
در حالیکه ماموریت امریکا در افغانستان رو به پایان 
خالص  برای  جدیدی  راهکارهای  واشنگتن  است، 
این  در  خود  زرهی  موترهای  و  تسلیحات  از  شدن 

کشور به ارزش هفت میلیارد دالر دارد.
آنجایی  از  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
بازگشت  و  انتقال  هزینه  نمی خواهد  امریکا  که 
شود،  متقبل  را  خود  خاک  به  نظامی  تجهیزات  این 
در  که  ماه هاست  پاکستانی  و  امریکایی  مذاکننده گان 

این خصوص مذاکره می کنند.
هرچند تاکنون توافقی حاصل نشده است اما پاکستان 
این  از خروج  پس  که  امریکایی  تجهیزات  برخی  به 
ندارند،  چندانی  راهبردی  ارزش  افغانستان  از  کشور 

عالقه مند است.
به  موسوم  زرهی  خودرویی  تجهیزات،  این  از  یکی 
است  پی(  ای  آر  )ام  کمین  و ضد  مین  خودرو ضد 
بکاهد.  پاکستان  ارتش  تلفات سنگین  از  که می تواند 
یک مقام پاکستانی در این خصوص گفت: ما به این 
تجهیزات را به این دلیل که رایگان است نمی گیریم، 

بلکه به آن ها نیاز داریم.
پاکستان حدود 150 هزار نیروی مسلح در مرز 1500 
کیلومتری خود با افغانستان دارد و امریکا امیدوار است 
که این نیروها پس از 2014 بر گروه های تروریستی 

فشار وارد کنند.
امریکا 1600 دستگاه از این موتر زرهی در افغانستان 
دارد که هزینه اولیه تولید هر کدام بین 400 تا 700 
به  بازگشت هر کدام  اکنون هزینه  اما  بود.  دالر  هزار 

 ادامه صفحه 6
امریکا بیش از...                          
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

چه کسی بر 396 مرکز رای دهی قفل زده است؟

بیست وهفتم حوت برابر است با روز جهانی خبرنگار.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، فرا رسیدِن این روز 
را به همۀ خبرنگاران، دست اندرکاراِن رسانه ها و فعالیِن 

رسانه یِی کشور تبریک عرض می دارد.
ما باور داریم که تحمل قربانی های فراوان و تالش های 
گستردۀ خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها، از عوامل 
عمدۀ گسترش رسانه های آزاد، تأمین حق آزادی بیان و 
زمینه سازی جریان آزاد اطالعات در کشور بوده است.
با تأکید بر این که...                         ادامه صفحه 6

کرده  عمل  مسلکی  انتخاباتی  خبرهای  نشر  در  باید  خبرنگاران 
و توازن را حفظ کنند و در بازتاب خبرها عادالنه رفتار کنند و 

واقعیت ها را بازتاب دهند.
حقوق  مدافعان  و  دانشگاه  استادان  نگاران،  روزنامه  از  شماری 
خبرنگاران با تاکید بر این مطلب می گویند، اگرانتخابات به دور 
بنابراین  شد؛  خواهد  حساس  بسیار  خبرنگاران  کار  برود،  دو 
خبرنگاران مسوولیت دارند که مسلکی عمل کنند، توازن را حفظ 

کنند و در بازتاب خبرها رفتار عادالنه داشته باشند.
انتخابات  پیکارهای  آغاز  از  می گویند،  همچنان  آنان 
و  کوب  و  لت  تهدید،  والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری 
تخویف خبرنگاران افزایش...                        ادامه صفحه 6

پروژه  طراح  و  افغانستان  شهرسازی  وزیر  مشاور 
ساختمانی محل برگزاری جشن نوروز اظهار داشت: 
جهانی  جشن  برگزاری  محل  ساختمان های  ساخت 
معماری  سبک  از  استفاده  با  کابل  پغمان  در  نوروز 
اسالمی و به طور کامل توسط مهندسین داخلی انجام 

شده است.
ضیاء حسینی مشاور وزیر شهرسازی کشور و طراح 
نوروز  جشن  برگزاری  محل  ساختمانی  پروژه های 
گفت: طی سفرهایی که به کشورهای مختلف در آسیا 

و اروپا داشتم، بناها و ساختمان های زیادی را دیده ام 
و سبک های مختلف معماری در چند کشور خارجی 
را مورد مطالعه قرار دادم. با توجه به تحقیقات مفصلی 
که در رابطه با معماری افغانستان انجام داده ام، دریافتم 
در  اسالمی  و  غربی  معماری  مختلف  گونه های  که 

افغانستان کار شده است.
به گفته وی در این طرح تالش شده است که از طرح 
در  که  طوری  همان  شود؛  استفاده  اسالمی  معماری 
طرح مشخص است،...                    ادامه صفحه 6

به مناسبت روز جهانی خبرنگار

»خبرنگاران در نشر خبرهای 
انتخاباتی مسلکی عمل کنند«

امریکا تجهیزاتش را نباید به پاکستان بسپارد
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نامزدهای  از  دیگر  یکی  یک شنبه،  روز 
گونۀ  به  ریاست جمهوری،  انتخابات 
انتخاباتی  پیکارهای  ادامۀ  از  غیرمترقبه 
 10 از  را  نامزدها  فهرسِت  و  کشید  دست 

نفر به 9 نفر تقلیل داد. 
عبدالرحیم وردک وزیر دفاِع پیشین و نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری، در یک نشست 
مبارزات  ادامۀ  از  که  کرد  اعالم  خبری 
آقای  اما  است.  کشیده  دست  انتخاباتی 
انگیزه های  وردک هیچ توضیحی در مورد 
کنار رفتِن خود نداد و پرسش های زیادی را 
در اذهاِن عمومی به وجود آورد. زیرا آقای 
وردک نه تنها از نامزد دیگری در انتخابات 
پیِش رو حمایت نکرد، بل دالیل کنار رفتن 
کرد.  موکول  دیگری  فرصت  به  را،  خود 
و  می شود  خلق  پرسش   که  همین جاست 
در مورد چنین کنار رفتنی، شک وگمان های 
شک  بدون  که  می آید  به وجود  بسیار 

نمی توان نسبت به آن ها بی تفاوت ماند. 
کرزی،  عبدالقیوم  وردک،  آقای  از  پیش 
برادر رییس جمهوری به نفع زلمی رسول از 
انتخابات بیرون شد. عبدالقیوم کرزی  دورِ 
هرچند گفته بود که به دیدگاه بزرگاِن قومی 
هیچ  به  نیست  حاضر  و  می گذارد  احترام 
قیمتی صحنه را ترک کند؛ ولی دیدیم که 
چنین نشد و سرانجام این نامزدِ انتخابات به 
گفتۀ برخی آگاهان به دلیل آن چه که فشار 
از سوی برادرش خوانده شد، جامِ شوکران 
را سر کشید و خود را قربانی سیاست های 
نکرد،  چنین  وردک  آقای  اما  کرد.  ارگ 
هرچند در مورد او نیز پیش از این شایعاتی 
بر سِر زبان ها بود که گویا به نفع تیِم ارگ 

از صحنه بیرون خواهد شد. 
بیرون شد، ولی در  آقای وردک از صحنه 
تازه یی  پرسش های  شدن،  بیرون  این  پی 
چرا  کرد.  مطرح  سیاسی  حلقاِت  در  را 
صحنۀ  که  خواست  این گونه  وردک  آقای 
انتخابات را ترک کند؟ آیا فشارهایی بر او 
کنار  به  تن  سرانجام  او  و  بود  شده  وارد 
کنار  دلیل  که  شرط  این  به  ولی  داد  رفتن 

نکند؟  افشا  حاضر  حال  در  را  خود  رفتِن 
انتخاباتی  پیکارهای  از  وردک  آقای  چرا 
نامزد دیگری  از  این که  بدون  دست کشید 

حمایت کند؟ 
از  دست کم  بی پاسخ،  پرسش های  این ها 
به روشنی  ولی   وردک اند؛  آقای  سوی 
می توان سایۀ یک پروژه را در عقِب این کنار 
رفتن شاهد بود. آقای وردک بدون تردید از 
حامیاِن آقای کرزی است و به باور بسیاری 
از آگاهان، حتا ورود او به صحنۀ انتخابات، 
به دستور ارگ صورت گرفته بود. اما این که 
چه اتفاقاتی در ارگ ریاست جمهوری رخ 
داده که این نامزد چنین شک آمیز صحنه را 
ترک کرده، هنوز مسأله یی حل ناشده به نظر 
می رسد. اما روشن است که سر نِخ قضیۀ 
کنار رفتِن تیم انتخاباتِی آقای وردک را باید 
در ارگ ریاست جمهوری و بازی های آقای 

کرزی جست وجو کرد. 
خارجی ها  مداخلۀ  به  نسبت  کرزی  آقای 
همواره هشدار می دهد، آن هم با یک لحِن 
بسیار تند و تیز؛ ولی مداخالِت خود را در 
روند انتخابات نمی بیند. شاید آقای کرزی 
می خواهد  خارجی ها،  به  دادن  هشدار  با 
موضوع  از  داخل،  در  را  عمومی  افکار 
انتخابات  روند  در  حکومت  دخالت های 
و  بکشاند  بیرون  به سمِت  و  کند  منحرف 
پس از آن، خودش آن گونه که می خواهد، 
ببرد و هرچه را  انتخابات دست  در قضیۀ 

که خواست، عملی سازد. 
در کنار رفتِن قیوم کرزی نیز ارگ به روشنی 
دخالت داشت و حاال بدون شک در کنار 
آقای  دارد.  دست  هم  وردک  آقای  رفتِن 
آینده  افغانستاِن  برای  خواب هایی  کرزی 
مو  به  مو  را  آن   ها  در حال حاضر  که  دیده 
حتا  و  است  معروف  بسیار  می کند.  عملی 
می کنند  اذعان  را  آن  کرزی  آقای  نزدیکاِن 
به  را  خالفش  می گوید،  را  آن چه  او  که 
انجام می رساند. مثاًل وقتی می گوید که در 
بود،  غیرجانب دار خواهد  انتخابات،  قضیۀ 
به این معناست که جانب داری خواهد کرد. 

این خصلت سیاسِی آقای کرزی در بیش از 
یک دهۀ گذشته بوده است. 

آقای کرزی می گوید که در مورد امریکایی ها 
در طول این ده سال، یک چیز را به خوبی 
امنیِت  و  صلح  کلید  این که  آن  و  دریافته 
همین  به  و  آن هاست  دسِت  در  افغانستان 
دلیل توافق نامۀ امنیتی را با این کشور امضا 
نمی کند. اما آقای کرزی فراموش کرده که 
مردم افغانستان نیز در مورد او طی این یک 
از جمله مسایلی  دانسته اند.  دهه چیزهایی 
کرزی  آقای  مورد  در  افغانستان  مردم  که 
به آن دست یافته اند، عدم هماهنگی گفتار 
او بوده است. یعنی عدم صداقِت  و رفتارِ 
سیاسی که باید هر دولت مردی به در عصر 

کنونی، از آن برخوردار باشد. 
اساسی  فرق  سیاست شناسان،  از  بسیاری 
زمان  با  را  مدرنیته  آغاز  در  سیاست  میان 
مشهور  شدن  جهانی  به  عمدتًا  که  فعلی 
شاید  می دانند.  سیاسی  اخالق  در  است، 
به  مکلف  را  خود  زمام داران  گذشته،  در 
و  نمی دانستند  سیاست  در  اخالق  رعایِت 
تعریف  از یک دیگر جدا  را  مقوله  دو  این 
جدید،  دوران  مشخصۀ  ولی  می کردند؛ 
اخالقی شدِن مقولۀ سیاست است. اما آقای 
آن گونه  اخالق گرا  سیاست مداری  کرزی 
که خودش ادعا می کند، نیست؛ کما این که 
بسیاری از افراد در مورد خود بسیار ادعاها 
کاماًل  ادعاها  آن  با  دارند، ولی در واقعیت 

بیگانه هستند. 
آقای کرزی تنها در سخن، از بی طرفی خود 
در انتخابات صحبت می کند، ولی می توان 
بیرون کشید  را  هزار و یک دلیل و شاهد 
کارِ  در  اخیر،  سال  یک  از  بیش  در  او  که 
دخالت های  ریاست جمهوری  انتخابات 
آشکار داشته است. کنار رفتِن آقای وردک 
را هم باید از این منظر دید و تعریف کرد. 
اما آقای کرزی نمی داند که دیگر دسِت او 
افغانستان رو شده و رازهایش  برای مردمِ 
از پرده بیرون افتاده است. اشاره های صریِح 
برخی از نامزدان را در مورد نتایج انتخابات 
باید  می شوند،  مطرح  حاال  که  رو  پیِش 
بخشی از نگرانی هایی دانست که در مورد 
ابراز  انتخابات  روند  در  ارگ  دخالت های 

