
علی  امریکایی،  موسسه  یک  بررسی  براساس 
برنامه های  زمینه  در  گسترده  سرمایه گذاری  رغم 
امنیتی  سرویس  پرسنل  از  نیمی  حدود  آموزشی، 

افغانستان بی سواد هستند.
از  نیمی  می دهند  نشان  بررسی ها  که  حالی  در 
وزارت  هستند  بی سواد  افغانستان  مسلح  نیروهای 
معارف افغانستان اعالم کرد، تنها یک سوم از افغان ها 

توانایی  خواندن و نوشتن دارند.
از  بسیاری  افغانستان،  در  جنگ  دهه  سه  گذشت  با 
مردم حتی فرصت رفتن به مکتب را نیز پیدا نکرده اند. 
را  دالری  میلیون  امریکا در سال 2009 طرحی 200 
کلید زد که طبق آن تا پایان 2013 همه اعضای ارتش 
افغانستان باید سواد پایه یی داشته باشند، اما گزارش  
افغانستان نشان داد که  امریکا در  بازرس ویژه  اخیر 

چنین هدفی غیرقابل دسترسی است.
هزینه های  وجود  با  امریکا  که  است  حالی  در  این 
متحمل شده  افغانستان  در  که  مالی  و  سنگین جانی 

است، در صورت عدم موافقت دولت افغانستان، باید 
طور  به  را  کشور  این  میالدی  جاری  سال  پایان  در 

کامل ترک کند.
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اگر مهربان باشید، ممکن است مردم شما را متهم به چاپلوسي 
کنند؛ اما با وجود این بازهم مهربان باشید!
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نقش و سهم زنان در پروسۀ انتخابات و مصالحه 
و مذاکره با مخالفین مسلح دولت افغانستان بسیار 

مهم و اساسی است و نباید نادیده گرفته شود.
کنفرانس جرگۀ  در  زن  حقوق  فعاالن  از  شماری 
ملی زنان تحت عنوان بسیج مشارکت سیاسی زنان 
در دورۀ گذار که روز گذشته در کابل برگزار شده 
حضور  خواهان  مطلب  این  بر  تأکید  ضمن  بود، 
و  اقتصادی  سیاسی،  عرصه های  در  زنان  گستردۀ 
اجتماعی شده و چالش ها و مشکالت زنان را نیز 

به بررسی گرفتند. 
افغانستان  دیده بان  سوی  از  که  جرگه  این  در 

از  شماری  این که  ضمن  بود،  شده  برگزارش 
فعاالن  زن،  حقوق  فعاالن  مجلس،  نماینده گان 
فعاالن  نماینده گان  داشتند،  حضور  مدنی  جامعه 

حقوق زنان 34 والیت نیز شرکت داشتند.
افغانستان،  دیده بان  رییس  بینش  عبدالجلیل 
با  مذاکره  را مسایل  این جرگه  اصلی  موضوعات 
و  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  طالبان، 

برگزاری انتخابات عنوان کرد. 
مطرح  جرگه  این  برگزاری  از  هدف  اوگفت: 
کردن نگرانی زنان در دورۀ گذار و بیرون آمدن از 
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در اثر انفجار یک موتر بمب گذاری شده در والیت لوگر، 13 نفر 
از جمله ۷ شهروند پاکستانی کشته شدند.

این  که  است  گفته  لوگر  والی  سخنگوی  درویش  محمد  دین 
انفجار در نزدیکی شهر پل علم مرکز این والیت روی داده است.
آقای درویش گفت که احتماالً این موتر برای حمالت تروریستی 
آماده شده بوده، اما قبل از انجام عملیات در منطقه بابوس، جایی 
مورد  در  تحقیقات  که  افزود  شد.او  منفجر  بود،  شده  پارک  که 
و  زن  چند  محلی،  مقامات  گفته  به  دارد.  جریان  رویداد  این 
کودک از ساکنان محل نیز در بین کشته شدگان هستند. لوگر در 

جنوب شرق افغانستان از والیات ناامن به شمار می رود.
در رویدادی دیگر در جنوب افغانستان، دست کم ده غیرنظامی در 

منطقه پل باغ شهر قندهار زخمی شدند.
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۱۳تندرانفجاریدرلوگرکشتهشدند دوشکسِتبزرِگآقایکرزیدرآستانۀانتخابات
مدیریِت  نتوانست  کرزی  آقای 
بود،  کرده  آغاز  که  را  برنامه یی 
دلیل  به همین  و  برساند  نتیجه  به 
باور دارند  از تحلیل گران  بسیاری 
انتخاباتی،  بازی  اصلی  ناکام  که 
کسی نخواهد بود به غیر از آقای 
کرزی. او بدون شک به گزینه های 
ولی  می کند؛  فکر  هم  دیگری 
نمی توانند  گزینه ها  از  هیچ یک 
برایش موقعیتی مناسب را به وجود 
آورند. انتخابات چه در دورِ اول به 
نتیجه برسد و چه در دور دوم، که 
این هم زیاد دور از احتمال نیست ـ 
مطمینًا چیزی نخواهد بود که آقای 
نزدیک  هدف هایش  به  را  کرزی 

مقامات زندان قندهار می گویند دوازده طالب را به اساس نامه یی 
که از اداره امنیت ملی این والیت به آنها رسیده بود، رها کردند که 

بعداً معلوم شد این نامه جعلی بوده است.
رحمت اهلل اطرافی رییس امنیت والیت قندهار می گوید که سه 

شنبه یک نامه به زندان فرستاده شده که در آن خواسته شده ۲۸ 
زندانی رها شوند.

به گفته این مقام محلی، ۱۲ نفر از این زندانیان دوره محکومیت 
خود را تکمیل نکرده بودند و نباید رها می شدند.

تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد تا مشخص شود نام این 
دوازده نفر چه گونه وارد این نامه شده است.   
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سوم  جهاِن  در  سیاست  جامعه شناسی 
و  مقوله ها  از  هیچ یک  که  می دهد  نشان 
گفتمان های مدرن در کشورهای عقب مانده، 
ثابت نیست و نگرش های جدید و مدنی، با 
اندک حرکتی می تواند به ضِد آن مبدل شود. 
تجارب می نمایاند که اکثر ارزش های مدنی 
قبیله،  و  قوم  سنت  بودِن  ریشه دار  به دلیل 
اجتماعی  و  سیاسی  رویدادهای  با  موازی 
باالیی  شکننده گِی  از  و  می شوند  متأثر 
برخوردارند. این یافته بی شبهه در کشوری 
همه جاست؛  از  صادق تر  افغانستان،  چون 
رویدادهای  ساده ترین  در  که  دلیل  این  به 
سیاسی اجتماعی، مثل یک ُفرمول ریاضی، 

درست ثابت شده است و خواهد شد.
است؛  انتخابات  رویدادها،  این  از  یکی 
کارزارهای  ایام  در  اکنون  که  انتخاباتی 
چندی وچونی  از  جدای  داریم.  قرار  آن 
کارزارهای  و  تبلیغات  عمومی،  وضعیت 
را  ما  ادعای  این  بهتر  و  بیشتر  انتخاباتی، 

ثابت می سازد.
کارزار انتخاباتی در افغانستان، نه یک عمل 
روش مند و منطقی برای جلِب توجه و در 
است،  مردم  آرای  آوردِن  به دست  نهایت 
که به نوعی تالِش شدیداً مذبوحانه و حتا 
در حد عوام فریبی، چهره بدل کرده است. 
تالش هایی ست که طی آن، نامزدان محترم 
از  مردم،  آرای  به  رسیدن  برای  انتخابات، 
زیر پاگذاشتِن هیچ ارزشی دریغ نمی کنند و 
به هر وسیلۀ ممکن سعی دارند نظِر عام را 

به خود جلب کنند.
بنابراین، ارزش های مدنی چه که در برخی 
سنتی  ارزش های  همان  به  حتا  موارد،  از 
دریافت  این  نمی شود.  گذاشته  وقعی  نیز 
به روشنی از پوسترها و بیلبوردهای تبلیغاتِی 
نامزدان پیداست. به گونۀ نمونه، نامزدی در 
و  دریشی  با  مکان،  یک  در  و  عکس  یک 
نکتایی و سر و زلِف مرتب شعار داده است 
و در جای دیگر و در عکس دیگر، با دستار 
مردم  روی  به  دراز،  تسبیحی  و  شمله بلند 
از وحدِت  یا در یک جا،  است.  زده  لبخند 
ملی و تاریخی و ادغامِ اقلیت ها شعار داده 
و در جای دیگر، از حقوق مساوی مردم و 
است.  رانده  سخن  اقلیت ها  به  ارج گزاری 
این  به  گذرا  نگاه  یک  با  صورت،  هر  به 
تبلیغات، آدم می تواند سر و تۀ عوام فریبی و 

زیر پا گذاشتن ارزش های مدنی را از سوی 
برخی نامزدان انتخابات دریابد.

در تازه ترین مورد، یکی از نامزدان که گویا 
بر  بنا  و  دارد  هم  جهانی  رسمی  و  اسم 
تبلیغات ستادش، نسخه های تجویزشده اش، 
بحران مالی اروپا را کنترل کرده و یا باعث 
در  است؛  شده  چین  اقتصادی  پیشرفِت 
همایشی به مناسبِت کمپاین های انتخاباتی، 
به حضار مجلس گفته است: »د هغی شملی 
نامزد  این  که  معنا  این  به  وساتو«؛  عزت 
عزت  نگه داشتن  هم وغمش  همۀ  محترم 
آن چه  هر  و  بوده  قبیله اش  و  قوم  شملۀ 
و  جهانی  ارزش های  و  طرح ها  پیرامون 
و  نبوده اند  بیش  است، دروغی  گفته  مدنی 
یا هم شاید ادعای نگه داشتن عزت شمله، 
دروغ است و او به خاطر جلب توجه مردم، 
بخشی از جامعه را که بی ریا و صادقانه به 
باورمندند،  قبیلۀشان  و  قوم  ارزش های 
فریب می دهد. در هر دو صورت، این کار 
نوعی پیمان شکنی و فریب کاری است که به 
جای تبلیِغ روش مند و درست، یک نامزد به 

آن متوسل می شود.
 البته این نامزد محترم تنها نیست؛ بل شمار 
زیادی از این نامزدان، راه او را پیموده اند و 

می پیمایند.
یک  در  که  این جاست  تأسف آور  نکتۀ 
می شود  تالش  مدنی،  و  دموکراتیک  روند 
به  غیردموکراتیک،  ارزش های  به واسطۀ  که 
آن که  حال  شود.  یافته  دست  مردم  آرای 
برای  نامزدان  همۀ  می رسد  نظر  به  الزم 
سنت های  از  عامه،  اذهان  کردن  روشن 
این  دست وپاگیری  از  و  قبیله  و  قوم  بِد 
ارزش ها بگویند تا آنان به سوی ارزش های 

دموکراتیک و نوین رهنمون گردند. 
قبیله یی  شدت  به  جامعۀ  یک  افغانستان 
جانِب  از  تقصیر،  این  اما  است؛  سنتی  و 
و  کوتاهی ها  ماحصِل  بل  نیست،  مردم 
کم کاری های حکومت هاِی گذشته می باشد. 
قندهار  یا  و  بدخشان  از  که  پیرمردی 
با  نباید  می شنود،  را  محترم  نامزداِن  سخن 
فریب  دروغ،  و  نرم  و  چرب  صحبت های 
داده شود. درست است که تصور او دربارۀ 
جهان و حکومت و کشور و مردم و همه و 
همه، سنتی و کالسیک است؛ ولی راه چاره 
این نیست که با هم سو نشان دادن خود با 

ارزش هایی که او به آن ها باور دارد، رای او 
را بدزدیم. چارۀ کار این است که از اشتباه 
 بودن و نادرستِی آن ارزش های عقب مانده و 
دست وپاگیر به او گفته شود تا او در روشنی 

قرار گیرد. 
جمهوری  ریاست  ادعای  که  نامزدانی 
خود  با  را  مردم  روشی  چنین  با  و  دارند 
پیداست  اکنون  همین  از  می سازند،  هم سو 
کرزی  آقای  از  بهتر  حکومت داری شان 
نخواهد بود؛ چون بنیاد کار بر تزویر و ریا 

چیده شده است.
به هر صورت، بخش کالِن نامزدان کنونی، 
کمپاین های  عملی  چنین  با  سوگ مندانه 
انتخاباتِی خود را پیش می برند. از یک سو، 
ادعای تقویِت ارزش های مدرن را دارند اما 
و  تحجر  آسیاِب  به  عماًل  دیگر،  سوی  از 
سنت آب می ریزند. این روش، ما را دوباره 
در  این که  می گرداند؛  باز  ما  اوِل  حرف  به 
بودن سنت، هیچ  بر عمیق  بنا  جهان سوم، 
ثابت  و  پایدار  نمی تواند  جدیدی  ارزش 
بماند، مگر این که سیاست مداری به راستی 
و به حق، به ارزش های مدنی پابند بوده و 

ثابت قدم باشـد.

