
آخر  روزهای  در  کرزی  آقای 
سراسیمه  به شدت  حکومت داری   خود، 
وجود  با  او  می رسد.  نظر  به  هیجانی  و 
آینده  انتخابات  در  کرد  اعالم  این که 
به دلیل منافع  بی طرف خواهد ماند، ولی 
این وعده  نتوانست بر سِر  شخصِی خود 
باقی بماند و از دخالت در امِر انتخابات 
اجتناب ورزد. آقای کرزی با دست های 
خود افغانستان را به سمِت بحران هدایت 
می کند. اگر نتیجۀ انتخابات غیر از چیزی 
دارند،  انتظار  افغانستان  مردم  که  باشد 
بدون تردید روزهای پس از اعالم نتایج، 
نخواهد  افغانستان  برای  خوبی  روزهای 
بود. این هرگز شایعه پراکنی و ایجاد بیم 
واقعیت ها چیزی  بلکه  نیست؛  در کشور 

غیر از این را نشان نمی دهند!

اشاره  با  پاکستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به موضوع خروج نیروهای بین المللی از افغانستان 
از  پس  است  امیدوار  اسالم آباد  دولت  کرد:  اعالم 
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان این کشور 

دچار جنگ داخلی نشود.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  اسلم،  تسنیم 
همچنین  خود  مطبوعاتی  کنفرانس  در  پاکستان 
آن  عواقب  داخلی  جنگ  وقوع  در صورت  گفت: 

متوجه پاکستان نیز خواهد شد.
امنیت  به  مربوط  مسائل  خصوص  در  پاکستان 
مرزی و مدیریت کارآمد مرزهای غربی با مقام های 

افغانستان در تماس است.
پاکستان گفت  امور خارجه  این سخنگوی وزارت 
برای  تالش ها  که  است  باور  این  بر  کشورش  که 
ریاست  انتخابات  از  پس  افغانستان  در  ملی  آشتی 
ادامه خواهد  نیز همچنان  این کشور  در  جمهوری 

یافت.
حکومت  که  می شود  ابراز  درحالی  اظهارات  این 

امور  در  مداخله  به  را  پاکستان  همواره  افغانستان 
تسهیل  راستای  در  صداقت  نداشتن  و  افغانستان 

گفت وگوهای صلح متهم کرده است. 
می تواند  پاکستان  که  است  معتقد  افغانستان  دولت 
طالبان و سایر گروه های مخالف مسلح دولت را به 

پای میز مذاکره و گفت وگو بکشاند.
به باور مقام های دولت افغانستان، پاکستان سیاست 

دوگانه را در قبال افغانستان بازی می کند.

    سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو پنجاوسوم y شنبه 17 حوت /اسنفند y 1392 6 جمادی االول y 1435 8  مارچ 2014

همه چيز را مي توان تغيير داد و دگرگون كرد 
به جز گذشت زمان.

هراكليوس
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

آن کس که می گفت نمی روم، رفت!

یک ناظر دولتی انگلیس هشدار داد که هزینۀ کمک های 
افغانستان احتماالً  به  انگلیس  سالیانه 60 میلیون پوندی 
تاثیر دراز مدت اندکی بر کاهش فقر خواهد داشت، مگر 
آنکه بر نحوۀ انجام پروژه ها تغییرات اساسی انجام شود.

در  که  گزارشی  اساس  بر  گاردین،  روزنامه  نوشته  به 
منتشر  تاثیر کمک ها«  امور  »کمیسیون مستقل در  پایگاه 
توسعه  مسأله  روی  بر  که  دیپلمات هایی  است،  شده 
افغانستان کار می کنند،...                    ادامه صفحه 6

امنیتی  از وضعیت  چندین بار  امریکایی  مقام های  اخیر  روزهای  در 
افغانستان در آینده ابراز نگرانی کرده اند.

مشترک  ستاد  رییس  سپس  کابل،  در  متحده  ایاالت  سفیر  نخست 
ارتش این کشور و حاال فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا بر امضای 

موافقتنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن تأکید کرده اند.
نظامی  خدمات  کمیتۀ  اعضای  به  سخنرانی  در  آستن  لوئید  جنرال 
امریکایی  نیروهای  از  اگر  ایاالت متحده گفت:  نماینده گان  مجلس 
و ناتو خواسته شود تا افغانستان را بدون امضای توافقنامه امنیتی تا 

پایان سال 2014 ترک کنند،...                        ادامه صفحه 6

کشور  از  بازگشت  هنگام  کرزی  رییس جمهور 
به  که  گفته  کشور  این  رسانه های  به  سریالنکا 
رییس جمهور بعدی افغانستان مشوره خواهد داد 

تا اشتباهات او را تکرار نکند.
رییس جمهور  ریاست جمهوری،  خبرنامۀ  بربنیاد 
در  بشر  حقوق  مورد  در  دیدار  این  در  کرزی  
افغانستان  در  بشر  حقوق  اهمیت  و  سریالنکا 
را  انسان ها  حقوق  و  بهتر  زنده گی  صلح  گفت: 
طرف  به  را  جاده ها  تمام  جنگ  می کند.  ضمانت 
تخطی حقوق بشر سوق می دهد. به هر اندازه یی 
که صلح در کشور ما باشد، به همان اندازه ثبات و 
امنیت و حفاظت از حقوق بشری مردم ما فراهم 

می گردد. به این لحاظ از دید و تجربه 
افغانستان باید به طور قطعی به حقوق 
شهروندان ما توجه صورت گیرد، زیرا 
افغانستان روزانه شاهد تخطی حقوق 
به  عمدتًا  این  که  بوده  خویش  مردم 
آن  ناگوار  پیامدهای  و  جنگ  سبب 

است.
انتخابات گفته که  آقای کرزی دربارۀ 
در انتخابات کدام نامزد دلخواه ندارد 
و شماری کاندیدانی که وجود دارند، 
همۀ آن ها را می شناسد و در حکومت 

همرای وی کار کرده اند و با آنان دیدارهایی نیز 
داشته است.

آقای کرزی افزود:...                   ادامه صفحه 6

تأثیر اندک پروژه های حمایتی 

انگلیس بر کاهش فقر در افغانستان

هشدار یک مقام ارشد امریکایی 
از امضانشدن توافقنامۀ امنیتی:

حیات سیاسی افغانستان 
با خطر روبرو خواهد شد

پاکستان از وقوع جنگ داخلی در افغانستان سخن گفت

انتخابات، 
بی برنامه گی و سراِب 

آرزوهای مردم
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زباِن سره در 
جهــان وجود 

ندارد!
ُپرس وشنود با 
عزیزاهلل ایما، 

شاعر و نویسندۀ 
بناِم افغانستانی

آلمان به بيش 
از 250 همکار 

افغانی نيروهای 
خود اجازه 

اقامت داد

در برگ ها

مولفه های 
شکل گيرِی 

دولت و 
جایگاه دولت 

افغانستان

کرزی به رسانه  های سریالنکا:

رییس جمهور بعدی اشتباهات من را تکرار نکند
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انتخابات، بی برنامه گی و سراِب آرزوهای مردم
ورِت طرح اجندای میل در فضای سیایس افغانستان اموِن �ض دداش�ت پ�ی �ی

سیزده سال پیش، اندوه بارترین حادثه در باثبات ترین 
در  نشاط آورترین رویداد  زمینه سازِ  جهان،  سرزمین 
سپتمبر   11 واقعۀ  شد.  جهان  از  نقطه  ناامن ترین 
فراموش شده،  افغانستاِن  که  شد  باعث   2001
و  گیرد  قرار  جهانیان  توجه  کانوِن  در  به یک باره 
تروریسم به عنوان بزرگ ترین تهدید در برابِر جهاِن 
متمدن شناخته شود. با حملۀ تروریستان به برج های 
مرکِز تجارت جهانی در نیویارک، یک عزم جهانی 
برای محو پدیدۀ تروریسم و افراطیت به میان آمد و 
این اراده ـ خواسته یا ناخواسته ـ با نجاِت افغانستان 
از اختناِق طالبانی پیوند خورد. این وضعیِت استثنایی 
و خاص، منجر به ذوق زده گی و ساده انگارِی مفرِط 
جریان های سیاسِی همسو با جامعۀ جهانی در کشور 
شد؛ از همین رو بود که حِل تمام مشکالِت پیچیده 
و تاریخی افغانستان، به یک اجالس و توافِق تعداد 
دولت  یک  عجوالنۀ  تشکیل  و  چهره  محدودی 
خالصه گشت. این مسلمًا شیرین ترین حالت برای 

مردم ما، پس از سه دهه جنگ و ناامنی بود. 
در افغانستاِن خسته از جنگ، یک آرامِش لذت بخش 
به میان آمد؛ ولی به تدریج و با گذشت زمان، اختالِف 
اندیشه ها غبارِ ذوق زده گی  و ساده اندیشی  را زدود، 
را  تاریخی  عقده های  و  کرد  نو  را  کهنه  زخم های 
پیشامدی  هر  با  تازه تأسیس،  دولت  نمایان ساخت. 
و  کاماًل مستعجل  دولِت  که یک  آشکار می ساخت 
سردرگم است. کم کم واضح شد که اعضای دولت 
به  مخصوص  وابسته گی های  و  اهداف  کدام  هر 
خود را دارند و حتا رییس جمهور و معاونانش نیز 
متفاوت از همدیگر می اندیشند و خطوط تفکرشان 
در بسیاری از مسایل، یکدیگر را قطع می کنند. در 
چنین اوضاعی، نه تنها مجاِل تدویِن یک برنامۀ ملی 
برای سعادت و ترقی افغانستان به میان نیامد، بلکه 
انحصارطلبی،  و  معامله  و  خویش خوری  و  فساد 
تبدیل  دولتی  ادارات  در  غالب  فرهنِگ  یک  به 
با  رفت.  هدر  به  جهانی  هنگفِت  کمک های  و  شد 
غیرنظامِی  و  نظامی  پُررنِگ  بازهم حضور  این همه، 
مختنق  حالِت  آن  از  را  افغانستان  جهانی،  جامعۀ 
به  نو  آرایشی  و  کرد  بیرون  گذشته  وحشت ناِک  و 

ساختماِن ظاهرِی افغانستان بخشید. 
ما دو دوره انتخابات را به همین منوال سپری کردیم 
و اکنون در آستانۀ سومین انتخابات و حساس ترین 
دورۀ تاریخی کشور قرار داریم. اکنون تمامِ آن چه از 
می شود،  یاد  سال ها  این  دستاوردهای  عنوان  به  آن 
با سیِل کمک های  حداقل ترین چیزهایی هستند که 
صورت گرفته به افغانستان باید به دست می آمدند. اما 
کاماًل  نیز  دستاوردهای حداقلی  این  که  بدیهی ست 
اکنون سال 2014 فرا  نابودی اند.  شکننده و مستعِد 
کامل  تدارِک خروِج  بین المللی،  نیروهای  و  رسیده 
از این پس  افغانستان را دارند. کمک های جهانی  از 
اگر پایان نیابند، به یقین محدود خواهند شد. در این 
تجزیۀ  یک  صلح،  مذاکرات  و  طالبان  بحث  میان، 
میاِن  را  نفس گیر  روانِی  دغدغۀ  یک  و  کالن  ذهنِی 
آورده  به وجود  سیاست مداران  هم چنین  و  مردم 
است. تمام این موارد و بی شمار معضِل جاری دیگر 
در کشور، به ما این هشدار را می دهد که اگر با انتباه 
از بی برنامه گی های گذشته، روی تدویِن یک برنامۀ 
بزرِگ ملی برای نجاِت افغانستان فکر نشود و یک 
نقشۀ راهِ علمی و عملی برای حرکِت کشور به سوی 
آینده ترسیم نگردد؛ به تدریج با بی میلی جهانیان به 
وضعیت افغانستان، ما در همۀ عرصه ها به بن بست 
به  را  کشور  دیگر،  پی  یکی  بحران ها  و  می رسیم 

فروپاشی و سقوط سوق می دهند.
طوفان زدۀ  کشتی  چالش ها،  تمام  به رغم  اکنون 
انتخابات  دورِ  سومین  به  را  خود  افغانستان 
یک  در  دقیقًا  ما  و  است  رسانده  ریاست جمهوری 
می تواند  که  نقطه یی  گرفته ایم؛  قرار  تارخی  بزنگاهِ 
سکوی صعود یا سقوط بیشتِر افغانستان باشد. مسلمًا 
نگرش،  طرز  به  فرصت،  این  در  صعود  یا  سقوط 
اندیشه ورزی و تصمیم گیرِی ما بسته گی دارد. این که 
دخالت  بدون  و  ـ  تقلب  بدون  انتخاباِت  یک  اگر 
حکومتـ  برگزار شود و مردم رییس جمهورِ دل خواهِ 
خود را برگزینند مشکالِت کشور حل خواهد شد؛ 
برگزاری  هرچند  است.  محض  ساده انگارِی  یک 
پیشرفت  اساسِی  شرایط  از  یکی  سالم،  انتخابات 
که  بدیهی ست  ولی  می شود؛  شمرده  افغانستان  در 
از  پیچیده تر  بسیار  ما  نابه سامانی های  و  گرفتاری ها 
آن اند که با توافق و حضور چند چهره در انتخابات 

و برگزیده شدن شان توسط مردم، رفع شوند. 
نگاه به مسالۀ قدرت در کشور ما، همواره یک نگاهِ 
قومی و قبیله یی بوده و سیاست ورزِی سیاست مداراِن 
افغانستانی، همیشه حوِل عنصر نژاد و زبان چرخیده 
اساس  بر  آن،  فرود  و  فراز  و  کشور  تاریِخ  است. 
غالبًا  قهرمان ها،  و  شده  ترتیب  قومی  عالیِق 
قهرمان های قومی و قبیله یی بوده اند. احزاِب فراقومی 
و کاماًل ملی هرگز رخ ننموده  و موضع گیری بزرگاِن 
سیاست ما، هنوز از دایرۀ قومی بیرون نشده است. 
حتا بر سر کاربرد واژه ها و اصطالحات جدال وجود 
دارد، و در مجموع بر سِر هیچ موضوعی، یک توافِق 
همه گانی به میان نیامده و هنوز هم جنجاِل هویت ها، 
فرصِت  ما  به  ایدیولوژی ها،  و  مذاهب  فرهنگ ها، 
ملت شدن و هم سرنوشت شدن نداده است. مسلمًا 
این همه اختالف وافتراق و این همه بی اعتمادی ونفاق، 
یک شبه به میان نیامده اند که یک روزه از میان بروند. 
این مشکالت وسعتی به درازنای یک تاریخ دارند و 