می گردند.
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احمـد عمران

انصرافی مشکوک از ادامۀ پیکارهای انتخاباتی  

افغانستان در سیزده سال گذشته، شاهد موِج جدیدی از کارِ 
خبرنگاری و رسانه یی بوده است. در سیزده سال گذشته، نسل 
تازه و جوانی که از میاِن آتش وخون بیرون شده بودند، مشتاقانه 
پا به عرصۀ خبرنگاری گذاشته و به فعالیت پرداختند. عده یی 
به خصوص  ـ  از کشورهای همسایه  کم وبیش  تجارِب  با  هم 
ایران ـ وارد افغانستان شدند و به عنوان خبرنگار در رسانه ها 
به  اروپایی  کشورهای  از  نیز  شماری  کردند.  وظیفه  ایفای 
میهن بازگشتند و هر کدام در یک نهاد رسانه یی )روزنامه  ها، 
خبرگزاری ها، تلویزیون ها و...( استخدام شدند. در همین حال، 
رشد رسانه های اجتماعی یا شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک 
و توییتر هم، بستر دیگری برای فعالیِت هرچه بهتر و سریع تِر 
خبرنگاران شد و  این گونه زمینۀ تبادل و انتقاِل اطالعات در 
سراسِر کشور انکشاف یافت؛ به نحوی که هم اکنون خبرنگاران 
تبدیل  جنایت کاران  و  مفسدین  علیه  جدی  تهدید  یک  به 

شده اند.
گفت  می توان  کلی  نگاه  یک  در  شد،  گفته  آن چه  به رغم  اما 
بهره  خبرنگاری  اخالِق  و  دانش  از  واقعًا  که  کسانی  تعداد 
دارند، اندک است و بیشتر کسانی که نامِ خبرنگار را با خود 
حمل می کنند، کسانی اند که فقط در کوچۀ آهنگران بینی سیاه 
کرده اند؛ چنان که اگر نشراِت تلویزیون ها، رادیوها، روزنامه ها 
بررسی  کنیم،  را  سال ها  این  طی  چاپی  رسانه های  دیگر  و 
رشِد  و  توسعه  رسانه ها،  درصِد  سی  در  فقط  که  درمی یابیم 
کیفی به ظهور رسیده و متباقی، از لحاظ کیفی هنوز در پله های 

نخستین قرار دارند.
 در کنار این، خبرنگاران با چالش ها و مشکالتی مواجه اند که 
عبور از آن ها زماِن بسیار می طلبد. به گونۀ مثال، خبرنگاران از 
قانوِن دست رسی به اطالعات بی بهره اند و مسووالِن حکومتی 
نیز هنوز اجازۀ ارایۀ معلومات و اطالعات به اصحاِب رسانه 
که  از چالش هایی ست  دیگر  یکی  معامله،  و  فساد  ندارند.  را 
فراراهِ خبرنگاراِن صادق قرار گرفته است. در کنار این مسأله، 
بی اطالعی و کم سوادِی برخی از خبرنگاران نیز دلیِل دیگری 
بر کارِ ضعیف و نارسای خبرنگاری در افغانستان شده است. 
برابِر  در  را  دیگری  سِد  کشور،  در  موجود  ناامنی  هم چنین 

پویایی کار خبرنگاری در افغانستان ایجاد کرده است. 
نیز یکی از نعمت هایی ست که هنوز از آن  بیان  قانون آزدی 
استفادۀ درست صورت نگرفته است. چنان که وقتی که از کار 
برنامه های  و  آهنگ   نشر  برخی ها  می زنیم،  خبرنگاری حرف 
ژورنالیستی  و  خبرنگاری  فعالیِت  از  جزیی  هم  را  تفریحی 
یک  به  خود،  نوبۀ  به  نیز  نادرست  تصورِ  این  که  می پندارند 

مشکل در این عرصه تبدیل شده است. 
از سوی دیگر، عدم احتیاط نهادهای حامی خبرنگاران، به ویژه 
برخی از اتحادیه های صنفی خبرنگاران، سبب شده که بسیاری 
ندارند،  نوشتن  و  خواندن  برای  درست  سواد  که  کسانی  از 
بتوانند خود را به نامِ خبرنگار جا بزنند. این افراد  که کارت 
عضویِت برخی از اتحادیه های خبرنگاری را در جیب دارند، 
خالف  افغانستان  در  خبرنگاران  جمعیِت  که  شده اند  باعث 

واقع، باال نشان داده شود. 
است  این  هم  یکی  برشمردیم،  که  مشکالتی  همۀ  کنار  در 
و  توانایی   ارتقای  زمینۀ  افغانستانی،  خبرنگاران  برای  که 
حرفه یی شدن  بسیار محدود است و یا اصاًل وجود ندارد. این 
مسأله وقتی مهم تر می شود که می بینیم شمار قابل توجهی از 
افراد که از رشتۀ خبرنگاری از دانشگاه ها فارغ می شوند، حتا 

سواد کافی برای خواندن و نوشتن ندارند.
هم چنین، اشخاِص زورگویی که در والیت ها و حتا در کابل 
وجود دارند، عمده ترین دلیِل ضعِف کارِ خبرنگاری در کشور 
می باشند و سبب شده اند که خبرنگاران نتوانند از والیت های 
برخی  در  چنان که  دهند.  ترتیب  موثق  گزارش های  کشور 
مختلف  بهانه های  به  را  خبرنگاران  زورگو  افراد  والیت ها، 

تهدید کرده و مانع کارِ آن ها شده اند. 
برنامۀ  این که حکومت طی سیزده سال گذشته، یک  خالصه 
منظم برای رشد و حمایِت خبرنگاران نداشته است، چه رسد 
فعالیِت  آن خبرنگارانی که در جریان  به دوسیه های  این که  به 

خبرنگاری به شهادت رسیده اند، رسیده گی کرده باشد.
روز خبرنگاران، روز بسیار آشنایی برای خبرنگاراِن افغانستان 
نیست. از دولِت آقای کرزی همین قدر می توان انتظار داشت 
که امنیِت خبرنگاران را دست کم در این روزهای و روزگاران 
حساِس انتخاباتی تأمین کند؛ اما از دولِت آینده امید می رود که 
یک برنامۀ منظم برای حمایت از خبرنگاران و رسانه ها، تدوین 

کند و آن را عملی سازد.

روِز خبرنگاران 
و روزگار خبرنگاران ما

آقای کرزی نسبت به مداخلۀ 

خارجی ها همواره هشدار می دهد، 

آن هم با یک لحِن بسیار تند و 

تیز؛ ولی مداخالِت خود را در روند 

انتخابات نمی بیند. شاید آقای 

کرزی با هشدار دادن به خارجی ها، 

می خواهد افکار عمومی را در داخل، 

از موضوع دخالت های حکومت در 

روند انتخابات منحرف کند و به 

سمِت بیرون بکشاند و پس از آن، 

خودش آن گونه که می خواهد، در 

قضیۀ انتخابات دست ببرد و هرچه 

را که خواست، عملی سازد
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کریمه  به جدایی از اوکراین رأی داد
در پی شمارش نهایی آرای ریخته شده به صندوق ها 
مقام های  کریمه،  بحث برانگیز  همه پرسی  در 
درصد   96.77 از  بیش  که  کردند  اعالم  انتخاباتی 
رأی دهندگان به نفع پیوستن به روسیه رأی داده اند.

شده  سوال  رأی دهندگان  از  همه پرسی  برگه  روی 
به روسیه  مایلید کریمه  »آیا  بود که 

ملحق شود؟«
به وضعیت  بازگشت  به  دوم  سوال 
 1992 سال  اساسی  قانون  از  پیش 
آن  در  که  می شد  مربوط  اوکراین 
صورت باید خودمختاری وسیع تری 

به کریمه داده شود.
درصد   5۸ از  بیش  تبارها  روس 
می دهند  تشکیل  را  کریمه  جمعیت 
و انتظار می رفت بسیاری از آن ها به 

پیوستن به روسیه رأی مثبت دهند.
واجد  کریمه  در  تن  میلیون   1.5
شرایط رای دادن بودند و مقام های 
انتخاباتی می گویند بنا بر آمار نهایی 
بالغ بر ۸2 درصد در همه پرسی اخیر 

شرکت کردند.
تاتارها 12 درصد جمعیت را تشکیل 
رأی گیری  بیشترشان  که  می دهند 
یکشنبه را تحریم کردند اما بر اساس 
آمار اعالم شده 40 درصد آنها که در 
همه پرسی شرکت کردند به جدایی 

از اوکراین رای »آری« دادند.
نتایج  اعالم  با  حال  همین  در 
روسیه  هوادار  گروه های  همه پرسی 
کریمه، جشن  مرکز  سیمفروپل،  در 
گرفته اند و رهبر کریمه که به مسکو 

نزدیک است گفت او روز دوشنبه برای پیوستن به 
روسیه تقاضا خواهد کرد.

اعالم  روسیه  دومای  رییس  معاون  حال  همین  در 
کرد روند قانونی مورد نیاز برای پیوستن کریمه به 
روسیه در سریع ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
خواندن  غیرقانونی  با  هم  اروپا  اتحادیه  و  امریکا 
این همه پرسی در میان اشغال نظامی کریمه توسط 
به  اما روسیه گفته که  روسیه آن را محکوم کردند 

اراده مردم کریمه احترام خواهد گذاشت.
ویکتور  دولت  سقوط  از  پس  فبروری  ماه  در 
طرفدار  که  اوکراین  رییس جمهوری  یانوکوویچ، 
مسکو بود، نیروهای هوادار روسیه کنترل کریمه را 
نظامی  نیروهای  آنها  از  بسیاری  گرفتند.  دست  به 
بی نشان بودند که به باور عمومی به دستور مسکو 

مستقر شده اند.
کریمه  نظامی  اشغال  از  که پس  آکسیونف  سرگئی 
پارلمان  که  گفت  شد،  کریمه  رهبر  روسیه  توسط 

روز دوشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.
مکالمه اوباما و پوتین

هم زمان باراک اوباما، رییس جمهور امریکا بعد از 
ظهر یکشنبه پس از برگزاری همه پرسی کریمه با 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه تماس گرفته 

است.
اوباما در این تماس تلفنی گفت که این »همه پرسی« 
فشار  تحت  و  است  اوکراین  اساسی  قانون  ناقض 
دخالت نظامی روسیه انجام شده و امریکا و جامعه 

جهانی هرگز آن را به رسمیت نخواهند شناخت.
بار  او  کرد  منتشر  سفید  کاخ  که  بیانیه یی  براساس 
ارضی  تمامیت  و  ملی  حاکمیت  نقض  بر  دیگر 

اوکراین از سوی روسیه تاکید کرد.
همکاری  در  است  آماده  کشورش  که  گفت  اوباما 

با اروپایی ها هزینه بیشتری بر روسیه اعمال کند.
که  است  کرده  عقیده  ابراز  امریکا  جمهور  رییس 
به  بحران  این  حل  برای  روشن  راهی  همچنان 
صورت دیپلماتیک وجود دارد به طوریکه هم منافع 

مسکو و هم مردم اوکراین تامین شود.
روسیه  نظامی  نیروهای  که  زمانی  تا  گفت  او  اما 
به  بحران  این  هستند  اوکراین  خاک  در  همچنان 

صورت دیپلماتیک حل نخواهد شد.
به گفته او جان کری، وزیر خارجه همچنان آماده 
وزیر  با  دیپلماتیک  راه حل  یک  یافتن  برای  است 

خارجه روسیه و دولت اوکراین کار کند.
کشور  دو  رهبران  که  است  گفته  هم  کرملین 
امنیت  سازمان  نظارتی  ماموریت  یک  اعزام  درباره 
صحبت  اوکراین  مناطق  همه  به  اروپا  همکاری  و 

کرده اند.
به گفته کرملین پوتین بر »ناتوانی و بی میلی مقام های 
کنونی کی یف برای مهار گروه های رادیکال و ملی 
گرای افراطی که وضعیت را بی ثبات و جمعیت را 

مرعوب می کنند« تاکید کرده است.

