
گروه های  که  داد  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
اساس  بر  پاکستان  طالبان  و  افغانستان  طالبان 
توافق محرمانه یی، تمرکز عملیات های خود را بر 
طالبان  دلیل  همین  به  و  کرده  معطوف  افغانستان 
پاکستان، به اعالم آتش بس با دولت این کشور به 
منظور حفظ پایگاه های مورد استفاده برای انجام 

این حمالت پرداخته اند.
وابسته  مقامات  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
منطقه،  در  امنیتی  مقامات  همچنین  و  طالبان  به 
همکاری محرمانه میان این دو گروه طالبان را فاش 
ساخته اند. این مسأله خطر افزایش خشونت ها در 

را  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  آستانۀ 
افزایش می دهد.

اپریل  پنجم  تاریخ  در  است  قرار  افغانستان 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. دو گروه 
نزدیک  هم پیمانان  افغانستان  و  پاکستان  طالبان 
یکدیگر هستند اما تمرکز طالبان پاکستان به انجام 
حمالت در این کشور معطوف بوده و در مقابل 
طالبان افغانستان، نیروهای امنیتی ناتو و افغانستان 

را در خاک این کشور مورد حمله قرار می دهد.
عمر داوودزی، وزیر داخلۀ افغانستان به خبرگزاری 
از  شده  اعالم  ماهه  یک  آتش بس  گفت:  رویترز 

سوی طالبان پاکستان در تاریخ اول مارچ موجب 
شده که شبه نظامیان در این کشور تمرکز خود را 
از خاک پاکستان...                    ادامه صفحه 6
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برخي از ديدگاه ها، ما را جوان مي بينند و جوان نگاه مي دارند. چنين 
ديدگاه هايي، عشق هاي جهاني و زيبايي هاي جاودانه اند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

میانه  آسیای  کشورهای  انرژی  انتقال  برای  مناسبی  مسیر  افغانستان 
چنین  اجرای  کشور،  این  در  امنیتی  مشکالت  اما  می آید  حساب  به 

طرح هایی را به تعویق انداخته است.
بانک جهانی اعالم کرده که برای احداث خط انتقال برق از کشورهای 
آسیای مرکزی به آسیای میانه و جنوبی، ۵۲۶ میلیون دالر کمک می کند.
این بانک روز جمعه، ۸ حمل با ارسال خبرنامه یی به رسانه ها گفته که 
قرار است این پول در اختیار کشورهای افغانستان، قرقیزستان، پاکستان 

و تاجیکستان قرار گیرد.
هزینه احداث این خط انتقال برق حدود ۱.۱۷ میلیارد دالر برآورد شده 
امریکا  بین المللی  توسعه  اداره  و  اسالمی  توسعه  بانک  است  قرار  که 

هزینه باقی مانده آن را تامین کنند.
با اجرای این طرح...                                           ادامه صفحه 6

هارون مجیدی 
انتخاباتی،  اکثریت مطلق کارمندان کمیسیون شکایات 
به گونۀ  و  هستند  خاص  حزبی  گروه  یک  به  متعلق 
سازمان یافته  از جانب حلقاتی در ارگ ریاست جمهوری 

در این کمیسیون گماشته شده       اند.
رییس  که  می گوید  مطلب  این  با  موثق  منبع  یک 

و  قومی  عالیق  بنیاد  بر  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
به سفارش رییس  را  کارمندان  تمامی  سیاسی خویش، 

دفتر رییس جمهوری گزینش کرده است.
او  از  نامی  گزارش  این  در  نمی خواهد  که  منبع  این 
گرفته شود، می گوید که ستار سعادت رییس کمیسیون 
شکایات انتخاباتی، از سوی کریم خرم به این سمت 

گماشته شده و در تعیینات و تقرری ها گوش به فرمان 
آقای خرم است.

این منبع هم چنان می گوید: هرچند کمیشنران مرکزی 
سهمیه بندی  اساس  بر  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
رییس  به جز  اما  شده اند؛  انتخاب  گروهی  و  قومی 
دبیرخانۀ این کمیسیون، همۀ رؤسا متعلق به یک قوم و 
گروه خاص هستند که از سوی ارگ رهبری می شوند.
منبعی که با ماندگار صحبت می کرد، گفت که عبدالکریم 
ُخرم رییس دفتر رییس جمهور، عبدالستار سعادت را 
به عنوان رییس این کمیسیون گماشت و از اعضای تیم 
خود شمار دیگری را به خاطر پشتیبانی و حمایت به 

عنوان کمیشنر معرفی کرد.
کمیسیون  این  دبیرخانۀ  »زمانی که  می افزاید:  منبع  این 
آقای کریم ُخرم  بین  تفاهمی که  بر اساس  ایجاد شد 
و صادق مدبر صورت گرفته بود، دبیرخانه به یکی از 

افراد آقای صادق مدبر سپرده شد.«
عملکرد چندماهۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی، نگرانی 
شماری از نهادهای...                      ادامه صفحه 6

کمک ۵۰۰ میلیون دالری بانک جهانی

 برای انتقال برق آسیای مرکزی به 

جنوب آسیا

به خاطر تشدید جنگ در افغانستان
طالبان پاکستانی و دولت اسالم آباد آتش بس کردند

حضوِر ُپررنگ 
در انتخابات؛
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انتخاباتی در قبضۀ گروه خاص کمیسیون شکایات 

صفحه 6

سیاست فرهنگی ارگ 

آبـروی افغانستان را بـرد



شمارِش معکوس آغاز شده و کمتر از یک 
هفته تا انتخابات باقی مانده است. در هفتۀ 
پیش رو، مبارزاِت نفس گیِر نامزدان رنگ  و 
رونِق بیشتری می گیرد و هر آن چه در توان 
داشته  باشند را به کار می بندند. اما آشفته گی 
چشم  به  هم اکنون  از  نامزدان  چهرۀ  در 
می خورد؛ آشفته گی و سراسیمه بودن نسبت 
به این که نتیجه چه خواهد شد و فردای بعد 
از انتخابات را چه گونه باید مدیریت کرد! 

کشورهای  در  مدیریت  عناصر  از  یکی 
و  تصمیم گیری ها  توسعه نیافته، 
در  است.  نودی  دقیقۀ  برنامه ریزی های 
تغییِر  شاهد  شاید  ما  لحظات،  واپسین 
باشیم.  سیاسی  زدوبندهای  و  صف بندی ها 
که  بود  این خواهد  است،  مسلم  آن چه  اما 
ارزش  هیچ  مردم،  منهای حضور  انتخابات 
ناظر  باید حاضر و  ندارد. مردم  اعتباری  و 
باشند تا بتوان گفت که این انتخابات با تمام 
هزینه،  دالر  میلیون ها  و صرف  گسترده گی 

نتیجه بخش بوده است یا خیر!
 اگر مردم برای رأی دادن حاضر نشوند، اگر 
مردم به انتخابات باور نداشته باشند و نتیجۀ 
بدانند  تعیین شده  از پیش  به اصطالح  آن را 
و احساس کنند که حضور آن ها فقط برای 
جامۀ مشروعیت پوشاندن بر نتیجۀ انتخابات 
است، اگر فکر کنند که تقلب هنوز هم به 
روی  کلیـدی  و  اساسی  گزینۀ  یک  عنوان 
میز نامزدان قرار دارد، به ویژه نامزدی که از 
حمایت همه جانبۀ حکومت بهره مند است، 
برای  رغبتی  و  میلی  دیگر  که  است  آن گاه 
کمرنگ  و حضور  ماند  نخواهد  دادن  رأی 
و یا بی رنِگ مردم در روز انتخابات، بدون 
شک یک شکسِت سیاسی در سطح داخلی 

و بین المللی به حساب می آید.
این روزها نظرسنجی هایی هم به راه انداخته 
شده و نتایِج آن منتشر شده است که نشان 
افغانستان  مردم  درصِد   ۷۵ حدود  می دهد 
آیا  اما  کرد.  خواهند  اشتراک  انتخابات  در 
از  است؟...  متناسب  واقعیت  با  ارقام  این 
و  افغانستان  فردای  می دانیم  همه  طرفی، 
به  بسته  این کشور، همه  ثبات در  صلح و 
کار  روی  به  و  قدرت  مسالمت آمیِز  انتقال 
است  ثبات  با  و  قوام  با  دولت  یک  آمدِن 
که در کنار همکاری و همیاری همۀ اقوام 
و جناح ها، بتواند پایه های لرزان دموکراسِی 
را  طالبان  از  بعد  دوران  در  شده  متولد 
استحکام بخشیده و بحران های پیش رو را 
مدیریت کند. اما پرسش این جاست که در 

چند روز باقی مانده چه می توان کرد تا آن 
عده از شهرونداِن ما که تصمیِم خود برای 
به  گرفته اند،  را  انتخابات  در  شرکت  عدم 
باورمند ساخت و حضور  این پروسۀ ملی 
رأی  صندوق های  پای  را  مردمی  پُرشور 
روز  در  مردم  حضور  که  چرا  زد؟  رقم 
احتماالتی  تمام  نظرداشِت  در  با  انتخابات، 
را  انتخاباتی  اثربخش  و  شفاف  نتیجۀ  که 
بود  خواهد  این  گواه  خود  می کند،  تهدید 
خواهاِن  خود  افغانستان  مردم  دست کم  که 
رقم زدِن سرنوشِت خویش اند و در صحنه 

حضور دارند.
 تا روزی که مردم خود در صحنۀ سیاسی 
که  باشند  حاضر  و  شوند  حاضر  کشور 
کشور  کلِی  و  جمعی  سرنوشِت  تعیین  در 
و  کردن  عمل  پرده  پشت  بگیرند،  تصمیم 
حذف  معادله  از  را  مردم  و  کردن  معامله 
کردن و انکار کردن آن ها، به مراتب سخت تر 
از روزی خواهد بود که مردم تصمیم بگیرند 
که به عنوان نظاره گران کارنوال سیاسِی به راه 
انتخابات  نامِ  به  بار  این  کشور،  در  افتاده 
کنند  نظاره  دور  از  و  ایستاده  گوشه یی  در 
برای  اراده یی  و  تصرفی  و  دخلی  خود  و 
حضور نداشته باشند. مردم باید در صحنه 
حضور پیدا کنند تا فردای بعد از انتخابات 
از دل صندوق های  از هر کسی که  بتوانند 
پاسخ  می زند،  تکیه  قدرت  اریکۀ  بر  رأی 
بخواهند و رأی خود و حضورِ خود را به 
عنوان مدرک و سندی برای حقانیت شان در 
تعیین سرنوشت سیاسِی افغانستان در تاریخ 

ثبت کنند.
افتضاح باری  شکست  انتخابات،  شکست 
این که  در  بود  خواهد  ما  مردم  برای 
ما  که  کنیم  ثابت  خودمان  به  و  دنیا  به 
حکمرانی  و  قدرت  انتقال  مکانیسم های 
از  نمودی  که  گذشته  سیاِق  و  به سبک  را 
نمی خواهیم.  را  فرسوده گی و جمود است 
نامزدان،  مدنی،  جامعۀ  رسانه ها،  این رو  از 
سیاسی  نخبه گان  اندیشمندان،  امامان،  مال 
کشور، قلم به دستان و... همه و همه در کنار 
پرداختن به چالش ها و نواقصی که هست و 
ملت هم حق دارد بداند که مشکل از کجا 
انجامید،  خواهد  کجا  به  و  می شود  ناشی 
باید موجی از امید و نشاط را نیز به فضای 
کنار  در  زیرا  کننـد.  منتقل  کشور  سیاسی 
ناامنی  ترور،  دهشت،  منفِی  موج  این همه 
و  سیاسی  فضای  روزها  این  که  تقلب  و 
انتخاباتی ما را آکنده است، مردم نیاز دارند 

تا با به یاد آوردِن دستاوردها و موفقیت های 
امیِد  و  انگیزه  گذشته،  دوازده سال  نسبِی 
ایجاد  و  انتخابات  در  شرکت  برای  کافی 

