
انتخابات  برگزاری  روند  امریکا  رییس جمهوری 
ریاست جمهوری افغانستان را ستود و گفت این رویداد، 

انتقال دموکراتیک قدرت در تاریخ افغانستان است.
کرد،  اعالم  امریکا  رییس  جمهوری  اوباما،  باراک 
انتخابات افغانستان یک نتیجه دیگر نیز دارد و آن این 
که افغانستانی ها مسوولیت کامل کشورشان را بر عهده 

گرفته اند.
دموکراتیک  آینده  انتخابات،   این  گفت:  اوباما 
افغانستانی ها را تضمین می کند؛ همچنان که سبب تداوم 

کمک های بین المللی نیز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، اوباما افزود: ما منتظریم 
افغانستان  در  انتخابات  دست اندرکار  سازمان های 
مهم ترین  این  که  بدانند  و  کنند  به وظایف خود عمل 
تصویری است که افغانستانی ها از خود ارایه می دهند.

ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  گفت:  وی 
افغانستان مرحله مهمی در زندگی مردم این کشور در 
راه به دست گرفتن مسئولیت کامل کشورشان همزمان 

با عقب نشینی ما و هم پیمانان مان از افغانستان است.
طرف  از  من  کرد:  تصریح  امریکا  رییس جمهوری 
مردم امریکا به میلیون ها تن از مردم افغانستان که با 
اشتیاق در این انتخابات تاریخی شرکت کردند، تبریک 

می گویم.
امنیتی  نیروهای  افغانستان،  مردم  از  ما  داد:  ادامه  وی 
و مقامات برگزار کننده انتخابات تشکر می کنیم. این 

انتخابات در ادامه...                      ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

حمله به صندوق های رأی  در بلخ و قندوز

انتخابات  به مناسبت برگزاری موفقانۀ  رییس جمهور کرزی 
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی، مراتب تبریکی خویش 
را به مردم افغانستان اظهار داشته، تدویر موفقانۀ انتخابات 
را یک رویداد تاریخی و تمرین واقعی دموکراسی در کشور 

تلقی کرد.
آقای کرزی در جلسۀ شورای امنیت ملی افغانستان که روز 
که خوشبختانه  که  گفت  بود،  شده  برگزار  ارگ  در  گذشته 
تمام تدابیر اتخاذ شده امنیتی و مسوولیت برگزاری انتخابات 
۱۳۹۳ توسط خود مردم...                      ادامه صفحه 6

روزنامۀ  که  بود  بهــاری  روزهای  چنین  در  پیش  شش سال 
با  و  پیوست  افغانستان  نوشتارِی  رسانه های  جمِع  به  ماندگار 
پی  را  روشن  فرداهای  سمت  به  حرکت  خود،  استوار  گام های 

گرفت. 
این رسانه از بدو تأسیس...                        ادامه صفحه 6

پای  در  وسیع  و  گسترده  حضور  با  افغانستان  مردم 
تروریسم،  به افراطیت،  رأی دهی،  صندوق  های 
انتقال  و  مردم ساالری  از  و  گفتند  نه  دهشت افگنی 

مسالمت آمیز قدرت حمایت کردند.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان با بیان این مطلب 
رای دهی  پای صندوق های  در  مردم  ُپرشور  حضور  از 
خود  حرکت  این  با  مردم  که  گفته اند  و  کرده  ستایش 
نشان دادند که در برابر سرنوشت کشورشان بی تفاوت 

نیستند.
مردم  بی پیشینۀ  حضور  نماینده گان  مجلس  اعضای 
و  خواندند  تاریخی  را  رأی دهی  صندوق های  پای  در 
ستایش  کشور  امنیتی  نیروهای  عملکرد  از  همچنان 

کردند.

روز  والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
این  در  که  گردید  برگزار  کشور  در  )16حمل(  شنبه 
فراوان  و شعف  با شور  شهروند کشور  میلیون ها  روز 
پای صندوق های رای رفتند و به هشت نامزد ریاست 

جمهوری و دو هزار هفت صد نامزد شورای والیتی رای 
دادند. 

این که  بیان  با  نماینده گان  مجلس  عضو  کوفی  فوزیه 
حضور مردم در پای...                       ادامه صفحه 6

شورای امنیت ملی افغانستان:

 نیروهای امنیتی تقدیر شوند

احمد ولی مسعود:

شش ساله گِی ماندگار به همۀ 
دوستارانش فرخنده باد!

واکنش های جهانی به انتخابات افغانستان
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و  میلیونی  حضور  با  حمل  شانزده  انتخابات 
گستردۀ شهرونداِن کشور به پایان رسید و حاال 
همۀ چشم ها به نتیجۀ انتخابات دوخته شده است. 
حضور مردم در پای صندوق های رای با وجود 
تهدیدها و هشدارهایی که از سوی خشونت طلبان 
صادرشده بود، نشان داد که این بار نگاِه مردم به 
انتخابات تغییر کرده است. یک مقایسۀ اجمالی 
میان انتخابات دوِم ریاست جمهوری با آن چه که 
تغییر  این  به خوبی  افتاد،  اتفاق  در شانزده حمل 

نگاه را بازتاب می دهد. 
دالیل  به  ریاست جمهوری،  دوم  انتخابات  در 
چهره های  از  یکی  حضور  جمله  از  و  مختلف 
تقویت  را  شایبه  این  می توانست  که  قدرتمند 
شده،  مشخص  قبل  از  انتخابات  نتیجۀ  که  کند 
چندان  رای  صندوق های  پای  در  مردم  حضور 
گسترده نبود. اما در شانزده حمل، چنین اتفاقی 
نیفتاد و با وجود این که از ماه ها پیش نسبت به 
دخالت در روند انتخابات و حمایت از یکی از 
نامزدان از سوی ارگ ریاست جمهوری و برخی 
آمده  به وجود  نگرانی هایی  حکومتی،  نهادهای 
با  را  نگرانی ها  این  افغانستان  مردم  ولی  بود، 
حضور خود در پای صندوق های رای بی اعتبار 

کردند. 
دیگر  عماًل  انتخابات،  به  گفتن  آری  با  مردم 
می توانند  که  را  قدرت  به  رسیدن  گزینه های 
گزینه های غیرمشروع و غیردموکراتیک باشند، 

نفی کردند. 
شانزده  حماسۀ  در  افغانستان  مردم  نخستین پیاِم 
و  بنیادگرا  خشونت طلب،  گروه های  به  حمل، 
و  انتخابات  برگزاری  مخالف  که  بود  توتالیتر 
سیاسی  قدرِت  انتقال  دموکراتیِک  شیوه های 
»نه«ی  یک  حمل  شانزدۀ  انتخابات  هستند. 
که  بود  ایدیولوژی هایی  برابرهمۀ  در  بزرگ 
ابزارهای  با  را  سیاسی  هژمونی  می خواهند 

ماکیاولیستی مشروعیت بخشند. 
همۀ  به  حمل،  شانزده  انتخابات  دوِم  پیام 
گروه هایی بود که در داخل نظام تالش می کنند 
خود  انحصاِر  در  را  سیاسی  اقتدار  هم چنان 
اجتناب  مردم  به  آن  تفویض  از  و  باشند  داشته 

می روزند. مردم درشانزده حمل به این گروه ها 
گفتند که زمان حکم روایِی آن ها در افغانستان به 

پایان رسیده است. 
به کشورهای  انتخابات شانزده حمل،  پیام سوِم 
در  که  بود  کشورهایی  آن  به ویژه  و  منطقه 
گروه های  از  حمایت  به  هم چنان  حاضر  حال 
تمامیت خواه ـ چه در کسوت مخالفان مسلح و 
ادامه  ـ  حکومتی  خودکامه گان  کسوت  در  چه 
یک  از  بیشتر  طول  در  کشورها  این  می دهند. 
و  دانسته  خود  منافِع  میدان  را  افغانستان  دهه، 
عماًل از استقرار امنیت و صلح جلوگیری کردند. 
در  رای  صندوق های  پای  به  رفتن  با  مردم 
منطقه  کشورهای  به  را  پیام  این  حمل،  شانزده 
منتقل کردند که افغانستان فردا، افغانستاِن صلح 

و امنیت باید باشد. 
جامعۀ  به  حمل،  شانزده  انتخابات  چهارِم  پیام 
در  گذشته  سال  سیزده  در  که  بود  جهانی 

است.  داشته  مالی  و  نظامی  حضور  افغانستان 
مردم افغانستان ضمن قدردانی از حمایت جامعۀ 
شریک  یک  می توانند  که  دادند  نشان  جهانی، 
خود  بین المللی  متحدان  برای  خوب  دوسِت  و 
باشند. این دوستی باید تعریف، حدود و مرزهای 
دو  عنوان  به  طرف  دو  و  باشد  داشته  مشخص 

جانِب هم طراز با یکدیگر گفت وگو کنند.
وارد  طالبان،  رژیم  سقوط  از  پس  افغانستان   
فاز جدیدی از روابط بین المللی شد که قبل از 
آن تجربۀ چنین روابطی را نداشت. این روابط 
از میزان و گسترده گِی خاصی برخوردار بود و 
بسیاری از پروژه های بازسازی به کمک جامعۀ 
این  ولی  شد؛  گذاشته  بنیاد  کشور  در  جهانی 
مناسبات با افت وخیزهایی نیز همراه بوده است. 
دولت افغانستان در بیش از یک دهه نتوانست 
تعریف مشخصی از این مناسبات ارایه کند و به 
جهانی  جامعۀ  با  گفت وگو  وارد  قانونمند  گونۀ 
شود. به همین دلیل در طول این سال ها همواره 
شاهد کش وقوس هایی در روابط بین المللی خود 

بوده ایم. 
دادند  نشان  افغانستان  مردم  حمل،  شانزده  در 
در  را  خود  کشوِر  امنیت  تأمین  توانایی  که 
امنیت  و  پولیس  ارتش،  نیروهای  موجودیت 
در رهبری کشور  ارادۀ الزم  اگر  و  دارند  ملی 
توانایی ها  این  شک  بدون  بیاید،  وجود  به 
امنیتی کشور  نیروهای  یافت.  خواهند  گسترش 
در انتخابات شانزده حمل، اقتدار و توانایی خود 
را، در مهار حرکت های ضد ملی و مردمی اثبات 
کردند و این می تواند نقطه قدرِت این نیروها به 

شمار رود.
پیام های  این  با  حمل،  شانزده  انتخابات   
زمان  حاال  و  رسید  پایان  به  سرنوشت ساز 
شمارِش آرا و اعالم نتایِج اولیه فرا رسیده است. 
طرف  یک  رای،  صندوق های  پای  به  رفتن 
قضیه است و اعالم نتایج، طرف دیگر آن. این 
دو باید مکمِل هم باشند و به گونه یی یکدیگر 
ساز  تمام  باید  دلیل  همین  به  کنند.  حمایت  را 
به  انتخابات  نتایج  شفافیِت  جهت  در  کارها  و 
دچار  انتخابات  نتایج  اگر  شوند.  گرفته  کار 
پیامدهای  دستبرد و مهندسی شود، بدون شک 
ناخوشایندی را در قبال خواهد داشت. مردم به 
که  نرفتند  رای  صندوق های  پای  به  دلیل  این 
سیاسِی  سرنوشت  تعیین کنندۀ  رای شان  بازهم 
دوره های  تمام  با  وضع  بار  این  نباشد.  کشور 
در  را  تفاوت  این  و  است  متفاوت  گذشته 
حال وهوای انتخابات و شرکت میلیونی مردم در 

شانزده حمل شاهد بودیم. 
مردم افغانستان در انتظار برخورد قانون مدارانۀ 
هستند.  خود  آرای  با  انتخاباتی،  کمیسیون های 
در  که  آن چه  و  نشود  بازی  مردم  آرای  با  اگر 
صندوق های رای انداخته شد مورد دستبرد قرار 
سیاسی یی  آزمون  از  موفقانه  افغانستان  نگیرد، 
و  می شود  بیرون  دارد،  قرار  برابرش  در  که 
مشکالت را به عقب می راند. اما خالِف آن نیز 
دستبرد  و  آرا  مهندسی  که  است  صادق  کاماًل 
در  را  بحران  می تواند  رای  صندوق های  به 
ثبات  امنیت،  آیندۀ  ببخشد.  تازه  ابعاد  کشور 
انتخاباِت  نتایج  به  مردم ساالرانه  ارزش های  و 
شانزده حمل به شدت گره خورده و امیدهای تازه 

را در کشور به وجود آورده است. 
سال های  حال وهوای  حمل،  شانزده  حال وهوای 
نخسِت سقوط رژیم طالبان را به ذهن ها متبادر 
می کرد. همان شور و هلهله و همان مطالبات و 
پرسش های سیاسی در کنش و منِش شهروندان، 
بازتاب گسترده داشت. بدون تردید اگر این شور 
و شوِق مردمی با اعالم نتایِج انتخابات حمایت 
شود، می توان از دومین مرحلۀ مردم ساالری پس 

از گذشِت یک دهه در افغانستان سخن گفت. 
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احمـد عمران

انتخابات 16 حمل؛
 نمـود مرحـلۀ دوِم مـردم سـاالری

 

حمله به یک گدام صندوق های رای در والیت بلخ و حمله به موتر 
حامل صندوق های رای در والیت قندوز نشان می دهد که حرکت هایی 
برای تخریب پروسه انتخابات و ضربه زدن به نامزدان ریاست جمهوری 
از محل  رای  انتقال صندوق های  بنابراین  است.  آغاز شده  به شدت 
رای دهی به مرکز والیت ها با خطرهای بسیار جدی مواجه است. حاال 
این مسووالیت نهادهای امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات است که 
انتخابات دچار حادثه شود و به این  با این حرکت ها، نتایج  نگذارند 

