
یا رویارویی 
با روسیه 
برای غرب 

اجتناب ناپذیر 
است؟

روز  که  افغانستان  ملی  امنیت  شورای  جلسۀ  در 
ارگ  در  کرزی  رییس  جمهور  ریاست  تحت  گذشته 
کاهش حمالت  از  امنیتی  مقام های  بود،  برگزار شده 

تروریستان خبر داده اند.
وزرای دفاع و داخله در این نشست گفته اند که بعد از 
برگزاری مؤفقانه انتخابات ریاست جمهوری، در میزان 
تحرکات دشمن کاهش قابل مالحظه یی به عمل آمده 

است.
بر بنیاد خبرنامۀ ارگ، سپس وزیر مبارزه با مواد مخدر 
پالن مشترک امحای کشت کوکنار در سرتاسر کشور 
را به جلسه ارایه نمود و فیصله به عمل آمد تا مطابق 
پالن های طرح شده در همآهنگی با نیرو های امنیتی 
و مقامات محلی در امحای مزارع کوکنار در سرتاسر 

کشور اقدام صورت گیرد.

تأسیسات  انتقال  کمیسیون  رییس  حبیبی  امین  سپ، 
جانب  به  خارجی  نیروهای  از  نظامی  پایگاه های  و 
اجراآت  مورد  در  را  خویش  گزارش  افغانستان، 
به  نظامی،  پایگاه های  و  تأسیسات  انتقال  کمیسیون 

    ادامه صفحه 6
جلسه ارایه کرد....                  
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به ندرت اشخاصي را پیدا مي كنید كه در سال، بیش از دو یا سه بار فكر كنند. 
من خودم با هفته یي یك بار یا دو بار فكر كردن، به شهرت جهاني رسیده ام.
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تفاوِت بنیادیِن دولت وحدِت ملی 

با ائتالف های افغانی

آزمون  داوطلبان  این که  بیان  با  عالی  تحصیالت  وزیر 
کانکور در هفت سال گذشته افزایش یافته است، گفت که 
در سال 92 پس از 81 سال بیشترین دانشجو به دانشگاه ها 

راه یافته اند.
عبیداهلل عبید وزیر تحصیالت عالی کشور که روز یکشنبه 
به مجلس سنا فراخوانده شد،...              ادامه صفحه 6

ناجیه نوری

والیتی  دفتر  آن که  از  پس 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
رأی  هزار   100 هرات،  والیت 
مردم این والیت را باطل اعالم 
کمیشنر  آریافر  عزیزاهلل  کرد، 
شکایت های  کمیسیون  مرکزی 
را  اقدام  این  انتخاباتی، 
»خطرناک«  و  »غیرقانونی« 

خواند. 
با  گفت وگو  در  آریافر  آقای 

طلوع نیوز گفت که براساس قانون 
حمل  ماه   25 تاریخ  تا  انتخابات، 
صالحیت  والیتی  کمیسیون های 

بررسی شکایت ها را داشتند.
به گفتۀ او، دفتر والیتی کمیسیون 
والیت  در  انتخاباتی  شکایات 
کرده  عمل  قانون  خالف  هرات 
است. آقای آریافر همچنان گفت 
دفاتر  والیت ها،  برخی  در  که 
نتوانسته اند  کمیسیون  این  والیتی 
را  شکایت ها  درصد   15 از  باالتر 

بررسی کنند.

والیتی  کمیشنر  یک  که  است  درحالی  این 
کمیسیون شکایت های انتخاباتی در والیت هرات 
با ابطال 100 رأِی شهروندان هرات مخالفت  نیز 

کرده است. 
انتخابات  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
اقدام  این  به  واکنش  در  ریاست جمهوری 
کمیسیون شکایات انتخاباتی، از این نهاد خواست 
که مسوولیت سنگین خود را درک کند و ماورای 