یکی از نامزدان که گویا اسم و رسمی 
جهانی دارد و بنا بر تبلیغات ستادش، 
بحران  تجویزشده اش،  نسخه های 
مالی اروپا را کنترل کرده و یا باعث 
است؛  شده  چین  اقتصادی  پیشرفِت 
کمپاین های  مناسبِت  به  همایشی  در 
گفته  مجلس  حضار  به  انتخاباتی، 
است: »د هغی شملی عزت وساتو«؛ 
به این معنا که این نامزد محترم همۀ 
هم وغمش نگه داشتن عزِت شملۀ قوم 
پیراموِن  هرآن چه  و  بوده  قبیله اش  و 
طرح ها و ارزش های جهانی و مدنی 
و  نبوده اند  بیش  دروغی  است،  گفته 
عزت  نگه داشتن  ادعای  شاید  هم  یا 
شمله، دروغ است و او به خاطر جلب 
که  را  جامعه  از  بخشی  مردم،  توجه 
قوم  ارزش های  به  صادقانه  و  بی ریا 
و قبیلۀشان باورمندند، فریب می دهد. 
نوعی  کار  این  صورت،  دو  هر  در 
که  فریب کاری ست  و  پیمان شکنی 
به جای تبلیِغ روش مند و درست، یک 

نامزد به آن متوسل می شود
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گزارش ها حاکی از آن اند که سی نفر از طالباِن خطرناکی 
که در بسیاری از فجایع در والیت های جنوبی کشور دست 

داشته اند، به تازه گی از زنداِن قندهار رها شده اند.
طریق  از  کرزی  رییس جمهور  فرماِن  اساس  بر  افراد،  این 
اداره امنیت ملی رها شده اند؛ اما نکتۀ  جالب این است که 
رییس جمهور فرماِن رهایِی دوازده طالب را صادر کرده بود؛ 
اما به تعداد هجده نفِر دیگر بر بنیاد جعلی که در این فرمان 
یاهم اسناد امنیت ملی صورت گرفته، از زندان رها شده اند. 
که  خطرناکی اند  زندانیاِن  واقع  در  شده،  رها  زندانیان  این 
دچار  را،  کشور  جنوبی  والیت های  دیگر  بارِ  می توانند 
را  بی گناه  بی شمارانسان های  جاِن  و  سازند  فتنه  و  آشوب 

بگیرند. 
زنداِن  از  طالب  زندانیاِن  که  نیست  نخستین بار  این  البته 
قندهار رها می گردند؛ اما ُطرفه این است که این بار شماری 
از طالباِن خطرناک با جعل کاری برخی مسووالن در فرمان 

یا سند، رها شده اند. 
طالب  صدها  مبهم،  رویداد  یک  طی  نیز  پیش  سال  چند 
اما تا کنون هیچ  مسوولی به  از زندان قندهار فرار کردند؛ 
جرم همدستی و همکاری با زندانیان فراری، محاکمه نشده 
آن  در  درجه اول  مسووالِن  که  افسرانی  به خصوص  است؛ 
هزاران  پسین،  سال  چند  در  می آمدند.  حساب  به  رویداد 
با  که  این حساب، حاال  با  رها شده اند.  زندان ها  از  طالب 
دیگر  طالِب  چندین  رییس جمهور  فرمان  در  جعل  کاری 
گذشته  از  ساده تر  بسیار  قضیه  این  با  شده اند،  رها  بیهوده 
نیز  تعداد  این  که  داشت  امکان  زیرا  شد.  برخورد خواهد 

بعدتر طی یک فرماِن دیگر از رییس جمهور رها  می شدند.
از این رو، این انتظار از آقای کرزی نمی رود که کسی را 
به جرم این که در فرمانش جعل کرده و بر اساس آن هجده 
طالب را از زندان رها کرده است، محاکمه و مجازات کند. 
از سوی دیگر، همه می دانند که سال جاری میالدی، سال 
قصد  کرزی  حامد  و  است  طالب  زندانیاِن  همۀ  رهاسازِی 
زندانی  هیچ  در  طالبی  هیچ  مأموریتش،  پایان  تا  که  دارد 
طالباِن  نیستند؛  اصلی  طالباِن  که  عده یی  مگر  نماند ـ  باقی 
بدلی که شاید از روی ناچاری و ده ها علت دیگر، به طالبان 
به  طالبان  بحث  کرزی،  آقای  سیاست  در  زیرا  پیوسته اند. 
تالش  او  این رو  از  است؛  مطرح  قومی  مسالۀ  یک  عنوان 
پایان مأموریتش در  تا  می کند که هیچ طالِب پشتون تباری 
زندان باقی نماند تا در فردای آن، به عنوان مشر و کالن قوم 
دستاوردهای  از  یکی  را  طالب  زندانیاِن  رهاسازی  پشتون، 
هیچ  که  بگوید  سربلندی  با  و  کند  قلمداد  خود  پُرافتخارِ 
پایان  از  بعد  که  است  نگذاشته  را  خود  هم تبارِ  طالِب 

مأموریتش، در زندان باقی بماند.
اما حقیقت این است که این زندانیان جنایت کارِ رها شده، 
نخست بالی جاِن هم میهناِن عزیِز پشتون ِ ما می  شوند؛ زیرا 
از  را  جنایت کارِی خود  کرده اند،  جنایت خو  به  که  آنانی 
منطقه و محِل خود آغاز می کنند و در این راه، هرگز پشتون 
و  حمالت  در  آن ها  چنان که  نمی شناسند؛  غیرپشتون  و 
انفجارهای خود در سراسر کشور، هرگز محاسبه نکرده اند 
که چه تعداد پشتون و چه تعداد غیرپشتون کشته می شوند.
 بنابراین، ما با آن که تأکید می کنیم هیچ فرد بی گناهی نباید 
به بهانه های مختلف و واهی، حتا به مدت یک ساعت در 
اما ُمصرانه می گوییم که سیاست رهایِی  ببرد؛  زندان به سر 
آنانی که مرتکِب جنایت های هولناک شده اند، به هر انگیزه 
و برنامه یی که باشد، می تواند آیندۀ افغانستان را تهدید کند 
ِ  الزم و طی مراحِل  و رهایی و بخشِش بدون اخذ ضمانتِ 
در  استفاده جو  کشورهای  دسِت  می تواند  قضایی،  عادالنۀ 
افغانستان را بازتر از گذشته و جبهۀ نبرد نیابتِی آن ها علیه 
منافِع ما را تقویت سازد. مسلمًا مسووِل درجه اوِل این حالت 
در کشور، آقای کرزی و تیمش است که سیاست رهاسازِی 
طالبان را به عنوان یک پروسۀ قومی، روی دست گرفته اند.

ادامۀرهاسازیطالبانبه
عنواِنیکپروسۀقومی
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اوکراین؛
نقطۀجوشتنشهایبینالملل

نظامی خود  با حضور  نیروهای روسیه  که  درحالی 
عمال کنترل شبه جزیره کریمه را در دست گرفته اند، 
آماده باش  دستور  اوکراین  موقت  رییس جمهوری 
نظامی داده و رییس جمهوری امریکا و دیگر مقامات 
هشدار  نظامی  اقدام  و  بروز جنگ  به  نسبت  غربی 

می دهند.
تنش در اوکراین پس از آن به اوج خود رسید که 
مخالفان، دولت ویکتور یانوکوویچ، رییس جمهوری 
و  کرده  برکنار  قدرت  از  را  روسیه  حمایت  مورد 
روسیه  میان  این  در  دادند.  تشکیل  موقت  دولت 
اروپا  اتحادیه  نفوذ  مقابل  در  را  منافع خود  که  هم 
ناوگان  از  حمایت  عنوان  با  دید  خطر  در  غرب  و 
در  کریمه  شبه جزیره  در  کشور  این  اتباع  و  روسیه 
دریای سیاه و سایر مناطق اوکراین، وارد عمل شده 
و مجلس علیای این کشور با اعزام نیرو به اوکراین 

موافقت کرد.
در پی این موافقت نیروهای روسیه در کریمه که پیش از 
این نیز حضور نامحسوسی داشتند، حضور خود را علنی 
کرده و کنترل مناطق مختلف این بخش از اوکراین را در 

دست گرفتند.
در پی وقوع این تحوالت باراک اوباما، رییس جمهوری 
امریکا در تماس تلفنی با والدیمیر پوتین، همتای روس 
شبه جزیره  در  روسیه  نظامیان  بازگشت  خواهان  خود 

کریمه به پایگاه هایشان شد.
اوباما اعزام نیروهای روسیه به اوکراین را نقض قوانین 
بین المللی خوانده و هشدار داد که اگر این »تعدی« ادامه 
یابد وی با انزوای سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد شد.
در  اوکرین  مردم  حق  بر  تلفنی  تماس  این  در  وی 
تصمیم گیری برای سرنوشت شان تاکید کرد و گفت که 
امریکا حضورش در نشست آمادگی گروه 8 در سوچی 

را به حالت تعلیق در می آورد.
والدیمیر پوتین نیز در این تماس تلفنی که 90 دقیقه به 
طول کشید، به باراک اوباما گفت که روسیه حق دارد از 

منافع خود و شهروندان روس زبان دفاع کند.
بر اساس بیانیه یی که کاخ کرملین منتشر کرد، پوتین گفته 
است شهروندان روسیه در اوکراین در معرض تهدیدهای 

واقعی هستند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده همزمان با انتشار 
اوکراین،  به  نیرو  اعزام  با  روسیه  مجلس  موافقت  خبر 
جنوب  و  شرق  بزرگ  شهرهای  در  روسیه  هواداران 
اوکراین به خیابان ها ریختند و با باال بردن پرچم روسیه 

به شادمانی پرداختند.
دولت  هواداران  با  روسیه  هواداران  شهرها،  این  در 
دونتسک  خارکف،  شهرهای  در  شدند.  درگیر  اوکراین 
و اودسا که شاهد چنین تظاهراتی بودند، جمعیت قابل 

توجهی روسی زبان زندگی می کنند.
به  اوکراین  اپوزیسیون  رهبران  از  یکی  مقابل،  نقطه  در 
گزارش  به  کند.  بسیج  را  ارتش  تا  کرد  تاکید  پارلمان 
و  بوکس  قهرمان  کلیچکو،  ویتالی  فرانسه،  خبرگزاری 
رهبر حزب اپوزیسیون »اتحاد دموکراتیک اوکراین برای 
مداخله  آغاز  دنبال  به  گفت:  بیانیه ای  در  اصالحات« 
نظامی روسیه در اوکراین، پارلمان کی یف باید از فرمانده 

کل ارتش بخواهد تا بسیج ملی اعالم کند.
در همین حال یوری لوتسنکو، وزیر داخلۀ سابق اوکراین 
میان هزاران تن از معترضان اوکراینی در میدان استقالل 
گفت: روسیه به ما اعالم جنگ کرده است. ما با سالح 
به هرگونه مداخله ای که در منطقه خودمختار کریمه رخ 

دهد، واکنش نشان خواهیم داد.
ویکتور  یعنی  دیکتاتور  ما یک  معترضان گفت:  از  یکی 
با  حاضر  حال  در  و  کردیم  سرنگون  را  یانوکوویچ 
یک  نیز  او  که  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
آماده  اوکراینی ها  کرد.  خواهیم  مبارزه  است،  دیکتاتور 

مبارزه در جنگ دیگری علیه روسیه هستند.
اوکراین  شخصی  دفاع  نیروهای  از  یکی  دوک،  یارما 
نه  هستیم  نویس  برنامه  شناس،  زبان  معمار،  ما  گفت: 
نیروی ویژه. ارتش اوکراین باید علیه روسیه دست به کار 

شود اما ما نیز به آن ها کمک خواهیم کرد.
گروه راست افراطی »پراوی سکتور« نیز که اعضایش در 
مقابل نیروهای ضد شورش اوکراین در اعتراضات ضد 
ویکتور یانوکوویچ، رییس جمهوری برکنار شده اوکراین 
در خط مقدم بودند، خواستار بسیج ملی علیه روسیه شد.

آرتم اسکورو پادسکی، سخنگوی این گروه گفت: پوتین 
از آنچه که در اوکراین رخ داد، می ترسد. او می خواهد 
با  مبارزه  برای  ما  اما  کند  را سرکوب  ما  نوپای  انقالب 
ما  که  گفته ایم  طرفدارانمان  تمام  به  ما  آماده ایم.  روسیه 
نیروهای  با  مقابله  آماده  و  گرفته  دست  به  سالح  باید 

اشغالی روسیه باشیم.
تنش های دیپلماتیک

دخالت  اتهامات  و  اوکراین  در  بی ثباتی  حال  همین  در 
دیپلماتیک شده  تنش های  گرفتن  موجب شدت  روسیه 
امنیت سازمان ملل روز شنبه در نشستی  است. شورای 
در  اوضاع  بسته  درهای  رایزنی های پشت  از  علنی پس 
اوکراین را بررسی کرد و بان کی مون،  دبیرکل سازمان 
ملل و چندین تن از نمایندگان کشورها سخنرانی ایراد 

کردند.
دبیرکل سازمان ملل خواستار برقرار آرامش در اوکراین 
شد و سخنگوی وی گفت که دبیرکل نگرانی  شدید خود 
را در تماس تلفنی با والدیمیر پوتین به وی اعالم داشته 

است.
مارتین نسیرکی، سخنگوی وی گفت که دبیرکل خواستار 
برقرار آرامش و مذاکرات مستقیم میان تمامی طرفین در 

اوکراین برای حل و فصل بحران کنونی شده است.
حفظ  خود  سخنان  در  مون  کی  بان  نسیرکی،  گفته  به 
استقالل و تمامیت ارضی اوکراین را خواستار شده است.
بان  با  پوتین  که  کرد  اعالم  امروز  کرملین  کاخ  هم زمان 
کی مون گفت وگوی تلفنی انجام داده و در این گفت وگو 
تاکید کرده اگر روس زبان های مناطق شرقی اوکراین و 
کریمه مورد خشونت قرار گیرند، روسیه نمی تواند کنار 
بایستد و براساس قوانین بین المللی اقدامات الزم را انجام 

خواهد داد.
دفتر  اعالم  براساس  ایتارتاس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مطبوعاتی کرملین هر دو طرف تاکید کردند باید جلوی 

تشدید هر چه بیشتر بحران در اوکراین را گرفت.
روسیه  نخست وزیر  مدودف،  دیمیتری  دیگر  طرف  از 
اوکراین  جدید  نخست وزیر  یاتسنیوک،  آرسنی  با  نیز 
گفت وگوی تلفنی انجام داد و بر تمایل روسیه برای حفظ 

روابط دوستانه و پایدار با اوکراین تاکید کرد.
دفتر مطبوعاتی کرملین در این خصوص نیز گفت: طی 
این مکالمه تاکید شد که روسیه حق دارد منافع مشروع 
شهروندان و نیروهای نظامی روسیه مستقر در جمهوری 

خودمختار کریمه را حفظ کند.
مدودف خاطرنشان ساخت: نیروهای مسلح روسیه مجاز 
شورای  که  حکمی  با  مطابق  لزوم  صورت  در  هستند 
فدراسیون روسیه یعنی مجلس علیای پارلمان روسیه به 

رییس جمهوری روسیه داده، عمل کنند.
در  روسیه  نماینده  چورکین،  ویتالی  مدودف،  با  همسو 
سازمان ملل نیز گفت که دولت کی یف باید از رادیکال ها 
جدید  دولت  که  اقداماتی  که  داد  هشدار  و  شود  پاک 
تحوالت  به  منجر  می تواند  گرفته  پیش  در  اوکراین 
برای  تالش  در  روسیه  فدراسیون  که  شود  متفاوتی 

ممانعت از وقوع آن است.
وی گفت که مسکو به درخواست دولت حامی روسیه 
در منطقه خودمختار کریمه که بخشی از اوکراین است 

در امور این منطقه مداخله کرده است.
در مقابل، سامانتا پاور، سفیر امریکا در سازمان ملل نیز 
شرایط اوکراین را به دلیل بی ثبات شدن بسیار خطرناک 
خواند و گفت: اکنون وقت آن است که مداخله نظامی 

روسیه در اوکراین خاتمه یابد.
وی هشدار داد که اقدامات تحریک 
به  را  شرایط  می تواند  روسیه  آمیز 
زیر  با  وی  برساند.  عطف  نقطه 
سوال بردن مداخله مستقیم روسیه 
ناظران  اعزام  اوکراین خواستار  در 
بین المللی به اوکراین برای نظارت 

بر اوضاع شد.
نیز  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
در  روسیه  نظامی  عملیات  کرد:  خاطرنشان 
اوکراین تنها موجب افزایش تنش ها در منطقه 
خواهد  روسیه  و  روابط  امریکا  شدن  بدتر  و 

شد.