بیانیه  در  سفید  کاخ  سخنگوی  کارنی،  جی  پیشتر 
از  پیوسته  امریکا  متحده  ایاالت  که  نوشت  یی 
اوکراین  ارضی  تمامیت  و  حاکمیت  حق  استقالل، 
از زمان استقالل آن کشور در سال 1991 حمایت 
کرده و دولت امریکا »همه پرسی« روز یکشنبه را 

رد می کند.
قانون  مغایر  کریمه  پرسی  همه  بیانیه  این  براساس 
یک  نتایج  جهانی  جامعه  و  است  اوکراین  اساسی 
رای گیری که در میان تهدید به خشونت و ارعاب 

با دخالت نظامی روسیه انجام شده را نمی پذیرد.
به گزارش بی.بی.سی به گفته کارنی این تصمیمی 
بدون  تواند  نمی  و  است  اوکراین  آینده  درباره 
به  عالوه  به  شود.  گرفته  اوکراین  دولت  مشارکت 
گفته او نیازی به این رای وجود نداشت چون دولت 
اوکراین تمایل خود به افزایش اختیارات کریمه به 

عنوان یک ناحیه خودمختار را اعالم کرده بود.
پرسی  همه  این  که  گفت  هم  اروپا  اتحادیه 
»غیرقانونی و نامشروع است و نتیجه آن به رسمیت 

شناخته نخواهد شد.«
قرار است وزرای خارجه اروپا دیدار کنند و انتظار 
می رود تحریم هایی علیه مقام های روسیه را مد نظر 

قرار دهند.
یک  درباره  گفت وگو  این  از  پیش  اروپا  اتحادیه 
معاهده اقتصادی با روسیه و نیز تسهیل صدور ویزا 

را متوقف کرده بود.
انتظار می رود وزرای خارجه این اتحادیه در مرحله 
اول ممنوعیت صدور ویزا و مسدود کردن دارایی ها 
را در نظر بگیرند و در جلسه امروز فهرست افرادی 
را که این تحریم ها باید شامل آنها شود، تهیه کنند.

اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  اشتون،  کاترین 
همه  کرد:  اعالم  شدید،  نگرانی  ابراز  با  نیز  اروپا 
روسیه  از  ما  و  است  غیرقانونی  کریمه  پرسی 
می خواهیم خطر اوضاع را درک کرده و با اوکراین 

وارد مذاکرات جدی شود.
از سوی دیگر در خارج از کریمه هم ناآرامی های 
این  شرقی  جنوب  در  اوکراین  بحران  به  مربوط 
کشور در شهر دونتسک ادامه یافت. شهرهای دیگر 
مخالفان  و  موافقان  تظاهرات  صحنه  هم  اوکراین 

روسیه بود.
در  با  روسیه  مخالفان  از  زیادی  شمار  کی یف  در 
دست داشتن پرچم های کشورهای مختلف دنیا گرد 
صحنه  اوکراین  شرقی  شهرهای  مقابل  در  آمدند. 
نیز،  اودسا  شهر  بود.  روسیه  هواداران  تظاهرات 
تظاهرات حامیان  اوکراین، شاهد  در جنوب غربی 

روسیه بود.

دیگر واکنش ها
اوکراین  انتقالی  الکساندر تورچینف، رییس جمهور 
کریمه  همه پرسی  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز 

»شکستی بزرگ« بود.
همه پرسی  اوکراین  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 
نمی شناسد  رسمیت  به  را  کریمه 
چنین  با  تا  می کند  تالش  روسیه  و 
کریمه  در  دشمنی هایش  بر  اقداماتی 
نه  و  اوکراین  نه  و  بگذارد  سرپوش 
جهان حاضر ابدا این همه پرسی را به 

رسمیت نخواهد شناخت.
خارجه  امور  وزیر  هیگ،  ویلیام 
انگلیس در واکنش به نتایج همه پرسی 
کریمه با بیان اینکه کشورش به هیچ 
وجه همه پرسی کریمه را به رسمیت 
نباید  روسیه  کرد،  اعالم  نمی شناسد 
از این مساله به عنوان بهانه ای برای 
پیوستن شبه جزیره کریمه به خودش 

استفاده کند.
هیگ  السابع،  الیوم  گزارش  به 
همچنین از دولت روسیه خواست تا 
مذاکرات مستقیم با اوکراین را آغاز 
کرده و برای حل بحران موجود در 
تالش  بین المللی  قوانین  چارچوب 

کند.
تحریم های  باید  ما  کرد:  تاکید  وی 
جدیدی علیه روسیه و شخصیت های 
نشست  در  ما  کنیم.  اعمال  روسی 
بحث  آن  درخصوص  اروپا  اتحادیه 

و گفت وگو خواهیم کرد.
همچنین  ما  کرد:  خاطرنشان  هیگ 
اتخاذ  و  اوکراین  بحران  حل  برای  را  مهمی  بیانیه 
کرد.  خواهیم  صادر  زمینه  این  در  جدی  اقدامات 
همچنین از مسئوالن روسی می خواهیم تا برای حل 
اقدامات  از  و  کنند  همکاری  ما  با  بحران  سیاسی 
خودداری  زمینه  این  در  نامناسب  و  آمیز  تحریک 

کنند.
هیگ عنوان داشت: اگر اقدامات مناسبی برای بحران 
به  اوکراین  برای  اقتصادی خوبی  آینده  کنیم  اتخاذ 
ارمغان می آید. مسئوالن روسی نیز وظیفه دارند که 

در این زمینه با ما همکاری کنند.
کرده  تهدید  نیز  پیشتر  انگلیس  خارجه  امور  وزیر 
برای  راهکاری  به  روسیه  که  صورتی  در  که  بود 
متوقف کردن همه پرسی دست نیابد وزیران خارجه 
اقدامی را در  امروز خود  اروپا در نشست  اتحادیه 

این خصوص اتخاذ خواهند کرد.
بیانیه یی  در  نیز  کانادا  نخست وزیر  هارپر،  استفان 
و  کرده  توصیف  غیرقانونی  را  کریمه  همه پرسی 
به  را  این همه پرسی  نتایج  که کشورش  کرد  اعالم 

رسمیت نمی شناسد.
شکل  به  یکشنبه  روز  که  همه پرسی  گفت:  وی 
غیرقانونی در کریمه برگزار شد نتیجه ای جز سلطه 

نظامی روسیه بر این منطقه از اوکراین ندارد.
اعضای  با سایر  کانادا  که  است  آمده  بیانیه   این  در 
هماهنگ  برای  هم پیمانانش  و  هفت  صنعتی  گروه 
کردن تحریم های بیشتر علیه مسئوالن برگزاری این 

همه پرسی تالش خواهد کرد.
را  روسیه  رییس جمهوری  اقدامات  ادامه  در  هارپر 
غیرمسئوالنه و یک جانبه خواند و اعالم کرد که این 
اقتصادی و سیاسی  بیشتر  انزوای  تنها باعث  مساله 

روسیه می شود.
به گزارش رویترز، فرانسه نیز با غیرقانونی خواندن 
هرچه  تا  خواست  روسیه  از  کریمه  در  همه پرسی 
سریعتر اقداماتی را برای کاهش تنش های »بی دلیل 

و خطرناک« در اوکراین انجام دهد.
بیانیه ای  در  فرانسه  خارجه  وزیر  فابیوس،  لوران 
تمامیت  و  حاکمیت  حق  باید  روسیه  کرد:  اعالم 

ارضی اوکراین را حفظ کند.
نتایج  کرد  اعالم  نیز  جاپان  دولت  حال  همین  در 
و  نمی شناسد  رسمیت  به  را  کریمه  در  همه پرسی 
از روسیه خواست تا کریمه را به خود الحاق نکند.

با تاکید مجدد بر  نیز  وزیر امور خارجه گرجستان 
حمایت کشورش از تمامیت ارضی و حق حاکمیت 
به  را  کریمه  رفراندوم  کشورش  که  گفت  اوکراین 

رسمیت نمی شناسد.

دولت پاکستان درخواست طالبان را برای 

خروج ارتش از مناطق قبایلی رد کرد

دولت پاکستان روز دوشنبه درخواست گروه تحریک طالبان 
را برای خصوص خروج نیروهای ارتش از منطقه قبیله یی 
مذاکره  بمنظور  پاکستان  غرب  شمال  در  شمالی  وزیرستان 

مستقیم میان دولت و شبه نظامیان را رد کرد.
 رسانه های پاکستان روز گذشته به نقل از منابع آگاه دولتی 
) بدون ذکر نام آنها ( گزارش دادند: دستور کار مذاکره های 
مستقیم دولت اسالم آباد با شبه نظامیان طالبان تاکنون نهایی 

نشده است.
صلح  چهارنفره  کمیته  اعضای  از  نقل  به  گزارش  این  در 
شورای  اعضای  و  نظامیان  شبه  به  آمده؛  پاکستان  دولت 
سیاسی گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان موسوم به 
)تی تی پی( بطور روشن گفته شده که در روند پیشبرد گفت 
وگوهای صلح هیچ بحثی درخصوص تغییر موقعیت ارتش 
در مناطق قبایلی و یا استقرار نیروهای امنیتی به میان نیامده 

و این موضوع بخشی از مذاکره های صلح نخواهد بود.
به  کمیته صلح  در  پاکستان  دولت  نماینده گان  این  از  پیش 
می  بودندکه  رسانده  طالبان  سیاسی  شورای  اعضای  اطالع 
توانند گفت وگوهای مفصلی در خصوص تبادل و آزادی 
قابل  که  هایی  بحث  سایر  و  خسارت  زندانیان،جبران 

اجراست ؛ انجام دهند.
رسانی  اطالع  وزیر  رشید  پرویز  سناتور  حال  همین  در 
پاکستان روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران در اسالم 
آباد اعالم کرد که هیچ کمیته ویژه یی عالوه بر کمیته منتخب 
دولت در پیشبرد گفت وگوهای صلح با طالبان فعال نیست .
وی افزود: چودری نثار علی خان وزیر داخلۀ پاکستان ناظر 
شریف،  نواز  ،محمد  و  باشد  می  گوها  گفت  این  مرکزی 
کامل  بطور  نیز  دفاع  وزیر  ،خواجا آصف،  و  وزیر  نخست 
مذاکرات و فعالیت کمیته های دو طرف را زیر نظر دارند .

که  طالبان  صلح  کمیته  اعضای  از  یکی  شاه  یوسف  موالنا 
با شورای سیاسی این گروه شبه نظامی ارتباط برقرار کرده 
گفت که توافق نهایی در خصوص زمان و محل برگزاری 
مذاکره مستقیم میان دولت و شبه نظامیان بزودی اعالم می 

شود.
ابراهیم خان یکی دیگر از منتخبان طالبان در کمیته  محمد 
نفر   300 فهرست  طالبان  گروه  کرد:  اعالم  پاکستان  صلح 
از زنان و کودکان محبوس شبه نظامیان در بازداشتگاههای 
آماده  را  پاکستان  قانون  مجری  نهادهای  و  امنیتی  نیروهای 

کرده است.
وی افزود: بسیاری از زنان و کودکان بازداشت شده متعلق 
غرب  شمال  در  خیبرپختونخوا  ایالت  و  قبایلی  مناطق  به 

پاکستان هستند.
وزیر داخلۀ پاکستان هفته گذشته به اطالع نمایندگان مجلس 
ملی این کشور رساند که گفت و گوی مستقیم نمایندگان 
جدید دولت با شبه نظامیان طالبان بزودی آغاز خواهد شد.

در  پاکستان  دولت  منتخبان  افزود:  خان  علی  نثار  چودری 
کمیته سابق به گفت و گوهای خود با نمایندگان طالبان ادامه 
دادند اما با ورود افراد جدید به گروه مذاکره کننده با طالبان، 

مذاکرات مستقیم با شبه نظامیان طالبان آغاز می شود.
منتخبان جدید دولت اسالم آباد را حبیب اهلل ختک قائم مقام 
نقل و کشتیرانی )سرپرست کمیته صلح(،  وزارت حمل و 
حسن  فواد  قبایلی،  مناطق  سیاسی  نماینده  عارف  ارباب 
دستیار نخست وزیر و رستم شاه مهمند سفیر پیشین اسالم 

آباد در کابل تشکیل می دهند.
در ماه گذشته، عرفان صدیقی مشاور نخست وزیر پاکستان، 
روزنامه  زیی  یوسف  اهلل  رحیم  عامر،  )بازنشسته(  سرهنگ 
جدید  کمیته  فعلی  )عضو  مهمند  شاه  رستم  و  ارشد  نگار 
های  نشست  آباد،  اسالم  دولت  سابق  برگزیدگان  صلح( 
مختلفی با نمایندگان طالبان در شهرهای اسالم آباد، پیشاور 

و اکوره ختک برگزار کردند.
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با ویژه گی های یک ازدواج 
سالم آشنا شوید

جامعه شناسان و روان شناسان در بررسی ازدواج های سالم، ویژه گی ها و مهارت هایی 
را برای کسانی که می توانند روابطی موفق و رضایت بخش داشته باشند، مشخص 

کرده اند. این افراد:
1ـ فلسفه یی سالم از زنده گی با ایده آل های مشخص دارند.
2ـ دوستی، احترام و عشق بین آن ها هر روز بیشتر می شود.

3ـ عالیق و فعالیت های مشترک زیادی دارند.
4ـ از همراهی یکدیگر لذت می برند.

5ـ اعتمادپذیر هستند و می توانند اعتماد کنند، صادق و در عین حال موقعیت شناس 
هستند.

6ـ به یکدیگر وابسته اند.
از ته دل تحسین  از موفقیت های همدیگر احساس غرور کرده و همدیگر را  7ـ 

می کنند.
۸ـ به کار یکدیگر عالقه مند بوده و به آن احترام می گذارند.

