
خارجة  امور  وزير  خورشيد،  سلمان 
جهت  است  قرار  جارى  هفتة  هندوستان 
از  افغانستان  ارشد  مقام هاى  با  مذاكرات 
جمله رييس جمهور كرزى، وارد كابل شود.
اف  تايمز  دى  هندى  رسانة  گزارش  به 
با  سفر  اين  در  خورشيد  سلمان  انديا، 
رييس جمهور حامد كرزى و ساير مقام هاى 
پروژه هاى  پروسة صلح و   كابل در مورد 
بازسازى جارى هند در افغانستان صحبت 

خواهد كرد.
سلمان  است  قرار  گزارش،  اين  اساس  بر 
ملى  شوراى  ساختمان  مورد  در  خورشيد 

كه  زراعتى  ملى  دانشگاه  و  سلما  بند  افغانستان، 
از  شمارى  و  مي شوند  اعمار  هندوستان  كمك  به 
پروژه هاى بزرگ ديگر،  با مقام هاى كابل گفت وگو 

كند.
به  دهنده  كمك  كشورهاى  از  يكى  هندوستان 
افغانستان مى باشد كه تاكنون بيشتر از دو ميليارد 

دالر به اين كشور كمك كرده است.

مراسم  در  اشتراك  منظور  به  كرزى  رييس جمهور 
افتتاح بازى هاى المپيك سوچى و ديدار با همتاى 
روسى  اش، به روسيه سفر كرده است. شمارى از 
حقوق  نقض  آنچه  به  اعتراض  در  جهان  رهبران 
بشر در روسيه...                        ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

شمارى از سناتوران امريكايى:

قدرت نظامى و پول نتوانست
 افغانستان را تغيير دهـد

انتخاباتى  شكايت هاى  به  رسيده گى  كميسيون 
كمبود  و  كارمندان  نشدن  پوره  دليل  به  مى گويد 
براى نظارت بر روند  نتواند  بودجه، ممكن است 
تكرار  احتمال  امر  اين  بگيرد.  آماده گى  انتخابات 

تقلب انتخاباتى در افغانستان را قوت مى بخشد. 
گذشته  هفتة  رياست جمهورى  انتخابات  نامزدان   
مبارزات انتخاباتى دو ماهة خويش را آغاز كردند. 
ثبات  تامين  براى  آينده  سال  حمل  ماه  انتخابات 
افغانستان حياتى دانسته مى شود زيرا در همين سال 

نيروهاى رزمى خارجى كشور را ترك مى كنند.
دارد،  جريان  انتخاباتى  مبارزات  كه  حالى  در  اما 
انتخاباتى  شكايت هاى  به  رسيده گى  كميسيون 

از  را  بودجه اش  از  كمى  بخش  تنها  كه  مى گويد 
كمك دهنده گان بين المللى به دست آورده است، 
زيرا هنوز حكومت افغانستان مقام هاى واليتى اين 

كميسيون را تاييد نكرده است.
سازمان ملل متحد كه كمك هاى مالى بين المللى 
به اين كميسيون را مديريت مى كند، تا زمانى كه 
مسووالن واليتى آن انتخاب نشده اند همه پول ها 

را در اختيار كميسيون قرار نمى دهد.
شكايت هاى  به  رسيده گى  كميسيون  مقام  يك 
«ما  گفت:  نامش  نشدن  فاش  شرط  به  انتخاباتى 
هنوز به جز دو جنراتور كالن و يك مقدار وسايل، 

هيچ چيزى از ملل متحد به دست نياورده ايم».
شكايت هاى  به  رسيده گى  كميسيون  مقام  اين 
اين  واليتى  دفاتر  بايد  هنوز  كه  گفت  انتخاباتى 
كميسيون باز گردند. به گفته او، بودجة كميسيون 
 12 شامل  انتخاباتى  شكايت هاى  به  رسيده گى 

ميليون دالر...
                                          ادامه صفحه 6

وزير خارجة هند به كابل مى آيد كرزى در مراسم افتتاح 
مسابقات المپيِك روسيه 

اشتراك كرد

صفحه 6

محبت هاى 
انتخاباتى به 

كدام طمع؟
2

4

7

محبت هاى 
انتخاباتى به 

2

5

مرِگ ابراهيـم 
و پايان دوراِن 

درخشاِن 
ترجــمه

نخست وزير 
بريتانيا:

 اظهارات اخير 
حامدكرزى 

مأيوس كننده 
است

در برگ ها

امريكا هنوز با 
الهياِت  

رهايى بخش 
مى جنگد                                                                      

حضار گرامى و مهمانان عزيز السالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته!
در قدم نخست تشكر مى كنم از بنياد شهيد احمدشاه مسعود، به ويژه از 
اين چنينى،  كنفرانس هاى  برگزارى  با  كه  احمدولى مسعود  برادر عزيز 

روى مسايل مهم به بحث وگفت وگو پرداخته    است.
افغانستان و  انتظار ما اين ا ست كه چنين كنفرانس هاى مهم، مشكالت 
به ويژه صلح در كشور را به بحث و بررسى گيرد و نتايج مؤثرى را در 

قبال داشته باشد.
در  كه  است  اين   بر  مكرر  تأكيد  اين جا جمع شده ايم،  در  ما  كه  امروز 
كشور مشكالتى وجود دارد...                                 ادامه صفحه 6

صالح الدين ربانى در كنفرانس اجنداى ملى: 

با گفتمان ملى به صلح 
پايدار مى رسيم

كميسيون رسيده گى به شكايات انتخاباتى:

 هنــوز آماده نــيستيم!



را  گرمى  بازار  انتخاباتى،  مبارزات  روزها  اين 
به راه انداخته كه به نوعى كار و كسِب بعضى از 
كسبه كاران را تحت تأثير قرار داده است. مهمانى 
دادن ها و ضيافت به پا كردن ها، نان ونوايى براى 
صاحباِن رستورانت ها و هوتل ها فراهم آورده و 
بازار فروش و پيش فروِش بيلبوردهاى تبليغاتى 
و كارِ چاپ ونشِر عكس ها و پوسترهاى نامزدان 
نيز نوعى ديگر از درآمدزايى را براى صاحباِن 
رفته،  هم  روى  است.  كرده  مهيا  مشاغل  اين 
را  شهر  چهرة  انتخاباتى،  مبارزات  و  انتخابات 
به كلى دگرگون كرده است. نه تنها ظاهر و سر 
ادبياِت  و شكِل سرك ها و ديوارهاى شهر، كه 
حاكم بر گفتمان مردمى و سياست مدراِن ما هم 
تحت الشعاِع اين برنامه ها قرار گرفته و تغييراِت 
شگرفى را شاهد است؛ ادبياتى كه با واژه هاى 
محبت آميز و متعهدانه آذين شده است و مردم 
شالودة  و  ادبيات  اين  بنياِن  مردم محورى،  و 

سخنرانى هاى نامزدان را تشكيل مى دهد.
منحصربه فرد  مردم  براى  به نوعى  روزها  اين   
ما  شهرونداِن  است.  شده  به يادماندنى  و 
از  عنايت،  و  توجه  اين همه  از  متعجب زده 
حال  به  تا  بزرگواران  اين  مى پرسند  خود 
چهره هاى  و  ناجى  ما  چه قدر  بودند؟  كجا 
و  قوى  سياست مداراِن  و  سخنرانان  و  مهربان 
نمى دانستيم؟...  خود  كه  داشته ايم  مردم دوست 
چادرنشيناِن  حتا  توجهات،  و  عنايت ها  اين  از 
آن ها  خانه مانندهاى  و  نمانده  بى نصيب  هم  ما 
هم گرماى محبت هاى انتخاباتى را حس كرده 
است. اردوى ملى، زنان، كودكان، مجروحان و 
معلوالن و حتا از اين پس معتادان و بيماراِن ما 
نيز تا زندانياِن در بند و شاگرداِن مكاتب و حتا 
كوچه هاى  و  سرك ها  سرگرداِن  و  بى كار  قشر 
ما، از نگاه تيزبيِن تيم هاى كمپاين هاى انتخاباتى 
نيز  آنان  از اين پس براى  به دور نمانده و حتمًا 
رسانه ها  از  را  جالبى  برنامه هاى  و  حرف ها 

شاهد خواهيم بود.
از اين پس، تمام كسانى كه تا ديروز هيچ نگاهى 
مراقِب آن ها نبود و هيچ برنامه يى حول محورِ 
حد  اين  تا  هرگز  و  نمى گرفت  شكل  آن ها 
بودند،  را نچشيده  طعم شيريِن رسانه يى شدن 
لذت در كانوِن توجه بودن را دست كم تا روز 
انتخابات مزه مزه خواهند كرد. هماى سعادت و 
نيك بختى بر روى سِر اين مردم هر روز خواهد 

نشست و شب هنگام به پرواز در خواهد آمد و 
كسانى كه آمده اند تا كرسِى رياست جمهورى 
دل  آوردِن  به دست  براى  كنند،  خود  آِن  از  را 
اين مردم، چه معجزه ها و شعبده بازى هايى كه 

نخواهند كرد.
 همه چيز عجيب گشته است؛ چهره ها مهربان 
مى كند.  بيداد  همگرايى  از  صحبت  و  شده 
كردِن  باز  و  كهنه  زخم هاى  كردِن  فراموش 
دفتر  در  بهتر  آينده يى  براى  جديد  صفحة 
تازه و در  اين ديار، همه صحبت هاى  پاره پارة 
عين حال تكرارى يى استند كه تمام نامزدان بر 
آن تأكيد مى ورزند؛ اما دل اين مردم را به دست 
فريبى  بودن، خود  آن ها  رأى  پى  در  و  آوردن 
ما  پنهانش كرد. مردم  نمى توان ديگر  است كه 
دست  و  دادن  رأى  و  باختن  دل  نمى خواهند 
خالى باقى ماندن را براى بارِ سوم حس كنند. 
صندوق هاى  پاى  به  اين بار  وقتى  مى خواهند 
به راستى  كه  برگزينند  را  كسى  مى روند،  رأى 
برنامه  آن ها  سعادِت  و  افغانستان  آيندة  براى 
دارد و مى خواهد كشتى طوفان زدة كشور را به 

ساحل نجات رهنمون شود.

انتخابات سرنوشت ساز است، و سرنوشت مردم 
صندوق ها  دل  از  كه  نتيجه يى  به  خورده  گره 
بيرون مى آيد. اما اين كه نتيجه چه خواهد بود، 
همان سوالى است كه همه در پى پاسِخ آن اند 
مهندسى كردِن  بعضى هم در پى ساختن و  و 
اين نتيجه. ولى آن چه مسلم است اين است كه 
ديگر مردم ما نه فريب ظاهرسازى ها را خواهند 
ول خرجى هايى  به  نيم نگاهى  نه  و  خورد 
ناموزون  آن قدر  روزها  اين  كه  داشت  خواهند 
قشر  آن  گرسنة  شكم هاى  كه  مى رسد  نظر  به 

از مردم ما كه سال هاست در به درى و 
به  قادر  اند،  كرده  تجربه  را  بى چاره گى 

هضم آن نيستند.
به شرط  است  سرنوشت ساز  انتخابات   
و  شود،  برگزار  شفاف  و  سالم  آن كه 
مسلمًا هيچ كس جز خود مردم نمى تواند 
تضمين  را  آن  شفافيِت  و  سالمت 
انتخابى  شك  بدون  آگاه،  مردمى  كند. 
كه  مردمى  و  داشت،  خواهند  آگاهانه تر 
صادق باشند، در پاى صندوق هاى رأى 
هم صداقت به خرج داده و با قدرت به 
همة گزاره هاى تفرقه افكنانه مثل قوميت 
و نژاد و زبان و مذهب، نه خواهند گفت 
بتواند  به حق  برگزيدِن كسى كه  براى  و 
همت  كند،  مردم  ارادة  از  نماينده گى 

خواهند گماشت.
از هيجان  آكنده  اين روزها چهرة شهر، 
است و تجربه هاى تازه. گروهى بزرگ به 
گروهى بزرگ تر در حال دروغ گفتن اند 
و همه در حاِل فريب ديگرى اند تا شايد 
را  باالتر  حمايتى  و  بيشتر  رأيى  بتوانند 
كسب كنند. اما مردم مى توانند هوشيارانه 
همة  به  و  كنند  جدا  ناسره  از  را  سره 
دهند.  پايان  فريب ها  و  ظاهرسازى ها 
و  طعِم خوشبختى  روزى  ما  كه  به يقين 
سعادت را خواهيم چشيد كه ديگر رأى 
خود را با چندصد افغانى و يا وعده يى 
يك  به  رسيدن  دورنماى  يا  و  گرم  نان 
بر  كه  انتخاباتى  نكنيم.  بدل  مقام،  و  چوكى 
باشد،  برنامه ها  و  اساس شايسته گى ها، طرح ها 
بدون شك موفق خواهد بود و اگر انتخابى كور، 
انتخابى معامله گرايانه و متعصبانه، صندوق هاى 
تباهِى  جز  چيزى  نتيجه  سازد،  انباشته  را  رأى 