حِل آن ها برنامه یی درازمدت می طلبد.
و  گرایش ها  تعلقات،  کدام  هر  که  نامزد   10 اکنون 
خاستگاه های خاِص خود را دارند، به میدان انتخابات 
ریاست جمهورِی چنین کشوری قدم نهاده اند و آرزو 
دارند زمامِ امور را به دست گیرند و آیندۀ خوشی را 
نیک،  آرزوی  این  تحقق  اما  زنند.  رقم  مردم  برای 
برنامۀ  داشتِن یک  که  بی شماری می طلبد  تمهیداِت 
مدون و ملی، اساسی ترین الزمۀ آن به شمار می رود. 
اما آن چه تا کنون از نامزدان و تیم های انتخاباتی  و 
از  به چشم خورده است، حکایت  آنان  رقابت های 
بی برنامه گِی نامزدان ریاست جمهوری دارد. در درجۀ 
از  انتخاباتی،  تیم های  ترکیِب  و  تشکیل  نحوۀ  اول، 
می کند.  حکایت  آن ها  بی برنامه گِی  و  شتاب زده گی 
از  نامزدان هر  انتخاباتِی  اختالفاتی که در ستادهای 
نامتجانس  ترکیِب  از  مسلمًا  می نمایند،  رخ  گاهی 
انتخاباتی  تیم های  مصلحتِی  و  ناگزیرانه  کاماًل  و 
کارزارهای  دوم،  درجۀ  در  گرفته اند.  نشأت 
که  به نحوی  نامزدان  کم رنِگ  و  ضعیف  انتخاباتِی 
نقاط  دیگر  در  و  محسوس اند  پایتخت  در  بیشتر 
و  برنامه  نبود  از  بازهم  ندارند،  رنگ ولعاب  کشور 
دارند.  حکایت  مردم  به  ارایه  برای  حرف  نداشتِن 
در درجۀ سوم، برخی شعارهای کاماًل ساده انگارانه 
کلیشه یی  سخنرانی های  هم چنین  و  پوپولیستی  و 
نامزدان  بی برنامه گِی  بیان گِر  بی محتوا،  مناظرات  و 
و  مناظره ها  در  هرچند  هستند.  ریاست جمهوری 
به  نسبت  نامزدان  از  برخی  انتخاباتی،  همایش های 
برخی دیگر، با اعتماد به نفِس بیشتری سخن گفته اند 

و قوی تر ظاهر گشته اند؛ اما در کل، تمام 
ارتجالِی  اعالمِ  از  فراتر  آن ها،  گفتار 
است.  نبوده  احساسات شان  و  دیدگاه ها 
حتا شیوه یی که این نامزدان برای جلب 
کاماًل  گرفته اند،  دست  روی  مردم  آرای 
می آید.  به حساب  ناروش مند  و  سنتی 
این همه در حالی ست که باید برای ادارۀ 
تدبیر  افغانستان،  مثل  پُرچالشی  کشورِ 
اما  داشت.  بزرگ  برنامه یی  و  فراوان 
نامزدانی که حتا در مدیریِت کارزارهای 
عمل  بی برنامه  و  پریشان  انتخاباتی شان 
اداره و  برای  می کنند، چه طور می       توانند 
برنامۀ  یک  صاحب  افغانستان،  رهبری 

مدون باشند؟
بدون شک همۀ مردم افغانستان، به یک 
نامزد بیش از سایرین احساِس عالقه و 
نوشتن  به رغِم  نیز  من  و  دارند  نزدیکی 
را  یکی  نامزدان  میاِن  از  نقدواره،  این 
اما  می دانم؛  دیگران  از  مناسب تر  گزینۀ 
بازهم می دانم که حتا همین نامزد مورد 
نظِر من نیز از یک برنامۀ مدون و روشن برای آیندۀ 
بحِث  که  این جاست  نیست.  برخوردار  افغانستان 
پرداختن به یک برنامۀ ملی و ضرورِت آن در فضای 
سیاسی کشور به ذهن می آید. این ضرورت چندین 
در  مسعود  احمدولی  آقای  توسط  که  است  سال 
کتابی  و  می شود  داده  تذکر  کشور  سیاسی  محافل 
ریفورم  ملی؛  »اجندای  نام  زیر  هدف  همین  به  نیز 
قلم  به  افغانستان«  در  پایدار  ایجاد صلح  و  سیاسی 
در  کتاب،  این  است.  درآمده  تحریر  رشتۀ  به  وی 
بزرگان،  مردم،  تمام  به  مستدلی ست  فراخواِن  واقع 
وضعیت  همه  تا  کشور  نخبه گاِن  و  سیاست مداران 
چتر  یک  زیر  و  کرده  درک  را  افغانستان  مغشوِش 
اجتماعِی  سیاسی  آشفتۀ  فضای  و  آیند  گرد  بزرگ 
و  نظام مند  را  آن  در  جاری  معادالت  و  افغانستان 
که  است  سال  سه  به  نزدیک  بسازند.  برنامه  محور 
آقای مسعود و شماری از نخبه گاِن همراه شده با او، 
توش وتوان شان را به هدِف همه شمول ساختِن  تمامِ 
این ایده در کشور و جلِب همکارِی شخصیت های 
به کار بسته اند و می خواهند  افغانستان  تأثیرگذار در 
به همه بگویند اگر تک محوری از ساحت سیاسِت 
رفع  برای  دیالوگ  فضای  و  برنبندد  رخت  کشور 
آیندۀ  یک  شاهد  نه تنها  ما  نیاید،  میان  به  مشکالت 
بهتر برای افغانستان نخواهیم بود، بلکه روز به روز 
مشکالت و شکاف ها فربه تر از گذشته می شوند و 
غیرقابل  بحران های  سمِت  به  را  کشور  نهایت  در 

کنترل، تجزیه و فروپاشی سوق می دهند. 
او،  نخبه گانی  تیم  و  ملی  اجندای  طرح  بنیان گذار 
جلوگیری از این حادثه و هدایِت افغانستان در مسیر 
و  داده  قرار  نصب العین  را  پایدار  ثباِت  و  سعادت 
تشکیل دولت وحدت ملی از دِل انتخابات پیِش رو 
نامزداِن  ما عنوان می کنند.  جامعۀ  مبرمِ  را ضرورِت 
ریاست جمهوری که بدون شک یکی از آن ها پیروز 
میدان انتخابات خواهد بود، باید بدانند که پیروزی 
ملی،  برنامۀ  یک  نداشتن  صورت  در  انتخابات  در 
به محض آغاز دورۀ مأموریت، رنگ می  بازد و خیلی 
زود عجز و ناتوانی بر نشاط پیروزی غالب می گردد. 
سکان  تحویل گرفتِن  از  پس  بالفاصله  پیروز  نامزد 
مشکالِت  بی شمار  جنِگ  به  باید  کشور،  سیاست 
به  مردم  هدیه شدۀ  اعتماد  و  برود  افغانستان  جامعۀ 

خود را به بهترین شکل پاسخ دهد. 
حضور  یُمن  به  فقط  کرزی  آقای  بی برنامۀ  دولِت 
جهانی،  جامعۀ  معنوی  و  مادی  پُررنِگ  حمایِت  و 
مسالمت آمیز  واگذارِی  آستانۀ  تا  را  خود  توانست 
قدرت اداره کند. اما اگر دولِت آینده بی برنامه باشد 
محروم؛  نیز  خارجی ها  مساعدِت  و  حضور  از  و 
به یقین که همین اندازه توفیق را هم تجربه نخواهد 
کرد و خیلی زود در گرداِب مشکالت ساقط خواهد 

شد. 
به جرأت می توان گفت که هر نوع  این اوصاف،  با 
به حساب  سراب  رو  پیِش  انتخاباِت  به  امیـدواری 
سیاسی  فضای   بر  بی برنامه گی  که  مادامی  می آید 

کشور حاکم باشد. 
سراب آرزوهای مردم، زمانی رنِگ حقیقت به خود 
می گیرد که بزرگان سیاسِت افغانستان به شکست ها 
بی برنامه گی  اثر  بر  خود  پِی  در  پی  اشتباهاِت  و 
ذهن وضمیِر  در  را  برنامه محوری  و  کنند  اعتراف 
رفتاری  هیچ  دیگر  که  دهند  جای  چنان  خویش 

بیرون از آن را مرتکب نشوند. 
این کار دشوار است ولی ناممکن نیست؛ انتخابات 

بهترین فرصت برای آغازِ این تغییِر بزرگ است!
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استقبال حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان، از تصمیم 
برادرش قیوم کرزی، مبنی بر کنار رفتن از صحنۀ رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری، واکنش های بسیاری را در جامعه 

برانگیخته است.
کناره گیری  به  را تشویق  برادرش  او  آقای کرزی گفت که 
نفع  به  کرزی  قیوم  این که  اما  کرده،  انتخاباتی  مبارزاِت  از 
رفته ،  کنار  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  از  کدام یک 

تصمیِم شخصی اش بوده است.
کرزی  آقای  که  می گویند  کرزی  آقای  سیاسِی  مخالفان  اما 
رسول،  زلمی  سمِت  به  برادرش  گرداندِن  در  در صد  صد 
نقش تعیین کننده  داشته است. به گفتۀ این مخالفان، این اقدامِ 
آقای کرزی، به گونۀ صریح دخالِت او را در انتخابات نشان 

می دهد و روند انتخابات را متأثر می سازد. 
ولی برعکس، اعضای ستاد انتخاباتِی آقای رسول و موافقان 
او، علت کنار آمدِن قیوم کرزی با زلمی رسول را، نزدیک 
بودِن برنامه های این دو نامزد می دانند و به این باور اند که 
و  مهم  بسیار  تیم،  این  ساختن  موفق  در  می تواند  کار  این 
سرنوشت ساز تمام شود. اما دخالت آقای کرزی به نفع یک 
را در ذهنیت ها   تیم  آن  انتخاباتی حتا می تواند جایگاه  تیم 
اقدامِ  این  مغشوش سازد. هرچند آقای کرزی می گوید که 
انتخابات  سالم تِر  و  بهتر  برگزارِی  به  می تواند  برادرش 
پیِش رو کمک کند و عالوه بر این، از احتماِل دخالت  های 
خارجی در روند انتخابات می کاهد؛ اما ذهنیت های زیادی 
باور  این  و  گرفته  قرار  اقدام  این  برابِر  در  افغانستان  در 
تقویت شده که حامد کرزی در روند مبارزات انتخاباتی، به 

مهره چینی پرداخته است. 
کتمان کارِی  به  سخنانش  در  کرزی  حامد  دیگر،  سوی  از 
که  است  گفته  جمله  از  و  پرداخته  نیز  واقعیت ها  برخی 
برادرش را تشویق به کناره گیری از مبارزاِت انتخاباتی کرده، 
انتخاباِت  نامزدان  اما این که قیوم کرزی به نفع کدام یک از 
ریاست جمهوری کنار رفته ، تصمیم شخصی اش بوده است. 
نشانه  ده ها  که  می کند  مطرح  حالی  در  را  سخنان  این  او 
کرزی  آقای  می دهند  نشان  که  دارند  وجود  عیان  سند ِ  و 
بسیار تالش کرده تا برادرش را به نفِع زلمی رسول از دور 
خارج سازد. چنان که جرگۀ درانی ها در کابل، از قیومِ کرزی 
حمایت و فیصله کرده بود که باید زلمی رسول به نفِع قیوم 
در  آنان  نماینده گاِن  از  تن  بیست  هم چنین،  بگذرد.  کرزی 
قیوم کرزی حمایت کردند، ولی  از  ارگ ریاست جمهوری 
حامد کرزی گفت که نخیر؛ باید قیوم به نفع زلمی بگذرد! 

را  عالقه اش  نمی تواند  و  نتوانسته  کرزی  آقای  بنابراین، 
نسبت به زلمی رسول از مردم پنهان نگه دارد. 

هم چنان آقای کرزی می گوید که با آمدن برادرش در کنار 
وجود  خارجی ها  مداخلۀ  برای  دلیلی  دیگر  رسول،  زلمی 
اعضای  و  داخلی ها  مداخلۀ  به  اشاره یی  هیچ  او  اما  ندارد؛ 

حکومت به نفِع نامزد خاصی در این انتخابات نمی کند.
به هر صورت، مداخلۀ رییس جمهور برای شکل گیری تیم 
جدید انتخاباتی، یک اقدامِ مهم در روند مبارزات انتخاباتی 
پنداشته می شود؛ اما به همان پیمانه، میزان دخالت های بیشتِر 
به  ویژه زمانی که  باال می برد.  انتخابات را  رییس جمهور در 
رییس جمهور در اظهاراتش چیزهایی که افشا شده اند را از 
مردم پنهان می کند، این باور برجسته می شود که اگر این گونه 
پیش برویم، روند انتخابات دچار حادثه خواهد شد. از این 
در  مداخله  از  رییس جمهور  که  است  این  ما  پیشنهاد  رو، 
امور انتخابات دست بکشد و بگذارد مردم با رای خویش، 
دخالت های  آن،  غیر  در  کنند.  انتخاب  را  نظر  مورد  نامزد 
آشکار رییس جمهور در چیدمان انتخاباتی، می تواند به دیگر 
اعضای حکومت، جرأِت استفاده از امکاناِت دولتی به نفِع 

یک نامزد خاص را اعطا کند.
و  انتخابات  اعتبار  که  در صورتی  بداند  باید  رییس جمهور 
روند آن دچار آسیب  شود، مسوولیِت هر نوع بحران و پیامِد 
بنابرین،  بود.  خواهد  ایشان  شخِص  به دوش  آن  از  ناشی 
پروسۀ  در  دخالت  از  رییس جمهوری  که  است  شایسته 
انتخابات دوری کند و بگذارد که قدرت بر بنیاد آرای مردم 
حکومت  مداخلۀ  و  جانب داری  نوع  هر  زیرا  یابد.  انتقال 
آیندۀ  و  مردم  رواِن  بر  نامطلوبی  تأثیِر  انتخابات،  زمینۀ  در 

افغانستان می گذارد.

سایۀ تیرۀ مداخالِت 

رییس جمهور بر انتخابات
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کمیسیونر عالی پناهنده گان سازمان ملل اعالم کرد که اکثریت 
اخراج  مرکزی  افریقای  جمهوری  غربی  نیمه  از  مسلمانان 

شده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو گوترس، کمیسیونر عالی 
پناهنده گان سازمان ملل گفت که هزاران تن از غیرنظامیان »در 
افریقای مرکزی در معرض کشته شدن در مقابل چشمان ما 

قرار دارند«.
اکثریت  »پاکسازی«  شاهد  ما  دسمبر  اوایل  از  گفت:  وی 
جمعیت مسلمان در غرب جمهوری افریقای مرکزی شده ایم.