9ـ در تصمیم گیری ها مشارکت می کنند.
با هم  را  10ـ سعی می کنند کارهای خسته کننده و یک نواختی مثل کارهای خانه 

تقسیم کرده و آن را برای هم جذاب کنند.
11ـ امید و آرزوهایی واقع بینانه مرتبط با اهدافی قابل دست یابی دارند.

12ـ مسوولیت تصمیمات و رفتارهای خود را می پذیرند.
13ـ اگر الزمۀ رسیدن به اهداف شان ادامۀ تحصیل است، صبورانه ازدواج شان را 

برای این منظور عقب می اندازند.
14ـ مشکالت را چالش هایی می بینند که باید بر آن فایق آیند.

15ـ قبل از تصمیم گیری نهایی برای انتخاب همسر، حداقل سه مورد دیگر را نیز 
بررسی و به طرق غیرمخرب برهم خوردِن روابط را تجربه کرده اند.

16ـ می توانند با وضعیت مالی موجود خود زنده گی کنند.
17ـ از ضعف های خود مطلع بوده و برای تغییر تالش موثر نشان می دهند.

برقرار  این طور  را  تعادل  اما  می کنند،  استفاده  به طور هوشمندانه یی  انتقـاد  از  1۸ـ 
می کنند که تحسین ها بیشتر از انتقادات باشد.

19ـ انسان هایی »واقعی« هستند.
20ـ می دانند که روابط رو به رشد به افراد کمک می کند به خود مطمین تر شوند.

21ـ در فعالیت های سالم فیزیکی شرکت می کنند، خوب غذا می خورند، ورزش 
می کنند و به اندازۀ کافی می خوابند.

22ـ کمتر از طعنه و کنایه استفاده می کنند، کمتر غر می زنند و شکایت می کنند.
23ـ از حرف زدن و گوش دادن به هم لذت می برند، حتا اگر در مورد موضوعاتی 

باشد که باهم اختالف نظر دارند.
24ـ عشق شان جنون آمیز و عجله یی نیست.

25ـ همدل هستند و برای برآوردن نیازهای همدیگر تالش می کنند.
26ـ به همان اندازه که دوست دارند در رابطه دریافت کننده باشند، دهنده هستند.

27ـ از دوران نامزدی خود برای آشنایی کامل و رشد هرچه بیشتر عشق شان استفاده 
می کنند.

می کنند،  بررسی  را  می آید  پیش  برای شان  که  مسایلی  و  مشکالت  دقت  به  2۸ـ 
معایب و مزایای همۀ انتخاب ها را در نظر می گیرند. سعی نمی کنند در مورد مسایل 

مهم رابطۀشان، با عجله نتیجه گیری کنند.
29ـ با احترام و محبت ازدواج می کنند نه از روی دل سوزی.

30ـ خانواده های همدیگر را با وجود اشکاالت شان، دوست دارند.
 

منبع: 
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          افشین اشکور كیایی  

در  را  آن  جنگ،  دالیل  بررسی  در  اگر 
سطح  در  دهیم،  قرار  تحلیل  سطِح  چند 
نخست: در سطح فردی، برخی گروه های 
کوچک را بررسی می کند. همواره در این 
سطح تحلیل، بر نقش روان شناسی فردی، 
در  محدود  گروه های  پویایی  یا  ادراکات 
می کنند.  پافشاری  تصمیم گیری  فرایند 
دومین سطح تحلیل: شامل دولت ها، جوامع 
و یا به عبارت دیگر واحدهای اساسی نظام 
یا  شهرـ دولت ها  شهرها،  یعنی  بین الملل، 
سومین  می باشد.  زمان  به  توجه  با  مناطق 
ویژه گی های  اساس  بر  تحلیل:  سطح 
بین الملل است که زمینۀ شروع تعارض های 
ونسن،  می کند)کاپلو،  بررسی  را  مسلحانه 
13۸9: 76(. با توجه به سطوح گفته شده، 
این مقاله در دومین سطِح تحلیل به بررسی 
گرایش  بر  آن  تأثیر  و  دولت  ویژه گی های 

جنگ می پردازد.

رابطۀ دولت و جنگ
برخی بر این نظرند که وجود تشکیالتی به 
نام دولت که در بر گیرندۀ مردم، سرزمین و 
حکومتی خاص با حاکمیتی جدا از دیگران 
است، خود عامل به وجود آورندۀ تعارضات 
تقویت  زیرا  و ستیزه ها محسوب می شود؛ 
و  ملی  مرزهای  چارچوب  در  ملی گرایی 
صورت  به  خاص،  اهداف  و  منافع  طرح 
با  را  مناقشه  و  اختالف  زمینه های  بالقوه 
هستند،  وضعیت  همین  دارای  که  دیگران 
از  یک  هر  که  آن جا  از  می آورد.  فراهم 
تالش  در  جداگانه  سیاسی،  واحدهای 
حاکمیِت  و  ارضی  تمامیت  از  که  است 
خویش دفاع کند و هر یک از این واحدها 
اهداِف خاصی در سیاست  منافع و  دارای 
این امر سبب مبارزه طلبی  بین الملل است، 
زمینه های  نتیجه  در  گردیده،  دیگران 
فراهم می شوند. و ستیز  تعارض  گسترش 

)قوام، 13۸4: 255(
به  را  جنگ  که  نظریه هایی  پُرنفوذترین 
ماهیت دولت نسبت می دهند، در دو دستۀ 
با مسامحه می توان  کلی قرار می گیرند که 
و سوسیالیستی  لیبرالی  نظریه های  را  آن ها 

نام نهاد.
تحلیل های لیبرالی:

هیجده  قرون  کالسیِک  یا  اولیه  لیبرال های 
عنصر  سه  خود،  تحلیل های  در  نوزده  و 
افراد،  داده اند.  تشخیص  هم  از  را  اصلی 
عنوان  به  را  دولت  و  دولت ـ  و  جامعه 
برآیند کنش متقابِل دو عنصر قبلی در نظر 
گرفته اند. آن ها تصور می کردند که جامعه 
حالت »خود تنظیم کننده گی« دارد و نظام 
اجتماعی ـ اقتصادی، توانایی دارد )تنها( با 

دخالت اندکی از ناحیۀ حکومت به گردش 
درآید. اقتصاد، عدم تمرکز و آزادی از کنترل 
دولتی، عالیق عمدۀ لیبرال های کالسیک را 
تشکیل می داد. چنان که به ویژه و با وضوح 
نشان  میل«  استورات  »جان  نوشته های  در 
امر  تقویت  ضرورت  آن ها  شده اند.  داده 
آن ها  پیش فرض  اما  می پذیرند،  را  دفاع 
میان  در  منافع  اساسی  هماهنگی  وجود 
دولت ها بود که وقوع جنگ را به حداقل 
می رساند. به نظر آن ها، همکاری اقتصادی 
تجارت  و  بین المللی  کار  تقسیم  پایۀ  بر 
آزاد، می تواند به نفع هر کسی باشد، مبادله 
می تواند اکسیری مهم و جانشینی عقالنی 

برای جنگ باشد.
رخ  که  جنگ هایی  تبیین  در  روی  هر  به 
مختلفی  عوامل  بر  لیبرال ها  است،  داده 
به  آن ها  این که  اول  می ورزند.  تأکید 
که  می کنند  توجه  خودکامه  حکومت های 
بنا بر تصور قبلی، این حکومت ها بوده اند 
به  متمایل  مردم  آرزوهای  علی رغم  که 
بنابراین یک  برپا کرده اند.  را  صلح، جنگ 
پایۀ اساسی در فلسفۀ سیاسی لیبرال چنین 
کردن  فراهم  طریق  از  جنگ  که  می شود 
چرا  است،  حذف  قابل  عمومی  رای  حِق 
که مردم با اطمینان به از دور خارج شدِن 
و  تجاوزگری  تمایل  که  نوع حکومتی  هر 
داد.  رای خواهند  باشد،  داشته  جنگ طلبی 
نویسندۀ امریکایی »توماس پاین« طلیعه دار 
که  است  لیبرال هایی  از  عمده  مکتب  یک 
تأثیر صلح آمیز  بر  اند و  حامی مردم گرایی 
چه  اگر  می کنند.  پافشاری  عمومی  افکار 
مشی های  خط  و  سیاست ها  در  آن ها 
ایده های  بر  ولی  ندارند،  نظر  اتفاق  عملی 
ارتباطات  خصوص  در  معینی  عمومی 
میان دولت ها، آشتی دادن افکار مربوط به 
با  دولت  داخلی  سازمان  اقتصادی  آزادی 
بین المللی  از سازمان  میزان حداقلی  افکار 
از  استفاده  بر  هم چنین  و  دارند  تأکید 
و  دفع  برای  محدود  کاماًل  طور  به  زور 
پیش گیری از تجاوز، اهمیت افکار عمومی 
دمکراسی  شیوۀ  به  که  حکومت های  و 
انتخاب شده اند، و بر حل عقالیِی ستیزه ها 
هر حال،  به  می ورزند.  اصرار  مناقشات  و 
زمانی بعد در طی قرن نوزدهم و مخصوصًا 
بعد از جنگ جهانی اول، لیبرال ها به تدریج 
به این نتیجه گیری رسیدند که یک جامعۀ 
بین المللی فاقد نظم به طور خودکار گرایش 
سازمان های  از  و  نمی کند  پیدا  صلح  به 
اصالح کننده،  یک  عنوان  به  بین المللی 
حمایت و طرف داری کردند)دایرۀالمعارف 

بریتانیکا، مدخل تیوری های جنگ(.
تحلیل های سوسیالیستی:

ساخت های  بر  لیبرال ها  که  حالی  در   
این ساخت ها  و  می باشند  متمرکز  سیاسی 

درجه یک  و  تعیین کننده  اهمیت  دارای  را 
محسوب  جنگ  به  دولت ها  تمایل  در 
اجتماعی  نظام  به  سوسیالیست ها  می کنند، 
اولیه  عامل  عنوان  به  دولت ها  اقتصادی  ـ 
توجه می کنند. در اوایل قرن بیستم تا حدی 
دو شاخه یا جریان )در باب تحلیل جنگ( 
تبیین  آن،  شاهد  شدند.  نزدیک  هم  به 
لیبرال رادیکال انگلیسی »جان هابسون« از 
آن  نیز  »لنین«  بعد  زمانی  که  جنگ هاست 
را اقتباس کرد. »کارل مارکس« جنگ را به 
رفتار دولت ها منتسب نمی کند، بلکه آن را 
به ساخت طبقاتی جامعه نسبت می دهد. به 
ابزار دل خواه  به عنوان  نه  نظر وی، جنگ 
نتیجۀ  عنوان  به  بلکه  دولت،  سیاست 
واقع  اجتماعی  نیروهای  تصادم  و  برخورد 
تنها  دولت،  مارکس،  نظر  به  است.  شده 
اولیه  عامل  است.  سیاسی  روساخِت  یک 
سرمایه داری  تولید  شیوۀ  در  تعیین کننده  و 
طبقۀ  دو  رشد  به  منجر  که  است  نهفته 
پرولتاریا  و  بورژوازی  یعنی  متخاصم 
را  حکومتی  ماشین  بورژوازی،  می گردد. 
در راستای منافع خود کنترل می کند. دولت 
خود،  بین المللی  روابط  در  سرمایه داری 
این  که  می شود  جنگ  درگیر  خاطر  بدین 
امر ناشی از پویایی نظامش می باشد، یعنی 
نیاز به مواد خام که به طور دایم رو به رشد 
نیروی  عرضۀ  و  بازارها  هم چنین  است، 
کار ارزان، تنها راه برای اجتناب از جنگ، 
برداشتن علت اساسی آن از طریق جانشین 
و  سرمایه داری  به جای  سوسیالیسم  شدِن 
و  طبقاتی  کشاکش  پاشیدن  فرو  نتیجه  در 
دولت هاست. به هر حال، آیین کمونیستی 
راهنمای روشنی دربارۀ دورۀ موقتی قبل از 
به دست  رسد،  فرا  ساله  هزار  دورۀ  این که 
نمی دهد. وقتی در 1914 جنگ در گرفت، 
معلوم شد هم بسته گی بین المللی پرولتاریا، 
دموکراتیک  احزاب  و  است  افسانه  یک 
نگرش  اخذ  مشکل  با  اروپایی،  اجتماعی 
نسبت به علِت وقوع جنگ مواجه گردیدند. 
بین الملل دوم احزاب طبقۀ کارگر با تأکید، 
راه حل هایی را به فوریت از تصویب گذراند 
که طبقات کارگر بر حکومت های شان فشار 
وارد آورند تا مانع جنگ شوند؛ ولی وقتی 
جنگ واقع شد، هر حزب به طور جداگانه 
آن را چنان انتخاب کرد که به عنوان امری 
گیرد  نظر  در  خودش  دولت  برای  دفاعی 
و در کوشش جنگی مشارکت نماید. لنین 
تبیین نموده است  امر را بدین ترتیب  این 
که علت، شکاف در سازمان پرولتاریا بوده 
است؛ شکافی که تنها از طریق فعالیت یک 
سازمان یافته گی  که  انقالبی  پیشرِو  حزِب 
محکمی داشته باشد، امکان غالب آمدن بر 

آن وجود داشت.