بيشتر و فالكتى دامن گيرتر نخواهد بود. 
و  دل نشين  لبخندى  با  مى تواند  شهر  چهرة 
انتخابات آذين بسته شود و يا  صادقانه بعد از 
با پيروزى دروغ ها و فريب ها و ظاهرسازى ها، 
آغاز به يك دهن كجى آزاردهنده به شهروندان 
خودشان  عملكرد  از  تلخى  آيينة  كه  نمايد  ما 
باشد. اين كه چه كسى انتخاب مى شود، همه در 
گرو اين است كه من، تو بله ما، به چه كسى 
سوال  اين  به  پاسخ  براى  و  داد،  خواهيم  رأى 
همة ما نيازمند به دست آوردِن شناختى درست، 
دقيق و منسجم از برنامه ها و طرح هايى هستيم 
كه نامزداِن محترم اين روزها داعية روى دست 
داشتِن آن را دارند. مسلمًا وقتى حِس دانستن 
و خواستن بيـدار شود، وقتى نامزدان بدانند كه 
با انبوهى از مردمِ هوشيار و آماده براى شنيدن 

و قضاوت كردن روبه رو هستند، آن گاه به جاى 
اين كه بيشترين انرژى و تواِن خود را در جهت 
بندند، كوشش خواهند كرد  كار  به  عوام فريبى 
با  و  حقايق  بر  مبتنى  برنامه يى  و  طرح  با  كه 
را  خود  كارِ  دست يافتنى تر  و  عملى  دورنمايى 
آغاز كنند. و اين يعنى از همين روزهاى اول، 
عادت كردن به اين كه مردم و ملِت ما حسابگر 
اند و بايد به آن ها حساب پس داد. و دموكراسِى 

نماينده ساالر معنايى جز اين ندارد.
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حليمه حسينى

محبت هاى انتخاباتى به كدام طمع؟  

كه  كرده اند  اعالم  طبيعى  حوادث  با  مبارزه  ادارة  مسووالن 
ـ  بود  بارش وبرف  از  پُر  ـ كه هفته يى  طى يك هفتة گذشته 
حدود پنجاه نفر در سراسر كشور تلف شده اند. اين تلفات در 
رويدادهاى جداگانه در استان هاى، بدخشان، جوزجان، فراه، 
پروان، باميان و هلمند رخ داده است. جداى از اين، بيش از 
پنج صد رأس مواشى و شمارى از خانه هاى مردم نيز از ميان 

رفته اند. 
بى ترديد اگر افغانستان يك كشورِ جهان اولى بود، حاال چنين 
اما مقامات حكومت  اتفاقى يك فاجعة بزرگ عنوان مى شد؛ 
از  هنوز  و  كرده اند  اعالم  را  تلفات  اين  آمارِ  تازه  افغانستان، 
توسط  فاجعه  ابعاد  ساختِن  محدود  و  كمك ها  فرستادِن 

مسوولين خبرى در دست نيست.
طبيعى  حوادث  منظر  از  و  كوهستانى  كشور  يك  افغانستان 
به شدت  و...  صخره وسنگ  لغزِش   برف كوچ،  سيالب،  نظير 
آسيب پذير است. سال هاى سال است كه آفات طبيعى، جاِن 
هزاران نفر را مى گيرد؛ اما راه هاى مبارزه با آن هرگز سنجيده 
نشده است. مقامات حكومت با اراية ابتدايى ترين آمارها نشان 
داده اند كه حدود 396 تا 597 ميليون دالر طى سال هاى 1970 
شده  وارد  زيان  طبيعى  حوادث  ناحية  از  كشور  به   2012 تا 
است. هم چنان آن ها گفته اند كه فقط در سال 2012، حدود 
400 مورد حادثة طبيعى در 195 ولسوالى كشور اتفاق افتاده و 

سبب مرِگ بيش 450 نفر شده است.
همين آمارهاى ابتدايى نشان مى دهند كه فاجعه در افغانستان 
آن  از  پيش گيرى  راه  هيچ  كنون  تا  اما  مى دهد،  رخ  به تكرار 
از  متضرر  افرادِ  كه  بى گمان  است.  نشده  گرفته  دست  روى 
جمله كسانى اند كه زير خط فقر زنده گى مى كنند. يافته ها نشان 
مى دهد كه هم در فصل سرماى ساِل جارى و هم قبل از آن، 
تمام آن هايى كه از شدِت سرما تلف شده اند، مردماِن بى پناه و 
فقيِر اين كشور بوده اند. البته بايد يادآور شد كه در گذشته ها 
به دليل نبود امكانات، حكومت ها نمى توانستند از آفات طبيعى 
جلوگيرى كنند و يا ميزاِن تلفات در اين رويدادها را كاهش 
تكنالوژى هاى  كمِك  به  سال ها  اين  در  كم  اما دست  بدهند؛ 
را  طبيعى  حوادِث  مى توان  افغانستان،  به  شده  وارد  نويِن 
در  مى توان  مثال،  گونة  به  كرد.  آن جلوگيرى  از  و  پيش بينى 
رانه هاى  ايجاد  به واسطة  برف كوچ اند،  مستعد  كه  مناطقى 
مرگ بار  برف كوچ هاى  خطر  چرخبال ها،  طريق  از  كوچك 
از  ناشى  تلفات  از آن، محدود ساختِن  را كاهش داد. جداى 
حوادث طبيعى در افغانستان، آن  قدر هم به هزينه هاى گزاف 
زيان مندِى  مى دهد،  نشان  شواهد  كه  همان گونه  ندارد.  نياز 
ناشى از سرما در فصل زمستان در افغانستان، اكثراً به دليل نبود 
 سرپناه و امكانات براى مردم است كه اگر حكومت در دوازده 
سال گذشته، برنامه يى براى اين مسأله مى داشت، اكنون هيچ 
خانوادة بى سرپناهى باقى نمى ماند تا از شدِت سرما جان دهد. 
بيـداد مى كند كه مردم  افغانستان چنان  بر آن، فقر در  افزون 
ورنه، شدت  ندارند؛  گرما  ايجاد  براى  امكانات  كوچك ترين 
سرما در افغانستان آن قدر نيست كه با وسايل تسخين نتوان آن 

را قابِل تحمل ساخت. 
از فجايِع طبيعى روى  اراده يى براى جلوگيرى  اگر  حكومت 
دست مى داشت، به يقين كه با جابه جا ساختِن مردمِ در معرض 
خطر، با توزيع مواد مورد نياز براى مردمِ فقير و ده ها برنامة 
حد  تا  را  فجايعى  چنين  جلِو  مى توانست  ديگر،  پيش گيرانة 
بااليى بگيرد. اين گونه اگر آفات طبيعى كامًال از ميان نمى رفتند، 

دست كم از تلفاِت جانِى مردم جلوگيرى مى شد.
كمك هاى  به رغم  پسين،  سال  دوازده  در  كه  سوگ مندانه  اما 
ادامه  فاجعه هاى موسمى هم چنان  قابل توجه جامعة جهانى، 
يافته است. بهار كه مى رسد، نيمى از مردم در سرازير شدِن 
سيالب ها، بى خانمان و تلف مى شوند و زمستان كه مى رسد، 

از اثر ريزش برف و برف كوچ و طغياِن سرما.
اين بوده كه  برابِر تكرار فاجعه ها  پاسِخ حكومت همواره در 
هر  در  نيز  آن  طغياِن  و  است  طبيعى  پديدة  يك  برف وباران 
كشورى ممكن. مسووالن حكومتى در واقع با چنين استداللى 
جانى ومالِى  تلفات  و  مى كنند  خالى  شانه  مسووليت  قبوِل  از 

مردم را يك امِر عادى جلوه مى دهند.
حكومِت  كه  زمانى  تا  كرد؛  حكم  مى توان  اوصاف  اين  با 
مردم  از  موسمى  فاجعه هاى  باقى ست،  كرزى  آقاى  بى تدبيِر 
قربانى خواهد گرفت و موازى با آن، پاسخ هاى غيرمسووالنة 

مقاماِت حكومتى نيز ادامه خواهد يافت.

فصِل سرما و فاجعه هاى 
تكرارِى آن

مسلمًا وقتى حِس دانستن و خواستن بيـدار شود، وقتى نامزدان بدانند كه 
با انبوهى از مردِم هوشيار و آماده براى شنيدن و قضاوت كردن روبه رو 
هستند، آن گاه به جاى اين كه بيشترين انرژى و تواِن خود را در جهت 
عوام فريبى به كار بندند، كوشش خواهند كرد كه با طرح و برنامه يى مبتنى 
بر حقايق و با دورنمايى عملى و دست يافتنى تر كاِر خود را آغاز كنند. و اين 
يعنى از همين روزهاى اول، عادت كردن به اين كه مردم و ملِت ما حسابگر 
اند و بايد به آن ها حساب پس داد!
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تقابل هاى زيرپوستى در خاورميانه
عربستان-  تا  ايران  از   – جديد  تسليحات  از  جريانى 
از  جريانى  دهند.  مى  تغيير  را  خاورميانه  نظامى  پويايى 
تسليحات با سرعتى بى سابقه در حال ورود به خاورميانه 

است. 
فروند  شش  فروش  قصد  كه  كرد  اعالم  اخيراً  پنتاگون 
ميليارد   1,3 ارزش  به  اوسپرى  پرواز  عمود  هواپيماى 
(از  امريكايى  افزارهاى  دارد، سخت  را  اسراييل  به  دالر 
به  القاعده  با  مقابله  براى  آپاچى)  هلى كوپترهاى  جمله 
كمك دولت عراق مى روند و واشنگتن كمك نظامى به 
اما  است.  گرفته  سر  از  كوتاه  وقفه اى  از  پس  را  مصر 
امريكا تنها كشورى نيست كه مشغول ارسال تسليحات 
موشك هاى  از  بخشى  حزب اهللا  است:  منطقه  اين  به 
كه  مى كند  دريافت  را  روسيه  ياخونت  صوت  مافوق 

مايل  از 75  بيش  فاصله  با  مى توانند كشتى هايى 
از ساحل لبنان را هدف قرار دهند، و بشار اسد، 
رييس جمهورى سوريه همچنان حجم بااليى از 
دريافت  تهران  و  مسكو  سوى  از  را  تسليحات 

مى كند. 
از  ديگرى  جريان هاى  عالوه  به  جريان ها  اين 
در  روزافزون  شكل  به  تسليحات  انتقال  و  نقل 
حال تغيير پويايى نظامى در خاورميانه هستند. از 
گذشته اين باور وجود داشته كه اسراييل از «مرز 
كيفيت نظامى» برخوردار است كه اين اصطالح 
از سوى كنگره به «توانايى مقابله و شكست هر 
تهديد نظامى متعارف معتبر از سوى هر دولت يا 
ائتالف احتمالى دولت ها يا بازيگران غيردولتى» 
تعريف شده است. امريكا متعهد شده كه اين مرز 
نظامى اسراييل را تضمين كند اما برنامه هسته يى 
تحوالت  و  داخلى  جنگ هاى  كنار  در  ايران، 
سياسى كه اخيراً منطقه را درنورديده، مسير سنتى 

پيش بينى طراحان دفاعى از موقعيت خاورميانه را تغيير 
داده است. 

ارزيابى ظرفيت كشورها بخش آسانتر اين معامله است. 
يك شخص با استفاده از منابع آزاد مى تواند نوع و كيفيت 
تسليحات يك كشور را دريابد اما حتى همين مسئله به 

ظاهر ساده هم مى تواند مبهم شود. 
خوانى  نيت  عربى،  بهار  از  ناشى  آشوب هاى  ميانه  در 
اگر  است.  شده  تبديل  دشوارتر  بسيار  مسئله اى  يك  به 
آيا  نشوند،  ايران  با  توافق  به  موفق  جهان  قدرت هاى 
اسراييل آماده – يا حتى قادر- است برنامه هسته اى تهران 
را به تنهايى نابود كند؟ حال كه تركيه از اخوان المسلمين 
و حماس جانبدارى مى كند و حتى در دور زدن تحريم ها 
درگيرى  يك  انتظار  مى توان  آيا  مى كند،  كمك  ايران  به 

تسليحاتى با اسراييلى ها را داشت؟

طراحان جنگى بايد همچنين ائتالف هايى را كه يك دهه 
پيش غيرمحتمل مى دانستند را در نظر بگيرند. براى مثال 
مقابل  حسين  صدام  حكمرانى  دوره  در  عراق  و  ايران 
يكديگر بودند. حال با وجود دولت شيعه در بغداد، دو 
داده اند.  شكل  را  قدرتمندى  بالقوه  نظامى  بلوك  كشور 
اگر  و  نيست،  تعجب آور  كافى  اندازه  به  اتحاد  اين  اگر 
باشند، طراحان  به قدر كافى دقيق  خبرهاى منتشر شده 
و  عربستان  غيرمحتمل  اتحاد  بايد  حال  ايران  در  جنگ 

اسراييل را مدنظر قرار دهند. 
اين  كردن  ملموس تر  براى  دموكراسى  از  دفاع  بنياد 
اطالعات  را صرف گردآورى  اخير  ماه  محاسبات شش 
اجازه  بازديدكنندگان  به  كه  كرده  براى يك وب سايت 
مى دهد توازن پيچيده قوا در خاورميانه را مجسم كنند. 

