
انتخاباتی  به شکایت های  رسیده گی  کمیسیون  رییس 
اعالم کرد که تمامی مراحل رسیده گی به شکایت های 
انتخاباتی علنی و عادالنه خواهد بود و کاندیدایی با 

آرای تقلبی به ارگ نخواهد رفت.  
به  رسیده گی  کمیسیون  رییس  سعادت  ستار 
شکایت های انتخاباتی و چهار عضو این کمیسیون در 
یک نشست خبری در کابل که با حضور نماینده گان 
کاندیداهای ریاست جمهوری برگزار شده بود، اظهار 
شکایت های  به  رسیده گی  مراحل  تمامی  داشت: 
و  علنی  صورت  به  و  رسانه ها  حضور  در  انتخاباتی 
به  تقلبی  آرای  با  کسی  و  شد  خواهد  انجام  عادالنه 

ارگ نخواهد رفت.
وی افزود: اعالم نتیجه نهایی رسیده گی به شکایت های 

انتخاباتی حدود یک ماه زمان خواهد برد.
کمیسیون  که  کرد  خاطرنشان  همچنین  سعادت 
رسیده گی به شکایت های انتخاباتی از رییس جمهور 

افغانستان خواستار عزل برخی مقامات دولتی شده بود 
زیرا شواهد و مدارکی در مورد مداخله آن ها پیش از 

روز برگزاری انتخابات به این کمیسیون رسیده بود.
این در حالی است که عدم برکناری این مقامات دولتی 
رای گیری  روند  در  آن ها  تا  شد  باعث  مداخله گر، 
مداخله کنند و در نتیجه شکایت های انتخاباتی افزایش 
یابد....                                      ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کمیسیون شکایات انتخاباتی و چشِم امیِد مردم

و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  روسیه 
شوراهای والیتی افغانستان را شفاف اعالم کرد.

خبرنگاران  جمع  در  روس  ناظران  رییس  شاپیف 
انتخابات  روسیه  ارزیابی  براساس  گفت:  کابل  در 
افغانستان به صورت شفاف و مطابق قانون انتخابات 
اعمال  هیچ  بدون  و  آرام  فضای  در  و  کشور  این 
فشاری برگزار شد....                   ادامه صفحه 6

محمد تواب اميری    
درست شش سال پیش از امروز، به یاد دارم که روزی دوسِت 
فرهیخته و طنزپردازِ توانای سرزمیِن ما آقای شهرام، روزنامه یی 
را به من هدیه داد و گفت: »روزنامۀ ماندگار تازه به نشرات آغاز 

کرده«. 
بی درنگ روزنامه را از دستش گرفتم و شروع نمودم به خواندِن 
آن، و ازآن َدم تا این َدم که شش سال از آن می گذرد؛ روزنامۀ 

ماندگار رفیِق صبح های خوش و ناخوِش روزگارم شده است.
در  خورشیدی  هجری   ۱۲۵۲ سال  در  که  نشریه یی  نُخستین  از 
زمان امیر شیرعلی خان به نام شمس النهار منتشر می شد، سپس 
روزنامۀ سراج االخبار که در دوران حکمرانی امیر حبیب اهلل خان 
در کشور نشرات داشت تا امروز، رسانه های افغانستان با فراز و 
فرودهایی روبه رو بوده،...                             ادامه صفحه 6

در  گفت:  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
دور  به  جمهوری  ریاست  انتخابات  که  صورتی 
دوم کشیده شود این کمیسیون آماده گی برگزاری 

دور دوم را دارد.
نور  محمد  نور  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
دوم  دور  درباره  نظر  اظهار  هنوز  افزود: هر چند 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان زود است، 
اما در صورتی که انتخابات به دور دوم برود، این 
کمیسیون از لحاظ فنی آماده گی الزم را اتخاذ کرده 

است.
افغانستان  مردم  گسترده  حضور  به  اشاره  با  وی 
در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 

افزود: مردم افغانستان به جهانیان ثابت کردند به 
انتخابات  رغم مشکالت موجود به دموکراسی و 

باور دارند.
انتخابات  کمیسیون  اینکه  بیان  با  نورمحمد 
روند  بودن  برای شفاف  را  تدابیر الزم  افغانستان 
کرده  اتخاذ  انتخابات  نتایج  اعالم  و  آرا  شمارش 
آرای  نتایج  از  رونوشت  یک  کرد:  تصریح  است 
مراکز انتخابات از طریق سایت کمیسیون مستقل 
انتخابات در اختیار مردم و رسانه ها قرار می گیرد 
مشاهده  را  خود  نامزدهای  آرای  بتوانند  مردم  تا 

کنند.
انتقال صندوق های رای  به عملیات  اشاره  با  وی 

از مراکز انتخاباتی به مراکز والیت های افغانستان 
افزود: صندوق های رای در 30 والیت افغانستان 

از مراکز رای گیری...                  ادامه صفحه 6

روسيه:

برگزاري انتخابات افغانستان شفاف بود

مانـدگــار، مانـدگــار 
بـــادا!

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی:

کسـی با تقلب به ارگ نخواهد رفـت

کی ها نگراِن 

اعالم نتايِج 

انتخابات اند؟
2
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5

چيستی و 
چونِی فرهنگ 

و فرهنِگ 
مردم

وزير خارجۀ 
سويدن:
نامزدان 

رياست جمهوری 
افغانستان با نتيجۀ 
انتخابات مسووالنه 

برخورد کنند

در برگ ها

مراتب
عقل

کميسيون انتخابات:

آمادۀ برگزاری انتخابات در دور دوم هستیم
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واکنِش برخی از تیم های انتخاباتی نسبت به 
ارایۀ معلوماِت اولیۀ یک تیم از میزاِن آرای 

به دست آمده، غیرقابل توجیه می نماید. 
انتخابات بدون شک میدان رقابِت تیم ها و 
نامزدهای مختلف است و هر تیمی حق دارد 
اختیار  در  به دست  آورده،  که  را  اطالعاتی 
مردم قرار دهد. شاید چنین اطالعاتی که از 
سوی منابع و مراجِع مسوول تأیید نشده اند، 
نباشند، ولی بسیار  زیاد نزدیک به واقعیت 
این که  نمی توانند.  بوده  هم  آن  از  دور 
از  باید  نامزدها  رسمِی  آرای  بر  تأیید  مهر 
انتخابات  برگزارکنندۀ  کمیسیون های  سوی 
که  نمی تواند  بوده  این  مانِع  شود،  گذاشته 
نامزدهای انتخابات هیچ اطالعاتی در اختیار 

نداشته باشند. 
و  حوزه ها  در  انتخابات  حال،  هر  به 
نامزد  هر  و  شده  برگزار  معین  محل های  
در  را  ناظرانی  خود،  توانایی های  میزان  به 
از  تصویری  می توانستند  که  داشته  اختیار 
نباید  حال،  همین  در  کنند.  ارایه  وضعیت 
فراموش کرد که شمارش آرا پس از پایان 
رای دهی  محل های  در  انتخابات  برگزاری 
اگر  و  می گیرد  صورت  ناظران  حضور  با 
تخمین هایی نسبت به آرای موجود صورت 
می گیرد، یک امر کاماًل طبیعی قلمداد باید 
از مسووالن  شود؛ خالف آن چه که برخی 
از  شماری  اقدامِ  این  انتخاباتی،  ستادهای 
عرف  و  قانون  خالِف  رویه یی  را  نامزدان 

بررسی کرده اند. 
این گونه  ارایۀ  که  است  این  دیگر  موضوع 
صورت  نیز  مجرا  یک  از  تنها  معلومات، 
نمی گیرد. نخست این که کمیسیون انتخابات 
و  مرکز  هر  در  آرا  جدوِل  کاپی  نصب  با 
که  می سازد  مساعد  را  زمینه  این  محل، 
مرکز  و  محل  آن  در  که  رایی  به  نامزدان 
در  و  باشند  داشته  دسترسی  داشته اند، 
شکلی  به  نیز  مجازی  رسانه های  آن،  کنار 
این اطالعات را در اختیار شهروندان قرار 
می شود  تأکید  بازهم  که  هرچند  می دهندـ 
شکل  به  نهایی  و  ابتدایی  نتیجۀ  اعالم  که 
کمیسیون  صالحیت های  از  تنها  رسمی، 
سبب  که  آن چه  است.  انتخابات  برگزاری 
برخی  یا  و  می شود  اطالعاتی  چنین  ارایۀ 
تیم ها را به واهمه می اندازد، تجربه یی ست 

که از انتخابات در کشور ناشی می شود. 
در  انتخابات  برگزاری  مکانیزمِ  مسلمًا 

دقیق  و  درست  مکانیزمِ  یک  افغانستان، 
ویژۀ  شرایط  دلیل  به  که  هرچند  نیست. 
در  نمی تواند  هم  دیگری  مکانیزمِ  کشور، 
صورت  هر  به  ولی  باشد،  اجرا  قابل  آن 
کمیسیون انتخابات و دولت باید تالش هایی 
را ظرف سال های گذشته به خرج می دادند 
که مکانیزم برگزاری، رای دادن و شمارش 
آرا را سهل الوصول تر و شفاف تر می ساختند. 
برای  مکانیزمی  افغانستان،  در  متأسفانه 
زمینۀ  که  می شود  اجرا  انتخابات  برگزاری 

تقلب و دستبردِ آرا را مساعد می سازد.
که  داده  نشان  گذشته  در  انتخابات  تجربۀ 
قابِل  غیر  کار  نامزدان،  آرای  به  دستبرد 
ذی نفوذ  افراد  به ساده گی  و  نیست  اجرایی 
نتایج  اعالم  و  شمارش  روند  می توانند 
وجود  هراسی  چنین  اگر  کنند.  مختل  را 
ارایۀ  با  مخالف  افراد  آن گاه  نمی داشت، 
که  محق  بودند  وقت  از  قبل  معلومات 
نسبت به چنین وضعی واکنش منفی داشته 
باشند. ولی در افغانستان این نگرانی همواره 
نامزدان را وامی دارد که پیش از اعالم نتایج 
مردم  با  را  یافته های شان  خود،  رسمی 
شریک سازند. این موضوع می تواند حداقل 
که  کند  ارایه  وضعیت  از  روشن  تصویری 
اگر با آن چه از سوی کمیسیون ارایه شده در 
تضاد باشد، بتوان نسبت به آن اعتراض کرد. 
شکایات  کمیسیون  به  این میان  در  البته 
انتخاباتی هم باید اشاره کرد که نقش بسیار 
مهی در شفافیِت شمارِش آرا می تواند داشته 
باشد. نامزدان پیش از اعالم نتایج اولیه، باید 
شکایاِت خود را با سند و مدرِک الزم در 
اختیارِ این کمیسیون قرار دهند و آرزو کنند 
این  به  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  که 
این  اما  کند.  به موقع  رسیده گی  شکایت ها 
احتمال هم دور از ذهن نیست که کمیسیون 
مختلف  دالیِل  به  هم  انتخاباتی  شکایات 
نتواند که از عهدۀ وظایف محوله، موفقانه 

بیرون شود. 
حداقل در سال ۲0۱0 در انتخاباِت پارلمانی 
کمیسیون  بررسی های  که  بودیم  شاهد 
فراهم  را  نامزدان  قناعِت  نه تنها  شکایات 
انتخابات را هم به وجود  نکرد، بل بحراِن 
به  توجه  با  می شود  چه گونه  حاال  آورد. 
این تجربه، نسبت به کار کمیسیون ها شک 

نورزید و خوش بین بود؟
صندوق ها  به  که  آرایی  به  نسبت  مردم   

نگران اند  واقعًا  ریخته اند، 
خود  آرای  از  که  است  مردم  حِق  این  و 
پاس داری کنند. وقتی مردم تهدیِد طالبان و 
گروه های هراس افکنـ  که هشدار می دادند: 
به  رفتن  رای،  صندوق های  پای  به  رفتن 
چه گونه  گرفتند،  نادیده  را  ـ  گوراست 
سرقت  به  رای شان  بگذارند  است  ممکن 
برده شود و یا با آن بازی سیاسی صورت 

گیرد؟
مردم این بار از گذشته درس گرفته اند که 
مسوولیِت حفاظت از آرای خود را نیز مثل 
رفتن به پای صندوق های رای، باید خود به 

عهده بگیرند! 
مردم افغانستان دیگر آن مردم پنج ساِل پیش 
فریِب  به ساده گی  که  نیستند  آن  از  قبل  و 
نهادها و افراد را بخورند و به آن ها اعتماد 
آخرین  گورباچف  که  است  مشهور  کنند. 
رونالد  که  زمانی  شوروی  رییس جمهوری 
به  امریکا  وقِت  رییس جمهوری  ریگان 
مسکو سفر کرد، به او گفت: »اعتماد می کنم 
افغانستان  مردم  می کنم«.  هم  نظارت  ولی 
کافی  اعتماد  تنها  یاد گرفته اند که  نیز حاال 
نیست ـ به ویژه در شهری که سرمه را از 
اعتماد  با  همراه  باید  بل  ـ  می زنند  چشم 