تحول در سرنوشت کشور را بیابند. 
انتخابات و تبدیل آن به یک مکانیسِم حتمی 
و بی بدیل برای روی کار آمدِن حکومت ها 
کارگزاران،  و  زعما  شدِن  برگزیده  و 
و  حفظ  به  ما  جامعۀ  که  اصلی ست  همان 

نگهداشِت آن ضرورت دارد و دیگر فصل 
قدرت نمایی حاکماِن انتصابی و موروثی، به 
سر رسیده است. سازمان ملل در حالی از 
انتخابات  نتیجۀ  نامزدان می خواهد که  همۀ 
را هر چه هست بپذیرند، که بیش از نامزدان 
انتخابات، بدون  و نوع نگاه آن ها به نتیجۀ 
شک مردم و شهروندان هستند که باید باور 
کنند و به این باور باشند که رأی دادن ولو 
این که تهدید به تقلب شده باشد یا تهدید 
این  از  عقالنی تر  و  بهتر  مصادره شدن،  به 
است که انتخابات را تحریم کرده و در آن 

اشتراک نکنند. 
ملتی می تواند حکومتی پاسخ گو را به روی 
کار آورد که یک انگیزه و ارادۀ قوی برای 
و  باشد  داشته  سیاسی  صحنۀ  در  حضور 
تعیین  خود  را  خویش  سرنوشِت  بخواهد 
کند؛ هرچند در این میان چالش ها، تهدیدها 
و کارشکنی هایی هم وجود داشته باشد، اما 
حاضر است هزینۀ آن را بپردازد تا در نهایت 
متعهد  حکومتی  که  باشد  شاهد  را  روزی 
جامعه یی  هم  با  یافته،  رشد  ملتی  کنار  در 

توسعه یافته و در حاِل رشد را ساخته اند.
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حلیمه حسینی

حضوِر پُررنگ در انتخابات؛
 گامی به سـوی ایجـاد یک حکومِت پاسخ گو

 

به تازه گی معاون دبیر کِل سازمان ملِل متحد که برای شرکت 
که  کرد  تأکید  بود،  آمده  کابل  به  نوروز  جهانِی  در جشن 
را  انتخابات  نتایِج  باید  ریاست جمهوری  انتخاباِت  نامزدان 
انتخاباتی  مسووِل  مراجع  توسط  آن  تأیید  و  اعالم  از  پس 
بپذیرند و نباید به بهانۀ تقلب، نتیجۀ انتخابات را رد کنند. او 
هم چنین هشدار داد که تقلِب گسترده در انتخابات می تواند 
ادامۀ همکارِی جامعۀ جهانی با دولت جدید افغانستان را با 

مشکل روبه رو سازد. 
ارایه  حالی  در  ملل  سازمان  کل  دبیر  معاوِن  سخنان  این 
برگزاری  شاهد  دیگر  روزِ  چند  تا  افغانستان  که  می شود 
خواهد  والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
بود. نامزدان ریاست جمهوری هم در این شب و روزها به 
حرکت های مبارزاتی شان بیشتر می پردازند، چنان که هر روز 
والیت های  در  انتخاباتی  کمپاین  چندین  برگزاری  شاهد 
مختلف هستیم. اما در این اوضاع آن چه که سبِب نگرانی 
مردم نسبت به احتماِل تقلب در انتخابات پیِش رو شده و 
شماری از نامزدان نیز احتمال تقلب در انتخابات را بسیار 
جدی مطرح می کنند، ناشی از تجربه یی ست که در گذشته 
متأثر  را  اکنون کِل روند سیاسِی کشور  تا  آمده و  به دست 

ساخته است. 
اکنون که مردم افغانستان سخن از انتخابات می زنند، بدون 
آن مطرح می گردد.  کنارِ  نیز در  تقلب  احتماِل  شک بحث 
انتخابات،  آیندۀ  از  ملل  سازمان  نگرانی  حساب،  این  با 
سازمان  کل  دبیر  معاون  هشدار  و  پیشنهاد  اما  به جاست. 
ملل به نامزدان، هم دل خوش کننده است و هم هراس آور. 
دل خوش کننده به این خاطر که این سخن نشان می دهد که 
جامعۀ جهانی نیز ـ همانند مردم افغانستان ـ نگراِن ناامنی و 
هرج ومرِج پس از انتخابات در کشور است و به پیش گیری 
ملل  سازمان  کل  دبیر  معاون  تأکید  اما  می اندیشد.  آن  از 
احتمال  گرفتن  نظر  در  بدون  انتخابات  نتیجۀ  پذیرفتن  بر 
از مداخلۀ  افغانستان  به تجربه یی که مردم  با توجه  تقلب، 
اندازه یی  تا  دارند،  گذشته  انتخابات  روند  در  سازمان  این 

پرسش برانگیز و دلهره آور تمام می شود. 
در انتخابات گذشته، مداخلۀ برخی از اعضای دفتر سازمان 
ملل، با انتقاد و اعتراِض رسانه ها و مردم مواجه شد و در 
ملل  نماینده گي سازمان  که  کردیم  بارها مطرح  ما  آن زمان 
در افغانستان و در کل شخص سرمنشي سازمان ملل باید 
در پي رفِع اتهام از خود و رفع ابهام از رویۀ این سازمان 
باال  با  آن زمان  در  باشد.  افغانستان  انتخابات  در خصوِص 
انتقاد  گرفتِن بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوري و 
سبب  که  ـ  آن  از  کابل  در  ملل  سازمان  دفتر  عضو  یک 
برکناری اش شد ـ این تحلیل و ارزیابي شکل گرفت بود 
تقلب  برابر  در  آگاهانه  ملل،  سازمان  نماینده گي  گویا  که 
سفر  با  بعدتر  است.  کرده  افغانستان سکوت  انتخاباِت  در 
کرزی  آقای  شدِن  برنده  اعالن  و  افغانستان  به  بان کی مون 
در آن روز بدون این که انتخابات به دور دوم برود، شک و 

گمانه ها در این باره بیشتر شد. 
اما حاال که افغانستان در یک فرصِت حساس قرار دارد و 
انتظار می رود که سازمان ملل  انتخابات هم نزدیک است، 
تمهیداتی را برای مهار حکومت و جلوگیری از انجامِ تقلب 
روی دست گیرد و به آقای کرزی هشدار بدهد که از نامزد 
امکانات دولتی را در  یا دست کم  نکند و  خاصی حمایت 
باید  ملل  سازمان  ندهد.  قرار  یک شخِص خاص  خدمِت 
می خواهد  که  برابر کسی  در  که  سازد  واضح  هم اکنون  از 
با تقلب به حکومت برسد، از چه محدودیت هایی استفاده 
خواهد کرد. اکنون این فرصِت مغتنم وجود دارد که سازمان 
انتخابات  در  که  بپردازد  خود  از  اتهامی  آن  رفِع  به  ملل 
گذشته بر این سازمان وارد شده بود و یا حداقل کاری کند 

که اشتباهاِت گذشته جبران گردد. 
امید می رود که سازمان ملل به رسالِت خود در امِر برگزارِی 
یک انتخاباِت سالم و شفاف در افغانستان صادقانه عمل کند 
و نه تنها از نظر فنی، که از نظر سیاسی نیز مراقِب اوضاِع 
بر  سازمان  این  نظارِت  که  چرا  باشد؛  افغانستان  انتخاباِت 
انتخابات ما، می تواند از انجام تقلباِت سازمان یافته و وسیع 
به روی کار آمدِن یک دولِت مشروع و  جلوگیری کند و 

متکی بر ارادۀ مردم، یاری رساند.

سازمان ملل و نقش مهِم آن 
در انتخابات

مردم باید در صحنه حضور 
پیدا كنند تا فردای بعد از 
انتخابات بتوانند از هر كسی 
كه از دل صندوق های رأی بر 
اریکۀ قدرت تکیه می زند، 
پاسخ بخواهند و رأی خود و 
حضوِر خود را به عنوان مدرک 
و سندی برای حقانیت شان 
در تعیین سرنوشت سیاسِی 
افغانستان در تاریخ ثبت كنند.
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دنبال  به  دارد  قصد  پکن  کرد  اعالم  چین  دفاع  وزارت 
از  امریکا  دولت  جاسوسی  به  نسبته  اخیر  گزارشهای 
امنیت  به تقویت  اقدام  یک شرکت مخابراتی مهم چین 

سایبری خود کند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، گنگ یانشنگ، سخنگوی 
وزارت دفاع چین با اشاره به اخبار منتشر شده اخیر مبنی 
بر جاسوسی سایبری امریکا از چین، اظهار کرد که ارتش 

این کشور امنیت سایبری خود را تقویت خواهد کرد.
شده  منتشر  گزارش های  گفت:  خبری  نشستی  در  وی 
دولتی،  دفاتر  که  امریکا یی ها  جاسوسی  فعالیت های  از 
شرکت ها و مردم چین را هدف قرار داده بودند، نشانگر 

دورویی و سلطه طلبی امریکایی هاست.
اشپیگل  آلمانی  هفته نامه  و  تایمز  نیویورک  روزنامه 
اسنودن،  ادوارد  افشاگری های  به  استناد  با  گذشته  شنبه 
خبر  امریکا،   ملی  امنیت  آژانس  سابق  مقاطعه کار 
جاسوسی امریکا از شرکت مخابراتی چینی »هوآوی« را 

منتشر کردند.
سرویس های  که  کرد  اعالم  همچنین  اشپیگل  هفته نامه 

جاسوسی امریکا مقامات چینی را نیز زیر نظر داشتند.
یانشنگ با تکذیب اتهامات امریکایی ها علیه چین مبنی 
کامال  ادعاها  این  که  کرد  اظهار  سایبری،  جاسوسی  بر 

موهوم هستند.

پاکستان در مورد بن الدن چه می دانست
برگردان به فارسی: عماد عابدی

بخش سوم
در  دیگر  پاکستانی  سیاست مدار  هر  از  بیش  بوتو 
گفته  سخن  افراط گرایی  از  ناشی  خطرات  مورد 
بود. او ستیزه جویان خارجی را برای الحاق بخشی 
خواستار  و  می شناخت  مقصر  پاکستان  خاک  از 
بمب  او  بود.   شده  وزیرستان  در  نظامی  عملیات 
گذاری انتحاری را غیر اسالمی اعالم کرد و به نظر 
می رسید کسانی را که ممکن بود خودش را هدف 
قرار دهند به چالش میکشد.  او در آستانه بازگشت 
گفته بود، »من باور نمی کنم که هیچ مسلمان واقعی 
به من حمله کند چون اسالم حمله به زنان را منع 
کرده است، و مسلمانان می دانند که اگر به یک زن 

حمله کنند، در دوزخ خواهند سوخت«.
او همچنین قول همکاری های بیشتر با افغانستان و 
ایاالت متحده در مبارزه با تروریسم را داده بود و 
حتا در مصاحبه ای گفت که به مقامات غربی اجازه 
دسترسی به عبدالقدیر خان، مرد پشت پرده برنامه 
گسترش سالح های هسته ای پاکستان را خواهد داد.
بود که  داده  بوتو هشدار  به  رییس جمهور کرزی، 
تهدید هایی  از  افغانستان  اطالعاتی  های  سازمان 
خبرچین ها  اند.   کرده  اطالع حاصل  او  جان  علیه 
اطالع  افغانستان  به  ارتش  فرماندهان  نشست  از 
داده بودند - نشستی که در آن مشرف و ۱۰ ژنرال 
حمله  یک  در  بوتو  کشتن  مورد  در  اش  قدرتمند 

تروریستی گفتگو کرده بودند.
کرد.   پرواز  کراچی  به  بوتو   ،۲۰۰۷ اکتوبر،   ۱۸ در 
من نیز شامل گروه روزنامه نگاران همراه او در این 
سفر بودم.  او تعویز با خود داشت و هنگام ورود 
بعد،  نماز گذاشت. چند ساعت  پاکستان،  به خاک 
هنگامی که سوار یک بس سر باز از میان خیابان های 
بزرگ  بمب  دو  میگذشت،  خود  طرفداران  از  پر 
منفجر شد، که موتر های پلیس، محافظان و پیروان 
حزب را پارچه پارچه کرد.  بوتو جان سالم برد، اما 
در حدود ۱۵۰ نفر کشته و ۴۰۰ نفر مجروح شدند.