ناملموسى  عوامل  نمى تواند  آنكه  وجود  با  سايت  اين 
چون سطح حرفه اى نيروهاى نظامى يا تمايل يك كشور 
اين  در  خوبى  اطالعات  اما  كند  برآورد  را  جنگ  براى 

زمينه ارائه مى دهد: 
پيشرفت بازيگران غيردولتى 

حزب اهللا و حماس مجموعًا بيش از 60هزار موشك و 
راكت دارند- سه برابر بيش از آنچه پس از جنگ 2006 
لبنان داشتند. اين رقم احتماالً بيش از آن چيزى است كه 
سيستم هاى دفاع موشكى اسراييلى، از جمله گنبد آهنى 
توانايى مقاومت در برابرشان را دارند. البته پيشرفت هاى 
نظامى حزب اهللا و حماس را نمى توان تنها با درك كميت 
تسليحاتى آنها ارزيابى كرد. ضمن اينكه كيفيت تجهيزات 

آنها نيز رو به افزايش است. 
آمازون  و  امريكا  براى  تنها  سرنشين  بدون  هواپيماهاى 

نيستند 
تركيه هم مانند اسراييل، مراكش، امارات و ايران از اين 
تجهيزات بهره مند هستند. ضمن اينكه تهران اعالم كرده 
پهپاد  بدون سرنشين اش، مهندسى معكوس  هواپيماهاى 
است:  بعدى  مقصد  بغداد  است.  امريكايى  كرده  سقوط 
طى بهار سال آتى ارتش عراق 10 فروند هواپيماى بدون 
دريافت خواهد   (ScanEagle) تيزبين  سرنشين عقاب 
مدعى  عراق  وزير  نخست  مالكى،  نورى  دولت  و  كرد 
القاعده  تهديد  با  مبارزه  براى  را  پهپادها  اين  كه  است 

نياز دارد. 
با گذشت زمان ديگر كشورها و بازيگران غيردولتى نيز 
از اين فناورى كه چند سال پيش تنها در اختيار نظاميان 

نخبه غربى بود، بهره مند خواهند شد. 
تركيه داراى صنعت تسليحاتى روبه رشدى است 
مقامات حزب  بود كه  تابستان سال جارى  طى 
حاكم ابراز نارضايتى كردند كه صنعت تسليحاتى 
عقيده  به  است.  مشكالت  تمام  ريشه  امريكا 
از  بلندبااليى  فهرست  آغاز  مسئول  امريكا  آنها 
ديگر  به  بخشيدن  پايان  در  يا شكست  جنگ ها 
به  مايل  امريكا  كه  معنى  بدين  بود-  جنگ ها 
خون و خونريزى در امريكا بود، اگر اين حادثه 
اين  دفاعى  پيمانكاران  دالرهاى  افزايش  باعث 
كشور مى شد. اما امروز اين آنكارا است كه در 
حال ساخت مجتمع صنعتى- نظامى خود است: 
دفاعى  صنعت  كه  مى دهد  نشان  ما  تحقيقات 

تركيه با سرعت بااليى رو به رشد است. 
ترك ها پيش از اين وابسته به تجيهزات ساخت 
غرب بودند اما حال به توسعه تانك هاى جنگى، 
هلى كوپترهاى  و  سرنشين  بدون  هواپيماهاى 

جنگنده داخلى روى آورده اند. 
عربستان در حال خريد بى رويه است 

سعودى ها دسته چك هاى خود را خرج خريد تجيهزات 
عربستان  دفاعى  بودجه  مى كنند.  غربى  پيشرفته  نظامى 
كه هفتمين بودجه هنگفت جهان محسوب مى شود طى 
افزايش  درصد   111 معادل   2012 تا   2003 سال هاى 
يافته است. اين تجهيزات به منظور افزايش بازدارندگى 
اسراييل-  نه  ايران-  از سوى  تهديدات جديد  مقابل  در 

طراحى مى شود. 
جستجو  و  تحقيق  براى  اطالعات  از  گسترده يى  حجم 
كامًال  اطالعات  اين  پيام  اما  دارد.  وجود  نتيجه گيرى  و 
به  خاورميانه  در  قوا  توازن  تشخيص  است:  مشخص 
شكل روزافزونى سخت شده و تغييراتى كه اين منطقه 
را درنورديده، باعث مى شود اين تشخيص به اين زودى 

ها آسان نشود. 

دور اول مذاكراِت طالبان
 و دولت پاكستان پايان يافت

خشم اروپايى ها از اظهارات جنجالى 
يك مقام امريكايى

اوالند:
 فرانسه به حمايت از تونس 

ادامه مى دهد آنگال مركل صدر اعظم آلمان 
توهين  كرد  اعالم  جمعه  روز 
به  آمريكايى  ديپلمات  هاى 
بحران  در مورد  اروپا  اتحاديه 
قابل  وجه  هيچ  به  اوكراين 

قبول نيست.
سخنگوى  ويرتس  كريستين 
به  پاسخ  در  آلمان  دولت 
نظر  اظهار  درباره  سوالى 
وزير  معاون   ، نولند  ويكتوريا 
مورد  در  امريكا  خارجه  امور 
اروپا كه گفته بود : « اتحاديه 
گفت:  شود»،  گم  برود  اروپا 
تأكيد  ديگر  بار  اعظم  « صدر 
اشتون  (كاترين)  كه  دارد 

به  اروپا)  اتحاديه  خارجى  سياست  (مسوول 
خوبى كار مى كند.»

برلين،  از  فرانسه  خبرگزارى  گزارش  به 
به تالش  اروپا  اتحاديه  سخنگوى مركل گفت 
هاى خود براى آرام كردن شرايط در اوكراين 

ادامه مى دهد.
اين  خاطر  به  پنجشنبه  روز  نولند  ويكتوريا 
اظهارات از اتحاديه اروپا عذرخواهى كرد؛ اما 
كيف  در  مطبوعاتى  كنفرانسى  در  گذشته  روز 
ديپلماتيك  گفتگوى  يك  اين  اينكه  بيان  با 
ضبط  باورنكردنى  طور  به  كه  بود  خصوصى 
شده است، از هر گونه اظهار نظر در اين باره 

خوددارى كرد.

يك فايل صوتى از مكالمه تلفنى اين ديپلمات 
بلندپايه وزارت امور خارجه امريكا در اينترنت 
قرار گرفت كه وى در آن به مخاطب خود مى 

گويد : « اتحاديه اروپا برود گم شود! »
فايل  اين  در  آن  صداى  كه  نولند  ويكتوريا 
صوتى به وضوح قابل تشخيص است، با مردى 
كه به احتمال زياد جفرى پيات سفير امريكا در 
اوكراين است، گفتگو مى كرد. اين دو ديپلمات 
مدت چهار دقيقه در مورد حل و فصل شرايط 

سياسى در اين كشور گفتگو كردند.
تاريخ اين مكالمه كه بدون آگاهى قبلى طرف 

هاى گفتگو ضبط شده است مشخص نيست.
درباره  نظر  اظهار  از  روز جمعه  اروپا  اتحاديه 

اين سخنان غيرديپلماتيك خوددارى كرد.

و  اسالم آباد  دولت  نماينده گان  ديدار  پاكستان،  از  گزارش ها  براساس 
نمايندگان معرفى شده از سوى طالبان پاكستان، خاتمه يافته است. 

با  موارد  از  تعداداى  بر سر  همين گزارش ها حاكى است كه دو طرف 
هدف ايجاد فضايى براى آغاز گفت وگو ها توافق كرده اند. 

اين در حالى است كه پيشتر خبرگزارى فرانسه گزارش داد، مذاكرات 
اوليه براى دستيابى به صلح ميان اعضاى طالبان و دولت پاكستان روز 

سه شنبه به شكست انجاميد. 
انجام مذاكرات در چارچوب قانون اساسى پاكستان كه آن را «اسالمى 
به  مربوط  امور  به  مذاكرات  بودن  محدود  خوانده اند،  دموكراتيك»  و 
منطقه قبيله يى پاكستان و درخواست از دو طرف براى ايجاد آتش بس از 

مهمترين موارد اين توافق ها است.
در عين حال دو طرف توافق كرده اند كه اين مذاكرات نبايد بيش از حد 
طوالنى شود و همچنين نمايندگان دولت از طالبان خواسته اند تا اعضاى 
كنند. ديدار دو  داده اند، مشخص  آن ها تشكيل  را كه  كميته جداگانه اى 
نشد.  اعالم  ديدار  اين  دقيق  مكان  اما  شد،  آغاز  پنج شنبه  صبح  طرف 
هم چنين زمان برگزارى ديدار بعدى بين دو گروه مشخص نشده است. 
هدف از اين مالقات توافق دو طرف بر سر يك «نقشه راه» براى پيشبرد 
مذاكرات بوده است. همين نكته كه نمايندگانى از دو طرف با يكديگر 
مالقات كرده اند شايد نكته بسيار مهمى در اين تحوالت باشد، اما نبايد 
فراموش كرد كه اين مذاكرات در واقع غير مستقيم است. يعنى نمايندگان 
آغاز  براى  محملى  و  فضا  ايجاد  براى  طرف  دو  سوى  از  شده  معرفى 
مذاكرات با يكديگر مالقات كرده اند و مالقات رو در رو بين دولت و 
فرماندهان طالبان انجام نشده است. در همين رابطه سوال مهم اين است 
طرف  دو  بين  توافق  موارد  به  طالبان  رهبران  واكنش  مثال  طور  به  كه 
چيست؟ طالبان در اظهارات گذشته خود با برخى از موارد اعالم شده 

مخالفت هايى داشته اند.
همزمان دو طرف درباره قدرت اجرايى اين نمايندگان ترديدهايى دارند 
كه برطرف كردن اين ترديدها براى پيشبرد مذاكرات بالقوه مهم است. 
با يكديگر  پاكستان و طالبان قرار بود چند روز پيش  نمايندگان دولت 

ديدار و گفت وگو كنند، اما آن ديدار به تعويق افتاد. 
در واكنش به اين رويداد، طالبان پاكستان واكنش خشمگينانه اى نسبت 
به «غيبت نمايندگان دولت پاكستان» نشان داد و يك عضو هيات طالبان 
پاكستان با هشدار نسبت به اين اقدام دولت پاكستان، گفت كه «هر اتفاقى 

مى تواند بيفتد.» 
كه  بود  اين  ديدار  قبلى  انجام  عدم  دليل  گزارش ها  از  برخى  اساس  بر 
نمايندگان دولت پاكستان از نمايندگان طالبان خواستند تا قبل از شروع 
مذاكرات، «بعضى مسايل را روشن كنند.» اصرار طالبان پاكستان بر اجراى 
قوانين شريعت اسالمى و آزادى زندانيان سياسى بر مذاكرات صلح سايه 

انداخته بود. 
مذاكرات دشوار 

طى چند هفته اخير، مساله پايان دادن به اقدامات خشونت آميز شبه نظاميان 
طالبان در جلساتى با شركت مقامات دولتى و رهبران گروه هاى مختلف 
از  و  قرار گرفت  مورد بحث و گفت وگو  پاكستان  اجتماعى  و  سياسى 
موضوع  اين  بررسى  به  را  جلساتى  پاكستان  پارلمان  اعضاى  جمله، 

اختصاص دادند. 
اگرچه طى ماه گذشته ميالدى، پاكستان شاهد تشديد حمالت شبه نظاميان 
به خصوص به مراكز و نفرات نظامى پاكستان بود اما ظاهرا دولت تصميم 

داشته اجازه ندهد اين حمالت مانع از برگزارى مذاكرات صلح شود. 
هدف دولت از اين مذاكرات رسيدن به نوعى تفاهم با گروه طالبان و 
اقدامات خشونت آميز آنان است كه طى حدود يك دهه  پايان دادن به 
گذشته، به كشته شدن نزديك به پنجاه هزار تن منجر شده است. شمارى 
از اين افراد در حمالت طالبان، از جمله عمليات انتحارى اين گروه جان 

خود را از دست داده اند. 
چند روز پيش از آغاز مذاكرات، گزارش هايى منتشر شد حاكى از اينكه 
با مذاكرات صلح، پيش شرط هايى را تعيين كرده  طالبان براى موافقت 
برقرارى  زنان،  براى  اجبارى  اسالمى  پوشش  شامل  جمله  از  كه  است 
زندانيان  تمامى  آزادى  اسالمى،  احكام  دادگاه هاى شرع و جارى كردن 

طالبان و خروج واحدهاى ارتش پاكستان از مناطق قبيله نشين است. 
در پى انتشار اين گزارش، كارشناسان پاكستانى گفتند كه اين شرايط براى 
بسيارى از مردم پاكستان غيرقابل قبول است و به اين ترتيب، اميدى به 
موفقيت مذاكرات صلح نمى رود، اما بعدا، نمايندگان طالبان در مذاكرات 
صلح، وجود چنين پيش شرط هايى را تكذيب كردند. به گفته ناظران، به 

نظر مى رسد كه اسالم گرايان پاكستانى نيز گرفتار چند دستگى هستند. 
گروه موسوم به «تحريك طالبان پاكستان» يا طالبان پاكستانى حدود شش 
سال پيش به شكل ائتالفى از تعدادى گروه اسالم گرا اعالم موجوديت 
كرد و گفت كه هدف از تشكيل اين گروه، مبارزه با دولت پاكستان به 
ناتو و  امريكا و  با  اين كشور، مبارزه  منظور استقرار حكومت شرع در 

كمك به  طالبان در افغانستان است.
هر  مى كند  معرفى  افغانستان  طالبان  از  را جداى  پاكستانى خود  طالبان 
چند از عمليات شبه نظاميان افغان حمايت به عمل مى آورد. مقامات افغان 
و برخى مقامات امريكايى معتقدند كه بدون چنين حمايتى، شبه نظاميان 

افغان امكان ادامه عمليات عليه دولت اين كشور را ندارند. 

رييس  جمهورى فرانسه با حضور در مراسم تصويب قانون اساسى جديد 
تونس اعالم كرد كه پاريس به حمايت خود از تونس ادامه مى دهد.