نظارت هم وجود داشته باشد.
غیررسمی،  و  ابتدایی  معلومات  ارایۀ   
مردمی  نظارِت  از  نمونه یی  حقیقت  در 
صورت  این  به  مردم  است.  انتخابات  بر 
می خواهند نشان دهند که هم چون شانزده 
و  دارند  در صحنه حضور  حمل، هم چنان 
از رای خود پاس داری می کنند. پرسشی که 
می تواند مطرح باشد این است که چرا برخی 
از تیم ها این اقدام را غیرقانونی می خوانند و 

در حقیقت نگراِن ارایۀ معلومات اند؟ 
از ارایۀ اطالعات در مورد نتایج انتخابات، 
رای  می دانند  که  می هراسند  تیم هایی  تنها 
را  تالش هایی  حاال  و  نیاورده اند  را  الزم 
و  نامشروع  راه های  از  که  کرده اند  آغاز 
تغییراتی  خود  آرای  میزان  در  غیرقانونی، 
برگزاری  از  پیش  که  آنانی  کنند.  وارد 
انتخابات چشم امید نه به آرای مردم، بل به 
تقلب بسته  بودند، حاال هم بیکار نیستند و 
می خواهند از آخرین فرصت ها به نفِع خود 
که  گفته اند  گذشته ها  از  ورنه،  ببرند.  سود 
از بوی آن هم  باشد،  هر کی سیر نخورده 

نمی ترسد!
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کی ها نگراِن اعالم نتایِج انتخابات اند؟  

به  اولیه  نتایج  هنوز  و  می گذرد  انتخابات  از  روز  سه 
صورت رسمی اعالم نشده است. البته که مطابق قانون، 
تعلل  این  اما  است  نرسیده  آرا  نتایج  اعالم  وقت  هنوز 
باعث شده که نامزدان پیشتاز از طریق رسانه های مربوط 
به خودشان و نیز از راه شبکه های اجتماعی خودشان را 
برندۀ درصد بیشتر آرا اعالم کنند. البته این وضع، ویژۀ 
هر  طرفداران  که  گونه یی  به  باشد.  می تواند  جامعۀ  هر 
را  نظرشان  مورد  نامزد  دارند،  که  ملحوظاتی  بنابر  نامزد 
برنده می پندارند و بوق برنده شدن آنان را سر می دهند 
این پیش داوری ها باعث بروز مشکالت بسیار  اما اکثراً 
می شود. از جمله این که ذهنیت مردم تحت تاثیر تبلیغات 
که  موقعی  و  می گیرد  شکل  مشخصی  نامزد  طرفداران 
نشان  واکنش  آن  برابر  در  می شود،  روشن  اصلی  نتایج 
می دهند که گاهی باعث بروز خشونت های خونینی نیز 
که  دارد  وجود  توقع  یک  دست کم  بنابراین،  می شود. 
نامزدان محترم و طرفداران شان از پیش داوری ها دربارۀ 
برای  دردسری  ایجاد  باعث  مبادا  تا  بپرهیزند  انتخابات 

مردم گردد.
اما پرسش این است که منشای چنین پیش داوری هایی در 
کجاست؟ به نظر می رسد که دلیل اصلی در تحلیل های 
پیشا انتخاباتی بوده است. آن جا که گمان زده می شد، آرا 
میان نامزدان پیشتاز تقسیم می شود و کسی نمی تواند رای 
۵0+۱ را به دست بیاورد. از این رو، ممکن است که در 
به  بنابراین،  برود.  دوم  دور  به  انتخابات  شرایطی  چنین 
تحلیل  این  به  اتکا  با  نامزدان  از  برخی  نظر می رسد که 
بپندارند،  پیروز  را  در هر شرایطی خود  که  دارند  سعی 
تا باشد در بدترین شرایط یکی از چند پیروز انتخابات 
به  هیچ  انتخابات  است  ممکن  آن که  حال  شوند.  تلقی 
اول  دور  همین  در  نامزدان  از  یکی  و  نرود  دوم  دور 
۵0+۱ را پوره کند و رییس جمهور مملکت شود که در 
از  برخی  از سوی  داوری هایی  پیش  آن صورت، چنین 
نامزدان وضعیت را خراب تر می سازد. در حالی که واضح 
است که فقط یک نامزد بیشترین رای را از آن خود کرده 
است و نامزدان دیگر به ناحق ادعای داشتن رای بیشتر 
و حتا باالتر از پنجاه درصد را دارند. با این وجود هنوز 
به گونه قطعی مشخص نیست که نامزد پیشتاز چند درصد 

آرا را به دست آورده است.  
در این میان دو نکتۀ مهم و قابل توجه وجود دارد. یکی 
این که اگر مقامات و مسووالن برگزاری انتخابات و نیز 
متولیان حکومت سعی بر آن داشته باشند که آرای مردم 
را به سمت دلخواه خود بکشانند، به یقین که کار سخت 
از آن چه خواهد شد که تصورش می رود. زیرا هم  تر 
اکنون این گمانه زنی ها وجود دارد که ممکن است در 
افغانستان  مردم  اما  شود.   زده  برد  دست  آرا  شمارش 
از کمیسیون های انتخاباتی انتظار دارند که در شمارش 
بگیرند.  کار  الزم  صداقت  از  آن  نتایج  بررسی  و  آرا 
کمیسیون  که  است  این  اصلی  دعدغه های  از  یکی  زیرا 
شکایت های انتخاباتی باید در مورد شکایت هایی که به 
این نهاد رسیده است برخورد جدی و عادالنه داشته باشد 
و نباید نگرش های کور قومی و گروهی سبب شود که 
سلیقه های  فدای  کشور  سرنوشت  و  جامعه  ارزش های 
تجربه  از  کمیسیون  این  زیرا  و جامعه برنداز شود.  غلط 
الزم در رسیده گی به شکایت ها برخوردار نیست و این 
می تواند سبب مشکالتی در کار این کمیسیون گردد. به 
هرصورت انتظار ما از کمیسیون های انتخاباتی این است 
که به رای مردم افغانستان احترام بگذارند و تالش ورزند 
سیاست  گذاری  سیاست  شعاع  زیر  انتخابات  نتیجۀ  که 
 گذاران در ارگ قرار نگیرد و این گونه به هویت خودشان 
و هویت این نهادها نیز احترام قایل شوند و باعث ایجاد 

اعتماد در کشور گردند.

نتـایج انتـخابات؛

از ادعا تا واقعیت

 ارایۀ معلومات 
ابتدایی و غيررسمی، 
در حقيقت نمونه یی 
از نظارِت مردمی 
بر انتخابات است. 
مردم به این صورت 
می خواهند نشان دهند 
که هم چون شانزده 
حمل، هم چنان در 
صحنه حضور دارند و 
از رای خود پاس داری 
می کنند. پرسشی که 
می تواند مطرح باشد 
این است که چرا 
برخی از تيم ها این 
اقدام را غيرقانونی 
می خوانند و در 
حقيقت نگراِن ارایۀ 
معلومات اند؟
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امور  در  مداخله  به  نسبت  امریکا  متحده  ایاالت  به  چین 
معاون  دیدار  از  پس  که  هشداری  داد؛  هشدار  هنگ کنگ 
رییس جمهور امریکا با دو تن از مدافعان برجسته دموکراسی 

این دولت شهر صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هنگ کنگ که به سال ۱997 
پس از مدت ها مستعمره انگلیس بودن به چین بازگردانده شد، 
چندین سال است که با رهبران پکن برای تصویب اصالحات 
با هدف برگزاری انتخاباتی مستقیم به منظور تعیین رهبری این 

دولت شهر به سال ۲0۱7 در کشمکش است.
تنش ها زمانی افزایش یافت که حامیان این اصالحات، دولت 
چین را به مداخله در امور هنگ کنگ متهم کرده و گفتند چین 
تماما  پیشنهاد کرده که  انتخابات ۲0۱7  برای  را  کاندیداهایی 
وفادار به پکن هستند؛ اقدامی که به تبع آن کاندیداهای مخالف 

را از میدان به در می کند.
هنگ  دولت  سابق  و  ارشد  مقام های  از  یکی  چان،  آنسون 
از موسسان اصلی حزب مخالف  کنگ و »مارتین لی«، یکی 
دموکراتیک این دولت شهر جمعه با جو بایدن، معاون باراک 

اوباما، رئیس جمهوری امریکا در کاخ سفید دیدار کردند.
هنگ کنگ  در  چین  خارجی  کمیسیونر  دفتر  حال  همین  در 
اعالم کرد: ایاالت متحده بایستی از مداخله در امور این دولت 
شهر بپرهیزد. واشنگتن باید به صورت کامال جدی از مداخله 

اجتناب کند تا روابط بین پکن و امریکا متزلزل نشود.
چین توافق کرده که هنگ کنگ رهبر  آتی خود را در ۲0۱7 
انتخاب کند؛ اقدامی که بزرگترین روند دموکراسی در خاک 

چین محسوب می شود.

اسـد نامـزد خواهد شـد؟
بر آیند همه رفتارهای جامعه جهانی و دستورالعملی که 
حکومت اسد در پیش گرفته این است که بشار اسد در 
انتخابات شرکت می کند و هیچ کسی هم توانایی ممانعت 

از انتخاب مجدد او را ندارد.
از  مختلف  مسائل  به  جهانی  جامعه  شدن  سرگرم  با 
انظار  از  سوریه  بحران  موضوع  اوکراین  بحران  جمله 
دور شده است، موضوعی که در راس موضوعات مورد 

بحث میان باراک اوباما، رییس جمهوری 
بن  عبداهلل  ملک  با  امریکا  متحده  ایاالت 
عبدالعزیز، پادشاه عربستان در سفر هفته 
گذشته وی به ریاض بود، سفری که در 
به  امریکا  جدی  کمک  وعده  با  نهایت 
مخالفان سوری و مواضعی که نسبت به 
که  سوریه  جمهوری  ریاست  انتخابات 
قرار است تا قبل از ماه ژوئن برگزار شود، 
مجموعه  از  رسید.  پایان  به  شد  اتخاذ 
مواضعی که از سوی خارجی ها در قبال 
این  توان  می  است  شده  اتخاذ  سوریه 
گونه برداشت کرد که کشورهای درگیر با 
موضوع سوریه به طور کلی نسبت به آن 
غافل نیستند و همچنان چشم خود را بر 
روی آن متمرکز کرده اند اگر چه همچنان 
متناقض برخورد می کنند و با سر درگمی 
تحوالت جاری در این کشور را زیر نظر 
دارند. آن چه برداشت می شود این است 
که بعید به نظر می رسد در آینده نزدیک 
به دست  توافقی روشن در مورد سوریه 
آید. ۱۱ کشور حاضر در کنفرانس موسوم 
حکومت  از  سوریه«  ملت  »دوستان  به 
سوریه خواستند که از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری خودداری کند چرا که 
نخواهند  قبول  وجه  هیچ  به  را  آن  نتایج 

داشت.
در حالی که معاون وزیر امور خارجه ایران اعالم کرد که 
ایران تالش نمی کند بشار اسد را تا آخر عمر در قدرت 
نگه دارد )البته مشخص نکرد که کمتر از پایان عمر هم 
چقدر است( مسکو از زبان معاون وزیر امور خارجه و 
نماینده ویژه روسیه در امور سوریه، میخائیل بوگدانوف 
که با روزنامه الحیات در ۲8 مارچ مصاحبه کرد، گفت 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  است  بعید  که 
این کشور  از بحث راه حل سیاسی در  سوریه به عبور 
منجر شود برای این که با این انتخابات چیزی تغییر نمی 
کند. این انتخاباتی است که بر روی اراضی سوریه برگزار 
می شود و شامل مناطق خارج از آن یا پناهندگان سوری 

نمی شود و مخالفان آن را به رسمیت نخواهند شناخت.
باعث  سوریه  دوستان  به  موسوم  کشورهای  مواضع 
تاکید  سوری  مسووالن  شد،  سوریه  حکومت  اعتراض 
کردند که با هر گونه مداخله خارجی که استقالل کشور 
را زیر سوال ببرد مخالفند و آن را دخالت در امور داخلی 
می  سوریه  مردم  توسط  سرنوشت  تعیین  و  کشور  این 
دانند، در عین حال حکومت سوریه این نکته را نیز می 

یا  ایران  مواضع  با  مطابق  موضعی  چنین  اتخاذ  که  داند 
روسیه نخواهد بود.