روند و نقش مردم آسیب برسد.
بود  بی نظیر  حدی  تا  مردم  مشارکِت  میزان  انتخابات  روز  در  زیرا 
نبوده  مشارکت  این همه  شاهد  گذشته،  انتخابات های  از  هیچ یک  که 
این  در  نیز  کشور  امنیتِی  نیروهای  نقش  که  است  ذکر  قابل  است. 
زمینه چشم گیر بود. به یقین که بدون پای مردی و جان فشانِی نیروهای 
کار  در  انتخاباتی  نمی توانست  کشور،  ملی  امنیت  و  ارتش  پولیس، 
باشد. این کاِر نیروهای امنیتی، در واقع به مشِت کوبنده یی می مانست 

که بر دهاِن طالبان و دیگر گروه های تروریستی فرود آمد.
پرسش برانگیز  هنوز  انتخابات  در  موارد  از  برخی  این همه،  با  اما   
نیمۀ  تا  تنها  نامزدان  از  شماری  اولیه،  اطالعات  طبق  زیرا  اند. 
را  انتخاباتی  شکایت  مورد  دوصد  از  بیش  رای دهی،  روِز  نخسِت 
از  برخی  در ضمن  بودند.  رسانده  ثبت  به  آن  مربوط  کمیسیون  در 
ویدیوهای پخش شده در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر 
نامزدهای  به  وابسته  افراد  از  شماری  که  دارند  آن  از  حکایت  نیز 
معین، تقلب هایی را به سود نامزِد مورد نظرشان سامان داده اند. اما از 
از جاها خشِم  همه مهم تر، کمبود برگه های رای دهی بود که در بسا 
مردم را برانگیخت. برگه های رای دهی در برخی از سایت ها، کمتر از 
شماِر اشتراک کننده گان بوده است. این نکته یک گمان را میان مردم 
خلق کرده؛ این که نشود کمیسیون انتخابات برای پایین آوردِن آرای 
برخی از نامزدان پیشتاز، دست به این کار زده باشد که خوش بختانه 
گماِن آن تا هنوز بسیار کمرنگ است. زیرا ابراز نظرهایی که در این 
زمینه از سوی نامزدان پیشتاز بیرون داده شده، نشان می دهند که این 
مسأله، آن قدر قابل نگرانی نبوده که از حاال بتوان به آن ناِم تقلب و 
یا مهندسی در انتخابات را دادـ البته با این قید  که نامزدان گفته اند که 
منتظر نتایج نهایی می مانند و از پیش در این باره چیزی نخواهند گفت.

شاید در کشورهایی چون افغانستان، هیچ انتخاباتی عاری از تقلب و 
بنیادها و ساختارهای اصلی  نباشد. در کشورهایی که در آن  تخطی 
توقِع  بنابراین،  است.  آسیب پذیر  نیز  انتخابات  پروسۀ  نگرفته،  شکل 
یک انتخاباِت صددرصد شفاف و بدون تقلب و تخطی، زیاد منطقی 
نیست؛ اما این تخطی ها و تقلب ها تا جایی پذیرفتنی ست که در نتیجۀ 
کلی انتخابات تأثیر به سزایی وارد نکند. زیرا از همین حاال و از میزان 
مشارکت و آرای مردم و نیز از روی شواهد و اسناد به خوبی روشن 
است که چه کسی رای زیادی را به دست خواهد آورد و چه کسی، 

رای کمتری را. 
زمانی که واقعیت های روشن در پی مهندسی انتخابات انکار می شود 
این  با  یا حتا  و  برنده، شخِص دیگری معرفی می شود  فرد  به جای  و 
تقلب ها پروسه را به دور دوم می کشانند، آن گاه دیگر نتایِج انتخابات 
برای مردم پذیرفتنی نخواهد بود و آن زمان است که مردم باید تصمیم 

بگیرند.
مردم در شرایطی رای دادند که انبوهی از تهدیدات امنیتی فرا راه شان 
قرار داشت؛ طالبان همواره رای دهنده گان را تهدیده کرده اند، انگشت 
بریده اند، کشته اند و به مراکز رای دهی حمله کرده اند و... . این ها همه 
می توانستند میزان مشارکِت مردم در انتخابات را پایین بیاورند؛ ولی 
انتخابات شرکت کردند.  در  نترسیدند و مشتاقانه  هیچ چیز  از  مردم 
افزون بر آن، وضعیت هوا در روز انتخابات به حدی خراب بود که 
حتا در شهرهای مرفه، بارنده گی مجال بیرون شدن از خانه را از مردم 
گرفته بود، چه رسد به این که در برخی از مناطق، باران و برف همۀ 
راه ها را مسدود کرده بود. عالوه بر آن، مردم ساعت ها در صف های 
و  کنند  انتخابات  را  خود  رییس جمهوِر  تا  کشیدند  انتظار  رای دهی 
اکنون اگر این همه زحمت و ایثار از سوی مقامات و متولیاِن امور به 

هیچ گرفته شود، مردم چه واکنشی از خود نشان خواهند داد؟ 
باید گفت که در صورِت حق تلفی در آرای پاک مردم، هیچ کس توان 
فرو نشاندِن خشِم مردم را ندارد. مطمینًا این بار سال 1388 نیست که 
مردم از رای و تصمیم شان به خاطر برخی مصلحت ها بگذرند. حضور 
این بار  داد که  نشان  انتخابات 16 حمل،  در  ُپرشوِر مردم  و  حماسی 
آن ها برای پاس داری از آرای خود قاطع هستند و به یقین که هر نهاد 
و مرجعی که بخواهد آرای مردم را نادیده بگیرد، با خشِم بحران زای 

مردم روبه رو خواهد شد!

از تخریب پروسۀ 
انتخابات جلوگیری شود

حال وهوای شانزده حمل، حال وهوای 

سال های نخسِت سقوط رژیم 

طالبان را به ذهن ها متبادر می کرد. 

همان شور و هلهله و همان مطالبات 

و پرسش های سیاسی در کنش و 

منِش شهروندان، بازتاب گسترده 

داشت. بدون تردید اگر این شور 

و شوِق مردمی با اعالم نتایِج 

انتخابات حمایت شود، می توان از 

دومین مرحلۀ مردم ساالری پس 

از گذشِت یک دهه در افغانستان 

سخن گفت
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هزار  بهار ۱۹۹۴ صدها  در 
پاکسازی  در  رواندا  در  تن 
گرچه  دادند.  جان  قومی 
دنیای سیاست از آن روزها 
هم  هنوز  اما  گرفته،  درس 

مشابهی  فجایع  در  خود  درس های  بکارگیری  از 
ناتوان  آفریقای مرکزی  هم چون بحران جمهوری 

است.
۲۰ سال از ۷ اپریل ۱۹۹۴ گذشته است؛ از زمانی 
قبایل  سازمان یافته  قتل عام  شبانگاهش  در  که 
توتسی در کشور آفریقایی رواندا آغاز شد؛ آغازی 
که سه ماه به طول انجامید و نزدیک به یک میلیون 

تن را به کام مرگ کشید.
که  وقتی  نیز  هنوز  که  بود  هولناک  چنان  واقعه 
به  خاطره اش  از  جهان  می رسد  فرا  آن  سالروز 
از  بسیار  مهمانانی  )دوشنبه(  امروز  می افتد.  لرزه 
به  آمدن  با  تا  شده اند  دعوت  مختلف  کشورهای 
قربانیان  یاد  مراسمی  رواندا طی  در  کیگالی  شهر 

۲۰ سال پیش را زنده کرده و پاس دارند.
دریافته  گذشته  از  بهتر  دنیا  که  می رسد  نظر  به 
است که مسامحه اش در آن زمان را نمی تواند به 
راحتی به فراموشی سپرد. اما آن چیزی که اینک 
اهمیت بیشتری دارد این است که چه نتیجه ای از 

آن تجربه به دست آمده است.
داشتن  نگه  زنده  پیشگام  خود  رواندا  کشور 
از  کدام  هر  است.  شده  روزها  آن  قربانیان  یاد 
خارجی  کشورهای  در  رواندا  سفارت خانه های 
طی ماه های گذشته برای این منظور مراسم یادبود 

بر پا کرده اند.
در آلمان این مراسم در ماه جنوری بر پا شد و در 
بارها  برگزار شد  زمینه  این  در  که  سخنرانی هایی 
برده  نام  مرکزی  آفریقای  جمهوری  و  سوریه  از 
شد؛ دو کشوری که درست مثل رواندای آن زمان 
صحنه خشونت شده اما جامعه بین المللی باز هم 
درمانده و عاجز به این خشونت ها می نگرد. ظاهراً 
درس هایی که باید از پاکسازی قومی رواندا گرفته 
می شد، فرا گرفته شده اما به نظر می رسد که بکار 
بستن آنها فراتر از توان و قدرت سیاست کنونی 

جهان است.
شمار موالید، نیمی از جمعیت قربانی

در سال ۱۹۹۴ میالدی بین ۸۰۰ هزار تا یک  میلیون 

تن از قبایل توتسی و میانه روهای هوتو طی تقریبا 
شبه نظامیان  از  عامالن  رسیدند.  قتل  به  روز   ۱۰۰
جمهوری،  ریاست  گارد  ارتش،  صفوف  هوتو، 

پلیس ملی و نیروهای منطقه ای بودند.
فرا رسیدن بیستمین سالروز این نسل کشی رواندا 
در  پیش  ماه  سه  از  و  واداشته  تحرک  به  نیز  را 
این کشور مشعل یادبود بنا شده است. معموال پل 
کاگامه، رییس جمهوری رواندا از مردم این کشور 
می خواهد که چندان در گذشته غرق نشوند و به 
جلو نگاه کنند. اما این بار وضعیت فرق می کند. 
این بار رواندا خود اصرار دارد که یاد آن خاطره را 
زنده نگه دارد، چرا که امسال )۲۰۱۴( در بیستمین 
سالگرد نسل کشی رواندا برای نخستین  بار شمار 

موالید به بیش از نیمی از جمعیت از دست رفته در 
آن روزها رسیده است.

این  کردن  محکوم  ضمن  سخنانی  در  کاگامه 
کشتارها، دولت فرانسه را به مشارکت در قتل عام 

مردم رواندا در سال ۱۹۹۴ متهم کرد.
یادبود  مراسم  در  که  است  گفته  فرانسه  دولت 
بیستمین سالگرد نسل کشی کشور رواندا که قرار 

است فردا برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.
کاگامه،  پل  اظهارات  از  پس  فرانسه  تصمیم 
داشتن  نقش  در خصوص  رواندا  رییس جمهوری 
فرانسه در این نسل کشی اعالم شد. کاگامه پیش از 
این هم از نقش فرانسه در قتل عام های سال ۱۹۹۴ 

در رواندا سخن گفته بود.

آغاز نسل کشی
روز ششم اپریل ۱۹۹۴ موشکی 
کیگالی،  فرودگاه  نزدیکی  در 
هواپیمای  به  رواندا،  پایتخت 
رییس  هابیاریمانا،  جونوال 
جمهوری این کشور اصابت کرد. در پی این حمله 
او که از قوم هوتو بود، به همراه سییرین نتاریامیرا، 
رییس جمهوری بروندی و هشت سرنشین دیگر 
حادثه  این  از  پس  روز  کشته شدند.  هواپیما  این 
شدن  کشته  به  که  شد  آغاز  رواندا  در  نسل کشی 

دست کم ۸۰۰ هزار تن منجر شد.
راه همچنان دشوار رواندا

با گذشت ۲۰ سال راه رواندا که خود را از کشوری 
با اجساد بسیار به کشوری مملو از امیدهای تازه 
و طرح های عمرانی رسانده است همچنان دشوار 
و پر فراز و نشیب است. هنوز محاکمه عامالن آن 
قتل عام به پایان نرسیده است، نه در سطح کشوری 

و نه در سطح بین المللی.
از  بسیاری  وله،  دویچه  خبری  پایگاه  گزارش  به 
عامالنی که در سال ۱۹۹۴ با شبه نظامیان هوتو یا 
نیروهای امنیتی رواندا همکاری کردند یا آزادند یا 
پس از مدتی حبس از زندان بیرون آمده و همجوار 
بازماندگان قوم توتسی یا در کنار آوارگانی که حال 

به کشور بازگشته اند، زندگی می کنند.
همچون  نیز  توتسی  قوم  بازماندگان  حکایت 
از  شماری  اندک   است.  تلخ  فاجعه  این  قربانیان 
قوم توتسی که از آن پاکسازی قومی جان به در 
برده اند خود را در حاشیه جامعه احساس می کند، 
و  مدرنیزاسیون  موج  با  که  وقتی  به خصوص 

»رواندای جدید« مواجه می شوند.
در  هم  نسل کشی  این  سابق  همدستان  از  برخی 
جامعه ای  می کنند؛  بیگانگی  احساس  جامعه خود 
یعنی  آنها،  سابق  دشمنان  سلطه  زیر  اینک  که 
رواندا  میهنی  جبهه  یا   RPF پیشین  چریک های 
رژیم   ۱۹۹۴ جوالی  در  که  همان هایی  است؛ 

نسل کش را ساقط کرده و متواری ساختند.
دارد  وظیفه  دوران  آن  از  بازمانده  نسل  اینک 
زندگی  از  را  آن  بسازد،  را  جدید«  »رواندای 
سرشار سازد و با این کار هم خود و هم کشور را 

باز آفرینی کند.