دولت
و جـنگ

بخش نخســت



توماس لیچ

برگردان: محسن قادری
 

در این مقاله و مقاله یی که در 
پی می آید، می کوشم با نگاه 
دوران  کلیدی  فلم های  به 
به  جنینگز،  همفری  جنگ 
بنیادی  گفتمان  هرگونه  نبود 
بپردازم.  او  آثار  پیراموِن 
چیزی  تأثیراِت  به  می کوشم 
بپردازم که آن را نبود آشکارِ 

تحلیل دقیق می خوانم.
چارچوب های  به  آن گاه 
به  آن ها  از درون  که  رایجی 
می شود،  نگریسته  جنینگز 
راه  این  از  و  می پردازم 
این  آیا  که  دید  خواهم 
نگریستن  برای  چارچوب ها 
پیچیده  بس  هنرمندی  به 
جنینگز  همفری  چون 
مناسب اند یا نه. در مقالۀ دوم 
می پردازم  موضوع  ابن  به 
جنینگز  همفری  به  نگاه  که 
آغازیِن  هوادار  هم چون 
»سینمای  سینمایی  جنبش 
سوم« بسیار شایسته تر است.

دهۀ  در  که  جنبش  این 
سینماگر  دو  از سوی   1960
سوالناس  فرناندو  ارجنتاینی 
بیانیۀ  با  گتینو  اوکتاویو  و 
سوم«  سینمای  سوی  »به 
سینمای  پی  در  شد،  طرح 
به  من  بود.  تقابل  و  گفتمان 
که  می پردازم  موضوع  این 
دیدگاه  در  چه گونه  امر  این 
میهن دوستانۀ  و  تبلیغاتی 
جنینگز،  جنگ  دوران 
به  ویژه،  به  می یابد.  کاربرد 
که  می پردازم  موضوع  این 
چه  تا  او  جنِگ  دوران  آثار 
میزان از دید شکل و محتوا 
در  که  نخست«  »سینمای  با 
بیانیۀ سوالناس وگتینو طرح 

شده، در تقابل بوده اند.
همفری جنینگز )1950-1907( شاعر، نقاش، روشن فکر 
و مردم شناس بود. او هم چنین یکی از فلم سازان محوری 
نه  او  بود. فلم های  بریتانیای دوران جنگ  جنبش مستند 
نیز همچون  تاریخ سینما  او، که در  تنها در دوران خود 
جنینگز  می شوند.  شناخته  بریتانیا  سینمای  کلیدی  آثاری 
دانش آموختۀ  و  فرهیخته  چهره یی  میانه،  طبقۀ  از  مردی 
برتون  و  الوار  دوستانش  با  او  بود.  کمبریج  دانشگاه 
نخستین  برپایی  در  فرانسوی(  سرشناس  )شاعران 

نمایشگاه سوریالیست بریتانیا شرکت جست و نقاشی ها 
گذاشت.  نمایش  به  را  خود  سوریالیستی  عکس های  و 
به همراه هریسون و چارلز مگ، یکی  جنینگز هم چنین 
از پایه گذاران جنبش مردم شناسی »مشاهدۀ جمعی« بود. 

اهداف این جنبش این گونه بیان شده است: 
»پژوهش کمی و کیفی افکار عمومی با مشاهدۀ مستقیم 
گوش  با  همه  از  فراتر  و  همه گانی  مکان های  در  رفتار 
گوش سپاری  از  شکلی  مردم...  گفت وگوهای  به  سپردن 
)استراق سمع( کم وبیش سامان یافتۀ دیداری و شنیداری.« 

)الول و هیلیر،1972، ص 64( 
این جنبش گزارش هایی از مشاهده گرانی از سراسر کشور 
و  انواع  یا  و  ریش دار،  افراد  شمار  موضوعاتی چون  در 
سر  به  سینما  به  رفتن  هنگام  مردم  که  کاله هایی  اقسام 
می گذاشتند را گرد می آورد تا تصویری )گو سوریالیست( 
از بریتانیا به دست دهد. جنینگز افزون بر این، مجذوب 
انقالب صنعتی نیز بود و در سراسر زنده گی خود، مقاالتی 
دربارۀ علل و تأثیرات اجتماعی این انقالب در کتابی به 
نام »پاندیمونیم« )غوغا( نگاشت )جنینگز،19۸5( که پس 
آثار  و  زنده گی  بررسی  هنگام  یافت.  انتشار  مرگش  از 
دارد؛  اهمیت  بسیار  جنبه ها  این  همۀ  به  توجه  جنینگز، 
زیرا وی در ساخت آثارش همۀ آن ها را به گونه یی اغلب 

مستقیم به کاربرده است.
***

فلم های جنینگز:
جنینگز کوشش های فلم سازی خود را در 1934 با تدوین 
پست  ادارۀ  فلم سازی  واحد  برای  پست«  »شتاب  فلم 
همه گانی آغاز نهاد. او با پیوستن به این واحد فلم سازی، 
)از  جست  همکاری  آن  تولیداِت  از  زیادی  شمار  در 
جمله: کارگردانی مشترک فلم »زایش آدمک*« به همراه 
لن الی در 1936(. او سرانجام در 1939 امکان یافت تا به 
طرح ریزی و کارگردانی مستند خود بپردازد. نخستین فلم 
دارد  موضوعاتی  با  ژرفی  پیوندهای  فراغت«  »اوقات  او 
که پیشتر به آن ها اشاره شد. این فلم که هم چون اثری در 
قالب »مشاهدۀ همه گانی« برشمرده می شود، در دل صنایع 
و شهرهایی می گذرد که انقالب صنعتی را به خود دیده اند. 
این فلم نگاهی به اوقات تفریح در زنده گی بریتانیا در سه 
مرکز صنعتی این کشور دارد: تولید پنبۀ منچستر، صنعت 
لحن  فلم،  پونتیپرید.  ذغال سنگ  معدن  و  شفیلد  پوالد 
از  و  دارد  به موضوع خود  فردی یی  بسیار  مشاهده گرانۀ 

لحظاتی بس به یاد ماندنی برخوردار است.
یا هدف  از شناخت مقصود  فراغت  اوقات  این همه،  با 
بود که  با در گرفتِن جنگ  تنها  باز می ماند.  بنیانِی طرح 
زنده گی  از  توان مند  به راستی  تصویری  جنینگز،  فلم های 
بریتانیا به دست دادند. از فلم »یورش شبانه« به بعد است 
که جنینگز ساخِت فلم کوتاه را می آغازد )تنها فلم بلندش 
»آتش ها برافروخته شدند« بود(. او در این هنگام به گونۀ 
زنده گی  جنبه های  همۀ  بر  جنگ  تأثیر  ژرف،  و  فزاینده 

بریتانیا را به تأمل می گذارد.
مفهوم »کلیت جنگ که حتا به این مردم و این چشم انداز 
نیز ره می برد« )الول و هیلیر، 1972، ص 75( خود را در 
زیرا  می سازد؛  نمایان  جنگ  دربارۀ  او  فلم های  نخستین 
جنگ  تأثیرات  زیر  انسانی  عناصر  بر  زمان  این  در  وی 

توجه دارد. فلم هایی چون »به بریتانیا گوش 
»دفتر  و  شدند«  برافروخته  »آتش ها  بسپار«، 
خاطراتی برای تیموتی« که اهمیت سینمایی 
جنگ  تأثیر  پیوسته  گونۀ  به  دارند،  بسیار 
بریتانیا  مردم  دید  به  را  بریتانیا  مردم  بر 

می رساندند. 
اندکی  جنینگز  فلم های  جنگ،  از  پس 
را  عینی  قدرِت  درک  و  خود  صریِح  زبان 
فلم های  میان  از  جنینگز  دادند.  دست  از 
»تصویر  فلم  در  تنها  خود،  جنگ  از  پس 
جشنوارۀ  برای  شده  ]ساخته  خانواده گی« 
که  است  درگذشتش[  سال  در  بریتانیا 
برای شان  که  بپردازد  چیزهایی  به  می کوشد 
به مبارزه برخاسته بود یا به جا مانده بودند. 
پیوند جنینگز با سینمای امروز را می توان در 
تأثیرش بر سینمای بریتانیا از هنگام مرگش 
به این سو جست وجو کرد. او چهرۀ کلیدی 
ارزش مندی برای جنبش سینمای آزاد اواخر 
برای  تنها  )نه  بود  دهۀ60  اوایل  و   50 دهۀ 
و  رایز  کارل  برای  که  اندرسون  لیندسی 
تأثیر  می توان  هم چنین  ریچاردسون(.  تونی 
ریالیسم  بر  را  او  کار  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
دهۀ  تلویزیونی  برنامه های  دورۀ  کارگردانان 
)کن  امروز«  برای  »نمایشنامه یی  نام  با   60
فلم های  بر  نیز  و  دید  کالرک(  آلن  لوچ، 

امروزین مایکل هانکه و هامونی کورین. فلم های جنینگز، 
ریالیسم و صداقتی در خود دارند که آن ها را تا امروز قابل 

درک و دست رسی می سازد.
*در اصل »زایش آدم مصنوعی« رویکرد نقادانه به جنینگز 
و یکی از معدود کسانی بود و هست که احساس می کنند 
در این دنیای بالزده دیگر فرصت چندانی نداریم، دیگر 
تمامی ابدیت را در برابر نداریم، و اگر می خواهیم با مردم 
ارتباط برقرار کنیم باید هرچه زودتر دست به کار شویم* 

ـ نیکول ودره
نگاه تحلیلی و نقادانه به جنینگز، طیفی از نادیده انگاری 
او چون فلم ساز تا شناخِت او هم چون یکی از بزرگ ترین 
تنها  نه  »جنینگز  می گیرد.  بر  در  را  بریتانیا  هنرمندان 
بزرگ ترین مستندساز که... بزرگ ترین فلم سازی است که 
این کشور به خود دیده است.« )میالر،1969، ص112(. 
در حقیقت، این دیدگاه پانزده سال پس از آن ابراز شد 
بریتانیا«  اندرسون وی را »تنها شاعر راستین  لیندسی  که 
بازشناسِی  خواهان  و  خواند  ص1(   ،1954 )اندرسون، 
آثارش شد. اما تنها در دهۀ گذشته بود که نگاه های منفرد 
به اهمیت و جایگاه او که از سوی منتقدان و فلم سازان 
بریتانیایی تأثیرپذیرفته از او بیان می شد )کن لوچ، مایک 
آثار  الی، ترنس دیویس( همنوایی کامل یافت و ارزش 
به ساده گی  اکنون  جنینگز  رسید.  بازشناسی  به  جنینگز 
هم چون کارگردان مهِم روزگار خود و کارگردان برجستۀ 
صد سال گذشتۀ تاریخ سینمای بریتانیا شناخته می شود. 