که  گویند  می  سوریه  مسائل  بر  آگاه  دیپلماتیک  منابع 
برگزاری  بحران  از  جلوگیری  برای  الزم  توانایی  غرب 
از  ممانعت  و  سوریه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
مواضع  سایه  در  هم  آن  ندارد،  را  اسد  مجدد  انتخاب 
به  اخیر  های  ماه  در  بارها  که  امریکا  جمهوری  رییس 
مناسبت های مختلف گفته است که به هیچ وجه تمایل 
به دخالت در امور داخلی سوریه را ندارد. برای همین 
ویران شده  در سرزمینی  که  انتخاباتی  نتایج  از  صحبت 
صورت می گیرد و شاهد مناطق مختلف جنگی هولناک 

است بسیار سخت است و باعث می شود تا اظهار نظرها 
به دلیل وجود مشکالت متعدد در  درباره آن که طبیعتا 
مناطقی محدودتر برگزار خواهد شد بسیار مشکل باشد. 
با وجود این که واشنگتن ابزارهای الزم برای جلوگیری 
از برگزاری این انتخابات را ندارد و قصد مداخله در این 
را  سوریه  انتخابات  حال  این  با  اما  ندارد  هم  را  کشور 
»اشمئزاز کننده« توصیف کرده است. چنین اظهار نظری 
بهتر  یا  نیست  مسیری  هیچ  بازگوکننده 
واکنشی  به  آمادگی  اعالم  بگوییم  است 
از  انتخابات  برگزاری  صورت  در  خاص 
بدان  این  نمی شود.  اسد محسوب  سوی 
غیاب  در  نیز  اروپا  مواضع  که  است  معنا 
ایاالت متحده که به عنوان رهبری جریان 
فاقد هر  مخالف اسد محسوب می شود، 
گونه  هر  نبود  است.  تاثیرگذاری  گونه 
نیز  عربی  کشورهای  سوی  از  موضعی 
کامال متناقض با همه رفتارها و مواضعی 
چنین  اند.  کرده  اتخاذ  کنون  تا  که  است 
مساله ای باعث می شود که اسد همچنان 
به فکر ماندن در قدرت بماند و از آن سو 
این برداشت به وجود آید که غرب بدش 
تا  کند  حفظ  قدرت  در  را  اسد  آید  نمی 
در  موجود  طویل  و  عریض  تروریسم  با 

سوریه مبارزه کند.
در  که  است  ها  مدت  غرب  مواضع  البته 
قبال اسد توام با تناقض است. از یک سو 
بیش از یک سال است که مشروعیت آن 
را زیر سوال می برد و از سوی دیگر به 
موضوع  در  خصوص  به  آن  با  همکاری 
این  در  پردازد.  می  شیمیایی  های  سالح 
نیز  را   3 ژنو  کنفرانس  موضوع  باید  میان 
مون،  کی  بان  که  کنفرانسی  کرد.  اضافه 
آمادگی  از  ملل صحبت  سازمان  کل  دبیر 
برای برگزاری آن کرده به رغم این که خوب می داند تا 
آخرین لحظه حکومت اسد اصرار به حفظ قدرت دارد 
و با همین نیت در آن شرکت خواهد کرد، همان طور که 

در کنفرانس ژنو ۲ شرکت کرد.
خالصه این که بر آیند همه رفتارهای جامعه جهانی و 
دستورالعملی که حکومت اسد در پیش گرفته این است 
که بشار اسد در انتخابات شرکت می کند و هیچ کسی 
در  ندارد.  را  او  مجدد  انتخاب  از  ممانعت  توانایی  هم 
انتخاب مجدد اسد غرب و کشورهای مخالف  صورت 
حکومت بشار اسد ضربه مهلکی را متحمل خواهند شد

هشدار چين به امریکا درباره 
مداخله در امور هنگ کنگ

تاثـیر بحران اوکـراین
 بر اقتصاد جهان

راسموسن:بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان در هندبرگزار شد

 برای مهار روسیه باید هزینه های 
دفاعی ناتو افزایش یابد

روز  دنیا  پارلمانی  انتخابات  بزرگترین 
دوشنبه در هند آغاز شد. در این انتخابات 
انجامد  به طول  هفته  است شش  قرار  که 
بیش از 800 میلیون نفر واجد شرایط رای 

دادن هستند.
رای گیری  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
)به  صبح  هفت  ساعت  حوزه  شش  در 
وقت محلی(  آغاز شده که پنج حوزه در 
شمال  در  »تیریپورا«  و  »آسام«  ایالت  دو 
اولین  این  دارند.  قرار  کشور  این  شرق 

مرحله از 9 مرحله انتخابات است.
هزار   930 در  تن  میلیون   8۱4 حدود 
پای  کشور  سراسر  در  رای گیری  حوزه 

نظر  مورد  انتخاب حزب  با  تا  رای می روند  صندوق های 
خود، دولت جدید هندوستان را انتخاب کنند.

پایان می یابد و  میالدی  مه سال جاری  انتخابات ۱۲  این 
نتایج آن ۱6 می اعالم می شود.

پست  کسب  دنبال  به  »کنگره«  حزب  از  گاندی،  رائول 
از حزب مخالف  مودی«  »نارندرا  و  است  نخست وزیری 
محسوب  وی  رقیب  هند(  )مردم  جاناتا«  »بهاراتیا  اصلی 

می شود.
مانموهان سینگ، نخست وزیر هند، از حزب کنگره، در 
انتخابات امسال شرکت ندارد. حزب او امسال به رهبری 

رائول گاندی پا به عرصه انتخاباتی گذاشته است.
گاندی، پسر سونیا، بیوه ایتالیایی راجیو گاندیست. از سونیا 

گاندی به عنوان قدرتمند ترین زن هند یاد می شود.
نظرسنجی ها حاکیست که بسیاری از رای دهندگان، حزب 
کنگره را مسوول وضع نابسامان اقتصادی و مجموعه ای از 

پرونده های فساد مالی و اداری می دانند.
هند  مردم  حزب  دولت،  مخالف  اصلی  حزب  رهبری 
نارندرا مودی، سیاستمدار  )بهاراتیا جاناتا( امسال برعهده 

ایالت  اعظم  وزیر   ۲00۱ ازسال  که  است  برانگیز  بحث 
گوجرات در غرب هند بوده است و در این مدت توانسته 
گوجرات را به مرکز مهم فعالیت های اقتصادی کشور بدل 

کند.
وی همچنین متهم است که در دوره تشدید خشونت های 
مذهبی در سال ۲00۲، که طی آن بیش از هزار نفر که اکثرا 
مسلمان بودند کشته شدند، اقدامات الزم برای پیشگیری 

از این حوادث را انجام نداده بود.
شرکت  امسال  رقابت های  در  نیز  کوچک تر  حزب  چند 
پیروزی  به  نتوانند  دارند. در صورتی که احزاب بزرگ تر 
قاطع دست پیدا کنند، احزاب کوچک تر در تشکیل دولت 

ائتالفی نقش مهمی ایفا خواهند کرد.
سفلی  مجلس  در  اکثریت  کسب  برای  احزاب  این  تمام 
 ۵43 سابا(  )لوک  سفلی  مجلس  می کنند.  تالش  پارلمان 
کرسی دارد و هر حزب یا ائتالفی که بتواند ۲7۲ کرسی را 

کنترل کند، مامور تشکیل کابینه خواهد شد.
همچنین برای اولین بار، مردم در برگه های رای گیری از 
گزینه »هیچ کدام« برخوردارند و در نتیجه می توانند به پای 

صندوق رای بروند اما به هیچ کاندیدایی رای ندهند!

انگلیس  در  مستقر  آناالیتیکا«  »آکسفورد  بین المللی  مشاوره  موسسه 
جهانی  اقتصاد  بر  اوکراین  تحوالت  کرد،  عنوان  ویژه  گزارشی  در 
تاثیرگذار بوده و موجب شده که تفکیک سیاست و اقتصاد از یکدیگر 

دشوارتر شود.
بر اساس این گزارش تنش ها در اوکراین سبب شده گرایشات منفی 

در اقتصاد روسیه تسریع شده یا مبالغه شوند.
قیمت  میالدی  جاری  سال  می رود  انتظار  کرد:  اضافه  گزارش  این 
غالت در سطح جهانی گران تر شود و قیمت مواد غذایی نیز بی ثبات 
شده و افزایش پیدا کند زیرا بحران بر اقتصاد اوکراین تاثیر گذاشته 

است.
این گزارش تصریح کرد: از طرف دیگر بازارهای جهانی عمدتا در 
حالی بحران کنونی را نظاره گر هستند که انتظار دارند این بحران به 

طور بالقوه به دارایی های روسیه نیز سرایت کند.
احتماال  و  آخرین  چهارمین،  انرژی  صفحه ای   ۱8 تحلیل  این  در 

مهمترین حوزه ای است که از بحران اوکراین تاثیر می پذیرد.
در  بیشتر  چه  هر  روسیه  آینده  زمستان  در  می رود  انتظار  چه  اگر 
تامین انرژی اخالل ایجاد کند اما این اقدامات در درجه اول بر خط 

لوله هایی که از اوکراین عبور می کنند تاثیر بگذارد.
در ادامه این گزارش آمده است: هر نوع سناریو مبنی بر اینکه مسکو 
در جریان گازرسانی به اروپا مداخله کند بر فوریت ایجاد تنوع در 
تامین گاز اضافه می کند. با این وجود تضعیف بازار گاز روسیه سالها 

زمان می برد.
خط  طریق  از  تنها  گاز  تامین  در  تنوع  کرد:  تصریح  گزارش  این 

لوله های جدید و واردات گاز از امریکا امکان پذیر خواهد بود.

در  متحدانش  و  انگلیس  که  کرد  عنوان  ناتو  کل  دبیر 
»تجاوز  به  دفاعی  بخش  در  بیشتر  هزینه  با  باید  ناتو 

غیرقانونی« روسیه علیه اوکراین واکنش نشان دهند.
آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو در مقاله یی که در 
نشریه تلگراف به چاپ رسید، نوشت که اعضای ناتو 
باید نیروهای مسلح خود را مدرن کنند زیرا روسیه به 

دنبال تقسیم اروپا است.
وی در این خصوص نوشت: همه اعضای ناتو باید منابع 
سرمایه گذاری  درست  توانایی های  تقویت  در  را  الزم 
اقتصادی کنونی  اقدامات در شرایط  این  کند. هر چند 

دشوار است اما شرایط دفاعی آن ها را می طلبد.
این در حالی است که بار دفاع از ۲8 کشور عضو ناتو 
گذشته  سال  دارد.  قرار  امریکا  دوش  به  همه  از  بیش 
را  ناتو  از هزینه های دفاعی  آمریکا 7۲ درصد  میالدی 
 ۵9 میزان  این   ۱99۵ سال  در  که  حالی  در  کرد  تقبل 

درصد بود.
راسموسن افزود: در درازمدت، ضعف امنیتی هزینه به 

مراتب بیشتر از سرمایه گذاری کنونی خواهد داشت.
ناتو در واکنش به بحران اوکراین، هواپیماهای جنگنده 
با  مرز  هم  که  لیتوانی  و  لتونی  استونی،  کشورهای  در 
روسیه هستند مستقر کرد. عالوه بر این تعدادی هواپیما 
لهستان و رومانی فرستاده  فراز  به  برای گشت زنی  نیز 

شد.

                                                                                                                                              منبع النهار/ديپلماسی ايرانی
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بخش دوم و پایانی

نــکات تغــذیه یی بــرای 

خواب آلوده ها
غالت سبوس دار

فانتزی  نان های  مانند  سبوس دار  غالت 
پاستاهای  و  ماکارونی ها  یا  سبوس دار 
ویتامین  و  فیبر  از  سرشار  سبوس دار، 
نه  آن ها  مصرف  بنابراین  هستند.   E
عروقی  بیماری های  به  ابتال  خطر  تنها 
با  و LDL خون را کاهش می دهد، بلکه 
عروق  در  چربی  رسوب  از  پیش گیری 
خونی و بهبود جریان خون بدن، باعث 
خون رسانی بهتر به مغز و بهبود عمل کرد 
هوشیاری  به  اگر  بنابراین  می شود،  آن 
بیشتری در طول روز نیازمندید، مصرف 

غالت سبوس دار را افزایش دهید.

گوشت قرمز
محتوای  دلیل  به  قرمز  گوشت  هضم 
باالی پروتئین و چربی، به ساده گی انجام 
جذِب  و  هضم  برای  بدن  و  نمی شود 
قرمز،  غذایی حاوی گوشت  وعدۀ  یک 
بنابراین  می کند؛  مصرف  باالیی  انرژی 
از  پس  و رخوت  حس خواب آلوده گی 
خوردن غذاهای حاوی گوشت گوساله 
برای  است.  اجتناب ناپذیر  گوسفند،  و 
بیشتر، گوشت های  شادابی و هوشیاری 
جایگزین  را  ماهی  به خصوص  سفید 

گوشت های قرمز کنید.

مصرف ماهی
اشاره  خواب آلوده گی  رفع  برای  قرمز  گوشت  به  ماهی  برتری  مورد  در  پیش تر 
کردیم. ماهی هم چنین منبع بسیار غنی اسیدهای چرب امگا 3 است. امگا 3 موجود 
در ماهی باعث بهبود عمل کرد مغز می شود، بنابراین برای هوشیاری بیشتر و دوری 

از خواب آلوده گی حداقل هفته یی 3 بار ماهی مصرف کنید.

چای و قهوه
کافئین  حاوی  نوشیدنی های  از  باالتر،  تمرکز  قدرت  و  بیشتر  هوشیاری  برای 
مانند چای، قهوه، نسکافه یا چاکلیت داغ به عنوان میان وعده کمک بگیرید. این 
بلکه به شما  افزایش می دهد،  تنها تمرکز شما را  نه  نوشیدنی ها به صورت گرم 
آرامش می بخشد؛ اما در عین حال در مصرف نوشیدنی های کافئین دار افراط نکنید، 
نتیجه  باعث کاهش آب بدن و در  زیرا ُمدر بوده و زیاده روی در مصرف آن ها 

خسته گی و ناهوشیاری می شود.