سیاسی  تصمیم گیری های  نهاد  حال  همین  در 
ائتالف آتالنتیک شمالی )ناتو( نیز اعالم کرده 
است روز یکشنبه نشستی ویژه برگزار می کند و همچنین 

کمیسیون ناتو-اوکراین نیز نشستی خواهد داشت.
آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو گفته است که این 
اوکراین  خصوص  در  نزدیکی  بسیار  هماهنگی  ائتالف 

دارد.
هم زمان وزیر امور خارجه انگلیس تصمیم پارلمان روسیه 
را در استقرار نیرو در اوکراین تقبیح و سفیر روسیه را 

برای اعالم نگرانی لندن در این باره احضار کرد.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه ای اعالم 
کرد: این اقدام و تصمیم اتخاذ شده از سوی روسیه یک 
تهدید جدی برای یکپارچگی، استقالل و تمامیت ارضی 
را  اوکراین  علیه  اقدام خصمانه  هرگونه  است.  اوکراین 

محکوم می کنیم.
شبه  جزیره  کریمه در شمال ساحل دریای سیاه است و 
بخشی از خاک اوکراین بوده و از نظر سیاسی منطقه ای 
خودمختار محسوب می شود و جدا از حکومت اوکراین 
نیز  دارای مجلس و دولت مستقل بوده و رییس دولت 

عضو هیئت وزیران اوکراین است.
سیاست خارجی  مسئول  اشتون،  کاترین  دیگر  از سوی 
درباره  روسیه  پارلمان  تصمیم  گفت،  نیز  اروپا  اتحادیه 
صدور حکم اعزام نیروهای روسی به منطقه خودمختار 

کریمه عامل تشدید غیرموجه تنش هاست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اشتون در بیانیه یی گفت: 
اعزام  کریمه  منطقه  به  نیرو  تا  می خواهم  روسیه  از  من 
را  راه حل های صلح آمیز دیدگاه خود  از طریق  نکند و 

پیش ببرد.
اشتون افزود، پس از نشست فوق العاده روز دوشنبه وزرای 
امور خارجه اتحادیه اروپا، وی با سرگئی الوروف، وزیر 
این  تا درباره واکنش  امور خارجه روسیه دیدار می کند 

اتحادیه نسبت به وضعیت اوکراین مذاکره کنند.
نخست وزیر انگلیس نیز پس از تصویب استقرار سربازان 
روسیه توسط پارلمان این کشور در اوکراین هشدار داد، 
وجود  توجیهی  هیچ  اوکراین  در  نظامی  مداخله  برای 

ندارد.
در  جمعه  روز  من  که  همان طور  گفت:  کامرون  دیوید 
گفت وگو با والدیمیر پوتین گفتم، مداخله نظامی خارجی 

در اوکراین قابل توجیه نیست.
وی تصریح کرد: همه باید پیش از اقدام به دقت بیندیشند 

و برای کاستن از تنش ها تالش کنند، نه تشدید آن.
صحبت  پوتین  با  من  وقتی  گفت:  بیانیه یی  در  کامرون 
بهانه ای  و  که هیچ عذر  کردم  اشاره  نکته  این  به  کردم، 

برای مداخله نظامی در اوکراین وجود ندارد.
با  تلفنی  تماسی  در  نیز  فرانسه  رییس جمهوری 
رییس جمهور روسیه از وی خواست از توسل به زور در 

اوکراین خودداری کند.
اوالند،  فرانسوا  کرد،  اعالم  بیانیه ای  انتشار  با  الیزه  کاخ 
رییس  جمهوری فرانسه با ابراز نگرانی به رییس جمهوری 
در  بین المللی  جامعه  کنار  در  خواست  وی  از  روسیه 
جست وجوی راه حلی برای خروج از بحران در اوکراین 

باشد.
رییس جمهوری  اوباما،  باراک  با  شنبه  شامگاه  اوالند 
و  اروپا  شورای  رییس  رومپوی،  فان  هرمان  امریکا، 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان نیز درباره اوضاع وخیم و 

نگران کننده اوکراین گفت وگو کرد.
+

راسموسن:

روسیهموضععاقالنهییداشتهباشد

گروه  این  اعضای  نشست  از  پیش  کنفرانسی خبری  در  ناتو  دبیرکل 
درباره اوکراین تاکید کرد، ناتو همواره در کنار اوکراین به عنوان یک 

شریک اساسی باقی می ماند.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل 
ناتو در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما با دخالت نظامی ناتو به هر 
شکلی مخالفیم و خواهان حمایت از وحدت ارضی این کشور هستیم.
وی گفت: ناتو از دولت اوکراین دفاع می کند و این کشور برای ما یک 
تا به اوضاع  باید تالش کنند  شریک اساسی به حساب می آید. همه 
خطرناکی که در اوکراین به وجود آمده پایان دهیم و دولت اوکراین 
نیز باید حقوق تمامی شهروندان این کشور را رعایت کنند و به حقوق 

اقلیت ها احترام بگذارد.
راسموسن گفت: ما از روسیه می خواهیم تا اوضاع در اوکراین را مد 

نظر داشته باشد و مواضع عاقالنه یی اتخاذ کند.

ممانعتدولتبرماازارایه
خدماتپزشکیبهمسلمانان

فعالیت های  کردن  تعطیل  از  پس  روز  دو  میانمار)برما(  دولت 
این  که  داده  اجازه  کشور،  آن  در  مرز  بدون  پزشکان  سازمان 
مسلمان  اقلیت  علیه  خشونت  اعمال  مرکز  راخین  ایالت 
است. بوده  تندرو  های  بودایی  توسط  کشور  آن 
سازمان پزشکان بدون مرز گفته است از این که اجازه ارائه خدمات 
است. نگران«  شدت  »به  ندارد،  را  راخین  ایالت  در  بهداشتی 
خدمات  مرز  بدون  پزشکان  سازمان  که  بود  گفته  پیشتر  برمه  دولت 
است. کرده  متمرکز  روهینجیا  مسلمان  اقلیت  بر  بیشتر  را  خود 
این سازمان، که یکی از بزرگترین سازمان های امداد رسان بین المللی 
خشونت  اثر  در  که  ای  برمه  مسلمان  شهروند  هزار  دهها  به  است، 
بودایی های تندرو بی خانمان شده اند خدمات بهداشتی ارائه می داد.
مسلمانان روهینجیا در برمه مورد تبعیض گسترده قرار می گیرند و از 
تابستان 2012 تا کنون قربانی چندین حمله گسترده سازمان یافته بوده اند.
خانه یک خانواده مسلمان توسط بودایی های افراطی به آتش کشیده شده است
آوارگان  اردوگاههای  در  و  شده  خانمان  بی  آنان  از  نفر  هزار  دهها 
اند. شده  مبتال  سل  و  ماالریا  به  آنها  از  بسیاری  کنند.  می  زندگی 
به  »همچنان  که  است  گفته  ای  بیانیه  در  مرز  بدون  پزشکان  سازمان 
ایالت  در  آسیب  معرض  در  نفر  هزار  ها  ده  سرنوشت  نگران  شدت 
هستند.« مواجه  درمانی  و  بهداشتی  بحران  یک  با  که  است  راخین 
که  است  گفته  میانمار،  پایتخت  یانگون،  در  سی  بی  بی  خبرنگار 
در  و  ندارند  دسترسی  دولتی  بیمارستانهای  و  کلینیک ها  به  مسلمانان 
خدمات  برای  بنابراین  شوند،  نمی  پذیرفته  آنها  به  مراجعه  صورت 
هستند. متکی  مرز  بدون  پزشکان  سازمان  به  درمانی  و  بهداشتی 
ژانویه  ماه  از  مرز  بدون  پزشکان  از  برمه  دولت  نارضایتی 
درمان  خصوص  در  سازمان  این  بیانیه  انتشار  با  همزمان 
دست  به  مسلمانان  عام  قتل  یک  از  که  شد  آغاز  قربانیانی 
داشتند. وخیم  جراحات  اما  بودند  کرده  فرار  تندرو  بودایی های 
حمله  هیچ  آنها  تحقیقات  طبق  که  گفت  میانمار  دولت 
است. نشده  مجروح  و  کشته  کسی  و  نداشته  وجود  ای 
صحبت  بشری  حقوق  نهادهای  از  دیگر  یکی  نیز  فوریه  ماه  در 
نقشی  خود  میانمار  دولت  می داد  نشان  که  کرد  شواهدی  از 
است. داشته  روهینجیا  مسلمانان  دادن  قرار  هدف  در  اساسی 
سازمان »فورتیفای رایتس« گفته است که مدارک و اسناد دولتی به دست آنها 
رسیده که نشان دهنده »سیاست های سرکوبگری« در ایالت راخین است.



بخش نخســت

در  پروسه ها  از  یکی  ملت سازی، 
که  دولت هاست  شکل گیری  فرایند 
را  خود  گفتمانِی  جایگاه  توانسته 
باشد.  داشته  گوناگون  محافِل  در 
کشورهایی ست  جمله  از  افغانستان 
نتوانسته  تاکنون  روند،  این  در  که 
بر  و  باشد  داشته  جایگاهی 
شدن،  ملت  بی شمار  چالش های 
در  ملت سازی  فرایند  آید.  فایق 
اروپای غربی از قرن شانزده به بعد، 
تاریخی  به صورت  که  تحولی ست 
گذشتۀ  از  که  روندی  اساس  بر 
است؛  آمده  به وجود  داشته  تاریخی 
باعث  که  مبانی یی  و  عوامل  یعنی 
شده ملت سازی به عنوان یک پدیدۀ 
مدرن شکل بگیرد. طبیعتًا بر اساس 
دگرگونی هایی که در اروپای بعد از 
دوران فیودالیتهـ  با شکل گیری عصر 
رنسانس و بروز تحوالت اجتماعی، 
با  ما  داد،  اقتصادی ـ رخ  صنعتی و 
مواجه  مدرن  دولِت  و  ملت  مفهوم 
بحران  با  ما  افغانستان  در  هستیم. 
بحراِن  و  مشروعیت  بحران  هویت، 
در  بنابراین  و  روبه روییم  مشارکت 
از  نمایشی  نمی توانیم  هم  بیرون 
نتیجه،  در  باشیم.  داشته  ملی  دولت 
یاد  ناکام و ضعیف  به عنوان دولتی 
می شویم؛ زیرا ما هنوز دولت ـ ملت 
مدرن را در دروِن این جغرافیا شکل 

نداده ایم. 

موافقت نامۀ وستفالیا در سال 1648م، 
اساِس شکل گیری دولت های مدرن 
و بعدها مفهوم ملِت مدرن به شمار 
می رود که ما می توانیم این امر را به 
در  ملت  شکل گیری  مبنای  عنوان 
اگر  اما  کنیم.  بازیابی  دولت  دروِن 
را  تاریخی  نگاه  همین  که  بخواهیم 
در مورد اروپای غربی داشته باشیم، 
ملت ها  شکل گیری  که  بگوییم  باید 
در اروپا، مقدم بر دولت ها بوده؛ یعنی 
ابتدا بر اثر همان تحوالت اجتماعی، 
سیاسی یی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
رخ  فیودالیته  دوره  اروپای  در  که 
این  پیامدهای  از  یکی  می دهد، 
خودآگاهی  خرد  عصر  در  تحوالت 
خودشان  وجود  به  نسبت  انسان ها 
از  مشترک  تجربۀ  اساس  بر  مبتنی 
دین  از  فرهنگ،  از  زبان،  از  تاریخ، 
است  سرزمینی  ویژه گی های  و 
را  خود  انسان ها،  شد  باعث  که 
دارای  مشترک  مردمانی  حیث  به 
و  بیایند  مشترک  آرماِن  و  اهداف 

بیاید. وجود  به  ملت  یک  واقع  در 
بتوانند  این که  برای  ملت ها  این 
بعدها در چهارچوب یک جغرافیای 
سیاسی  سازمان  یک  و  مشخص 
خودشان  حکومت  نام  به  مشخص 
و  داده  تمایز  دیگران  به  نسبت  را 
و  امنیتی  سیاسی،  احتیاجات  بتوانند 
اقتصادی شان را تأمین کنند، دولت ها 

را شکل دادند.
در  که  آشفته گی هایی  به  توجه  با 
سی سالۀ  مذهبی  جنگ های  دورۀ 
آن هم  از  قبل  و  داشت  اروپا وجود 
شده  باعث  که  فیودالیته یی  دوران 
بود بعد از فروپاشی نظام امپراتوری 
بیشتر  پادشاهی ها،  شکل گیری  و 
فیودال ها ادارۀ سیاسِی این سرزمین ها 
در اروپای غربی را بر عهده گیرند؛ 
ملی  خودآگاهی  یک  واقع  در 
به وجود آمد. این خودآگاهی، باعث 
انسان ها  از  مجموعه یی  هم بسته گی 
زبانی،  ویژه گی های  همین  بر  مبتنی 
فرهنگی، قومی، تاریخی و دینی شد 
و ملت نیز تبلور همین روند تاریخی 
است. بعدها، این ملت ها دولت های 
مبنای  که  دادند  شکل  را  خودشان 
در  ما  را  ملی  دولت  شکل گیری 
معاهدۀ وستفالیا می بینیم. وفاداری ها 
شخص  از  وستفالیا  معاهدۀ  از  بعد 
سرزمین  به  شاه  و شخص  امپراتور 
تبدیل  و  تغییر  این  می شود.  تبدیل 
با  آن،  از  بعد  ما،  که  می دهد  نشان 
انسان هایی مواجه هستیم که  مفهوم 
مشخص  جغرافیای  یک  درون  در 
سرزمین  آن  به  و  می کنند  زنده گی 
که  است  این گونه  دارند،  وفاداری 
می گیرد.  شکل  ملی  دولت  مفهوم 
در  ملت سازی  که  بگوییم  می توانیم 
پدیدۀ  یک  عنوان  به  غربی  اروپای 
مدرن شکل گرفته است و این ملت 
انسان هاست  خودآگاهی  برخاستۀ 
زنده گی  سرزمینی  حوزۀ  آن  در  که 
می کردند. بنابراین در اروپای غربی، 
ابتدا ملت به وجود می آید و سپس 

دولت. 
نگاه های دیگری هم در مورد فرایند 
عنوان  به  دارد.  وجود  ملت سازی 
است؛  معتقد  که  آلمانی  نگاه  مثال، 
یا  اقوام  همان  تکامل یافتۀ  ملت ها 
بعدها  که  هستند  قدیمی  نژادهای 
خودشان را در قالب دولت های ملی 
نمایش می دهند. بعضی ها هم نظری 
متفاوت دارند؛ مانند فرانسوی ها که 
شکل دهی  در  که  عواملی  بر  بیشتر 
شکل  دهی  و  خودآگاهی  این  به 
اشاره  دارد،  تأکید  ملت  مفهوم  به 

رویکرد  دو  ما  واقع،  در  می کنند. 
رویکرد  و  آلمانی  رویکرد  داریم؛ 
به  تاریخی  نگاه  یکی  فرانسوی. 
نگاهی  دیگری  و  دارد  موضوع 
در  می توانیم  ما  که  آن چه  سیاسی. 
مورد کشورهای جهان سوم بگوییم، 
و  کنیم  استفاده  جهانی  تجربۀ  از 
افغانستان  مثل  کشوری  مورد  در 
که  بگوییم  این طور  باید  کنیم،  پیاده 
مثل  توسعه نیافته یی  کشورهای  در 
یک  مثابۀ  به  ملت سازی  افغانستان، 
در  که  فرایندی  و  تاریخی  مفهوم 
اروپای غربی طی شده، هنوز تجربه 

نشده است.