گوترس در نشست 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در 
خصوص بحران در خصوص آفریقای مرکزی، گفت: هزاران 
دومین  این  و  گریخته اند  کشور  از  )مسلمانان(  آنان  از  تن 
گروهی است که بر اثر این بحران از کشور خارج شده  است 

و بیشتر آنها دائمًا تهدید می شوند.
کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، گفت: دقیقًا 
هفته گذشته حدود 15 هزار تن در اماکنی در غرب جمهوری 
را  آنها  باالکا  ضد  عوامل  و  افتادند  دام  به  مرکزی  آفریقای 

محاصره کردند. احتمال حمله به آنان بسیار زیاد بوده است.
وی در ادامه افزود: نیروهای بین المللی در برخی از این اماکن 
تقویت  امنیتی  تمهیدات  میزان  سریعًا  اگر  اما  دارند،  حضور 
نشود، بسیاری از این غیرنظامیان درست در مقابل چشمان ما 

کشته خواهند شد.
گوترس عنوان داشت که تا سال قبل جمهوری آفریقای مرکزی 
»با درگیری مذهبی« غریبه بود اما این خونریزی ها که میزان 
آنها رو به افزایش است، گروه های مسلح را قادر به بکارگیری 

مذهب به عنوان بهانه یی برای خشونت ها کرده است.
باید  مذهبی  پاکسازی  شیطانی  اقدام  افزود:  همچنین  وی 

هم اکنون خاتمه یابد.
ملیسا فلمینگ، سخنگوی گوترس نیز گفت که غرب جمهوری 

آفریقای مرکزی تقریبًا نیمی از کشور را تشکیل می دهد.

چرا روسیه دیگر از غرب نمی هراسد
رییس  پوتین،   والدیمیر   - نمی کند  باور  هنوز  غرب 
است.  کرده  حمله  اوکراین  به  روسیه  جمهوری 
دیپلمات های آلمانی، مقام های اتحادیه اروپا و کارشناسان 
امریکایی گیج و سرگردان شده اند. چرا روسیه روابط چند 

تریلیون دالری خود را با غرب به قمار گذاشته است؟
رهبران غربی به این دلیل گیج و سردرگم هستند که درک 

صاحبان  چرا  نکرده اند 
همانند  دیگر  روسیه 
جنگ  از  پس  دوره 
احترام  اروپا  به  سرد 
روسیه  نمی گذارند. 
که  است  عقیده  براین 
غرب دیگر یک شریک 
ائتالف نیست. روسیه بر 
این باور است که غرب 
فکر  پول  به  تنها  دیگر 

می کند.
این  پوتین  اطرافیان 
شخصا  را  مساله 
روسیه  حکام  می دانند. 
به خرید  سال هاست که 
آنها  مشغولند.  اروپا 
آپارتمان های  و  قصرها 
گرانقیمتی از غرب لندن 

تا ساحل کوت دوآژور در فرانسه دارند. فرزندانشان در 
پانسیون های انگلیس و سوییس تحصیالتشان را به اتمام 
و  اتریش  بانک های  در  و سرمایه شان  پول  و  می رسانند 

بریتانیا محفوظ است.
تشکیالت  از  این  از  بیش  دیگر  پوتین  داخلی  حلقه 
اروپایی نمی هراسد. آنها زمانی تشکیالت اروپایی را در 
ام .آی6 ) سرویس اطالعات خارجی انگلیس( می دیدند. 
اما حاال مسایل بهتری می دانند. آنها مستقیمًا فهمیده اند که 
چگونه آریستوکرات ها و شرکت های عظیم غربی ناگهان 
تغییر می کنند؛ هنگامی که پای سرمایه هایشان وسط باشد. 
آنها این اروپایی ها را همانند منافقان و مزورها می بینند- 
همان برگزیدگان اروپایی که به آنها کمک کردند تا مال 

و ثروتشان را مخفی کنند.
اروپایی  سفارت های  که  وقتی  روسیه  قدرتمندان  زمانی 
صادر  روسی  شرکت های  در  فساد  علیه  بیانیه هایی 
را  کار  این  دیگر  اما  می کردند.  توجه  آن  به  می کردند 
تجار  بانک ها،   می دانند  خوبی  به  آنها  چراکه  نمی کنند. 
انجام  برایشان  را  کثیف  کارهای  که  اروپایی  وکالی  و 
جزایر  تا  هلند  آنتیل  از  مخفیگاه هایشان  از  می دهند، 

ویرجین انگلیس این روند فساد را می گسترانند.
ما درباره یک مبلغ »زیاد« حرف نمی زنیم. بلکه سخن ما 

درباره یک مبلغ »خیلی زیاد« است. بانک مرکزی پوتین 
تخمین زده که دوسوم از 56 میلیارد دالری که از روسیه 
در سال 2012 خارج شده احتماالً مربوط به فعالیت های 
غیرقانونی بوده است؛ جرایمی نظیر رشوه،  پول حاصله 
از قاچاق موادمخدر و تقلب مالیاتی از جمله اینها هستند. 
این همان پولی است که بانکداران انگلیسی از آن برای 

گستراندن فرش قرمز برایشان در لندن استفاده می کنند.
نیز  را  آمریکا  ضعف  روسیه،  اروپا،  در  فساد  بر  عالوه 
می بیند. کرملین به این مساله اعتقادی ندارد که کشورهای 
اروپایی – بجز آلمان- به راستی از آمریکا مستقل باشند. 
روس ها این کشورها را به نوعی مشتریانی می دانند که 
جنگ  دوران  همانند  حاضر  حال  در  می تواند  واشنگتن 
سرد بر آنها فشار وارد آورد؛ امری که علیه روسیه قابل 

اجرا نیست.
زمانیکه روسیه می بیند اسپانیا، ایتالیا، یونان و پرتغال در 
داخل اتحادیه اروپا برای تبدیل شدن به بهترین شریک 
تجاری مسکو با یکدیگر به رقابت می پردازند )در ازای 
عدم توجه به حقوق بشر(،  شاهد است که کنترل آمریکا 

بر اروپا به تدریج در حال محو شدن است.
از ضعف  روسیه  بازمی گردیم.  مسکو  به  دیگر  بار  حال 
ماجراجویی  یک  از  کرملین  زمانی  است.  مطلع  امریکا 
زمان  اقتصادی  تحریم های  داشت  احتمال  که  خارجی 
جنگ سرد را احیا کند، می هراسید: ممنوعیت صادراتی 
در صنعت نفتش و کوتاه شدن دستش از بانکداری غرب. 

اما دیگر نه.
در  روسیه  قمار  می بیند:  آشفته  را  آمریکا  اکنون  روسیه 
آمریکا  خارجی  سیاست  تشکیالت  برای  اوکراین  قبال 

یک شوک بود. آنها ترجیح می دهند درباره چین سخن 
بگویند یا در مذاکرات صلح فلسطین و اسرائیل حاضر 
شوند. روسیه، آمریکا را آسیب پذیر می بیند: در افغانستان، 
و  حمایت  نیازمند  شدت  به  آمریکا   - ایران  و  سوریه 
تجهیزاتش،   انتقال  و  نقل  تداوم  برای  روسیه  پشتیبانی 

میزبانی کنفرانس های صلح یا اعمال تحریم هاست.
نگران  و  دست پاچه  مسکو 
دارند  آنها  که  هرآنچه  نیست. 
صورت  به  حاضر  حال  در  و 
مایملک در اروپا و حساب های 
است،  شده  محصور  بانکی 
را  آنها  تئوری،   صورت  به 
اتحادیه   - می کند  آسیب پذیر 
اروپا می تواند با یک تحقیقات 
و  پولشویی  درباره  سریع 
دست  ویزا،  صدور  ممنوعیت 
آنها را از ثروت شان کوتاه کند 
شاهدند  آنها  حاضر  در  اما   -
سر  تنها  اروپایی  دولتهای  که 
کاری  انداخته اند و  راه  و صدا 
همانند وضع قانون مگنتیسکی 
دهند؛  انجام  نمی توانند  را 
تعداد  تا  شد  باعث  که  قانونی 
خالفکار  مقام های  از  زیادی 

روس از ورود به آمریکا منع شوند.
تمامی این موارد باعث شده تا پوتین بسیار مطمئن شود 
– مطمئن از این مساله که بزرگان اروپایی به شدت نگران 
این مساله هستند که پول دربیاورند تا اینکه در برابرش 
مقاومت کنند. مدرک در آنجاست. پس از آنکه نیروهای 
پایتخت  تفلیس،  به حومه  نظامی روسیه در سال 2008 
شد،  مطرح  نقدهایی  و  اظهارنظرها  رسیدند،   گرجستان 
نگرانی های  بر  مبنی  اروپا  اتحادیه  جانب  از  نامه هایی 
مبالغ  برابر  یکبار دیگر صداها در  اما  ارسال شد  مقام ها 
و  شد  خاموش  اروپا  بانک های  در  روسیه  میلیاردی 

فروکش کرد.
زشت  و  پلید  بخش  از  که  می کند  فکر  حاال  کرملین 
اروپایی را  اروپا مطلع است؛ فکر می کند که تشکیالت 
جزء به جزء در دست دارد. مردانی که روسیه پوتین را 
می گردانند، آنها را همانند سیاستمدارانی متعلق به دوران 
بازگردیم،   1980 دهه  به  اگر  می دانند.  شوروی  آخر 
بین المللی  مارکسیسم  یک  درباره  شوروی  که  می بینیم 
اروپا  نداشت.  آن  به  اعتقادی  هیچ  اما  می گفت  سخن 
اما  زند  می  بشر  حقوق  از  دم  روسیه  اعتقاد  به  امروزه 
اعتقادی به آن ندارد. اروپا در واقع امروز با اندیشه پول 

درآوردن به هر قیمتی اداره می شود.

گزارش سازمان ملل از »پاکسازی« 

مسلمانان در آفریقای مرکزی

اردوغان: نامزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری را بررسی می کنم

الوروف: 

تحریم ها علیه روسیه فضا را متشنج می کند
جنرال دمپسی: 

افشاگری اسنودن میلیاردها دالر 

هزینه به امریکا تحمیل کرد تصمیم  که  این  بیان  با  الوروف  سرگئی 
علیه  تحریم ها  اعمال  برای  واشنگتن 
تصریح  می کند،  متشنج  را  فضا  روسیه 
به  تاکنون  واشنگتن  و  مسکو  که  کرد 
توافق نهایی در خصوص اوکراین دست 

نیافته اند
الیوم،  روسیا  خبری  شبکه  گزارش  به 
روسیه  خارجه  وزیر  الوروف،  سرگئی 
وزیر  کری،  جان  با  دیدارش  از  پس 
ما  کرد:  اظهار  رم  در  امریکا  خارجه 

اوکراین دست  نهایی در خصوص  توافق  به  تاکنون 
نیافته ایم و می خواهیم بدانیم که منظور شریکان ما از 
پیشنهادشان در خصوص ایجاد یک راهکار بین المللی 

در مورد اوکراین چیست.
توافق  به  احترام  که  کرد  اعالم  روسیه  وزیر خارجه 
21 فبروری اهمیت دارد، به ویژه آنچه که در مورد 
اصالح قانون اساسی و تشکیل دولت وحدت ملی و 

برگزاری انتخابات است.
وی با بیان اینکه باید تمامی مناطق در اوکراین با هر 
روندی در این خصوص موافقت کنند، اظهار کرد که 
پیشنهادهای وزیر خارجه امریکا را به اطالع والدیمیر 

پوتین، رئیس جمهوری روسیه خواهد رساند.
مسکو  که  یافته  توافق  کری  با  اینکه  بیان  با  وی 
پیشنهادهای امریکا را مورد بررسی قرار دهد، تصریح 
کرد که این والدیمیر پوتین است که تصمیم را اتخاذ 

خواهد کرد.
تصمیم های  کرد:  نشان  خاطر  روسی  مقام  این 

واشنگتن بر روی اعمال تحریم ها علیه روسیه، فضا 
را  امریکا  توجه وزیر خارجه  متشنج می کند. من  را 
نسبت به این مسئله جلب کردم که در حال حاضر 
شهروندان  فهرست  و  است  افزایش  به  رو  تنش ها 
عمل  به  ممانعت  امریکا  به  آنها  ورود  از  که  روسی 

می آید، اعالم شده است.
این مقام روسی تصریح کرد: کری تاکید کرد که چنین 
فهرستی تاکنون تدوین نشده و آنچه که مطرح است 
پاسخ  است.  این خصوص  در  دستوری  تنها صدور 
کری اساسا هیچ چیزی را تغییر نمی دهد و سخنانی 
تهدیدی  خود  نوبه  به  فهرست ها  این  خصوص  در 
علیه روسیه تلقی می شود. تصمیم تعلیق فعالیت گروه 

8 نیز تهدیدی علیه مسکو به شمار می آید.
الوروف با بیان اینکه زبان تحریم ها و دادن اولتیماتوم 
به مذاکرات طبیعی کمکی نمی کند، به این مسئله اشاره 
کرد که پوتین موضع شفافی را در خصوص اوکراین 
اتخاذ کرده و این موضع به صورت چشمگیری در 

جهان، مورد قبول واقع شده است.

نخست وزیر ترکیه با »پیشرو« خواندن خود در جریان یک راهپیمایی، 
گرفتن  به دست  برای  تمایل وی  می گویند  که  مخالفانی  به  خطاب 

سمت ریاست جمهوری ترکیه بیهوده است، واکنش نشان داد.
به نوشته روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان در جریان راهپیمایی 
روز پنج شنبه با اعالم اینکه رقابت انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 
انتخابات  از  این مساله را پس  دستور کار اصلی وی نیست، گفت: 

محلی 30 مارچ سال جاری میالدی مورد بررسی قرار می دهم.
نمی توانم  من  می گویند  مخالفان  گفت:  ادامه  در  اردوغان 
در  سپس  و  بگذرد  مارچ   30 بگذارید  شوم،  ترکیه  رییس جمهوری 

مورد این مساله صحبت کنید.
اظهارنظرهای اردوغان واکنشی به حزب مخالف جنبش ناسیونالیست 
که  بود  گفته  اخیرا  مخالف  حزب  این  رهبر  باغچلی،  دولت  بود. 

اردوغان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری قابلیت ندارد.
وی با حضور در یک راهپیمایی در والیتی واقع در شمال غرب ترکیه 

گفته بود که زندگی سیاسی اردوغان به اتمام رسیده است.
مردم  مخالف  حزب  رهبر  اوغلو،  قلیچدار  کمال  این  بر  عالوه 
جمهوری خواه ترکیه نیز در جریان سخنرانی خود در استانی واقع در 
دریای سیاه، به فساد گسترده در مورد دولت اردوغان اشاره کرد و 
گفت: فساد گسترده و اختالس و رشوه در دولت ترکیه، این دولت 

آنکارا را ضعیف کرده است. آنها کشور را سرقت کرده اند.

امریکا گفت، دو سال  رییس ستاد مشترک ارتش 
زمان و میلیاردها دالر پول الزم است تا اطالعات 
افشا شده از سوی کارمند سابق آژانس امنیت ملی 

امریکا جبران شود.
به گزارش شبکه خبری راشا تودی، جنرال مارتین 
دمپسی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا به کمیته 
اعالم  امریکا  نماینده گان  مجلس  مسلح  خدمات 
کرد که پنتاگون یک هیات مشترک را برای تعیین 
این مساله تشکیل داده که چگونه این اسناد مورد 

استفاده قرار گرفته اند.
این  داد،  گزارش  نیز  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
هیات مشترک دو سال زمان نیاز دارد تا به ارزیابی 
اسنودن،  ادوارد  توسط  اطالعات  افشای  مساله 

کارمند سابق آژانس امنیت ملی امریکا بپردازد.
اکثریت اسناد منتشر و افشا شده توسط این فرد به 

ظرفیت های نظامی امریکا مرتبط است.