شیرینی
قند مهم ترین سوخت مغز است. این قند از راه دریافت و هضم شکر، شیرینی ها و 
انواع ترکیبات نشاسته یی در بدن تأمین می شود؛ پس مصرف خوراکی های شیرین 
و مواد قندی به میزان معقول برای افزایش میزان هوشیاری و تمرکز در طول روز 

توصیه می شود.

انواع میوه
میوه ها و آب میوه های طبیعی حاوی قند بوده و مصرف روزانۀ آن ها می تواند با 
افزایش سطح گلوکز خون، باعث بهبود عمل کرد مغز و افزایش هوشیاری شود. 
برای کاهش خسته گی و خواب آلوده گی، روزانه حداقل 7-۵ عدد میوه مصرف 
کنید. هم چنین میوه ها بهترین جایگزین برای انواع تنقالت در میان وعده های چرب 
و شور هستند. هم چنین میوه هایی مانند گریپ فروت، مالته و سیب دارای اندیس 

گالیسمی پایینی بوده و مصرف آن ها باعث افزایش هوشیاری می شود.

محمد مهدی ميرلو 

دو  به  ارسطو  نزد  فلسفه  تقسیم بندي 
شاخۀ فلسفۀ نظري و فلسفۀ عملي، یکي 
دقیق ترین  حال  عین  در  و  نخستین  از 
تقسیم بندي ها در خصوص فلسفه است. 
تا  شد  مقدمه یي  تقسیم بندي  چنین 
اسالمي،  فلسفۀ  حوزۀ  در  او  پیرواِن 
و  عقل  دربارۀ  مشابهي  تقسیم بندي 
شاخه هاي آن کنند. عقل یکي از جواهر 
از  که مجرد  پنجگانه محسوب مي شود 
ماده بوده و تجرد آن هم برحسب ذات 
و هم به حسب عقل است. عقل از دو 

جنبه مورد برسي واقع مي شود:
مبدای  که  عالمه  قوۀ  یا  نظري  عقل  ۱ـ 
منفعل  باال  عالم  از  و  است  دریافت 

مي شود.
-۲ عقل عملي که مبدای فعل و منشای 

افعال گوناگون است. 
الزم به ذکر است که عقل عملي متکي به 
عقل نظري است. براي بررسي دقیق تر 
این تقسیم بندي، به تعریف ابن سینا از 
این دو جنبه در کتاب شفا توجه مي کنیم 
که مي نویسد: “قوۀ نخستین نفس آدمي 
نظري  عقل  و  شده  داده  نسبت  نظر  به 
عمل  به  دومین  قوۀ  و  مي شود  خوانده 
نام  عملي  عقل  و  مي شود  داده  نسبت 
دارد کار آن واجب و ممتنع و کار این 

قبیح و جمیل و مباح است.
قسم  چهار  بر  خود  نظري  عقل  حال 
است: هیوالني، ملکه، بالفعل، مستفاد.” 

هدف از چنین تقسیم بندي بدین منظور 
است که ابن سینا مي خواهد نشان دهد 
نظري  عقل  وسیلۀ  به  ما  نفس  چه گونه 
نایل  معقوالت  درک  و  علوم  مبادي  به 
عقل  براي  منظور،  این  براي  و  مي شود 

نظري چهار مرتبه قایل مي شود. 
عقل هیوالني

نخستین مرتبه از مراتب چهارگانۀ عقل 
این  در  است.  هیوالني  عقل  نظري، 
مرتبه، عقل قابلیت پذیرش هر معقولي 
دارد.  را  نخستین  معقوالت  اصل  در  و 
مرتبه  این  در  عقل  دیگر،  عبارت  به 
به  تسمیه  وجه  است.  محض  قابلیت 
که چون  است  نیز چنین  هیوالني  عقل 
فاقد  ذات خود  به  که  نخستین  هیوالي 
هیوالي  به  نیز  عقل  است،  صورت 

نخستین تشبیه شده است. 
عقل بالملکه

صرف  قابلیت  از  خروج  مرتبه  این  در 
دریافت  با  عقل  و  گرفته  صورت 
حصول  براي  نخستین،  معقوالت 
معقوالت ثانوي مهیا مي شود. براي مثال 
مي توان از استعداد امي براي نویسنده گي 
در این باره استفاده کرد. وجه تسمیۀ این 
مرتبه نیز چنین است که معقوالت دوم 
قابل  نکتۀ  است.  شده  ملکه  نفس  در 
توجه این که این مرتبه، تمام مراحلي را 
که انسان درصدد فراگرفتن علوم است، 

در برمي گیرد. 
عقل بالفعل

در این مرتبه عقل از معقوالت نخستین 
که  را  ثانوي  معقوالت  و  گرفته  کمک 
اکتسابي هستند، حاصل مي کند و آن گاه 
ذخیره  انسان  نفس  در  معلومات  این 
مي شود. علت نامیدن این مرحله به عقل 
معقوالت  که  است  دلیل  این  به  بالفعل 
دوم بالفعل در آن موجودند و حاجتي به 

اکتساب مجدد آن ها نیست. 
عقل مستفاد

مرحلۀ چهارم از مراتب چهارگانۀ عقل، 
نفس  مرتبه  این  در  است.  مستفاد  عقل 
به فعل عبور کرده  از مرحلۀ قوه  آدمي 
و خود کمال و حصول معقوالت ثانوي 
است و نفس آن ها را بالفعل درمي یابد. 
وجه تسمیۀ این مرتبه نیز چنین است که 
نفس این علوم را از طریق عقلي بیرون 
عقل  که  مي کند  کسب  آدمي  نفس  از 

فعال نامیده مي شود. 
عقل فعال

سیر تکاملي عقل از عقل هیوالني تا عقل 
مستفاد بر اثر فیض عقل فعال است.

است  آدمي  هستي  از  خارج  که  قوه یي 
چهارگانۀ  مراحل  از  را  آدمي  نفس  و 
عقل نظري گذرانده و از نقص به کمال 
در  سینا  ابن  چنان که  مي کند.  هدایت 
نمط سوم چنین مي آورد: »الذي یخرج 
من الملکه الي الفعل التام و من الهیوالني 

ایضا الي الملکه فهو العقل الفعال«. 
آن  جایگاه  و  فعال  عقل  پیرامون 
است.  شده  بسیاري  بحث هاي 
active intel� فعال  عقل  )نخستین بار 

ارسطو  ارسطو مطرح شد.  lect( توسط 

در کتاب دربارۀ نفس چنین مي نویسد: 
“این عقل چون ذاتًا بالفعل است، مفارق 
و فناناپذیر و نامخلوط است؛ زیرا فاعل 
اما  است...  منفعل  از  ارجمندتر  همواره 
بیندیشد و  عقل چنین نیست که گاهي 

شد،  مفارق  وقتي  فقط  نیندیشد.  گاهي 
همان است که بالذات هست و تنها این 
است.  ابدي  و  ازلي  فناناپذیر  که  است 
مع ذلک ما به یاد نمي آوریم، زیرا عقل 
منفعل  عقل  اما  است،  نامنفعل  فعال 
فسادپذیر است و بدون عقل فعال هیچ 

چیز نمي اندیشد”. 
دقیق  نظریۀ  کاپلستن،  دیدگاه  از  اما 
نیست.  معلوم  فعال  عقل  دربارۀ  ارسطو 
از  جنبه یي  را  فعال  عقل  نیز  نوسباوم 
مي سازد.  را  اندیشه  که  مي داند  عقل 
از  جدایي پذیر  یا  مفارق  غیرجسماني 

جسم موجود زنده است.
عقل  نسبت  گفت  مي توان  تعبیري  به 
نور  نسبت  همانند  معقوالت  به  فعال 
فعال  عقل  یعني  است؛  مبصرات  به 
مي سازد.  شدن  ادراک  قابل  را  معقول 
اسکندر  هم چون  کساني  بعدها  هرچند 
با  را  فعال  ابن رشد، عقل  افرودیسي و 
خدا یکي گرفتند، اما مسلمًا این نگرش 

با دیدگاه ارسطو سازگار نخواهد بود. 
اهمیت عقل فعال که با تعبیري هم چون 
بیان  نیز  واهب الصور  یا  دهم  عقل 
سینا  ابن  جهان شناسي  نزد  مي شود، 
او  جهان شناسي  طرح  مي شود.  آشکار 
فلکي  نفوس  بر عقول عشره و  مشتمل 
از عقل  است که در یک سلسلۀ طولي 
نشأت  واحد  از  فیض  اثر  بر  که  اول 
علت  که  دهم  عقل  به  و  شروع  گرفته، 
واهب الصور  و  بشري  نفوس  وجودي 
این  یقینًا  هرچند  مي شود.  ختم  است، 
نظریه از ارسطو به عاریت گرفته شده، 
اما بسط و گسترش آن را نزد فیلسوفان 
نمي توان  سینا  ابن  باالخص  اسالمي 

نادیده گرفت. 
حال به خالصۀ آن چه در این مقاله ذکر 

شده مي پردازیم:
مراتب  تقسیم بندي  از  هدف  ۱ـ 
چه گونه گي  بیان  نظري،  عقل  چهارگانۀ 
توسط  معقوالت  درک  و  علوم  حصول 

نفس است.
۲ـ عقل نظري در نزد حکمت مشاء در 
عقل  تا  هیوالني  عقل  از  تکاملي  سیر 
به  محض  قوۀ  از  تعبیري  به  و  مستفاد 

فعلیت محض حرکت مي کند.
مستلزم  نظري  عقل  مراتب  بررسي  3ـ 

توجه به بحث قوه و فعل است.
4ـ از طریق عقل فعال، مراتب چهارگانۀ 

عقل نظري تحقق پیدا مي کند. 

مراتب
عقل

ميوه ها و آب ميوه های طبيعی 
حاوی قند بوده و مصرف 
روزانة آن ها می تواند با 
افزایش سطح گلوكز خون، 
باعث بهبود عمل كرد مغز و 
افزایش هوشياری شود. 
برای كاهش خسته گی و 
خواب آلوده گی، روزانه حداقل 
7-5 عدد ميوه مصرف كنيد. 
هم چنين ميوه ها بهترین 
جایگزین برای انواع تنقالت 
در ميان وعده های چرب و شور 
هستند. هم چنين ميوه هایی 
مانند گریپ فروت، مالته و 
سيب دارای اندیس گالیسمی 
پایينی بوده و مصرف آن ها 
باعث افزایش هوشياری 
می شود



محمدتواب اميری

یک  دارای  ما،  کشور 
و  درازدامن  تاریِخ 
بوده  پُربار  فرهنِگ 
فرهنگی اش  آثار  که 
الماس  دانه های  مثل 
بشریت  تاریِخ  تاج  بر 

و  بی شمار  تعابیِر  فرهنگ،  مورد  در  می درخشند. 
شرِح مفصل موجود است که یک جا  ساختِن آن ها 
و گنجانیدن شان در قالب یک تعریف، کاری ست 
کوشش  نوشته  این  در  اما  ناممکن.  و  مشکل 
از  کامل  و  جامع  نسبتًا  تعریِف  چند  که  می شود 

فرهنگ ارایه شود.
دانش ها،  از  پیوسته  به هم  مجموعه یی  فرهنگ، 
باورها، آگاهی ها، ارزش ها، هنجارها و مهارت های 
الزم و ضروری برای زنده گِی اعضای یک جامعه 
جامعۀ  زیسِت  ادامۀ  امکان  آن،  بدون  و  است، 

بشری وجود نخواهد داشت. 
با نگاهی ساختارمند به جوامع بشری و با توجه 
فرهنگ  از  دیگری  تعریِف  می توان  تفاوت ها،  به 

به دست داد: 
روحی،  ممیزهای  از  کامل  مجموعه یی  فرهنگ، 
یا  جامعه  یک  که  است  عاطفی  و  فکری  مادی، 
گروه اجتماعی را مشخص می کند و نه تنها شامل 
هنرها، بلکه شامل اشکال زنده گی، حقوق انسانی، 
نظام های ارزشی، سنت ها و اعتقادها نیز می  شود.

 )۱(
فرهنگ  در  لغوی  معنای  از رهگذر  فرهنگ  واژۀ 

پارسی معین چنین آمده است:
و  »فــــر«  واژۀ  دو  از  مرکب  »فرهنگ 
»هنــگ« بوده، و به معنای ادب، تربیت، 
رسوم  و  آداب  و  معرفت  علم،  دانش، 
اروپایی ها  نزد  فرهنگ  واژۀ  می باشد. 
اروپایی  ادبیات  در  و  دارد  قدیمی  پیشینۀ 
ارایه شده  این مهم  از  تعاریف گوناگونی 
است و در ُکل در اغلِب موارد از فرهنگ 

سه برداشت عمده دارند:
و  زیبا  هنرهای  در  فضیلت  برترین  ۱ـ 
امور انسانی که هم چنین به فرهنگ عالی 

شهرت دارد؛
و  عقاید  دانش،  از  یک پارچه  الگویی  ۲ـ 
یادگیری  و  گنجایش  به  که  بشری  رفتار 

اجتماعِی نمادین بسته گی دارد؛
ارزش ها،  گرایش ها،  از  مجموعه یی  3ـ 
نهاد،  یک  که  مشترک  اعمال  و  اهداف 
تعریف  و  مشخص  را  گروه  و  سازمان 

می کند«. )۲(
تا این جا، از آن چه گفته آمد، به این نتیجه 
می رسیم که؛ فرهنگ دربرگیرندۀ اعتقادها، 
تفکر،  طرز  اخالقیات،  باورها،  ارزش ها، 

احساسات و عواطِف اعضای یک جامعه است که 
در یک جغرافیای معین زیست می کنند.