بوتو ادعا کرد که مشرف خود به طور مستقیم وی 
را تهدید کرده است، و کرزی دوباره از او خواست 
بیشتر محتاط باشد.  کرزی از سازمان اطالعات خود 
خواست تا یک موتر زرهی ای مجهز با وسیله سد 
بوتوقرار  اختیار  در  را  همراه  تیلفون های  سیگنال 
بدهد.  در این میان، بوتو به مبارزات انتخاباتی ادامه 
داد، و به دیدار با حامیان خود از پنجره آفتاب گیر 

موتر اصرار می کرد.
از  نظامیان،  شبه  از  گروهی  دسامبر،  ماه  اواخر  در 
برای  آماده  جمله دو پسر نوجوان آموزش دیده و 
انجام بمب گذاری های انتحاری، به مدرسه حقانیه 
این  در شهر شمال غربی اکوره ختک وارد شدند.  
مدرسۀ مخوف، ۳۰۰۰ طالب را در بالک های سفید 
و بزرگ جا داده است.  سخنگوی مدرسه با افتخار 
که  طالبان ی  از  درصد  پنج  و  نود  که  گفت  من  به 
در افغانستان میجنگند در این جا درس خوانده اند.  
معروف ترین فارغ التحصیل آن جالل الدین حقانی، 
فرمانده کهنه کار مجاهدین افغان است که شبکه او 
ابزار اصلی آی اس آی برای سازماندهی حمله  به 

هایی به کابل و شرق افغانستان تبدیل شده است.
مدرسه  در  را  شب  یک  جوان  بازدیدکننده  دو 
شدند،  منتقل  راولپندی  به  بعد  روز  و  گذاشتاندند 
جایی که قرار بود بوتو روز ۲۷ دسمبردر گردهم آیی 
ترک  حین  بوتو  موتر های  کاروان  کند.   سخنرانی 
محل گردهم آیی آهسته شد تا او بتواند به طرفداران 
خود در خیابان سالم دهد.  یکی از دو نوجوان با 
تفنگچه به او آتش گشود و سپس واسکت انتحاری 
خود رامنفجر کرد.  بوتو تنش را از دریچه سقف 
با شنیدن  بود.   بیرون کشیده  به  موتر زرهی سف 
به داخل موتر خم کرد،  را  تیراندازی خود  صدای 
به  او  سر  و  راند  پیش  به  موتررا  انفجار،  موج  اما 
لبه ی دریچه به شدت کوبیده شد.  بوتو در حالی 
که جراحت کشنده ای برداشته بود به داخل موتر در 
آغوش ناهید خان، همراه و محرم اسرار خود افتاد. 
بود،  داده  هشدار  همیشه  بوتو  که  همانطوری 

به  و  بودند  او  مرگ  خواستار  گوناگون  گروه های 
نیروهایی  همان  آنها  داشتد.   ارتباط  هم  با  نحوی 
قرار  افغانستان  های  ناآرمی  پشت  در  که  بودند 
داشتند: طالبان و گروه های شبه نظامی پاکستان و 
القاعده، و همچنین دولت پاکستان، که شامل ژنرال 
های ارشد، مشرف و کیانی میشد.  یک کمیسیون 
تحقیق  بوتو  مرگ  مورد  در  که  متحد  ملل  سازمان 
میکرد نشان داد که هر یک از این گروه ها انگیزه ی 
باید مورد بررسی  خود شان را داشتند و هر کدام 

قرار گیرد.
دادستان های پاکستان بعد ها مشرف را به این اتهام 
که بخشی از یک توطیه گسترده تر برای حذف بوتو 
کردند.   متهم  رسما  است  بوده  سیاسی  صحنه  از 
دادستان های  گروه  رئیس  علی،  ذوالفقار  چودری 
»شواهد  گفت،  من  به  بوتو،  قتل  دادگاه  در  دولت 
ضمنی غیر قابل انکار« وجود دارد که مشرف امنیت 
می خواست  چون  نکرد،  تامین  درستی  به  را  بوتو 
شود.   کشته  ناپذیر  اجتناب  قصد  سوء  یک  در  او 
)مشرف اتهامات را رد کرد.( علی، مرد سخت کوش 
و سخت گیر، موفق شد مشرف را دستگیر کند و در 
پی سرعت بخشیدن محاکمه او بود که در ماه می 

در راه کار به ضرب گلوله کشته شد.
کشتن  طرح  که  نداشت  تردید  و  شک  هیچ  علی 
بوتو توسط القاعده ریخته شده بود.  او به من گفته 
بود، »چون او طرفدار امریکا بود، یک رهبر قوی و 
ملی گرا بود«.  یک مقام امنیتی پاکستان که برخی از 
متهمان پرونده بوتو و دیگر شبه نظامیان بازداشت 
شده تحقیق کرده بود به همین نتیجه رسیده بود. این 
مقام گفت که تصمیم ترور بوتو در جلسه شورای 

عالی القاعده گرفته شده بود.
سه سال زمان برد تا عمق روابط پاکستان با القاعده 
افشا شود و جهان به محل اختفای بن الدن پی ببرد، 
فقط در چند صد متری اکادمی نظامی پاکستان.  در 
ماه می ۲۰۱۱، من با یکی از همکاران پاکستانی در 
افراد  میراندم که توسط  آباد  ابت  به سوی  جاده ای 
ارتش پاکستان متوقف شدیم.  ما موتر خود را رها 
مان  راه  پیاده  فرعی  کوچه  یک  طریق  از  و  کردیم 
گذشتیم  دیواردار  خانه  چندین  از  دادیم،  دوام  را 
پیش  به  خاکی  مسیر  یک  امتداد  در  آن  از  پس  و 
رفتیم، تا زمانی که خانه اسامه بن الدن پدیدار شد، 
عمده  بخش  که  طبقه  کانکریتی سه  یک ساختمان 

سیم  با  متر   ۶ تا  کانکرتی  دیوارهای  پشت  در  آن 
های خاردار پنهان شده بود.  بن الدن در این خانه 
شش سال پنهان شده بود، تا اینکه ۳۰ ساعت پیش، 
دراتاق  را  او  امریکا  دریایی  نیروی  کماندوهای 

خواب طبقه باالیی به گلوله بستند.   
پس از یک دهه خبرنگاری در افغانستان و پاکستان 
و ردیابی بن الدن، دریافتن این که او کجا و چگونه 
مخفی شده بود برایم جذاب بود. او از گروه بزرگ 
افغانستان جدا شد.  برای مدتی  همراهان خود در 
مورد  پاکستانی  دو  به  تنها  سال،  هشت  به  نزدیک 
اعتماد متکی بود، که بازرسانان امریکایی آنها را به 

نام پیک، و برادرش میشناختند.
است.   معمول  غیر  خانه  این  که  دانستند  می  مردم 
حتا در محل شایع شده بود که طالبان مجروح را از 
وزیرستان به این خانه میاوردند.  من این را از رئیس 
سابق استخبارات غیر نظامی مشرف شنیده بودم، که 
خود متهم به دست داشتن در مخفی کردن بن الدن 
دخالت خود  هرگونه  بود.  وی  شده  آباد  ابت  در 
این  که  را  محلی  امنیتی  ماموران  اما  میکرد،  رد  را 
خانه را وارسی کرده بودند بی تقصیر نمی دانست.  
مختلف  اطالعاتی  های  سازمان  کشور،  سراسر  در 
پاکستان - آی اس آی، اداره اطالعات و اطالعات 
نظامی - خانه های امن  برای پیشبرد عملیات های 
مخفی دارند.  آنها از خانه های مسکونی، اغلب در 
محله های آرام و امن، برای بازجویی افراد و یا جدا 
نگهداشن آنها از دیگران، استفاده میکنند.  بازجویان 
امریکایی در چنین مکان هایی بازداشت شدگان را 
برای  اوقات  اند و گاهی  داده  قرار  بازجویی  مورد 
ماه ها نگهداشته اند.  رهبران گروه های شبه نظامی 
ممنوع، اغلب در چنین مکان هایی جا داده میشوند.  
مقامات سابق پاکستان به من گفتند که دیگران، از 
جمله رهبران طالبان که پس از سقوط حکومت آنها 
با شرایط  پناهنده شدند،  پاکستان  در سال ۲۰۰۱به 
اقامت کردند، طوری  سهل تر در چنین خانه هایی 
که نگهبانان خود را داشتند اما اربابان پاکستانی شان 
در جریان فعالیت های آنها قرار داشتند.  از آنجایی 
که پاکستان روابط مخفیانه دومدار با گروه های شبه 
نظامی دارد، افسران پلیس - که به آنها هشدار داده 
برابر  در  گرفتن  قرار  بخاطر  حتی  یا  و  است  شده 
عملیات آی اس آی تنزل مقام یافته اند - آموخته 

اند که کاری با خانه های امن نداشته باشند.

چین امنیت سایبری خود را 
تقویت می کند

تغییرات مهم در هرم قدرت 
عربســـتان

دیوان پادشاهی عربستان با صدور حکمی شاهزاده »مقرن 
بن عبد العزیز » را به عنوان جانشین ولیعهد کنونی این 

کشور منصوب کرد.
در بیانیه دیوان پادشاهی عربستان آمده است، در صورت 
مقرن  ولیعهدی،شاهزاده  یا  پادشاهی  منصب  شدن  خالی 

بن عبد العزیز، تصدی امور را در دست خواهد گرفت.
در ادامه این بیانیه آمده است، از این پس شاهزاده مقرن بن 
عبد العزیز)۶۸ ساله( جانشین ولیعهد شده و در صورت 
رسیدن سلمان بن عبد العزیز به منصب پادشاهی،«شاهزاده 
دوم  معاون  عنوان  به  عبداهلل  ملک  ارشد  فرزند  متعب« 

نخست وزیر تعیین می شود.
از  عربستان  پادشاه  عبداهلل  ،ملک  روزنامه  این  نوشته  به 
هیأت بیعت درخواست کرده است که با تعیین مقرن به 
عنوان ولیعهد پس از رسیدن سلمان به پادشاهی موافقت 

کند.
موافقت  از  عربستان  آگاه  منابع  گزارش،  این  براساس 
حدود دو سوم اعضای هیأت ۳۴ نفره بیعت با این طرح 

خبردادند.
است  کرده  اصرار  ساله(   ۷9( :سلمان  افزودند  منابع  این 
یعنی  خودش  جایگزین  عنوان  به  »محمد«  فرزندش  که 

ولیعهد و وزیر دفاع تعیین شود.

                                                                                                                             نويسنده: کارلوتا گال )نيويارک تايمز(
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چه گونه ذهنی تحلیل گر 
داشته باشیم؟

و  بود  هوشیار  بسیار  که  کارآگاهی  باشیم؛  آشنا  هلمز  شرلوک  با  ما  همۀ  شاید 
ذهن  از  سمبولی  می توان  را  هلمز  شرلوک  می گرفت.  هوش مندانه  تصمیم های 
تحلیل گر دانست. داستان های شرلوک هلمز به ما آموزش می دهد که چه گونه باید 
از اطالعات معمولی یی که داریم، استفاده کنیم. او به ما آموزش می دهد که نسبت 
به محیط مان هوشیار باشیم. هلمز آموزش می دهد که دیدن با مشاهده کردن یکی 
نیست. اغلب انسان ها می بینند، اما مشاهده نمی کنند. جزییات بسیاری در محیط 
است که تنها از طریق مشاهده قابل دریافت است؛ اما عموم انسان ها به اطراف شان 
همین  در  هلمز  شرلوک  داستان های  معماهای  از  بسیاری  کلید  هستند.  بی توجه 
در  نیز  ما  از مسایل  بسیاری  کلید  داشت.  قرار  آن  در محیِط  که  است  اطالعاتی 
اطراف مان است، اما به علت بی توجهی، از آن ها صرف نظر می کنیم و نمی توانیم 

مسایل مان را حل کنیم.
ذهن تحلیل گر می تواند اطالعات را به خوبی پردازش کند. حال اگر کسی اطالعات 
خوبی نداشته باشد، به فرض این که پردازش کردن را هم بلد باشد، به نتیجه یی 
می شوند  باعث  که  هستند  قدرت مندی  ابزارهای  ما،  پنج گانۀ  نمی رسـد. حواس 
بینایی مرتبط نیست،  تنها به حس  محیط مان را به خوبی مشاهده کنیم. مشاهده 
بلکه به همۀ حواس مرتبط است. اما این حواس تلف می شوند، زیرا ما به آن ها 
باید حاصل مشاهدات را  از اطالعات محیطی،  بهتر  استفادۀ  برای  نداریم.  توجه 
ضبط کرد. نوشتن، ضبط صدا و تصویربرداری می تواند باعث باال رفتن دقت شود.