با این همه، بحث واقعی پیرامون آثارش هم چنان ارزشی 
شایسته و مناسب نیافته است. در عوض، چنین می نماید 
که تمایلی به جبران ناشناخته گی او طی چهل سالی که از 
آفرینش واپسین اثر کلیدی اش می گذرد، وجود دارد. این 
بدین معناست که رویکردهای انتقادی کنونی به جنینگز، 
تقریبًا به گونۀ کامل نگرشی مثبت به او دارند؛ گویی نیاز 
به جبران بی توازنی در ارزیابی انتقادی گذشته از آثار وی، 
آثارش  نقصان های  ایجاد گفتمان جدی دربارۀ  از  مهم تر 

بوده است. 
یکی  مثابۀ  به  جنینگز  شناخت  به  نیاز  از  شدیدی  حس 
آن  تا  دارد،  وجود  بریتانیا  کارگردانان  مطرح ترین  از 
پیرامون  گفت وگو  و  بحث  به  نیاز  بر  نیاز،  این  که  حد 
آثارش، برتری جسته است. این بدین معنا نیست که این 
دارند  او  از  نادرستی  کاماًل  خوانش  مثبت،  رویکردهای 
یا آن که به خودی خود، نگاشته های نارسایی هستند؛ به 
عالی  پژوهش  اعتبار  که  آن چه  که  باورم  این  بر  عکس، 
مثبت پیرامون جنینگز را پایین می آورد، فقدان کم وبیش 
کامل ضد نقد است. با نادیده انگاری هرچه بیشتر سویۀ 
آن  باورپذیری  و  می شود  ضعیف تر  مثبت  سویۀ  منفی، 

کاهش می یابد.
نثر بس  از  دارد.  بسیاری  تنوع  این قدرشناسی فرهنگی، 
خوش آب ورنِگ اندرسون گرفته آن جا که می نویسد: »]آثار 
جنینگز[ با ما از نسل های آینده می گویند، به ما می گویند 
به دید  این است آن چه  به دید می آمد.  این است آن چه 
می آمدیم ـ بهترین ما.« )اندرسون، 1954، ص6( تا دعوی 

خنده دار پل ولز در این باره که »جنینگز به گونۀ موثری 
»فلم خبری« را به شاعرانه گی رساند... او ارزش انسانی 
با  را  جنگ  سنگیِن  بار  که  آن زمان  را  معمولی  آدم های 
خویشتن داری تاب می آوردند، به اوج رساند. )ولز،2000، 
یافت؛  نمی توان  بنده نوازانه تر  این  از  عبارتی   .)221 ص 
عبارتی که از یک سو همۀ ویژه گی ها و خصایص جنینگز 
را نادیده می گیرد و از سویی، زنده گی »مردم عادی« را تا 
حد سوژه هایی تنزل می بخشد که نیاز به توجیه و حقانیِت 
سینمایی دارند. گویی بدون دوربین جنینگز، آتش نشانان 
»ارزش  از  نمی توانسته اند  برافروختند«  »آتش ها  فلم 
عبارت  این  واقع،  در  باشند.  برخوردار  چندانی  انسانی« 
به  کنونی  انتقادی  نگرۀ  در  که  است  خطری  نشان گر 
جنینگز وجود داردـ یعنی به جای ارتقای آثارش، فقدان 

استدالل پایه دار، در حقیقت آن ها را به تنزل می کشاند.
در  »پژوهش هایی  کتاب  از  برگرفته  مترجم.  *افزودۀ 
برگردان  الول،  هیلرـ آلن  جیم  نوشتۀ  مستند«  سینمای 
 ،1364 مردادماه  فـاریاب،  نشر  درساهاکیان،  وازریک 

تهران.
در تکمیل عبارات ستایش آمیزی که توماس لیچ در این جا 
ـ با نگرۀ انتقادی آشکار ـ یادآور می شود، نقل قول های 
»بینش  می افزایم.  او  متن  به  کتاب  همین  از  را  دیگری 
رایت(،  )بازیل  »نابغه«  )گریرسون(،  فرد«  به  منحصر 
»اصالتی خیره کننده« )گوین لمبرت(، »بی همتا و بی نظیر« 

)ایان دال ریمپل(.
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حس شدیدی از نیاز به شناخت جنینگز به مثابۀ یکی از مطرح ترین کارگردانان بریتانیا 
وجود دارد، تا آن حد که این نیاز، بر نیاز به بحث و گفت وگو پیرامون آثارش، برتری 
جسته است. این بدین معنا نیست که این رویکردهای مثبت، خوانش کاماًل نادرستی از 
او دارند یا آن که به خودی خود، نگاشته های نارسایی هستند؛ به عکس، بر این باورم که 
آن چه که اعتبار پژوهش عالی مثبت پیرامون جنینگز را پایین می آورد، فقدان کم وبیش 
بیشتر سویۀ منفی، سویۀ مثبت ضعیف تر  نادیده انگاری هرچه  با  نقد است.  کامل ضد 

می شود و باورپذیری آن کاهش می یابد
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گزارش ها می رسانند که حدود 396 
انتخابات،  روز  در  رای دهی  مرکز 
ماند.  خواهند  بسته  ناامنی  به دلیل 
این گزارش ها را مقامات کمیسیوِن 
کرده اند  اعالم  انتخابات  برگزاری 
این  آمار  مفصل،  به صورت  و 
مراکز را به والیت های مختلف نیز 

فرستاده اند.
این در حالی ست که بارها وزارت 
داخلۀ کشور، از تأمین امنیِت کامل 
در روز انتخابات اطمینان داده بود؛ 
آن ها  اظهاراِت  عکس  اکنون  اما 

ثابت می شود.
نگرانی دربارۀ وضعیت امنیتی انتخابات، مسالۀ 
در  حکومت  این که  از  جدای  نیست.  تازه یی 
روزهای قبل از انتخابات، قادر به تأمین امنیِت 
شهروندان نبوده است، طالبان نیز در این اواخر 
اخطار داده اند که به هیچ وجه نخواهند گذاشت 
برگزار شود.  امن  انتخابات در یک فضای  که 
افزون بر این ها، طبیعی است که انتخابات یک 
فرصت برای ناامنی و انارشیسم است. این نکته 
که  آن جایی  از  اما  است؛  شده  ثابت  به تجربه 
افغانستان چالش های فراواِن امنیتی فراراهِ خود 
از طالبان،  بسیار ممکن است که جدای  دارد، 
حکمتیار  حزب  نظیر  افراطی  دیگِر  گروه های 
یا  و  کنند  مختل  را  انتخابات  فضای  نیز  و... 
آن ها  پنهاِن  و  آشکار  دخالِت  که  همسایه گانی 
بر هیچ کس پوشیده نیست، در روند انتخابات 

سنگ اندازی کنند.
قابل  این سو  به  ماه ها  از  خطرات  این  تمامِ 
پیش بینی بوده اند، اما به رغم این همه، نهادهای 

امنیتی هیچ وقت چالش ها را جدی نگرفته اند.
جالب این جاست که نهادهای امنیتی، از اعتماد 
به نفِس عجیبی نیز برخوردار اند. آن ها نه تنها 
تأمین  از  بل  نمی کنند،  اعالم  را  چالش ها  این 
امنیت کامِل انتخابات هم حرف می زنند، که این 
خود می تواند به ابهامِ وضعیت بیشتر کمک کند. 
اکنون پرسش این جاست که چنین اطمینانی از 
کجا می آید و چرا این همه چالش، جدی گرفته 

نمی شود؟

در  می توان  را  پرسش  این  پاسِخ 
جست وجو  پیشاانتخاباتی  سیاست گذاری های 
پیش زمینه های  از  بسیاری  که  جایی  کرد؛ 
می شود.  چیده  آن  در  و...  تقلب  معامالت، 
باشد،  ناامن  انتخابات  بدیهی ست وقتی فضای 
هر نوع تقلب و دست کاری در آن ممکن است. 
انتخابات سال 13۸۸ به خوبی این ادعا را ثابت 
می کند. در انتخابات دور قبل، در تمام والیاتی 
نشد،  برگزار  آن ها  در  انتخابات  پروسۀ  که 
برگه های رای دهی همه به سود یک نفر تیک 
تقلب های گسترده  از  خوردند. ویدیوهایی که 
ناامن،  والیت های  در  که  داد  نشان  شد،  نشر 
برگه های رای دهی را با لگد به صندوق ها داخل 
شد  این  منکِر  نمی توان  بنابراین،  بودند.   کرده 
که حکومت، به عنوان نهادی که عماًل از نامزد 
چونان  را  ناامنی  می کند،  حمایت  مشخصی 
مورد  نامزد  رساندِن  قدرت  به  برای  فرصتی 

نظرش، قلمداد می کنـد.
این موضوع به معنای آن نیست که حکومت، 
خود در برخی والیت ها ناامنی به وجود آورده؛ 
از گذشته وجود داشته، و حکومت  ناامنی  بل 
فقط از تأمین امنیِت مناطِق ناامن طفره می رود. 
این سخن از آن جا پیداست که باری و چندی 
قبل، رییس جمهور خود گفته بود که در هلمند 
را  انتخابات  ما می توانیم  تأمین است و  امنیت 
و  است  برقرار  امنیت  قندهار  در  کنیم.  برگزار 
انتخابات وجود نخواهد  هیچ مشکلی در روز 
داشت. حال  آن که گزارش ها می رسانند که تنها 
رای دهی  روز  در  مرکز   72 هلمند،  والیت  در 

این که  احتمال  ماند.  خواهد  بسته 
شمارِ این مراکز بیشتر گردد نیز زیاد 

است.
این نوع برخورد با انتخابات، خود 
حقایق  حکومت  که  می رساند 
این  و  می کند  پنهان  مردم  از  را 
چاره اندیشی  می تواند  کتمان کاری، 
برای ناامنی های انتخابات را از میان 

ببرد.
از سوی دیگر، گفته می شود که بسته 
ماندِن مراکز رای دهی در انتخابات، 
مقاماِت  برای  امروز  از  پیش  بسیار 
لب  همه  کنون  تا  اما  بوده،  روشن  کمیسیون 
فرو بسته و موضوع را به مردم گزارش نکرده 
مردم  با  که  است  مکر  نوعی  کار،  این  بودند. 
صورت می گیرد. بر فرض اگر این موضوع از 
راه حلی  کنون  تا  شاید  بود،  شده  گزارش  قبل 
به  کمی  وقِت  دیگر  اما  می  شد.  پیدا  آن  برای 
انتخابات مانده و به سختی می توان کاری برای 

مناطِق ناامن انجام داد.
این  مسوول  که  می رسد  نظر  به  بنابراین، 
که  نیست  نهادی جز حکومت  هیچ  وضعیت، 
کرده  کوتاهی  مسوولیت هایش  انجامِ  در  عماًل 
مسأله  همین  به  تنها  کنونی  وضعیت  است. 
خالصه نمی شود که دست تقلب را در انتخابات 
باز کند، بل حتا ممکن است ناامنی ها گسترش 

یابند و در نتیجه، همۀ پروسه مختل شود.
البته با این همه شاید بتوان با درخواسِت کمِک 
مقطعی،  صورت  به  بین المللی  نیروهای  از 
را  مشخص شده  نقاط  در  موجود  چالش های 
تا  می توانند  ناتو  نیروهای  مثاًل  کرد.  برطرف 
انتخابات و همین گونه در  پایاِن روز برگزاری 
انتقال صندوق های رای به مراکِز شمارش آرا، 
افغانستان را کمک کنند. اما این امر نیز به دلیل 
با جامعۀ  آقای کرزی  مخالفت های سرسختانۀ 
جهانیـ  به ویژه در این روزها که رییس جمهور 
متهم  انتخابات  در  مداخله  به  را  خارجی ها 
می کند ـ دشوار به نظر می رسد و معلوم نیست 
را  پیش بینی شده، چه سرنوشتی  ناامنی های  که 

برای انتخابات رقم خواهد زد!
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امریکا تجهیزاتش را نباید...
100 هزار دالر است که صرفه اقتصادی ندارد.

عالوه بر پاکستان، 20 کشور متحد امریکا خواستار دریافت 
حال  در  آن ها  درخواست های  که  شده اند  تجهیزات  این 

بررسی است.
مخالفت  پاکستان  به  تجهیزات  این  انتقال  عمده  مشکل 

احتمالی افغانستان و هند است.
برخی تحلیلگران نظامی به روزنامۀ ماندگار گفته اند که اگر 
امریکا این  تجهیزاتش را به پاکستان بسپارد، دشمنی این 
کشور با افغانستان آغاز می شود. به باور آنها، مردم افغانستان 

نمی توانند این مسأله را تحمل کنند. 

در ساخت وساز محل...
این ساختمان شکل هندسی ساده یی دارد: یک مربع و 

چهار برج 6 ضلعی در چهار گوشه.
حسینی توضیح داد: در ساخت برج های 6 ضلعی این 
ساختمان، از برج های والیت غور در غرب افغانستان 
الهام گرفته شده و مربع وسط آن مشابه با قصر دار 

األمان در غرب شهر کابل ساخته شده است.
طوری  نیز  ساختمان  این  محوطه  وی،  گفته  به 
طراحی شده که از باال به صورت 15 دایره در ابعاد 
مختلف دیده می شود؛ یعنی از ترسیم های اسالمی و 
ترکیب های مختلف در این طرح استفاده شده و سعی 
شده که ترکیب به صورت کاماًل هماهنگ با فضاها و 

مصالح نوین و مدرن ساختمانی باشد.
مشاور وزیر شهرسازی همچنان افزود: داخل فضای 
قصر کاماًل از چوب و سنگ طراحی و ساخته شده 
است و ترکیب زیبایی از سنگ و چوب و شیشه به 

وجود آمده است.
طبق اظهارات حسینی، این پروژه نخستین پروژه یی 
شده  اجرا  و  طراحی  افغان ها  خود  توسط  که  است 
است و هیچ خارجی یی در این پروژه دخالت نداشته 

است.
وی افزود: بیش از 70 درصد از مصالح و مواد استفاده 
نیز موادی بوده که در داخل  این ساختمان  شده در 

افغانستان تهیه شده است.
به گفته مشاور وزیر شهرسازی، ساخت پروژه محل 
برگزاری جشن نوروز طبق حکم حامد کرزی، رییس 
جمهور افغانستان در تاریخ 24 حمل سال جاری آغاز 

شد.
از سوی  مختلفی  طرح های  زمان  آن  در  افزود:  وی 
جمهوری  ریاست  به  شهرسازی  وزارت  مهندسان 
سال  13جوزا  در  کنونی  طرح  که  این  تا  شد،  ارایه 
جاری در شورای وزیران افغانستان مورد تأیید قرار 
گرفت و عملیات اجرایی این طرح رسمًا از 14 جوزا 

سال جاری آغاز شد.
طراح پروژه ساختمانی محل برگزاری جشن نوروز، 
در مورد وسعت و مساحت این محل، اظهار داشت: 
حجم قصر اصلی حدود 42 هزار مترمکعب و حدود 
۸000 متر مربع است و دارای ۸ اتاق برای پذیرایی از 

روسای جمهور کشورهای خارجی می باشد.
وی توضیح داد: کل عملیات طراحی و ساخت این 

پروژه، باید طی مدت 10 ماه به پایان برسد.
گفت:  پروژه،  این  مصارف  میزان  مورد  در  حسینی 
برای اجرای این پروژه 12/1 میلیون دالر بودجه در 
نظر گرفته شده بود؛ اما اکنون پیش بینی می شود این 

بودجه به 15 میلیون دالر افزایش یابد.
این پروژه طوری طراحی شده که وقتی  افزود:  وی 
از باال به آن نگاه شود، نقشه افغانستان دیده می شود.