به گزارش شبكه خبرى اسكاى نيوز عربى، فرانسوا اوالند، رييس جمهورى 
فرانسه در مراسم تصويب قانون اساسى جديد تونس اظهار كرد: مردم تونس 

توانستند به يك نظام ديكتاتور پايان دهند تا انتخابات آزاد برگزار كنند.
قانون  تنها  تونس  اساسى  قانون  كرد:  خاطرنشان  فرانسه  رييس جمهورى 
اساسى در جهان است كه به نقش جوانان به عنوان قدرتى براى حمايت 
از كشور احترام مى گذارد. قانون اساسى تونس بر اصل برابرى ميان مردم 
بنا شده است و در اين قانون اساسى تاكيد شده است كه اسالم با اصول 

دموكراسى همگام است.
فرانسوا اوالند همچنين تاكيد كرد كه اوالند به حمايت از تونس متعهد شد.
در همين راستا، مهدى جمعه، نخست وزير تونس در مراسم تصويب قانون 
اساسى جديد تونس عنوان داشت: شادى اين دستاورد نبايد مشكالت آينده 
ببرد. موفقيت ما در تصويب قانون اساسى ايجاب مى كند كه  ياد ما  از  را 

امنيت مجددا به كشور بازگردد.
به  دستيابى  براى  گام  نخستين  اساسى  قانون  تصويب  اينكه  بيان  با  وى 
دموكراسى است، از همه برادران كه از تونس حمايت كرده اند قدردانى كرد.
در همين حال، مصطفى بن جعفر، رييس مجلس موسسان (پارلمان) تونس 
نيز عنوان داشت: من از تمام آزادگان جهان كه در كنار تونس چه پيش از 

انقالب و چه پس از آن ايستاده اند، قدردان هستم.
به فردى را  انقالب منحصر  تنها  نه  اين مقام تونسى عنوان داشت: تونس 

رقم زد، بلكه نمونه اى را انقالب به جهانيان ارائه داد تا از آن الگو بگيرند.
وى تصريح كرد: تونس با كمك آرمان هاى مردمان خود از طريق ساخت 
كشور و مبارزه با فساد مى تواند پيشرفت هايى را رقم بزند. تونس از طريق 
مى گذارد  احترام  دموكراسى  و  آزادى   به  كه  خود  جديد  اساسى  قانون 

پيروزى هايى را رقم زده است.
مصطفى بن جعفر همچنين افزود: تونس امروز در مسير درستى قرار دارد و 

از طريق اين مسير مى تواند به پيشرفت و موفقيت دست يابد.

                                                                                                                     فارن پالسى



نويسنده: دانيل كواليك 

منبع: كانترپانچ

«كميسيون  گزارش  از  كه  همان طور 
سال  در  ملل»  سازمان  حقيقت ياب 
قتل  فكرِى  مؤلفان  مى دانيم،   1993
اورالندو  اينوسنته  يسوعى ها، سرهنگ 
پونسه  اميليو  رنه  سرهنگ  و  مورالس 
نظامى  آموزشگاه  فارغ التحصيالن  ـ 
امريكا (SOA) واقع در فورت بنينگ، 
بودند.  متحده  اياالت  جورجيا،  ايالت 
در  نلسون پالمير  و همان طور كه جك 
كتاب خود به نام «مدرسه براى قاتالن» 
مى گويد،   (1999 اوربيس،  (انتشارات 
تعليماتى  تمرين هاى  درصد   75 در 
ديگر  يا  كشيش  آموزشگاه،  اين  در 
يا  كشته  پايان  در  مذهبى  چهره هاى 

زخمى مى شود.
تلگرام هاى ويكى ليكس

براى  گرفتم  تصميم  من  اخيراً، 
ويكى ليكس  در  رهايى بخش»  «الهيات 
موضع  درباة  ببينم  تا  كنم  جست وجو 
آن  به  نسبت  متحده  اياالت  كنونى 
آن  اساس  بر  كه  افرادى  و  فلسفه 
مى شود.  پيدا  چيزى  مى كنند،  زنده گى 
اين  طريق  از  تلگرام   31 مجموعًا، 
اين  و  پيدا شد،  واژه  يى  جست وجوى 
متعددى  كشورهاى  پيرامون  تلگرام ها 
اكوادور،  كيوبا،  السالوادور،  شامل 
فيليپين،  جنوبى،  كورياى  پرتگال، 
لبنان و خود  هاييتى، برازيل، ونزويال، 
ادامة  تلگرام ها  اين  مى شود.  واتيكان 
امورخارجة  وزارت  ذهنى  مشغوليت 
رهايى بخش  الهيات  با  متحده  اياالت 
و  متحده  اياالت  مشترِك  و خصومت 

واتيكان با اين دكترين را برمال كرد.
متحده  اياالت  مثال، سفارت  به عنوان 
در واتيكان ـ در تلگرامى به نام «شركا 
توسعة  آژانس هاى  با  كار  ترقى:  براى 
واتيكان» به تاريخ 24 مى 2003 ـ اين 
متحده  اياالت  كه  مى كند  روشن  را 
به  وقتى  حاضر  حال   در  واتيكان  و 
رهايى بخش  الهيات  با  آن ها  مخالفت 
و چالش هاى آن نسبت به ساختارهاى 
ناعادالنة بازار كه فقر را دايمى مى كنند 

مى رسند، در يك خط هستند.
لذا، سفارت مى گويد:

به نظر مى رسد در  «خود سرير مقدس 
در  فلسفى  تغيير  يك  اخير  سال هاى 

است.  داده  توسعه  به  رويكرد خويش 
كثيرى  راهبردى  گزارش هاى  گرچه 
هنوز بيش از يك اشاره به پيام توسعه يى 
كه ريشه در ايام خوِش گذشتة الهيات 
رهايى بخش و تيورى توسعة بين المللى 
اواخر دهة 60 دارد را نشان مى دهند، 
در  مثال  به عنوان  ـ  اخير  اظهارات  اما 
توسعة  پيرامون  ژوهانسبورگ  نشست 
پايدار ـ موضع نزديك ترى را با دولت 
از  مى كنند.  منعكس  متحده  اياالت 
توسعه  براى  كمك  كننده گان  دريافت 
خودشان  توسعة  در  مى شود  خواسته 
مانند  مفاهيمى  شوند.  شريك  و  فعال 
شفافيت، حكمرانى خوب، پاسخ گويى 
مقابله  براى  اكنون  بازار  آزادسازى  و 
«ساختارهاى  كردِن  قلمداد  مقصر  با 
مهارنشده»  «سرمايه دارى  يا  ناعادالنه» 
مى شوند.  ارايه  جهان  مشكالت  براى 
خود  اخيِر  اظهارت  و  پيام ها  در  پاپ 
كه  است،  كرده  تقويت  را  مفاهيم  اين 
نشان گر آن است كه چشم انداز جديد 
آژانس هاى توسعه  به  از سرير مقدس 
به سياست ها و  سرازير خواهد شد و 
داد.  استراتژى هاى آن ها شكل خواهد 
با توجه به اهميت صداى واتيكان در 
سرتاسر جهان در حال توسعه، سفارت 
از  حمايت  ايجاد  براى  است  معتقد 
سياست ها و پيشنهادات توسعه يى ما و 
براى ايجاد اشتراك مساعى با بسيارى 
از آژانس هاى توسعة مرتبط با واتيكان، 
اياالت  دولت  توسعة  آژانس هاى 
متحده بايد به دنبال گسترش ارتباطات 

با سرير مقدس باشند. پايان پيام.»1
در يك تلگرام سفارت به تاريخ 6 مى 
2007، در ارتباط با سفر پاپ بنديكت 
اياالت  سفارت  برازيل،  به  شانزدهم 
متحده اين موضوع را مشروحًا بررسى 
عنوان  زير  مثال،  عنوان  به  مى كند. 
سفارت  رهايى بخش»  الهيات  «خطر 

مى نويسد:
سفر،  براى  فحوايى  موضوع  «يك 
چالش كليساى سنتى از طرف الهيات 
(به  پل  جان  پاپ  است.  رهايى بخش 
كاردينال  كه  زمانى  كنونى  پاپ  كمك 
خرچ  به  زيادى  تالش  بود)  راتزيگنر 
داد تا اين تحليل ماركسيستى از مبارزة 
الهيات  نمايد.  سركوب  را  طبقاتى 
رهايى بخش از طرف تعداد چشم گيرى 
عادى،  مردم  و  كاتوليك  روحانيوِن  از 

گاهى  سياسى  مصالحة  يك  در  كه 
از  نماينده گى  «به  خشونت  اوقات 
مى نمودند،  اعمال  را  مردم»  جانب 
شكل  ارتدوكس ترين  مى شد.  تبليغ 
الهيات رهايى بخش كه در كنار فقرا و 
تقليل گرايانه  قرائتى  بود،  ستم ديده گان 
داشت كه واتيكان درصدد تصحيح آن 
بود. پاپ جان پل دوم تا حدى «الهيات 
در  اما  كرد،  سركوب  را  رهايى بخش» 
بخش هاى  در  اين  گذشته،  سال  چند 
نوظهور  از  التين  امريكاى  گوناگون 

كرده است.»2 
همين تلگرام ناخواسته به نتايج حملة 
اياالت متحده - واتيكان به اين فلسفه 
در  ثروت  ناعادالنة  توزيع  ادامة  ـ  
امريكاى التين ـ اشاره مى كند. سفارت 
در  كه  مى دهد  توضيح  تلگرام  اين  در 
سفر  پى  در  كه  مطبوعاتى  كنفرانس 
«اسقف ها  شد،  برگزار  برازيل  به  پاپ 
از ”توزيع ناعادالنة ثروت و اختالفات 
در  منابع“  توزيع  در  ژرف  بسيار 
پرسيدند  آن ها  كردند.  شكايت  منطقه 
جمهور،  روساى  اكثريت  كه  موقعى 
مشاغل  صاحبان  و  سرمايه داران 
مى كنند  ادعا  التين  امريكاى  حرفه يى 
ممكن  چه گونه  اين  هستند،  كاتوليك 

است.»
را  خود  پاسِخ  پرسش  اين  البته، 
امور  ناعادالنة  وضعيِت  ادامة  مى دهد. 
زيادى  ميزان  به  التين  امريكاى  در 
است،  واتيكان  خود  اقداماِت  نتيجة 
سركوب گر  نيروهاى  كمك  با  كه 
از  گونه يى  ارتقاى  در  متحده،  اياالت 
به   كه  مى كند  تالش  كاتوليك  مذهب 
امريكاى  در  قدرت  و  ثروت  صاحبان 
راجع  خيال شان  مى دهد  اجازه  التين 
به ثروت شان راحت باشد ـ يعنى باور 
از  آن ها  مسيج،  هشدار  برخالف  كنند 
يك  سوراخ  از  مى خواهد  كه  شترى 
سوزن عبور كند، شانس بيشترى براى 
روحانيون  و  ـ  دارند  بهشت  به  ورود 
الهيات رهايى بخش را كه گام هاى فعال 
چالش  كشيدن  به  براى  دنيوى  واقعى 
سلطة صاحبان ثروت و قدرت بر منابع 
و زمين ملت خود برداشتند، «سركوب» 
نمايد. به طور خالصه، ادامة بى عدالتى 
قابل  كامًال  و  طبيعى،  كامًال  نحو  به 
اقدامات  خود  از  عامدانه،  و  پيش بينى 
واتيكان و اياالت متحده ناشى مى شود.

سال پنجم  • شمارة يكهزار دو صدو سى و چهارم  • شنبه  19دلو/بهمن 1392 • 7 ربيع الثانى  1435 • 8 فبرورى 42014 www.mandegardaily.com

بخش نخسـت

رازهاى مديريتى از زباِن 
مديران برتِر امريكا

اين مطلب نتيجة تحقيِق وب سايت فوربس از ميان شركت هاى تجارى كوچِك 
امريكايى در سال 2013 ميالدى است. مديراِن اين شركت ها در مورد رازهاى 
مفيد  بسـيار  جوان  كارآفريناِن  براى  كه  كرده اند  بيان  مطالبى  خود  مديريتِى 

خواهد بود.

Questcor  مدير عامل شركت داروسازى ،Don Bailey
رهبرى و مديريت موفق سه قانون دارد: رهبرى، پيروى و دخالت نكردن (يا 
كردن) در اجراى برنامه ها يا انجام كار. كليد موفقيت در هر سه اين موضوع ها 

نيز اين است كه بدانيد كى و چه گونه هركدام را انجام دهيد. 
 

Jim Koch، موسس و مدير عامل شركت نوشيدنى هاى بوستون
و  رها  را  درس  گرفتم  تصميم  بودم،  تحصيل  حال  در  و  جوان  كه  هنگامى 
دورة  هر  در  ابتدا  شوم.  مربى  هيجان انگيز،  تفريحات  آموزشى  دوره هاى  در 
چهار هفته يى من به همة شاگردان خود طناب هاى آلپاين (نوعى ريسمان براى 
كشيدن وسايل با بستن پارچه هاى ضخيم) مى دادم. در طول دوره، من به آن ها 
طناب هاى بسيارى داده بودم و آن ها هرگاه نياز داشتند، وسيلة موردنياز خود 
با  مى كردم  مجبورشان  و  مى دادم  آنها  به  كمى  طناب هاى  اگر  اما  داشتند.  را 
دوسوم نياز واقعى خود كارهاى شان را انجام دهند، بدون شك آن ها خالقيت 
به خرج مى دادند تا با همان مقدار كمى كه در اختيار دارند، نيازهاى خود را 

برطرف كنند.