و  می کنیم  توجه  برسیم،  می خواهیم  که  آن جا  و  جلِومان  به  تنها  ما  معموالً 
می کند،  ایجاد  وقفه  مطلوب مان،  به سوی  ما  در حرکت  که  کوچک ترین چیزی 
باعث عصبانیت ما می شود. اما همین مواردی که باعث عصبانیت ما می شود چه 

بسا بتواند که تصمیم ها و حتا هدف ما را تغییر دهد. 
الزمۀ داشتن ذهن تحلیل گر، هوشیاری است. هوشیاری یعنی دانستن این که چه 
اخباری در جریان است. یک تحلیل گر الزم است که اخبار را به صورت منظم 
دنبال کند و در مورد مطالب جالبی که در اخبار با آن روبه رو می شود، از دیگر منابع 
هم کسب اطالعات کند. کسی که می خواهد وضعیت پیچیده یی را تحلیل کند، نیاز 
به اطالعات بیشتری دارد. داشتن اطالعات معتبر و مرتبط، الزمۀ تحلیل گری است.
نوع نگرش و بینش ما، تعیین کنندۀ اطالعاتی است که دریافت می کنیم. ما چیزی 
پیش داروی و چسبیدن  تعصب،  داریم. هرگونه  را  دیدنش  انتظار  که  می بینیم  را 
مانع شود. ذهن  به اطالعات الزم،  از رسیدن  را  ما  نتیجه یی خاص، می تواند  به 
بردارد.  تحلیل  از  دست  و  کند  قضاوت  نشانه ها،  اولین  دیدن  با  نباید  تحلیل گر 
نداشتن قطعیت، صبر و شکیبایی می خواهد. سر کردن با یک وضعیت نامعلوم، 
برای ذهن سخت است. باید ذهن را تمرین داد که حوصله و مداومِت بیشتری 

داشته باشد. 
یا  این که چه علت هایی و  نیازمند است. تخیل  نیز  به تخیل  یک ذهن تحلیل گر 
توضیح هایی برای وضعیت موجود ممکن است وجود داشته باشد. تخیل و داشتن 
فرضیه های گوناگون باعث می شود که ذهن به یک فرضیه نچسبد و خود را برای 
یافتن نشانه های مرتبط با هر فرضیه آماده کند. هم چنین داشتن فرضیات گوناگون 
این  بنگرد.  گوناگون  منظری  از  را  موضوع  یک  بتواند  ذهن  که  می شود  باعث 
مهم ترین خاصیت داشتِن فرضیات گوناگون است. اما این که کدام فرضیه غالب 
شود، بسته گی به خواست متفکر ندارد، بلکه به نشانه های تأییدکننده بسته گی دارد.

نویسنده: آلن وودز
مترجم: مهرداد امامی

از »سالخی مهیب«،  یک صد سال پس 
و  ما  دانشگاهی  دوستان  برای  تنها  نه 
صلح جویان احساساتی، بلکه حتا برای 
مرسومی  امر  بورژوا  سیاست مداران 
»بیهوده گی  به خاطر  است که دریا دریا 
جنگ«، از دست دادن بی فایدۀ زنده گی 
بریزند.  تمساح  اشک  غیره،  و  غیره  و 
»از  باید  که  می کنند  مطلع  را  ما  آن ها 
این  نشود.  تکرار  تا  بیاموزیم«  تاریخ 
نفر  هزاران  روزانه  که  مسلم  واقعیِت 
نظر  به  می شوند،  سالخی  جنگ ها  در 
می رسد که توجه آن ها را به خود جلب 
کرده است. دست کم پنج میلیون نفر در 
می دهد  نشان  که  شده اند  هالک  کنگو 
هنگامی  بود  حق  بر  چه قدر  هگل 
می توان  که  درسی  تنها  می نوشت  که 
هرگز  که  است  این  گرفت  تاریخ  از 

هیچ کس چیزی از آن نیاموخته.
اگر می شد انجام امور جهان را از دستان 
و  بانک داران  سیاست مداران،  ناالیِق 
دستان  به  را  آن  و  به درآورد  جنرال ها 
بی نهایت  و  فرهیخته  آقایان  و  خانم ها 

می شد  اگر  سپرد!  دانشگاه ها  خردمند 
جهان به دست باوقار ِخرد اداره شود! 
آن وقت!  می شد  فرخنده یی  جای  چه 
بشر،  تاریخ  جریان  کل  متأسفانه، 
دست کم به مدت ۱۰ هزار سال، ثابت 
کرده که امور بشری هرگز به دست ِخرد 
هم  هگل  پیشتر  را  این  نشده اند.  اداره 
تعصبات  به رغم  که  کسی  بود،  گفته 
حقیقیت  به  اغلب  ایدیالیستی اش، 
این  نزدیک می شد و چنین نوشت که 
نه ِخرد که بر زنده گی   منافع هستند و 

ملت ها حکم فرمایند.
دوران  در  دیگری  جهانی  جنگ  چرا 

اخیر به وقوع نپیوسته است؟
سودمندی  تشابهات  است  ممکن  آیا 
یافت؟   ۱9۱۴ و  امروز  اوضاِع  میان 
مشخصی  حدود  تا  تاریخی  مقایسۀ 
الزم  همواره  اما  باشد،  مفید  می تواند 
است که این حدود را به شکلی راسخ 
در خاطر داشت. تاریخ به واقع خود را 

به  دقیقًا  را  کار  این  اما  می کند،  تکرار 
یک نحو انجام نمی دهد.

و  امروز  میان  تشابه  اساسی ترین 
تناقضات  امروز،  که  است  این   ۱9۱۴
نحوی  به  دیگر  بار  یک  سرمایه داری 
پدیدار  جهانی  مقیاس  در  انفجاری 
شکوفایی  طوالنِی  دوران  شده اند. 
سرمایه داری  که تشابهات چشم گیری با 
دوران پیش از جنگ جهانی اول دارد ، 
در سال ۲۰۰۸ منتهی به پایانی دراماتیک 
جدی ترین  گیرودار  در  اکنون  ما  شد. 
بحران اقتصادی در کل ۲۰۰ سال حیات 

تاریخی سرمایه داری هستیم. 
بورژوا،  اقتصاددانان  نظریات  برخالف 
بنیادین  تناقضات  جهانی سازی 
سرمایه داری را از میان نبرد، بلکه صرفًا 
از پیش  مقیاسی گسترده تر  را در  آن ها 
بازتولید کرد: جهانی سازی اکنون خود 
را به عنوان بحران جهانی سرمایه داری 
بحران  اساسی  دلیل  می کند.  جلوه گر 
است:   ۱9۱۴ بحران  دلیِل  همان  دقیقًا 
مانع  دو  علیه  مولّد  نیروهای  شورش 
بنیادی که جلِو پیشرفت انسان، مالکیت 
خصوصِی ابزارهای تولید و دولت ملت 

را می گیرند.

اریک  مانند  سابق  مارکسیست های 
جهانی سازی  که  داشتند  باور  هابزبام 
کارل  می دهد.  خاتمه  ملی  نزاع  به 
چنین  دقیقًا  ریویزیونیست،  کائوتسکی 
گفت.  پیش  سال  یک صد  را  چیزی 
آن  بودِن  پوچ  اول،  جهانی  جنگ 
جهان  اوضاع  و  کرد.  ثابت  را  نظریه 
بی مایه گی  نشان گر   ،۲۰۱۴ سال  در  ما 
لنین  است.  هابزبام  نیوریویزیونیسم 
امپریالیسم  خود،  کالسیک  کتاب  با 
وسعت  سرمایه داری  مرحلۀ  باالترین 
که  کتابی  داشت،  بیشتری  بسیار  نظر 
امروز نیز به سان روزی که نوشته شد، 

بسیار بدیع و به دردبخور است.
با این حال، تفاوت های مهمی در میان 
موقعیت  دو  در  امپریالیست ها  است. 
سعی کردند تناقضات خود را به وسیلۀ 
و   ۱9۱۴ در  سازند:  مرتفع  جنگ 
۱9۳9، چرا این اتفاق نمی تواند دوباره 
بین  تناقضات  واقع،  در  دهد؟  روی 

شدید  حدی  به  امروز  امپریالیست ها 
گذشته  در  اتفاق  این  اگر  که  است 
جنگ  به  منجر  می توانست  می افتاد، 
این است:  باید پرسید  شود. سوالی که 
در  دیگر  بار  یک  جهان  دلیل  چه  به 

وضعیت جنگ قرار ندارد؟
پاسخ در توازن تغییریافتۀ قوا در مقیاسی 
تسخیر  در  نکته یی  هیچ  است.  جهانی 
توسط  آلزاس لورن  تصرِف  یا  بلژیک 
آلمان نیست، به این دلیل ساده که آلمان 
پیشاپیش کنترل کل اروپا را به میانجی 
قدرت اقتصادی اش در دست دارد. تمام 
باندزبانک  و  مرکل  را  مهم  تصمیمات 
آلمان.  فدرال  جمهوری  مرکزی  ]بانک 
گلوله یی  آن که  بدون  می گیرند،  م.[ 
بتواند  فرانسه  شاید  باشد.  شده  شلیک 
آلمان شروع  از  را  ملی  استقالل  جنگ 
کند؟ کافی است که این سوال را پرسید 

تا بالفاصله بی معنایی آن روشن شود.
دولت های  که  است  آن  امر  واقعیت 
کوچک قدیمی اروپا، مدت ها پیش، از 
جهان  در  مستقل  نقش  هرگونه  ایفای 
که  دلیل است  به همین  دست شستند. 
تشکیل  به  مجبور  اروپایی  بورژوازی 
متحده،  ایاالت  با  تا  شد  اروپا  اتحادیۀ 
مقیاسی  در  چین  و  روسیه 
با  بپردازد.  رقابت  به  جهانی 
اروپا  بین  جنگ  وجود،  این 
که  دولت هایی  از  یک  هر  و 
در باال ذکرشان رفت، به کلی 
از  صرف نظر  است.  نامحتمل 
هر چیز دیگر، اروپا فاقد یک 
ارتش، نیروی دریایی و نیروی 
نیز  ارتش هایی  است.  هوایی 
رشک ورزانه  دارند،  وجود  که 
حاکم  طبقات  کنترل  تحت 
پِس  در  که  هستند  گوناگونی 
به سان  اروپا،  »اتحاد«  وجهۀ 
یک  در  گیرافتاده  گربه هایی 
»منافع  از  دفاع  برای  بوجی، 

ملی« خود مبارزه می کنند.
کشوری  هیچ  نظامی،  منظر  از 
قدرت  برابر  در  نمی تواند 
نظامی غول پیکر ایاالت متحده 
قدرت  همان  اما  آورد.  دوام 
تناقضات  دارد.  محدودیت هایی  هم 
چین  متحده،  ایاالت  میان  پُرواضحی 
و جاپان در اقیانوس آرام وجود دارند. 
تناقضاتی که در گذشته، به جنگ منتهی 
ضعیف،  ملتی  دیگر  چین  اما  شدند. 
نیست  نیمه استعماری  و  عقب مانده 
آن  و  کرد  تصرفش  به راحتی  بتوان  که 
فروکاست.  استعماری  بیگاری  به  را 
به  رو  نظامِی  و  اقتصادی  قدرت  چین 
گسترشی است که از قدرت خود آگاه 
است و منافعش را موکداً اعالم می کند.
خود  انگشتاِن  پیشاپیش  متحده  ایاالت 
افغانستان و عراق  را به شکل بدی در 
سوریه  در  نتوانست  و  است  سوزانده 
با  کند. چه گونه می توان جنگ  مداخله 
کرد  تصور  را  چین  همچون  کشوری 
هنگامی که امریکا حتا نمی تواند اعمال 
تحریک آمیز از جانب کوریای شمالی را 
پاسخ دهد؟ این سوالی بسیار انضمامی 

است.