به گفته طراح این پروژه، برای ساختمان یادشده، یک 
سالن کنفرانس با ظرفیت 550 نفر و سالن غذا خوری 

با ظرفیت 600 نفر در نظر گرفته شده است.
فرارسیدن  تا  باید  پروژه  این  این در حالی است که 
در  اکنون  که  آن  ساختمان های  و  تکمیل  نوروز 
حال تکمیل شدن است، برای استفاده و پذیرایی از 
میهمانان داخلی و خارجی آماده شود؛ زیرا قرار است 
جشن جهانی نوروز سال آینده به میزبانی افغانستان، 

در محل یادشده برگزار شود.
انتظار می رود رؤسای دولت های 11 کشور از جمله 
جمهوری اسالمی ایران، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان 
و همسایه های شمالی افغانستان در این جشن شرکت 

کنند.

به مناسبت روز جهانی...
آزادی بیان و رسانه های آزاد، از بزرگترین دستاوردهای 
سیزده سال گذشته در کشور است، جا دارد که از دولت 
افغانستان، کشورها و نهادهای جهانی که در این راستا 
کمک های فراوان کرده اند و شخصیت های افغان که در 
سپاس گزاری  کرده اند،  سرمایه گذاری  رسانه ها  سکتور 

کنیم.

که  دارد  اصرار  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
و  بیان  آزادی  آیندۀ  مورد  در  موجود  نگرانی های 
ولی  است؛  واقع بینانه  کشور،  در  رسانه یی  فعالیت های 
برای جلوگیری از ایجاد محدودیت بر کار رسانه یی و 
خط و نشان کشیدن به آزادی بیان، راه های برون رفت 

نیز وجود دارد.
هم صدایی، هماهنگی و همکاری خبرنگاران در سرتاسر 
کشور، یکی از کوتاه ترین مسیرها برای حفظ ارزش ها و 

دستاوردهای سال های گذشته است.
متعهد  را  خود  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
و  بردارد  استواری  گام های  راستا،  این  در  که  می داند 
را  رسانه یی  فعالیِن  و  خبرنگاران  همکارِی  و  حمایت 

چشم در راه است.
آرزوی  هم مسلکان،  شما  همۀ  سرفرازی  و  موفقیت 

ماست.
شورای اجراییۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان

خبرنگاران در نشر خبرهای...
یافته و ممکن است این چالش ها در روز رای دهی افزایش 

یابد.
امروز 27 حوت و 1۸ مارچ مصادف است با روز خبرنگار 
و این روز در اکثر کشورهای جهان به عنوان روز خبرنگار 

تجلیل می شود.
نی  یا  آزاد  رسانه های  دیده بان  مسوول  توحیدی  صدیق اهلل 
از  شماری  متأسفانه  انتخاباتی  مبارزات  آغاز  »از  می گوید: 
با چالش هایی  هم  و شماری  دادیم  از دست  را  خبرنگاران 
این  است  ممکن  و  اند  مواجه  دارد،  وجود  محالت  در  که 

چالش ها در روز رای دهی افزایش یابد.«
مسوول دیده بان رسانه های آزاد گفت، اگر انتخابات به دور 
دو برود و نیروهای خارجی هم به دلیل عدم امضای پیمان 
امنیتی افغانستان را ترک کنند؛ دو مشکل اساسی دیگر نیز بر 

مشکالت خبرنگاران افزوده خواهد شد.
او افزود، اول اینکه محورهای قدرت تالش خواهند کرد تا 
رسانه ها باب میل آنان عمل کنند و چالش عمدۀ دیگر اینکه 
از جانب موسسات  مشکالت مالی دامن گیر رسانه هایی که 

بین المللی حمایت می شوند، خواهد گردید. 
به گفتۀ توحیدی، لت و کوب خبرنگاران توسط زورمندان 
یکی  چاپی،  رسانه های  مالی  مشکالت  و  محلی  مقامات  و 
کار خبرنگاری در سال جاری  راه  فرا  از چالش های عمده 

بوده است.
ارقام  گذشت،  که  سالی  یک  طی  افزود،  همچنان  توحیدی 

خشونت در برابر خبرنگاران افزایش یافته است.
به تصویب  به اطالعات  قانون حق دسترسی  تاکید کرد،  او 
کسب  برای  خبرنگاران  و  نرسیده  افغانستان  ملی  شورای 

معلومات با مشکالت جدی مواجه اند.
ژورنالیزم  دانشکدۀ  استاد  رفعت  ضیا  احمد  حال،  این  در 
دانشگاه کابل می گوید، با وجود این که افغانستان از نیمۀ سال 
جاری بدین سو با بحث های بسیار حساسی مانند انتخابات و 
امضای موافقت نامۀ امنیتی با امریکا مواجه بوده؛ اما رسانه ها 

در خصوص اطالع رسانی این مسایل خوب کار کردند.
انتخاباتی  نهادهای  ولی  کرد،  تصریح  رفعت  استاد 
قرار  رسانه ها  اختیار  در  شده  دست کاری  را  اطالعات شان 
می دهند و این مسأله سبب می شود که خبرنگاران در اطالع 

رسانی به مردم با چالش هایی مواجه شوند.
به باور آقای رفعت، بعضی از رسانه ها با آنکه خصوصی اند؛ 
اما نشرات شان جانبدارانه است و این اقدام در حالی صورت 
می گیرد که براساس طرزالعمل کمیسیون انتخابات رسانه های 

خصوصی نمی توانند به نفع نامزدی خاصی کار کنند.
نمی توانند  گاهی  هم  خبرها  نشر  در  حتا  کرد،  اضافه  وی 
خود  مشکالت  هم  رسانه ها  بنابراین  کنند؛  حفظ  را  توازن 

را دارند.
کار  برود،  دو  دور  به  انتخابات  »اگر  گفت:  همچنان  او 
باید  که  اینجاست  و  شد  خواهد  بسیار حساس  خبرنگاران 
مسلکی عمل کنند و توازن را حفظ کنند و در بازتاب خبرها 
انتخاباتی  خبرهای  نشر  در  و  باشند  داشته  عادالنه  رفتار 

واقعیت ها را بازتاب دهند.
کمیسیون  معاون  و  نگار  روزنامه  رادفر  حشمت  همچنان، 
رسانه های کمیسیون انتخابات می گوید: » از آغاز پیکارهای 
اقل  حد  ما  والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخاباتی 
سه مورد تهدید، لت و کوب و توقیف خبرنگاران را شاهد 

بودیم«.
با  پیوند  در  گزارش هایی  افزود، همچنان  نگار  روزنامه  این 
تهیۀ  به  وادار کردن خبرنگاران  نفوذ و تالش جهت  اعمال 
وجود  انتخاباتی  ستادهای  دلخواه  رسانی  اطالع  و  گزارش 

داشته است.
و  دارد  وجود  که  چالش هایی  وجود  با  کرد،  تصریح  وی 
به  رو  پیش  سال  جریان  در  است  ممکن  که  دشواری هایی 
آن روبرو شویم؛ اما فضای عمومی کار خبرنگاری هنوز به 

گونه یی است که می توان به آیندۀ آن امیدوار بود.
او تاکید کرد: در یک سال گذشته خبرنگاران مانند سال های 
پیش با چالش هایی مانند قتل، تهدید، زندانی ساختن و لت 
روبرو  رسانه یی  نهادهای  از سوی  آزار  و  ازیت  و  و کوب 

بودند«.
                              ناجیه نوردی

چه کسی بر 396 مرکز رای دهی قفل زده است؟



نیروهای بریتانیایی هلمند را تخلیه می  کنند
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نیروهای بریتانیایی در افغانستان اعالم 
بقیه  پایگاه اصلی،  کرده اند که به جز 
پایگاه های خود را بسته یا به نیروهای 

افغانی واگذار کرده اند.
این نیروها تا پایان سال جاری میالدی 

افغانستان را ترک می کنند.
سه  که  گفته اند  بریتانیایی  نظامیان 
پایگاه خود را اخیراً بسته و تجهیزات 
پایگاه  به  را  شده  بسته  پایگاههای 
اصلی خود موسوم به »کمپ باسشن« 

در والیت هلمند منتقل کرده اند.
فلیپ هاموند وزیر دفاع انگلیس گفت 
با توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان، 
این  به  انگلیسی  نظامیان  پایگاه های 
نیروها واگذار شد تا آنان امنیت این 

والیت را تامین کنند.
افغان  امنیتی  نیروهای  افزود:  هاموند 
به  قادر  دفاعی  توان  ارتقاء  با  اکنون 
این  امنیت  تامین  مسوولیت  قبول 

والیت هستند.
با بازگشت سربازان مستقر در کمپ 
به  هم  پایگاه  این  بریتانیا،  به  باسشن 

مرور زمان کوچکتر خواهد شد.

در اوج شدت جنگ افغانستان، حدود 
از  بیش  در  بریتانیایی  هزار سرباز  ده 
هلمند  والیت  سراسر  در  پایگاه  صد 
حاضر  حال  در  اما  بودند،  مستقر 
این  در  سرباز  هزار  چهار  حدود 

والیت باقی مانده است.
هلمند یکی از ناآرام ترین والیت های 
بوده  گذشته  دهه  یک  در  افغانستان 
سرباز  هزاران  دلیل،  همین  به  است. 
این والیت  امریکایی در  بریتانیایی و 

مستقر بودند.
خروج سربازان بین المللی از افغانستان 
نگرانی هایی  به ویژه والیت هلمند،  و 
را در مورد بدتر شدن وضعیت امنیتی 
در هلمند و جنوب افغانستان افزایش 

داده است.
انتخابات  برگزاری سومین  آستانه  در 
این  افغانستان،  جمهوری  ریاست 

نگرانی بیشترهم شده است.
کمیسیون  محلی  مسوول  یک 
که  است  گفته  والیت  در  انتخابات 
شانزدهم  انتخابات  برگزاری  روز  در 
از  مرکز   147 تنها   ،1393 حمل  ماه 

219 مرکز رایگیری در این والیت باز 
خواهند بود.

سراسر  در  رایگیری  مراکز  مجموع 
 6775 به  انتخابات  این  در  افغانستان 
 396 جمله  آن  از  که  می رسد  مرکز 
امنیتی بسته  به دلیل تهدیدهای  مرکز 

خواهند ماند.
است  کرده  تهدید  طالبان  گروه 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  که 
خواهد  مختل  را  والیتی  شوراهای 

کرد.
تاکید  افغانستان  امنیتی  مقام های  اما 
کرده اند که این تهدید طالبان تنها یک 

تبلیغ است.
می گویند  همچنین  امنتی  مقام های 
برچیدن پایگاه های نیروهای بریتانیایی 
تاثیری بر وضعیت  از والیت هلمند، 
امنیتی ندارد. زیرا به گفته این مقامات، 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند 
کامل شده و در حال حاضر نیز تامین 
امنیت و مبارزه با شورشیان به عهده 

نیروهای افغان است.

باالک: 

هوینس مدیر ورزشی قرن است

دیدار  در  شاگردانش  عملکرد  از  اناری ها  آبی  سرمربی 
به  او  است.  خشنود  و  راضی  بسیار  اوساسونا  برابر 

ستایش از لیونل مسی و آندرس اینیستا پرداخت.
لیگا  رقابت های  هشتم  و  بیست  هفته   در  بارسلونا 
جشنواره گل به راه انداخت و موفق شد اوساسونا را در 
نوکمپ با هفت گل در هم بکوبد تا با روحیه خوبی پای 

به دیدار حساس ال کالسیکو بگذارد.
پس  که  بارسلونا  آرژانتینی  سرمربی  مارتینو،  خراردو 
را  زیادی  فشار  وایادولید  برابر  منتظره  غیر  شکست  از 
برابر  دیدار  در  شاگردانش  عملکرد  از  می کرد  تحمل 
او در نشست خبری  اوساسونا راضی و خشنود است. 
بعد از بازی گفت: از این پیروزی پر گل بسیار خوشحال 
هستم. امروز بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم. در 
طول 90 دقیقه  خوب بودیم و نشان دادیم که تیم کاملی 

آشتی  هوادارانمان  با  پیاپی  پیروزی  دو  از  بعد  هستیم. 
کردیم. ما االن در شرایط حساسی قرار داریم. 