 نده ـ نگارندۀ این سطور ـ با توجه به مطالعاتی 
که در حوزۀ فرهنگ دارم، به این باور رسیده ام که 
حوزۀ مطالعات فرهنگ شناسی را چنین تقسیم بندی 
باید کرد تا زمینۀ شناسایی این مهم آسان تر گردد: 
زون  فرهنگ  والیتی،  فرهنگ  محلی،  فرهنگ 
که  فراملی  فرهنگ  و  ملی،  فرهنگ  سمت،  یا 
با  که  ملت هایی ست  فرهنگ های  از  مجموعه یی 
اجتماعی  تاریخی، فرهنگی،  هم مشترکات دینی، 
این  جزییات  به  این جا  در  دارند.  جغرافیایی  و 
بحث نمی پردازم، زیرا از حوصلۀ این کوتاه نبشته 
مردم  فرهنِگ  چونی  و  چیستی  به  فقط  باالست، 

نگاه کوتاهی می اندازم.
رسومِ  و  آداب  از  مجموعه یی  مردم،  فرهنگ   
عامیانه یی ست  تصنیف های  و  افسانه ها  و  مردم 
به  و  آفریده شده،  یا  و  مردم سروده  به وسیلۀ  که 
هیچ صورت گوینده یا آفرینشگِر اصلی و نخستیِن 
به  نسل  و  سینه  به  سینه  آن ها  نیست؛  معلوم  آن 
نسل انتقال یافته اند. هر قوم، ملیت و ملت، گذشتۀ 
ادبی، تاریخی و فرهنگِی خودش را دارد که این 
و  مشهود  کاماًل  ما  چندقومِی  کشورِ  در  موضوع 

محسوس است. 
برای  ما در هر کجایی که زنده گی داشتند،  مردمِ 

تفریِح روحی خودشان، داشته های ویژه یی داشته اند 
این  از  می کند.  حکایت  آن ها  بودِن  زنده  از  که 
جمله یکی هم، سروده های فولکلوریک و مردمی 
فراوردۀ حاالت روحی،  است که حاصل ذوق و 
شور و حال و جلوه های هستی ست که در طول 
کوه نشین،  چه  مختلف،  ملت های  همپای  زمانه ها 
چه بادیه نشین، چه شهرنشین و چه دهاتی، آمده 
و در فرصت های مختلف برای حاضرین سرگرمی 

آفریده و هیجان بخشیده است.
 سروده های فولکلوریک، از طرفی تاریِخ زنده یی 
تبارهاست که که  نزدیِک همۀ  از زنده گِی دور و 
به  به نسِل دیگر به ارث رسیده و سینه  از نسلی 
تا این دوره ها نقل شده است. ولی خواهی  سینه 
نخواهی، در مقاطع مختلِف تاریخی تازه هایی هم 
به فرهنگ مردمی، سروده های فولکلوریک و سایر 

هنرهای مردمی اضافه شده است.)3( 
و  نویسنده  نصیب  ناصر  محمد  استاد  جناب 
فرهنگ  به  پیوند  در  کشور،  ژرف نگر  پژوهشگر 
آن  ذکر  که  دارد  به جایی  و  زیبا  گفته های  مردم، 

خالی از اهمیت نخواهد بود: 
سال  در  بار  نخستین  برای  مردم  فرهنگ 
در  انگلیسی  مورخ  تامس  توسط  ۱846میالدی 
گردید.  یاد  فولکلور  نام  به  لندن  اتینیوم  روزنامۀ 
معادل  انگلیسی  زبان  در  که  »فـوک«  یا  »فـولک« 
واژۀ »اتنوس« بوده، به معنای گروهی از مردم است 

که زبان یا آداب و رسوم یا به طور ُکلی مقتضیات 
از  عبارت  »لــــور«  و  دارند  مشترک  اجتماعی 
آگاهی و یا دانش می باشد که واژۀ فولکلور، دانش 

مردم معنا می دهد. 
به  امبروازرتن  بار  نخستین  دیگری،  قول  بر  بنا 
سال ۱88۵ میالدی، آثار باستان و ادبیات عوام را 

فولکلور نامید.
برخی نویسنده  گان، واژۀ فولکلور را در نوشته های 
فارسی، به مردم شناسی و ادبیات عامیانه برگردان 
کرده اند که آن قدر درست نبوده و برگردان درست 

آن، دانش عوام یا فرهنگ مردم می باشد.
    شوق به فولکلور به تدریج جهان شمول شد و 
در اکثر کشورها، انجمن های فولکلوریا ـ فرهنگ 
میالدی   ۱88۲ در  چنان که  شد.  تشکیل  ـ  مردم 
انجمن فولکلور فرانسه و در سال ۱888 میالدی 
مجلۀ  که  آمد،  میان  به  امریکا  فولکلور  انجمن 
همین  طرف  از  فولکلور«  امریکن  آف  »دجورنال 
همین گونه  کرد.  آغاز  نشراتی اش  کار  به  انجمن، 
سابق،  شوروی  اتحاد  جمهوریت های  آلمان،  در 
آسترالیا، سویزلیند، جاپان، یوانان، آیرلند، مکسیکو 
سازمان های  غیره،  و  اسکاندیناوی  ممالک  و 
تحقیقاتی فولکلور یا فرهنِگ مردم موجود بوده و 
در اسکاتلند نیز مجلۀ فولکلوریک به نشر می رسید.
    در عراق مجلۀ »التراث الشعبی« در راه معرفی 
فولکلور ممالک عربی از طرف وزارت اعالم آن 

کشور به نشراِت خود آغاز نمود. در کشور عزیز 
عامیانه  ادبیاِت  دربارۀ  سراج االخبار،  از  پس  ما 
کابل  ادبی  انجمن  اما  است؛  شده  شروع  نشرات 
معاصر  ادبیات   تاریخ  در  را  درخشانی  کارهای 
زیادی  توجه  میان،  آن  در  که  داده  شکل  کشور 
رساله یی  این،  بر  عالوه  است.  شده  فولکلور  به 
اوراق مجلۀ  از  فولکلور« قسمتی  نام »رهنمای  به 
این گونه  و  داد  اختصاص  به خود  را  کابل  وزین 
کشور  در  فولکلوریک  تحقیقات  اساسی  تهداب 
را گذاشت. چنان که گردآوری و نشر قسمت های 
مختلف فولکلوریِک زبان پشتو توسط انجمن ادبی 
کابل و سپس پشتو تولنه، یک کار نسبتًا غنیمت و 

قناعت بخش به شمار می رود.)4(
ُکلی می توان گفت که فرهنگ مردم  در یک دید 
ادب،  قومی،  رواج های  و  رسم  از  است  عبارت 
هسته گذاران  که  هنرها  و  باورها  عرفان،  اخالق، 
اصلی آن، جمعیتی از مردم است که با تمام صداقت 
و امانت داری، فرهنگ قدیمی خویش را نسل به 
نسل انتقال داده اند و تا امروز این روش ادامه دارد. 
در این جا جا دارد که از کارهای فرهنگی یی که در 
این سال ها از سوی انجمن ها و نهادهای علمی ـ 
صورت  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  و  پژوهشی 
انجمن  راستا  این  در  کنم.  یادآوری  نیز  گرفته 
گویته  افغانستان،  علوم  اکادمی  افغانستان،  قلم 
ـ  علمی  نهاد  افغانستان،  فرهنگ  خانۀ  انستیتوت، 
پژوهشی فرهنگستاِن قلم که توسط سید مصطفی 
سعیدی و نگارندۀ این سطور پایه گذاری شده، و 
سایر نهادهای فرهنگی و علمی ـ پژوهشی که ذکر 
نامِ همۀ آن ها  از حوصلۀ این نبشته باالست، نقش 
بسیار مهم در پاسداشِت فرهنِگ مردمی داشته اند. 
اکنون در یک نگاه کوتاه، به بیان کارهایی که 
این نهادها و مراکز فرهنگی صورت داده اند، 

می پردازیم:
و  منارجام  فرد  به  منحصر  آبدۀ  شمولیت  ـ 

وادی بامیان در فهرست میراث های جهانی
ـ نام گذاری شهر غزنی به نام مرکز فرهنگ 
و تمدن جهان اسالم و کسب این لقب طی 

یک مراسم ویژه
ـ احیای مجدد موزیم ملی افغانستان

آثار  از  پارچه  سه هزار  حدود  جمع آوری  ـ 
تاریخی

ـ ثبت و راجستر آثار گنجینۀ باختر و احیای 
مجدد آرشیف ملی

تاق  تیمورشاه،  مقبرۀ  بابر،  باغ  بازسازی  ـ 
گوهرشاد  آرامگاه  میوند،  آبدۀ  پغمان،  ظفر 
و چندین آبدۀ تاریخی دیگر در پایتخت و 

والیات
ـ  کاوش های فنی ساحات مختلف باستانی 
از  جلوگیری  و  والیات  و  پایتخت  در 
تاریخی  آثار  قاچاق  و  خودسر  حفریات 

افغانستان
ـ بازسازی تعمیرهای کتابخانۀ عامه در پایتخت و 

بعضی از والیات
ـ احیای مجدد هنر تیاتر، فلم و موسیقی و بازسازِی 

بخشی از ساختمان های مربوط به آن ها
سمینارها،  ادبی،  و  عرفانی  محافل  راه اندازی  ـ 
برجستۀ  شخصیت های  از  یادبود  و  کنفرانس ها 
و  ملی  روزهای  به مناسبت  سیاسی  و  فرهنگی 

بین المللی. )۵(

سرچشمه ها:
News./http://www.iranpress.ir/farhang/template1-1

59=aspx?NID

۲- مجموعه مقاالت در پیوند به فرهنگ، نشر شده 
در انترنت

3- پوهندوی سلطان محمد انصاری، دانستنی های 
جغرافیای عمومی افغانستان، ناشر: موسسۀ نشراتی 

سرور سعادت، سال چاپ ۱390هـ خ، ص 6۱8
4- محمدناصر نصیب، دوبیتی های شیرین، ناشر: 
انتشارات خاور، سال چاپ ۱384هـ خ؛  موسسۀ 

ص ص، ح و ط
۵- پوهندوی سلطان محمد انصاری، دانستنی های 
جغرافیای عمومی افغانستان، ناشر: موسسۀ نشراتی 
سرور سعادت، سال چاپ ۱390هـ خ، ص ۵34.

 

    سال ششم   y شمارة یکهزار دو صدو  هفتاد و دوم   y سه  شنبه  19 حمل / فروردین y 1393 7جمادی الثانی  y 1435 8اپریل 2014

چیستی و چونِی فرهنگ 
و فرهنِگ مردم
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از انفجار در مسیر انتقال صندوق هاي راي در هرات جلوگیري شد

برگزاري انتخابات افغانستان...
کمیسیون  از  گفت:  نیز  کابل  در  روسیه  سفیر 
مستقل انتخابات افغانستان دعوت می کنیم از نحوه 

برگزاری انتخابات امسال روسیه بازدید کند.
تفاهمنامه همکاری  امضای  لزوم  بر  وی همچنین 
تاکید  افغانستان و روسیه  انتخابات  کمیسیون های 

کرد.
والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 

افغانستان شانزدهم حمل برگزار شد.