هشدار چاک هاگل به چین نسبت 
به مناقشات ارضی با جاپان

درخواست جنرال مشرف برای معافیت بزرگترین انتخابات جهان امروز برگزار می شود
دایم از حضور در دادگاه رد شد

و  بزرگترین  که  هند  پارلمانی  انتخابات  امروز  از 
طوالنی ترین انتخابات جهان است، آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، انتخابات پارلمانی هند از 
فردا مصادف با ۷ اپریل آغاز شده و تا ۱۲ مه به طول 

خواهد انجامید.
طی این انتخابات شانزدهمین دوره پارلمان هند موسوم 
این  گیری  رای  شد.  خواهد  تشکیل  سبها«  »لوک  به 
نتایج  و  شده  انجام  انتخابیه  حوزه   5۴3 در  انتخابات 
آن در تاریخ ۱6 مه اعالم خواهد شد. پانزدهمین دوره 
پایان  خود  کار  به  مه   3۱ تاریخ  در  نیز  هند  پارلمان 

می دهد.
رای  شرایط  واجدان  هند،  انتخابات  کمیسیون  گفته  به 
دادن به این انتخابات برابر با 5 / ۸۱۴ میلیون نفر هستند 
در  کشور  یک  برای  دهندگان  رای  تعداد  بیشترین  که 
جهان است. به گفته این کمیسیون در سال ۲۰۱۴ تعداد 
 ۱۰۰ قبلی  انتخابات  نسبت  به  هندی  دهندگان  رای 
انتخابات  دیگر  از طرف  است.  بیشتر شده  نفر  میلیون 
هزینه ترین  پر  و  طوالنی ترین  هند  در  امسال  پارلمانی 
انتخابات پارلمانی در تاریخ هند است. براساس برآورد 
انتخابات  این  برگزاری  هزینه  هند  انتخابات  کمیسیون 
بدون در نظر گرفتن هزینه های امنیت و احزاب سیاسی 
قرار  نیز  احزاب  بود.  خواهد  روپیه  میلیارد   35 معادل 
در  دالر(  میلیارد  )پنج  روپیه  میلیارد   3۰5 معادل  است 
از  بیشتر  برابر  سه  هزینه  این  کنند.  هزینه  انتخابات 
هزینه ای است که در انتخابات پارلمانی قبلی صرف شد.
این انتخابات پارلمانی هند پس از انتخابات سال ۲۰۱۲ 
امریکا که هفت میلیارد دالر هزینه داشت پرهزینه ترین 

انتخابات در جهان خواهد بود.
دارد  قصد  هند  وزیر  نخست  سینگ،  مانموهانگ 
نخست  کاندیدای  انتخابات  این  در  و  شود  بازنشسته 

وزیری نخواهد بود.
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به  دیگر  سوی  از 
نظرسنجی ها نشان داده اند، حزب اپوزیسیون اصلی این 
کاندیداهای نخست  از  نارندرا مودی،  به  متعلق  کشور 
پارلمانی  انتخابات  در  هم پیمانانش  و  هند  وزیری 
ساله   ۱۰ حکمرانی  به  و  بود  خواهند  گروه  بزرگترین 

حزب حاکم پایان خواهند داد.
یک  در  داد:  گزارش  هند  سی.ان.ان  خبری  شبکه 
و  مودی  به  متعلق  جاناتا  بهاراتیا  حزب  نظرسنجی 
کرد.  خواهند  کسب  را  آرا  درصد   3۸ هم پیمانانش 
نیز گفت  نام ان .دی.وی.تی  یک شبکه خبری دیگر به 
و  جاناتا  بهاراتیا  حزب  دیگری  نظرسنجی  براساس 
همپیمانانش در انتخابات پارلمانی ۹ / 3۲ درصد رای 

خواهند آورد.
برای  تبعاتی  هند  در  جاناتا  بهاراتیا  حزب  پیروزی 
دستیاران  داشت.  خواهد  کشور  این  خارجی  سیاست 
در  که  گفته اند  است  هندو  گرای  ملی   یک  که  مودی 
صورت نخست وزیر شدن او هند موضع سرسخت تری 
با پاکستان اتخاذ  در مناقشات ارضی با چین و رقابت 

خواهد کرد.

اقدام یک  وزیر دفاع امریکا روز یکشنبه به چین نسبت به هرگونه 
جانبه برای حل و فصل مناقشات ارضی با جاپان یا دیگر کشورهای 
آسیایی هشدار داد و وضعیت اوکراین را در این ارتباط گوشزد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هاگل، وزیر دفاع امریکا در این 
اظهارات خود که در شهر توکیو ایراد کرد، گفت: واشنگتن به معاهده 
دفاعی دو جانبه خود با جاپان پایبند است و این معاهده شامل جزایر 

مورد مناقشه جاپان و چین در دریای چین جنوبی نیز می شود.
وزیر دفاع امریکا خواهان حل و فصل صلح آمیز اختالفات منطقه ای 
شده و گفت: امریکا در این منطقه هیچ هم پیمان قدرتمندتر و هیچ 

دوستی بهتر از جاپان ندارد.
وی خاطرنشان ساخت: همه کشورها شایسته احترام هستند و مهم 
می کنم  فکر  من  هستند.  کوچک  چقدر  و  بزرگ  چقدر  که  نیست 
انجام دادند از جمله عدم  ما صریحا کاری که روس ها در اوکراین 

احترام، ارعاب و اعمال فشار را شاهد بودیم.
وی افزود: کشورها باید اعتراض کرده و صراحتا چنین نقض آشکار 

قوانین بین المللی را رد کنند.
مجددا  را  مرزها  نمی توانید سرخود  شما  ساخت:  خاطرنشان  هاگل 
را  کشور  این  حاکمیت  و  کشور  یک  ارضی  تمامیت  کنید،  تصرف 
الجزایری  این کشور مجمع  کنید چه  ارعاب و فشار نقض  با زور، 

کوچک در اقیانوس آرام باشد و چه کشوری بزرگ در اروپا باشد.
وی افزود: بنابراین من در سفر خود به چین با دوستان چینی درباره 

این مساله صحبت خواهم کرد.

برای  پاکستان  پیشین  رئیس جمهور  درخواست 
پرونده  محاکمه  روند  در  از حضور  دائم  معافیت 

قتل عبدالراشد قاضی رد شد.
به  به نوشته روزنامه نیشن، دادگاه ویژه رسیدگی 
اتهامات جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین 
محاکمه  جلسه  در  شرکت  برای  را  وی  پاکستان 

سوم مه سال جاری میالدی احضار کرده است.
از  دائم  معافیت  برای  مشرف  جنرال  درخواست 
به  که  پرونده  این  به  رسیدگی  دادگاه  در  حضور 
مطرح  گرفته  صورت  تهدیدهای  و  امنیتی  دالیل 

شده بود، توسط دادگاه رد شد.
به  که  کرده  اعالم  نیز  مشرف  وکیل  شاه،  افتخار 
خاطر دالیل امنیتی و حمله تروریستی سوم مارس 
محل  اسالم آباد،  منطقه ای  دادگاه های  در   ۲۰۱۴
باید تغییر کند و به محلی  برگزاری این دادگاه ها 

ایمن تر منتقل شود.
احترام  دادگاه  تصمیم  به  مشرف  افزود:  وی 
می گذارد اما به خاطر تهدیدهای مداوم نمی تواند 

در دادگاه حاضر شود.
عبدالراشد  خانواده  وکالی  که  حالیست  در  این 
قاضی به صورت منسجم با ارائه معافیت دائم به 
به  رسیدگی  دادگاه  در  عدم حضور  برای  مشرف 
این  می گویند،  و  هستند  مخالف  قتل  پرونده  این 
دادگاه  فرامین  از  تبعیت  عدم  مشرف  درخواست 

است.

رواندا، 2۰ سال پس از نسل کشی
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بخش نخســت

نکاتتغذیهیی
بــرایخــوابآلـودههــا

هستند،  خواب آلوده  که  نوجوانانی 
ندارند.  مناسبی  غذایی  رژیم  اکثراً 
کمتر  که  افرادی  دریافته اند  محققان 
می خوابند،  شب  در  ساعت   ۷ از 
و  میوه ها  از  کمتر  زیاد  احتمال  به 
»لورن  می کنند.  استفاده  سبزی ها 
هیل«، استاد دانشیار طب پیشگیری 
دانشـگاه  در  بروک«  »استونی  در 
پزشکی گفته است: نه تنها نوجوانان 
خواب آلود به طور متوسط غذایی که 
برای آن ها بد است مصرف می کنند، 
بلکه غذاهایی که برای آن ها خوب 
وی  می خورند.  کمتر  هم  هست 
است  حالی  در  این  داده:  توضیح 
که ما می دانیم مدت زمان خواب، با 
طیف وسیعی از مشکالت بهداشتی 

در ارتباط است.
جمع آوری شدة  اطالعات  بررسِی 
سال  در  نوجوان  هزار   ۱3 از  بیش 
۱۹۹6 نشان داد که ۱۸ درصد آن ها 
که کمتر از ۷ ساعت خوابیده بودند، 
دو یا چند بار در هفته »فست فود« یا 
غذای آمادة بازاری خورده و از مواد 
میوه ها  و  سبزی  نظیر  سالم  غذایی 
کمتر استفاده کرده بودند. »آلیسون« 
پزشک  و  تحقیقات  این  محقق 
بروک«  »استونی  دانشگاه  شفاخانة 
خوابیدن  زمان  مدت  بین  می گوید: 
و انتخاب مواد غذایی ارتباط وجود 

دارد، اما در این تحقیق رابطة علت و معلولی بررسی نشده است.
بیشترین  است،  طبیعی  آن ها  خواب  الگوی  که  افرادی  می دهند  نشان  تحقیقات 
میزان تنوع غذایی را در برنامة تغذیه یی خود دارند، درحالی که این تنوع غذایی 
در رژیم غذایی افرادی که دورة خواِب کوتاه و نامناسب دارند، مشاهده نمی شود. 
هم چنین در این بررسی ها مشخص شد که نقص در الگوی خواب افراد، با مصرف 
بسیاری از انواع مواد مغذی شامل پروتئین ها، کربوهیدرات ها، ویتامین ها و امالح 
معدنی مرتبط است و داشتن رژیم غذایی متعادل و متنوع در برخورداری از چرخة 

خواِب کامل و صحیح نقش مهمی دارد.
و  آشامیدنی  آب  از  کمتر  است،  ناقص  طول شب  در  آن ها  خواب  که  افرادی   
نارنجی رنگ  و  قرمز  سبزی های  و  میوه ها  مثل  لیکوپن  حاوی  غذایی  منابع  نیز 
کوتاه  خواب  هم چنین  می کنند.  استفاده  )سبوس دار(  کامل  کربوهیدرات های  و 
برگ پهن  سبزیجات  در  موجود  لوتئین  و  سلنیوم   ،Cویتامین مصرف  کاهش  با 
خواب  چرخة  از  می توان  ذکرشده  نکات  گرفتن  نظر  در  با  بنابراین  است.  توأم 
صحیحی برخوردار بود. در ادامه به شرح مواد غذایی یی خواهیم پرداخت که از 

خواب آلوده گی شما می کاهند و به شما کمک می کنند هوشیار و سرحال باشید.

سایرنکاتتغذیهیی
خواب آلوده گی  از  پرهیز  برای  شده  توصیه  موادغذایی  بیشتر  مصرف  کنار  در 
که  چرا  کنید؛  استفاده  اندک  حجم  با  مکرر  غذایی  وعده های  از  روز،  طول  در 
وعده های حجیم و سنگین، باعث خواب آلوده گی شما می شوند. توجه داشته باشید 
که مصرف مواد قندی و شیرین به میزان متعادل باعث سرحالی شما می شود، اما 
نتیجه افت  انسولین و در  ناگهانی  باعث ترشح  از حد مواد قندی  دریافت بیش 
قندخون و احساس کسلی بیشتر می شود. برای بهبود جریان خون و خون رسانی 
بهتر به مغز و دستگاه عصبی، باید حجم خون کافی باشد که کفایت حجم خون، 
به مصرف کافی آب در طول روز وابسته است؛ بنابراین با نوشیدن آب کافی به 
باید  روز،  طول  در  بیشتر  هوشیاری  برای  هم چنین  کنید.  کمک  خود  هوشیاری 
شب ها خوب بخوابید؛ پیش از خواب، از خوردن غذاهای چرب و سنگین پرهیز 
کنید تا راحت تر بخوابید، اما در عین حال گرسنه هم به رخت خواب نروید، زیرا 

گرسنه گی باعث افت کیفیت خواب شما می شود. 
مصرف سیر و غذاهای پُرادویه در وعدة غذایی شب باعث فشار بر معده می شود، 

هم چنین مصرف نوشیدنی های کافئین دار را ۲ساعت قبل از خواب محدود کنید.