در  ملت سازی  فرایند  مورد  در  ما 
در  طبیعتًا  داریم.  قرار  تأخر  حالت 
را  مدرن  دولت های  اول  این جا، 
استعمار  از  که  تجربه یی  طریق  از 
نخبه گان  که  تعاملی  یا  داشته ایم 
دنیای  و  غربی  مفاهیم  با  ما  سیاسی 
و  کرده ایم  مشاهده  داشته اند،  مدرن 
استقالل طلبانه یی  جنبش های  از  بعد 
یا  شبه قاره  در  مثاًل  داشته ایم؛  که 
در  که  آزادی خواهانه یی  جنبش های 
شاهد  ما  آمده،  وجود  به  خاورمیانه 
جدیدی  دولت های  شکل گیری 
هستیم که به نوعی میراث دار تجربۀ 

سیاسی غرب هستند.
یک  مثابۀ  به  را  دولت  مفهوم  ما 
که  داریم  اختیار  در  مدرن  مفهوم 
در  و  شبه قاره  در کشورهای  را  این 
خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه 
آسیایی  کشورهای  مجموع  در  و 
بیشتر  هم  این ها  می کنیم.  تجربه 
غرب  از  را  شکل گیرنده اش  عناصر 
یک  مفهوم  به  را  دولت  و  گرفته اند 
می کنیم.  تجربه  داریم  مدرن  تجربۀ 
اما ملت به مفهوم مدرنش در درون 
این ظرِف دولت شکل نگرفته است. 
تجربۀ  برعکس  داریم  ما  واقع  در 

اروپایی عمل می کنیم.

ملت  مفهوم  ما  شرقی،  جوامع  در 
تاریخی  مفهوم  همان  بر  مبتنی  را 
یعنی  کنیم؛  تعریف  می توانیم  قومی 
انسان هایی که دارای زبان و دین و 
نژاد مشترک هستند. اما مشکلی که ما 
در جوامع آسیایی داریم این است که 
دولت ها قبل از شکل گیری به وسیلۀ 
استعماری  قدرت های  توسط  مردم، 
شکل گرفته بودند، مانند دولت هایی 
که در خاورمیانه به وجود آمدند، یا 

مانند شکل گیری خود افغانستان.
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اصـوِلعلمِیکاهـِشوزن
بخش نخسـت

معضالت  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  امروز  وزن،  افزایش  و  چاقی 
درمان  خصوِص  در  است.  گرفته  را  افراد  از  بسیاری  گریباِن  تن درستی، 
چاقی و راه های مبارزه با آن، باورهای گوناگونی در میان عامۀ مردم وجود 
دارد که برخی از آن ها عمدتًا نادرست بوده و نه تنها از چاقی نمی کاهد، 
که سبب تشدید آن و ایجاد مشکالِت دیگری برای فرد بیمار می شود. در 
این  نوشته به معرفی برخی از عادت های نادرست و درستی که در مبارزه با 

چاقی مطرح اند، پرداخته می شود.

سركۀ سیب:
باورهای گوناگونی دربارۀ تأثیر استفاده از برخی مواد غذایی در کاهش یا 
افزایش وزن وجود دارد. یکی از این باورها، استفاده از سرکۀ سیب است. 
باید بدانیم که سرکۀ سیب، سبب کاهش وزن و جلوگیری از ایجاد سرطان 
و سکته های قلبی و پایین بردن فشارخون و هرگونه فایدۀ بهداشتی دیگر 
افزودنی  نیز  و  ساالد  برای  افزودنی خوب  یک  غذایی  ماده  این  می شود. 
مورد عالقۀ بسیاری از افراد است که هیچ اثر دارویی ندارد. این مادۀ غذایی 
حاوی 9۵ درصد آب بوده و تنها پنج درصد اسیداستیک است. در شرایط 
آزمایشگاهی، این ماده به علت ویژه گی اسیدی خود منجر به جلوگیری از 
رشد باکتری ها می شود. برای همین هم به عنوان یک مادۀ نگهدارنده در 
ساخت بسیاری از ترشی ها مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما در بدن انسان 
این ماده به هیچ وجه سبب از بین رفتن باکتری ها، جلوگیری از عفونت یا 
هرگونه کمِک دیگر به وضعیت بهداشتی افراد نمی شود. اسید معده از اسید 
موجود در سرکۀ سیب، بسیار قوی تر است و تنها راهی که می تواند منجر 
به الغری به وسیلۀ این ماده غذایی شود، استفاده از آن در تهیۀ ساالد یا به 
همراه انواع میوه ها است. این امر خود سبب افزایش دریافت مواد غذایی 
انواع سبزی ها است که می توانند انسان را در کاهش وزن  نظیر میوه ها و 

یاری کنند.

محرومیت و محدودیِت غذایی:
پژوهش های ادارۀ کل دارو و تغذیۀ امریکا بر روی موش ها نشان داده که 
این  می افزاید.  آن ها  عمر  به  مقداری  موش ها،  غذای  میزان  کردن  محدود 
سیر هستند،  که  هنگامی  حتا  انسان ها  بیشتر  که  است  داده  نشان  پژوهش 
به پُرخوری ادامه می دهند که این امر می تواند برای آن ها خطرناک باشد. 
اگرچه متناسب کردن میزان دریافِت غذا می تواند منجر به طول عمر شود؛ 
اما باید به این نکته هم توجه داشت که محدودیِت غذایی تا اندازه یی که 
بیش از 10 درصد کمتر از نیاز بدن غذا مصرف کنیم، در درازمدت می تواند 
منجر به از دست دادن و اتمام منابع مواد مغذی بدن و نهایتًا کاهش طول 
عمر شود. بهترین راه برای کاهش اشتها و در نهایت جلوگیری از پرخوری، 

کاهش دریافِت غذاهایی ست که سبب افزایش سریع شکر خون می شوند.

مولفههاینویِنملتسازیدرافغانستان
متنسخنرانِیدکترسردارمحمدرحیمیدرسمینارعلمیـتحقیقیاجندایملی
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نوشتۀ زیر یکی از جالب ترین و زیباترین سخنانی ست 
که یک نویسنده به افتخار دریافت جایزه یی ادبی بیان 
به مناسبِت دریافِت  این حرف ها را  کرده، فلیپ راث 
عشق،  زنده گی،  از  روایتی  کرده؛  بازگو  پن  جایزۀ 
البته در جهانی که گاه سِر سازگاری ندارد.  ادبیات و 
این نوشته خود به داستانی دل نشین می ماند که حیف 

است نخوانده از کنار آن بگذریم. 
***

از سال 19۷2 تا 19۷۷، هر فصل بهار که از راه می رسید     ، 
سفر  پراگ،  شهر  به  روز   10 تا  هفته  یک  مد     ت  به 
نویسنده      گان، روزنامه نگاران،  از  با گروهی  تا  می کرد     م 
اذیِت  آزار و  استاد     انی د     ید     ار کنم که مورد       مورخان و 
که  رژیمی  بود     ند     ؛  گرفته  قرار  چک  د     یکتاتوری  رژیم 
مورد      حمایت اتحاد      جماهیر شوروی بود     . بیشتر اوقاتی 
می کرد     ند     .  تعقیبم  مخفی  پولیس  افراد       بود     م،  آن جا  که 
اتاق هوتلم و هم چنین تلیفون اتاق، تحت کنترول بود     . 
با این وجود     ، هیچ اتفاقی نیفتاد      تا این که د     ر سال 19۷۷ 
و د     ر ششمین سال سفرم به پراگ، وقتی که از د     روازۀ 
یک موزیم هنری بیرون می آمد     م تا به د     ید     ن نمایشگاه 
مضحکی از نقاشی های سوسیالیستـ  ریالیسم جماهیر 
شوروی بروم، پولیس د     ستگیرم کرد     . میانجی گری های 
آزارد     هند     ه یی صورت گرفت و روز بعد     ، بنا بر توصیۀ 

خود     شان، کشور را ترک کرد     م.

گرچه کماکان از طریق نامه و گاهی نامه های رمزد     ار، 
با آن ها  از نویسنده      گان مخالفی که د     ر پراگ  با برخی 
د     وست شد     ه بود     م، ارتباط د     اشتم؛ اما به مد     ت 12سال، 
د     وباره  بازگشت  برای  نتوانستم   1989 سال  تا  یعنی 
د     ولت  که  بود       آن سال  د     ر  بگیرم.  ویزا  به چکسلواکیا 
کمونیست سرنگون شد     ه و د     ولت د     موکراتیک واتسالو 
هاول که د     ولتی کاماًل مشروع بود     ، قد     رت را د     ر د     ست 
گرفته بود     . حکومتی که بی شباهت به ژنرال واشنگتن و 
د     ولتش نبود      که د     ر سال 1۷88 از طریق رای متفق القول 
به  چک،  مرد     م  همه جانبۀ  حمایت  با  و  فد     رال  مجمع 

قد     رت رسید     .
 بسیاری از ساعات حضور من د     ر پراگ به هم نشینی 
با رمان نویسی به نام ایوان کلیما و همسرش، هلنا که 
د     و  هر  هلنا  و  ایوان  می شد     .  سپری  بود     ،  روان شناس 

بود     ند       هم  د     یگری  افراد       می کرد     ند     .  صحبت  انگلیسی 
و  واسولیک  لود     ویک  رمان نویس هایی چون  از جمله: 
استاد       نام میروسالو هلوب،  به  میالن کوند     را، شاعری 
نام ریتا  به  نام زید     نک استریبرنی، مترجمی  به  اد     بیاتی 
اولین  به سمت  را  او  بعد     ها هاول  که  ـ ملیناروا  بود     ینوا
به  نویسند     ه یی  و  کرد       منصوب  امریکا  د     ر  چک  سفیر 
خاخام  مخملی،  انقالب  از  بعد       که  سید     ون  کارل  نام 
اعظم پراگ و بعد     ها خاخام اعظم جمهوری چک شد. 
همۀ این افراد      د     وستانی بود     ند      که اطالعات بسیار د     قیقی 
شامل  اطالعات  این  می د     اد     ند     .  من  به  چک  د     ولت  از 
مکان هایی  بود     ؛  کلیما«  »ایوان  همراه  مکان هایی  د     ید     ن 
که همکاران »ایوان« مثل او که توسط مقامات از حقوق 
خود      محروم شد     ه بود     ند     ، د     ر آن جا کارهای بی ارزش و 
پستی انجام می د     اد     ند      که رژیم همه جا حاضر، از روی 
این  این که  به محض  بود     .  کرد     ه  تحمیل  آن ها  به  عناد      
افراد      از جامعۀ نویسند     ه گان اخراج شد     ند     ، از انجام هر 
امرار  نوبۀ خود       به  آن می توانستند       از طریق  کاری که 

کتاب،  چاپ  مثل:  کارهایی  شد     ند     ؛  منع  کنند     ،  معاش 
فرزند     ان  از آن طرف  رانند     ه گی.  تد     ریس، سفر کرد     ن و 
آن ها، فرزند     ان قشر متفکر جامعه، از حضور یافتن د     ر 
د     بیرستان ها و مراکز علمی منع شد     ند     . با بعضی از آن ها 
که مالقات و صحبت کرد     م، د     ر د     که های گوشۀ خیابان 
سگرت می فروختند     ، بعضی از آن ها با آچاری د     ر د     ست، 
انجام می د     اد     ند     ،  اماکن عمومی  د     ر  را  کارهای معمولی 
تحویل  نانوایی ها  به  را  پخته شد     ه  کلوچه های  برخی، 
می د     اد     ند     ، بعضی از این افراد      د     ر موزیم های د     ورد     ست 
پراگ، شیشۀ پنجره ها را می شستند      یا به عنوان شاگرد 
افراد     ،  این  می پرد     اختند     .  جاروکشی  به  آن جا  سرایه د     ار 
طبقۀ  برگزید     ۀ  افراد       کرد     م،  اشاره  آن  به  که  همان طور 

روشن فکر جامعه بود     ند     .

این شیوه، شیوۀ سیستم های د     یکتاتوری بود     ه و هست. 
تازه، یک  د     ل شکسته گی  این سیستم، هر روز یک  د     ر 
ترس تازه از راه می رسد     . د     رماند     ه گی ها بیشتر می شوند     . 