                                                                                                                                   بن جوده - پوليتيکو
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بخش دوم و پایانی

ازدواج با همکار و هشـدارها

5ـ مرزهای تان را مشخص كنید
ازدواج با همکار می تواند تغییرات یا محدودیت هایی را در زنده گی مشترک برای 
طرفین ایجاد کند و باعث بروز برخی مالحظات  شود که شاید تا پیش از ازدواج، 
اصاًل برای هیچ یک از طرفین مهم نبوده و حتا به آن توجه نمی کرده اند؛ مثاًل وقتی 
گرم  او  با  و  دارد  همکارش  با  ارتباط صمیمی  همسرش  می بیند  آقایی  یا  خانم 
ازدواج  از  قبل  فرد  همین  آن که  حال  می شود؛  ناراحت  است،  خنده  یا   صحبت 
دربارۀ نحوۀ ارتباط با همکاراِن آقا یا خانِم خود حساسیتی نداشته است. از سوی 
باعث سردی و یک نواختی  بودن،  کنار هم  در  دیگر، گاهی ساعت های طوالنی 
روابط می شود و نباید این مسأله را نادیده گرفت. تفاهم نداشتن بر سر یک مسأله 
و گاهی بحث کردن در مورد آن، در زنده گی هر زوجی اتفاق می افتد و نمی توان 
آن را انکار کرد. در چنین شرایطی ممکن است زوج همکار اختالف نظر و قهر 
و دعواهای خود را به محل کار بکشند و این یعنی باخبر شدِن تمام همکاران از 
مسایل زنده گی خصوصی آن ها. با وجود این، نباید فراموش کرد زن و شوهرهای 
مرز  ازدواج،  از  قبل  بنابراین  نمی کنند.  رفتار  این گونه  که  هستند  هم  همکاری 

مشخصی بین زنده گی و کارتان تعیین کنید. 
6ـ محیط كار را میدان رقابت نکنید

یکی از دالیلی که گاهی باعث می شود کارِ یک زوِج همکار به دفتر مشاوره بکشد، 
ارتقای شغلِی یکی از طرفین در محیط کار است؛ موضوعی که در فلمی به نام 
»همسر« )ساختۀ مهدی فخیم زاده( به خوبی نمایش داده شده است: زن و شوهری 
که در شرکتی کار می کنند و رییس شرکت به جرم اختالس دستگیر می شود. مرد 
هم که معاونِت شرکت را به عهده دارد، مطمین است وی را به ریاست شرکت 
انتخاب خواهند کرد، ولی هیأت امنا همسر او را برمی گزیند. مرد که تحمل ریاست 

همسرش را ندارد، مشکالتی در محل کار و در نتیجه خانواده به وجود می آورد. 
عالوه بر این، اخراج یا تعدیِل یکی از طرفین هم می تواند مشکل ساز باشد. مثاًل 
ممکن است زنی که به دلیل تعدیل نیرو از شرکت بیرون آمده، عزمش را جزم کند 
که شوهرش هم از محیط کار بیرون بیاید؛ چون معتقد است محیط کار را به خوبی 
می شناسد و می داند چه کسانی در اطراف همسرش هستند و این که همسرش با 
زنان یا مردان شرکت ارتباط صمیمی یی دارد، او را ناراحت می کند. پس قبل از 
با طرف  این مسایل  بگیرید و در خصوص  اقدامی، تمام جوانب را در نظر  هر 

مقابل تان صحبت کنید.

 7ـ مراقب نگاه دیگران باشید
آدم های کنجکاو همه جا هستند. وجود این افراد فقط محدود به آشنایان و اطرافیان 
که  باشید  داشته  کنجکاوی  همکارِ  هم  کار  محیط  در  است  ممکن  و  نمی شود 
»شوهرت  که:  این دست  از  کنجکاوی هایی  دربیاورد.  زنده گی تان  از  سر  بخواهد 
را همراهی  او  تو هم مجبوری  این که  یا  تأمین می کند  را  به تنهایی مخارج خانه 
کنی«، »چرا اجازه می دهی همکاران خانم یا آقا همسرت را به اسِم کوچک صدا 
باشید و حساسیت های  . پس مراقِب رفتار و گفتارتان در محیط کار   کنند« و... 

بی جا نشان ندهید؛ زیرا از هر نظر زیر ذره بیِن نگاه دیگر همکاران هستید.

منبع: سالمت نیـوز

        عبدالحفيظ منصور
چکیـده:

شناخته  دولت  دسته  سه  تاریخ،  درازنای  در 
شده است: دولت های سنتی، دولت های مدرن 

و دولت های پست مدرن.
به  کشورها  از  زیادی  شمار  که  حالی  در 
گام  پست مدرن  دولت های  دادِن  شکل  سوی 
و  گیرمانده  سنت ها  در  افغانستان  برمی دارند، 
است.  نشده  مدرن  دولِت  ایجاد  به  قادر  حتا 
افغانستان،  در  جهانی  جامعۀ  حضور  یُمن  به 
این  که  داده،  زخ  دولت داری  امر  در  تحوالتی 
تحوالت نیز ناهماهنگ و نامتجانس می باشند. 
افغانستان صفاتی  کنونِی  دولت  دیگر،  زبان  به 
نگه داشته،  خود  در  را  دیرینه  سنت های  از 
و  برگرفته  را  مدرن  دولت های  از  خصایصی 
پست مدرن  دولِت  مولفه های  از  هم  چیزهایی 
کنونی  دولت  بنابراین  است؛  کرده  کاپی  را 
افغانستان به هیچ یک از دسته های شناخته شدۀ 
خود  واقع،  در  و  نمی رساند  تعلق  دولت ها 
یک  به  بیشتر  که  منحصربه فردی ست  الگوی 

کاریکاتور سیاسی شباهت دارد.

دولت های سنتی

دولت های سنتی بر پایۀ سنت ها اداره می گردند. 
زعیم دولت، سمبول و نماد اعتبار و مشروعیت 
میراثی  صورت  به  را  آن  و  می شود  پنداشته 
دولت هایی،  چنین  در  طبعًا  می آورد.  به دست 
قدرت در یک خانواده دست به دست می گردد 
از مرگ پدر، قدرت سیاسی به صورت  و پس 
دستگاه  می پذیرد.  تعلق  ارشد  فرزند  به  عادی 
دولت، یک پارچه و ساده است و بیشتر به امور 
سلطنتی می پردازد. جامعه به دو بخش اساسِی 
خوانده  رعیت  که  مردم  و  سلطنتی  خانوادۀ 

می شوند، تقسیم می گردد.
مشخصی  کاماًل  مرزهای  دولت ها  این گونه 
دیده  امپراتوری  یک  حد  در  گاهی  ندارند. 
محدود  ساحۀ  یک  در  هم  گاهی  و  می شوند 
به حکمروایی می پردازند. مدافعان و پاسداراِن 
دولت های سنتی، توسط سراِن اقوام و اشراف 
چنین  می یابند.  تدارک  کنار  و  گوشه  از 
اقتصادی خود را یا  نیازمندی های  دولت هایی، 
از راهِ تاراج همسایه گان و یا هم از طریِق وضع 
مالیاِت سنگین بر رعایا تهیه می کنند. دولت های 
با قلمرو وسیع، دارای پول خاِص خود می باشند 
و دولت های کوچک، از پول رایِج دول همسایه 

که  بوده اند  هم  امپراتورهایی  می کنند.  استفاده 
را  خود  مأموریِت  و  آسمانی  را  خود  نسِب 

برگرفته از دستورهای الهی وانمود می کردند.

دولت های مدرن
دولت های مدرن را دولت های ملی نیز می نامند. 
وستفالیا  معاهدۀ  به  دولت ها  این گونه  پیشینۀ 
قانون  دولت ها،  از  دسته  این  در  برمی گردد. 
جاگزیِن رسوم و عنعنات می گردد و بر پایۀ این 
اصل است که با شکل گیری دولت های مدرن، 
قوانین سیاسی نیز تدوین و ترویج پیدا می کننـد. 
پیچیده گی رو  به  از ساده گی  دولت های مدرن 
زمینۀ  و  می پذیرد  قوا صورت  تقسیم  می نهند؛ 
حضور مردم در تصمیم گیری ها فراهم می شود. 
میراث  به  مشروعیت  مدرن،  دولت های  در 
گرفته نمی شود؛ مردم منبِع مشروعیت می باشند 
و به درجات مختلف، آن ها در تعیین سرنوشِت 
رقابِت  در یک  قدرت  می گردند.  خود شریک 
مسالمت آمیز دست به دست می شود، نهادهای 
مدنی مجاِل ظهور می بایند  و برای جلب افکار 

مردم به رقابِت سیاسی مبادرت می ورزند.
در دولت های مدرن، ارتش ملی شکل می گیرد 
خدمِت  به  جلب واحضار  به صورت  جوانان  و 

نامِ  زیر  مباحثی  فرا خوانده می شوند.  سربازی 
امنیت ملی، منافع و مصالِح ملی طرح می گردند 
شناخته  ملی  اسرار  به حیث  موضوعاتی  و 
مدرن  دولت های  آن،  اساس  بر  و  می شوند 
می نشینند.  متخلفین  با  قضاوت  و  داوری  به 
و  ویزا  اساس  بر  کشورها  میان  رفت وآمد 
پاسپورت صورت می پذیرد و مسایلی هم چون 
می گردد.  داغ  داخلی  شهروند  و  خارجی  تبعۀ 
به دیدۀ شک و تردید  بیرونی،  به هر شهروند 
نگریسته می شود و دولت در تعقیب و کنترِل 
آن ها خود را مسوول می داند. به منظور حراست 
از منافع و مصالح ملی، همان گونه که قیدهایی 
بر رفت وآمد شهروندان وضع می گردد، در امر 
کامل  احتیاط  با  نیز  بیرونی  سرمایه گذاری های 
سرمایه گذاری  که  بسا  چه  و  می شود  عمل 
کشورهای خارجی، زیر 49 درصد قابل پذیرش 
می باشد، تا در آینده به استقالل و حاکمیِت ملی 

آسیبی وارد نگردد.

دولت های پست مدرن
از  جدیدی  نسل  بدین سو،  1980م  دهۀ  از 
از  که  برآوردند  سر  آهسته آهسته  دولت ها 

با دولت های مدرن تفاوت  رهگذر ویژه گی ها، 
دارند. این گونه دولت ها اکنون سیر رو به تزاید 
را  دولت ها  از  دسته  این  دانشمندان،  و  دارند 

دولت های پست مدرن نامیده اند.
حالِت  از  را  قوانین  پست مدرن،  دولت های 
بیرون آوردند و در  انعطاف ناپذیر آن  خشن و 
که  پرداختند  سنت هایی  شناسایی  به  آن،  کنار 
می تواند به حال مردمِ آن کشور مفید تمام شود؛ 
بدین معنی که دولت های پست مدرن برای حل 
مشکالِت فراراه خویش، از قانون و سنت های 

موجود استفاده می برند. 
امر کسب مشروعیت،  در دولت های مدرن در 
اما  می شد،  شمرده  مرجح  قانون  به  پای بندی 
در دولت های پست مدرن مشروعیت یک نظامِ 
سیاسی نه به قانون مندی آن وابسته است و نه 
اعتبار دینی آن؛ بل دولِت مشروع آن است  به 
که رضایِت مردم را حاصل بدارد و در این راستا 
از خود استعداد و توانایی نشان دهد. مرزهای 
داده،  از دست  را  پیشیِن خود  ملی، حساسیت 
فزونی  آن  از  بیشتر  یا  تابعیت  دو  دارای  افرادِ 
را  خود  جای  ملی گرایی،  شعارهای  می گیرند. 
استقالل،  مانند  مفاهیمی  می دهد.  همگرایی  به 
می گردند،  متحول  ملی  منافع  و  ملی  حاکمیت 
به گونه یی که آن معنِی قبلی خود را از دست 
پیشرفتۀ  تکنالوژی  ظهور  اثر  بر  می دهند. 
اطالعاتی، حفظ مسایلی به نام اسرار ملی دشوار 
ملی  زعیم  ملی،  سرود  ملی،  پرچم  می شود. 
را  سابق  هیجاِن  و  آن شور  دیگر  ملی،  پول  و 

نمی داشته باشند.
و  نهادها  پست مدرن،  دولت های  عصر  در 
مدافع  نهادهای  مانند  بین المللی  موسسات 
زنان،  حقوق  از  دفاع  موسسات  بشر،  حقوق 
تجارت  اتحادیۀ  و  پول  بین المللی  صندوق 
جهانی، بیشتر از دولت ها نقش می یابند و روز تا 
روز بر اعتبار آن ها در میاِن مردم اضافه می گردد. 
دولت های پست مدرن، مباحث امنیتی و سیاسِی 
حقوق  اقتصادی،  اولویت های  از  پس  را  خود 
از  می کنند.  رده بندی  زیست محیطی  و  بشری 
دید رهبران این دولت ها، دولت نیرومند، دیگر 
استخباراِت مخوف  ارتش عظیم،  دارای  دولتی  
بلکه  نیست؛  حراست شده  به شدت  مرزهای  و 
که  است  دولتی  کنونی  عصر  در  کارا  دولت ِ 
بهتر  اساسی شهروندان خود،  نیازمندی های  به 
رسیده گی بتواند. دولت پست مدرن به شدت از 
و شرکت های خارجی  کشورها  سرمایه گذاری 
زمینه سازی  آن ها  برای  و  می دارد  حمایت 
تاریخ  سینه چاِک  عالقه منداِن  میزان  از  می کند. 
کاسته  پست مدرن  دولت های  عصر  در  ملی 
کالن تر،  مقیاس  یک  در  مردم  زیرا  می شود؛ 
از  و  می پردازند  اشخاص  ارزیابی  و  تحلیل  به 
همین جاست که نلسن ماندال در میان بسیاری از 
جوامع از محبوبیت بیشتری برخوردار می گردد. 
پول  از  استفاده  امر  در  پست مدرن  دولت های 
رایج ملی، چندان سخت گیری نشان نمی دهند. 
افراد  از  متشکل  ارتش  دولت هایی،  چنین  در 
داوطلبی ست که در برابر خدماِت خود معاش 

اخذ می دارند. 
اگر در دولت های مدرن، دولت مقتدرترین نهاد 
دولت های  در  می آید،  به حساب  تصمیم گیری 
شرکت های  و  مدنی  نهادهای  پست مدرن 
چندملیتی قوت می گیرند و بر دولت های ملی 

چیره می گردند.

جایگاه دولت افغانستان
دولت ها،  از  دسته  سه  بر  کوتاه  مرورِ  این  با 
اکنون بهتر می توان دولِت افغانستان را شناخت 
و جایگاه آن را تثبیت کرد. به طور فشرده دولت 

افغانستان دارای ممیزه های زیر می باشـد:
بن  بین المللِی  توافق  از  را  1ـ مشروعیِت خود 
گرفته و با انتخابات مردمی تقویت یافته است؛

بر  افغانستان  دولت  رسمی،  غیر  به صورت  2ـ 
دوام رهبری کشور در یک قوم تأکید دارد؛...