2۰۱4 و اشـباِح ۱۹۱4
بخش دوم

یک ذهن تحلیل گر به تخیل نیز نیازمند است. تخیل این كه 
چه علت هایی و یا توضیح هایی برای وضعیت موجود ممکن است 
وجود داشته باشد. تخیل و داشتن فرضیه های گوناگون باعث 
می شود كه ذهن به یک فرضیه نچسبد و خود را برای یافتن 

نشانه های مرتبط با هر فرضیه آماده كند. هم چنین داشتن فرضیات 
گوناگون باعث می شود كه ذهن بتواند یک موضوع را از منظری 
گوناگون بنگرد. این مهم ترین خاصیت داشتِن فرضیات گوناگون 
است. اما این كه كدام فرضیه غالب شود، بسته گی به خواست 

متفکر ندارد، بلکه به نشانه های تأییدكننده بسته گی دارد



خواجه بشیر احمد انصاری

مراسم با شکوه نوروز در افغانستان هر سال در 
شهر مزار شریف برگزار می شود.

دارد.  دیگری  بوی  و  رنگ  افغانستان  در  نوروز 
تاریخی،  سنت  این  متفاوِت  جلوه های  از  یکی 
برگزاری جشن پُرشکوهی در بلخ باستان است؛ 
فرزند  علی  پیکر  می گویند  عده یی  که  جایی 
ابی طالب در آن جا خوابیده است. استان بلخ را از 

همین جهت »مزار شریف« نامیده اند.

چرا  که  است  این  می شود  مطرح  که  پرسشی 
بلخ و آن هم در  این مراسم را در  افغانستان  در 
کنار مرقدی که ادعا می شود مربوط به امام اول 
شیعیان و خلیفۀ چهارم اهل سنت است، برگزار 

می کنند؟
تا  تاریخ  از مرز  بلخ  برگزاری نوروز در  پیشینۀ 
که  جایی  تا  است  یافته  امتداد  اسطوره  ژرفای 
مراسم  این  دیگران  و  طبری  بیرونی،  فردوسی، 
را به جمشید، پادشاه پیشدادی نسبت داده اند که 

از آن زمان تا امروز پیوسته تجلیل شده است.
سخت جانی اند؛  سنت های  دارای  بشری  جوامع 
سنت هایی که در مسیر تاریخ چهره بدل کرده و 
در قالب های نوی بازسازی می شوند که می شود 

آن را »تناسخ فرهنگی« نامید.
ولی  ندارد،  پیوند  آیینی  هیچ  با  نوروز  آن که  با 
گاهی با اعتراض مفتیاِن حاشیه نویِس فقه اسالمی 
روبه ر شده است. گروهی از دین مداران به خاطر 
باشند گرایش نوروزستیزانۀ دینی  توانسته  آن که 
با  را  سنت  این  کوشیده اند  سازند،  بی اثر  را 
ارزش های دینی پیوند داده و یا به عبارت دیگر، 

آن را اسالمی سازند.
آن ها توانسته اند با بخشیدن رنگ و بوی مذهبی 
در  را  کهن  سنِت  این  استمرارِ  و  بقا  نوروز،  به 

جوامع دینی بیمه کنند.
از  یکی  که  بوده  این  بر  باور  را  تاریخ نویسان 
در  بودا  آیین  باستانی  عبادتگاه های  بزرگ ترین 
شهر کنونِی مزارشریف موقعیت داشته  است که 

آن را »نواویهارا« می نامیدند.
زائر مشهور چینی »هیوان تسنگ« که در نیمۀ اول 
قرن هفتم میالدی به بلخ آمده بود، از وجود این 
معبد و موی، جاروب و لوازم شخصی بودا در 

قلمرو افغانستان کنونی خبر داده است.
بوده  بهانه یی  مزار  شهر  در  نوروز  برگزاری 
یکی  در  کهنسال  سنِت  یک  از  پاسداری  برای 
از گهواره های نخستین آن. در نوروز، پرچمی را 
در کنار مزار علی بن ابی طالب برافراشته و آن 
پرچم  آن  برافراشتِن  می نامند.  »َجنده سخی«  را 
در آن روز بیشتر از آن که پیوندی با علی داشته 

باشد، نشانی از پرچم کاویانی است.
باور  افغانستانی،  ادیب  سلجوقی،  صالح الدین 
تاریخ  فرود  و  فراز  در  بلخ  شهر  که  داشت 
است.  کرده  تجربه  را  مختلفی  ادیان  خویش، 
زردشتیان، بوداییان و مسلمانان هر کدام به نوبۀ 
مذهبی  مراکز  و  عبادتگاه ها  و  آمدند  خویش 
عبادتگاه هایی  کردند؛  ایجاد  آن جا  در  را  بزرگی 
که شعاع جاذبۀ شان تا هند و چین و عراق امتداد 
بازتاب دهندۀ  بلخ  در  نوروز  جشن  بود.  یافته 

ارزش های سمبولیک این ادیان است.
امروز  تا  را  نوروز  بقای  که  رازی  مهم ترین 
بوده  بلخ  حوزۀ  زیبای  طبیعت  کرده،  تضمین 
است. طبیعت هم از این مناسبت فرهنگی تجلیل 
کرده و هم زمان با فرا رسیدن فروردین، دشت و 
وادی بلخ را الله و شقایق مزین و فضای آن را 
معطر می سازد؛ تا جایی که جشن نوروز را »میلۀ 
گل سرخ« نیز نامیده اند. هم »میله« و هم »جنده« 
آن  فرهنِگ  تأثیر  بیان گر  که  هندی اند  واژه هایی 

بلخ  نوروزِ  در  است.  بوده  سنت  این  بر  تمدن 
سنت  زردشت،  آیین  جغرافیا،  تاریخ،  باستان، 
و  طبیعت  انسان،  اسطوره،  اسالم،  مفاهیم  بودا، 
فرهنگ های گوناگون منطقه آشتی کرده و به هم 

می آمیزند.
این که چرا مردم در این روز به »مزار« و یا مزارها 
تعلق  هم  »زائر«  به  »مزار«  از  گذشته  می روند، 
سالی  هر  آغاز  در  دارند  عادت  مردم  می گیرد. 
برای شان  که  در جایی  را  آرزوهای شان  و  آمال 
برای  و  بخشیده  تحکیم  دارد،  معنوی  ارزش 
ایجاد تحولی در خویش تعهد کنند. این تحول 
از همان زمان و در همان مکانی آغاز می شود که 
دارد.  اعتقادات شان  و  فرهنگ  تاریخ،  در  ریشه 
اگر چنین مکان مقدسی هم وجود نداشته باشد، 
سمبولی برایش می آفرینند تا این نقش را بازی 

کند.
تجلیل  شریف«  »مزار  در  نوروز  برگزاری 
سمبول های  سایۀ  در  فرهنگی  سنت های  از 
سنت های  از  یکی  است.  تاریخی  بازتولیدشدۀ 
گورستان ها  به  رفتن  افغانستان،  در  نوروزی 
است. چون جای خالی مرده گان در مناسبت های 
خوشی بیشتر احساس می شود. زردشتی ها روز 
باور  به  که  گویند  مرده گان  نوروز  را  نوروز 
یک  سالی  ـ  مرده گان  ارواح  ـ  فروهرها  آن ها، 
بار در طلیعۀ فروردین ـ ماه فروهرها ـ به زمین 

برمی گردند.
نخست  قدم  در  نوروز  و  گورستان  میان  پیوند 
خود  نوروز  اما  داشته  است.  زردشتی  ریشه یی 
و شواهد محسوِس  نداشته  رابطه  دینی  هیچ  به 
تمدن های  که  می دهند  گواهی  تاریخی 
را  این روز  از زردشت  پیش  قرن ها  خاورمیانه، 
سوی  از  و  سو  یک  از  این  می کردند.  تجلیل 
دیگر تصوف رایج که ریشه های ژرفی در تاریخ 
افغانستان دارد، اهمیت بزرگی به نقش مرده گان 

در زنده گی مردم قایل است.
بلخیان  ویژۀ  زیارتگاه ها،  در  نوروز  برگزاری 
در  را  خود  نو  سال  نیز  کابلیان  بلکه  نیست، 
آن ها  در  مشهوری  زیارت های  که  جاهایی 
موقعیت دارند، تجلیل می کنند. کارتۀ سخی، شاه 

 ، از شهید مهرو  بی بی  و  صالحین  شهدای 
به شمار می روند.  کابل  نوروز در  مراکز تجلیل 
کنار  در  را  جشن  این  تا  کرده اند  عادت  مردم 
»مزار« یکی از شخصیت های بزرگ دینی جشن 
بگیرند و اگر مزاری هم نیافتند، آن را بیافرینند.

جشن نووز در قلمرو کنونی افغانستان از قرن ها 
تا  است،  داشته  اسالمی  رنگ وبوی  بدین سو 
مظاهر  همۀ  تنها  نه  آن ها  آمدند.  طالبان  آن که 
نوروزی، بلکه سال نمای شمسی را نیز حرام و 
غیرقانونی اعالم کردند، تندیس بامیان را نیز در 
آستانۀ نوروز انفجار دادند. در همین برهۀ تاریِخ 
میان سال نمای شمسی  تعادل  که  بود  افغانستان 
و قمری بر هم خورد و جنگ آفتاب و مهتاب 
انسجام  دیگری،  بر  یکی  سایۀ  افتادن  آغاز شد. 
فرهنگی و اجتماعی را بر هم زد و آسماِن جامعه 
آثار  که  گرفت  فرا  »کسوف«  و  »خسوف«  را 

زیان بارِ آن تا هنوز باقی است.
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سالی
نوروز

بیچلچلهبیبنفشهمیآید،
جنبِشسرِدبرِگنارنجبرآب

بیگردِشُمرغانۀرنگینبرآینه
سالی
نوروز

بیگندمِسبزوسفرهمیآید،
بیپیغامِخموشِماهیازتُنگِبلور
بیرقصِعفیفِشعلهدرمردنگی.

سالی
نوروز

همراهبهدرکوبیمردانی
سنگینیبارِسالهاشانبردوش:

تااللۀسوختهبهیادآردباز
نامِممنوعشرا

وتاقچۀگناه
دیگربار

بااحساِسکتابهایممنوع
تقدیسشود.

درمعبرقتِلعام
شمعهایخاطرهافروختهخواهدشد.

دروازههایبسته
بهناگاه

فرازخواهدشد
دستاناشتیاقازدریچههادرازخواهدشد

لبانفراموشیبهخندهبازخواهدشد
وبهار

درمعبریازغریو
تاشهر
خسته

پیشبازخواهدشد
سالی
آری

بیگاهان
نوروز

چنینآغازخواهدشد!