مرتضي مردیها

از ۹۰ درصد  بیش 
احواالت ما، جذب 
اولیه  مطلوباِت 
و  کتاب  است. 
واگنر  ملودي هاي 

ساالد  هم  امپرسیونیستي  نقاشي هاي  و 
نگران  نحو  به  ما  است.  سفره  ماسِت  و 
از  چرا  اما  مشترکیم.  حیوان  با  کننده یي 
ارایه  تفسیري  چنین  لیبرالي  قدرِت  تراکم 
قابل دفاعش را  بیان مثبت و  مي شود. من 
روان کاوانه،  بحث هاي  سراغ  و  مي گویم 
پدیدة  شکل گیري  در  که  هویتي  و  دیني 
امپریالیسم سهیم هستند، نمي روم. بسیاري 
مي دانند.  سلطه جویي  همراه  را  امپریالیسم 
و  رقیب سوز  قهار،  ذاتش  در  قدرت 
انتشاریاب است. ولي آیا همة انواع قدرت 
به  لزومي  چندان  دارند.  را  ویژه گي  این 
به  افراطي  راست  نیست.  تیوریک  بحث 
قدرت دست یافت. اتفاقاتي رخ داد که در 
آینده  در  امیدواریم  و  بود  بي همتا  گذشته 

هم تجربه نشود. 
غیرقابل  دربارة خشونِت  کتاب هایي  وقتي 
تا  مي خوانیم،  افراطي  و چپ  راست  باورِ 
چند روز آرام و قرار نمي گیریم. به جز این 
دو، بنیادگرایي را هم که خوب مي شناسیم. 
به عراق نگاه کنید. این شرایط با چه تفکري 
بیرون مي آید؛ کساني که امپریالیسم را نقد 
چیزهایي  از  بسیاري  طرفي  از  مي کنند. 
مي شود،  گفته  ویتنام  جنگ  دربارة  که 
فاجعه،  است.  ژورنالیستي  داستان هاي 
غذاي ژورنالیسم است. اما افتخار لیبرالیسم 
غرب این است که اگر یک سرباز امریکایي 

به زني ویتنامي تجاوز کرد، محاکمه شد. 
رابطة قدرت و خشونت را در این گونه هاي 
نازیسم،  القاعده،  کنید.  بررسي  مختلف 
اگر  دموکراسي.  لیبرال  دنیاي  و  کمونیسم 
با سخناني متفاوت  الفت و انس  به خاطر 
مأموریت  گفت  باید  نخورید،  این جا  از 
حفظ امنیت دنیا در مقابل ناامني هاي ناشي 
این تفکرات سه گانه، بر دوش قدرت  از 
رفتارهاي  از  بعضي  است.  لیبرالي  متراکم 
لیبرالي،  ژورنالیستي در برابر قدرت تراکم 
که  وقتي  نیست.  بي شباهت  نمایش ها  به 
منفی  نقش  بازیگر  سر  را  بالیي  مخاطبان 
مي آورند، انگار که خود حقیقِی آن شخص 
است. جنگ جهاني دوم مي توانست چهرة 
اجازه  لیبرالیسم  اما  کند،  عوض  را  دنیا 
لیبرال  نیروهاي  بوسني  به  حمله  در  نداد. 
بود که به غایله فیصله داد. گرچه با عادت 
حتمًا  مي گویند  پدیده ها،  وارونه خواني 
منافعي در کار بوده. در مورد عراق هم این 
اخیراً  این که  تا  انجام مي شد  وارونه خواني 
هم  عراق  نفت  سال  چهل  کردند  اعالم 
به  لشکرکشي  هزینه هاي یک سال  جواب 

عراق را نمي دهد. 
بحث سلطه جویي در کار نیست. بلکه این 
ذات قدرت است. ایران نیز بعد از انقالب 
مي خواست پرچم اسالم را بر سر کاخ هاي 
سرخ و سیاه به اهتزاز درآورد. شوروي هم 
افغانستان  اما کامبوج و  وسیع عمل نکرد، 
و کوبا را نمي توان فراموش کرد. خصلت 
جایي  در  امپریالیسم  واژة  دیسکورسي 
آشکار مي شود که ما هیچ وقت نمي گوییم 
امپریالیسِم جاپان ۱۱ میلیون چیني را قتل 
اعمال  و  دخالت ها  تمام  ولي  کرد.  عام 
مي کنیم.  وارونه خواني  را  لیبرالي  نیروهاي 
معیار  یک  علمي  تبیین  من،  نظر  به  اما 
که  چیزي  که  است  این  پارادایم  رقابت 
نیاز ندارد، ارجح  به نشانه هاي پشت پرده 
همین  سیاست  که  بپذیرد  باید  دنیا  است. 
حکومت  همین  مي شود.  دیده  که  است 
به  واقعیت،  کدام  شناختن  براي  ایران 

اطالعات پشت پرده نیاز دارد؟ 
ما فاکت هاي صحیح را کنار مي گذاریم و 
سراغ  به  ناپلیوني،  جان  دایي  تفکرات  با 
مي رویم.  پرده  پشت  و  مبهم  نشانه هاي 
قدرت هاي  به  را  جوامع  فالکت  همیشه 
لیبرالي نسبت مي دهیم. این یک عادت در 
چارچوب یک دیسکورس خاص است و 
قدرت  که  مدعي ام  من  نیست.  دفاع  قابل 
و  صلح  مدافع  مهم ترین  لیبرالي،  متراکم 
آن ها  که  ندارد  ضرورتي  است.  امنیت 
منافع  طریق  از  آن ها  باشند.  خیراندیش 

خودشان به دیگران هم نفع مي رسانند. 
و  کمونیسم  نازیسم،  هم  امنیت  بحث  در 
هستند.  پارتیکوالریسم  سه  هر  بنیادگرایي 
و  مي کنند  تعیین  را  معیار  یک  یعني 
حاشیه  به  یا  شوند  کشته  باید  یا  دیگران 
تمام  حذف  بنیادگرایي،  استراتژي  بروند. 
جز  چیزي  القاعده  است.  دیگر  تفکرات 
لیبرالیسم  اما  نمي بیند.  غریزه  کور  انتقام 
اما  مي کند  تبلیغ  را  ارزش هایش  اگرچه 
قدرت  نمي دارد.  بر  اسلحه  کار  این  براي 
متراکم لیبرالي ایده هایش را با کتاب، سینما 
بعضي  ولي  مي کند،  منتشر  تلویزیون  و 
سامسونت  بیگ  داخل  اسلحه  کشورها 

دیپلمات هایشان جاسازي مي کنند. 
تهدید  را  امنیت  و  لزومًا صلح  قدرتي  هر 
پارتیکوالریسم  تهدیدگر  قدرت  نمي کند. 
است، چه بر اساس مذهب باشد، چه نژاد 
و... . جاپاني ها نتوانستند ایدة سامورایي را 
نتوانستند  بنیادگراها  کنند.  صادر  جهان  به 
ولي  کنند،  صادر  را  انتحاري  عملیات 
لیبرالیسم ایده هایش را با فیلم هاي ملودرام 
به سراسر جهان صادر مي کند. قدرت هاي 
امکانات  که  است  سال  سال هاي  اتمي 
بعضي ها  ولي  دارند،  اتمي  بمب  و  نظامي 
کرده اند.  ناامن  را  دنیا  کالشینکف  با  فقط 
هسته یي  دانش  از  شمالي  کوریای  کشور 
براي باج خواهي استفاده مي کند. در چنین 

جامعه یي که از حیث مشروعیت مستحکم 
حفظ  نیروي  عنوان  به  پولیس  نیست، 
حکومت در برابر مردم وارد عمل مي شود، 
خالف کاري ها.  مقابل  در  مردم  حفظ  نه 
بنیادگرا،  حکومت هاي  خاطر،  همین  به 
فاشیستي و کمونیستي همیشه حکومت هاي 

پولیسي هستند. 
برود،  صلح  سمت  به  بخواهد  دنیا  اگر 
است.  مرزها  شدِن  کمرنگ  کار  مهم ترین 
در  که  نیست  چیزي  این  از  مسخره تر 
هند  کشور  دو  ذکِر  و  فکر  قرن،  نیم  طول 
است.  کشمیر  سِر  بر  جنگ  پاکستان،  و 
باقي  جنگ  براي  انگیزه یي  چه  مرز  بدون 
ضامن  بزرگترین  شدن،  جهاني  مي ماند. 
امنیت است. اگر قدرت دول ملي افول کند 
باشند،  امنیت  مسوول  بین المللي  مراکز  و 
بود.  خواهد  ما  انتظار  در  بهتري  شرایط 
دیواري  »چهار  عبارِت  آپارتمان نشیني  در 
اختیاري« بي معناست و حرکت دولت هاي 
مشابه  هم،  شدن  جهاني  سمت  به  ملي 
در  نمي توانند  دیگر  است.  آپارتمان نشیني 
خواستند  هرچه  خود  کشور  چارچوب 

بکنند.

اگر دنيا بخواهد به سمت صلح 
برود، مهم ترين کار کمرنگ 
شدِن مرزها است. مسخره تر 
از اين چيزي نيست که در 
طول نيم قرن، فکر و ذکِر دو 
کشور هند و پاکستان، جنگ 
بر سِر کشمير است. بدون 
مرز چه انگيزه يي براي جنگ 
باقي مي ماند. جهاني شدن، 
بزرگترين ضامن امنيت است. 
اگر قدرت دول ملي افول کند 
و مراکز بين المللي مسوول 
امنيت باشند، شرايط بهتري 
در انتظار ما خواهد بود. در 
آپارتمان نشيني عبارِت »چهار 
ديواري اختياري« بي معناست 
و حرکت دولت هاي ملي به 
سمت جهاني شدن هم، مشابه 
آپارتمان نشيني است. ديگر 
نمي توانند در چارچوب کشور 
خود هرچه خواستند بکنند

برای بهبود جريان خون و 
خون رسانی بهتر به مغز و 
دستگاه عصبی، بايد حجم 
خون کافی باشد که کفايت 

حجم خون، به مصرف کافی 
آب در طول روز وابسته 

است؛ بنابراين با نوشيدن 
آب کافی به هوشياری خود 

کمک کنيد. هم چنين برای 
هوشياری بيشتر در طول روز، 

بايد شب ها خوب بخوابيد؛ 
پيش از خواب، از خوردن 

غذاهای چرب و سنگين پرهيز 
کنيد تا راحت تر بخوابيد، 

اما در عين حال گرسنه هم 
به رخت خواب نرويد، زيرا 

گرسنه گی باعث افت کيفيت 
خواب شما می شود

سوسيال 
دموکراسي، 
امپرياليسـم
 و جهاني
 شدن

بخش دوم و پایانی



عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه كابل
بخش سوم و پایانی

در  فقط  را  خداوند  برخی ها  تفسیر،  یک  بر  بنا 
عمق  در  او  به  اعتقادمندی  و  می پرستند  زبان 
رواِن آن ها رسوخ نیافته است، از همین جاست 
منفعتی،  و  خیر  به  دست یابی  در صورت  که 
اطمینان یافته، اما مواجهةشان با مصایب، آنان 
این  با  و  می سازد  روی گردان  و  منقلب  را 
خصلت، در دنیا و آخرت زیاِن بزرگی را 

متحمل می شوند.
یا همان فعِل  قرآن  کریم پرستش زبانی 
 گفتاری را برای رستگاری انسان کافی 
نمی داند و میان فعل  گفتاری و فعل به 
معنای معروف آن، مرز می نهد؛ کما 
این که نمی توان ادعای زبانی چیزی 
آن  به  عملی  پای بندی  مستلزم  را 
یک  هر  قلمرو  بلکه  کرد،  تلقی 
هیچ نوع  و  جداست  دیگری  از 
وجود  آن دو  میان  استلزامی 

ندارد.
نسبت میان این نگاه ِ قرآنی با آن چه که در نظریة فعل 
آستین   )Theory of Speech Act( گفتاری 
مطرح شده است، نزدیک به هم و اعجاب انگیز است؛ 

چنان که در رازمتن آمده است:
استین معتقد است که کار متکلم صرفًا تأثیرگذاری بر 
مخاطب نیست، بلکه او کاری را که مرادش باشد، انجام 
می دهد. مانند آن که وی یا از مخاطب سوال می کند یا 
مطلبی را به او گزارش می دهد، با این بیان معنای تابعی 
از فعل گفتاری است که متکلم انجام می دهد، نه اظهار 
مثال  برای  مخاطب.  بر  آن  تأثیر  یا  الفاظ  سلسله  یک 
وقتی متکلم به مخاطب می گوید: »در را باز کن« عالوه 
بر آن که بر مخاطب تأثیر می گذارد، از او چیزی را هم 

تقاضا می کند و همین مطلب معنای کالم است .
شأنیتی  دارای  قرآنی  نگرش  در  زبان  آن،  بر  افزون 
پیوند  هستی  و  خلقت  با  عمیقًا  و  است  تخلیقی 
دارد  انسان  آفرینش  با  تام  نسبتی  هم  زبان  می خورد، 
و هم با آفرینش جهان. کما این که قرآن کریم در باب 
خلقت عیسی علیه السالم می گوید: )إِنَّ َمثََل ِعیَسی*ِعنَد 
ِ َکَمثَِل آَدَم َخَلَقُه مِن تَُراٍب ثُمَّ َقاَل لَُه ُکن َفیَُکون( ]آل  اللَّ
عمران :5۹[ ترجمه: َمثَل عیسی در نزد خدا، هم چون 
آدم است؛ که او را از خاک آفرید، و سپس به او فرمود: 

»موجود باش!« او هم فوراً موجود شد.
این آیة کریمه با هم شأن دانستِن خلقت حضرت آدم 
دو  محصول  را  دو  هر  آفرینش  عیسیعلیهما السالم،  و 
انسان  آفرینش  واقع  در  و  حرف »ک و ن« می خواند 
سایه نشین تجلی زبان و برآینِد آن  است. با این توضیح، 
انسان  آفرینش  با  پیوند  در  را  زبان  آفرینشی  ماهیت 
زبان  که  همین جاست  از  شاید  و  کرد  درک  می توان 