حليمه حسينی
به  انتخاباتی  شکایت های  درِج  برای  زمان 
کسی  قانوناً  و  رسماً  دیگر  و  رسیده  پایان 
جریاِن  در  آن چه  هر  به  نسبت  نمی تواند 
اما  کند.  درج  شکایتی  گذشت،  انتخابات 
خود  تأیید  به  که  شکایت هایی  انبوه  همین 
شده،  درج  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
گواه این است که اوالً مردم، نهادها، نامزدان 
مکانیزم  به  و جریانات سیاسی، همه و همه 
باور  انتخاباتی  شکایاِت  کمیسیون  کارکرد  و 
کمیسیون  این  نام  از  که  همان طور  و  دارند 
پیداست، یگانه مرجع باصالحیِت رسیده گی 
به شکایات انتخاباتی ست که امروز چشِم امیِد 

همه به آن دوخته شده است. 
تقلبات و مشکالتی که به رغم تمامِ تالش های 
مردمی و غیرمردمی در راستای هرچه شفاف تر 
از  بخشی  داد،  رخ  انتخابات ـ  شدن  برگزار 
هم چنان  ناگفته،  بخشی  و  شد  درج  آن ها 
مکتوم ماند. اما نتیجه آن بود که دنیـا به این 
حقیقت اعتراف کرد که مردمِ افغانستان حاضر 
شدند جسورانه، مبادلۀ خون و جان شان را با 
دور  این  در  آن چه  و  باشند.  داشته  رأی شان 
عمومی  افکار  و  مردم  عمل کردِ  در  به خوبی 
به  نسبت  مردم  متفاوِت  نگاه  بود،  مشهود 
انتخابات و هم چنین تقلب های انتخاباتی بود. 
این بار خودِ مردم به آن درجه از رشد و درک 
از واقعیت ها و نحوۀ برگزاری انتخابات رسیده 
تقلب  بوی  کجا  دهند  تشخیص  که  بودند 
به مشام می رسد و کدام حرف و  و دسیسه 
و خیرخواهی ست  کمک  روی  از  راهنمایی، 
و کدام سخن به نیِت نفاق و کارشکنی! حتا 
این بار شاهد بودیم که مردم خود حساس و 
هوشیارانه، کارکرد ناظریِن انتخاباتی را که به 
نهادها و  یا  نامزداِن مختلف و  از  نماینده گی 
جریانات سیاسی سر صندوق ها حاضر بودندـ 
تحلیل و ارزیابی می کردند و می کوشیدند تا 
خود و رأی خود را از غلتیدن به دامِ ترفندهای 
سیاسِی گروه هایی که می خواستند رأی مردم 

را مصادره کنند، نجات دهند. 
هرچند این جای غرور و سربلندی داشت و 
دارد که مردمِ ما در سومین دور از انتخابات 
تما تر،  چه  هر  شکوهِ  با  ریاست جمهوری 
پای  به  امنیتی  تهدیدهای  تمام  وجود  با 
صندوق های رأی رفتند؛ اما باید پذیرفت که 

تالش  کسانی  و  گرفت  هم صورت  تقلباتی 
کردند صندوق ها را به نفع جریان و یا نامزدِ 
خاصی پُر کنند. مشکالت اساسی و جدی یی 
درسِت  مدیریت  عدم  از  ناشی  بیشتر  که 
سوی  از  است،  انتخابات  مستقل  کمسیون 
شده  مردم  جدِی  نگرانی های  باعث  دیگر 
فرصت  انتخاباتی،  شکایات  کمسیون  است. 
از  بخشی  یا  مانده،  باقی  وقت  در  تا  دارد 
طرح و پالِن از پیش تعیین شدۀ حلقۀ تقلب 
و مهندسِی انتخابات را تکمیل کند و یا این که 
است،  جایگاهش  و  نام  شایستۀ  که  آن گونه 
شکایاتی  به  منصفانه  و  درست  رسیده گی  با 
پیدا  دست های  ورزد  تالش  شده،  درج  که 
مهندسِی  خواهان  که  را  کسانی  ناپیدای  و 
انتخابات بودند را افشا کرده و به مردم ثابت 
کند که اعتماد آن ها مرجع درسِت خود را یافته 
است و اگر هم تقلبی صورت گرفته، مکافاتی 
را در پی خواهد داشت و آرایی که به ناحق 
به صندوقی ریخته شده اند، از َدور محاسبات، 
خارج و آرایی که به بهانه های مختلف ـ مثل 
در دسترس قرار ندادِن اوراق رأی دهی و ... 
های  صندوق  به  شدن شان  ریخته  از  مانع  ـ 
رأی شده اند، به نوعی وارد محاسبات خواهد 
شد. اما این محاسبه وقتی امکان پذیر است که 
عامالن اصلِی این خیانت ها و سهل انگاری ها، 
شناسایی شده و در مقابِل ملت محاکمه شوند 

و توضیحات و دالیِل آن ها شنیده گردد. 
باید دید که چرا یک چنین موانع و مشکالِت 
جدی بر سر تجلِی ارادۀ جمعِی این ملت قرار 
گرفت و سود این بازی را بیشتر چه کسی و 

یا جریانی از آِن خود خواهد ساخت؟
این  عکِس  اگر  انتخاباتی  شکایات  کمسیون 
درج  که  شکایاتی  از  بخواهد  و  کند  عمل 
تیوری  این  بگذرد؛  بی تفاوتی  با  است،  شده 
کمیسیون  خود  که  می گیرد  قوت  بیشتر 
مستقِل انتخابات به عالوۀ کمیسیون شکایات 
انتخاباتی، این بار بخش بزرگی از پالن و طرح 

مهندسِی انتخابات و تقلب در آن بوده اند. 
شرایط  این  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
و  بلندنظری  و  درایت  با  می تواند  حساس، 
بحرانی  عمل کرد،  در  شفافیت  و  عمل  دقِت 
یا  و  مهار کرده  است،  راه  در  که  را  گسترده 
به آن دامن بزند. باید عمل کردِ این کمیسیون 
در سطح و اندازه یی، شفاف و گویا و عادالنه 

باشد که هیچ صدایی بی پاسخ و هیچ سوالی 
اگر  بوده،  اگر مشکلی  نماند.  باقی  بی جواب 
دستی خالف منافع ملی کار کرده و در صدد 
اگر  انتخابات حرکت کرده،  بر  ایجاد خدشه 
ضعفی به اثبات رسیده و سهل انگاری صورت 
این ها  بوده؛ همۀ  اگر تعمدی در کار  گرفته، 
باید در یک فضای کاماًل دور از تشنج، زد و 
بند و معامله گری، آشکارا توضیح داده شوند. 
چرا که شهروندانی که با در کف دست گرفتِن 
تهدیدهای  تمام  جان خریدِن  به  و  جان شان 
امنیتی به پای صندوق های رأی رفتند، بدون 
شک نتیجۀ این انتخابات را آن قدر حیاتی و 
سرنوشت ساز می دانند که نتیجه را تا آخرین 
لحظات، قدم به قدم و هوشیارانه دنبال کنند. 
و  تشنج  هنوز  و  آرام اند  مردم  کنون  تا  اگر 
بحرانی به صورت علنی جامعه را فرا نگرفته، 
صبورانه  مردم  که  است  خاطر  این  به  شاید 
مانند غریقی که به آخرین تخته پاره ها چنگ 
می اندازد تا خود را روی آب نگاه دارد و جان 
به سالمت بَرد، دل به عدالت و توجه و دقِت 

کمیسیون شکایات انتخاباتی بسته  اند. 
این بار  باید  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
و  حق گویی  بی طرفی،  و  انصاف  رعایِت  با 
حق طلبی را مشِی خود قرار دهد و به دور از 
تمام ترفندها و توطیه هایی که دشمِن سالمت 
انتخابات و در حقیقت دشمِن این امانت ملی 
و مردمی است، رسیده گی و پیگیری دقیق  و 
شفافی را صورت دهد تا زیر چتِر این شفافیت 
که  چه  هر  انتخابات  نتیجۀ  رسیده گی ها،  و 
باشد، برای همۀ ملت قابل قبول شده و رییس 
جمهوری که از دل این فرآیند بیرون می آید، 
با یک ضریب اطمیناِن باالتری بتواند دولتی 
اقوام  همۀ  مشارکِت  و  ملی  وحدت  پایۀ  بر 
در  شفافیت  زیرا  کند.  پایه گذاری  گروه ها  و 
انتخابات، رسیده گی به شکایت های انتخاباتی 
هر  که  باشد  اصل  این  ضامِن  می تواند   ... و 
یک  به حذِف  بخواهد  که  و حرکتی  جریان 
گروه و جریان به نفِع دیگری اقدام کند، جایی 
برای رشد و تبارز در این دیار ندارد و کسی 
که داعیۀ خدمت و حکومت را در سر دارد، 
راهی جز تن دادن به خواست و ارادۀ مردم و 
طلِب مشارکت و همیاری از دیگر گروه ها و 

اقوام و جریان ها نخواهد داشت.

در  انفجار  وقوع  از  کشور  امنیتی  نیروهای 
در  رای  حامل  صندوق های  عبور  مسیر 

والیت هرات افغانستان جلوگیری کردند.
فرماندهی پولیس هرات اعالم کرد: مخالفان 
عبور  مسیر  در  را  بمب  عدد  مسلح، چهار 
اوبه  ولسوالی  در  رای  حامل  صندوق های 

والیت هرات جاسازی کرده بودند.
نیروهای امنیتی، بمب های جاسازی شده را 
کشف و خنثی کردند و صندوق های حامل 

رای به مرکز والیت هرات منتقل شد.
صندوق های  داشتند  قصد  مسلح  مخالفان 

رای گیری را در مسیر ولسوالی اوبه هدف 
قرار دهند.

این درحالی است که روز یکشنبه براثر وقوع 
انفجار در مسیر عبور کاروان صندوق های 
رای در والیت قندوز ، سه نفر ازجمله یک 
انتخابات  کمیسیون  کارمند  یک  و  پولیس 

کشته شدند.
نیروهای  به  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
امنیت  است  داده  دستور  کشور  امنیتی 
این  از  و  تامین  را  رای  صندوق های 

صندوق ها به خوبی حفاظت کنند.
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کسـی با تقلب به ارگ...
خبرنگاران  از  زیادی  شماری  که  خبری  نشست  این  در 
داخلی و خارجی حضور داشتند، به نماینده گان کاندیداهای 
موارد  عمده ترین  تا  شد  داده  فرصت  جمهوری  ریاست 
شکایت های انتخاباتی خود را مطرح کنند و به پرسش های 
شکایات  به  رسیده گی  مسووالن  سوی  از  نیز  خبرنگاران 

انتخاباتی، پاسخ داده شد.
نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری هرکدام به نوبت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  مردم  شور  پر  شرکت  از 
رشادت های  و  تالش ها  و  کردند  قدردانی  افغانستان 
نیروهای امنیتی افغان در جهت تامین امنیت انتخابات را نیز 

مورد ستایش قرار دادند.
نماینده گان  سوی  از  شده  مطرح  شکایات  عمده  ترین 
افغانستان عبارتند  انتخابات ریاست جمهوری  کاندیداهای 

از:
۱.کمبود برگه های رای   در برخی مراکز رای گیری از جمله 

در والیت های شمالی، شمال شرقی، مرکزی و غربی؛
۲.پر شدن صندوق ها به نفع کاندیدای مشخصی در برخی 

مناطق افغانستان؛
یافتن  ادامه  انتخاباتی و  ناظران  از  3. ضرب و شتم برخی 

روند رای گیری در غیاب آن ها؛
نفع  به  رای گیری  روند  در  دولتی  مقام های  دخالت   .4

کاندیدای مشخص؛
نفع  به  پرشدن  و  رای  صندوق های  برخی  شکستن   .۵

کاندیدای مشخص؛
شکایت های  به  رسیده گی  کمیسیون  رییس  پایان  در  
انتخاباتی افغانستان اطمینان داد که آن ها به عنوان امانت دار 
آرای مردم، تالش می کنند تا آرای واقعی از آرای مشکوک 

و غیر معتبر تفکیک شوند.
به  رسیده گی  مراحل  تمام  تا  شد  متعهد  سعادت  ستار 
صورت  به  و  رسانه ها  حضور  در  انتخاباتی  شکایت های 

علنی و عادالنه انجام یابد.

آمادۀ برگزاری انتخابات...
انتقال این  به مراکز والیت ها رسیده است و عملیات 
صندوق ها به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل ادامه دارد.
نتوانسته  تاکنون  کمیسیون  این  گفت:  همچنین  وی 
است آرای هفتاد و چهار ولسوالی را به مراکز والیت ها 
شده  اتخاذ  زمینه  این  در  الزم  تدابیر  اما  دهد  انتقال 

است.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید 
روز  هشت  تا  رای  صندوق های  انتقال  عملیات  کرد: 
تکمیل  انتخابات  کمیسیون  مرکزی  دفتر  به  دیگر 

خواهد شد.
درصورتی که ثابت شود شماری از آرای صندوق های 
ناظران  و  نامزدها  حضور  با  است،  تقلبی  انتخابات 

انتخاباتی آن صندوق ها قرنطینه خواهد شد.

مانـدگار، ماندگار...
و هر از گاهی که دست اندرکاراِن رسانه ها به ویژه 
زمامداراِن کشور  ناآرامی  اسباِب  رسانه های چاپی 
به  را  رسانه  دست اندرکاراِن  یا  ساخته،  فراهم  را 
تبعیدش  کرده اند  وطن  از  هم  یا  و  بند  کشیده اند 
تا  متأسفانه  و  است  حقیقت  این  گواهِ  تاریخ  که 
و  زورگویان  دست  از  رسانه ها  اهل  دم،  همین 

فسادپیشه گان، روزگارِ خوش ندارند.
به ویژه  ـ  ماندگار  وزیِن  روزنامۀ  دست اندرکاراِن 
ـ  پریانی  نظری  آقای  روزنامه  این  مسووِل  مدیر 
دشوار  راهِ  این  نامالیماِت  و  از گزند حوادث  نیز 

بند  به  و  تا سوءقصد  تهدید  از  و  نمانده  امان  در 
وجود  با  اما  کرده،  تجربه  را  همه  شدن،  کشیده 
هیچ گاه  بوده،  آن ها  راه ِ  فرا  که  چالش  این همه 
قلم شان از حرکت باز نایستاده و همواره در جهت 
مطالب  و  اخبار  گزارش ها،  نشر  و  آگاهی دهی 
ملِی  رسالت  اجتماعی،  و  ادبی  فرهنگی،  سیاسی، 

خویش را ادا کرده اند.
      شایسته است که به بهانۀ شش ساله گی روزنامۀ 
ماندگار، از یک ویژه گِی این روزنامه به گونۀ کوتاه 

یادآوری کنم. 
درست نویسی یک اصِل انکارناپذیر در کار رسانه یی 
است و با تأسف که اغلِب رسانه های کشور به این 

مهم چندان ارج قایل نیستند؛ اما روزنامۀ ماندگار 
حد  تا  بسیار،  محدودیت های  و  مشکالت  به رغم 
قناعت بخش اصول درست نویسی و ویراستاری را 
دیگر  برای  الگویی  است  توانسته  و  کرده  رعایت 

رسانه های نوشتاری باشد.
وزیِن  روزنامۀ  شش ساله گی  فرجام،  در         
ماندگار را به مدیر مسوول و تمام دست اندرکاراِن 
این روزنامه تبریک می گویم و آرزو دارم که این 
روزنامه سال های سال به نشراِت خود ادامه دهد و 
هم چنان مثل گذشته بدرخشد و بدرخشد و بازهم 

بدرخشد!  