قانون گام برندارد.
آقای عبداهلل به شهروندان کشور وعده سپرد که از 

آرای آن ها دفاع خواهد کرد. 
این اقدام دفتر...                      ادامه صفحه 6

داکتر عبید:
پس از 81 سال بیشترین دانشجو 

به دانشگاه ها راه یافتند

وزرای داخله و دفاع در جلسۀ شورای امنیت ملی:

میزان تحرکات دشمن به گونۀ قابل مالحظه یی 
کاهش یافته است

ائتالف 
یا عملی 

در برابر  
2انتخابات؟

4

3

5

شعر و مقام 
ادبِی محمد 
اسحاق فایز

در برگ ها

علم و فناورِی 
مدرن در نگاه 

اینشتین

یک کمیشنر کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

ابطال 100 هزار رأی مردم هرات غیرقانونی است
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پایان قصۀ دور دوم
داکتر عبداهلل

 در پنجاه درصد

44.4
درصد

دولت  می گوییم  وقتی  اما 
منظور  هیچ گاه  ملی ،  وحدت 
ائتالف بر سِر تقسیِم چوكی ها یا 
معامله با آرای مردم نیست. از 
مختصر،  نبشتۀ  این  در  این رو 
میان  تفاوت  مورد  چند  به 
دولت وحدت ملی و ائتالف های 
طرح  تا  می شود  اشاره  افغانی 
تبیین  دولتی  چنین  تشکیِل 
بر  كشوری  تصامیم  و  گردد 

مبنای آن اتخاذ شود. 



نفس گیری  و  سخت  روزهای  روزها،  این 
که  مردمی  است؛  افغانستان  مردمِ  برای 
صندوق های  پای  به  خود  جاِن  قیمت  به 
معامله  به  حاضر  و  نهراسیدند  رفتند،  رأی 
سِر  و  خود  رأی  با  که  خواستند  و  نشدند 
خود  سیاسِی  سرنوشت  خویش،  انگشتان 
را رقم بزنند. این روزها سخت و نفس گیر 
است بیشتر از این رو که همه نگراِن نتیجۀ 
باید  که  معقول  نگرانِی  یک  انتخابات اند؛ 
به آن احترام گذاشته شود و برای رفِع آن 
کاری صورت بگیرد؛ نگرانی یی که ریشه در 
بسیاری از واقعیت ها و پس منظرهای تلخی 
دارد که انتخابات های پیشین به آن ها آغشته 
روی  بر  معامله گری  و  تقلب  یعنی  بودند؛ 
آرای مردم و زدوبندهای سیاسی و رقم زدِن 
بر اساِس رأی مردم که  نه  انتخابات  نتیجۀ 
بر اساِس رأی و نظِر گروه ها و جهت های 
مشخصۀشان،  مشخص ترین  که  مشخصی 
قدرت  و  سرمایه  صاحب  و  گردن کلفتی 

سیاسی بودن است. 
اما این بار مردمِ ما به پای صندوق های رأی 
نقطۀ  باید  کسی  که  دهند  نشان  تا  رفتند 
بگذارد  معامله گری ها  این  تمامِ  بر  پایانی 
در  را  آن  واقعی  معنای  به  مردم ساالری  و 
مردم،  دادن  رأی  سازد.  نهادینه  افغانستان 
بود  کسانی  تمام  به  ملت  پاسِخ  گویاترین 
که هنوز قدرت را میراثی می دانند که باید 
در این کشور به گروه و جناح و یا شخِص 
یک  از  بیش  طول  در  ولی  برسد.  خاصی 
افغانستان روی داده  دهۀ گذشته آن چه در 
است، دیگر قابل توقف و عقب گرد نیست. 
تمام  وجود  با  انتخابات  این  در  ما  مردمِ 
به  که  رساندند  اثبات  به  امنیتی  تهدیدهای 
آن درجه از رشد سیاسی رسیده اند که برای 
و  خویش  سرنوشِت  تعیین  و  دموکراسی 
تثبیت سهم و نقِش خود در سیاست کشور، 
حاضر به پرداخِت هر هزینه یی باشند. این 
سیاسِی  نظریه پردازی  خود  هزینه پردازی، 
قرار  صحنه  در  و  مردم  آرای  بر  مبتنی 
و  معقول ترین  را  این پس  از  مردم  داشتن 
کارآمدترین تز و تیوری معرفی کرده است. 
دیده  شرایطی  چنین  یک  در  درست  حال 
می شود که گروه، اشخاص و یا جریان هایی 
گرفتن  از  بعد  نزدیک،  و  دور  سواحل  از 