در  و  بوده  انسانی  نوع  دغدغه های  از  یکی  همواره 
مفهومی عام، بر تمام هستی و زمان سایه افکنده است.
مطلق  با  انسان،  آفرینش  با  آن  پیوند  بر  افزون  زبان 
آفرینش نیز رابطه می گیرد و در نهایت، هستی با زبان 
َماَواِت  السَّ َخَلَق  الَِّذي  أََولَیَْس  می یابد.  انجام  و  آغاز 
بََلی*َوُهَو   * مِثَْلُهم  یَْخُلَق  َعَلی*أَن  بَِقادِرٍ  َوالْْرَض 
یَُقوَل  أَن  َشیْئًا  أََراَد  إَِذا  أَْمُرُه  إِنََّما  الَْعلِیُم)۸۱(  ُق  الَْخالَّ
که  آیا کسی  ترجمه:  َفیَُکون)۱۸(]یس:۸۱-۸۱[  ُکن  لَُه 
 =[ آنان  همانند  نمی تواند  آفرید،  را  زمین  و  آسمان ها 
انسان های خاک شده [ را بیافریند؟! آری )می تواند(، و 
او چنین است که هرگاه  داناست. فرمان  آفریدگار  او 
چیزی را اراده کند، تنها به آن می گوید: »موجود باش!«، 

آن نیز بی درنگ موجود می شود.
پروفیسور بوسانی به نقل از چهار عنصر بیدل، جمالتی 

نقل می کند که با موضوع مورد نظر ما بی ربط نیست:
وقتی در چهار عنصر، بیدل از تجربه های صوفیانة خود 
در طفولیت و جوانی حرف می زند، می گوید که تمام 
دنیای ظاهری را می توان کالمی یا سخنی از گوینده یی 
هر  دارد:  تخلیقی  قدرت  سخن  بیدل  برای  دانست. 
نقشی که می بینی، حرفی است که می شنوی؛ حقیقت 
ماورای اصوات  مطلق کلمة مجرده یی است که چون 
مادی خود  به گوش  می توانیم  را  آن  ما  است  طبیعی 
»معنی«  و  است  کاینات  روی  »سخن«   ]...[ بشنویم 
سخن ها، دنیای غیب است و »لفظ« یعنی شکل ظاهری 
سخن ها، دنیای ظاهری است که این دو دنیا با یکدیگر 

مطابقت می نماید .
دستگاه   با  ما  که  است  زبان  به  رویکردی  چنین  با 
نیز  نمادها روبه روییم و خود  نشانه ها و  از  پیچیده یی 
این  در  به شمار می رویم و  نشانه ها  از دستگاه   پاره یی 
میان باید در جست وجوی موقعیت یا  »در کجا بودن« 
خود بود و نسبت خود را با پدیده ها یا به تعبیر قرآنی 

آیه ها تعریف کرد.
را  وی  انسان،  خلقت  ماجرای  شرح  با  قرآن  کریم 
معرفی  استعدادهایش  در  موهوب  و  متمایز  موجودی 
می کند. تعلیم اسماء ، بیان  و بخشیدن وسایل و منابع 

شناخت  را می توان از بزرگترین عنایات الهی و الزمة 
زیستن انسان دانست. اما به این مقدار نباید اکتفا کرد، 
انسان باید زبان حال پدیده ها را بداند و نطق وجودی 
محسوس،  نشانه های  محدودة  از  و  دریابد  را  آن ها 
به عرش  بزند و روزنه یی  عالم غیرمحسوس  به  نقبی 
خدا بگشاید. مولوی نیز ماندن در هالة محسوسات را 

بت پرستی می خواند:
بتپرستیگربمانیدرُصَور

باره  پاک فر، محمد سرور: ۱365هـ،ش، سی مقاله در 
بیدل، ص۲3۴  )افغانستان: کابل-مطبعه دولتی( 

بقره:31
الرحمن:4
نحل:78

صورتشبگذاردرمعنینگر
از  عبور  را  آزادی  ژرف  بینانه،  نگاهی  با  مولوی 
در  ماندن  و  می بیند  اشیا  محسوس  صورت های 

محسوسات را جوالن در حصار تلقی می کند:
ذوقآزادیندیدهجاناو

هستصندوقُصَورمیداناو
دایمًامحبوسعقلشدرُصَور
ازقفساندرقفسداردگذر

شگافتن  آسماِن  در  حقیقی  آزادی  شک،  بدون 
زمین  و  زمان  آن سوی  تا  گشودِن  بال   و  محسوسات 
و  روحی  سرکوب گری  با  واقعی  اسارت  و  است 

هبوط  منشی آدمی گره  خورده است.
و  می کند  تعبیر  آیات  به  نشانه ها  از  کریم  قرآن  
گذشتن  سطحی  و رویه یی از کنار آن ها را مایة روی 

آمده  قرآن  کریم  در  می خواند.  از حق  انسان  گردانی 
وَن  یَُمرُّ َوالْْرِض  َماَواِت  السَّ فِي  آیٍَة  مِّْن  است)َوَکَأیِّن 
َعَلیَْها َوُهْم َعنَْها ُمْعِرُضوَن(]یوسف:۱۰5[ ترجمه: و چه 
بسیار نشانه یی )از خدا( در آسمان ها و زمین که آن ها 

از کنارش می گذرند، و از آن رویگردان اند.
تعبیر  به  یا  الهی  نشانة  از کنارة هزاران  انسان ها  آری، 
کمترین  بی آن که  می کند  عبور  زبان  طبیعت   دیگر، 
همین  باشد.  داشته  آن ها  آفرینش  و  معنا  به  توجهی 
است که جهان بینی وی در حد محسوسات باقی مانده 
و فراتر از خودِ محسوس پدیده ها برنمی آید. این دقیقًا 
هبوطی است که این بار در اثر غفلت و عدم  درنگ در 

پدیده ها رخ می دهد.

خالصهونتیجهگیری:
چنین  می توان  آمده اند،  نوشتار  این  در  که  را  مباحثی 

خالصه نمود:
گذشته ها  در  که  بشر  دستگاه  مفاهمه یی  یا  زبان   .۱
نسل های  به  نسل  یک  از  دانش  انتقال  برای  ابزاری 
امروزین،  رویکردهای  در  می رفت،  به شمار  بعدی 
مزرعة سبزی برای رویش و قد کشیدن معانی پنداشته 
می شود. زبان دیگر فراتر از شأنیت ابزارگونه یی، امروزه 
داری موقعیتی محوری و موضوعی بوده و مسندنشیِن 

پژوهش های فلسفی شده است.
از سویی  هم، قرآن  کریم به مثابة معجزه یی که دارای 
دانسته می شود و یکی  ماندگار  بوده و  زبانی  ساختار 
آن  ساخت  زبانی  همان  نیز  آن  ماندگاری  عوامل  از 

می باشد، دارای ارزش زبانی ویژه یی است.
۲. همان گونه یی که علوم تجربی توصیف گر آیات ناظر 
بر طبیعت اند، نظریات و نگرش های جدید فلسفی نیز 
می تواند نصوص محتوِی چنین موضوعاتی را بیشتر از 

پیش تفسیر کند.
3. با عبور از خم و پیچ های تاریخ، موقعیت امور تغییر 
می کند و اصل ها و فرع ها جای همدیگر را می گیرند. 
زبان نیز که در گذشته ها در حواشی فلسفه قرار داشت، 

امروز در متن آن موقعیت گرفته است 

و نیز زبان که در گذشته ها وسیله یی برای بیان دانسته 
می شد، امروز متکا و زیربنای اندیشه شمرده می شود.

است.  متفاوت  زبان  تحلیل  فلسفة  از  زبان  فلسفة   .۴
فلسفة تحلیل زبان بیشتر روش و فِن مشخصی است 
فلسفة  اما  می پردازد،  تحلیل  به  زبان  با دست آویز  که 
زبان نام موضوعی است که محوریت فلسفه را تشکیل 

می دهد.
در  گفت وگو  زبان،  فلسفة  کاربست های  از  یکی   .5
مورد ماهیت »صدق« است. در قرآن  کریم نیز ترکیباتی 
می توان  که  است  رفته  کار  به  صدق  لسان  همچون، 
مورد  این  در  قرآن  و  زبان  فلسفة  میان  همگونی های 

پیدا کرد.
یا  »حسن  چون  گزاره ها  برخی  کذِب  و  صدق   .6
دیدگاه های  در  نیست«  شیرازی  یا  است  شیرازی 
امروزی در گرو مطابقت و عدم مطابقت با واقع آن ها 
با واقع نیست و نیز ربطی به معنای این دو قضیه ندارد، 

بلکه این گزاره ها دارای ساختی منطقًا صادق اند.
۷. رویکردهای هرمنوتیکی یا تأویل گرایانه به متن نیز 
حاکی از توجه و اهمیت  دادن فیلسوفان به پدیدة زبان 
و معناست و امروز معنا مقدم بر شناخت قرار گرفته 

است.
تفسیر،  و  فهم  به روش های  نه  فلسفی  هرمنوتیک   .۸
بلکه به ماهیت پدیدة فهم می پردازد و متعلق فهم یعنی 
متن نیز در این رویکرد فربه تر شده، رویاها، حوادث، 

تاریخ و غیره را نیز در بر می گیرد.
۹. همان گونه که افراد انسانی دارای زبان مشخصی اند، 
جوامع و اقوام نیز دارای یک چنین زبانی اند که سنت ها، 
آداب، معتقدات و ویژه گی های رفتاری حاکم بر یک 

قوم را می توان زبان آن قوم دانست که وقوف پیامبران 
الهی بر آن ها، زمینه های پهن  شدن و نفوذ بیشتر دین 

الهی را ممکن تر می سازد.
متن  معرفت آفرینی  با  تعارض  در  را  متنیت  نباید   .۱۰
تعریف کرد، کما این که می توان با رعایت کامل متنیت، 
پیام آفرینی آن  را نیز در نظر داشت و از هم نشین  کردن 
متنیت و معناانگیزی، نمونة ناب تری به دست خواننده 

داد.
۱۱. تجارب حسی دارای شأنیتی دوگانه اند یا به تعبیر 
کانت، علم دارای دو مرحلة حس و فهم است. مرحلة 
حسی همان مرحلة اولیه یی است که مواد خام را برای 
به  اما در مرحلة فهم، ذهن  آماده و مهیا می کند،  فهم 
حکم  و  پرداخته  حسی  فاکت های  مورد  در  داوری 
صادر می کند. بنابراین، نظریة فیلسوفان زبان که اساسًا 
تجربه را بدون مفهوم ناممکن می دانند، با آن چه کانت 

بیان داشته است، نزدیک است.
قایل  تفکیک  فهم  و  حس  میان  نیز  کریم  قرآن   .۱۲
شده و حس مند بودن را مالزم حس ورزی یا احساس 
عقل ورزی  معنای  به  بودن  عاقل  نیز  و  است  ندانسته 

نیست.
۱3. قرآن کریم از »پرستش در زبان« حرف می زند و آن 
را مساوق پرستش در عمل نمی داند و با این وصف، به 

نظریة فعل گفتاری بیشتر شباهت دارد.
۱۴. زبان دستگاه پیچیده یی از نشانه ها و نمادها است و 
ما نیز پاره یی از این دستگاه  نشانه ها به شمار می آییم و 
در این میان باید در جست وجوی موقعیت یا  »در کجا 
بودن« خود بود و نسبت خود را با پدیده ها یا به تعبیر 

قرآنی، آیه ها تعریف کرد.
اهمیت  حایز  نشانه  بودن  برای  )آیات(  نشانه ها   .۱5
نیستند، بلکه اهمیت آن ها در معنایی است که در ورای 
خود می پرورند. عدم توجه به معنا و ماندن در ظاهر 
نشانه را مولوی »بت پرستی« تعریف کرده و شخصی را 
که فراتر از محسوسات نمی اندیشد، محبوس می خواند.
۱6. قرآن  کریم نیز انسان ها را به فهم زبان حال آیه ها 
وجودی  نطق  انسان  تا  می خواند  فرا  )پدیده ها( 
آن ها را دریابد و از محدودة نشانه های محسوس، 
به  بزند و روزنه یی  به عالم غیرمحسوس  نقبی 

عرش خدا بگشاید.
میان  نسبت  آمدیم،  گفته  آن چه  به  توجه  با 
در  مباحثی  و  قرآنی  نصوص  از  پاره یی 
باب فلسفة زبان آشکارتر شده و با کشف 
فرضیة  دانش،  و  دین  همگونی های 
تقویت  پیش  از  بیشتر  دو  آن  مکملیِت 
کاستی های  با همة  تحقیق  این  می یابد. 
آن، روزنه یی را در میانة دین و فلسفه 
و  نسبت  تبیین  پی  در  و  کرده  باز 

تأثیرگذاری متقابِل آن ها می باشد.

فهرستمنابع:
قرآن کریم

۱. تفسیرالشعراوی، ج۱ 
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آرای  صندوق های  حامل  موتر  یک 
والیت  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
جاده یی  کنار  ماین  یک  با  قندوز 
برخورد کرد. در این حادثه چند صندوق 
رای تخریب شد و سه تن کشته شدند.

در این انفجار روز یک شنبه در والیت 
تخریب  رای  صندوق  هشت  قندوز 

شدند.
گدام  بر  مسلح  افراد  حال،  این  در 
در  انتخابات  رأی دهی  صندوق های 

والیت بلخ حمله کردند. 
کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است 
وجود  با  شنبه  روز  انتخابات  در  که 
تهدیدات طالبان و هوای برفی و بارانی، 
حدود هفت میلیون تن شرکت کردند که 

را  دهی  رای  واجد شرایط  افراد  تقریبًا نصف 
تشکیل می دهد.