مولفه های شکل گیرِی دولت و جایگاه 
دولت افغانستان

3ـ مرز شرقی افغانستان هنوز زیر سوال است؛
نیز  قانون  بر  نظر  اهمال  با  و  شوند  وزیر  می توانند  اساسی  قانون  مطابق  دوتابعیته  اشخاِص  4ـ 

می توانند نامزد ریاست جمهوری گردند؛
5ـ دارای پرچم و سرود ملی است، اما در بازار افغانستان پول های گوناگون در حال چلند می باشد؛
6ـ روزهای ملی و رهبراِن ملی در افغانستان هرچند در قانون تعیین گردیده، اما در میاِن مردم مورد 

نزاع است؛
7ـ یک تاریخ مورد اتفاق وجود ندارد، دربارۀ تاریِخ این سرزمین روایت های گوناگون و در مواردی 

متضاد دیده می شود؛
ارتش داوطلب و  دارد، ولی در عمل  بر جلب واحضار تصریح  مبتنی  ارتش  به  اساسی  قانون  8ـ 

حقوق بگیر فعال می باشد؛
برگزاری  در  امر  این  می گیرد،  بهره  از سنت ها  هم  و  قانون  از  هم  گزینشی  به صورت  دولت  9ـ 

لویه جرگه ها تا فیصله های قومی در قرا و قصبات بازتاب یافته است؛
کشورهای  مساعدِت  و  یاری  به  بلکه  است،  مشتاق  به سرمایه گذاری خارجی  نه تنها  دولت  10ـ 

کمک کنندۀ خارجی سخت محتاج می باشد؛
ملی  منافع  ملی و  ملی، حاکمیت  استقالل  مقوله های  بازتعریِف  در  افغانستان  مردم  11ـ دولت و 
رهبراِن  سوی  از  مسایل  این  با  پیوند  در  نامنسجمی  موضع گیری های  بابت  این  از  وامانده اند، 

افغانستان به ظهور می رسد.

فشـردۀ سخن این که: هیأت دولت کنونِی افغانستان در هیچ کدام از سه دستۀ دولت های سنتی، مدرن 
و پست مدرن جا گرفته نمی تواند؛ از هر دسته، چیزکی دارد و این مولفه های نامتجانس و ناهماهنگ، 

از دولت افغانستان یک کاریکاتورِ سیاسی بیرون داده است.



زبانِ سره در جهــان وجود ندارد!
پُرس وشنود با عزیزاهلل ایما، شاعر و نویسنده

هارون مجيـدی
در ابتـدا، كمی از زنده گی و پیشینۀ فرهنگی  تان برای 

خواننده گاِن روزنامۀ ماندگار بگویید؟
ـ در دامنه های هندوکش در دهکدۀ زیر سریچه، کنار 
رود نیالب چشم به جهان گشودم. نخستین صدایی که 
به آن گوش دادم، آهنِگ موزوِن امواج ِ تپندۀ رودخانه 
بود. دوران کودکی  را در چنداوِل کابل  گذراندم، هنوز 
دانش آموز لیسۀ امانی بودم که داستانی را به نام »مقصر 
روی  آوردم.  شعر  سرایِش  به  بعد  نوشتم.  کیست؟« 
از  هم  شعرهایی  کردم.  منتشر  شعر  از  جنگی  چند 
من به زبان های آلمانی، انگلیسی و خط سیریلیک در 

نشریه های برون مرزی منتشر شده اند.
دانشگاه  لیسانس  گواهی نامۀ  آوردن  به دست  با 
مدِت  از  پس  کردم.  پیشه  آموزگاری  پیداگوژی، 
سال  بُریدم.  کلی  به  رسمیات  از  آموزگاری،  کوتاهی 
موالنا  دوست داراِن  کانون  از سوی  1369 خورشیدی 
واصف  را  آن  ریاست  که  بلخی  محمد  جالل الدین 
باختری بر  عهده داشت، به حیث مسوول مجلۀ »نای« 
نشریۀ کانون موالنا، موظف گردیدم. و هم زمان با این 
فرهنگ،  آزادی  بنیاد  نویسنده گان  گروه  با  همراه  کار، 

مجلۀ مخفی و زیرزمینِی »روزن« را منتشر  کردم.
آزاده گان،  هفته نامۀ  دریز،  آزاد  روزنامۀ  تأسیس  در 
مقاومت  )صدای  مجاهد  پیام  هفته نامۀ  شهر،  هفته نامۀ 
ضد طالبان( و هفته نامۀ برون مرزی همبستگی )منتشر 

شده در شهر دوشنبه( نقش داشته ام.
را  »زادگاه«  نشریۀ  کار  پناهنده گی در سویس،  از  پس 
در شهر زوریخ به همکاری جمعی از فرهنگیاِن مقیم 
سویس آغاز کردم؛ اما زادگاه بنا بر نبود امکانات مالی، 
دیری نپایید. مدتی هم پس از سقوط طالبان، مدیریت 

سایت پیماِن ملی را بر عهده  داشتم. 
مجموعه آثاری که از من تا حال نشر شده اند، به این 

قرار اند:
خدا،  سایۀ  بود،  توفانی  هنوز  دریا  کوتاه:  داستان های 
پس  مرده ای!،  توهم  پس  رفته اند،  دنیا  بام  به  مردها 
استی!،  این خانه  تو مرد  پنجاه سال، دستمال سبز،  از 

خون ریزتر، تروریست، گریز، و پوشکین.
رمان ها: شنگری، و بانوی نودونهـم

غزل،  مجموعۀ  فصل،  یک  آغاز  در  و  شعر:  دفترهای 
از شعرهای  آهنگ چگور گسست و گسل، و ُجنگی 

کوتاه
مجموعه  مقاالت.

اكنون در كدام كشور زنده گی می كنید و چند سال 
است به آن جا پناه آورده اید؟

ـ از پایان سال 1999 میالدی تا امروز در سویس شب 
و روزِ غربت را می گذرانم. در جوار شهر زوریخ ـ به 
نام  به  شهرکی ست  ـ  داداییست ها  شهر  دوستی،  قول 

بادن که در آن لحظه های غربتم را می گذرانم. 

حال وهوای كارهای فرهنگِی افغانستانی ها در شهری 
كه شما در آن به سر می برید، چه گونه است؟

میان هم میهناِن  در  آن  معنای جدِی  به  فرهنگی  کار  ـ 
با  و  نمی خورد  چشم  به  آن  اطراِف  و  زوریخ  ساکن 
می دانم  فقط  ندارد.  نیز وجود  آشنایی  نویسندۀ  دریغ، 
که فرسنگ ها دورتر در ژنیو، دوست عزیز و نویسندۀ 
ارجمند، بشیر سخاورز زنده گی می کند. پس از سال ها 
او شدم، اما نه در کشور  فقط یک بار موفق به دیدارِ 

کوچِک سویس، که در شهر مادرید اسپانیا! 

پیشتر گفتید كه شما زمانی مسوولیِت نشریۀ »نای« و 
روزنامۀ »دریز« را به عهده داشته اید، می شود از این 

دو كمی برای ما بگویید؟
ـ نای فصل نامۀ کانوِن دوست داراِن موالنا جالل الدین 
محمد بلخی بود و نخستین تجربۀ مطبوعاتی برای من 
به شمار می رفت. تصحیح و ویرایِش کارهای کسانی 
که تا سالی پیش نزدشان دانشجو و شاگرد بودم، نوعی 
اعتماد به خود را در من زنده ساخت. نای حدود دو 

سال منتشر گردید. 
به  تعطیل همه روزه  از روزهای  غیر  که  دریز  روزنامۀ 

چاپ می رسید، بیش از سه صد شمارۀ آن منتشر شده 
اشغال گراِن دهشت افکِن طالب  به دست  بود که شهر 
افتاد و کار نشِر آن متوقف شد. ناگفته نگذارم که دریز 
در  فاسد  کارکردهای سران  از  انتقاد  با  آن هم  از  پیش 

حاکمیت مجاهدین، به سختی نفس می کشید. 

شهید  هدایِت  به  كه  بودید  كسانی  جمله  از  شما 
راه اندازی  را  »پیام مجاهد«  نشریۀ  احمدشاه مسعود 
در چه  و  نشریه چرا  این  كه  دهید  توضیح  كردید. 
پیامِ  را  آن  چرا  و  كرد  نشرات  به  شروع  شرایطی 

مجاهد نام نهادید؟
ـ پس از سقوط کابل به دست طالبان، موضوع انتشار 
پنجشیر  بازارِک  مقاومت، در  با رهبری  را  نشریه  یک 
با  شد.  مواجه  وی  استقباِل  با  که  گذاشتم،  میان  در 
آمدن منصور از امریکا و با حضور انجنیر اسحاق، کار 

هفته نامۀ مقاومت آغاز گردید. 
دوستاِن  از  گروهی  با  همراه  مجاهد،  پیام  با  هم زمان 
از جمله صدیق اهلل توحیدی و صبور رحیل،  فرهنگی 
اطراِف  را در  رادیوی ضِد طالبان  کار نخستین نشراِت 
به دسِت  پروان  مرکز  افتادِن  با  که  دادیم،  سامان  کابل 

گروه دهشت افکن طالبان، نشراِت آن قطع گردید.  

در آن زمان پیـامِ مجاهد چه جایگاهی داشت؟
ـ پیام مجاهد که یگانه هفته نامۀ مقاومت در زمان اشغال 
و  سنگر  در  خواننده گان  گرمِ  استقبال  با  بود،  طالبان 

عقِب آن روبه رو گردید.

گرفته،  صورت  شما  آثارِ  روی  كه  نقدهایی  از 
چه  اندازه راضی هستید و دربارۀ فرهنِگ نقدنویسی 

در كشور چه دیدگاهی دارید؟
ـ نقـد، بنیادهایی دارد که متکی به آن از سوی خواننده 
نظریاِت  بر  مبتنی  کالسیِک  نقد  از  ما  می گیرد.  شکل 
یونانی که در زبان پارسی متأثر از دیدگاه های مختلط 
عربی   ـ پارسی بوده  گرفته تا نقدهای عملی، علمی و 
اکادمیک و نقدهای وابسته به دیدگاه و بینش های ادبی، 
همه را داریم. نقدهای نقاداِن فرمالیسم روسی، روش 
خاِص خودشان را داشتند، همساِن نقدهای ساختارگرا، 
در  هرمنوتیک.  و  تأویل گر  نشانه شناس،  ساختارزدا، 
کنار این ها، ما شاهد نقدهای ایدیولوژی گرا نیز بوده ایم 
که بیشتر در زماِن حضور شوروی در افغانستان به دو 

سایه  ادبی  متن های  بر  راست،  و  چپ  افراطِی  گونۀ 
ما  بگویم،  اگر  نباشد  خنده آور  شاید  انداخته  بودند. 
گونۀ ویژه یی از نقد را در جهان نیز داشته ایم و داریم؛ 
زبان  اصلی  سازندۀ  واژه  که  حالی  در  واژه ستیز،  نقِد 

ادبی ست.
نقد در افغانستان، پیش از آن که از سوی دانش آموخته گان 
مباحث  وارد  اول  دسِت  آثار  طریق  از  و  غرب  در 
از  متأثر  و  دوم  دسِت  آثار  طریق  از  باشد،  شده  ادبی 
زمانی  است.  یافته  راه  ما  سرزمیِن  به  جهان،  ادبیات 
بود،  نقد  زمینۀ  در  شگرفی  تحوالِت  شاهد  جهان  که 
بیخی  که  داشتیم  نقد سروکار  نامِ  به  نوشته هایی  با  ما 
بیتاب،  را در درس نامه های  آن  نمونه های  نبودند.  نقد 
تذکره نگاری غبار زیر نام نقد و نقد بیدل سلجوقی و ... 
می بینیم. این عامل، اثرات منفی اش را در آفرینش ادبِی 
ما به صورت برجسته داشته است. از همین رو در دهۀ 
شست و هفتاد، مدیران شعبه های نقِد نهادهای ادبی و 

قلمی، به منتقدانی صاحب اثر مبدل نگردیدند.
اکنون هم ما این اثرات را می بینیم. اما حاال اگر خوانش 
به دور از حب وبغِض شخصی با مؤلف باشد و متمرکز 
می توانند  خوانش ها  نیست.  سخنی  جای  متن؛  بر 
این  هم  ما  فرهنِگ  در  که  آن گونه  باشند،  متفاوت 
تفاوت دیده  شده  است؛ یکی حافظ را قلندری کفرگو 
و رندی مست می داند و دیگری، لسان الغیبش می نامد 

و دیوانش را در طاق تقدس می گذارد.

توجه  مخاطب  ذوِق  به  چه قدر  نوشته های تان  در 
دارید؟

ایدیولوژیک  آبشخور  گاه  مخاطب گرا،  نوشته های  ـ 
ذهنیتی  و  فکری  تحکیِم  و  ترویج  کار  در  و  دارند 
در  هم  و  دینی  ادبیات  در  را  آن  نمونه های  هستند. 
ادبیات ضد دینی داریم؛ از پند و نصیحت و توصیه های 
گوناگون برای قشرهای اجتماعی، ادبیات ویژۀ کودکان 
و ویژۀ زنان، ادبیات رزمی و حتا ادبیات ملی، تا ریالیزم 

اجتماعی.
به نظرم گاه نوشتن آماجی گسترده تر از آن دارد که در 
پی مخاطب های محدود باشد و گاه هم امواِج گرم وسردِ 
از  که  رستاخیزی ست  و  روایت ها  فریادها،  ضجه ها، 

ضمیر و زباِن دِل در بنِد تنی زبانه می کشد.

در سال های پسین، شما در پیوند به درست نویسی در 

از  هدف تان  نوشته اید،  مقاالتی  نیز  پارسی  زبان 
پرداختن به این حوزه چه بوده است؟

ـ گونه های گوناگون نوشتاری، کار خوانِش متن ها را 
برای خواننده گان مشکل می سازد. این چندگونه  گی با 
آن که از سوی نهادهای معتبری هم به رسمیت شناخته 
می باشد.  نیز  عجیبی  نادرستی های  دچار  است،  شده  
برای  پیشنهادی ست  بیشتر  زمینه،  این  در  نوشته هایم 
بازنگری در اشکاِل نوشتار و اختالِف  در درست نگاری.

در نوشته های تان بیشتر روی واژه های اصیِل پارسی 
و یا فارسی  گرایی تکیه داشته اید، به این موضوع چه 

نگاهی دارید؟
باشد؛  داشته  وجود  نمی تواند  جهان  در  سره  زباِن  ـ 
زبان ها در دادوگرفت، قدرت می یابند و امکاِن حضور 
به  ورودی ست  زمینه  این  در  کار  مبنای  گسترش.  و 
و  بودند  دیروز  که  واژه گانی  واژه گان؛  دنیای  وسعِت 
گفتار  در  که  گونه یی اند  به  امروز  یا  و  نیستند  امروز 
دیروز آن سان نبودند. اثرات ترکیب، کمش و افزایش 
نظر  مورد  نوشته هایم  تمام  در  آن  چه گونه گی های  با 

بوده است.    