کمیسیون شکایات انتخاباتی و چشِم امیِد مردم



وزیر خارجۀ سویدن:

نامزدان ریاست جمهوری افغانستان با نتیجۀ 
انتخابات مسووالنه برخورد کنند
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دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا سه شنبه شب با دو دیدار آغاز می شود. رئال در 
دورتموند با خیالی آسوده از اندوخته بازی رفت به 
میدان خواهد رفت. چلسی هم در استمفوردبریج باید 

انتقام شکست بازی رفت را از پاریسی ها بگیرد.
دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا سه شنبه شب با برگزاری دو دیدار آغاز می شود.

چلسی - پاری سن ژرمن
با  رفت  دور  در  شد  موفق  فرانسه  پاری سن ژرمن 
آن  در  دهد.  شکست  را  چلسی  یک  بر  سه  نتیجه  
لوئیز )گل به خودی(  دیدار اسکوئل الوتزی، داوید 
و خاویر پاستوره برای پاری سن ژرمن گلزنی کردند و 
تک گل چلسی را ادن هازارد از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رساند. البته خبر بد برای تیم فرانسوی مصدومیت 
از  را  برگشت  دیدار  که  است  ابراهیموویچ  زالتان 
دست داده و ممکن است دو بازی تیمش در مرحله 
صدرنشینی  بدهد.  دست  از  را  رقابت ها  این  از  بعد 
لیگ فرانسه این هفته  در خانه موفق شد رن را سه بر 
صفر شکست دهد تا با روحیه خوبی به استقبال این 

دیدار برود.
فصل  این  قهرمانی  مثلث  راس  سه  از  یکی  چلسی 
لیگ برتر انگلیس محسوب می شود. آنها اوایل هفته  
موفق شدند استوک سیتی را با سه گل شکست دهند 
را  کرده  کسب  پاری سن ژرمن  که  مشابهی  نتیجه   تا 
با  بازی  در  مورینیو  ژوزه  شاگردان  آورند.  دست  به 
و  ماتیچ  نمانیا  حضور  از  نمی توانند  پاری سن ژرمن 

محمد صالح استفاده کنند و هنوز مشخص نیست که 
ساموئل اتوئو به این دیدار می رسد یا خیر.

لیگ  قهرمان  توانست  که   ۲0۱۲ سال  در  چلسی 
قهرمانان شود در مرحله یک چهارم نهایی در دیدار 
رفت برابر ناپولی در ایتالیا سه بر یک شکست خورد 
پیروز  بر یک  برگشت موفق شد چهار  دیدار  اما در 
شود. نکته جالب این است که در سال ۲0۱۲ چلسی 
برتر  لیگ  را در  استوک سیتی  ناپولی،  برابر  شکست 

توانست  سپس  و  برد 
چهار  گل  پر  نتیجه   با 
بر یک تیم ایتالیایی را 
امسال  دهد.  شکست 
شکست  از  پس  نیز 
برابر  یک  بر  سه 
این  پاری سن ژرمن 
استوک  شد  موفق  تیم 
برتر  لیگ  در  را  سیتی 
باید  دهد.  شکست 
آیا  دید  و  ماند  منتظر 
شاگردان  برای  تاریخ 

ژوزه مورینیو تکرار می شود یا خیر.
بوروسیادورتموند - رئال مادرید

بوروسیادورتموند در حالی پذیرای رئال مادرید است 
که در دیدار رفت با سه گل شکست خورده است و 
دورتموند  دارد.  نتیجه   این  برای جبران  کمی  شانس 
روبرت  نام  به  بزرگ  غایب  یک  رفت  دیدار  در 
شب  شنبه  سه  دیدار  در  اما  داشت  لواندوفسکی 

می تواند از حضور مهاجم لهستانی خود بهره ببرد.

رئال  آلمان  در  شد  موفق  گذشته  فصل  دورتموند 
مادرید را با نتیجه  پر گل چهار بر یک شکست دهد 
یافت.  راه  نهایی  نیمه  به مرحله  تیم  این  با حذف  و 
این بار به نظر می رسد شرایط برای شاگردان یورگن 
کلوپ سخت  باشد. آنها شنبه شب با برتری دو بر یک 
لیگ  رده بندی  جدول  دوم  رده  در  ولفسبورگ  برابر 

آلمان قرار گرفتند.
رئال مادرید که پس از شکست برابر بارسلونا و سویا 
موفق  شب  شنبه  داد،  دست  از  را  جدول  صدر  که 
صفر  بر  چهار  ارزشمند  برد  سوسیداد  زمین  در  شد 
دلیل  به  رونالدو  کریستیانو  دیدار  آن  در  کند.  کسب 
این  اما  نداشت  مسابقه حضور  زمین  در  مصدومیت 
قهرمانان  لیگ  در  را  تیمش  می تواند  پرتغالی  مهاجم 

اروپا همراهی کند.
کریستیانو رونالدو این فصل با زدن ۱4 گل در لیگ 
و  است  مسابقات  این  گل«  »آقای  اروپا  قهرمانان 
توانسته به رکورد ۱4 گل لیونل مسی در سال ۲0۱۲ 
این فصل  برسد. در صورتی که رونالدو موفق شود 
یک گل دیگر را به ثمر برساند رکورد بیشترین گل در 
یک فصل لیگ قهرمانان اروپا را به تنهایی به نام خود 

ثبت خواهد کرد.
به  با دو دیدار  این مرحله چهارشنبه شب  بازی های 
پایان می رسد که بایرن  مونیخ در خانه از منچستریونایتد 
پذیرایی خواهد کرد و آتلتیکو مادرید نیز در ورزشگاه 

ویسنته کالدرون پذیرای بارسلونا خواهد بود.

افغانستان می گویند که کشور سویدن  مسووالن وزارت خارجۀ 
برای بازسازی افغانستان ساالنه بیش از ۱00 میلیون دالر کمک 

می کند.
ضرار احمد عثمانی وزیر خارجه طی یک نشست خبری در کابل 
با کارل بیلدت همتای سویدنی اش از ادامه همکاری های سویدن 

با افغانستان خبر داد.
آقای مقبل اظهار داشت که آنان در نشست خود، پیرامون مسایل 
مختلف از جمله بازسازی افغانستان بعد از سال ۲0۱4 میالدی 

صحبت نموده اند.
 ۱00 از  بیش  ساالنه  سویدن  کشور  که  ساخت  خاطرنشان  وی 

میلیون دالر را در امر بازسازی افغانستان کمک می کند.
نظامی  نیروهای  که  داشت  بیان  همچنین  کشور  خارجه  وزیر 
چارچوب  در  میالدی   ۲0۱3 تا  میالدی   ۲00۲ سال  از  سویدن 

نیروهای پی آر تی در والیت جوزجان فعالیت داشته اند.
آقای  عثمانی از گشایش سفارت افغانستان در سویدن خبر داد 
و ابراز امیدواری نمود که دوستی دو کشور دوامدار و عمیق تر 

از پیش باشد.
برگزاری  سویدن،  خارجه  وزیر  بیلدت  کارل  حال،  همین  در 
انتخابات افغانستان را یک موفقیت بزرگ برای مردم این کشور 
خوانده و گفت که برگزاری این انتخابات، تأثیر مستقیم و قابل 

مالحظه یی در تقویت دموکراسی دارد.

و  جمهوری  ریاست  نامزدان  از  همچنین  بیلدت  کارل  آقای 
انتخابات که از سوی  نتایج نهایی  تا  شوراهای والیتی خواست 
آن مسووالنه  با  و  پذیرفته  را  اعالم می شود  انتخابات  کمیسیون 

برخورد کنند.
وی همچنین تاکید نمود که کشورش نسبت به تمامی تعهدات 
خود در قبال افغانستان متعهد بوده و همکاری های این کشور در 
بخش های مختلف نظامی، ملکی، اقتصادی و به خصوص بخش 

سکتور خصوصی ادامه خواهد داشت.
گفتنی است که وزیر خارجه کشور نیز برگزاری انتخابات را یک 
موفقیت بزرگ برای افغانستان خوانده و گفت: » مردم افغانستان 
در روز ۱6 حمل آرزوی خود را به صندوق های رای ریختند 
به  و  اند  ساالری  مردم  و  دموکراسی  طرفدار  که  دادند  نشان  و 

مفکوره و نظام طالبانی نه گفتند«.
انتخابات  به  نسبت  جهانی  جامعه  واکنش  مورد  در  مقبل  آقای 
مردم  که  دریافتند  جهانیان  همه  که  داشت  بیان  نیز  افغانستان 
افغانستان طرفدار تقویت و رشد نظام مردم ساالر و دموکراسی 
در کشور بوده و افغانستان به سوی پیشرفت در حرکت می باشد.
وی در مورد امضای توافقنامۀ امنیتی نیز خاطرنشان ساخت که 
حکومت افغانستان عالقه مند به امضای این توافقنامه بود و امکان 
زیاد وجود دارد که حکومت فعلی این توافقنامه را امضا کند؛ در 

غیر این صورت حکومت بعدی آن را امضا خواهد کرد.

افغانستان... اوباما  چطور 
در  گذشته  سال   ۱۵ در  خشونت ها  زمان 
حامد  غربی،  دیپلمات های  بود،  افغانستان 
کرزی و اطرافیانش را متهم کردند به اینکه 
دستکم ۱00 هزار رای جعلی به صندوق ها 
قالبی  رای  از 800 صندوق  و  کرده  وارد 

استفاده کرده اند.
از جنگ  پس  وضعیت  که  منطقه  یک  در 
را تجربه می کند، سطحی از خشونت قابل 
و  کرزی  میان  کینه توزی  اما  است  انتظار 
دولت اوباما یک نقطه عطف فاجعه بار بود. 
سال  انتخابات  در  بی قانونی  بروز  کرزی 
مدت  و  خواند  ساختگی  کامال  را   ۲009
پنج ساله ریاست جمهوری بعدی را به از 
بین بردن روابطش با امریکا اختصاص داد.
کرزی تالش کرد خود را یک صلح طلب 
نشان داده و هر چه بیشتر در انظار عمومی 
یورش های  غیرنظامیان،  کشتار  به  نسبت 
شبانه نیروهای خارجی و خودداری امریکا 
از کشاندن جنگ به پاکستان انتقاد کرد. در 
یک سال گذشته کرزی از امضای معاهده 
امنیتی که بر اساس آن شرایط حضور بلند 
افغانستان  در  امریکایی  سربازان  مدت 
تصمیم  و  کرده  می شود، خودداری  تعیین 
رئیس جمهور  به  را  معاهده  این  امضای 

بعدی سپرده است.
روزنامه  به  کرزی  پیش  ماه  یک  همین 
واشنگتن پست گفت: در افغانستان جنگی 
معتقدم  من  ندارد.  وجود  جنگیدن  برای 
اکثر این درگیری ها ساختگی بوده و در آن 

تنها افغان ها رنج می برند.
به رغم همه این کوتاهی های حامد کرزی، 
و  اوباما  دولت  ضعیف  سیاست های 
انتظارات غیر واقع بینانه او افول افغانستان 
را تسریع کرد. مقامات امریکایی بالفاصله 
ریاست  به  اوباما  شدن  انتخاب  از  پس 
شریک  یک  داشتن  لزوم  بر  جمهوری، 
این  و  کردند  تاکید  افغانستان  در  معتبر 
تقلب  بدون  احتماال  را که کرزی  واقعیت 

نیز می تواند پیروز شود، نادیده گرفتند.
اوباما در راستای محکوم کردن شکست های 
زمان  در  که  افغانستان  در  بوش  دولت 

داد  دستور  می کرد،  تبلیغ  آن  بر  انتخابات 
افغانستان اعزام  ۲0 هزار سرباز اضافی به 
شوند. وی چندی بعد 30 هزار تن دیگر 
را اعزام کرد و بدین ترتیب تعداد نیروهای 
امریکایی در افغانستان را دو برابر کرد و به 

حدود ۱00 هزار سرباز رساند.
اوباما در حقیقت خواهان افزایش سربازان 
تا  کشید  طول  ماه  سه  و  نبود  امریکایی 
این تصمیم را بگیرد اما او از بابت تبعات 
نگران  مقامات   تقاضای  نپذیرفتن  سیاسی 
در  اضافی  سربازان  این  بود  قرار  بود. 
افغانستان فضایی برای اداره اوضاع ایجاد 
کنند. این راهبرد وابسته به پتانسیل حامد 
اوباما  اما  بود  رهبر  یک  عنوان  به  کرزی 
با  مستقیمًا  و  نکرد  ایفا  را  او  مربی  نقش 
کرزی صحبت نکرد. این راهبرد موثر نبود.
 ۱۲0 سرمایه گذاری  که  هنگامی  اوباما 
با  را  افغانستان  در  امریکا  دالری  میلیارد 
صراحتًا  داد،  کاهش  نیروها  خروج  اعالم 

موضع خود را اعالم کرد.
رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق دولت وی 
اظهار  اوباما  خروج  استراتژی  به  نسبت 

نگرانی کرد.
نوشت:  خاطراتش  کتاب  در  او 
رییس جمهور اوباما به فرمانده خود اعتماد 
کند،  تحمل  را  کرزی  نمی تواند  ندارد، 
در  جنگ  و  ندارد  اعتقاد  خود  راهبرد  به 
افغانستان را جنگ متعلق به خود نمی داند. 
افغانستان  از  برای او همه چیز در خروج 

خالصه می شود.
به  را  بیشتری  خشونت  افغانستان  امروز 
نسبت زمانی که اوباما به ریاست جمهوری 

رسید، تجربه می کند.
افغانستان  در  کمتری  امریکایی های  شاید 
بیشتری  بسیار  تعداد  اما  شوند  کشته 
آمار  اساس  بر  افغانستان  غیرنظامیان  از 
دست  از  را  خود  جان  ملل  سازمان 
می دهند. در این کشور سالح های بیشتر و 
شبه نظامیان بیشتری روی کار آمده اند که 
این احتماالً میراث اوباما است. این اتفاقی 
است که وقتی شما با واقعیت کنار نیایید، 

رخ می دهد.