پولیس والیت  سید سرور حسینی، سخنگوی 
صندوق های  که  الری  یک  که  گفت  قندوز 
آراء را از محالت به مرکز والیت انتقال می داد 
در مسیر راه با ماین کنار جاده یی برخورد کرد. 
او افزود: »در این انفجار سه تن، یک کارمند 
کمیسیون انتخابات، یک پولیس و یک راننده، 
رای  صندوق  هشت  و  الری  شدند.  کشته 

تخریب شدند«.
بر بنیاد گزارش  ها، در نتیجۀ حملۀ مردان مسلح 
به  آسیبی  هیچ  بلخ،  در  گدام صندوق های  بر 
صندوق های رای نرسیده است. از تلفات این 

رویداد نیز گزارشی در دست نیست. 
تهدید گروه طالبان مبنی بر برهم زدن انتخابات 
هراس زیادی را در افغانستان ایجاد کرده بود، 
بزرگ  حادثه  بدون  شنبه  روز  انتخابات  اما 
امنیتی انجام شد. هرچند مقام ها گفتند که در 
حمله  انتخابات 140  روز  و  در شب  مجموع 
و اقدام حمله توسط شورشیان صورت گرفته 
است، اما تلفات زیادی در پی نداشت و مانع 

اشتراک مردم در این پروسه نشد.
مناطق  از  دهی  رای  های  صندوق  انتقال 
روز  چند  کابل  به  صعب العبور  و  دورافتاده 

وقت می گیرد.
صندوق های رای پس از شمارش مقدماتی در 

به کابل  آنجا  از  به مراکز والیات و  محالت 
انتقال داده می شوند. نور محمد نور، سخنگوی 
از  بعد  که  گفت  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
یک  روز  محالت،  در  آراء  ابتدایی  شمارش 

شنبه دور دوم شمارش آراء آغاز می شود.
انتخاباتی در جاهای صعب العبور توسط  مواد 
همه  رسیدن  و  می شود  داده  انتقال  مرکب ها 
صندوق های رای به کابل ممکن است چندین 
روز را در بر بگیرد. برای انتقال این مواد از 

3473 مرکب نیز استفاده شده است.
قرار است که نتایج مقدماتی انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان به تاریخ 24 اپریل اعالم 

شود. 
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واکنش های جهانی به...
و  نامزدها  بین  در  مثبت  مناظرات  و  همکاری  روح 

طرفداران آن ها برگزار شد.
از  خود  حمایت  به  امریکا  کرد:  خاطرنشان  اوباما 
ادامه  دموکراتیک  و  متحد  باثبات،  مستقل،  افغانستانی 
و  جدید  دولت  با  خود  همکاری  آینده  به  ما  و  می دهد 
مسئولیت  و  احترام  اساس  بر  افغانستان  مردم  منتخب 

متقابل نگاه می کنیم.
جان کری

امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان  دیگر،  سوی  از 
اعالم کرد: میلیون ها زن و مرد افغانی با شجاعت و تعهد 
مهم  لحظه یی  این  شدند.  حاضر  رأی  صندوق های  پای 
برای آن هاست. مردم افغانستان خود امنیت این انتخابات 
را تأمین کردند. آن ها این انتخابات را برگزار کردند و 
مهم تر از همه در این انتخابات شرکت کردند و رأی خود 

را به صندوق انداختند.
جان کری در ادامه گفت: این انتخابات نشان داد که مردم 
دموکراسی  پیشرفت  و  حفاظت  به  حد  چه  تا  افغانستان 
متعهد هستند. تعهد قابل توجه میلیون ها رأی دهنده بدون 

هیچ ترسی از خشونت و تهدید چشمگیر بوده است.
وی اظهار کرد: امریکا آماده همکاری با رییس جمهوری 
باقی  افغانستان  مردم  کنار  در  ما  است.  افغانستان  آتی 
خواهیم ماند و با آن ها در ساختن آینده یی دموکراتیک 

همکاری خواهیم کرد.
ابراز خرسندی دبیرکل ناتو 

دبیرکل ناتو به مردم افغانستان بابت حضور گسترده در 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفت.

پیمان  سازمان  دبیرکل  راسموسن،  فوگ  آندرس 
آتالنتیک شمالی )ناتو( در بیانیه ای گفت: من به میلیون ها 
انتخابات  در  این کشور  از سراسر  که  افغان  مرد  و  زن 
ریاست جمهوری و والیتی با میزان مشارکت باال و شور 

و هیجان زیاد شرکت کردند، تبریک می گویم.
به گزارش آسوشیتد پرس، وی ادامه داد: این انتخابات، 
رویدادی تاریخی برای کشور افغانستان بود. هر کدام از 
آرای ریخته شده در صندوق ها، گامی به سوی رسیدن به 
دموکراسی است. مردم افغانستان، پیر و جوان، به صراحت 
قاطعیت خود را برای ایفای نقش در ساختن آینده کشور 

بر پایه اصول بنیادین دموکراسی ابراز کردند.
دبیرکل ناتو همچنین از این که انتخابات ریاست جمهوری 
در افغانستان در موعد مقرر و با حضور پر شور نامزدها، 
مردم و رسانه ها و مطبوعات برگزار شد، ابراز خرسندی 
کرد و افزود: اطمینان دارم فرایند انتخابات در افغانستان 
به شیوه یی کاماًل شفاف ادامه یافته و با نتیجه یی کاماًل 
این  رسید.  خواهد  پایان  به  افغان ها  همه  پذیرش  مورد 
مورد  در  ادعاها  همه  به  که  دارد  اهمیت  کامال  مسأله 
قانون  با  مطابق  سازوکاری  با  بی نظمی ها  برخی  وجود 

رسیدگی شود.
به  می توانند  افغانستان  مردم  گفت:  پایان  در  راسموسن 
نیروهای امنیتی خود که تالشی قابل توجه برای تضمین 
خود  از  انتخابات  برگزاری  زمان  در  آرامش  و  امنیت 
بود  بار  نخستین  برای  این  کنند.  افتخار  دادند،  نشان 
که نیروهای امنیتی افغانستان همه عملیات امنیتی را با 

پشتیبانی بسیار جزیی نیروهای ایساف، انجام دادند.
پاکستان

تبریک  ضمن  پاکستان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
گسترده  شرکت  افغانستان،  در  انتخابات  برگزاری 
انتخابات را نشانه حمایت آن ها از  مردم این کشور در 

مردم ساالری دانست.
تسنیم اسلم سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در 
دولت  و  مردم  به  را  سالم  انتخاباتی  برگزاری  بیانیه یی 

افغانستان تبریک گفت.
وی افزود: شرکت گسترده مردم افغانستان در انتخابات 
با وجود تهدید های امنیتی، نشاندهنده حمایت مردم این 

کشور از مردم ساالری است.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تصریح کرد که 
سرنوشت ساز  لحظات  در  همیشه  مانند  پاکستان  مردم 

انتخابات در کنار مردم افغانستان هستند.
انتخابات  آمیز  موفقیت  برگزاری  که  کرد  تأکید  اسلم 
این  انتقال سالم قدرت سیاسی در  امنیت  افغانستان،  در 

کشور را تضمین می کند.
این در حالی است که »اسحاق دار« وزیر دارایی پاکستان 
که  داشت  اظهار  رسانه ها  با  گفت وگو  در  گذشته  روز 
پاکستان به دنبال امنیت در افغانستان است و نمی خواهد 

حقوق تجاری خود را در این کشور از دست دهد.

مردم و نیروهای امنیتی...
صندوق های رای فوق العاده بود، گفت: مشارکت مردم 

در پروسۀ انتخابات باالتر از توقع مسوولین بود. 
این نماینده مردم بدخشان در مجلس هم چنان می گوید: 
کمتر  رأی  برگه های  همیشه  بدخشان  والیت  »در 
فرستاده می شود و در این دور نیز این سناریو تکرار 
شد و مسووالن نشان دادند که واقعًا آمادۀ برگزاری 

انتخابات نبودند.«
این عضو مجلس معتقد است، حضور گستردۀ مردم در 
این پروسه، این پیام را رساند که از وحشت، دهشت 
مردم ساالری  به  و  اند  شده  خسته  طالبان  خشونت  و 

باورمند هستند. 
آمدِن  به وجود  در  را  رسانه ها  نقش  کوفی  فوزیه   
هیجان مردم ُپر رنگ خواند و تصریح کرد: »رسانه ها 
در آگاهی دهی و بسیج مردم نقش قابل مالحظه یی را 
صورت  اخیر  روزهای  در  که  حوادثی   و  کردند  ادا 
آن ها  و  گذاشت  تأثیر  مردم  روحیه  باالی  نیز  گرفت 

را بسیج نمود.«
پیکارهای  زمان  در  را  نامزدان  حضور  کوفی  بانو 
انتخاباتی در بین مردم نیز از مواردی خواند که مردم 

را به نظام مردم ساالری ترغیب کرده است.
را  انتخابات  کمیسیون  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
متهم به بی برنامه گی کرد و افزود: نبود برگه های رای 
نیز  قبلی  انتخابات های  در  مراکز  از  در شماری  دهی 
وجود داشت و کمیسیون انتخابات باید در این پیوند 

برنامه های منظمی می داشت که متأسفانه چنین نبود.
در عین حال، محمدعظیم محسنی عضو دیگر مجلس با 
ستایش از مردم به خاطر اشتراک در پروسۀ انتخابات 

می گوید، حضور مردم در پای صندوق های رای، یک 
حرکت تاریخی و فراموش ناشدنی است.

در  امنیتی  نیروهای  کارکردهای  بغالن  مردم  نمایندۀ 
»در  گفت:  و  خواند  بی طرفانه  و  صادقانه  را  بغالن 
جریان پروسۀ رای دهی در والیت بغالن، شماری از 
مختل  را  پروسه  این  می خواستند  که  دولت  مخالفان 
تمام تحرکات  با صداقِت  امنیتی  نیروهای  اما  سازند، 
پروسۀ  امنیت  و  کردند  خنثا  را  افغانستان  دشمنان 

رای دهی را به گونۀ باید و شاید تأمین کردند.«
آقای محسنی این حرکت مردم را برخاسته از آگاهی 
درست مردم دانسته و بیان نمود، مردم با این حرکت 
خود نشان دادند که می خواهند آیندۀ خود را به دست 

خود رقم بزنند.
از  زیادی  شمار  در  را  اوراق  کم بود  محسنی  آقای 
والیات کشور چالش جدی خواند و کمیسیون مستقل 

انتخابات را به کم کاری متهم کرد.
هم چنان، این عضو مجلس موجودیت سایت های خیالی 
را در والیت بغالن از مشکالت دیگر انتخابات خواند 
و گفت: در ساحاتی از دوشی و درۀ کیان والیت بغالن، 
چند سایت تازه ساخته شده بود که رای دهنده یی وجود 
نداشت و بر اساس فرمایشاتی این سایت ها ساخته شده 
بود که باید کمیسیون انتخابات از لحاظ تخنیکی این 

ساحات را بررسی می کرد.
از  توانستند  خود  نظارت  با  مردم  گفت،  هم چنان  او 
این  از  پیش  که  خیالی  رای  صندوق های  ُپرکردن 

برنامه ریزی شده بود، جلوگیری نمایند.
نیز  مجلس  دیگر  عضو  مجیدی  فرهاد  حال،  این  در 
برانگیز  ستایش  را  امنیتی  نیروهای  و  مردم  حماسۀ 

خوانده تأکید کرد، مردم با دادن رای خود به ناامنی، 
که  دادند  نشان  و  گفتند  نه  تحجر  و  افراط گرایی 

طرف دار صلح و به زیستی هستند.
آقای مجیدی که نمایندۀ مردم هرات در مجلس است، 
چنین  هرات  در  پروسه  این  از  را  دیدهای خود  چشم 
مردان  و  زنان  از  طوالنی  صف های   « کرد:  بازگو 
و  داشت  وجود  هرات  در  مراکز  همه  در  رای دهنده 
امسال حضور مردم چهار برابر بیشتر از انتخابات های 

گذشته بود.«
فرهاد مجیدی با بیان این که هشتاد درصد از واجدین 
شرایط رای دهی از استعمال رای خود محروم ماندند، 
گفت: این مورد نمایان گر بی کفایتی مسووالن برگزار 
از  زیادی  شمار  که  می دهد  نشان  را  انتخابات  کننده 
مردم از استعمال رای خود محروم ماندند و این یک 

خیانت در حق مردم است. 
که  گفته اند  نیز  ریاست جمهوری  نامزدان  برخی 
کمیسیون انتخابات در این زمینه کم کاری کرده است. 
به  را  انتخابات  کمیسیون  ناظران  برخی  حال،  این  در 
مهندسی انتخابات متهم کرده و گفته اند که در برخی 
روز  چاشت  رأی دهی  اوراق  مشخص،  والیت های  از 

تمام شده است.
روزنامۀ  به  شنبه  روز  کشور  شهروندان  از  شماری 
کمیسیون  با  مکرر  تماس های  با  که  گفته اند  ماندگار 
این  دهی،  رأی  ورق  های  درخواست  و  انتخابات 

کمیسیون هیچ برگه یی را به آنها نفرستاده است. 
مسووالن کمیسیون این موضوع را تأیید کرده اند.