آثارِ كدام نویسندۀ معاصر ـ داخلی یا بیرونی ـ را 
بیشتر خوانده اید؟

ـ گمان می کنم تا حد ممکن، با تمام آثارِ مطرِح خودی 
و بیگانه آشنایی دارم. 

این روزها مصروِف خواندن چه كتابی هسـتید؟
ـ مروری بر کارهای بارگاس یوسا دارم.

بی نهایت  این گفت وگو حاضر شدید،  به  این كه  از 
سپاس!

خوب تان  روزنامۀ  و  شما  برای  می کنم.  خواهش  ـ 
کامیابِی فراوان آرزومنـدم!
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نقد در افغانستان، پیش از آن که از سوی 
دانش آموخته گان در غرب و از طریق آثار 
دسِت اول وارد مباحث ادبی شده باشد، 
از طریق آثار دسِت دوم و متأثر از ادبیات 
جهان، به سرزمیِن ما راه یافته است. 
زمانی که جهان شاهد تحوالِت شگرفی 
در زمینۀ نقد بود، ما با نوشته هایی به ناِم 
نقد سروکار داشتیم که بیخی نقد نبودند. 
نمونه های آن را در درس نامه های بیتاب، 
تذکره نگاری غبار زیر نام نقد و نقد 
بیدل سلجوقی و ... می بینیم. این عامل، 
اثرات منفی اش را در آفرینش ادبِی 
ما به صورت برجسته داشته است. از 
همین رو در دهۀ شست و هفتاد، مدیران 
شعبه های نقِد نهادهای ادبی و قلمی، 
به منتقدانی صاحب اثر مبدل نگردیدند. 
اکنون هم ما این اثرات را می بینیم. اما 
حاال اگر خوانش به دور از حب وبغِض 
شخصی با مؤلف باشد و متمرکز بر متن؛ 
جای سخنی نیست. خوانش ها می توانند 
متفاوت باشند، آن گونه که در فرهنِگ 
ما هم این تفاوت دیده  شده  است؛ یکی 
حافظ را قلندری کفرگو و رندی مست 
می داند و دیگری، لسان الغیبش می نامد و 
دیوانش را در طاق تقدس می گذارد
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تأثیر اندک پروژه های...
باید با افرادی که قصد کمک به آنها را دارند، مشاوره 
کنند، پروژه های عملی را بر اساس آنچه در افغانستان 
تئوری های  دنبال  به  و  کنند  طرح ریزی  است،  کارساز 

ثابت نشده تغییر نباشند.
و  جاه طلبانه تر  پروژه های  است:  آمده  گزارش  این  در 
محدود  حوزه های  با  پروژه هایی  از  کمتر  چند جانبه، 
کارساز است. کار میدانی ما شواهدی را در خصوص 
تغییرات مثبت )در افغانستان( نشان می دهد. اما مشخص 
نیست که تا چه میزان این تاثیرات مثبت در دراز مدت 

باقی بمانند.
این گزارش به مشکالتی از جمله رکورد کشت تریاک 
در سال گذشته در افغانستان خصوصًا در منطقه هلمند 
و به رغم اختصاص 30 میلیون پوند برای ارتقای سایر 
پروژه های کشاورزی و رشد محصوالت در این منطقه 

طی هشت سال گذشته نیز اشاره کرده است.
دیپلمات ها در شرایط  از تالش   تمجید  با  این گزارش 
دشوار گفت که آنها از گزارشات گذشته درس گرفته اند 
و در زمینه های بهبود کنترل بودجه و انتخاب شرکایی 

برای ارسال کمک ها عملکرد خوبی داشته اند.

در ادامه این گزارش آمده است که با گسترش خشونت 
افغانستان در  انتخابات  و بی ثباتی سیاسی در دور دوم 
کار  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج  و  اپریل 
مواجه  بیشتری  چالش   با  افغانستان  توسعه  تیم های 

می شود.
نظامی  نیروهای  که  زمانی  است:  آمده  این گزارش  در 
بین المللی تا سال 2014 افغانستان را ترک کنند، برآورده 
کردن نیازهای انسانی و توسعه یی فقرا احتماال سخت تر 
خواهد شد و الزم است که اداره توسعه بین المللی بدین 

منظور مجموعه صحیحی از پروژه ها را انتخاب کند.

       احمـد عمران
قیوم کرزی نامزد ریاست جمهوری افغانستان، سرانجام 
روز پنج شنبه از رقابت های انتخاباتی دست کشید و به 

تیِم زلمی رسول دیگر نامزد انتخابات پیوست. 
بزرگ  صدوشصت  از  بیش  این سو  به  هفته ها  از 
این  در  کابل  در  کشور  مختلِف  والیات  از  قومی 
پرداختند؛ گفت وگوها  به گفت وگو و رای زنی  مورد 
ارشد  برادر  کرزی  قیوم  نفِع  به  که  رای زنی هایی  و 
رییس جمهوری کشور منجر شد و او در یک نشسِت 
خبری اعالم کرد که حاضر نیست به نفع هیچ نامزدی، 

از رقابت های انتخاباتی صرف نظر کند. 
عنوان  به  کرزی  حامد  نقش  البته  این میان  در 
آقای  است.  بوده  پُررنگ  نیز  کشور  رییس جمهوری 
و  می کند  حمایت  رسول  زلمی  نامزدِی  از  کرزی 
که  بود  متمرکز  جهت  این  در  عمدتاً  تالش هایش 
برادرش را در کنارِ آقای رسول قرار دهد. گفته می شود 
نیز  خانواده گی  تنش های  به  کرزی  آقای  تالش های 
انجامیده است. محمود کرزی به عنوان چهرۀ اقتصادی 
خانوادۀ آقای کرزی، برای بی نتیجه ماندِن این تالش ها 
در  این که  مثل  ولی  نورزید،  دریغ  کوششی  هیچ  از 
آخرین لحظات، دیگر رمِق دفاع از برادرِ ارشدش را 

در برابر رییس جمهوری از دست داد. 
به  رسول  زلمی  نفع  به  کرزی  قیوم  انصراِف  اکنون 
چه معناست؟ آیا این تغییِر تیمی می تواند در چیدماِن 

انتخاباتِی تیم ارگ موثر واقع شود؟ 
دیدگاه های مختلفی در این خصوص مطرح اند. آقای 
فرد  کنار  در  را  برادرش  منظور  این  به  کرزی عمدتاً 
مورد اعتمادش قرار داد، که به نتایج مشخصی دست 
به  نیاز  که  آن اند  از  تر  روشن  نتایج  این  کند.  پیدا 
کندوکاو داشته باشند. آقای کرزی نسبت به برنده شدِن 
برادرش در انتخابات پیِش رو چندان باورمند نبود و 
به همین دلیل از آغاز، از نامزدی او حمایت نکرد. از 
انتخابات ـ  جانب دیگر، برنده شدِن قیوم کرزی در 
اختیار  در  همواره  کرزی  آقای  که  ابزارهایی  با  حاال 
دارد ـ می توانست باعث موروثی شدِن قدرت سیاسی 
در کشور شود و این موضوعی ست که نه شهروندان 
کشور و نه هم جامعۀ جهانی از آن پشتیبانی می کنند. 
کرزی همان  آقای  برای  زلمی رسول  از  اما حمایت 
نتایجی را به بار می آورد که در وجود برادرش به آن ها 

دست پیدا خواهد کرد. اما این کل قضیه نیست. 
آقای کرزی بازی خطرناکی را آغاز کرده که می تواند 
نتایج فاجعه باری را به دنبال داشته باشد. آقای کرزی 
در  عماًل  مشخص،  نامزد  یک  از  آشکار  حمایِت  با 
باعث  مسأله  این  و  می ورزد  دخالت  انتخابات  امر 
حمایت ها  این  اگر  است.  شده  زیادی  نگرانی های 
هم چنان ادامه یابند که بدون شک ادامه خواهند یافت ـ 
باور مردم نسب به انتخاباِت دموکراتیک و شفاف در 
کشور به شدت خدشه دار می گردد. از سوی دیگر، این 
انتخاباتی  پیکارهای  روند  بر  ناگواری  تأثیرات  فضا 

هواداراِن  میان  در  یأس  به نوعی  و  می گذارد  به جا 
تیم های مختلف می انجامد. 

بحث بر سِر کنار رفتن و کنار آمدن ها نیست، زیرا هر 
نامزدی حق دارد در مورد خود تصمیم بگیرد؛ اما این 
مسأله زمانی مشکل زا می شود که دست های دیگری به 
هدف های خاصی، چنین انصراف هایی را رقم می زنند. 
آقای کرزی بدون شک در این میان نقش اساسی بازی 
کرده و با وجود تأکید سران قومی بر ادامۀ مبارزات 
قیوم کرزی، برادرش را وادار به کنار رفتن کرد؛ همان 
موضوعی که در مورد جرگۀ مشورتِی امضای پیمان 

امنیتی نیز به وقوع پیوست. 
خود،  حکومت داری  آخر  روزهای  در  کرزی  آقای 
با  او  می رسد.  نظر  به  هیجانی  و  سراسیمه  به شدت 
بی طرف  آینده  انتخابات  در  کرد  اعالم  این که  وجود 
خواهد ماند، ولی به دلیل منافع شخصِی خود نتوانست 
امِر  در  دخالت  از  و  بماند  باقی  وعده  این  سِر  بر 
دست های  با  کرزی  آقای  ورزد.  اجتناب  انتخابات 
خود افغانستان را به سمِت بحران هدایت می کند. اگر 
نتیجۀ انتخابات غیر از چیزی باشد که مردم افغانستان 
انتظار دارند، بدون تردید روزهای پس از اعالم نتایج، 
این  بود.  نخواهد  افغانستان  برای  خوبی  روزهای 
هرگز شایعه پراکنی و ایجاد بیم در کشور نیست؛ بلکه 

واقعیت ها چیزی غیر از این را نشان نمی دهند!
جدی  زیاد  را  انصراف  این  نامزدان  دیگر  هرچند 
در  دخالت  که  کرد  انکار  نمی توان  ولی  نگرفته اند، 
امر انتخابات، یک واقعیِت جدی است. حداقل مردم 
افغانستان در مورد آیندۀ کشور به نتایج و دریافت هایی 
مغایرت  در  دریافت ها  و  نتایج  این  که  رسیده اند 
افغانستان  مردم  دارند.  قرار  کرزی  آقای  باورهای  با 
هستند  موجود  وضعیِت  در  اساسی  تغییر  خواهاِن 
توانایی  ارگ،  حمایت  مورد  تیم های  از  هیچ یک  که 
که  را  کاری  ندارد.  را  نیازهایی  کردِن چنین  برآورده 
وضعیِت  تداوم  دهد،  انجام  می خواهد  کرزی  آقای 

موجود در قالب یک چهرۀ جدید است. اما در اصل، 
او می خواهد که هم چنان در قدرت نقش تعیین کننده 
با رییس جمهورِ  به همسایه گی  داشته باشد. او صرفاً 
هیأتی  و  گونه  به  می خواهد  بل  نیست،  قانع  آینده 
دیگر، زمام دار آیندۀ کشور نیز باقی بماند. این جاست 

که هشدار جدی می شود و فاجعه رقم می خورد!
که  باشد  داشته  ارزش  می تواند  زمانی  انتخابات   
شهروندان به گونۀ آزاد و عادالنه در آن شرکت کنند 
و نسبت به نتایج باورمند باشند. پُر کردِن صندوق های 
رای دهی، نه مشروعیت می آورد و نه هم به امنیت و 
ثبات در کشور کمک می کند. تجربۀ ده سال حضور 
شخِص آقای کرزی در قدرت نشان داد که پُر کردن 
صندوق های رای، نه تنها مشروعیت بخش نیست، بل 

به مشکالِت بزرگ تری می انجامد. 
نتوانست  زمام داری اش  دوراِن  طول  در  کرزی  آقای 
اساِس  بر  حکومتی  و  کند  جلب  را  مردم  اعتماد 
نیازهای افغانستان بسازد. حکومت آقای کرزی، نوعی 
الیگارشی قدرت بود که به وسیلۀ شماری از نزدیکاِن 
او تعمیم می یافت. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، چه 

نتایجی در پی خواهد داشت؟
را هر شهروند کشور  باال  پرسِش  پاسِخ  بدون شک، 
به  پاسخ گفتن  این جا در مقامِ  به خوبی می داند. ولی 
را  وضعیت  می خواهیم  بل  نیستیم؛  پرسشی  چنین 
حداقل برای شخِص آقای کرزی روشن کرده باشیم. 
جز  انتخابات،  امر  در  مهندسی  و  دخالت  هرگونه 
هرج ومرج و فربه تر شدِن بیشتِر گروه های تروریستی، 
اتکا  با  کرزی  آقای  داشت.  نخواهد  پی  در  نتیجه یی 
گروه های  با  تبانی  در  و  پیشامدرن  فرمول های  به 
تمامیت خواه تالش می کند افغانستان را به مصر و یا 
اوکراین تبدیل کند، که چنین امری بدون شک با توجه 
به وضعیِت شکنندۀ کشور می تواند بسیار خطرناک تر 

از این کشورها اتفاق بیفتد.
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حیات سیاسی افغانستان...
درازمدت  در  افغانستان  ادامۀ حیات سیاسی حکومت 

شاید با خطر بزرگ روبرو شود.
توافقنامه  این  به  کابل  و  واشنگتن  اگر  که  افزود  او 
ادامه  به خاطر  را  بدیل  راه های  امریکا  نیابند،  دست 

همکاری های امنیتی با افغانستان بررسی خواهد کرد.
افغانستان  در  عملیات ها  که  آستنهمچنان گفت  جنرال 
هنوز در اولویت کار آنها قرار دارد تا اطمینان حاصل 
از  امریکا،  جنگ  ترین  طویل  در  دستاوردها  که  شود 

بین نمی رود.
به گفته او، ایاالت متحده و شریک هایش، در افغانستان 

قربانی دادند و پول و منابع زیادی را مصرف کردند تا 
امنیت و ثبات در این کشور برقرار شود.

این مقام نظامی امریکا تاکید کرد که با گذشت هر روز 
افغانستان  دستاوردهای  تمامی  تا  می خواهد  واشنگتن 

مصون بماند.
لویید آستن افزود که حدود 344 هزار نظامی افغان در 
حال حاضر، رهبری تقریبًا همه عملیات ها در کشور 

شان را به عهده دارند.
دست  به  افغانستان  آینده  آستن،  جنرال  گفته  به 
خیلی  مرحله  یک  آینده  ماه  انتخابات  و  افغان هاست 

مهم برای مردم این کشور خواهد بود.
او افزود که اگر رهبری افغانستان تصامیم درست را به 

خاطر پیشرفت ها با امریکا انجام ندهد، فرصت هایی که 
به دست آمده اند، به آسانی برباد شده میتوانند.