ورزش
دور برگشت ليگ قهرمانان اروپا 

کار آسان رئال و دشواری چلسی
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د افغانستان دولسمرشۍ او والیتي شوراګانو په انتخاباتو کې دخلکو 

پراخ ګډون د پاکستان د سیايس چارو د کارپوهانو او رسنیو لپاره د 

دپاکستان  دي.  کړي  پیدا  پوښتنې  او  اړه شکونه  په  قوت  د  طالبانو 

)دي نېشن( ورځپاڼې تېره ورځ ویيل وو، د افغانستان د ولسمرشۍ 

په  د خلکو  او  ګډون  افغانانو  زیات شمېر  د  توقع  تر  کې  ټاکنو  په 

نړیوالو ځواکونو  د  له دغه هېواده  ناکامۍ  د طالبانو  راګرځولو کې 

په  افغانستان  د  ته  دورې  اغتشاش  او  ګډوډۍ  د  وروسته  وتلو  له 

بېرته بېولو کې دطالبانو دتوان په اړه پوښتنې راوالړې کړي دي. خو 

یوشمېر افغان شننونکي وايي، دغه ډول رپوټونه طالبان ننګوي چې 

بیا په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړي.

هغوی دغه راز وايي، چې طالبان نه پخوا یو ځواک و او نه به هم په 

راتلونکې کې ځواک وي. 

د پوځي چارو شننونکي جرنال نورالحق علومي ماندګار ورځپاڼې 

ته په مرکه کې وویل، هغه کسان چې په افغانستان کې په ترهګریزو 

فعالیتونو الس پورې کوي، خلک وژين او یا د افغان ملت پر وړاندې 

خنډونه را جوړوي، هغوی هېڅکله هم پياوړي نه ول.

نوموړی وایي، افغان ځواکونه له ځانګړي شهامت او وړتیا برخمن 

دي، پخوا له هغوی رسه وسله او مهامت نه ول، که پوره تجهیز يش 

تامینېدو  د  امنیت  د خپل  نو  او سامل يش:  يې اصالح  مدیریت  او 

پوره وړتیا لري.

د ده په وینا، په تېرو څو کلونو کې روښانه شوه چې د طالبانو شاته د 

پاکستان پوځيان والړ ول، هغوی یې مالتړ کاوه له همدې امله یې په 

افغانستان کې د نا امنۍ جوړولو توان درلود؛ خو اوس چې خلک د 

خپل دولت او امنیتي ځواکونو تر شا درېديل طالبان یې پر وړاندې 

هېڅ نيش کوالی.

په  حکومت  چې  کې  کلونو  څو  تېرو  په  زیاتوي،  علومي  ښاغيل 

بشپړ ډول د امنیت د تامین جوګه نه و، المل یې ترې د خلکو واټن 

اخیستل ول، خو د کونړ، رسینا او نورو پېښو خلکو ته دا فرصت په 

الس ورکړ چې په ټاکنو کې د بدلون راوستنې لپاره د ګډون پرېکړه 

وکړي، خلکو پرېکړه او په ټاکنو کې یې برخه واخیسته.

ځواکونه  امنیتي  یوازې  کړه،  روښانه  ګډون  خلکو  د  وویل،  هغه 

نه دي، چې وېره نه لري بلکې خلک هم وېره نه لري، په هر ډول 

خپلو ځواکونو  د  او   اخیستی يش  برخه  کې  ټاکنو  په  کې  رشایطو 

مالتړ کوالی يش.

او  طالبانو  د  پوځیانو  پاکستانيو  وايي،  شنناندی  یاد  چارو  پوځي  د 

نورو وسله والو په نوم خلک په افغانستان کې لوبوي، هغوی اوس د 

افغان ملت د پرېکړې له امله ماتې خوړلې: نو د دې المله پاکستاين 

افغانستان کې  په  یې  بیا  ننګ راويل،  په  رسنۍ غواړي چې طالبان 

خپلو فعالیتونو ته وهڅوي او دوی خپله ماتې پرې پټه کړي.

امنیتي  خپلو  د  خلک  چېرې  که  زیاتوي،  علومي  نورالحق  جرنال 

ځواکونو تر شا ودرېږي، دښمنان یې کمزوري او امنیت به یې تامین 

وي.

خو د سیايس چارو کارپوه او د سولې د عايل شورا غړی عبدالحمید 

مبارز ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې طالبان له پیله یو 

پياوړی ځواک نه و، بلکې هغه مهال چې د پاکستانیو ملېشو په زور 

یې پر افغانستان برید وکړ، افغانستان اردو نه درلوده، په کورنۍ جګړه 

کې ښکېل و: نو ځکه طالبانو پرمختګ وکړ.

د ده په وینا، د بن له کنفرانس وروسته په ۲۰۰۴ کال کې د پاکستانیو 

پوځیانو له لوري بېرته طالبان رسه منسجم او منظم شول او افغانستان 

ته را واستول شول: )) طالبانو حتی د یوې ولسوالۍ د نیولو وړتیا 

هم نه درلوده، که به یې یوه ولسوالۍ ونیوله نو بېرته به ترې افغان 

دې  له  او  کړه  مخه  ته  ترور  شخصیتونو  د  طالبانو  نیوله.  ځواکونو 

الرې یې غوښتل خپل زور وښيي.((

امنیتي  کې  افغانستان  په  چې  هغې  له  وروسته  وايي،  نوموړی 

د  ځواکونو  افغان  شو،  ولېږدول  ته  ځواکونو  افغان  مسوولیتونه 

طالبان  رسه،  درک  په  وضعیت  اقلیمي  او  جغرافیوي  د  افغانستان 

کاماًل له منځه وړي دي او هغوی اوس یوازې له ځامنرګیو بریدونو 

او د سړک غاړې له ماینونو پرته د بل هېڅ فعالیت توان نه لري.

ښاغلی مبارز زیاتوي، د پاکستانیو رسنیو دا رپوټونه ښکاره کوي چې 

هغوی هم د پاکستان دا کمزوري درک کړې ده او په دې هم پوهېديل 

افغانستان کې د پاکستان د خوښې حکومت رامنځته کولو  په  چې 

کې د پاکستان حکومت ناکام شوی دی.

هغه وویل، د پاکستان دولت اړ دی چې اوس په نورو الرو چارو 

فکر وکړي،ځکه پاکستانیانو د افغان اردو ځواک لیدلی او افغانستان 

یې پېژندل: نو خلک او رسنۍ به یې هم پرې فشار راوړي چې له 

افغانستان رسه د خربو اترو له الرې خپل مسایل حل کړي.

د سیايس چارو دغه شنناندي زیاته کړه، پاکستانیو رسنیو او خلکو 

دا هم درک کړې چې افغان ځواکونه په خالص مټ کوالی يش له 

خپلې خاورې او خلکو دفاع وکړي: )) که څه هم چې پاکستان په 

بیا راکېټونه را توغويل ؛  په ځینو رسحدي سیمو  دې وروستیو کې 

خو خپل ځواب یې هم ترالسه کړی دی. پاکستان په دې پوهېږي 

که افغانستان بې حوصلې يش نو په ورته اقدام او عکس العمل هم 

الس پورې کوالی يش.

یو  نور  طالبان  چې  وايي،  مبارز  عبدالحمید  څېړونکی  او  لیکوال 

هڅه  رسه  رپوټونو  ډول  دغه  په  رسنۍ  پاکستانۍ  او  دی  نه  ځواک 

کوي، د پاکستان دولت وپوهوي چې په طالبانو پانګونه یې بې ګټې 

ده او باید په نورو الرو چارو چې مذاکرې دي فکر وکړي. 

د امنیتي مسوولیتونو لېږد، طالبان له منځه 

وړي دي

چطور اوباما افغانستان را از دست داد؟
پایگاه اینترنتی دیلی بيست

به رغم خشونت ها و تردیدهایی که انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه را 
نکته  یک  انتخابات  این  در  اما  گرفته  دربر 
این است که حامد  دارد و آن  مثبت وجود 
و  افغانستان  فعلی  رییس جمهوری  کرزی، 
کشور،  این  ناآرامی های  عمده  بخش  معمار 

دیگر کاندیدا نیست!«
اساس  بر  باید  کرزی  حامد  آنکه  وجود  با 
بار  این  افغانستان  اساسی  قانون  شرایط 
نیز  دیگری  رهبر  اما  کند،  واگذار  را  قدرت 
از  باعث  مدیریتش  سوء  که  دارد  وجود 
بین رفتن افغانستان شد و در جنگ در این 
می خواند،  »درست«  را  آن  زمانی  که  کشور 
باراک  این رهبر  نفوذ خود را از دست داد. 
بعید  است.  امریکا  رییس جمهوری  اوباما، 
روز  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  است 
داشته  وجود  قاطعی  برنده  افغانستان،  شنبه 
باشد، مگر آنکه یکی از کمپین های انتخاباتی 
دیگران  از  برتر  بسیار  آرا  دزدیدن  هنر  در 
باشد. چشمگیرترین بازگشت سیاسی متعلق 
تکنوکراتی  اقتصاددان  غنی،  اشرف  دکتر  به 
حامد  دولت  دارایی  وزیر  زمانی  که  است 

کرزی بود.
مشهور  مزاج  دمدمی  خوی  داشتن  به  وی 
بار  یک  سابقش  همکاران  گفته  به  و  است 
روی  کوبیدن  مشت  دلیل  به  دستش  مچ 
غنی  اشرف   ۲009 سال  در  شکست.  میز 

انتخابات  را  آرا  از  درصد  سه  توانست  تنها 
ریاست جمهوری به دست آورد.

بهترین سناریو برای این انتخابات، برگزاری 
اول  کاندیدای  دو  میان  مه  ماه  در  دوم  دور 
 ۲009 سال  آشوب  برخالف  این  است. 
کرزی  رسیدن  به  منجر  سرانجام  که  است 
روی  شد.  جمهوری  ریاست  سوم  دور  به 
کار آمدن مجدد کرزی به جای آنکه او یک 
عنوان  به  قدرت  از  سیاستمدارانه  خروج 
برگزیند، سرانجام  را  دموکراسی جدید  پدر 
میراث نه چندان مطلوب او را از بین برد. در 
روز انتخابات سال ۲009 که از نظر سازمان 
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آموزش  از  سخنانی  در  روسیه  جمهور  رئیس 
سوریه  و  افغانستان  در  تندرو  و  افراطی  افراد 

برای هجوم به این کشور خبر داد.
روز  پوتین  والدیمیر  روسیاالیوم،  گزارش  به 
از  افراطی  گفت:افراد  سخنانی  در  دوشنبه 
به  احتمالی  هجوم  برای  همجوار  کشورهای 
روسیه در افغانستان و سوریه آموزش دیده اند.

غیردولتی  سازمان های  به  افزود:مسکو  وی 
اجازه نخواهد داد که به اهداف خرابکارانه خود 

همانند اوکراین دست یابند.
نیروهای  از  همچنین  روسیه  جمهور  رییس 
با  مقابله  برای  خواست  کشور  این  امنیتی 
قرار  باش  آماده  حالت  در  تندروها  حمالت 
بگیرند و نباید از آماده باش خود پس از پایان 

بازی های المپیک سوچی دست بکشند.
خطر  به  نسبت  همچنین  پوتین  والدیمیر 
از  از اختالفات داخلی پس  سوءاستفاده غرب 

حوادث اوکراین ابراز نگرانی کرد.

تندروها برای هجوم به روسیه در افغانستان و سوریه 
آموزش دیده اند