د     ر جامعه سانسور  آزاد     ،  تفکر  تقلیل می رود      و  آزاد     ی 
جوامع،  این  د     ر  می شود     .  مرزبند     ی  و  محد     ود       شد     ه، 
افراد     ،  موقعیت  بخشید     ن  تنزل  معمول  تشریفات 
فرد     ی،  هویت  کرد     ن  محو  می شود     :  اعمال  این گونه 
این  د     ر  امنیت.  افراد،      حذف  قد     رت شخصی  سرکوبی 
میان آن چه باقی می ماند،      اشتیاق استوار ماند     ن د     ر جهت 
با  همیشه گی  مواجهۀ  د     ر  آن هم  فرد     ی  آرامش  حفظ 
نظر  به  طبیعی  نشد     ه،  پیش بینی  اتفاقات  است.  ترد     ید      
می رسند      و تشویش همیشه گی، نتیجۀ مضر این شرایط 
است و خشم، هیاهوی د     یوانه وار یک وجود      زنجیرشد     ه 
است. د     یوانه گان خشم های عبث، فقط د     یگران را نابود      
و  نشسته اید       فرزند     ان تان  و  همسر  کنار  د     ر  می کنند     . 
همراه با قهوۀ صبحگاهی تان، ظلم حکومت استبد     اد     ی 
نوع  این  این هم هزینۀ خشم است.  نیز می نوشید     .  را 
بد     ترین  رسانند     ه،  آسیب  ماشینی  همانند       حکومت، 
چیزها را به وجود      می آورد      و با گذشت زمان، اوضاع 
آن چنان می شود      که از تحمل افراد      خارج می شود     . حال، 
غیرجذاب  و  ترسناک  د     وران  آن  از  جذاب  حکایتی 

برای تان تعریف می کنم:

د     ر شبانگاه آن روزی که با پولیس روبه رو شد     م، وقتی 
که با عجله و هوشمند     انه پراگ را به مقصد      خانه ام ترک 
کرد     م، » ایوان« توسط پولیس د     ر خانه اش بازد     اشت شد     ، 
)البته این اولین بار نبود      که د     ستگیر می شد     ( و ساعت ها 
فقط  اما  گرفت.  قرار  بازجویی  مورد       پولیس  اد     ارۀ  د     ر 
د     ربارۀ  پرسش  صرف  را  شب  تمام  که  بود       بار  این 
فعالیت های مخفیانه و فتنه جویانۀ او، هلنا و همکاران 
نظام  آن  آرامِش  و مخل  مخالف حکومت  د     رد     سرساز 
که  بازجویی  این  د     ر  عوض،  د     ر  نکرد     ند     .  د     یکتاتوری 
برای ایوان یک تغییر سرحال کنند     ه به حساب می آمد      ـ 
آن ها د     ربارۀ د     ید     ارهای ساالنۀ من از پراگ سوال کرد     ند     .
همان طور که بعد     ها ایوان د     ر نامه یی برای من نوشت، 
او د     ر خالل آن بازجویی شبانۀ طوالنی مد     ت و د     ر پاسخ 
به این سوال که چرا من هر سال، فصل بهار د     ر شهر 
پراگ ترد     د      می کنم، فقط و فقط یک جواب به آن ها د     اد     .
ایوان از پولیس پرسید     : »آیا کتاب های او را خواند     ه اید     ؟« 
به چنین  پاسخ  از  آن ها  انتظار می رفت،  که  همان طور 
از  را  آن ها  سرعت،  به  ایوان  اما  واماند     ند     ؛  سوالی 
به  یافتن همسر  برای  »او  د     رآورد      و گفت:  سرد     رگمی 

این جا می آمد     !«.
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داستانوفلمجانورانیمتفاوتهستند!
گفتوگوبا»آلبرتوموراویا«؛خالق»دلتنگی«

منبع: مدومه
»آلبرتو موراویا« نامی آشنا برای عالقه مندان ادبیات داستانی 
به حساب می آید. اکثریت قریب به اتفاق آثار او، به فارسی 
ترجمه شده و با اقبالی نسبِی قابل قبولی نیز روبه رو شده اند؛ 
اما سوای این، پاره یی از ادبیات دوستان فارسی زبان موراویا 
را به دلیل عالقه یی که به »بوف کور« صادق هدایت داشته، 
این شاهکار جهانی  بارها  بارها و  گرامی  می دارند. موراویا 

ادبیات پارسی را با لذت و عالقه خوانده بود.
پیش  سال ها  که  گفت وگویی  در  او  قول  از  شاملو  احمد 
فروردین  »اوایل  کرده:  روایت  داده،  انجام  آدینه  مجلۀ  با 
خواندن  از  پیش،  هفته یی  که  موراویا  آلبرتو  ُرم،  در   13۵1
چندمین بارۀ ترجمۀ »بوف کور« هدایت به ایتالیایی فارغ شده 
بود، به من گفت: چه حادثۀ غریبی! پس از چند بار خواندن 
تمام  را  کتاب  که  هستم  نخستین باری  گیجی  گرفتار  هنوز 
کردم. حس می کنم ترجمه نمی تواند برای حمل همۀ بارِ این 
امانت دار باشد. چه قدر دلم می خواست آن  اثر به قدر کافی 
را به فارسی  بخوانم!« )من این جایی هستم، چراغم در این 

خانه می سوزد.(
به  موراویا«  »آلبرتو  عنوان  به  بعدها  که  پینکرله«  »آلبرتو   
و  ادبیات  اهل  و  ثروتمند  خانواده یی  در  رسید،  شهرت 
فرهنگ به دنیا آمد. در کودگی به بیماری سل استخوان مبتال 
و  بود  خانه  در  اغلب  و  نرفت  مکتب  خاطر  همین  و  شد 
پیش معلم خصوصی تحصیل کرد. همین مسأله باعث انس 
و الفت بیشتر او با کتاب و ادبیات شد. زبان های انگلیسی 
و فرانسه را نیز آموخت و در نوجوانی و جوانی مطالعات 
ادبی گسترده یی به این دو زبان و زبان مادری ا ش )ایتالیایی( 
داشت. سپس با تقلید از نویسنده گان مورد عالقه اش، شروع 

به  بی تفاوت ها  نام  با  او  اثر  اولین  کرد.  داستان نویسی  به 
از آن شش  بعد  با سرمایۀ شخصی منتشر شد.  سال 1928 
تازه منتشر نکرد و به سفر و مطالعه و هم چنین  سالی کار 
»جاه طلبی های  بعدی اش  کتاب  پرداخت.  روزنامه نگاری 
اشتباه« به دلیل حمله به فاشیسم، توقیف شد و با سکوت 
و  کوتاه  داستان های  با  چهل  دهۀ  ابتدای  از  شد.  روبه رو 
رمان هایی که نوشت، رفته رفته به عنوان نویسنده یی صاحب 
سبک در ایتالیا و سپس در سرتاسر جهان به شهرت رسید. 
آثار معروف او بدین قرارند: »آگوستینو«، »بازی پنها«، »زنی 

از چوچارا«، »داستان های رمی«، »داستان های تازۀ رمی« و..
آلبرتو موراویا از نیمۀ زنده گی به بعد، چه در زادگاهش و چه 
داستان نویس  نام آورترین  به  بدل  سرزمین های دیگر جهان، 
ایتالیایی شد. یکی از دالیل شهرت فراواِن او این است که 
از روی بیشتر داستان هایش فلم ساخته شده است. نخستین 
جامعۀ  اخالق  بی دردی  تشریح  »بی تفاوت ها«،  داستانش 
حکومت  داستان،  این  است.  ایتالیا  روزگار  آن  بورژوازی 
فاشیستی بنیوتو موسولینی را بر سر خشم آورد و حاکمان 
کوشیندند تا موانعی برای چاپ آثار جدیدش به وجود آورند.
سیاست در زنده گی و آثار موراویا نقشی پُررنگ داشته و او 
مدتی به  عنوان عضو چپ گرای »مجلس اروپا« فعال بوده 
است. آن چه در زیر می خوانید، گفت وگویی مربوط به این 

دوران از زنده گی  اوست.
***

اکنون  کرده اند.  پشتیبانی  شما  از  عمومًا  چپ  جناح های 
سمت گیری سیاسی شما چیست؟

ـ من با جناح چپ همگامم، اما نه چندان زیاد. کمونیست ها 

این  من  اما  شوم،  سناتور  هم  باز  تا  می خواهند  من  از 
درخواست را دوبار رد کرده ام. زیرا در واقع به سیاست های 
حزبی عالقه یی ندارم. از زمانی که توجهم به مسالۀ هسته یی 
جلب شد، در مجلس اروپا نماینده شدم. فکر می کردم در 
این جا امکان دارد بتوانم مسایل مهم تری از آن چه در مجلس 

ایتالیا می گفتم، مطرح کنم.
فمینیسم در ایتالیا جریان اجتماعی نیرومندی نیست. جایگاه 

شما در این جریان اجتماعی در کجاست؟
ـ من فکر می کنم فمینیست ها برحق اند. امروزه، زنان عمومًا 
مودب تر،  آنان  از  موارد،  برخی  در  و  بهترند،  مردان  از 
زنان  از  مردان  که  اند. تصوری  باهوش تر  و  سخت کوش تر 
در ذهن دارند، تصوری است خطا. اگر در جهان، زنان بیشتر 
بر سر قدرت باشند، خطر جنگ به مراتب کمتر خواهد بود. 
من نمی کوشم تا نظرم را در مورد رجحان دادن زنان پنهان 
دارم. من مشارکت آنان را دوست می دارم. من آنان را درک 

می کنم. آنان نیز مرا درک می کنند.
اما  می خوانید،  و  می کنید  صحبت  دیگر  زبان های  به  شما 
آثارتان همه به زبان ایتالیایی نوشته شده و گویی با آن عجین 
گشته است. دلیل این دل بسته گی و وابسته گی شما به زبان 

ایتالیایی در چیست؟
ـ زبان ایتالیایی موردی بسیار ویژه است. ما هیچ گاه انقالب 
و  انگلیسی ها  که  انقالب هایی  هم چون  بشردوستانه یی 
آن  نداشته ایم.  انداختند،  به راه  قرن هجدهم  در  فرانسوی ها 
انقالب ها زبان های آنان را بر پایۀ اصول عقالیی تغییر داد. 
ایتالیایی ها به لهجه یی شبیه پنجاه سال پیش سخن می گویند. 
رسانه های  سر  از صدقۀ  هم  آن  اخیر  سال  بیست  در  فقط 
همه گانی ایتالیایی، به صورت زبان نوینی درآمده است. من 

امیدورارم شاید توانسته باشم در این زمینه کمکی کرده باشم. 
زبان ایتالیایی من، روشن و معقول است؛ حال آن که ایتالیایی 

بیشتر نویسنده گان ایتالیا چنین نیست.
را  شما  داستان های  فلم سازان  که  می رسد  نطر  به  چنین   

دوست دارند؛ چرا؟
ـ زیرا من داستان نقل می کنم و می دانم که چه گونه شخصیت 

بیافرینم؛ یا بهتر است بگویم این کارها را کرده ام.
از  بیشتر  داستان های تان،  روی  از  شده  ساخته  فلم  کدام 

آن های دیگر مورد پسند شماست؟
ـ فلم IL Conformistd )سازگار( ساختۀ برنارد و برتولوچی. 
اما اجازه بدهید به نکته یی اشاره کنم: نویسنده می تواند از 
فلم ساز فقط بخواهد که از روی داستانش فلم خوبی بسازد. 
بماند.  وفادار  داستان  به  او  که  باشد  داشته  انتظار  نباید  اما 
فلم ساز خوب نمی تواند به اصل اثر وفادار بماند. من وقتی 
دربارۀ فلمی که از روی یکی از داستان هایم ساخته شده فکر 
می کنم، به دشواری می توانم اثر خود را بازشناسم. داستان و 
فلم جانوران متفاوتی هستند. من هنر سینما را تا حد پرستش 
زمینۀ  در  فقط  من  استعداد  و  ذوق  بدبختانه،  دارم.  دوست 

داستان نویسی است.
جایگاه خود را در تاریخ ادبیات چه گونه می بینید؟

ـ من کتاب هایم را دوست ندارم. این دیگران اند که آن ها را 
دوست دارند. کتاب هایم هیچ چیز تازه یی برای من ندارند، 
بعضی وقت ها  دیگر  نویسنده گان  کتاب های  در  آن که  حال 
کار  در  من  توفیق  می یابم.  زیبایی  شگفت انگیز  نکته های 

نویسنده گی همیشه برایم رمز و راز غربی بوده است.



سال پنجم  y شمارة یکهزار دو صدو پنجاهم y دوشنبه  12 حوت/اسفند y 1392 30 ربیع الثانی  y 1435 3 مارچ 2014

احمد عمران
به  ریاست جمهوری  نامزد  کرزی  قیوم  انصراِف  عدم 
نفِع زلمی رسول، عماًل معادالِت رییس جمهور کرزی 

را رنگ ولعاِب تازه بخشیده است. 
آقای کرزی به رغِم تمامِ تالش های همه جانبه، سرانجام 
در بازی سیاسی انتخاباتِی خود شکست خورد. هرچند 
در  را  کرزی  آقای  دخالِت  هرگونه  ارگ  سخنگویاِن 
روند انتخابات رد می کنند، ولی به اصطالح »آن چه که 
عیان است چه حاجت به بیان است!« حتا کمیسیون 
و  سروصداها  این  به  نسبت  نیز  انتخابات  برگزاری 
کند  اختیار  خاموشی  نتوانست  آشکار،  دخالت های 
افغانستان،  ریاست جمهوری  به  نامه یی  فرستادن  با  و 

خواهاِن توضیح در این زمینه شد. 
روزها  که  قندهار  والیت  قومِی  کالن های  جرگۀ 
که  را  نتیجه یی  نتوانست  شد،  برگزار  هم  سر  پشت 
آقای کرزی انتظارش را می کشید، در پی داشته باشد. 
فضای  در  که  است  دریافته  به خوبی  کرزی  آقای 
انتخابات  وارد  که  بلندی  فهرسِت  با  نمی تواند  فعلی 
نامِ خود  به  را  پیروزی  ریاست جمهوری کرده، سکۀ 
زیادی  تعداد  ثبت  نام،  روند  آغاز  در  او  زند.  ضرب 
را تشویق کرد که وارد انتخابات شوند، تا بعد از یک 
مرحلۀ مشخص، زمینۀ تفاهم و کنار آمدِن یک تعداد 
را به نفِع نامزد مشخصی فراهم سازد و به این وسیله، 
عماًل خود را در انتخابات به پیروزی رساند. ولی آقای 
کرزی پس از ثبت  نام نامزدان، نتوانست آن گونه که 
توقع داشت، در روند انصراف دادن ها و حمایت ها از 
یک نامزد مشخص، موفق عمل کند و سرانجام با »نه 
گفتن«ِ برادر بزرگ ترش، این چرخه وارد بحران شد. 
به  کرزی  آقای  حتماً  انصراف،  عدم  از  پس  حاال 
گزینه های دیگری می اندیشد تا دست کم شکستی را 
در  او  برای  اما  کند.  جبران  خورده،  خانواده  در  که 
وضعیت کنونی، بسیار دشوار می نماید که بتواند چنین 
بازی یی را انجام دهد؛ بازی یی که در نتیجۀ آن، نامزد 
مورد حمایتش پیروز شود و کسی حتا به این وضعیت 

شک نورزد. 
در همین حال، فراموش نکنیم که آقای کرزی تنها در 
میدان انتخابات شکست نخورده، بل در میداِن سیاست 
تجربه کرده  را  تلخی  اخیر شکسِت  نیز در روزهای 

است. آقای کرزی با گروگان گرفتن امضای توافق نامۀ 
امنیتی، فکر می کرد که می تواند به هر وسیلۀ ممکن 
امریکا را در برابر خواست هایش به تمکین وا دارد؛ 
امریکا  رییس جمهوری  با  او  اخیر  گفت وگوی  ولی 
نتوانست نتیجه بخش باشد. حاال امریکایی ها به گزینۀ 
صفر می اندیشند و امضای توافق نامۀ امنیتی را هم به 
کرده اند،  واگذار  ریاست جمهوری  انتخابات  از  پس 
ریاست جمهوری  کرسی  به  فردی  که  زمانی  آن هم 
آقای چکرزی  از حمایِت  که  کند  پیدا  دست  کشور 