ملو حمــد شا ی از ا
شعر
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جشن نوروز روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری 
افغانستان با حضور رؤسای جمهور کشورهای ایران، 
ملل  سازمان  دبیرکل  معاون  و  پاکستان  تاجیکستان، 

متحد برگزار شد.
و  ریاست جمهوری  ارگ  به  منتهی  جاده های  تمامی 
مرکز شهر، طی روز پنجشنبه کاماًل به روی ترافیک 

بسته بود. 
رؤسای جمهور چهار کشور منطقه )ایران، تاجیکستان، 
کهنی  سنت  نوروز  که  گفتند  پاکستان(  و  افغانستان 
منطقه  تاریخ و فرهنگ ملت های  است که ریشه در 
دارد. آن ها گفتند که جشن کهن نوروز با گذشت هر 

سال تازه تر و پررنگ تر می شود.
نوروز گفت   رییس جمهور کرزی در جشن جهانی 
که نوروز بهانه یی برای کشورهای منطقه است تا برای 
یکجا  منطقه ای  مشکالت  حل  و  همگرایی  توسعه 

بکوشند.
رسمی  و  فرهنگ  عنوان  به  نوروز  از  کرزی  آقای 

مشترک بین کشورهای منطقه یاد کرد.
او گفت که نوروز و مشترکات دیگری چون آن، باید 
بنیاد همگرایی را بین کشورهای منطقه به وجود آورد.
نوروز  جشن  افغان ها،  ما  »برای  گفت:  کرزی  آقای 
بهانۀ زیبا و فرصتی است تا با برادران و خواهران خود 
جمع شویم تا با مشترکات تمدنی و تاریخی خود آشنا 
شویم و برای توسعه و تعمیق زمینه های همگرایی و 
منطقه یی بکوشیم. آینده سرزمین های ما در گرو این 

همگرایی هاست.«
این  بدون  نمی توانند  منطقه  کشورهای  که  افزود  او 
همگرایی مشکالت موجود در منطقه را که تروریسم 

در راس آن قرار دارد، حل سازند.
دکتر حسن روحانی، رییس جمهور ایران، کشورهای 
دعوت  اعتدال  به  را  به خصوص حکومت ها  منطقه 
و  افراطیت  از  منطقه  گفت  روحانی  آقای  کرد. 
بنیادگرایی رنج می برند و باید جای افراطیت را اعتدال 

بگیرد.
دکتر روحانی گفت آن گونه که مردم در نوروز غبار از 
خانه های شان می زدایند، دولت ها نیز غبارزدایی کنند 

و به جای کینه و کدورت، درخت دوستی بنشانند.
که  دارد  وجود  امکان  این  گفت  ایران  رییس جمهور 
بهبود  برای  از رویدادهای فرهنگی و مردمی نوروز، 
روابط سیاسی و اقتصادی استفاده شود: »ما می توانیم 
پایه گذار یک اتحاد جامع منطقه یی باشیم که توسعه 
و پیشرفت ملت ها هدف مشترک آن باشد و کیفیت 

زنده گی در منطقه را ارتقا دهیم.«
روحانی افزود: نمی توان در منطقه یی که گروهی ولو 
اندک بر طبل جهل می کوبند و تخم خشم می کارند 
از اعتدال گرایی سخن گفت در حالی که افراط گرایی 
پاس  را  نوروز  سرزمینی  در  امروز  می گیرد.  قربانی 
قربانی جهل  تاریخ خود  از  می داریم که در مقاطعی 
و خشم و افراط بوده و در برابر انواع ایدیولوژی های 
چون  و  ایستاده  بنیادگرایی  تا  کمونیسم  از  افراطی 
بیرون آورده و استقالل  از خاک  بار سر  ققنوس هر 
میان  ظریف  موازنه یی  در  و  کرده  احیا  را  خویش 
فرهنگ ملی دینی و جدید ترکیب جمهوری اسالمی 

افغانستان را آفریده است.
از  تاجیکستان،  جمهور  رییس  رحمان،  علی  امام 
وضعیت  بهبود  برای  تا  خواست  منطقه  کشورهای 
اقتصادی  فرصت های  از  منطقه،  ملت های  اقتصادی 
شان استفاه کنند. او گفت که انتقال برق و ساختن خط 

آهن می تواند وضعیت زنده گی مردم را تغییر دهد.
آقای رحمان همچنین در مورد ظرفیت های حمل و 
نقل در منطقه گفت که ساخت راه آهن بین کشورهای 
تمدنی  بزرگ  مرکز  دو  وصل  باعث  می تواند  منطقه 

آسیا و اروپا شود.

رییس جمهوری تاجیکستان همچنین از مردم افغانستان 
خواست که منفعت های واالی کشور و مردم خود را 
از منافع سیاسی، ملی، قومی و منطقه یی برتر دانند و به 
خاطر زند ه گی شایسته و آینده نیک برای کشورشان، 

مسووالنه گام بردارند.
ممنون حسین، رییس جمهور پاکستان جشن نوروز را 
فرهنگ مشترک کشورهای منطقه خواند و گفت این 
کشورها با اتفاق نظر بیشتری برای تامین صلح و ثبات 

در منطقه نیاز دارند.
روابط  به  کشور  این  گفت  پاکستان  رییس جمهور 
متعهد  کشورها  همه  با  همسایه گی  حسنه  و  خوب 
است. او تاکید کرد که کشورش از صلح و همگرایی 

در منطقه حمایت می کند.
»مرگ نوروز در ارگ«

برای  بدین سو  یک سال  از  که  افغانستان  حکومت 
برگزاری این جشن مهم بین المللی آماده گی می گرفت، 
و  فرهنگی  مهم  مراسم  این  باید  چنانی که  نتوانست 

تاریخی را جشن گیرد.
در این جشن مهم منطقه یی و بین المللی، آنچه میراث 
فرهنگی و تمدنی نوروز در افغانستان بود، به نمایش 
گذاشته نشد. حکومت تنها به فراخواندن شماری از 
هنرمندان محلی اکتفا کرد و جایگاه تاریخی و تمدنی 

نوروز در افغانستان را ضرب صفر ساخت. 
مایۀ  دیگری  هرچیز  از  بیشتر  مراسم  این  در  آنچه 
سرافگنده  گی و شرمساری بود، گرداننده  گی مضحک 
وردک  آقای  بود.  کشور  معارف  وزیر  وردک  فاروق 
که از سوی ارگ ریاست جمهوری به  دالیل مشخصی 
سایر  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  موجودیت  در 
جشن  برگزاری  ریاست  کشور،  فرهنگی  نهادهای 
تمام  دیده درایی  با  بود،  گرفته  عهده  بر  را  نوروز 
گرداننده گی این نشست مهم بین المللی را نیز خود به 
پیش برد. درحالی که باید کسی برنامه جشن جهانی 
گرداننده گی  باید  کسی  و  می کرد  مدیریت  را  نوروز 
آن را به عهده می گرفت که حد اقل آگاهی را در باره 
نوروز و ارزش آن می داشت و در زمینه های فرهنگی 
و باستانی این منطقه چیزی می فهمید. شخصیت های 
زیادی بودند که می توانستند گرداننده گی این مراسم 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  می گرفتند.  عهده  بر  را 
کابینه آقای کرزی خوب ترین گزینه می توانست برای 
گرداننده گی آن محفل  باشد، تا آبروی زبان و فرهنگ 

کشور خفظ می شد. 
به نظر می رسد که یکی از دالیل عمدۀ بی کیفیت برگزار 
کردن این جشن بین المللی، در سیاست فرهنگی ارگ 
ارگ   در  حلقاتی  که  است  زمانی  دیر  از  دارد.  ریشه 
بر ضد ارزش های خاص فرهنگی این سر زمین کار 
می کنند؛ گماشتن فاروق وردک در ریاست برگزاری 
جشن نورز، بخشی از این سیاست مغرضانه را آشکار 

ساخت.
جشن  اففانستان  حکومت  بود  قرار  که  گفت  باید 
جهانی  نوروز را در کشور برگزار  کند؛ اما دیده شد 
که آنچه سیاست فرهنگی ارگ راه انداخت و برپاکرد، 

در حد یک جشن کوچک در افغانستان هم نبود. 
برگزار کردن یک جشن و  ارزش بزرگ   مغرضانه 
و  فرهنگی  حیثیت  افغانستان،  در  منطقه  فرهنگی 
شرکت  کشورهای  سطح  در  را  کشور  این  ارزشی 

کننده  به زمین زد. 
بود  این  افغانستان  برای  این جشن  دست آورد  تنها   
نیز  و  زبان  فارسی  کشورهای  جمهور  رییسان  که 
مهمانان دانشمندی که در این مراسم حضور داشتند، 
در بازگشت به خانه های شان، این پیام را انتقال بدهند 

که مسووالن حکومت افغانستان بی سواد هستند.
در این حال، گرداننده گی فاروق وردک انتقادهای تند 

شهروندان کشور را نیز در پی داشت. 

فیسبوکش  صفحۀ  در  جوانان،  از  یکی  فروغ  تابش 
خطاب به شهروندان کشورهای منطقه نگاشته است: 
از  بزرگ داشت  مراسم  »همایونی«  گردانندۀ  از  »آنچه 
»تاریخی  سخنرانی  متن  در  و  شنیدید  نوروز  جشن 
و ماندگار«! رییس جمهوری مان دیدید، زبان فارسی 
نمایش  این  نگیرید.  جدی  تمام  مهربانی  با  نیست. 
بی سوادی  و  قشری  تفکرات  از  است  معجونی 
وحشتناک سخنرانی نویسان مقام ریاست جمهوری و 
دار و دستۀ کمیسیون بزرگداشت از نوروز و شماری 

از جامع الکماالت و همیشه حاضر ادارۀ امور.« 
این  کابلی«  فارسی و »گویش  نگاشته است: زبان  او 
و  »دوشنبه«   در  نه  که  زیبایی هایست  پر  هنوز  زبان، 
سخنوران  این که  یافت.  را  آن  می شود  »تهران«  نه 
کاربرد  جای  به  نوروز  تاریخی  جشن  افغانستانی 
و  »موسسه یی«   ادبیات  به  فارسی  فاخر  ادبیات  یک 
ما  تقصیر  متوسل شده اند،  وردک  فاروق  » پاکستانی« 
که  آواره گی ماست  و  نگون بختی  از  تقصیر  نیست؛ 
نماینده گی فرهنگ ما را در یک سطح کالن منطقه یی، 
از  یک صفحه  عمرشان  تمام  در  که  می کنند  کسانی 
مثنوی بزرگ موالنا نخوانده اند و یک غزل از حافظ 
شیراز را نفهمیده اند. حتا باور دارم که هنوز نمی دانند 
چند  پشتو، صاحب  زبان  بزرگ  شاعر  بابا«  »رحمان 

دیوان شعر است؟
صفحۀ  کاربران  از  دیگر  یکی  فرارودی  هوشمند 
جشن  برگزاری  زندۀ  جریان  است:  نوشته  فیسبوک 
جهانی نوروز را از طریق تلویزیون ملی نگاه می کنم و 
شما هم نگاه کنید و ببینید که بزرگواران چی گلی را 
در ارگ به آب دادند و به جشن بین المللی نوروز چی 

روا داشته می شود! 
او نگاشته است: ده ها مهمان در یک فضای تنگ و به 
هم چسیپیده ریخته شده اند و برنامه یی به این بزرگی 
چه  است  ضرورت  آخر  کردند.  برگزار  چه گونه  را 
توظیف  وردک  فاروق  جناب  آنهم  و  وزیر  یک  که 
گردد تا در ابن جشن گرداننده گی کند و آنهم چه گونه 
گرداننده گی یی؛ با لغزش و پراکنده گی کلمات و تلفظ 

غلط. 
هوشمند همچنان گفته است: نمی دانم چقدر اعتبار و 
عزت ما باقی مانده ولی این را می دانم که یکبار دیگر 
دیگران  رخ  به  مان  ندانم کاری  و  ناتوانی  و  ناکارگی 
کشیده شد و نشان دادیم که در تداوم ۱۳ساِل وضع 
از  و  نیفزودیم  خود  بر  زیادی  چیزهای  نیز  جدید 

هیچ چیزی تجربه بگیر نیستیم. 
از چگونه گی  کشور  شهروندان  از  بسیاری  همچنان، 

برگزاری مراسم نوروز در ارگ انتقاد کرده اند.
از نخستین ساعات روز پنجشنبه گروه های موسیقی و 
رقص اتن در ارگ ریاست جمهوری به نواختن آغاز 

کردند.
در این محفل به جای این که به آهنگ های بهاری و 
نوروزی و غزل های ناب فارسی یا پشتو توجه می شد، 
آهنگ کوچه بازاری »بچه ماشی ماشی« به اجرا درامد 

که اوج افتضاح بود.
 هندوباوران در این جشن مراسم چوب بازی را اجرا 
که  »بیا  آهنگ های  موسیقی  ملی  انستیتوت  و  کردند 
بریم به مزار« و »سمنک در جوش ما دفچه زنیم« را 

اجرا کردند.
محصوالت  و  دستی  نوروز صنایع  مراسم جشن  در 
و  شد  گذاشته  نمایش  به  افغانستان  زراعتی  نایاب 

مهمانان از این نمایشگاه ها دیدار کردند.
قرار بود جشن نوروز به صورت گسترده تری در تپه 
پغمان برگزار شود، ولی حکومت اعالم کرد که این 
جشن در ارگ برگزار می  شود. ظاهراً وضعیت امنیتی 

سبب شد تا این جشن در تپه پغمان برگزار نشود.
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انتخاباتی... شکایات  کمیسیون 
مدنی را نیز در پی داشته است.