پیش از این رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفته بود 
که افغانستان پس از انتخابات شانزدهم ماه حمل شاهد 

دوره بی ثباتی بزرگتر خواهد بود.
جنرال مارتین دیمپسی همچنان گفت که وزارت دفاع 
امریکا چندین گزینه را در مورد تعداد نیرو های این 
کشور پس از سال 2014 میالدی در افغانستان در نظر 
گرفته است که از صفر تا ده هزار عسکر را در بر می 

گیرد.
که  به روز چهارشنبه گفت  کابل هم  در  امریکا  سفیر 
تاخیر در امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، 

برای آنها مشکل ساز شده است.
جیمز کننگهم گفت که شاید جانشین حامد کرزی این 

توافقنامه را امضا کند.
برای امضای این سند، رییس جمهور کرزی شرط هایی 
را مطرح کرده که ظاهراً توقف تالشی خانه های افغان ها 

و آغاز عملی گفت وگوهای صلح با طالبان است.
آینده  این را هم گفته که رییس جمهور  حامد کرزی 

افغانستان می تواند این سند را امضا کند.
اما ایاالت متحده از این ناحیه به نحوی نگرانی دارد و 
می گوید که تاخیر در امضای این سند، پالن های آنها را 
برای حضور نیروهای احتمالی در آینده، با مشکالت 

زیادی روبرو می  سازد.

واکنش کرزی  به کناره گیری...
انتخابات  دیگر  نامزد  رسول،  زلمی  با  گفت وگو  سرگرم 
این  ادامه  از  خود  انصراف  است،  بوده  جمهوری  ریاست 
از  آینده  انتخابات  در  که  گفت  و  کرد  اعالم  را  رقابت ها 

رسول حمایت خواهد کرد.
کرزی روز پنجشنبه، در یک نشست خبری در کابل اعالم 
کرد که به عنوان یک افغان به توسعه کشور فکر می کند و به 
این دلیل تصمیم گرفته بود تا خود را نامزد انتخابات ریاست 

جمهوری کند.
با  مشوره  از  بعد  انتخاباتی ام،  تیم  همراه  »به  افزود:  کزری 
اهداف  تحقق  متنفذ کشور،  افراد  و  نماینده گان 28 والیت 
خود را در وحدت با تیم زلمی رسول می دانم، و این وحدت 

را اعالم می کنیم.«
او گفت که منافع کشور و مردم افغانستان را در نظر گرفته 

و به این نتیجه رسیده است.
اقوام پشتون که از والیات مختلف  اخیراً شماری از سران 
افغانستان در کابل گرد هم آمده بودند، تالش کردند تا زمینه 
تفاهم میان چند نامزد مشخص و انتخاب یک نامزد واحد از 

میان آنها را فراهم کنند.
به گفته منابع آگاه، اعضای جرگۀ قومی تصمیم گرفته بودند 
که زلمی رسول به نفع قیوم کرزی کنار برود و نظر خود را 
با حامد کرزی، رییس جمهوری هم در میان گذاشتند که از 

سوی رییس جمهور رد شد.
در واکنشی دیگر به کناره گیری قیوم کرزی و پیوستن وی 
معاون  دوستم  عبدالرشید  رسول،  زلمی  انتخاباتی  تیم  به 
ریاست  انتخابات  دیگر  نامزد  احمدزی،  غنی  اشرف  اول 
جمهوری افغانستان گفته است که این ائتالف تاثیر چندانی 

بر نتیجۀ انتخابات نخواهد گذاشت.

رییس جمهور بعدی...آن کس که می گفت نمی روم، رفت!
دستآورد  من  برای  دارم.  نیک  آرزوی  برای شان  من 
برگزاری  می ماند،  بجا  که  میراثی  بهترین  و  بزرگ 
است،  افغانستان  در  عادالنه  و  شفاف  انتخابات 
انتخاباتی که مردم افغانستان با رای شان رییس جمهور 
آینده را تعیین کنند. هر کسی که توسط مردم افغانستان 
انتخاب گردید، رییس جمهور من منحیث یک شهروند 

افغانستان، نیز می باشد.
در  سریالنکا  رسانه های  با  دیدارش  در  کرزی  حامد 
مورد این که از رییس جمهور آینده کشور چه می خواهد 
گفت که من به رییس جمهور آینده زمانی که قدرت را 
به دست گرفت در مورد 12 سال گذشته و کوشش هایم 
و موفقیت ها و عدم موفقیت هایم معلومات خواهم داد. 
ایم  داده  انجام  ما  آنچه  از  بعدی  به رییس جمهور  من 
اشتباه کرده  مشوره خواهم داد که در کدام قسمت ها 

ایم و چگونه وی این اشتباهات را تکرار نکند.
بین المللی  نیروهای  خروج  مورد  در  کرزی  حامد 
افغانستان  روابط  و  افغانستان  از   2014 سال  از  پس 
تمام  با  می خواهیم  ما  که  گفت  جهان،  کشورهای  با 
جهان دوست باشیم به خصوص با غرب و می خواهیم 
با آنان دوست باشیم و با آنها روابط استراتیژیک داشته 
داشته  را  روابط  بهترین  آنها  با  می خواهیم  ما  باشیم. 
این  ایم  شده  آن  خواستار  ما  چیزی که  یگانه  باشیم. 
است که این روابط باید صلح را در افغانستان بیاورد، 
به خاطریکه اگر شما می خواهید با کشور دیگری روابط 
ایجاد کنید، این مسئله با مقداری از توقعات نیز همراه 
می باشد، توقعات ما برگشت صلح و ختم خشونت در 

افغانستان می باشد.
از  کامل  طور  به  امریکا  که  افزود  جمهور  رییس 
دفاعی  و  امنیتی  موافقتنامه  اگر  نمی رود،  افغانستان 
باقی  افغانستان  در  آنان  تعداد محدود  برسد،  امضا  به 
می مانند. تمام کاندیدان ریاست جمهوری گفته اند که 
به  را  امنیتی  موافقتنامۀ  شدند،  رییس جمهور  زمانیکه 

امضا می رسانند.



النصرۀ  جبهه  اخوان المسلمین،  گروه  عربستان 
عراق  اسالمی  »دولت  گروه  القاعده ،  به  وابسته 
را  دیگر  گروه های  برخی  و  )داعش(  شام«  و 

»تروریستی« خواند.
اهلل  عبد  که  داد  گزارش  عربستان  رسمی  تلوزیون 
بن عبد العزیز آل سعود، پادشاه عربستان دستوری 
را صادر کرده که بر اساس آن جبهه النصرۀ وابسته 
شام«  و  عراق  اسالمی  »دولت  گروه  القاعده،  به 
تروریستی  گروه  را  اخوان المسلمین  و  )داعش( 

اعالم کرد.
در همین حال، روزنامه الیوم السابع، سایت النشرۀ 
و شبکه روسیه الیوم گزارش دادند، دولت ریاض 

در  حزب اهلل  شاخه  اعضای  و  حوثی ها  همچنین 
عربستان را »تروریست« قلمداد کرده است.

درگیری های  در  که  افرادی  به  همچنین  ریاض 
فرصت  روز   15 می جنگند،  کشور  این  از  خارج 

داده است تا به عربستان باز گردند.

آلمان به بیش از 250 همکار افغانی نیروهای 

خود اجازه اقامت داد
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اجازه  حال  به  تا  آلمان  داخله  وزارت 
اقامت 265 همکار افغان نیروهای آلمانی 
در آلمان را تایید کرده است. شماری از 
به  قباًل  خود  های  خانواده  با  افراد  این 

آلمان سفر کرده اند.
در  آلمانی  نیروهای  محلی  همکاران 
نگران  شان  خانواده های  و  افغانستان 
هدف  نیروها  این  خروج  از  بعد  که  اند 
از  شماری  بگیرند.  قرار  طالبان  حمالت 

آنها قباًل تهدید به مرگ شده اند.
به  آلمان  داخله  وزارت  سخنگوی 
 59 که  گفت  دی«  پی  »ای  خبرگزاری 
در  آلمان  اردوی  محلی  همکاران  از  تن 
افغانستان با 115 تن از وابستگان شان به 

آلمان سفر کرده اند.
کارمندان  نصف  از  کمتر  ترتیب،  این  به 
تقاضای  که  آلمانی  نیروهای  افغان 
مجوز  بودند،  داده  را  آلمان  در  اقامت 
به  اند.  آورده  به دست  را  آلمان  به  سفر 
تا  آلمان،  داخله  وزارت  سخنگوی  گفتۀ 
افغان  همکاران  از  تن   596 دوسیه  حاال 
آلمان  به  که می خواهند  آلمانی  نیروهای 

بروند، بررسی گردیده است.
انتقاد  مورد  آلمان  فدرال  حکومت  قباًل 
از  محافظت  برای  که  داشت  قرار 
همکاران محلی افغان خود اقدام نمی کند. 
اما سخنگوی وزارت داخله آلمان گفت 
که اردوی آلمان از وظایف مراقبتی خود 

در برابر کارمندان محلی آگاه است.

آلمان،  داخله  وزارت  گزارش  به 
آلمان  اردوی  افغان  کارمندان  تقاضاهای 
برای اقامت در آلمان به صورت جداگانه 
بررسی می شوند. براساس این گزارش ها، 
همکاران  متوجه  تهدیدهای  و  خطرها 
افغان نیروهای آلمانی از نظر منطقه یی و 
آنها  نوعیت شغل و مصروفیت  همچنان 

متفاوت است.
در  افراد  این  اقامت  اجازه  تایید  از  بعد 
آلمان، برای تسریع این روند آنها نیاز به 
هیچ گونه سندی از سوی اداره مهاجرت 

آلمان ندارند.
گفته  آلمان  داخله  وزارت  سخنگوی 
است که شمار زیادی از کارمندان محلی 
از  پس  می توانند  همچنان  آلمان  اردوی 
این  جدید  ماموریت  در   2015 سال 

نیروها در افغانستان کار کنند.
افزون بر این برای همکاران اردوی آلمان 
و  تحصیل  ادامه  امکانات  افغانستان  در 
سخنگوی  شد.  خواهد  فراهم  آموزش 
»هدف  گفت:  آلمان  داخله  وزارت 
دورنمای  آنها  برای  که  است  این  ما 
مشغولیت های درازمدت پیشکش کنیم«. 
کاری  زمینه  که  می شود  تالش  همچنان 
برای آنها در دیگر سازمان ها و موسسات 

آلمانی در افغانستان فراهم شود.
در حال حاضر  که  می دهد  نشان  آمارها 
محلی  کارمند   1500 از  تن   1000 نیز 
نیروهای آلمانی با آنها مصروف کار اند. 
حدود یک سوم این این همکاران محلی 

در بخش ترجمانی مصروف اند.

مورینیو:
 مسی و رونالدو بزرگ هستند حتی بدون جام جهانی

گوآردیوال  پپ  از  ستایش  به  اناری ها   - آبی  هافبک 
زندگی  چهره  تاثیرگذارترین  را  او  و  پرداخت 

ورزشی اش دانست.
بارسلونا  هدایت  که  سالی  چهار  در  گوآردیوال  پپ 
را بر عهده داشت، عملکرد خیره کننده ای را از خود 
بروز داد و به عنوان پرافتخارترین سرمربی تاریخ این 

باشگاه اسپانیایی انتخاب شد.
به  پرتغالی  این سرمربی  بازیکنان جوانی که  از  یکی 
فوتبال جهان معرفی کرد، سرخیو بوسکتس بود که با 
بازی های درخشان خود در میانه میدان آبی - اناری ها 
به  رفتنش  و  تیم  این  از  توره  یحیی  جدایی  باعث 

فوتبال جزیره شد.
کلیدی ترین  از  یکی  به  کم  سن  وجود  با  بوسکتس 
بازیکنان بارسلونا تبدیل شد و اکنون یکی از بهترین 
بازیکن جهان در پست خود به شمار می آید. او در 

داشت  کاتالونیا  ایالت   3 شبکه  با  که  گفت وگویی 
بایرن  کنونی  سرمربی  گوآردیوال،  پپ  از  ستایش  به 
زندگی  در  فرد  تاثیرگذارترین  را  او  و  پرداخت 

فوتبالیش دانست.
زندگی  در  شخص  مهم ترین  گوآردیوال  گفت:  او 
تنگ شده.  او  برای  دلم  بدون شک  است.  فوتبالی ام 
باید اعتراف کنم که او بهترین سرمربی جهان است. 
کارهای  گوآردیوال  بود.  خواهم  او  قدردان  همیشه 
زیادی برای من انجام داده است و هیچ وقت لطف او 

را فراموش نخواهم کرد.
در  گفت:  بارسلونا  کنونی  شرایط  درباره  بوسکتس 
شرایط خوبی قرار داریم و برای قهرمانی در هر سه 
جام تالش می کنیم. باید ببینم که در آینده چه اتفاقاتی 
مهم  بسیار  ما  برای  آینده  هفته های  افتاد.  خواهد 
هستند. نمی خواهیم لغزش داشته باشیم چون هرگونه 

لغزشی ممکن است برای ما بسیار گران تمام شود.
بارسلونا در فصل جاری لیگا نتوانسته است انتظارات 
خراردو  خود  جدید  سرمربی  با  را  هوادارانش 
با  تاتا  شاگردان  کند.  برآورده  آرژانتینی  مارتینیوی 
63 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار و با تیم 
دارند  فاصله  امتیاز  یک  تنها  مادرید  رئال  صدرنشین 
سرمربی  این  جدایی  درباره  خبرهایی  حال  این  با 
ارژانتینی از آبی - اناری ها در پایان فصل وجود دارد.