در سواحل شنی  زدن  قدم  و  آفتاب  حمام 
فکر  به  افغانستان،  از  خارج  دنیای  آرامِ  و 
می خواهند  و  افتاده اند  افغانستان  نجاِت 
برای حل بحران های ما طرح و برنامه تهیه 
کنند؛ کسانی که در ناز و نعمت و در رفاه 
و  کردِن شب  تجربه  امنیت، حتا جرأت  و 
ما  مردمِ  که  دلهره آوری  و  روزهای سخت 
سپری  رأی  صندوق های  پای  رفتن  برای 
این  از فضای  کردند را نداشتند و خود را 
کشور دور گرفتند تا مبادا بمبی منفجر شود 
و چهره های نفیس و براق شان خش بردارد؛ 
شب و روزهایی که در هر خانه صحبت از 
این بود که آیا روز انتخابات بدون انتحار و 
انفجار سپری خواهد شد. چه قدر جدال با 
خود و با خانواده و با عقل و منطِق خویش 
الزم بود تا شهرونداِن ما این چنین شجاعانه 
و جسورانه در صف های طوالنِی رأی دادن 
خود،  رنگی  انگشتان  با  و  شوند  حاضر 
اکنون  اما  دهند.  تغییر  را  تقدیر  سیاه  خط 
دور  امن وگرمِ  دیارهای  از  دوستان  این 
عجیب  سوغاتی یی  خود  با  و  بازگشته اند 
برای ما آورده اند؛ تیوری و طرح هایی تحت 

عنوان »تشکیل دولت ائتالفی«! 
کدام  به  ائتالفی  دولت  تشکیل  پرسید  باید 
بر کدام اساس؟... گفته می شود که  حق و 
افغانستان  تا  شود  تشکیل  باید  دولت  این 
به  بحران  به  رفتن  عجبا،  نرود!!  بحران  به 
شفاف  انتخابات  نتیجۀ  اگر  دلیل؟!...  کدام 
و عادالنه باشد و آرای حقیقِی مردم رونما 
شود، چرا بحران جامعۀ ما را تهدید کند؟ 
بحران وقتی تبارز می کند که نیتی ناسالم و 
ناخالص علیه مردم و جود داشته باشد. اگر 
فضای  در  را  این چنینی  تزی  که  دوستانی 
می کنند،  مطرح  افغانستان  کنونی  سیاسی 
باور دارند که انتخابات دست کاری خواهد 
وارونه  ریاکاری  و  تقلب  با  نتیجه  و  شد 
راهکاری  بازهم  شد،  خواهد  داده  جلوه 
غلط برای مقابله با این چالش ارایه کرده اند. 
چهره های  خاطِر  رضایِت  برای  کی  تا 
تمامیت خواهی که از نوک بینی به آن طرف 
نیستند،  دیگران  پذیرِش  و  دیدِن  خواهاِن 
این  در  تا  کنیم  ائتالف  کرد؟  باید  ائتالف 
ائتالف جا برای چه کسانی باز شود؟ برای 
مردمِی  محبوبیِت  و  جایگاه  از  که  کسانی 

با  می شود  مگر  نیستند؟  برخوردار  خاصی 
زر و زور، محبوبیت و مشروعیت خرید؟... 
و  گرفت  دست  به  را  قدرت  بتوان  شاید 
اما  اریکه یی که حِق ما نیست تکیه زد،  بر 
بدون شک مشروعیت و مقبولیت خریدنی 