Brian Mueller، مدير عامل موسسة آموزشى گراند كانيون
از جسور و بى پروا بودن هراسى نداشته باشيد. هميشه برنامه ريزى هاى بزرگ 
داشته باشيد و در ميانة راه مطمين شويد همه از اين موضوع سود مى برند و به 

نوعى برنده هستند. اين باعث مى شود تا تعادل برقرار شود.

Ruger  مديرعامل ،Michael Fifer
ما هميشه از همفكرى گروهى براى تنظيم اهداف و اولويت هاى خود استفاده 
مى كنيم. همة افراد حق صحبت و اظهارنظر دارند و مى توانند ايده هايى كه در 
سر را دارند را اعالم و از آن ها نيز دفاع كنند. در شركِت ما از ايده هاى خوب، 

استقبال و از آن ها در راستاى پيشرفِت پروژه ها استفاده مى شود.

Brad Cleveland، مديرعامل آزمايشگاه پروتو
مديريت صحيح در گرو داشتن تيمى كارآمد و بسيار خبره است كه به خوبى 
دارند؛  را  الزم  مهارت هاى  و  مى دانند  را  كارى خود  اولويت هاى  و  وظايف 
كارمندانى كه بتوانيد با خيال راحت به آن ها اعتماد كنيد و كارها را به آن ها 
بسپاريد. بنابراين، وظيفة يك مدير خوب صداقت، اعتماد و ژرف انديشى است 

تا اعضاى مجموعه نيز به او احترام بگذارند.

NIC  مديرعامل ،Harry Herington
من سه فرزند دارم و هميشه به آن ها مى گويم هميشه دنبال عاليق خود باشند، 
تا شب خواب  مى شوند  باعث  كه  مسايلى  من هرگز روى  درآمد.  نه كسب 
راحتى نداشته باشم سرمايه گذارى نمى كنم، بلكه برعكس، به مسايلى فكر مى 
كنم كه صبح ها مرا با نشاط از خواب بيدار كنند. من هميشه به دنبال انجام 

كارهايى هستم كه باعث خوشحالى و مورد عالقة من هستند.

بخش دوم

امريكا هنوز با الهياِت  
                    رهايى بخش مى جنگد                                                                       



پرتو نادرى

در  كه  يونسى  ديگر  كتاب 
زيادى  خواننده گاِن  افغانستان 
گفت  مى توان  حتا  و  داشت 
كه زمانى از شمار كتاب هاى 
كتاب  همان  بود،  ممنوعه 
هوارد  نوشتة  «سپارتاكوس» 
است.  كرده  ترجمه  را  آن  يونسى  كه  است  فاست 
شهرت  افغانستان  چِپ  جنبش  ميان  در  كتاب  اين 
به سزايى داشت و به مانند كتاب «مادر» از گوركى و 
«پاشنة آهنين» از جك لندن و «خرمگس»، از شمار 
كتاب هايى بود كه بايد هر روشن فكر و ديگر انديِش 
افغانستان آن را مطالعه مى كرد. گويى مطالعه نكردِن 
به حساب  عقب مانده گى  گونه يى  كتاب هايى،  چنين 
سال هاى  در  بعدها  سپارتاكوس  كتاب  مى آمد. 
در  افغانستان  خلق  دموكراتيِك  حزب  حاكميت 
كابل تجديد چاپ شد و اين امر شهرِت بيشترى به 

يونسى و اين كتاب بخشيد
زيستنى  ز يست؛  سال  هشتادو پنج  يونسى،  ابراهيـم 
در زندان، در ماجرا، در رويدادهاى دشوارِ سياسى و 
نظامى، در شكنجه و فقر. در جوانى  شور و هيجاِن 
بزرگى براى مبارزة سياسى در سينه داشت، و چنين 
بود كه به مانند شمار زيادى از شخصيت هاى فرهنگى 
ايران به حزب توده پيوست و در شاخة نظامى آن 
فعاليت كرد. چنان بود كه پوليس مخفى، رد پايش را 
شناخت و دستگير و محكوم به اعدام شد ؛ اما حكم 
اعدام بر  وى جارى نشد، براى آن كه يك پايش را 
در هنگام خدمت در ارتش از دست داده بود. شايد 
پس از داستا يوفسكى، او دومين نويسنده يى ست كه 

از اجراى حكم اعدام نجات يافته است. 
 ابراهيم يونسى در سال 1305 خورشيدى در شهر 
دلو/بهمن  نوزدهم  آمد و روز  دنيا  به  بانة كردستان 
تهران چشم  1390 در  سن هشتاد و پنج ساله گى در 
بود  بيمار  اخير  سال هاى  در  بست.  فرو  جهان  از 
تا  نداشت  را  آن  مالِى  توان  كه  گويند  زمين گير.  و 
در حكومت  او  آن كه  حال  بپردازد.  خود  درماِن  به 
مهدى  بازرگان، استان دار كردستان بود. شمار نوشته 
و ترجمه هاى او را هشتاد عنوان كتاب گفته اند. او 
زبان  با  كرده؛  اما  ترجمه  انگليسى  زبان  از  عمدتًا 

فرانسوى نيز آشنا بود و ترجمه يى از زبان فرانسوى 
نيز دارد. او با تر جمه هايش از ادبيات غرب، روزنة 
درخشانى به سوى ادبيات پارسى درى گشوده است. 
از اين نقطه نظر، او حق بزرگى بر ادبيات پارسى درى 
يونسى  ترجمه هاى  و  نوشه ها  شمار  به  وقتى  دارد. 
سال  هر  در  تقريبًا  او  كه  در مى يابيم  مى كنيم،  نگاه 
زنده گى پُر ماجراى خويش، يك عنوان كتاب نوشته  

يا  تر جمه كرده است. 
يونسى به زادگاهش كردستان عشق بزرگى داشت؛ 
چنان كه در پيوند به تاريخ، فرهنگ و وضعيِت كردها 

كتاب هايى نوشته  يا  ترجمه كرده است، مانند: 
كرد ها و كردستان  •
تاريخ معاصر كرد  •

جنبش ملى كرد  •
مسالة كرد و روابط ايران و تركيه  •

گشتى در كردستان تركيه   •
جامعه شناسى مردم كرد  •
كردها، ترك ها، عرب ها  •

« هنر  كتاب  با  افغانستان  در  يونسى  ابراهيم 
نيز  كتاب  همين  با  و  مى شود  آغاز  داستان نويسى « 
پايان مى يابد ـ هر چند بعضى از ترجمه هاى او مانند  
چارلز  از  بزرگ»   و  «آرزو هاى  شهر»   دو  «داستان 
از شهرت خوبى بر خوردار  افغانستان  نيز در  ديكنز 
ديگر  زبان  به  داشته اند؛  زيادى  خواننده گان  و  بوده 
روشنى  روزنة  كتاب  دو  اين  كه  گفت  مى توان 
گسترة  سوى  به  افغانستان  خواننده گان  براى  بودند 
يكى  رمان نويسِى  و  انديشه ها  و  نويسنده گى  بزرِگ 
وجود  با  غرب.  دنياى  نويسنده گان  بزگ ترين  از 
همان  هنر  يعنى  افغانستان  در  يونسى  ابراهيم  اين، 
انتشار   1341 سال  در  كه  كتاب  اين  داستان نويسى . 
يافته، در همان دهة پنجاه به افغانستان رسيد و تا آن 
زمان يك چنين كتابى در پيوند به چه گونه گى عناصر 
و شگرد هاى داستان نويسى دست ِكم در افغانستان  در 
زبان فارسى درى وجود  نداشت. اين در حالى بود كه 
توجه به داستان و نثر داستانى در افغانستان، در اين 
زمان رو به گسترش بود و نسل تازه دمى كه مى توان 
نام  افغانستان  داستان نويسى  دومِ  نسل  نام  به  آن  از 
بودند.  شده  كشور  داستان نويسى  عرصة  وارد  برد، 
از  يكى  افغانستان،  در  خود  روزگار  در  كتاب  اين 

كتاب هاى منبع به شمار مى آمد. 
 

ميان  در  تنها  نه  افغانستان  در  داستان نويسى  هنر 
داستان نويسان؛ بلكه در ميان شاعران و شخصيت هاى 
فرهنگى ديگر نيز كتابى بود محبوب و با اعتبار. البته 
يافته،  امروزه داستان نويسى به مرز هاى نوين دست 
شگرد ها و بينش هاى تازه يى در داستان نويسى مطرح 
است كه بدون ترديد شش دهه پيش، چنين شگرد ها 
و ديدگاه هايى وجود نداشتند، از اين رو ممكن است 
نسل سومِ داستان نويسان افغانستان به اين كتاب كم تر 
اين  حاال  كه  گفت  مى توان  دستِ كم  كنند.  مراجعه 
كتاب به مقايسة دهة پنجاه و شصت، كم رنگ به نظر 
مى آيد. شايد عامل ديگرى كه بعدها به ساِن حريفى 
سرسخت در برابر  هنر داستان نويسى  يونسى ايستاد، 
همان كتاب«  قصه نويسى» رضا براهنى بود كه افزون 
بر جنبه هاى آموزشى، خواننده را با شگرد هاى نقد 
داستانى نيز آشنا مى سازد. پس از نشر قصه نويسى اگر 
قرار مى بود كه خواننده يى در پيوند به داستان نويسى 
كتابى را جهت خواندن انتخاب مى كرد، بدون ترديد، 

انتخاِب نخست همان   قصه نويسى  براهنى مى بود. با 
داستان نويسان  سومِ  نسل  كه  مى شود  فكر  اين همه 
چندانى  دل گرمى  كتاب ها  اين  به  ديگر  افغانستان، 
ندارند. البته حساب آن نسل شاعران و نويسنده گانى 
كه همة آگاهى هاى جهان را در چند سايت و وبالگ 
درجه  چنِد اين جايى يا آن جايى جست وجو مى كنند، 
تازه دم  نسل  يك  است.حال  دور  به   اين حساب  از 
تالش  انگليسى  زبان  با  آشنايى  با  افغانستان  در 
پيوند  در  نوشته ها  تازه ترين  ترجمة  با  تا  مى كنند 
زبان  وارد  را  تازه يى  آگاهى هاى  داستان نويسى،  به 

پارسى درى سازند. 
خواننده گاِن  افغانستان  در  كه  يونسى  ديگر  كتاب 
زيادى داشت و حتا مى توان گفت كه زمانى از شمار 
«سپارتاكوس»  كتاب  همان  بود،  ممنوعه  كتاب هاى 
را ترجمه  يونسى آن  نوشتة هوارد فاست است كه 
كرده است. اين كتاب در ميان جنبش چِپ افغانستان 
از  «مادر»  كتاب  مانند  به  و  داشت  به سزايى  شهرت 
گوركى و «پاشنة آهنين» از جك لندن و «خرمگس»، 
روشن فكر  هر  بايد  كه  بود  كتاب هايى  شمار  از 
مى كرد.  مطالعه  را  آن  افغانستان  ديگر انديِش  و 

گونه يى  كتاب هايى،  چنين  نكردِن  مطالعه  گويى 
سپارتاكوس  كتاب  مى آمد.  به حساب  عقب مانده گى 
بعدها در سال هاى حاكميت حزب دموكراتيِك خلق 
افغانستان در كابل تجديد چاپ شد و اين امر شهرِت 

بيشترى به يونسى و اين كتاب بخشيد. 
چهار  به  مى توان  را  يونسى  فرهنگى  شخصيت 
نويسنده،  يونسى  كرد:  دسته بندى  عمده  بخش 
ادبى  يونسى پژوهش گِر عرصه هاى  مترجم،  يونسى 
همان  را  او  شخصيِت  چهارم  بُعد  و  اجتماعى،  و 
جوانى  دوران  در  او  سياسى  مبارزات  و  گرايش ها 

تشكيل مى دهد.
هرچند كتاب هاى داداشيرين، دل داده ها، شگفتن باغ، 
مادرم دوباره  گورستان غريبان، كج كاله و كولى، و 
از  را  آمدى  بى پايان و خوش  اندوه شب  گريست، 
شمار رمان هاى به شهرت رسيدة  او مى دانند ، با اين 
چندانى  شهرت  از  افغانستان  در  رمان ها  اين  حال 
كه  باشد  افتاده  اتفاق  كمتر  شايد  نيستند.  بر خوردار 
به  كتاب ها  اين  جست وجوى  در  جوانى  نويسندة 

در  باشد،  زده  كتاب فروشى ها سرى  و  كتاب خانه ها 
حالى كه هنر داستان نويسى روزگارى دست به دست 

مى گشت. 
 

