کرده اند، اجساد کشته شدگان در میدان 

مانده است.
اسد شیر از منطقه میرعلی گفت: »ما با خانواده های مان برای 
اما هاوان ها و مرمی های توپ  نجات آنها فرار می کنیم، 
نظامی ها ما را دنبال می کنند«. او افزود: »لطفًا بگویید جای 
امن کجاست. اردو خانه ها و بازار های ما را ویران می کند«.
ملک گل صالح جان مرد دیگری گفت: »فرزندانم از من نان 
می خواهند و من قادر نیستم برای شان چیزی بدهم، چون 

در خانه چیزی نیست«.
یک مقام اداری وزیرستان شمالی گفت که روز دوشنبه سران 
قبایل و نماینده گان اردو جرگه ای دایر کرده اند تا راه حلی 

از طریق مذاکره برای این دشمنی ها پیدا کنند.

هجوم ارتش پاکستان به وزیرستان شمالی