برخوردار نباشد. 
می گویند »مرِغ زیرک در دو دام می افتد«. حاال وضِع 
این  روشِن  مصداق  فعلی،  چیدمان  با  کرزی  آقای 
ضرب المثل است. همۀ تالش های آشکار و پنهاِن او 
انتخابات نه تنها ثمربخش نبود، بل بازی را  در بازی 
در جهت مخالِف آن چه که انتظار می برد، سوق داد. 
بتواند  بسیار دشوار است که  آقای کرزی  برای  حاال 
با چیدمان جدید، طرحی  را که از دیرزمانی در سر 

می پرورانید، اجرایی سازد. 
از طرف دیگر، تیره گی مناسبات با امریکا و ناتو نیز 
موقعیِت او را به شدت آسیب زده است. امریکایی ها 
در آخرین تماس ها با کرزیـ  آن گونه که گفته می شود 
ـ اتمام حجت کرده اند و حاال دیگر حاضر نیستند در 
نامعلومی  را در وضعیِت  او خود  برابر خواست های 
قرار دهند؛ وضعیتی که بردوباخت در آن می تواند به 

وقار و آبروی امریکا لطمه وارد کند. 
آغاز  که  را  برنامه یی  مدیریِت  نتوانست  کرزی  آقای 
کرده بود، به نتیجه برساند و به همین دلیل بسیاری از 
تحلیل گران باور دارند که ناکام اصلی بازی انتخاباتی، 
کسی نخواهد بود به غیر از آقای کرزی. او بدون شک 
به گزینه های دیگری هم فکر می کند؛ ولی هیچ یک از 
گزینه ها نمی توانند برایش موقعیتی مناسب را به وجود 
آورند. انتخابات چه در دورِ اول به نتیجه برسد و چه 
در دور دوم، که این هم زیاد دور از احتمال نیست ـ 
به  را  کرزی  آقای  که  بود  نخواهد  چیزی  مطمیناً 

هدف هایش نزدیک سازد. 
نامزدی  دو  خورشیدی،  آیندۀ  سال  در  را  انتخابات 
تعیین خواهند کرد که هیچ رابطه یی با ارگ نخواهند 
این  از  تن  یک  آگاهان،  از  بسیاری  باور  به  داشت. 
نامزدان مطرح، از جناح اپوزیسیون خواهد بود. به هر 

این است  به حال مشخص است،  تا  حال آن چه که 
غیردموکراتیک  تالش های  تمام  با  کرزی  آقای  که 
معیِن  هدف های  به  که  نتوانست  جرگه بازی ها،  و 
مردم  اختیار  در  فرصت  حاال  کند.  پیدا  دست  خود 
عمل  درایت  و  هوشیاری  با  که  دارد  قرار  افغانستان 
کنند و نگذارند که سرنوشت و آیندۀ سیاسی آن ها را 
جرگه بازی ها و زدوبندهای پشت پرده مشخص کند. 
افغانستان نیاز به برگزاری انتخاباتی شفاف، فراگیر و 
برسد  پیروزی  به  آن کسی  نتیجۀ  در  تا  دارد  عادالنه 
که رای شهروندان را به گونۀ شفاف از آِن خود کرده 
باشد. این فرد بدون شک خواهد توانست که مدیریِت 
به  که  دهد  سامان  گونه یی  به  کشور  در  را  سیاسی 

مشارکِت عمومی در قدرت بینجامد. 
نباید کرد که خالف آن چه که آقای کرزی  فراموش 
توانایی  خاص،  گروه  یک  و  فرد  یک  می کند،  فکر 
مشکالت  با  را  افغانستان  چون  کشوری  مدیریِت 
بازتاب  باید  آینده  دولِت  داشت.  نخواهد  آن  عدیدۀ 
وضعیِت کشور باشد؛ وضعیتی که تمام نامزدان خود را 
در آن سهیم احساس کنند. تک محوری کردِن قدرت 
به تنها چیزی که در کشور کمک می کند، ادامۀ جنگ 
دهشت افکن  و  تروریستی  گروه های  شدِن  فربه  و 
کافی  اندازۀ  به  گروه ها  این  نیز  حاال  همین  است. 
تیمش  و  کرزی  آقای  عجوالنۀ  سیاست های  به دلیل 
در افغانستان بزرگ شده اند و ادامۀ این روند به ویژه 
کنند  ترک  را  افغانستان  خارجی  نیروهای  که  وقتی 
گونۀ  به  هم  جهانی  جامعۀ  با  افغانستان  مناسبات  و 
درست تعریف نشده باشد، می تواند به یک وضعیت 

کاماًل بحرانی تبدیل شود. 
افغانستان در آینده به دولتی نیاز دارد که مشروعیِت 
ممثِل  و  باشد  آورده  به دست  مردم  آرای  از  را  خود 
که  اصطالحی  همان  یا  باشد؛  ملی  مشارکِت  دولت 
جامعۀ  و  نخبه گان  از  بسیاری  زباِن  ورد  روزها  این 

روشن فکرِی کشور است: دولت وحدت ملی. 
ملی  فراگیِر  دولِت  یک  طریق  از  افغانستان  بحران 
گونۀ  به  قدرت  ادامۀ  طریق  از  نه  و  است  قابل حل 

غیرمستقیم که آقای کرزی خواِب آن را می بیند. 
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نقشزناندرانتخابات...
 با حفظ دست آوردهای 12 ساله زنان 

است.  
فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده گان 
افغانستان  این نشست گفت، زمانی که در  در 
مشکالت  متاسفانه  شد،  نهاده  بنا  دموکراسی 
و چالش های جدیدی را نیز با خود به ارمغان 

آورد.
اینکه  وی تاکید کرد، تبعیض مثبت با وجود 
آن  براساس  که  است  دست آوردها  از  یکی 
کنند؛  پیدا  راه  پارلمان  به  توانستند  زنان   %2۵
اما در همان خانه ملت برخالف قانون اساسی 
گنجانیده  آن  در  مثبت  تبعیض  که  افغانستان 
زنان   %۵ و  می گیرد  بی حرمتی صورت  شده، 
نادیده گرفته  سهم زنان در شوراهای والیتی 

می شود.

بانو نادری عدم حضور یک زن در دادگاه عالی 
را یک حرکت سیاسی عنوان کرده می گوید، 
حضور یک زن در دادگاه عالی بسیار حتمی 
است و ما برای رسیدن به این هدف به تالش 

خود ادامه خواهیم داد.
از  بیشتر  زنان  چون  نادری،  بانو  گفتۀ  به 
می توانند  بنابراین  اند؛  معتقد  صلح  به  مردان 
باشند؛  داشته  موثری  نقش  صلح  پروسه  در 
اما متاسفانه شورای عالی صلح این مساله را 
درست درک نکرده و سهم زنان در این شورا 

را نادیده گرفته اند.
در همین حال، ثریا صبحرنگ مسوول بخش 

این  در  بشر  حقوق  کمیسیون  زنان  حقوق 
نشست گفت، دوران سیاه طالبان هویت زنان 
را به عنوان یک انسان زیر سوال برده بود؛ اما 
در 12 سال گذشته حضور زنان در عرصه های 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که حاصل تالش 
خود آنان است، زنان را از یک مرحله ابتدایی 
گذرانده و اکنون ما در مرحله گذار قرار داریم.
او گفت، زمان کمی به برگزاری انتخابات باقی 
به  انتقال قدرت  مانده است و قرار است که 
نقش  بنابراین  انجام شود،  گونه مسالمت آمیز 
زنان دراین مرحله زمانی  بسیار اساس و مهم 

است.

کمیسیون  زنان  حقوق  مسوول  گفتۀ   به 
حقوق بشر، تمام دست آوردهای 12 ساله در 
خصوص زنان حاصل تالش ارگان های دولتی 

و غیر دولتی است.
بانو صبحرنگ تاکید کرد، ولی نباید فراموش 
کرد که این دست آوردها کافی نیست و ممکن 
است با به وجود آمدن یک بحران یا طوفان 
بنابراین تعداد زیادی از زنان  از دست برود؛ 
آگاه گردهم آمدند و به این نتیجه رسیدند که 
چگونه باید از این مرحله گذار یا ابتدایی عبور 
کرد و به همین منظور اهداف و نیازمندی ها را 
مشخص ساخته و آن را به شکل منشور زنان 

افغانستان تبارز دادند.
شامل شش  افغانستان  زنان  منشور  افزود،  او 
وحاکمیت  مصونیت  مانند  مختلف  بخش 
معارف  و  به صحت  زنان  دست رسی  قانون، 

و مشارکت سیاسی زنان است.
بانو شاه جان مشاور ارشد وزارت امور زنان 
دراین کنفرانس گفت، تهیه پالن کاری 10 
زنان  وزارت  دست آوردهای  از  یکی  ساله 
است که شامل شش بخش می شود: بخش 
معارف، صحت، فراهم سازی زمنیه تحصیل 
و کار برای زنان و برنامه هایی برای کاهش 
این  شامل  کودکان  و  مادران  میر  و  مرگ 

شش بخش است.

ایجاد  زنان،  امور  وزارت  ارشد  مشارو 
ایجاد  و  زنان  علیه  منع خشونت  کمیسیون 
دادگاه اختصاصی برای رسیده گی به مسایل 
خشونت علیه زنان را یکی از دست آوردهای 

وزارت زنان تلقی کرد.

او تاکید کرد، قانون خانواده، قانون سرپرستی 
شاخه های  گسترش  و  مادر  به  یتیم  اطفال 
قانون منع خشونت علیه زنان دست آورهای 

مهم 12 ساله وزارت امور زنان است.
مقررۀ  کرد،  اضافه  جان  شاه  بانو 
از  نیز  آسیب پذیر  زنان  حمایوی  مراکز 
دست آوردهای دیگر وزارت زنان است که 
با ایجاد این مراکز زنان متضرر به جای پناه 
بردن به منازل متنفذین و حوزه های پولیس 
دراین مراکز نگهداری شده و به مشکالت 

آنان رسیده گی صورت می گیرد

ناجیه نوری                                     

طالب بندیان په جعيل ...
طالبان ول هغه یې بېرته د جګړې لپاره له بنده خوشې کرل 

د هغه په وینا، له اوسني حکومت نه د خلکو نهیيل ډېره زیاته شوې 

ده.

په دې وروستیو کې داسې رپوټونه خپاره شول، چې د یوه جعيل 

لیست په اساس د کندهار د محبسه دولس تنه هغه بندیان خوشې 

شوي چې د بند موده يي نه وه پوره شوې.

دغه  ویيل،  اطرايف  الله  رحمت  سمونوال  امر  امنيت  د  کندهار  د 

د  ليست  جعيل  یو  نوم  په  څارنوالۍ  د  امنيت  ميل  د  چې  کسان 

کندهار لوى محبـس ته لېږىل شوى وه، چې د ۲۸ بندیانو د بند 

موده پوره شوې ده.

د امنیت  د امر په وینا په ليست کې د ۱۶ شاملو کسانو د بند موده 

پوره شوې وه، خو ١٢ تنه نور بيا هغه وسلوال مخالفین وه چې په 

دې وروستیو کې نیول شوي ول او د بند موده يي نه وه پوره شوې.

په جعيل ډول له بنده خوشې شوي طالبان د مولوي منیب په نوم 

د  کې  کندهار ښار  په  وال ول، چې  قوماندان وسله  یوه طالب  د 

د  کسانو  دغو  کېږي  ویل  وه.  پرغاړه  یې  پړه  چاودنو  او  بریدونو 

کندهار ښار ډېر نا امنه کړی و.دغو کسانو پولیس قومي مرشان او 

په دولت پورې تړيل کسان ترور کول.

 کمیسیون شکایات انتخاباتی ...
بسیار به صورت سطحی اسناد تحصیلی نامزدان را بررسی کردند؛ 
مشکل اصلی از تدریسات ثانوی است. این اداره اسناد مکمل را 
در اختیار کمیسیون نگذاشته و با حیثت نامزدان بازی کرده است«.

او ترصیح کرد: اسناد هر نامزد باید در والیت خودشان بررسی می 
شد. این طور وقت زیادی را منی گرفت و همچنین برای نامزدان 

مشکل ایجاد منی کرد.
قرار است تا دو روز دیگر پیکارهای انتخاباتی نامزدان شوراهای 
والیتی آغاز و تا ۱۳ ماه حمل سال آینده، یعنی ۴۸ ساعت قبل از 

برگزاری انتخابات ادامه یابد.

اشرفغنی:
وحدتملیتامینشود

برنامه های  به  اشاره  با  افغانستان  ریاست جمهوری  كاندیدای 
كاری خود در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
اظهار داشت كه وحدت ملی باید در این كشور همانند یک 

اصل نهادینه شود.  
اشرف غنی احمدزی، نامزد ریاست جمهوری روز یکشنبه در 
مراسم گردهمایی انتخاباتی خود گفت كه در صورت پیروزی 
در  را  ملی  افغانستان وحدت  ریاست جمهوری  انتخابات  در 

كشور نهادینه خواهد كرد.
احمدزی افزود: هیچ افغانی نسبت به افغان دیگر برتری ندارد 

و تمام آن ها از حقوق مساوی برخوردار است.
به باور وی، دولت آینده افغانستان تمام ملت افغانستان را به 
یک چشم دیده و زمینۀ پیشرفت را در تمام نقاط این كشور 

مساعد كند.
این نامزد ریاست جمهوری گفت كه وی در میان تمام اقوام 
افغانستان بوده و نظریات این اقوام را در مورد وحدت ملی 

دارد.
آمدن  میان  به  خواستار  افغانستان  اقوام  تمام  وی،  گفته  به 
وحدت ملی در افغانستان بوده و هیچ گاه نمی خواهند در وطن 

آن ها جنگ و ناامنی وجود داشته باشد.
احمدزی در ادامه گفت: من در 34 والیت افغانستان در جریان 
وظیفه خود سفر كرده ام و تمام والیت های افغانستان را به طور 

یکسان دوست دارم.
افغانستان  والیت های  تمام  به  خود  سفر  علت  مورد  در  وی 
تصریح كرد: من هر بار در هر والیت افغانستان كه می رفتم به 

این باور بودم كه در خانه خودم می روم.
دستاورد  از  خالی  من  سفرهای  تاكنون  گفت:  ادامه  در  وی 
نبوده است، زیرا من روحیه برادری و برابری را كه میان تمام 
اقوام افغانستان در سراسر این كشور وجود دارد، درک كرده ام

جعل  اسناد ...
مقامات محلی می گویند دو نفر از طالبان رها شده را دوباره بازداشت 

کردند و جست وجو برای یافتن بقیه آنها نیز جریان دارد.
برخی روزنامه نگاران گفته اند که نامه یی از آدرس اداره امنیت ملی به 

زندان قندهار فرستاده شده بود.
به گفتۀ آنها، گزارش هایی وجود دارد که شماری از این افراد عضو گروه 
قاری منیب یکی از فرماندهان طالب هستند که امنیت ملی، بازداشت آنها 

را دستاورد بزرگی خوانده بود.
که سال  بوده  بگرام  زندان  در  طالب  زندانیان  از جمله  نیز  منیب  قاری 
گذشته از زندان رها شده و گفته می شود بار دیگر به طالبان پیوسته است.
زندانیان از زندان قندهار تاکنون دوبار به صورت دسته جمعی فرار کرده 

اند و یک بار هم از سوی طالبان به این زندان حمله شده بود.
تاکنون طالبان در مورد این رویداد اظهارنظر نکردند.