كتاب ها  اين  از  مى توان  يونسى  مهم  ترجمه هاى  از 
نام برد:

هنر  آبى ،  چشم  جفت  يك  يونان،  ادبيات  تاريخ 
دست  در  را  خورشيد  كه  مردى  نمايشنامه نويسى، 
داشت، اسپارتاكوس، تاريخ اجتماعى هنر ، سيرى در 
بازگشت  ميراث شوم ،  آشيان عقاب،  ادبيات غرب، 
بومى، عالمت چى، تاريخ ادبيات روسيه، داستان دو 
يك  روزانة  يادداشِت  دفتر  بزرگ،  آرزو هاى  شهر، 

نويسنده، ادبيات افريقا ، و موسيقى و سكوت.
وقتى به ترجمه هاى او نگاه مى كنيم، در مى يابيم كه 
ادبياِت قاره ها و  با چه شكيبايِى بزرگى در ميان  او 
اقوام گوناگون جهان پل  پيوند زده و خواننده گانش 
را به گونه يى با ادبيات چهار گوشة جهان آشنا ساخته 
است. بى مورد نيست كه خاموشى او را تا اين زمان، 
پايان دوراِن درخشاِن ترجمه انگاريم. روانش شاد و 

خاطره اش پُر شكوه بادا!
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مرِگ 
ابراهيـم 
و پايان 
دوراِن 

درخشاِن 
ترجــمه

افغانستان  در  كه  يونسى  ديگر  كتاب 
خواننده گاِن زيادى داشت و حتا مى توان گفت 
كه زمانى از شمار كتاب هاى ممنوعه بود، همان 
فاست  هوارد  نوشتة  «سپارتاكوس»  كتاب 
است كه يونسى آن را ترجمه كرده است. اين 
افغانستان شهرت  چِپ  ميان جنبش  در  كتاب 
«مادر»  كتاب  مانند  به  و  داشت  به سزايى 
و  لندن  جك  از  آهنين»  «پاشنة  و  گوركى  از 
بايد  كه  بود  كتاب هايى  شمار  از  «خرمگس»، 
آن  افغانستان  ديگر انديِش  و  روشن فكر  هر 
چنين  نكردِن  مطالعه  گويى  مى كرد.  مطالعه  را 
به حساب  عقب مانده گى  گونه يى  كتاب هايى، 
مى آمد. كتاب سپارتاكوس بعدها در سال هاى 
افغانستان  خلق  دموكراتيِك  حزب  حاكميت 
شهرِت  امر  اين  و  شد  چاپ  تجديد  كابل  در 

بيشترى به يونسى و اين كتاب بخشيد
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امريكا  متحده  اياالت  سناتوران  از  گروهى 
متشكل از هر دو حزب دموكرات و جمهورى 
خواه، خواهان پايان دادن به ماموريت نظامى در 
افغانستان شده و گفته اند كه ماموريت احتمالى 

بعد از 2014 بايد به تصويب كانگرس برسد.
متحده  اياالت  رييس جمهور  اوباما  بارك  اداره 
با  امنيتى  موافقتنامه  يك  امضاى  روى  امريكا 
كه  است  مذاكره  حال  در  افغانستان  حكومت 
طوالنى ترين  ختم  از  بعد  امريكا  آن،  براساس 
از  شمارى  مى تواند  امسال،  پايان  در  جنگ 

نيروهاى خود را در افغانستان باقى بگذارد.
خبرنگاران  به  دموكرات  سناتور  مركلى،  جيف 
گفت: «ما با ارايه يك طرح پيشنهادى دو حزبى 
مى گوييم كه براى هر سرباز، مالح، عضو نيروى 
هوايى و دريايى كه ملزم به اقامت در افغانستان 
بعد از سال 2014 مى شود، كانگرس بايد رأى 

بدهد».
او گفت كه تجديد خودكار يا اتوماتيك توافقات 
يا  انترنتى  شركت  يك  قرارداد  مانند  كوچك 
ورزشى ممكن است، اما هنگامى كه پاى جنگ 
توسط  بايد  تصميمى  چنين  است،  ميان  در 

كانگرس تاييد شود.
همكارش  و  كار  محافظه  سناتور  لى،  مايك 

رونالد پاول از حزب جمهوريخواه نيز اين طرح 
پيشنهادى را امضا كرده اند.

اين  كه  ساخت  نشان  خاطر  لى  مايك  سناتور 
در  نيروها  حفظ  مورد  در  نه  پيشنهادى  طرح 
جلو  نه  و  است  كرده  جبهه گيرى  افغانستان 
القاعده  بر  حمله  قبال  در  را  امريكايى  نظاميان 
و يا جمع آورى اطالعات استخباراتى مى گيرد.

او گفت كه اين طرح پيشنهادى فقط مى گويد: 
«بعد از بيش از يك دهه جنگ، كانگرس و از 
آن مهم تر مردم امريكا ضرورت دارند تا در اين 

مباحثه ابراز نظر كنند».
و  خون  كردن  قربانى  به  «تصميم  وى  گفته  به 
تنها  نبايد  منازعه  اين  در  امريكايى ها  دارايى 

توسط كاخ سفيد و پنتاگون گرفته شود».
آور  الزام  حقوقى  لحاظ  از  كانگرس  طرح هاى 
نيستند، اما مى توانند اين احساس را ابراز دارند 
كه قانونگذاران در قبال يك مسأله چه موضعى 
دارند، و به اين ترتيب بر حكومت فشار وارد 

مى كنند.
هر دو مجلس سنا و مجلس نماينده گان اياالت 
متحده امريكا سال گذشته اقدامات مشابهى را، 
مطرح  اصالحى،  طرح  يك  شكل  به  هرچند 
همهء  تصويب  نتوانست  يك  هيچ  اما  كردند 

كانگرس را به دست آورد.
جنگ  كه  است  آمده  پيشنهادى  طرح  اين  در 
افغانستان كه اندكى پس از حمالت تروريستى 
11 سپتمبر 2001 آغاز شد، موجب كشته شدن 
ميليارد  امريكايى و صرف 600  از 2300  بيش 
دالر شده است. در اين طرح عالوه شده است 
افغان ها  كه  است  فرارسيده  آن  زمان  اكنون  كه 
خود شان مسووليت اداره كشورشان را به عهده 

بگيرند.
سناتور جو منچين از حزب دموكرات و يكى از 
حاميان اين طرح گفت كه كرزى متحد واشنگتن 
نيست. او افزود: «اين اليحه اساساً به طور كلى 
افغانستان  نه  كنيد  بازسازى  را  امريكا  مى گويد: 

را».
پول  يا  و  نظامى  قدرت  «هرگاه  گفت:  منچين 
مى توانست آن بخش جهان (افغانستان) را تغيير 
او  بوديم».  داده  تغيير  را  آن جا  اكنون  ما  دهد، 

عالوه نمود: «ما موفق نبوديم».
در ماه حمل افغانستان يك رييس جمهور جديد 
كانگرس  اعضاى  از  برخى  مى كند.  انتخاب 
واشنگتن را ترغيب مى كنند تا انتظار بكشد كه 
كرزى كنار رود، بعداً با جانشين اش موافقتنامه 

امنيتى را امضا كند.
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هنــوز آماده...
حكومت  افغانى  ميليون   100 و  متحد  ملل  سازمان 

افغانستان است.
سازمان ملل متحد مى گويد همه تالش هايش را براى 
داده  انجام  انتخابات  در  كميسيون  اين  سازى  آماده 
است. اما تاخير در تصويب قوانين و تعيين كارمندان 
كميسيون منجر به عقب ماندن آن از تقويم انتخاباتى 

شده است.
سازمان  نماينده گى  هيأت  معاون  هايسوم،  نيكوالس 
وقت  سر  شروع  كه  گفت  افغانستان  در  متحد  ملل 
از  تقصير  اما  است،  چالش  يك  كميسيون  اين  كار 
المللى نيست: «تاخير ناشى از ضرورت  حمايت بين 
نهاد  آن  يا  اين  توسط  بايد  كه  است  تصميم هايى  به 

افغانى پيش از دستيابى به پيشرفت گرفته شوند».
ديپلومات ها مى گويند قضيه اين است كه آيا با توجه 
نتيجه  افغانستان  مردم  سرانجام  قومى  شگاف هاى  به 
اگر  نه، حتى  يا  دانست  مشروع خواهند  را  انتخابات 

فرد پيروز از بزرگ ترين جماعت قومى نباشد.
مورد  انتخابات  نتيجه  كه  اين  براى  دليل،  اين  به 
پذيرش مردم باشد، نظارت انتخاباتى ضرورى است. 
كه  است  نگران  انتخاباتى  شكايت هاى  كميسيون  اما 
نظارت  خوبى  به  انتخابات  برگزارى  روند  از  نتواند 
به  نادر محسنى، سخنگوى كميسيون رسيده گى  كند. 
شكايت هاى انتخاباتى گفت: «اگر چنين ادامه يابد، ما 
با مشكل بزرگى مواجه خواهيم بود و همه شكايت ها 

را بررسى نخواهيم توانست».
كه  گفت  متحد  ملل  سازمان  نماينده گى  دفتر  معاون 
انجام  را  ضرورى  اقدام هاى  بايد  افغانستان  مقام هاى 
دهند تا همه بودجه كميسيون رسيده گى به شكايت هاى 
اين  از  «بعضى  گيرد:  قرار  آن  اختيار  در  انتخاباتى 
مسايل حياتى در حيطه صالحيت و مسووليت جامعه 
كميسيون  كمشنرهاى  انتخاب  مثًال  نيست،  بين المللى 

كه بايد از سوى رييس جمهور صورت بگيرد».
آنها  كه  مى كنند  شكايت  نيز  انتخابات  ناظر  نهادهاى 
بين  كمك هاى  زيرا  اند  عقب  انتخاباتى  تقويم  از 
المللى به صورت قسط و مشروط به پروسه هاى معين 
پرداخت مى شود. جانداد سپين غر، رييس اجرايى بنياد 
«اين  (فيفا) گفت:  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات 
مشكل دقيقًا بر همه فعاليت هاى ما تاثير گذاشته است، 
زيرا در انتخابات گذشته ما همه پول ها را يك بار به 

دست آورديم».

كرزى در مراسم افتتاح...
نمى كنند.دفتر  شركت  مسابقات  اين  در  مى خوانند، 
حامد  كه  است  داده  خبر  افغانستان  رياست جمهورى 
ملى  امنيت  مشاور  و  خارجه  وزير  با  همراه  كرزى 
دولت افغانستان به دعوت رسمى والديمير پوتين روز 
جمعه (18 دلو/ 7 فبرورى) عازم روسيه گرديده است.
«رييس  است:  گفته  افغانستان  رياست جمهورى  دفتر 
عالوه  بر  روزه  يك  سفر  اين  طى  كشور  جمهور 
اشتراك در مراسم افتتاح بازى هاى المپيك زمستانى، با 
والديمير پوتين رييس جمهور روسيه، شى جين پينگ 
رييس جمهور چين و بان كى مون دبيركل سازمان ملل 

متحد نيز ديدار و گفت وگو خواهد كرد».
شهر  در  زمستانى  المپيك  مسابقات  دومين  و  بيست 
اين  در  شد.  افتتاح  جمعه  روز  شام  سوريه  سوچى 
براى  كشور   87 از  ورزشكار   2900 حدود  مسابقات 
كسب مدال هاى طال، نقره و برونز باهم رقابت مى كنند.
كه  اند  گفته  مسابقات  اين  دهنده گان  سازمان  هرچند 
66 تن از رهبران جهان به شمول رؤساى دولت ها و 
سازمان ها در آن شركت مى كنند، اما شمارى از رهبران 
اياالت  جمهور  رييس  اوباما  بارك  شمول  به  جهان 

متحده امريكا در اين مسابقات شركت نمى كنند.
بارك اوباما به دليل ناراحتى اش از قانون منع «تبليغ» 
همجنسگرايى براى خرد ساالن است كه سال گذشته 
در روسيه تصويب شد. تصويب اين قانون انتقادهاى 

زيادى را در عرصه بين المللى متوجه روسيه كرد.
براى بازى هاى المپيك زمستانى در شهر سوچى تدابير 
شديد امنيتى گرفته شده است. نگرانى امنيتى پس از دو 
حمله انتحارى در شهر والگاگراد روسيه افزايش يافت 

كه منجر به قتل بيش از 30 تن گرديدند.

با گفتمان ملى به صلح...
و باور داريم كه براى بيرون شدن از چنين وضعيت بايد 
راه حل آن را جست وجو كنيم تا صلح پايدار در كشور 

تأمين گردد.
كه  است  اين   پايدار  صلح  به  دست يابى  نياز  نخستين 
بحث  آن  پيرامون  و  شوند  شنيده  مختلف  ديدگاه هاى 
صورت گيرد تا موضوع دست يابى به صلح به يك گفتمان 

ملى مبدل شود.
مسألة ديگر در اين مورد اين ا ست تا با بحث و گفت و گو 
به فكر نزديك ساختن آرا و ديدگاه هاى گوناگون باشيم 
تا شود از ميان ديدگاه ها به يك ديد واحد، منسجم و با 

پشتوانه براى دست يابى به صلح پايدار برسيم.
حضار گرامى! 

همه مى دانيم كه در حدود سى و نيم دهة گذشته افغانستان 
عمًال درگير جنگ بوده و اكنون نيز كشور در ناامنى به سر 
مى برد؛ اما هميشه براى چيستى عوامل جنگ و راهبردها 
اين  است،  داشته  وجود  حالت  اين  از  بيرون شدن  براى 
به  دست يابى  پروسة  تا  است  نظرها سبب شده  اختالف 

صلح و ثبات پايدار و ختم جنگ طوالنى تر شود.
عوامل مختلف داخلى و خارجى در كشور جنگ را دامن 
زده و سبب ايجاد اين وضعيت شده است كه بدين ترتيب 
بايد عوامل داخلى و خارجى يى كه بستر جنگ را آماده 
مى سازد، شناسايى گردند؛ به همين دليل عوامل مختلف 
سبب  كه  اجتماعى يى  و  فرهنگى  اقتصادى،  سياسى، 
بازى  افراد، گروه ها و حلقات مختلف درگير  تا  مى شود 

بيگانه گان شوند، مورد شناسايى و بررسى قرار گيرد.
بايد تأكيد كرد كه مسووليت مهم به دوش نخبه گان كشور 
است؛ با اين مالحظه كه مردم در اين پروسه نقش اساسى 

داشته باشند و اين پروسه مردم محور باشد.
بايد متذكر شد كه مشكل عمده فرا راه پايان دادن به جنگ 
همين بوده كه ديدگاه مردم در آن پروسه در نظر گرفته 

نشده است.
مردم  است؛  حاكم  مردم ساالرى  نظام  كه  كشورهايى  در 
كه  تصميمى  هر  و  دارند  قرار  تصميم گيرى ها  مركز  در 
مى باشند؛  آگاه  آن  پيامدهاى  از  مى شود  گرفته  براى شان 
جامعه  بر  غالب  باور  از  برخاسته  نخبه گان  تصميم  زيرا 

و نظر اكثريت با در نظر گرفتن ديدگاه هاى اقليت است.
اطاعت  به  مجبور  توده ها  استبدادزده،  جوامع  در  اما 
در حقيقت  و  اند  فرد  يا چند  و  تصميم يك شخص  از 
گروگان آن ها اند؛ باور ما اين ا ست كه در افغانستان نيز 
بايد  هستند  چاره جويى  فكر  به  كه  سياسى يى  نخبه گان 

راه كارهاى شان را در نتيجة شناخت دقيق از وضعيت ارايه 
كنند.