  
هارون مجیدی

نیروهای امنیتی تقدیر...
مهم  دست آورد  یک  این  که  گرفت  افغانستان صورت 

برای کشور می باشد.
آقای کرزی، شجاعت و سهم گیری فعال مردم را در 
روند رای دهی ستود و نقش مثبت رسانه های کشور 

را در این رابطه با اهمیت دانست.
عموم  به  تا  کرد  فیصله  ملی  امنیت  شورای  سپس، 
بریدمالن، سربازان، ساتنمنان و ساتونکی های نیروهای 
به  همچنان  و  شود  پرداخته  مادی  معین  امتیاز  امنیتی 
ملی،  امنیت  و  ملی  اردوی  ملی،  پولیس  قطعات  تمام 

مدال ها و تقدیرنامه ها تفویض گردند.
و  داخله  امور  ملی،  دفاع  وزرای  جلسه،  ادامه  در 
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی بنوبه، گزارش های 

امنیتی روز انتخابات را به جلسه ارایه نمودند.
وزیر دفاع ملی گفت که در روز انتخابات رقم تلفات 
نیروهای امنیتی به تناسب سایر روزها اندک و برخالف، 

تلفات دشمن بیشتر از حد معمول بود.
سپس وزیر امور داخله بیان داشت که تشریک مساعی 
نهادهای  و  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  میان  بی سابقه 
در  امنیت  تأمین  وظیفه  تا  گردید  سبب  کشور  ملکی 

سراسر افغانستان به وجه احسن اجرا گردد.
وی افزود که دشمن برای اجرای حمالت باالی مراکز 
که  داشت  آماده گی  کشور  مختلف  نقاط  در  انتخاباتی 
نیروهای  ناکام و توسط  خوشبختانه تمام حمالت شان 
امنیتی کشور به وقت و زمان معین آن دفع و رد گردید.

روند  مختل ساختن  برای  که  است  یادآوری  قابل 

انتخابات در والیت کنر، مناطق آن والیت مورد حمله 
توپخانه و اسلحه ثقیل از آنسوی خط دیورند نیز قرار 
گرفت، اما حمالت یاد شده نتوانست مانع رفتن مردم به 

پای صندوق های رأی شود.
که  داشت  بیان  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست 
مردم با نیروهای امنیتی همکار بوده و ریاست عمومی 
امنیت ملی توانست ۷۹ نفر را که بیشتر از ۲۰ نفرشان 
قوی  انفجاری  مواد  و  انتحاری  واسکت های  با  مجهز 

بودند، دستگیر نماید.
ملی  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  به  ملی  امنیت  شورای 
و  صندوق ها  تمام  نگهداری  و  امنیت  تا  سپرد  وظیفه 
اوراق انتخابات باید به صورت درست و با امانت داری 

کامل صورت گیرد.

حمله به صندوق های رأی  در بلخ و قندوز



www.mandegardaily.com    سال ششم   y شمارة یکهزار دو صدو  هفتادو یکم  y دو شنبه  18 حمل / فروردین y 1393 6جمادی الثانی  y 1435 7اپریل 72014

موافقت کاتالونیایی ها با بازسازیی نوکمپ

یک روز پس از برگزاری انتخابات افغانستان، دوتن از نامزدان 
سمع  کمیسیون  است.  شده  تقلب  انتخابات  در  که  اند  مدعی 
شکایات انتخاباتی می پذیرد که تخطی هایی صورت گرفته ولی 

اطمینان می دهد که به این موارد رسیده گی می شود.
از  پس  ساعاتی  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  و  احمدزی  غنی  اشرف 
تقلب  افغانستان  مناطق  از  برخی  در  که  گفتند  رای دهی  پایان 
او شاهد  تیم  ناظران  احمدزی گفته است که  آقای  شده است. 
تقلب های واضح بوده اند. تیم های داکتر عبداهلل و اشرف غنی 
احمدزی هردو ادعا کرده که بیشتر آرا را در انتخابات به دست 

آورده اند.
اما کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در پاسخ به ادعای این دو 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید تمام شواهد و اسناد 

در رابطه به تخطی های انتخاباتی را بررسی می کند.
روز  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  سخنگوی  محسنی،  نادر 
اپریل( گفت: »به هیچ وجه به آرای  یک شنبه )17 حمل/ 6 
نفع  به  دهی  رای  حوزه های  و  محالت  در  که  بی صاحبی 
هرگز  شده  ریخته  غیرمسوول  افراد  توسط  مشخص  کاندیدان 

اعتبار نمی دهیم، اگر اسنادی در دست داشته باشیم.«
کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید گزارش هایی را در دست 
دارد که در برخی از مناطق، تقلب به صورت سازماندهی شده 

وجود داشته و این آرا اعتباری نخواهند داشت.
اما این کمیسیون مشخص نکرد که تقلب های سازمان یافته در 
کجا و به نفع کدام نامزد صورت گرفته است. کمیسیون سمع 
شکایات انتخاباتی می گوید 1269 مورد گزارش تخطی های 

انتخاباتی به این کمیسیون رسیده است.
مسووالن این کمیسیون می گویند به جز از 162 مورد شکایت 
ها  شکایت  همه  شده،  ثبت  حضوری  و  رسمی  به صورت  که 
این  ندارند.  اعتباری  اسناد  ارایه  بدون  و  اند  بوده  تلفونی 
کمیسیون تاکید کرد تنها به شکایاتی رسیدگی می کند که با 

اسناد و شواهد همراه باشد.
انواع شکایت ها

کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی می گوید پر شدن صندوق های 
موجودیت  انتخابات،  در  حکومت  اعضای  مداخله  دهی،  رای 

کارت های جعلی و حضور و رای دادن افراد زیر سن از موارد 
تخطی های انتخاباتی بوده است.

مردم  تشویق  گفت  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  سخنگوی 
توسط کارمندان کمیسیون برای رای دادن به نامزدان مشخص، 
دیر باز شدن برخی از محالت، بی نظمی در برخی از حوزه ها، 
داشتن کارت های بیشتر، نبودن فورمه های شکایات و شمارش 
پیش از وقت آرا در برخی از مراکز و همچنین نرسیدن صندوق 
کمیسیون  در  رسما  که  کرد  عنوان  هایی  تخطی  را  رای  های 

شکایات انتخاباتی ثبت شده است.
در همین حال بنیاد انتخابات شفاف و عادالنه افغانستان )فیفا( 
نیز می گوید شکایت هایی را در روز انتخابات ثبت کرده ولی 

هنوز این شکایت ها به کابل نرسیده اند.
محمد نعیم اصغری از مسووالن این نهاد نظارتی گفت: »واضح 
است که تقلبات در پروسه وجود داشته اما بعد از این که ما این 
به شکل  را  ابتدایی خود  موارد را مستندسازی کنیم، گزارش 

مستند ارائه خواهیم کرد.«

می گوید  آرژانتین  مهاجم  آگرو  سرخیو 
دوست دارد تا با لیونل مسی مقایسه شود تا 

کریستیانو رونالدو.
منچسترسیتی  آرژانتینی  مهاجم  اگرو  سرخیو 
این فصل بیشتر با مصدومیت دست و پنجه نرم 
کرده است. با این وجود برترین گلزن تیمش 
در لیگ برتر بوده است. آرگو در گفت وگویی 
درباره  انگلیس   4-4-2 مجله  با  اختصاصی 

مسائل مختلفی به صحبت پرداخت.
آگرو درباره مقایسه او و سوآرس با کریستیانو 
رونالدو و لیونل مسی گفت: فکر نمی کنم من 
و سوآرس مانند کریستیانو رونالدو و مسی 
باشیم. به نظرم ما هر دو مسی های لیگ برتر 
مقایسه  مسی  با  تا  دارم  دوست  من  هستیم. 
سوآرس  هستم.  آرژانتینی  هم  من  زیرا  شوم 
آرژانتین  به  نزدیک  و  است  اروگوئه ای  هم 
او  فردی  خصوصیات های  می شود  باعث  که 
شبیه آرژانتینی ها شود. فکر نمی کنم مشکلی 
نداشته باشد که من و سوآرس هر دو با لیونل 

مسی مقایسه شویم.
مسی  لیونل  درخشش  است  امیدوار  آگرو 
باعث شود تا آرژانتین بتواند در جام جهانی 

جام  در  حضور  درباره  او  برسد.  قهرمانی  به 
فوق العاده ای  بازیکن  مسی  می گوید:  جهانی 
او لذت بخش  بازی کردن در کنار  است که 
است. مسی فوتبال را برای شما آسان می کند. 
می  بازی  مسی  کنار  در  که  می کنم  افتخار 
کنم. به نظرم کمتر بازیکنی مثل لیونل مسی 
وجود داشته باشد. اگر مسی درخشش خود را 
داشته باشد می تواند آرژانتین را به قهرمانی 

در جام جهانی برساند.
آگرو ادامه داد: در حال حاضر به جام جهانی 

با  موفقیت  من  تمرکز  نمام  کنم.  نمی  فکر 
بازی  از   . برتر است  لیگ  منچستر سیتی در 
با لیورپول آمادگی خودم را بدست می آوردم 
و می توانم در ترکیب تیم به میدان می روم. 
در ادامه به بازی هایمان در برزیل فکر خواهم 
برای  خود  فرم  بهترین  در  خواهم  می  کرد. 
جهانی  جام  در  قهرمانی  باشم.  جهانی  جام 
برای  جام  این  است.  زیادی  افتخار  من  برای 
یکی  به  مطمئنم  من  و  است  مهم  بسیار  همه 
تبدیل  جهانی  جام های  خاطره انگیزترین  از 
خواهد شد. جام جهانی در برزیل برگزار می 
شود که کشوری فوتبالی است. برزیل جدی 
برای قهرمانی در جام جهانی  ما  ترین رقیب 
است. بازی در جام جهانی افتخار بزرگی برای 

ماست.
لیورپول  اروگوئه ای  مهاجم  سوآرس  لوئیس 
با اروگوئه در جام جهانی  نیز درباره حضور 
قبل  روز  از  که  می کنم  روز حس  هر  گفت: 
ادامه  را  روند  این  امیدوارم  شده ام.  بهتر 
قهرمانان  لیگ  در  لیورپول  با  حضور  دهم. 
اروپا اتفاق بزرگی برای ما محسوب می شود 
این  امیدوارم  است.  رویا  یک  من  برای  که 
و  کنم  حفظ  جهانی  جام  آغاز  تا  را  آمادگی 
درخشش  جهانی  جام  در  اروگوئه  با  بتوانم 

داشته باشم.

فوق  نشست  چهارشنبه  روز  عرب  اتحادیه 
مذاکرات  روند  بررسی  منظور  به  را  العاده یی 

صلح خاورمیانه برگزار می کند.
این نشست  االهرام مصر،  به گزارش روزنامه 
خارجه  وزیران  سطح  در  است  قرار  که 
شود  برگزار  عرب  اتحادیه  عضو  کشورهای 
بنا به درخواست تشکیالت خودگردان فلسطین 
برگزار خواهد شد و هدف از آن بررسی روند 
مذاکرات صلح خاورمیانه و پیامدهای مذاکره با 
اسرائیل و نیز اقدام اخیر تل آویو مبنی بر عدم 

آزادی مرحله چهارم اسیران فلسطینی است.
محمود  که  کردند  اعالم  همچنین  آگاه  منابع 
فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس، 
به وزیران خارجه کشورهای عرب 48 ساعت 
مهلت خواهد داد تا تصمیم های اتخاذ شده توسط 
این کشورها را مورد بررسی قرار دهند و در 
و  فلسطین  میان  روابط  در  تنش  که  صورتی 
اسرائیل افزایش یابد عباس درخواست برگزاری 
نشست فوق العاده سران عرب را مطرح خواهد 

کرد.
تشکیالت  در  منبع  یک  راستا  همین  در 
کری،  جان  که  کرد  فاش  فلسطین  خودگردان 

وزیر خارجه امریکا از عباس و بنیامین نتانیاهو، 
که  خواسته  صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست 
انتقام  اقدام  هرگونه  از  خویشتنداری  ضمن 

جویانه ممانعت کنند.
به گفته این منبع، کری به طرف فلسطینی تاکید 
کرده که تالش هایش را برای نجات مذاکرات 
صلح و تمدید آن بعد از ماه اپریل ادامه خواهد 
عدم  برای  را  کنگره  تا  می کند  تالش  و  داد 

تحریم طرف فلسطینی قانع کند.
تشکیالت  گفت:  ادامه  در  مذکور  منبع 
مذاکرات  تمدید  شرط  فلسطین  خودگردان 
فلسطینی،  اسیران  آزادی  را  خاورمیانه  صلح 
به  اسرائیل  پایبندی  و  شهرک سازی ها  توقف 
کرده  اعالم  شده،  امضا  پیش  از  توافقنامه های 

است.

پشت  در  حضور  با  کاتالونیایی ها 
صندوق های رای گیری موافقت خود 
اعالم  نوکمپ  بازسازی  پروژه  با  را 

کردند.
بارسلونا  باشگاه  که  پرسی  همه  در 
برای بازسازی ورزشگاه نوکمپ بین 
شرکت  بیشتر  داد  انجام  کاتالونیایها 
کنندگان موافقت خود را با این پروژه 

بزرگ و هزینه بر اعالم کردند.
در این همه پرسی 37 هزار 535 نفر 
شرکت کردند که 72 درصد از آنها 
کردند.  موافقت  نوکمپ  بازسازی  با 
این درحالی است که 25 در صد از 
پروژه  این  با  هم  کنندگان  شرکت 

مخالفت کردند.
باشگاه  رییس  پارتومیو  ماریا 
گفت:  خبری  نشستی  در  بارسلونا 
امروز روز بزرگی در تاریخ باشگاه 
بارسلوناست. بیش از دو سوم هیئت 
مدیره هم با پروژه بازسازی نوکمپ 
موافقت کردند. هزینه این پروژه 600 
بازسازی را  میلیون یورو است. کار 
و  می کنیم  شروع   2017 سال  در 
جدید  نوکمپ  از   2021 سال  در 
افتخاری  این  و  شد  خواهد  رونمایی 
خواهد  کاتالونیا  مردم  برای  بزرگ 
را  تیمی  نخست  درجه  در  باید  بود. 