پروسۀ  نظارت کنندۀ  نهادهای  و  مدنی  جامعه  نهادهای 
را  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  کارکردهای  انتخابات 
پرسش برانگیز خوانده می گویند، این کمیسیون تا حال غیر 

تخصصی و غیر مسلکی عمل کرده است.
مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز  حال،  این  در 
می گوید، تقرری هایی که در دو کمیسیون )کمیسیون انتخابات 
و شکایات انتخاباتی( صورت گرفته به خاطر کمبود وقت و 
پس مانی در کارها، بسیار عجوالنه و شتاب زده بوده است 
و این شتابزده گی باعث شده است تا ما انتظار کار مثبت از 

این نهادها را نداشته باشیم.
دو  این  اصل  آنجایی که  از  گفت،  هم چنان  رفیعی  آقای 
انتخابات  است،  انتصاب  و  مصلحت  اساس  بر  کمیسیون 

بعدی هم بر اساس مصلحت ها خواهد بود.
سال  دوازده  در  این که  بیان  با  مدنی  جامعۀ  مجتمع  رییس 
هنوز  گفت:  است،  بوده  شعار  تنها  شایسته ساالری  گذشته 
هم در بحث تسامح و سازش کاری و تقرر افراد بر اساس 

سمت، قوم، حزب و سیاست دچار هستیم.
شکایات  کمیسیون  برکارکردهای  اشاره  با  رفیعی  آقای 
تا  انتخاباتی گفت: »بیشترینه کارهایی را که این کمیسیون 
بوده  غیرمسلکی  و  تخصصی  غیر  است،  داده  انجام  حال 
است. به ویژه لیست هایی را که پس از تعیین ضرب االجل 
هم چنان  و  باشد  چالش زا  بسیار  می تواند  داد،  تغییر 

ایجادکننده یی نوعی بی اعتمادی در پروسۀ انتخابات.«
بنیاد انتخابات  هم چنان، جان داد سپین غر رییس اجراییه یی 
اصل  باید  می گوید،  )فیفا(  افغانستان  عادالنۀ  و  آزاد 
مسلکی بودن و بی طرف بودن در کمیسیون شکایات انتخاباتی 
وجود داشته باشد و اگر این دو معیار وجود داشته باشد، 

پرسشی در پیوند به عملکرد کمیسیون به میان نمی آید.
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  این  که  بیان  با  سپین غر  آقای 
وقت شروع  نا  را  کارهای خود  تخنیکی  مشکالت  نسبت 
کرد، می گوید، این کمیسیون حداقل از همین حاال شروع 
کند تا کارهای مسلکی را انجام دهد و توقع برده می شود 
تا خود کمیسیون کارهایی را انجام دهد و منتظر شکایت ها 
ننشینند و علیه مواردی که در قانون جرم شمرده می شود، 

اقدام قانونی نماید.
رییس اجراییه یی فیفا هم چنان گفت، اسناد تحصیلی نامزدان 
بررسی می شد؛  اعتراضات  زمان  در  باید  شوراهای والیتی 
اگر یکی یا دوتا برای بعد گذاشته می شد مشکلی نبود، اما 
کتلۀ بزرگی را بعد از پایان دورۀ اعتراض بررسی کردند که 

این کار نظر به اصول، به نفع پروسۀ انتخابات نبود.
و  تشکیل  قانون  ماده۲۴   به  اشاره  با  سپین غر  آقای 
باید  گفت،  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  صالحیت های 
این بررسی ها در جلسات باز صورت می گرفت که در آن 
کمیسیون  کارهای  مورد  در  اتهامات  و  سواالت  صورت 

ایجاد نمی شد. 
در قانون تشکیل وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل 
به  رسیده گی  کمیسیون  اعضای  که  است  آمده  انتخابات 
تعیین خواهند شد  برای شش سال  انتخاباتی  شکایت های 
همیشه گی  و  مستقل  نهاد  یک  عنوان  به  کمیسیون  این  و 
نیز  انتخابات کار خواهد کرد و  کنار کمیسیون مستقل  در 
و  تخطی ها  شکایت ها،  بارۀ  در  کمیسیون  این  فیصله های 
این  دیگری  نهادِ  هیچ  و  استند  نهایی  انتخاباتی  تقلب های 

فیصله ها را تغییر داده نمی تواند.

سیاست فرهنگی ارگ آبروی افغانستان را برد
به خاطر تشدید جنگ...
به خاک افغانستان معطوف کنند.

وی تاکید کرد: از روزی که آتش بس در پاکستان اعالم 
شد، تقریبًا هر شب یکی از پاسگاه های مرزی ما توسط 
گرفته  قرار  حمله  مورد  مرز  طرف  آن  از  شبه نظامیان 

است.
شبه   به  وابسته  فرماندهان  و  امنیتی  خبری  منبع  یک 
نظامیان گفتند: شبکه تندرو حقانی و طالبان افغانستان 
که پایگاه هایشان در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان 
را  پاکستان  طالبان  آتش بس،  این  پذیرش  برای  است، 
تحت فشار قرار داده بودند. آنها نگران بودند که حمله 
در  حمالت  انجام  برای  آنها  کار  در  پاکستان  ارتش 
مقامات  و  ناتو  نیروهای  به  از جمله حمله  افغانستان 

انتخابات در این کشور، اخالل ایجاد کند.
یک فرمانده طالبان به خبرگزاری رویترز گفت: ما باید 
تمرکز خود را به افغانستان معطوف کنیم. اکنون برای 
وزیرستان  عملیات  اگر  و  است  حیاتی  زمان  یک  ما 
شمالی از سوی ارتش پاکستان انجام شود، ما بسیاری 

از نیروهای خود را از دست خواهیم داد.

کمک ۵۰۰ میلیون دالری...
نیروگاه های  در  شده  تولید  برق  مگاوات   ۱۳۰۰ ساالنه 
پاکستان  به  افغانستان  از طریق  قرقیزستان  و  تاجیکستان 

منتقل خواهد شد.
این خبرنامه افزوده که تاجیکستان در فصل تابستان برق 
به  نزدیک  که  حالی  در  نمی شود  که مصرف  دارد  مازاد 
۴۰۰ میلیون نفر در آسیای جنوبی به برق مداوم دسترسی 

ندارند.
وزارت  معاون  قاضی زاده،  فاروق  غالم  نیز  قبل  چندی 
انرژی و آب افغانستان اعالم کرده بود که براساس توافق 
قزاقستان،  افغانستان،  کشورهای  میان  گرفته  صورت 
از  میانه  آسیای  کشورهای  برق  پاکستان،  و  تاجیکستان 

طریق افغانستان به پاکستان صادر خواهد شد.
و  هزار  یک  ساالنه  گفت  پروژه  این  جزئیات  درباره  او 
۳۰۰ مگاوات برق از طریق این خط منتقل خواهد شد که 
از این مقدار ۳۰۰ مگاوات در داخل افغانستان به مصرف 

خواهد رسید.
آقای قاضی زاده افزود که طول این خطوط انتقال انرژی 
۱۲۷۰ کیلومتر خواهد بود که ۵۶۳ کیلومتر آن از خاک 

افغانستان عبور خواهد کرد.
افغانستان ساالنه حدود ۸۰ میلیون دالر برای ترانزیت این 

خط انتقال انرژی سود خواهد برد.
مرز  از  انرژی  انتقال  خطوط  این  از  یکی  است  قرار 
این کشور شده  وارد  افغانستان  در شمال  بندر  شیرخان 
و بعد از گذشتن از شهر پلخمری مرکز والیت بغالن، از 

مسیر سالنگ به کابل و پاکستان منتقل شود.
از طریق ولسوالی  آقای قاضی زاده مسیر دیگر  به گفته 
انداراب والیت بغالن است که از آنجا به پنجشیر و شهر 
پاکستان  و  آباد  به شهر جالل  آن  از  بعد  و  کابل  جدید 

منتقل می گردد.
دولت افغانستان در نظر دارد تا در مسیر عبور این دو خط 
انرژی، چند طرح اقتصادی به ارزش ۷۰ میلیون دالر را 

نیز به اجرا بگذارد.
سفارت امریکا هم در صفحه توییتر خود از اجرای طرح 
پاکستان  و  افغانستان  به  مرکزی  آسیای  از  برق  انتقال 
استقبال کرده و نوشته است که امریکا نیز برای اجرایی 

شدن این طرح ۱۵ میلیون دالر کمک کرده است.



نامه یی به ابوذر، یگانه فرزند 
سردار احمد شهید
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محمود صیقل 

ابوذر!... آن گاه که به چشماِن نیمه بازِ تو در 
بستر نگاه می کنم، می دانم که در برابِر تو 
دیده گاِن  که  می پندارم  هستم!...  خجالت 
می نگرند!...  گنهکاری  انساِن  به  تو 
که  آسمانی  آن سوی  از  تو  که  می پندارم 

به سهو سوی جهنم گام نهاده ای! 
این  در  که  بودی  ندانسته  مگر  ابوذر!... 
تارهای موی سرت و  سرزمین به شمار 
و  کشته اند  انسان  آن،  از  بیشتر  بار  ده ها 
در  بودی  ندانسته  مگر  می کشند؟...  نیز 
آشامیدن  گذاشته ای،  پا  که  حریمی  این 
خوِن کودکان باب است و مزه مزه کردِن 
گوشت انسان ها شوخی روزگار؟... برایت 
نگفته بودند که در این ملک شعبده بازی 
درهم  است؟...  تفنگ کشی  است؟... 
شکستِن شانه و چانۀ یک دیگر است؟... 
نیست؟...  تو  امثاِل  و  تو  برای  جایی  و 
مگر برایت نگفته بودند که در این ملک 
برپا  معرکه  که  ا ست  دیرباز  از  انسان ها 
اجرا  نمایشنامه یی  دنیا  برای  و  کرده اند 
می کنند تا هر کسی که میِل ماجراجویی 
در سرزمیِن آدم خواران را داشته باشد، به 

آن جا بیاید و در خون آب تنی نماید؟
کرده ایم؟...  توچه  با  که  بگو  ابوذر!... 
ابوذر!... هزاران همانند تو نیز سرنوشتی 
تو  ملک  این  در  داشته اند!...  تو  به ساِن 
داستاِن  این  پایان  نه  و  استی  نخست  نه 
غم بار!... ابوذر!... تو نقطۀ سرخی استی در 
این صفحۀ سیاه که هزاران تای دیگر از 
تبار تو در خاک خفتند و اکنون که بهاران 
روییده!...  گل ها  آنان  خاک  از  است، 
ابوذر!... تو چرا همراه این قافله آمدی؟... 
مگر در عالم ملکوت کسی به تو نگفت 
که ما انسان نماها با هزاران هزاران مانند تو 
چه کردیم که با تو می کردیم؟... ابوذر!... 