۱۳تندرانفجاریدرلوگر...
ضیا درانی سخنگوی فرماندهی پلیس قندهار می گوید در یک حمله انتحاری كه 

صبح روز گذشته در حوزه هفتم این شهر به وقوع پیوست، دست كم ده نفر زخمی 
شدند.

به گفته او، فرد انتحار كننده تصمیم داشته كاروان نیروهای امنیتی را كه در حال 
گشت زنی در منطقه بودند، هدف قرار دهد اما زمانی كه پلیس او را شناسایی كرد، 

خود را منفجر كرد.
تاكنون كسی مسوولیت این رویداد را برعهده نگرفته است.



روبرت برنس - اسوشیتد پرس- دویچه وله
چنانچه بارک اوباما، رییس جمهور امریکا تصمیم بگیرد که هیچ نیرویی را 
آیا  افغانستان چه خواهد شد؟  امنیت  باقی نگذارد، سرنوشت  افغانستان  در 

طالبان به قدرت می رسند یا جنگ داخلی در می گیرد؟
این ها پرسش های مهمی هستند که بارک اوباما برای حرکت بعدی خود در 
افغانستان پس از پایان ماموریت نظامی در سال روان، باید به آنها بپردازد. 

در این جا به سوال ها و جواب های مورد بحث می پردازیم.
پرسش: آیا اوباما نگفته است که جنگ امسال به پایان می رسد؟

پاسخ: بله، اما آن گفته فقط بخشی از مسالۀ پایان جنگ طوالنی امریکا در 
افغانستان را بیان می کند. اوباما قصد دارد تا ماموریت نیروهای امریکایی 
و ائتالف را در افغانستان تا 3۱ دسمبر سال روان به پایان برساند؛ همان 
طوری که چهار سال پیش بر آن توافق شد. در کنار این نکته که جنگ و 
بدبختی هایش مطمینًا تا پایان امسال برای افغان ها ختم نخواهد شد، مساله 
ماموریت  او می خواهد یک  آیا  که  بود  این خواهد  اوباما  برای  مانده  باقی 
مشورتی را پس از آن در ماه جنوری سال دیگر آغاز کند؛ ماموریتی که به 
نیروهای ویژه امریکایی اجازه می دهد تا شمار اندکی از اعضای القاعده را 

در شرق افغانستان شکار کنند.
کاری  چه  مشاورین  است،  نبوده  موفقانه  جنگ  سال   ۱3 وقتی  پرسش: 

خواهند توانست؟
پاسخ: نظر بر این است که با کمی کمک بیشتر، نیروهای امنیتی افغانستان 
در  را  خودشان  حداقل  می توانند  اند،  دیده  آموزش  امریکایی ها  توسط  که 
مقابل طالبان حفظ کنند و فرصت بهتری را برای ثبات سیاسی بلندمدت 
ائتالف  و  امریکایی  نیروهای  است که  تقریبا مشخص شده  نمایند.  ایجاد 
آنان را مغلوب  اما نمی توانند به کلی  می توانند بر طالبان ضربه وارد کنند 
کنند؛ و بهترین امید برای صلح و ثبات راه حلی است که افغان ها باید خود 

به آن برسند.
ارائه  ماه جدید گزارشی  اوایل  ان. ای«  استراتژیک »سی.  مرکز مطالعات 
را  گروه خود  تا  دارند  طالبان قصد  است که  گرفته  نتیجه  آن  در  که  کرد 
برای پس از سال ۲0۱4 بازسازی و قوی کنند تا بین سال های ۲0۱5 تا 
افغانستان به وجود آورند؛ حتا اگر مشاوران  ۲0۱۸ تهدیدی را علیه دولت 
بین المللی در افغانستان باقی بمانند. اما این پژوهش می گوید در صورتی 
که نیروهای خارجی به کلی افغانستان را ترک کنند، اوضاع می تواند بدتر 
نیروهای  توان  که  است  کرده  پیشبینی  تحقیقاتی  مرکز  این  باشد.  این  از 
امنیتی افغانستان و امنیت این کشور »رو به پایین« خواهد رفت مگر این 

که مشاوران اممیکایی و بین المللی در افغانستان باقی بمانند.
پرسش: چه نظراتی در مخالفت با باقی ماندن مشاوران وجود دارد؟

افغانستان  جمهور  رییس  کرزی  حامد  که  است  این  عملی  مشکل  پاسخ: 
موافقتنامه یی  است؛  زده  باز  واشنگتن سر  با  موافقتنامه  امضای  از  تاکنون 
که چگونگی حضور نیروهای امریکایی را پس از سال ۲0۱4 در این کشور 
تضمین می کند. عالوه بر این، عوامل سیاسی نیز وجود دارند. مردم امریکا 
که بار جنگ را بردوش می کشند، چندان عالقه ای به باقی ماندن نیرو در 

این کشور ندارند. این یکی از طوالنی ترین جنگ های امریکا بوده است.
پرسش: آیا ممکن است اوباما نظرش را مبنی فرستادن نیروی مشورتی به 

افغانستان ترک کند؟
پاسخ: او گزینه هایش را باز می گذارد؛ اما بسیاری از کسانی که از نزدیک 
جنگ را زیرنظر داشته اند، به این باورند که اوباما به فشار خود به افغان ها 
ادامه می دهد تا ماموریت مشورتی ناتو را امریکا را بپذیرند. تقریبًا یک سال 
پس از آن که اوباما به قدرت رسید، او رهبری جنگ را شخصًا بر دوش 
گرفت و 30 هزار نیروی اضافی به افغانستان فرستاد. او می گفت که امنیت 

امریکا به ثبات افغانستان بستگی دارد.
میشایل اوهانلون، از موسسه پژوهشی »بروکینگ« روز پنجشنبه در یک 
به   « احتمااًل  صفر«  »گزینه  انتخاب  با  اوباما  که  گفت  انترنتی  مصاحبه 
طور شدیدی به اذعان شکست یا حداقل خطر گفتن این موضوع نزدیک 

می شود؛ اما اوهانلون معتقد است که اوباما چنین کاری نمی کند.
پرسش: چطور ممکن است که پس از ۱3 سال جنگ نیروهای افغانستان 

هنوز آماده نیستند روی پای خود بایستند؟

امریکایی  مقامات  کنیم.  نگاه  مساله  به  چطور  که  دارد  بستگی  پاسخ: 
می گویند که اردوی افغانستان نشان داده است که می تواند با طالبان مقابله 
کند. نیروهای افغانستان چندین ماه است که رهبری عملیات ها را بردوش 
گرفته اند. اما آنها از این فراست برخوردار هستند که می دانند از پشتیبانی 
جنگ  در  افغان ها  توانایی  یا  خواست  مشکل  دارند.  را  امریکایی  نیروهای 
نیست؛ بلکه مشکل از نقطه نظر کاماًل نظامی این است که توانایی حکومت 
برای تداوم جنگ محدود کرده است. به عبارت دیگر، افغان ها نیاز به کمک 
دارند تا بتوانند تاسیسات دفاعی خود را اداره کنند؛ مهمات و تجهیزات خود 

را نگهدارند؛ و نیروی هوایی موثر خود را توسعه بخشند.
بدون  بروکسل گفت که  پنجشنبه در  امریکا روز  چاک هیگل، وزیر دفاع 
حمایت امریکا و ائتالف، خطر »فرسایش اعتماد و اطمینان« بین افغان ها 
سقوط  به  است  ممکن  اعتماد  عدم  این  که  گویند  می  برخی  دارد.  وجود 
با  دیدار  از  پس  امریکایی  ارشد  فرمانده  دمپسی،  مارتین  جنرال  بینجامد. 
فرماندهان جنگ در افغانستان گفت که او هراس دارد خروج نیروهای غربی 
به  افغانستان  نیروهای  از  برخی  بگیرند و حتا  تا طالبان قدرت  سبب شود 

خاطر »ایجاد حاشیه امن« برای خود با آنان همکاری کنند.
پرسش: اوباما چه وقت تصمیم خواهد گرفت که تمام نیروها را از افغانستان 

بیرون بکشد؟
گذشته  سال  اواخر  حکومت  مقامات  ندارد.  وجود  مشخصی  تاریخ  پاسخ: 
گفتند که آنان نیاز دارند تا کرزی این مساله را در چند هفته فیصله کند. اما 
حاال روشن شده است که اوباما می تواند حتا تا بعد از تابستان با این موضوع 
سر کند. تا ماه جوالی، جنرال جوزف دانفورد فرمانده نیروهای امریکایی 
از  انتظار دارد تا یک نیروی مشورتی و ضد تروریسم برای پس  در کابل 
سال ۲0۱4 ایجاد شود؛ هرچند که اردو گفته است که این موضوع پیش از 
تابستان روشن خواهد شد. به نظر می رسد که دانفورد تا ماه اکتوبر بتواند 

برای تصمیم نهایی صبر کند.

ملل  سازمان  تروریسم  با  مقابله  کارشناسان  از  یکی 
درباره  ساله  یک  تحقیق  از  را  خود  گزارش  دومین 
حمالت پهپادها منتشر و به 30 حمله هوایی که طی 

آنها غیرنظامیان کشته شدند، اشاره کرده است.
به گزارش صدای روسیه، این گزارش که توسط بن 
بین  به 30 حمله  تهیه شده  انگلیسی  امرسون، وکیل 
نشان دهنده  که  دارد  اشاره   2013 و   2006
شاخص های مکفی از مرگ غیرنظامیان است 
و بنابراین ضرورت دارد که روند استفاده از 
این حمالت پهپادی و توجیه استفاده از آنها 

تحت قانون بین الملل توضیح داده شود.
این وکیل انگلیسی 3۷ حمله هوایی با استفاده 
و  انگلیس  اسراییل،  توسط  که  را  پهپادها  از 
امریکا در افغانستان، پاکستان، یمن، سومالی 
و غزه صورت گرفته، مورد تحقیق و تحلیل 
لندن و  قرار داده و معتقد است که تل آویو، 
واشنگتن وظیفه دارند تا این حمالت را شرح 

و توضیح دهند.
درگیری های  از  بخشی  عنوان  به  امریکا  و  انگلیس 
مسلحانه در افغانستان این حمالت پهپادی را ترتیب 
از  نیز  سومالی  و  یمن  پاکستان،  در  امریکا  و  دادند 
هیچگاه  اسرائیل  چه  اگر  می کند.  استفاده  پهپادها 
امرسون  اما  اذعان نکرده  پهپادها  از  استفاده  به  رسما 
با مقام های تل آویو درباره تحقیق خود دیدار کرده و 
به دست  را  در غزه  پهپادی  از هفت حمله  فهرستی 

آورده است.
این  توسط  شده  تهیه  مورد  دومین  که  گزارش  این 
وکیل انگلیسی است، الزام های قانونی و حقوقی برای 
کشورهایی را که از پهپادها استفاده می کنند، به بحث 
گذاشته و آنها را مسئول قربانیان و تلفات غیرنظامیان 
می داند. امرسون در گزارش نخست خود نیز به این 
مسائل اشاره و آن را در اکتبر سال گذشته میالدی به 

مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده بود.
قربانی  غیرنظامیان  که  موردی  هر  در  نوشت:  وی 
عامل  کشور  شوند،  یا  باشند  شده  پهپادها  حمالت 
این حمالت تحت تعهد و الزامات قانونی و حقوقی 
مسئول انجام بررسی و تحقیقی جامع، کامل و مستقل 

و ارائه جزئیات و توضیحات به مردم است.
حمله هوایی فبروری 2010 در افغانستان یک معیار 
تلفات  درباره  بایستی  که  است  افشاگری  این  از 
جامعی  و  مستقل  تحقیق  حمله  آن  در  غیرنظامیان 

صورت گیرد.
پس از حمله پهپادی امریکا علیه کاروانی از کامیون ها 
در افغانستان که 23 غیرنظامی کشته شدند، نیروهای 
در  امنیت  و  صلح  برقراری  به  کمک  بین المللی 
یافته های خود  نسبی  به صورت  )ایساف(  افغانستان 

را از تحقیقات داخلی درباره این حمله منتشر کرد.
ارتش  اقدامات  قویًا  این گزارش  امرسون می نویسد، 
 امریکا را مورد انتقاد قرار داده و تمایل برای یک اقدام 
کشنده متحرک را فاش می کنند. این سطح از شفافیت 

کمیاب و نادر است.
جدیدترین رویداد اشاره شده در گزارش امرسون به 
حمله دسمبر 2013 اشاره دارد که در آن یک جشن 
آن  و طی  قرار گرفت  مورد حمله  یمن  در  عروسی 

دستکم 12 تن کشته شدند. منابع مختلف اعالم کردند 
که تعدادی از قربانیان این حمله را غیرنظامیان تشکیل 

می دهند.
نامشان  خواستند  که  امریکایی  مقام های  از  تن  سه 
فاش نشود به خبرگزاری آسوشیتدپرس پس از انتشار 
تحقیقات  که  گفتند  بشر  حقوق  دیده بان  گزارش 
داخلی ایساف مشخص کرده که شبه نظامیان در این 
اما تاکنون هیچ گزارش و تحقیق  حمله کشته شدند 

رسمی در این باره منتشر نشده است.
که  دارد  اشاره  مساله  این  به  بریتانیایی  وکیل  این 
به ویژه  پهپادها  فعالیت ها و حمالت  برای  اطالعات 
در سومالی سخت به دست می آیند. تنها حمله هوایی 
گزارش شده در سومالی مربوط به فوریه 2012 است 
که در آن محمد سکر، شهروند سابق انگلیسی کشته 