بوده كه  ناامنى مشكلى  نيز جنگ و  در يك دهة گذشته 
تا اكنون نيز كشور از وجود آن رنج مى برد؛ اين وضعيت 
نيازمند تالش هاى جدى در راستاى رفتن به صلح پايدار 
آن  باعث  علت  اين  و  است  ساخته  روشن  و  واضح  را 
عالى  ايجاد شوراى  از  مردم  نماينده گان  تا  گرديده است 
رهبرى  صلح  پروسة  عنوان  تحت  را  روندى  كه  صلح 

مى كنند، حمايت نمايند.
البته به ابتكار دولت و پشتيبانى نماينده گان مردم، پروسة 
صلح ايجاد گرديد و اين پروسه در زمينه يى گفت وگو با 
مخالفين دولت كار خود را آغاز كرده است؛ اما نشست ها 
همكارى  و  افغانستان  مختلف  اقشار  با  ما  ارتباطات  و 
گسترش  و  وسعت  عملى،  سطح  را  برنامه  اين  مشترك 

بخشيد.
تا  است  گرديده  باعث  كشور  در  صلح  روند  پيچيده گى 
كه  نماييم  تالش  پيوسته  نيز  صلح  عالى  شوراى  در  ما 
ديدگاه هاى مختلف احزاب سياسى، نهادهاى مدنى، علما، 
را  مردم  مختلف  و طيف هاى  زنان، جوانان  روشنفكران، 
بشنويم  و در چاره جويى هاى مان براى حل معضل كنونى 
كشور از اين ديدگاه ها بهره ببريم. متأسفانه در بسيارى از 
موارد در ابعاد مختلف آنچه مسوولين ما به آن توجه الزم 
نداشته اند روش و ميكانيزم حل اين مشكالت و مبارزه 

عليه اين چالش ها بوده است.
نكتة را كه مى خواهم بيان كنم و در طرح آجنداى ملى از 
آن يادآورى گرديده است و آن عبارت از، توجه  به روش 
و ميكانيزم مناسب براى آوردن صلح در افغانستان است؛ 
افغانستان  در  كردم صلح سازى  يادآورى  كه  همان طورى 
تنها به معنى  مفهوم گسترده و وسيعى دارد كه نمى توان 

ختم جنگ با مخالفين از آن ياد كرد.
در كنار آن ما معتقديم كه زمينه سازى براى قطع جنگ با 
مخالفين مسلح مى تواند بخش مهمى از اين پروسه باشد. 
دست آوردهاى  حفظ  با  صلح  كنونى  روند  در  ما  كشور 
ملى، دينى و موارد مثبت ديگر مى تواند كه  در همكارى 
جايگاه  منطقه يى،  و  بين المللى  ملى،  مجامع  با  نزديك 
مناسبى را دريابد و انتظار مناسب ما از قشر آزاد جامعة ما 
اين ست كه در راه گسترش و تقويت ما را همكارى كنند.

برادران و خواهران عزيز!
زيادى  چالش هاى  با  نيز  ما  كشور  از  باالتر  سطح  در  ما 
اسالم  جهان  از  عمدة  بخش  افغانستان  هستيم؛  مواجه 
از  مشتركًا  اسالمى  ديگر  ملل  كنار  در  و  مى رود  به شمار 

افراط گرايى و گسترش اين انديشه رنج مى بريم.

من چند روز قبل در بيست و هفت ومين كنفرانس مجمع 
بين  المللى تقويه مسايل اسالمى در تهران نيز به اين مورد 
اشاره كردم و خواستار همكارى علماى جهان اسالم شدم.
ما به هر اندازه يى كه در روند صلح سازى در كشور تالش 
كنيم، بازهم نمى توانيم به ساده گى از اين چالِش بزرگ در 
امان باشيم و حتا بيشتر از ديگران اين مشكل دامن گير ما 

شده مى تواند.
شهيد  و  مقاومت  و  جهاد  رهبر  تعبير  به  افراط گرايى 
برادر  خون  ريختن  و  مسلمان ها  تكفير  افغانستان  صلح 
مسلمان خويش را مباح مى داند. از همه دردناك تر اين كه 
مناطق جهان اسالم  برخى  افراط گرايِى خشونت طلب در 
براى  ابزارى  ناخواسته  يا  و  خواسته  افغانستان  جمله  از 

اهداف سياست هاى برخى از كشورها قرار گرفته است.
ثبات  براى  تالش  و  صلح  كار  در  كه  است  اين   ما  نظر 
كشور، اين مورد به عنوان يك معضل جدى در نظر گرفته 
علماى  به ويژه  يك ديگر  جانبة  همه  همكارى  با  و  شود 

جهان اسالم را در اين راستا داشته باشيم.
حضار گران قدر!

پس از سال 2001يك صلح نسبى در افغانستان حاكم شد، 
اما دولت نتوانست آن وضعيت را حفظ كند و بى توجهى 
كشور  مناطق  بعضى  در  نارضايتى ها  بروز  سبب  دولت 

گرديد كه از اين وضعيت مخالفان مسلح استفاده كردند.
اميدوار هستم كه سياسيون و نخبه گان كشور نيز نظريات 
به سوى  مشتركًا  ساخته،  شريك  يك ديگر  با  را  خود 
گام هاى استوارترى قدم برداريم تا ثبات كشور را تضمين 

كرده باشيم.
در اخير مى خواهم تأكيد كنم كه در زمان بسيار حساس و 
سرنوشت سازى قرار داريم و باور داريم كه اگر برخالف 
گذشته انتخابات شفاف برگزار گردد تا نتيجة صادقانة رأى 
مردم را در قبال داشته باشد، مى توان گفت گامِ مهمى به 

طرِف دولت سازى و صلح سازى در كشور برداشته ايم.
قدرت  انتقال  شاهد  آينده  سال  در  ما  مردم  اميدوارم 
اين جا  در  باشند.  كشورِشان  در  مسالمت آميز  و  متمدنانه 
كنندة  برگزار  نهادهاى  و  امنيتى  نهادهاى  از  مى خواهم 
انتخابات يادآورى كنم كه براى تأمين امنيت انتخابات و 
زمينه سازى براى مشاركت حداكثرى مردم كمك كنند تا 
باشد  برخوردار  بااليى  مشروعيت  ميزان  از  بعدى  دولت 
گام  كنونى كشور  براى حل مشكالت  بيشتر  اقتدار  با  تا 

بردارد.
يك بار ديگر از برادر ارجمند احمدولى مسعود و از بنياد 

شهيد احمدشاه مسعود اظهار سپاس و قدردانى مى كنم.
السالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته.

شمارى از سناتوران امريكايى:

قدرت نظامى و پول نتوانست
 افغانستان را تغيير دهـد



فهرست  به  را  جنگوى»  «لشگر  شبه نظامى  گروه  موسس  امريكا 
تروريست هاى جهانى خود اضافه كرده و اين گروه را عامل مرگ 

صدها پاكستانى معرفى كرد.
به گزارش خبرگزارى رويترز، مالك عشاق، موسس و رهبر گروه 
شبه نظامى ممنوع شده لشگر جنگوى است كه خود را وقف كشتار 

و بيرون راندن اقليت مسلمانان شيعه پاكستان كرده است.
وزارت امور خارجه امريكا در بيانيه يى گفت: مالك عشاق در سال 
كه  تروريستى  فعاليت هاى  در  خود  داشتن  دست  ميالدى   1997

منجر به مرگ بيش از صدها پاكستانى شده را پذيرفت. او در ارتباط 
با دو بمب گذارى در شهر كويته پاكستان كه سال گذشته ميالدى 

باعث كشته شدن 200 تن شد، بازداشت شده است.
افزود: گروه لشگر  بيانيه  ادامه اين  وزارت امور خارجه امريكا در 
و  هستند  متخصص  بمب گذارى  و  مسلحانه  در حمالت  جنگوى 
مسووليت كشتار بسيار زياد رهبران مذهبى و جوامع مدنى شيعه در 

پاكستان را پذيرفته اند.
درج نام مالك عشاق در فهرست تروريست هاى جهانى امريكا بدان 
دولت  كند،  حمايت  جنگوى  لشگر  از  كه  كسى  هر  كه  معناست 

امريكا اموال آن ها را مسدود خواهد كرد.
شيعه  پاكستان  نفرى  ميليون   180 جمعيت  از  درصد   20 حدود 

هستند.
حافظ غالم رسول شاه، سخنگو و معاون مالك عشاق گفت: دولت 
زده  كارى  چنين  به  دست  همسايه  كشورهاى  تحريك  به  امريكا 
است. مالك عشاق توسط دادگاه هاى پاكستان تبرئه شده و در حال 
حاضر به عنوان يك شهروند با احترام و صلح آميز پاكستان در اين 

كشور زندگى مى كند.
در  را  سال   14 تروريستى  اتهامات  يا  قتل  چندين  دليل  به  عشاق 
زندان گذرانده و هنگامى كه اين حمالت رخ داده در زندان بوده 

است. وى نهايتا تبرئه شد.
اين معاون عشاق افزود: امريكا اين تصميم را به خاطر حمله به تيم 
كريكت سريالنكا در الهور گرفته است. هنگامى كه اين حمله رخ 
داد مالك عشاق در زندان مولتان بود. در حال حاضر عشاق تنها به 

دليل اتهام سخنرانى هاى تنفرآميز در زندان است.

آماده گى  ملى  اداره  مقامات 
كردند  اعالم  با حوادث  مبازره 
كه در يك هفته گذشته به دليل 
ريزش برف و رانش زمين در 
افغانستان،  مختلف  واليت هاى 
از دست  را  نفر جان خود   41

داده اند.
معاون  حيدرى  قاسم  محمد 
با  مبارزه  ملى  آماده گى  اداره 
تلفات  اين  كه  گفت  حوادث 
بدخشان،  فراه،  واليت هاى  در 
جوزجان، پروان، باميان، هلمند 

و قندوز رخ داده است.
او افزود كه در اثر رانش زمين در واليت باميان 
و پروان در مركز افغانستان و شمال كابل 5 نفر 
برف  دليل  به  نيز  افراد  اين  بقيه  شده اند.  كشته 

كوچ و سرما جان خود را از دست داده اند.
مقامات  اظهارات  براساس  گفت  حيدرى  آقاى 
به دليل  نفر  تنها در واليت جوزجان 14  محلى 
بارش برف سنگين و سرما جان خود را از دست 
داده و بيش از 500 راس دام نيز تلف شده است.

وى افزود كه به دليل ريزش برف اكنون گذرگاه 
وصل  كابل  به  را  شمالى  واليت   9 كه  سالنگ 

مى كند بسته شده است.
افغانستان يكى از كشورهاى مستعد براى وقوع 

حوادث طبيعى است.
طوفان،  برف كوچ،  زمين،  رانش  سيل،  زلزله، 
زمستانهاى سرد، تابستانهاى خشك و خشكسالى 
هر ساله باعث خسارت هاى زيادى در اين كشور 

مى شود.
براساس اعالم نهادهاى دولتى افغانستان از سال 
1970 الى 2012 ميالدى فقط جارى شدن سيل 
در حدود 396 الى 597 ميليون دالر به اين كشور 

صدمه زده است.
آمار نشان مى دهد كه تنها در سال 2012 حدود 
اين  ولسوالى   195 در  طبيعى  حادثه  مورد   383
شده  نفر   478 مرگ  باعث  كه  داده  رخ  كشور 

است.

نخست وزير بريتانيا اظهارت اخير رييس جمهور كرزى را رد كرده 
اظهارت حامد  با  بريتانيا گفت،  كامرون نخست وزير  ديويد  است. 