باشد  نمونه  همگان  برای  که  بسازیم 
را  جام ها  تمام  در  رقابت  توانایی  و 

داشته باشد.
او افزود: نوکمپ جدید ظرفیت 105 
من  داشت.  خواهد  را  تماشاگر  هزار 
روز  امروز  هستم.  خوشحال  بسیار 
و  بود  بارسلونا  تاریخ  در  بزرگی 
دادند  نشان  هواداران  و  اعضا  تمام 
با  را  خود  سرنوشت  توانند  می  که 
دموکراسی تعیین کنند. اکنون پروژه 
بزرگی پیش رو داریم و باید حساب 
شده و با برنامه عمل کنیم. این همه 
من  به  باالیی  نفس  به  اعتماد  پرسی 
داد تا با تالش بیشتری برای موفقیت 
باشگاه  بارسلونا  کنم.  کار  بارسلونا 
تا  کرد  خواهیم  تالش  است.  بزرگی 
در آینده هم مشکالت خود را با همه 
نشان  همگان  به  تا  کنیم  حل  پرسی 
دهیم باشگاهی خاص و نوآور هستیم.

باشگاه  سابق  رییس  راسل  ساندرو 
بارسلونا از نخستین شرکت کننده گان 
در این همه پرسی بود. بعد از او ژاوی 
اینیستا،کارلوس  هرناندز،آندرس 
سر  هم  پارتومیو  ماریا  و  پویول 
و  رفتند  رای گیری  صندوق های 

موافقت خود را اعالم کردند.

اتحادیه عرب درباره مذاکرات صلح خاورمیانه نشست 
فوق العاده برگزار می کند

ورزش

ثبت 162 شکایت

کمیسیون شکایات انتخاباتی از تقلب 
سازمان دهی شده سخن می گوید

شش ساله گِی ماندگار...
نوینی در فضای رسانه یِی  تالش کرد فصل 
امانت داری  و  صداقت  با  و  بگشاید  کشور 
تمام، بازتاب دهندۀ صدای مردم و مسایل و 

مصایِب جامعه باشد. 
دشواری ها،  با  سال،  شش  این  طی  ماندگار 
محدودیت ها و فراز و فرودهای بسیار مواجه 
بوده و هر از گاهی، موانعی بر سر راِه آن قرار 
گرفته است. اما ارادۀ راسِخ دست اندرکاراِن 
مردم  همدلِی  و  مهربانی  و  روزنامه  این 
این  که  است  شده  باعث  افغانستان  گرامِی 
رسانه هم چنان به نفس های گرم و امیدبخِش 
خود در خانوادۀ مطبوعاِت کشور ادامه دهد 

و از سختی های راه نهراسد.
و  تالش  سال  شش  با  ماندگار  که  اکنون 
دقیق  آگاهی بخشِی  راستای  در  مبارزه 

رسانۀ  یک  عنوان  به  را  خود  مردم،  به 
بزرِگ  خانوادۀ  میاِن  در  مردمی  و  معتبر 
قلوِب  در  و  کرده  تثبیت  کشور  رسانه های 
این جانب  گرفته،  جای  افغانستان  شهرونداِن 
به سهِم خویش به عنواِن یکی از خواننده گان 
به  را  ماندگار  آن، شش ساله گِی  پروپاقرص 
همۀ مردم شریِف کشور به ویژه خواننده گان  
و هواخواهاِن آن خجسته باد می گویم و ضمن 
و  کارمندان  تمام  زحماِت  از  سپاس گزاری 
روزافزون ِ  کامیابِی  رسانه،  این  قلم به دستان 

آن ها را از خداوند مهربان آرزومنــدم.

با احترام
احمد ولی مسعود

رییس عمومی بنیاد شهید مسعود و 
صاحب امتیاز روزنامۀ ماندگار

آگرو:

دوست دارم با مسی مقایسه شوم تا رونالدو
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ډګر  په  اتلولۍ  د  بیا  افغانستان 

تېرې  د  دی.  والړ  اتل  او  بریالی 

شنبې په ورځ افغان ملت په زړورتیا 

راتلونکي  د خپل  او شهامت رسه 

داسې  واړوله.  پاڼه  نوې  یوه  لپاره 

کړه.  حیرانه  یې  نړۍ  چې  پاڼه 

د  افغانستان  لپاره  ځل  لومړي  د 

داسې ميل  یوه  په مرشۍ  افغانانو 

پروسه په بریالیتوب پایته ورسوله، 

والې  نړۍ  وړاندې  دې  له  چې 

ټولنې په کې د افغانستان السنیوی 

کاوه.

خپل  د  الس  خپل  په  افغانانو 

ورکړه.  رایه  لپاره  اینده  ښې  او  ژوند  سوکاله  راتلونکي، 

رسه له دې چې وسله والو مخالفانو د ټاکنو د ګډوډولو 

دا ګواښونه هم کړي  په ډېرو سیمو کې  اعالن کړی و، 

ول، هغه خلک به ووژين، ګوتې به یې پرې کړې او په 

سزا به یې ورسوي چې په ټاکنو کې برخه واخيل او رایه 

ورکړي. خو نور خلک له دا ډول ګواښونو نه نه وېرېږي. 

خلک د دا ډول ګواښونو له وېرې خپل برخلیک تیاره نه 

امله د تېرې شپې په ورځ په سړه او  پرېږدي، له همدې 

باراين هوا کې له خپلو کورونو را ووتل او رایه یې ورکړه.

دې مسالې روښانه کړه چې افغانان تر هر څه ډېر د خپل 

د  پروسو  دېموکراتیکو  په  دي.  حساس  اړه  په  راتلونکي 

خلکو باور ډېر شوی او خلک نور سوله ییز ژوند غواړي. 

کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  او  ځواکونه  امنیتي  راز  دغه 

ـ  باوجود  د ځینو وړو ستونزو  ـ  د ستاینې دی چې  هم 

امنیتي  کړه.  تررسه  بریالیتوب  په  پروسه  ټاکنو  د  هم  یې 

ځواکونو یې ټینګ امنیت ونیوه او خلکو ته یې دا زمینه 

برابره کړه چې په ډاډه زړه په ټاکنو کې برخه و اخيل. د 

ټاکنو امنیت پر امنیتي ځواکونو د خلکو او نړۍ والو باور 

نور هم زیات او دښمن یې نهیلی کړ. که چېرې امنیتي 

ځواکونه همدغه ډول همغږي په خپل منځ کې د تل لپاره 

رامنځته کړي، لکه د ټاکنو په ورځ یې چې رامنځته کړې 

مخه  فعالیتونو  ترهګریزو  د  کې  هېواد  په  به  ډېره  تر  وه، 

نیول شوې وي.

نهیيل  ځینې  کې  وروستیو  دې  په  څنګ  تر  دې  د  خو 

د  ټاکنو  د  وررسه  چې  خپرېږي،  هم  خربونه  کوونکي 

پروسې په اړه خلکو ته اندېښنې پيدا شوي دي.

په تازه راپورونو کې ویل شوي چې په کندوز کې له رایو 

بار موټر په یوه بم الوتی چې د رایو اوه صندقونه په کې 

له منځه تليل دي. دغه راز په بلخ کې بیا د رایو په ګودام 

هم برید شوی دی. ښايي په څو ورځو کې دا ډول نورې 

پېښې هم ويش. 

کوي.  پيدا  شکونه  ځينې  او  اندېښنه  ته  خلکو  پېښې  دا 

اوس چې د ټاکنو پایلې نوې نوې اعالنېږي، له ځینو رسه 

دا وېره شته چې حکومتي چارواکي او یا نورې کړۍ د 

خپل نوماند رایو زیاتولو لپاره د مخالفو نوماندو رایې له 

منځه یويس او په دې توګه درغلیو ته الره اواره کړي.

لپاره کېږي؛  پېښې د درغلیو  او ورته نورې  دا  که چېرې 

نو دا به د افغانستان ګټيل نوم ته زیان ورسوي، د خلکو 

هیلې به په اوبو الهو کړي او د ۲۰۰۹ کال ترخې تجربې 

به د خلکو په ذهن کې بیا راتازه کړي.

د ۱۳۸۸ کال په ټاکنو کې هم خلکو د خپلې خوښې وړ 

پایلو له اعالن وروسته  نوماند ته رایه ورکړې وه؛ خو د 

یې د عامو خلکو او سیاسیونو ترمنځ ناندرۍ هم راپورته 

السوهنو  او  درغلیو  پراخو  د  کې  ټاکنو  هغو  په  کړې. 

رپوټونه ورکړل شول، یوشمېر صندقونه قرنطین شول او 

ځينې یې په یو او بل نوم باندې یا ورک شول او یا هم په 

کې په درغلیو رایې ډېرې شوې.

اوس چې افغانستان په بریالیتوب رسه د رایه ورکولو بهیر 

طی کړی دی، هڅه دې نه کېږي چې د ټاکنو پایلې بیا په 

درغلیو وټاکل يش.

د خلکو ارادې ته دې احرتام ويش. د رایه ورکوونکیو دا 

زحمت چې د وسله والو له پراخو ګواښوونو  او خراب 

یې  رایه  او  کړل  زحمت  په  ځانونه  يې  کې  موسم  ساړه 

ورکړه، باید په اوبو الهو نيش. د امنیتي ځواکونو هڅې 

دې بابېزه نه ګڼل کېږي او ملنډې دې پرې نه وهل کېږي. 

باید د ټاکنو پایلې په راڼه او شفاف ډول اعالن يش. رایې 

په دقیقه او کره توګه په عادالنه او شفاف ډول وشمېرل 

يش.

دلته د ټاکنیزو کمېسیونونو دنده خورا مهمه ده. دوی باید 

اجازه ورنه کړي چې په دې وروستیو کې پر دوی د خلکو 

باور زیامنن او په هېواد کې کړکېچ زیات يش. که چېرې 

په ټاکنو کې درغيل ويش او پایلې د ولس د ارادې خالف 

وي؛ نو دا به په هېواد کې نوې ناندرۍ او ناورین رامنځته 

کړي، چې کابو کول به یې بیا ستونزمن وي. هیله من یو 

چې ټاکنیز کمېسیونه او حکومت دې مسالې ته جدي پام 

وکړي او د افغان ملت ارادې ته په درنښت کولو رسه رایې 

په شفاف او عادالنه توګه وشمېري او په بېالبېلو ډلونو د 

رایو له منځه وړلو مخنیوی وکړي.

وظیفه دو مقام محلی در بغالن به دلیل د رایه ورکونکیو ارادې ته دې احرتام ويش

تقلب در انتخابات به تعلیق در آمد
که  گویند  می  بغالن  والیت  محلی  مقام های 
وظایف دو مقام دولتی در این والیت به اتهام 
آمده  در  تعلیق  حالت  به  انتخابات  در  تقلب 

است.
پولیس  فرماندهی  سخنگوی  بشارت،  جاوید 
این  دولتی  مقام  دو  وظیفه   »: گفت  بغالن 
در  تقلب  در  داشتن  دست  دلیل  به  والیت 
در  تعلیق  حالت  به  دهی  رای  های  صندوق 

آمده است.«
فرمانده  اهلل  قدرت  که  گفت  بشارت  اقای 
اداری  بغالن مرکزی و مدیر  امنیه ولسوالی 
این ولسوالی کسانی هستند که وظایف شان 

به حالت تعلیق در آمده است.
که  گفت  بغالن  پولیس  فرماندهی  سخنگوی 
جنایی  ماموران  از سوی  تن  دو  این  پرونده 
جرم  شدن  ثابت  درصورت  و  شده  بررسی 

آنان به دادستانی معرفی خواهند شد .
تقلب در جریان  نیز چند تن که قصد  پیشتر 
را  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 
بازداشت  امنیتی  ماموران  سوی  از  داشتند، 

شدند.
شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
در  گسترده  شکل  به  گذشته  روز  والیتی 

کشور برگزار شد.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، برگزاری موفقانۀ 
انتخابات و سهم فعال  و بی سابقۀ مردم در این رویداد 
عرض  تبریک  افغانستان  مردم  همۀ  برای  را،  تاریخی 

می کند.
در  ما  خبرنگاران  و  رسانه ها  که  بودند  شاهد  ما  مردم 
و  سعی  تمام  حمل،  شانزدهم  انتخابات  خبری  پوشش 
توان خود را به خرج دادند و از تحوالت لحظه به لحظۀ 

انتخابات، مردم را با خبر ساختند.
که  این  ضمن  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
و  رسانه ها  مردم ساالر،  جامعۀ  یک  در  می کند،  تأکید 
به  توجه  با  باشند،  داشته  نقشی  چنین  باید،  خبرنگاران 
مشکالت فراوانی که فرا راه رسانه ها و خبرنگاران ما 
وجود داشت، از تالش های آنان تقدیر می نماید و این 
پشت کار را نشانۀ بلوغ رسانه ها و خبرنگاران کشور 

می داند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، هم چنان از تحریم 
ما  تقدیر می کند.  انتخابات،  در روز  تروریستان  اخبار 
افگنان،  هراس  حمالت  خبری  تحریم   که  داریم  باور 
سبب شد تا مردم با خاطر آرام تر به پای صندوق های 

رای بروند.
تا  دارد  انتظار  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
نتایج شفاف و عادالنۀ انتخابات، منجر به ایجاد دولت 
سیزده  مانند  نیز  جدید  دولت  و  شده  کشور  در  جدید 
سال قبل، به آزادی بیان و حقوق خبرنگاران و رسانه ها 

احترام بگذارد.

شورای اجرائیه یی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان:

رسانه های ما به بلوغ رسیده اند