شد.
جزئیات  مداوم  صورت  به  انگلیس  نه  و  امریکا  نه 
منتشر  را  پهپادی  حمالت  و  عملیات  به  مربوط 
نمی کنند. انگلیس می گوید چهار غیرنظامی افغان در 

جریان حمله مارس 2011 کشته شدند.
امریکا نیز گزارش دیده بان حقوق بشر را درباره کشته 
پی حمالت  در  و  پاکستان  در  غیرنظامی   400 شدن 
سازمان  مدیر  برنان،  جان  نامید.  مضحک  پهپادها 
ادعا  این  که  کرده  اعالم  نیز  )سیا(  اطالعات  امریکا 
اعتبار«  »فاقد  غیرنظامی  قربانیان  زیاد  تعداد  درباره 

است.
این  به  دارد  اشاره  خود  دوم  تحقیق  در  نیز  امرسون 
شدن  کشته  به  منجر  که  پهپادها  عملیات  که  مساله 
غیرقانونی  بین المللی  قوانین  تحت  شده  غیرنظامیان 
به  موظفند  مسئول  و  عامل  کشورهای  و  است 

شفاف سازی این روند و استفاده از پهپادها بپردازند.
دولت امریکا می گوید، این حمالت به دو دلیل قانونی 
هستند؛ اول اینکه اقدامی مشروع برای دفاع از خود 
در مقابل تهدیدی قریب الوقوع است و دوم اینکه آنها 
و  القاعده  دشمن،  علیه  مسلحانه  درگیری  از  بخشی 

نیروهای وابسته به  آن هستند.
لندن از واضح کردن این مساله اجتناب کرده که  آیا 
حمالت  به  منجر  که  امریکا  با  اطالعات  اشتراک  به 

پهپادی در پاکستان شد، پرداخته یا خیر.
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مورینیو:

هنوززوداستدربارهقهرمانیصحبتکنیم
برابر  دیدار  در  شاگردانش  عملکرد  از  مورینیو  ژوزه 
که  است  زود  هنوز  می گوید  او  است.  راضی  فوالم 
درباره قهرمانی صحبت شود. مورینیو، فیلیکس ماگات 

را گزینه ی بسیار مناسبی برای فوالم می داند.
برتر  لیگ  رقابت های  هشتم  و  بیست  هفته   در  چلسی 
انگلیس عملکرد خوبی داشت و موفق شد با نتیجه  سه 
بر یک برابر میزبانش فوالم به پیروزی برسد تا همچنان 

به صدرنشینی خود در جدول رده بندی ادامه دهد.
عملکرد  از  لندن  آبی پوشان  سرمربی  مورینیو،  ژوزه 
که  گفت  او  دارد.  رضایت  دیدار  این  در  شاگردانش 

تیمش سه امتیاز حساس را به دست آورد.
آقای »خاص« پس از پایان بازی گفت: امروز یک بازی 
بزرگ را بردیم و سه امتیاز حساس را به دست آوردیم. 
فوالم تیمی سختکوش و قوی است. آنها در ورزشگاه 
این  توانستیم  ما  اما  بازی می کنند،  خانگی خود خوب 
دیدار  این  حساس  امتیاز  سه  و  دهیم  شکست  را  تیم 

دست  به  را 
آوریم. در بین 
حتی  نیمه  دو 
هم  کلمه  یک 
بازیکنانم  با 

صحبت 
در  ما  نکردم. 
نیمه اول بسیار 
اما  بودیم.  بد 
دوم  نیمه  در 
به خود آمدیم 
یک  ارائه  با  و 
بسیار  بازی 

خوب برابر حریف خود به پیروزی رسیدیم.
انگیزه  فوالم  که  گفتم  بازی  از  پیش  افزود:  مورینیو 
زیادی برای پیروزی در این دیدار دارد. آنها با سرمربی 

جدید خود می خواستند 
جدول  قعر  از  را  خود 
نیمه  در  کنند.  جدا 
ما  تیمی  آهنگ  دوم 
نفرات  با  و  کرد  تغییر 
حمله  خط  در  بیشتری 
از  ظاهر شدیم. خوشبختانه 
استفاده  خود  فرصت های 
دروازه   بار  سه  و  کردیم 
در  کردیم.  باز  را  حریف 
این  تن  به  تن  جنگ های 
که  بودند  چلسی  بازیکنان 
پیروز شدند. ما در نیمه دوم 
سه  این  شایسته کسب  و  بودیم  از حریف  بهتر  بسیار 

امتیاز بودیم.
آقای »خاص« که تیمش شانس زیادی برای قهرمانی در 

این فصل دارد، ادامه داد: در رختکن با بازیکنان صحبت 
نکردم، چرا که برای فکر کردن درباره بازی حداقل به 
10 دقیقه  زمان نیاز داشتیم. بازیکنان چلسی نشان دادند 
که بسیار با هوش هستند. در کل بازی امشب دو نیمه 

داشت، یک نیمه بسیار بد و یک نیمه بسیار خوب.
گفت:  فوالم  سرمربی  ماگات،  فیلیکس  درباره  مورینیو 
یک  او  است.  فوالم  برای  مناسبی  بسیار  گزینه  ماگات 
مربی نترس و با تجربه است. او می تواند کارهای زیادی 
برای فوالم انجام دهد و این تیم را از بحران خارج کند.
ستاره چلسی در دیدار برابر فوالم آندره شورله بود که 
هر سه گل تیمش را به ثمر رساند. مورینیو به ستایش 
از این مهاجم آلمانی پرداخت و گفت: شورله هنوز در 
حال وفق دادن خود با فوتبال جزیره است. او مهاجم 

بسیار خوبی برای چلسی است. 

ورزش

سازمانملل:
حمالتپهپادینیازمندتحقیقوتوضیحعمومیاست



د جعيل  نه  زندان  کندهار  له  وايي، چې  څېړونکي  چارو  پوځي  د 

خوشې  فرمان  حقیقي  په  ولسمرش  د  کسان  خويش  نوم  په  فرمان 

شوي، چې زیان به یې مظلوم ولس ته ورسېږي.

هغوی وايي، دغه کسان به بېرته د جګړو لیکو ته ورځي او په افغان 

وژنې به پيل کوي. د دې کسانو مسوولیت ارګ ته ورګرځي.

په  ته  ماندګار ورځپاڼې  نورالحق علومي  پوځي چارو څېړونکي  د 

مرکه کې وویل، چې د کندهار له زندان نه خويش شوي طالبان په 

جعيل نه بلکې په حقیقي فرمان خوشې شوي دي.

هغه وايي، د فرمان خوشې کېدل په دې مانا نه دي، چې په دوکان 

کې د پرزې پلورل دي، بلکې دا یوه اوږده د مراتبو سلسله ده چې 

ځايي  والیت،  کندهار  د  محکمه،  سرته  څارنوالۍ،  لویه  ارګ، 

محکمه او امنیه قوماندانۍ په کې شامل دي.

د ده په وینا، دا کسان د ارګ په فرمان خوشې شوي دي؛ خو دا چې 

چارواکي یې جعيل بويل باید په دې څېړنه ويش او پایلې يې اعالن 

يش چې دا جعل چا کړی دی. 

ښاغلی علومي زیاتوي، هر هغه کسان چې خلک وژين، د افغانستان 

د خلکو وینه تویوي او دښمنان یې دي، له بنده د دوی خوشې کېدل 

یوازې جګړه زیاتوي، د خلکو وژنه او وینه تويېدنه زیاتوي: )) موږ 

بندیان  ډول خطرناک  دغه  وار  وار  په  فرمان  په حقیقي  ولیدل چې 

خوشې شوي دي، چې بېرته د طالبانو لیکو ته ګرځېديل او د افغان 

ولس پر وړاندې یې په جګړه الس پورې کړی دی.((

له  مسوولیت  کېدو  خوشې  ډول  دغه  د  چې  کړه،  زیاته  نوموړي 

والیتي چارواکیو نیولې، تر سرتې محکمې، لوی څارنوالۍ او ارګه 

رسېږي.

هغه وړاندیز کوي چې اوس هم باید حکومت الس په کار يش د 

بندیانو د خوشې کېدو مخنیوی وکړي، خوشې شوي  نورو طالب 

بیا په وینو تویولو  بېرته ونیيس او پرېنږدي چې هغوی  باید  طالبان 

اند دی، چې د دغه ډول  الس پورې کړي. ښاغلی علومي په دې 

کړنو ډېر زیان افغان ملت ته اړوي.

موحد  احمدالله  مولوي  د وليس جرګې غړی  کې  په همدې حال 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، دا یوازې کندهار نه دی چې 

د ولسمرش د فرمان له مخې په کې طالب بندیان خوشې کېږي بلکې 

په نورستان کې هم هغه طالبان د دغه ډول فرمان له مخې خوشې 

شوي، چې په اسنادو او شواهدو نیول شول ول.

دی وايي، دغه کسان ټول نورستان او د سیمې خلکو ته معلوم ول، 

چې طالبان دي، په جنایتونو او ترهګریزو کړنو کې یې الس درلود.

د هغه په خربه، خوشې شوي طالب بندیان چې شمېر دریو تنو ته 

له  طالبانو  د  اوښتي،  ته  پاکستان  وروسته  کېدو  له خوشې  رسېږي 

لیکو رسه یو ځای شوي او په جګړه یې الس پورې کړی دی.

له  زیاتوي،  استازی  دغه  خلکو  د  نورستان  د  کې  جرګه  وليس  په 

زندانونو څخه د طالب بندیانو په خوشې کېدو رسه هڅه کېږي چې 

او  تويه کړي، چاودنو  په هېواد کې د خلکو وېره زیاته کړي، وینه 

وژنو ته زمینه برابره کړي.

نوموړي وویل، دا چې حکومت او خلک په دې ښه پوهېږي چې 

بنده خوشې کېدونکي کسان طالبان دي، څه تضمین شته چې  له 

هغوی دې له خپلو مفکرو اوښتي وي، هغوی دې په جګړه بیا الس 

نه پورې کوي: )) نو دې کړنو داسې ښکاري چې قصدًا دغه کسان 

خوشې کېږي، څو په هېواد کې نا امني پراخه يش، خلک وډار يش. 

اوس خلک پوه شوي چې د روانو ستونزو او نا امنیو کې خو همدې 

فاسد حکومت الس الره او خلک یې په خانه جنګۍ واچول. هغه 

کسان چې                                        پاتی 6 مخ ...

جشن پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان بر 
تیم بنگالدیش به زخمی شدن شش تن منجر 

شد.
پیروزی  از  پس  کرد:  اعالم  داخله  وزارت 
تیم ملی کریکت افغانستان بر تیم بنگالدیش 
برای جشن و شادمانی  افغانستان  شهروندان 

در  انگاری  سهل  کردند.  هوایی  تیراندازی 
آباد  جالل  و  کابل  شهروندان  هوایی  شلیک 

سبب زخمی شدن شش نفر شد.
در  بنگالدیش  در  کریکت  آسیایی  مسابقات 

حال برگزاری است.
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جشنپیروزيتیممليکریکتافغانستانشش
زخميبرجاگذاشت

 طالب بندیان په جعيل نه، په حقیقي فرمان خوشې شوي دي
                                 کمیسیون شکایات انتخاباتی:

اسناد تحصیلی ۹۰ نامزد شورای    
والیتی بررسی شد

مسووالن کمیسیون شکایات انتخاباتی کشور می گویند 
روز  صبح  از  را  والیتی  شوراهای  نامزد   ۹۰ اسناد  که 

گذشته علنی و در حضور خود آنان، بررسی کرده اند.
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  سخنگوی  محسنی  نادر 
می کرد  صبحت  خربنگاران  جمع  در  گذشته  روز  که 
بیان داشت: » شکایات های درج شده در مورد ۹۰ نامزد 
بررسی  آنان  خود  حضور  در  و  علنی  والیتی،  شورای 

شد؛ حداکرث این نامزدان اسناد قابل قبول ارایه کردند«.
این  از  که  نکرد  ارایه  دقیقی  ارقام  مورد  این  در  محسنی 
چه  و  اند  کرده  ارایه  معترب  اسناد  آن  تعداد  چه  نفر   ۹۰

تعدادشان حذف شده اند.
لیست  از  نفر   ۹۰ این  از  اندکی  که شامر  او گفت  اما 

نهایی انتخابات شورای والیتی حذف شده اند.
نادر محسنی خاطر نشان کرد: شکایت هایی در مورد این 
فراغت  اسناد  گویا  که  بود  رسیده  کمیسیون  به  نامزدان 

این نامزدان جعلی و نادرست است.
به گفته او، کمیسیون شکایات از وزارت معارف نیز در 
مورد شکایات مطرح شده پیرامون اسناد فراغت نامزدان 
شکایات  نیز  وزارت  این  اما  بود؛  خواسته  معلومات 
مطرح شده در مورد اسناد فراغت نامزدان را تأیید کرده 

بود.
علنی  جلسه  در  را  نامزدان  ما   « افزود:  محسنی  آقای 
خواستیم. اکرث این نامزدان برخالف گفتۀ وزارت معارف 

با ارایه اسناد ما را متقاعد ساخته اند«.
انتخاباتی  شکایات  به  رسیده گی  دوره  سومین  این 

نامزدان شورهای والیتی بود.
اسناد برخی از نامزدان دیگر نیز زیر بررسی قرار گرفته 

اند.
مورد  در  شکایات  کمیسیون،  که  داشت  بیان  محسنی 
خواهد  بررسی  بعدی  جلسات  در  را  مانده  باقی  افراد 

کرد.
او تأکید ورزید: » در بین نامزدان اگر به مواردی برخورد 
به  باشند؛  تزویر  و  جعل  اسناد  دارای  نامزدان  که  کنیم 

هیچ وجه آنان به انتخابات راه نخواهند یافت«.
در  اسناد  ارایه  برای  که  نامزدانی  دیگر،  سویی  از 
کمیسیون شکایات آمده بودند؛ رسیده گی به اسنادشان 

را دیر هنگام عنوان کردند.
به  پکتیا  والیتی  شورای  نامزد  رسحدی  محمدرشیف 
خربگزاری جمهور گفت: » یک تعداد از نامزدان واقعًا 
اسنادشان درست نیست که باید به آن رسیده گی شود؛ 
ما کاماًل بررسی اسناد نامزدان را تأیید می کنم. کسی که 

هیچ سوادی ندارد چگونه می تواند نامزد شود«.
او خاطرنشان کرد: کمیسیون شکایات در مورد رسیدگی 
به اسناد نامزدان دیر تصمیم گرفته اند؛ زیرا به گفته او هم 
تبلیغاتی  پوسرتهای  و  اوراق  نامزدان  از  بسیاری  اکنون 

شان را با تحمل هزینه زیاد چاپ کرده اند.
حفیظ الله صمدی نامزد شورای والیتی کابل، گفت: » 
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