شورشیان  به  هشدار  با  پاکستان  دفاع  وزیر 
طالبان درباره نقض توافق نامه آتش بس اعالم 
شبه  علیه  ماه  این  در  احتماالً  آباد  اسالم  کرد 
تمام  نظامی  عملیات  پاکستان  طالبان  نظامیان 

عیاری انجام خواهد داد.
خبرگزاری  با  گفت وگو  در  آصف  خواجه 
بمباران  درباره  پاکستان  دولت  گفت  رویترز 
به  نیرو  اعزام  یا  نظامیان  شبه  مخفیگاه های 
مناطق قبیله یی در صورتی که طالبان پاکستان 
نمانند،  باقی  متعهد  بس  آتش  نامه  توافق  به 

درنگ نخواهد کرد.
خواجه آصف همچنین گفت:»اگر بر سر آتش 
بس توافق شده است باید به طور کامل آن را 
توانیم  ما نمی  این صورت  اجرا کرد. در غیر 

مذاکرات را با طالبان برگزار کنیم.«
پاکستان بیم آن دارد که پایان عملیات نظامی 
امریکا در افغانستان در پایان امسال، می تواند 
دو  مرز  در  شورشیان  فعالیت  تقویت  سبب 

کشور شود.
آباد،  اسالم  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
وزیر دفاع پاکستان همچنین گفت:»این که در 
دوران پس از عقب نشینی نیروهای بین المللی 
قدرتمندتر  افغانستان  طالبان  افغانستان،  از 
شوند و بتوانند نفوذ خود را در مناطق جنوبی 
و شرقی این کشور - که در همسایگی ما قرار 
سناریویی  همان  این  کنند؛  تقویت   - دارند 

است که نباید حتی به آن فکر کنیم.«

سرمربی چلسی به ستایش از لیونل مسی و کریستیانو 
رونالدو پرداخت و تاکید کرد که این دو بازیکن برای 
جام  در  قهرمانی  به  نیازی  خود  های  توانایی  اثبات 

جهانی ندارند.
سال  چند  این  در  رونالدو  کریستیانو  و  مسی  لیونل 
داده اند  نشان  و  داشتند  یی  کننده  نمایش خیره  اخیر 
که با دیگر بازیکنان تفاوت زیادی دارند با این حال 
جام  در  قهرمانی  به  موفق  االن  تا  آنها  از  هیچکدام 
جهانی نشده اند و این افتخار را در کارنامه پرافتخار 

خود کم دارند.
لیونل مسی تا اکنون چهار بار به عنوان بهترین بازیکن 
فوتبال جهان انتخاب شده و توپ طال را نصیب خود 
به  جهان  فوتبال  در  رکورد  یک  این  که  است  کرده 
شمار می آید با این حال بسیاری برای این باورند که 
بازیهای درخشان  بتواند  مسی زمانی موفق است که 
خود در بارسلونا را در تیم ملی فوتبال آرژانتین هم 
نشده  آن  انجام  به  موفق  االن  تا  چیزیکه  کند  تکرار 

است.
الموندو  روزنامه  با  که  گفتگویی  در  مورینیو  ژوزه 
پرداخت  مسی  لیونل  از  ستایش  به  داشت  دیپورتیو 
اثبات  برای  آرژانتینی  مهاجم  این  که  کرد  تاکید  و 
جهانی  جام  در  قهرمانی  به  نیازی  شایستگی ها خود 

ندارد.
سرمربی چلسی گفت: مسی برای ثابت کردن بزرگی 

جهانی  جام  در  قهرمانی  به  نیازی  فوتبال  در  خود 
کرده  ثابت  را  این  و  است  بزرگ  بازیکنی  او  ندارد. 
بزرگی  کردن  ثابت  برای  او  که  نمی کنم  فکر  است. 
نیازی به قهرمانی در جام جهانی  خود و جلب نظر 
داشته باشد. این درباره کریستیانو رونالدو هم صدق 
می کند او هم حتی چنانچه قهرمان جام جهانی نشود 

بزرگ باقی خواهد ماند.
فصل  این  در  تیمش  که  لندن  پوشان  آبی  سرمربی 
نتایج خوبی کسب کرده است قهرمانی در جام جهانی 
الدین  زین  گفت:  و  دانست  بازیکنی  هر  آرزوی  را 
بزرگان  از  ریوالدو  و  مارادونا،رونالدو  زیدان،دیگو 
دست  به  را  افتخاری  آنها  هستند.  جهان  فوتبال 
آن  و  دارد  را  آن  رویایی  بازیکنی  هر  که  آورده اند 

قهرمانی در جام جهانی است.

بوسکتس:  
گوآردیوال تاثیرگذارترین فرد در زندگی ام بوده است

پاکستان و سناریوی برگشت طالبان

عربستان اخوان المسلمین را »گروه تروریستی« خواند

ورزش

حقوق بشر را در صدر...
یا متهم به دست داشتن در آن هستند به عنوان  تایید و  را 
رقابت های  در  آنان  معاون  یا  و  جمهوری  ریاست  نامزد 

انتخاباتی سهم گرفته اند.
باالیی  میزان  به  هنوز  نظامیان  غیر  کشتار  نهاد  این  گفته  به 
ادامه دارد و پاسخگویی درباره کشتارهای خودسرانه وجود 

ندارد.
مبارزات  فعلی  روند  از  نگرانی  ابراز  با  بین الملل  عفو 

انتخاباتی گفته که ما از دولت افغانستان ونهادهای بین المللی 
می خواهیم که مردم را در راستای بیان آزادانه نقطه نظرات 

سیاسی شان یاری رساند.
این نهاد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان توصیه 
کرده که این کشور باید به تعهدات حقوق بشری خود در 
و  ملی  نیروهای  همچنین  و  باشد  پایبند  بین المللی  سطح 
بین المللی در صورت ارتکاب جنایت های جنگی پاسخگو 

باشند.
از  مراقبت  و  حفاظت  دختران،  و  زنان  حقوق  از  حمایت 

گذشته  در  که  کسانی  مصونیت  پایان  داخلی،  مهاجران 
مرتکب جنایت جنگی و نقض حقوق بشر شده اند از دیگر 

خواسته های این نهاد از دولت آینده افغانستان است.
عفو بین الملل تضمین آزادی بیان و از بین رفتن حکم اعدام 
را موارد دیگری دانسته که در آینده می تواند باعث بهتر شدن 

وضعیت حقوق بشر در افغانستان شود.
جمهوری  ریاست  اول  دوره  در  انتقالی  عدالت  برنامه 
مستقل  کمیسیون  و  شد  گذاشته  اجرا  به  حامدکرزی 
حقوق بشر موارد نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته را 

مستندسازی کرد.
گزارش  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون  که  می شود  گفته 
هشتصد صفحه یی خود در رابطه با موارد نقض حقوق بشر 
و ارتکاب جرایم جنگی در دهه های گذشته در این کشور 
را در اختیار حامد کرزی، رییس جمهوری قرار داده است 
عملی  کامل  صورت  به  کنون  تا  انتقالی  عدالت  برنامه  اما 

نشده است.
مقام های حکومت افغانستان اما گفته اند که به عملی کردن 

این برنامه متعهد هستند.
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سالروز  نوزدهمین  از  همگرایی،  و  اصالحات  انتخاباتی  تیم 
شهادت استاد عبدالعلی مزاری رهبر فقید حزب وحدت اسالمی 

در کابل گرامی داشت به عمل آورد. 
شعار  با  کابل  مختلف  نقاط  از  نفر  هزاران  همایش،  این  در 

انتخاباتی همگرایی شرکت کرده بودند.
این  در  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
همایش طی سخنانی گفت که اگر در انتخابات آینده پیروز شود 
برقرار خواهد  را  روابط خوبی  و جهان  همسایه  کشورهای  با 

کرد.
انتخابات سال  عبداهلل عبداهلل گفت که در صورت پیروزی در 

1393، عدالت اجتماعی را در کشور تأمین خواهد کرد.
تأمین  دادن  شعار  با  تنها  اجتماعی  عدالت  که  کرد  تأکید  او 

نمی شود و باید در این راستا گام های عملی برداشته شود.
اجتماعی  عدالت  بدون  ملی  »وحدت  گفت:  هم چنان  عبداهلل 
تنها  عرصه ها  تمام  در  اجتماعی  عدالت  نیز  و  نمی شود  تأمین 
با شعار دادن تأمین نخواهد شد؛ برای بر آورده کردن آن باید 
افغانستان  مردم  همه   برای  مختلف  درعرصه های  فرصت ها 

مساوی فراهم شود.«
در  همگرایی  و  اصالحات  تیم  پیروزی  با  که  کرد  تأکید  او 
مردم  برای  پیرزومندانه  سبز  و  روشن  فضای  آینده،  انتخابات 

افغانستان فراهم خواهد شد.
در نوزدهمین مراسم سالروز کشته شدن استاد مزاری شماری 
از مقام های دولتی، و هزاران شهروند کابل و والیت های کشور 

حضور داشتند.
استاد مزاری، رهبر حزب وحدت اسالمی، نوزده سال پیش در 
از  با شماری  کابل  در حومۀ  طالبان  گروه  از سوی  22 حوت 

فرماندهان تحت امرش، به قتل رسید.
درهمین حال، محمد محقق معاون دوم داکتر عبداهلل عبداهلل در 
همایش روز گذشته تاکید کرد در صورتی که تیم اصالحات و 
همگرایی در انتخابات آینده پیروز شود، سرک شاهراه کابل به 

طرف غور- پنجاب -هرات را وصل می  کند.
انتقاد از حکومت حامد کرزی گفت که در 13  با  او هم چنان 
میدان  والیت  در  اونی  کوتل  از  سرک  این  هنوز  گذشته  سال 

وردک، عبور نکرده است.
به گفته محقق، درصورتی که این سرک ساخته شود تمام اقوام 
افغانستان هم از هزاره، پشتون، تاجیک و ازبک از آن مستفید 

خواهند شد.
اگر  که  کرد  تأکید  هم چنان  عبداهلل  عبدهلل  داکتر  دوم  معاون 
نخستین  ببرد،  همگرایی  و  اصالحات  تیم  را  آینده  انتخابات 

کارش را ساختن سرک یاده شده تشکیل خواهد داد.
آقای محقق گفت که در جریان 13 سال گذشته میلیاردها دالر 

در افغانستان در قراردادهای مختلف اختالس شده است.
او می  گوید که اگر تیم اصالحات و همگرایی در انتخابات آینده 
پروژها  از  نظارت  و  قراردادها  اصالح  راستای  در  شود  پیروز 

قدم های علمی را بر می دارد.
محقق همچنان گفت: »سرمایه های دنیا در 13 سال گذشته در 
پیروز  آینده  انتخابات  افغانستان حیف و میل شد و ما اگر در 
شدیم مانند؛ یک غریب کار برای مردم افغانستان کار می خواهیم 

کرد.« 
همه ساله مراسم سالگرد کشته شدن استاد مزاری در کابل برگزار 

می شود.

ریاست جمهوری: گرامی داشت از نوزدهمین سالروز شهادت استاد مزاری نامزدان  به  بین الملل  عفو 

حقوق بشر را در صدر 

دهید قرار  برنامه های تان 

رییس دبیرخانۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی:

کنید به مشکالت مان رسیده  گی 

افغانستان  مردم  که  گفته  بین الملل  عفو 
در  را  خود  سیاسی  نظرات  بتوانند  باید 
بیان  آزادانه  کشور،  این  انتخابات  روند 

کنند.
در  آن  مقر  که  بین الملل  عفو  سازمان 
لندن است از نامزدهای انتخابات ریاست 
به  توجه  خواسته  افغانستان  جمهوری 
برنامه های خود  در صدر  را  بشر  حقوق 

قرار دهند.
حقوق  وضعیت  که  است  گفته  نهاد  این 
گذشته  دهه  یک  در  افغانستان،  بشری 
بهبود قابل توجه یی یافته اما این وضعیت 
هنوز برای میلیون ها افغان شکننده است.

به  توجه  که  آمده  نهاد  این  گزارش  در 
میزان  و  تنش ها  با  مرتبط  خشونت های 
در  باید  دختران،  و  زنان  علیه  خشونت 
است  قرار  که  باشد  کسانی  برنامه  صدر 
برای پنج سال آینده زمام امور را در این 

کشور بدست گیرند.
نامزدهای  که  افزوده  بین الملل  عفو 
حقوق بشر  موضوع  نمی توانند  انتخابات 
جریان  در  اولویت ها  دوم  درجه  در  را 
و  تلقی کند  خود  انتخاباتی  مبارزات 
باعث  زمینه  این  در  بی توجهی  هرگونه 
 2014 سال  از  بعد  کشور،  عقب گرد 

خواهد شد.
این نهاد افزوده که تالش هایی برای عفو 
نقض  مرتکب  در گذشته  کسانی که  تمام 
شده اند،  جنگی  جرایم  و  بشر  حقوق 
صورت می گیرد و تعدادی از افرادی که 
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مستقل  کمیسیون  مسووالن 
شکایات انتخاباتی می گویند 
تامین  برای  هرچند  که 
عدالت در انتخابات پیش رو 
اما  در کشور تالش می کنند 
هنوز هم از وجود تهدیدات 
کارشان  برابر  در  امنیتی 

نگران اند.
رییس  صدیق  علی  محمد 
کمیسیون  این  دبیرخانه 
و  عدالت  که  می گوید 

مسوولیت پذیری کارمندان این کمیسیون، شفافیت انتخابات در 
کشور را ضمانت خواهد کرد.

آقای صدیق در سمینار آموزشی یی که به هدف بلند بردن آگاهی 
کارمندان والیتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل راه اندازی 

شده است، خواستار رسیده گی به مشکالت این کمیسیون شد.
لحاظ  از  هم  هنوز  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون   « گفت:  او 
باشد  ما متخصص  کارمندان  این که همه  و  آموزش  تجهیزات و 
با مشکالت روبرو است؛ چالش های امنیتی برای ما مهمتر است 
و برعالوه باالترین چالش کار عدالت انتخاباتی است، ما باالی 
قضایای تحصیلی و قضایایی که مربوط سن است، کار می کنیم؛ 
ممکن است کسانی باشند که تقلب کرده باشند آنان حذف شوند. 

»
به  روزه  سه  آموزشی  دوره  این  سپری شدن  از  پس  است  قرار 
تعداد 170 تن از کارمندان والیتی به والیات شان رفته و برای 
دریافت و بررسی شکایت و تخطی های انتخاباتی رسمًا کارشان 

را آغاز نمایند.
شکایات  کمیسیون  والیتی  کارمندان  از  برخی  حال  عین  در 
گویند  می  اند  کرده  شرکت  آموزشی  سمینار  در  که  انتخاباتی 
مبارزه  در والیات شان  زورمندان  مداخله  و  تهدید  برابر  در  که 

خواهند کرد.

از  رییس جمهور کرزی در یک نشست خبری، 
تصمیم برادرش قیوم کرزی، مبنی بر کنار رفتن از 
این  ریاست جمهوری  انتخابات  مبارزات  صحنۀ 

کشور استقبال کرد.
به  تشویق  را  برادرش  او  خود  که  گفت  کرزی 
این که  اما  انتخاباتی کرده  مبارزات  از  کناره گیری 
نامزدان  دیگر  از  یک  کدام  نفع  به  کرزی  قیوم 
تصمیم  رفته ،  کنار  ریاست جمهوری  انتخابات 

شخصی اش بوده است.
اقدام  این  که  افزود  افغانستان  رییس جمهور 
سالم تر  و  بهتر  برگزاری  به  می تواند  بردارش 
انتخابات پیش رو کمک کند و عالوه بر این از 
انتخابات  روند  در  خارجی  دخالت  های  احتمال 

خواهد کاست.
خاطر  به  را   2009 سال  »انتخابات  گفت:  کرزی 
زیادیدر جریان  دخالت های  زمان  آن  در  دارید. 
گرفت.  صورت  افغانستان  از  خارج  از  انتخابات 

انتخابات  از  خواستم  برادرم  از  اینکه  دلیل 
برای  دلیلی  دیگر  که  بود  این  کند  کناره گیری 
افغانستان  انتخابات  در  نیروهای خارجی  دخالت 

وجود نداشته باشد.«
قیوم کرزی، روز پنجشنبه و پس از چندین هفته 
که گفته می شد...                     ادامه صفحه 6

واکنش کرزی  به کناره گیری  برادرش از نامزدی www.mandegardaily.com      
     MandegarDailyNews 