می طلبی؟...  ما  از  چه  نگاه هایت  آن  با 
نشدیم  هم  یوسف  برادران  ما  دست کم 
خورده  گرگ  را  تو  که  کنیم  بهانه  که 
می دانم  نه  نمی دانم...   ... ابوذر!  است!... 
که آن نگاه های تو به من چه نفرین هایی 
می فرستند!... ای کاش!... ای کاش نیامده 
بودی!... ای کاش ابوذر راه به این سوی 
ویران کده نگشوده بودی!... من پاسخ آن 
نگاه های تو را چه گونه بدهم؟... چه گونه 
برایت بگویم که آن پدر دیگر هرگز تو 
تمام  دیگر  زد؟...  نخواهد  ابوذر صدا  را 
تپه های  به  پدر  دست  به  دست  که  شد 
دیگر  نه  بروی!...  سیاحت  به  کابل  سبز 
می دانم که روزگاری خواهد رسید که تو 

بر تربِت آنان خوهی رفت! 
ابوذر!... دیگر خبری از آغوش گرم مادر 
نیست!... دیگر حرف و حدیثی از شنیدِن 
نیست!...  بهاران  مهتابی  الالیی شب های 
که  است  این  است،  عالم  این  در  آن چه 
همین تو خواهی بود و زنده گی در میاِن 
نمایشنامۀ  اجرای  در  که  انسان نماها  ما 
به  تو  امثال  و  تو  خوفناک  خواب های 
ستاره های تیاتر نیلوفرکشی مبدل شده ایم!
که  جدی یی  پرسش های  برای  ابوذر!... 
برمی آورند،  سر  تو  چشم های  پشت  از 
چه  داریم؟...  پاسخی  چه  انسان نماها  ما 
را  تو  نگاه  پاسِخ  تا  بیاوریم  را  کسی 
دیگر  که  میدانی  ابوذر!... هیچ  بگوید؟... 
چون  آنان  دامِن  در  تو  که  جمعی  آن 
آالله یی سر برآوردی، وجود ندارد!... هیچ 
می دانی که باغبان تو ربوده شده است؟... 
هیچ می دانی که پرستاری که موی های تو 
می داد  نوازش  گالب  برگ های  چون  را 
موهای  از  دستش  دیگر  می پیراست،  و 
تو کوتاه است؟... دیگر این تو هستی و 
ما  میاِن  تنها  و  یکه  میدان خوفناک،  این 

آدم نماها!
بی روزگارِ  روزگارِ  نشانی  ای  ابوذر!... 
سرزنش  ای  ابوذر!...  بی نوایان!...  قلمرو 
بغضم  انسان نماها!...  گوش  به  شالق  و 
تو  فریاد  تو!...  فریاد  از  لبریزم  و  گرفته 
برای این که چه گونه برایت خواهم گفت 
برای  می زنم  ناله  نگو؟...  مادر  دیگر  که 
این که چه سان آماده شوم به تو بگویم که 
دیگر انتظار آمدِن بابا را نداشته باش؟... 
چه سان بگویم برای تو که ابوذر... دیگر 
تو  انتظار  در  و...  نیلوفر  نام  به  چیزی 

ننشسته است؟!... 
ابوذر!... غم های تو غم های سال و عمِر 
در  تو  چون  که  ابوذری ست  هزاران 
چاشنی  آنان  غمبارِ  داستان  کشور  این 
روزمره گِی این سرزمین است!... ابوذر!... 
ای قربانی میان سم های دیوهای مست و 
پامال شده  ای سوژۀ  ابوذر!...  عربده گر!... 
در کمشکش قصه های مرموز و پنهان!... 
از  زمینی  در  افشانده  دانۀ  ای  ابوذر!... 
ای  دوزخ!...  تبار  از  و  جهنم  جنس 
دایناسورها  سرزمین  در  غریب  پرستوی 
ای  ابوذر  هیوالیی!...  موجودات  و 
لبریز  و  مرموز  دیار  به  ناخوانده  مهماِن 
از عجایب!... ابوذر!... ای متن مقدس در 
قلمروی که بر دندان محمد تیر می زنند و 
ابراهیم را در آتش می افکنند و بر گردن 
چاه  در  را  یوسف  و  می نهند  اره  زکریا 
می بندند  عیسی خار  بر سر  و  می افکنند 

و کشان کشان به سوی صلیبش می برند!
محمد  یار  که  همان گونه  تنها!...  ابوذر 
)ص( ابوذر گفته بود: »ای کاش درختی 
باش،  می گویم درخت  تو  به  من  بودم«، 
اما نه در میاِن ما آدم نماهای تبربه دست و 

داس در چنگ!

ارتش کانادا برغم مشکالت روانی نیروهای 
خود در افغانستان هیچ روانپزشکی در این 

کشور نداشته است.
به گزارش رادیو کانادا، حزب دموکراتیک 
شکایتی  تنظیم  با  دارد  قصد  کبک  نوین 
به  زبانهای رسمی  امور  دولتی  کمیسیر  به 
به  ضعف کمک ها و خدمات روانپزشکی 
نظامیان کانادایی فرانسه زبان اعتراض کند.
در افغانستان ارتش کانادا هیچ روانپزشکی 
مبتال  نظامیان فرانسه زبان  نداشته است و 
به  می شدند  مجبور  روانی  اختالالت  به 

روانپزشک امریکایی مراجعه کنند.
ماه  چهار  در  کانادایی  نظامی  ده  حدود 
گذشته خودکشی کرده اند که آخرین آنها 
و  بیست  هنگ  از  الکاس  آلن  سرجوخه 
که  بود  والکارتیه  در  مستقر  سلطنتی  دوم 

هفته پیش خودکشی کرد.
که  بازنشسته  سرجوخه  چارتراند  سیلون 
سندرم  از  بوسنی  در  ماموریتی  دنبال  به 

اختالل تنشی پس از رویداد رنج می برد، 
گفته است برای ما حیاتی است که با زبان 

مادری مان با روانپزشک صحبت کنیم. 
دوران  در  اگر  دارم  اطمینان   : افزود  وی 
حاد از افراد قابل کمک گرفته بودم اکنون 

مشکالت روانی کمتری داشتم.
بازگشته  نظامیان  خودکشی  موج  دنبال  به 
از افغانستان ، ارتش کانادا به تازگی بیش 
به  خدمات  ارائه  برای  روانپزشک  ده  از 

نظامیان استخدام کرد.

دیدار  یک  در  جهان  فوتبال  ستارگان 
دوستانه در کواالالمپور شرکت کردند.

مراسم اعطای جوایز ورزشی الریوس که 
در  است  گرفته  لقب  ورزشی  اسکار  به 
در  که  شد  برگزار  کواالالمپور  در  حالی 
بین  دوستانه ای  دیدار  مراسم  این  حاشیه 
دو تیم متشکل از برترین های فوتبال جهان 

برگزار شد.
سالنگور  رویال  باشگاه  در  دیدار  این 
که  برگزار شد  حالی  در  کواالالمپور  شهر 
سرمربیگری  کاپلو  فابیو  و  کرایف  یوهان 
در  بازی  و  داشتند  برعهده  را  تیم  دو 
حضور چهره های سرشناسی همچون بابی 
چارلتون، دیوید موسز، رود گولیت و وزیر 

ورزش و جوانان مالزی برگزار شد.
سرمربیگری  به  الریوس  فوتبال  تیم  در 
سرشناسی  چهره های  کاپلو  فابیو 
ناکاتا،  هیدوتوشی  همچون 
نیکوپولیدیس)دروازه بان(، مایکل سالگادو، 
مایکل  مندیتا،  گازیکا  لیتمانن،  جاری 
الساغر حضور  هانی  و  )کاپیتان(  الدروپ 

داشتند.
 YR1M فوتبال  تیم  مربی  کرایف،  یوهان 

استیو  همچون  سرشناسی  چهره های  نیز 
رونالد  )دروازه بان(،  بایا  ویتور  مک منمن، 
دیبوئر، پائولو فریرا، لوئیس میال، کوینتون 
اختیار  در  را  کارمبو  کریستین  و  فورچون 

داشت.
این دیدار در دو وقت ۳۰ دقیقه ای برگزار 
شد و در نهایت تیم فوتبال الریوس موفق 
میدان  پیروز  بر شش  نتیجه هشت  با  شد 

شود.
در ابتدای دیدار بازیکنان و تماشاگران به 
شده  ناپدید  هواپیمای  سرنشینان  احترام 
دقیقه  یک  مدت  به  مالزی  هوایی  خطوط 

سکوت کردند.

کریس  کردند  اعالم  اسپانیایی  های  رسانه 
وجود  با  گذشته  بازی  چند  طول  در  رونالدو 

مصدومیت به میدان رفته است.
زانو  درد  از  رونالدو  مارکا  روزنامه  نوشته  به 
اما  برد  می  رنج  تاندون  مصدومیت  از  ناشی 
میادین دور نکرده و  از  را  او  این مصدومیت 
در چند بازی اخیر با وجود مصدومیت بازی 

کرده است.
این مصدومیت به دیدار برگشت لیگ قهرمانان 
وجود  با  رونالدو  گردد.  بازمی  شالکه  مقابل 
مصدومیت اصرار داشت بازی کند و در نهایت 
رئال با نتیجه ۶ بر یک به برتری رسید. اما با 
این وجود رونالدو هر روز فیزیوتراپی می کند 
پیچی کرده است. پزشکان  باند  را  و زانویش 
رئال معتقدند این همان مصدومیت کهنه پایان 

فصل گذشته است.
دلیل  به  رونالدو  کرد  اعالم  مارکا  روزنامه 
فیزیوتراپی نتوانست در تمرینات قبل از دیدار 
در  دلیل  این  به  و  کند  شرکت  کالسیکو  ال 
دیدار مقابل بارسا آماده نبود، همین اتفاق در 
دیدار وسط هفته مقابل سویا تکرار شد. با این 
وجود هنوز انتظار می رود رونالدو برای دیدار 
شنبه مقابل رایووایکانو باز هم به میدان برود.

انتقاد از کوتاهي در خدمات پزشکي به نیروهاي 

کانادایي درافغانستان

دیدار دوستانه ستارگان فوتبال جهان در کواالالمپور

رونالــدو مصــدوم اســت

ورزش

ورزش

»درخت« نهال غرس کرد
یک  در  درخت  فرهنگی  مدنی-  گروه 
حرکت با شماری زیادی از شهروندان کابل 
و اعضای این گروه ،کمپاین غرس نهال را 

راه اندازی کردند.
اعضای این گروه می گویند، با این حرکت 
ما از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز 
خود  دیگر  برنامه های  کنار  در  می خواهیم 
برنامه هایی  نیز  زیست  محیط  حفظ  برای 

داشته باشند.
فهیم فرواک از اعضای این گروه گفت، ما 
مردم  از  نشینی  شهر  فرهنگ  ترویج  برای 
ما  با  کمپاین  این  در  تا  می خواهیم  کشور 

بپیوندند.
مسووالن شهرداری کابل با ستایش از این 
حرکت در این برنامه گفتند که  آن ها امسال 
شمار  زراعت  وزارت  با  همکاری  در  نیز 
زیاد نهال را در شهر کابل غرس کرده اند 

برای  برنامه  این  نیز  آینده  روزهای  در  و 
خواهد  ادامه  زیست  محیط  شدن  سرسبز 

داشت.
شماری از شهروندان کابل که در این برنامه 
اشتراک کرده بودند به این باور هستند، نهال 
بیرون  برای  مناسب  راه های  از  یکی  شانی 
این شهر  در  آلوده گی هوا  از مشکل  رفت 

می باشد.

هر  اگر  می گویند،  هم چنان  شهروندان  این 
مناسب  نهال را در محل  باشندۀ کابل یک 
طور  به  را  آن  و  نموده  محیط خود غرس 
از  آینده   در  شهر  این  دهد،  پرورش  الزم 

مشکل آلوده گی هوا رهایی می یابد.
نهال  برنامه هزار اصله گل و ۳۸۰  این  در 
غرس گردید که نهال و مکان غرس آن ها 
شده  دیده  تدارک  کابل  شهرداری  توسط 

بود.
ماه  چند  از  درخت  مدنی-فرهنگی  گروه 
بدین سو فعالیت های ادبی- فرهنگی خود را 
در کابل آغاز کرده است و تا حال چندین 
برنامۀ نقد و شعرخوانی را راه اندازی کرده 
است؛ این گروه پیش از این نیز برنامۀ شعر 
خوانی در حمایت از نیروهای امنیتی کشور  

برگزار کرده بوند.
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