كرزى رييس جمهور افغانستان موافق نيست. 
با  در صحبت  گذشته  هفتة  افغانستان  رييس جمهور  كرزى  حامد 
روزنامة سندى تايمز گفته بود، اگر نيروهاى بريتانيايى هفت سال 
بهتر  مى توانست  وضعيت  شايد  نمى رفتند،  هلمند  واليت  به  قبل 

باشد.
تعدادى از اعضاى فاميل هاى آن 447 نظامى بريتانيايى كه از سال 
2001 ميالدى تا اكنون در افغانستان كشته شده اند نيز بر اظهارات 

اخير حامد كرزى انتقاد كرده اند.
ديويد كامرون نخست وزير بريتانيا در صحبت با هفته نامة فرست 
حامدكرزى  با  مورد  اين  در  گفت،  بريتانيا   (First News)نيوز

موافق نيست.
ديويد كامرون نخست وزير بريتانيا مى گويد: «من در اين مورد با 
حامد كرزى صحبت كرده ام، وى در حقيقت از همة كارهايى ابراز 

سپاس كرد كه نظاميان بريتانيايى در واليت هلمند انجام داده اند.»
خوانده  كننده  مايوس  را  كرزى  حامد  اظهارت  كامرون  ديويد  اما 

است.
نيروهاى بريتانيايى از سال 2006 ميالدى به اينسو در واليت هلمند 

ماموريت نظامى را پيش مى برند.
نظاميان  اين   (First News)نيوز فرست  نامة  هفته  نوشتة  به 
باشندة واليت هلمند،  براى صدها هزار  تا  بريتانيايى تالش دارند 

امنيت را تامين كنند.
ديويد كامرون نخست وزير بريتانيا مى گويد، از نخستين مسافرتش 
به واليت هلمند تا اكنون، وضعيت در آن واليت خيلى بهتر شده 

است.
افغانستان  در  بريتانيايى  نظامى  پنجهزار  از  بيش  حاضر  حال  در 
افغانستان  از  ميالدى  پايان سال جارى  تا  است  قرار  و  اند  مستقر 

خارج شوند.   
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درج نام «لشكر جنگوى» در فهرست 
سازمان ها  ى تروريستى امريكا

جان باختن 41 تن بر اثر ريزش برف

نخست وزير بريتانيا:
 اظهارات اخير حامدكرزى مأيوس كننده است

داور بازى رئال - بيلبائو يك ماه محروم شد

براساس ارزيابى انجام شده توسط سايت كليك 
جهانى فوتبال ساحلى، فوتبال ساحلى افغانستان 
از تيمهاى عربستان، آفريقايى جنوبى، سويدن و 

دنمارك پيشى گرفته است.
اين سايت در رده بندى جديد خود كه به تازگى 
نشر شده اعالم كرد كه افغانستان در رده بندى 
ساالنه سال 2013 اين كشور با داشتن 51 امتياز 
رده بندى جهانى  در  را  پنجم  و  جايگاه شصت 

احراز كرده است.
درحاليكه كشور عربستان با داشتن 51 امتياز دو 
در  جنوبى  آفريقايى  افغانستان،  از  پايين تر  رده 
رده 77، سويدن در رده 75 و دانمارك در رده 

74 قرار دارند.
در اين رده بندى ايران جايگاه ششم جهانى را 

بدست آورده است.
كشورهاى  ترتيب  به  نيز  سوم  تا  اول  رده  در 

روسيه، اسپانيا و برازيل قرار دارند.

سال  از  را  ساحلى  فوتبال  وضعيت  سايت  اين 
كه  كرده  بررسى   2013 سال  تا  ميالدى   2009
برگزار  مسابقه   400 و  هزار  يك  مدت  اين  در 
و براساس آن تيم فوتبال ساحلى كشورها را در 

اين دوره زمانى رده بندى شد.
در اين رده بندى افغانستان با داشتن 51 امتياز در 
جايگاه 71 قرار گرفته و عربستان سعودى نيز با 

داشتن امتياز مشابه در همين جايگاه قرار دارد.

در اين رده بندى ايران در جايگاه دهم قرار گرفته 
است.

در اين رده بندى نيز روسيه، اسپانيا و برزيل به 
ترتيب جايگاه اول تا سوم را حفظ كرده اند.

 2012 سال  ابتداى  از  ساحلى  فوتبال  كميته 
فعاليت خود را به طور رسمى در كابل آغاز كرد 
و توانست به رقابت هاى بازى هاى ساحلى آسيا 

راه يابد.
در  اين كميته  به گفته روح اهللا رستگار مسوول 
زمستان سال گذشته تيم ملى ساحلى افغانستان 
يك هفته روى زمين پوشيده از برف تمرين كرد.
اولين دور مسابقات فوتبال ساحلى آسيا در سال 
2008 در اندونزى و دومين دور در سال 2010 
در عمان برگزار شد. افغانستان در اين دو بازى 
نماينده نداشت و در سومين دور كه سال 2012 
در شهر هايانگ چين برگزار شد، اولين بار تيم 

افغانستان نيز در اين ديدار حضور يافت.

فوتبال  فدراسيون  انضباطى  كميته  
از  ماه  يك  را  آيزاگامز   ، اسپانيا 
محروم  اسپانيا  فوتبال  در  قضاوت 

كرد.
در  بيلبائو  آتلتيك  و  مادريد  رئال 
اسپانيا  ليگاى  در  جنجالى  ديدارى 
نهايت  در  كه  رفتند  هم  مصاف  به 
به  يك  بر  يك  تساوى  با  بازى  اين 
پايان رسيد، اما اتفاق ويژه اين ديدار 
مهاجم   ، رونالدو  كريستيانو  اخراج 
باعث  كه  بود  مادريد  رئال  پرتغالى 

شد جنجال ويژه اى ايجاد شود.
به  را  رونالدو  كريستيانو  آيزاگامز، 
آتلتيك  بازيكن  با  درگيرى  دليل 
بيلبائو به طور مستقيم با كارت قرمز 
جريمه كرد تا هفتمين اخراج مهاجم 

برزيلى در پرونده  او ثبت شود.
فوتبال  فدراسيون  انضباطى  كميته  

اسپانيا در واكنش اتفاق پيش آمده در 
بيلبائو،  آتلتيك  و  مادريد  رئال  بازى 
آيزاگامز را به دليل عملكرد ضعيفش 
در اين مسابقه از يك ماه قضاوت در 

فوتبال اسپانيا محروم كرد.
اسپانيا  فوتبال  انضباطى  كميته  
همچنين پيش از اين مهاجم پرتغالى 
رئال مادريد را به دليل اخراج در اين 
ديدار و رفتار ناشايست سه بازى از 
بود.  كرده  محروم  تيمش  همراهى 
با  اين  از  پيش  مادريد  رئال  باشگاه 
انتقاد از داور مسابقه اعالم كرده بود 
چهارم  داور  به  واكنشى  رونالدو  كه 
داور  گزارش  و  نداشته  مسابقه  اين 
مسابقه در اين بازى اشتباه بوده است.
سوم  و  بيست  هفته   در  مادريد  رئال 
تيم  از  خانه  در  ليگا  رقابت هاى 

ويارئال پذيرايى خواهد كرد.

فوتبال ساحلى افغانستان از بسيارى كشورها جلو زد

ورزش

به خاطر خدا به مردم...
زمين هاى  داراى  افغانستان  افزود:  وى 
صورت  در  كه  است  بسيارى  كشاورزى 
بسيار  مردم  معيشت  در  درست  استفاده 

تاثيرگذار است.
 7,8 حدود  اكنون  كه  است  حالى  در  اين 
استفاده  كشاورزى  زمين  هكتار  ميليون 
ميليون هكتار ديگر  به 8  مى شود و نزديك 

بالاستفاده مانده است.
افغانستان  معادن،  بخش  در  كه  داد  ادامه  او 
به شمار  منطقه  در  غنى  از كشورهاى  يكى 
درست،  استخراج  صورت  در  و  رود  مى 
خواهد  كشور  اين  نصيب  را  خوبى  درآمد 

كرد.
وى به مردم افغانستان قول داد كه در صورت 
اين  رياست جمهورى  انتخابات  در  پيروزى 
كشور زيربناهاى اقتصادى را خواهد ساخت.
برنامه هاى  تشريح  ادامه  در  سياف  استاد 
گفت  بشر  حقوق  به  اشاره  با  انتخاباتى اش 
كه حقوق بشر در افغانستان بايستى مطابق با 

قوانين اسالمى باشد زيرا اين قوانين مى تواند 
افغانستان  مردم  براى  را  حقوق  بهترين 

تعريف كند.
به گفته او، مردم افغانستان بهتر از ديگر مردم 
جهان حقوق بشر را مى شناسند و به آن عمل 
ضربات  اخير،  دهه  چند  در  زيرا  مى كنند 

سنگينى را از اين ناحيه متحمل شده اند.
به  رياست جمهورى  انتخابات  نامزد  اين 
حقوق زن نيز اشاره كرد و اظهار داشت كه 
دين اسالم بهترين حق را براى زن تعريف 
كرده و جايگاهى مناسبى براى اين قشر داده 
زن  حقوق  از  پيروزى  صورت  در  و  است 
حراست  و  حمايت  اسالمى  قوانين  مطابق 

خواهم كرد.
از  را  خود  حمايت  همچنين  سياف  استاد 
افغانستان  آموزش و پرورش و معلوالن در 

نيز اعالم كرد.
شوراهاى  و  رياست جمهورى  انتخابات 
 93 سال  حمل   16 در  افغانستان  واليتى 

برگزار مى شود.
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نامزدان  از  يكى  سياف  الرسول  عبدرب  استاد 
رياست جمهورى روز پنجشنبه مخالفان مسلح را به 

صلح و آشتى دعوت كرد. 
استاد سياف كه در ميان صدهاتن از هوادارانش در 
تأمين  بر  مى گفت،  سخن  جرگه  لويه  خيمة  تاالر 
صلح و ثبات، تأمين حقوق زنان، جوانان و... تأكيد 

كرد.
او گفت: «از عقب همين مايك باالى مخالفين مسلح 
دولت كه هموطنان ماست، آنهايى كه هموطنان ما 
نيست، اين صداى خود را باالى آنها نمى كنم، بياييد 
خدا  به  خاطر  كنيد،  زنده گى  هموطنان تان  بين  در 

باالى خود و مردم و كشورتان دل بسوزانيد.»
اما او گفت در برابر مخالفان خارجى باالى موقف 

قبلى اش به گونة جدى ايستاده است.
آقاى سياف در مورد پاكستان گفت كه ملت ما خواهان پيشرفت 
نابودى  براى  پاكستان  حاكمان  او  گفته  به  اما  است،  كشور  آن 

افغانستان تالش مى كنند.
برنده شدن  صورت  در  گفت  رياست جمهورى  نامزد  اين 
كشورهاى  به خصوص  همسايه  كشورهاى  با  را  روابط اش 
اسالمى به گونه بهتر گسترش خواهد داد، زيرا به گفته اين نامزد 
رياست جمهورى، افغانستان نسبت به هر كشور ديگرى به روابط 

خوب با جهان نياز دارد.
ريشه كن  كردن فساد ادارى در افغانستان، واجب اسالمى است

او در تشريح برنامه هاى كارى خود، اظهار داشت كه فساد ادارى 
در افغانستان روز افزون است و بايد اين فساد از بين برده شود.

به باور وى، مردم افغانستان بايد از سنت هاى بزرگان دين پيروى 
كنند و فساد ادارى را از ميان بردارند زيرا ريشه كن كردن فساد 

ادارى واجب اسالمى به شمار مى رود.
در  كه  گفت  ادامه  در  افغانستان  رياست جمهورى  نامزد  اين 
آينده  در سال  رياست جمهورى  انتخابات  در  پيروزى  صورت 
براى ريشه كن سازى فساد ادارى كار را به اهلش خواهد سپرد، 
مجازات و مكافات را اجرايى خواهد كرد و كشت و قاچاق مواد 

مخدر را بين خواهد برد.
افغانستان  اقتصادى  زيربناهاى  به ساخت  توجه  با  سياف  استاد 
گفت كه بر خالف گفته هاى برخى افراد و كشورهاى خارجى، 
افغانستان كشورى غنى است و در صورت برنامه ريزى درست 

همگان معترف خواهند شد....                     ادامه صفحه 7

طالبان اعالم كردند كه در پى حملة نيروهاى امريكايى به شرق افغانستان كه اواخر 
سال گذشته ميالدى صورت گرفت، سگى متعلق به ارتش اين كشور را اسير

كرده اند.
نشان  است  شده  منتشر  طالبان  توسط  كه  ويديويى  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 
مى دهد كه آن ها اين سگ را «سرهنگ» نام گذاشته اند و به دور كمر اين سگ يك 

كمربند مشكى با مواد منفجره بسته اند. 
الينگار  منطقه  به  از حمله طالبان  اين سگ پس  فيلم ويديويى مى گويد:  اين  راوى 
در واليت لغمان گرفته شد و در جليقه اين حيوان سه تفنگ، يك تپانچه و ساير 

تجهيزات از جمله يك جى پى اس و چراغ قوه كشف و ضبط شد. 
يكى از سخنگويان نيروهاى بين المللى كمك برقرارى امنيت درافغانستان (ايساف) 

در كابل گفت كه از اين مساله آگاه بوده اما از ذكر جزييات خوددارى كرد. 
مواضع  عليه  را  عملياتى  امريكايى ها  گفت:  نيز  طالبان  سخنگوى  مجاهد،  ذبيح اهللا 
مقاومت  اما شبه نظاميان  دادند  انجام  لغمان  در واليت  الينگار  ناحيه  در  شبه نظاميان 

مى كنند و به اين حمالت پاسخ مى گويند. 
وى افزود: شبه نظاميان طالبان برخى از تسليحات و اين سگ را پس از حمله نيروهاى 

امريكايى به منطقه كشف و ضبط كردند.
و  زنده  امريكا  ارتش  به  متعلق  كه سگ  كرد  اعالم  همچنين  طالبان  اين سخنگوى 

سالمت است اما سرنوشت اين حيوان بعدا مشخص مى شود. 
ارتش امريكا صدها سگ را براى جست وجوى بمب هاى كنترل از راه دور آموزش 

داده و در افغانستان مورد استفاده قرار مى دهد. 

استاد سياف خطاب به مخالفان مسلح:

به خاطر خدا به مردم تان دل بسوزانيد
سگ ارتش امريكا به چنگ طالبان افتاد