او افزود:  درباره سبک بازی که قرار است یکشنبه هفته  
شکی  هیچ  گذاریم  نمایش  به  مادرید   رئال  برابر  آینده 
نداریم. امروز سبک بازی را که باید برابر حریفان خود به 
نمایش گذاریم، دیدم و از آن راضی هستم. هر دیداری 
با  باید  کالسیکو  ال  برای  دارد.  را  خود  خاص  شرایط 
آمادگی خاص به میدان برویم. االن می توانم ترکیبی را 
که قرار است برابر رئال مادرید به میدان برویم نام ببرم.

نتایج پر نوسان بارسلونا در فصل جاری باعث شده است 
که بسیاری از احتمال جدایی سرمربی آرژانتینی این تیم 

در پایان فصل جاری خبر دهند.
به  رساند  ثمر  به  اوساسونا  برابر  که  گلی  سه  با  مسی 
بهترین گلزن تاریخ باشگاه بارسلونا تبدیل شد. سرمربی 
آبی اناری ها به ستایش از این مهاجم آرژانتینی پرداخت 
و گفت: کلماتی برای توصیف مسی وجود ندارد. دیگر 
او  که  باورم  این  بر  است.  گذشته  مسی  ستایش  زمان 

می تواند رکوردهای دیگری را در آینده جابجا کند.
سرمربی آبی اناری ها در پایان سخنان خود گفت: آنچه 
مرا به شگفتی می آورد آندرس اینیستا است، چرا که او 
تنها بازیکنی است که بازی او نوسان ندارد. امیدوارم که 

او در آینده هم همین عملکرد را داشته باشد.
بارسلونا با پیروزی برابر اوساسونا 66 امتیازی شد و در 

همان رده سوم جدول رده بندی باقی ماند.

از  تمجید  به  آلمان  ملی  تیم  سابق  کاپیتان 
عملکرد اولی هوینس پرداخت.

اولی هوینس به اتهام فرار از پرداخت مالیات 
به سه سال و نیم زندان محکوم شد. او جمعه 
مونیخ  بایرن   باشگاه  ریاست  از  رسما  گذشته 
زندان  در  را  دوران حبس خود  تا  داد  استعفا 
سپری کند. بایرن  مونیخ تحت ریاست هوینس 
که  یابد  دست  زیادی  افتخارات  به  توانست 
مهم ترین آن کسب قهرمانی در لیگ قهرمانان 

اروپا بود.
 2006 تا   2002 سال های  بین  که خود  باالک 
شبکه  به  است  داشته  حضور  بایرن مونیخ  در 
تلویزیونی اسکای درباره اولی هوینس و کناره 
خدمات  هوینس  گفت:  باشگاه  از  او  گیری 
زیادی به بایرن کرد و هیچگاه فراموش نخواهد 
شد. همه بازیکنان به او اعتماد کامل داشتند و 
دارند. به همین دلیل بعد از محکومیت نیز همه 
از او حمایت کردند. به نظر من اولی هوینس 
مدیر ورزشی قرن است. او از لحاظ شخصی 

نیز آدم بسیار ویژه و با محبتی بود.
برای  هوینس  اولی  بدون  مونیخ  بایرن  آینده 
زمینه  این  در  او  است،  تصور  غیرقابل  باالک 

اولی  هدایت  تحت  مونیخ  بایرن  گفت: 
او  و  شد  مرتکب  کمی  اشتباهات  هوینس 
باشگاه  است.  قابل جانشین  غیر  باشگاه  برای 
بی تردید  را  خود  اخیر  موفقیت های  همه 
باشگاه  در  او  فعالیت های  و  اوست  مدیون 

فراموش نشدنی است.
اولی هوینس که به دنبال مسائل مالیاتی به 3.5 
از  سال حبس محکوم شده است روز جمعه 
تمام مسئولیت های خود در بایرن مونیخ استعفا 

کرد.

تاتا: 
اینیستا تنها بازیکنی است که نوسان ندارد

ورزش

پاکستان ته د امریکا...
ښاغيل علومي وویل، د دې ترڅنګ غواړي 

ځواکونو  افغان  د  چې  کړي  روښانه  هم  دا 

او  وسایل  پوځي  پر ځای خپل  د ځواکمنتیا 

افغان  ځکه  سپاري،  ته  پاکستان  تجهیزات 

او  وسایلو  دغو  ډېر  چا  هر  تر  ځواکونه 

تجهیزاتو ته اړتیا لري.

وال  نړۍ  چې  مهال  هغه  اند،  په  نوموړي  د 

ځواکونه افغانستان ته راتلل له افغانستان رسه 

یې هېڅ ډول تړون نه څو السلیک کړی؛ خو 

جرګې  وليس  اړه  دې  په  وړاندې  کاله  څو 

هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو 

چې  کړي،  خپله  بڼه  قانوين  شتون  ځواکونو 

کار  دې  د  تړون  امنیتي  او  تړون  سرتاتېژيک 

اړه  دې  په  وايي،  هغه  شول.  رامنځته  لپاره 

ځواکونه  څومره  چې  و  نه  تړون  هېڅ  هم 

وخت  په  تللو  د  او  رايش  ته  افغانستان  باید 

ته  لوري  افغان  باید  وسایل  پوځي  خپل  کې 

وسپاري.

جرنال نورالحق علومي وویل، دا یوه رضوري 

افغان ځواکونه ښه  باید  لومړی  ده چې  اړتیا 

رفع  اړتیاوې  د هغوی  اکامل يش،  او  مجهز 

يش او هغوی په خپلو پښو ودرېږي: )) چې 

د افغان ځواکونو رضورت رفع يش نو بیا چې 

اختیار  خپل  ورکوي  چاته  هر  تجهیزات  دا 

افغان ځواکونه ښه  باید  لومړی  یې دی. خو 

قوواې  امنیتي  افغان  چېري  که  يش.  سمبال 

او  امنیت  د  یې  اوس  نو  وای  شوې  پیاوړې 

ثبات په راوستو کې ښه رول لوبولی وی.((

دغه  چېرې  که  دی،  باور  دې  په  نوموړی 

کړل  ورنه  ته  افغانستان  وسایل  او  تجهیزات 

پياوړې نيش،  امنیتي ځواکونه  افغان  او  يش 

نا  نړۍ  او  به سیمه  ثبايت  بې  افغانستان  د  نو 

په  ترهګرو  د  بیا  به  افغانستان   (( کړي:  امنه 

ځالې بدل يش. چې سیمه او حتی ټولې نړۍ 

ته به ګواښ پېښ کړي. نړۍ وال به یې زیان 

وویني.((

د پوځي چارو دغه شنناند پر افغان حکومت 

هم نیوکې کوي، چې له نړۍ والې ټولنې رسه 

هغوی  چې  وای،  کړی  چلن  داسې  باید  یې 

ښه  ځواکونه  افغان  څو  وای؛  ایستی  اړ  یې 

وروزي او تجهیز یې کړي، نه داسې چې هم 

مرستې وغواړي او هم وررسه ډغرې ووهي.

شننونکی  چارو  پوځي  کې  حال  همدې  په 

جرنال عتیق الله امرخېل ماندګار ورځپاڼې ته 

په مرکه کې وویل، په ټوله نړۍ کې هېوادونه 

اړتیا  ته  او تخنیک  اړه نوي تکتیک  له پوځي 

او  اردو لري  افغانستان هم  لري. هغه وایي، 

تر هر چا ډېر نوي تخنیک ته اړتیا لري، ځکه 

په زاړه تخنیک اردو خپلې اړتیاوې نيش پوره 

کوالی.

په  ته  پاکستان  امریکا  وینا،  په  نوموړي  د 

تجهیزاتو  پوځي  شته  خپلو  د  کې  افغانستان 

په ورسپارلو رسه غواړي له افغانانو رسه خپله 

دښمني ښکاره کړي: )) امریکا غواړي په دې 

افغانستان رسه دښمني غواړي. زموږ  له  کار 

دښمن تقویه کوي دا کومه مانا لري. د دې پر 

ځای چې پر پاکستان فشارونه ډېر کړي چې 

له  مرکزونه  والو  وسله  د  کې  خاوره  خپله  په 

منځه یويس، وررسه نوره مرسته هم کوي.((

پر  خربو  نورو  د  باید  دولت  زیاتوي،  هغه 

ځای په دې اړه له امریکا رسه خربې وکړي: 

)) موږ امنیتي تړون له همدې امله مهم ګاڼه. 

خو امریکا کله کله داسې وایي، چې افغانان 

ظرفیت  کارولو  او  ساتلو  د  تخنیک  دې  د 

دي.  خربې  امېزې  توهین  دا  چې  لري،  نه 

افریقایان، بنګالیان او نور یې ساتلی يش او 

افغانان یې ظرفیت نه لري؟ دا تعلیم او تربیې 

ته اړتیا لري.((

د  امریکا  چې  باور،  دې  په  امرخېل  ښاغلی 

خپلو هغو کړنو له امله چې په افغانستان کې 

یې تررسه کړي وېره لري، چې افغان لوري ته 

د دغو وسایلو په ورکړې رسه به افغان امنیتي 

ځواکونه دوی ته خنډ او ګواښ پېښ کړي.

دې  د  ته  پاکستان  امریکا  وینا،  په  ده  د 

تجهیزاتو په ورکړې رسه هڅه کوي پاکستان 

له  ته  او روسيې  کنټرول کې وسايت  په خپل 

باید  موږ   (( وګرځوي:  را  یې  غځولو  الس 

داسې سیاست خپل کړی وای، چې له نړۍ 

والو مرستو مو د ځان لپاره ډېره ګټه اخیستې 

هند  او  روسیې  چین،  له  نن  باید  موږ  وای. 

درلودای  اقتصاد  او  وس  پېرلو  وسلو  د  نه 

خو  وای.  نه  محتاج  ته  امریکا  به  مهال  هغه 

اوس امریکا غواړي افغانستان تل ځان ته اړ 

وسايت.((
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وروسته له هغې چې واشنګټن پوست ورځپاڼې راپور ورکړ، چې 

افغانستان  په  چې  کړي،  پيل  بحثونه  دې  په  چارواکیو  امریکايي 

ته  پاکستان  تجهیزات  او  وسایل  پوځي  خپل  کارېدونکي  کې 

ورکړي، یوشمېر افغان پوځي شنناندي وايي، چې دغه کار یې له 

افغانستان رسه ښکاره دښمني ده. هغوی وايي، امریکا غواړي په 

دې کار رسه پر افغان دولت فشارونه زیات کړي.

د پوځي چارو شننونکي جرنال نورالحق علومي ماندګار ورځپاڼې 

ته په مرکه کې وویل، افغانستان د ناټو او امریکا تجهیزاتو او نورو 

هغو پوځي وسایلو ته چې دمګړۍ د بهرنیو ځواکونو په واک کې 

دي، ډېره اړتیا لري او په کار وه چې د نړۍ والو ځواکونو له وتو 

رسه سم دغه تجهیزات افغان ځواکونو ته سپارل شوي وای.

د هغه په خربه، که چېرې بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو اړتیاوې 

پوره کړې وای؛ نو نن به افغان ځواکونه په خپلو پښو والړ وای او 

د هر ډول ګواښ ځواب به یې ویالی شوای.

نوموړي زیاته کړه، دا چې افغان حکومت له امریکا رسه د امنیتي 

غواړي  امریکا  کړي،  پورته  را  ناندرۍ  اړه  په  السلیک  د  تړون 

پاکستان ته د دغو تجهیزاتو په سپارلو رسه افغان حکومت ته پيغام 

ورکړي: )) امریکا غواړي له سیايس پلوه پر افغان حکومت فشار 

افغانستان کې کارېدونکي وسایل  په  او ورته وښيي چې  راوړي 

هغه هېواد ته ورکوي، چې د ترهګرو ځالې یې په خپله غېږه کې 

ساتيل، د افغانستان له ثبات او سولې رسه یې مرسته نه ده کړې. 

هغه هېواد چې تل یې د ناټو د اکامالتو پر مخ الرې تړلې، هغوی 

ته یې ستونزې جوړولې او غوښتل چې خپلو موخو ته ورسېږي. 
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دا ښه خربه نه ده او ښه کار هم نه دی.((...             

پاکستان ته د امریکا د تجهیزاتو ورکړه،

 له افغانستان رسه دښمني ده