نخواهد بود! 
مشارکت  از  افغانستان  مردم  شک  بدون 
ملی، ائتالف ملی و تشکیل دولت وحدِت 
ملی استقبال می کنند و خواهاِن افغانستانی 
هستند که همه بتوانند خود را در آیینۀ آن 
ائتالِف  و  طرح  هرگونه  اما  کنند؛  احساس 
دهن کجی  مردم  آرای  به  که  جهت داری 
کند و از بیرون بر سرنوشِت کشور تحمیل 
را  آن  که  ندارند  خوش  تنها  نه  را  شود 
پروسۀ  و  انتخابات  تخریِب  آشکارِ  نشانۀ 
درجۀ  در  مردم  می دانند.  مردم ساالری 
آرای  نشستِن  کرسی  به  خواهان  نخست، 
خود و معرفِی نامزد پیروزِ انتخابات هستند 
انتظار  پیروز  نامزد  از  دوم،  درجۀ  در  و 
دارند که با درایت و دوراندیشی تمام، این 
پیروزی را با تمام جریان های مطرِح سیاسِی 
ملی  وحدت  دولِت  تشکیل  کند.  تقسیم 
ضمن  آینده  منتخب  رییس جمهورِ  توسط 
آحاد  برای  را  انتخابات  در  پیروزی  آن که 
می تواند  می سازد،  مسجل  افغانستان  مردم 
را  احتمالی  تنش های  و  نارضایتی ها  تمام 
بحران  به  کشور  رفتِن  از  و  سازد  مرفوع 
وحدت  دولت  تشکیل  کند.  جلوگیری 
واقع  در  آینده،  رییس جمهور  توسط  ملی 
مردم  سراسرِی  ائتالف  و  ملی  مشارکِت 
افغانستان را به نمایش می گذارد و به تدریج 
در  نابسامانی ها  و  بی اعتمادی ها  تمام  دامِن 

کشور را برمی چیند.
افغانستان و تحمیل  به  ازمابهتران  اما ورودِ 
جهت دارشان  و  جانب دارانه  طرح های 
پروسۀ  آن که  ضمن  انتخابات،  نتیجۀ  بر 
بی اعتبار  را  افغانستان  در  انتخابات 
بروزِ چالش ها  می سازد، می تواند زمینه سازِ 
پس  شود.  کشور  در  فراگیر  بحران های  و 
نخبه گان و سیاست مداراِن متعهِد افغانستان 
داشته  تأکید  مردم  آرای  از  بر صیانت  باید 
پیش  ملی،  به ظاهر  ائتالف  هر  به  و  باشند 

از معرفی نامزدِ پیروز انتخابات نه بگویند.

2    سال ششم   y شمارة یکهزار دو صدو  هشتادو یکم  y دو شنبه 1 ثور / اردی بهشت y 1393 20جمادی الثانی  y 1435 21اپریل 2014 www.mandegardaily.com

حلیمه حسینی

 

شد.  اعالم  دیروز  انتخابات،  درصد  قسمِی  پنجاه  نتایج 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  که  آرایی  مجموع 
شمرده شده، حدود سه میلیون خوانده شده که در این 
عبداهلل،  دکتر  نفع  به  درصد  چهل وچهار  حدود  میان، 
سی وسه درصد مربوط اشرف غنی احمدزی و ده درصد 
به سودِ زلمی  رسول اعالم شده است. این در حالی است 
که کمیسیون شکایات انتخاباتی، بخشی از آرای مشکوک 
را قرنطینه کرده و از این میان، آرای 277 محل رای دهی 
در والیت هرات را ـ که حدود یک صدهزار رای می  شود 
ـ باطل اعالم کرده است. بر بنیاد گزارش ها و ادعای ستاد 
والیت،  این  آرای  در صد    80 عبداهلل،  داکتر  انتخاباتی 
مربوِط آنان می باشد که اینک به دالیل غیرمنصفانه، باطل 

اعالم می گردند.
دست  به  متفاوت  نتیجۀ  دو  رویداد،  دو  این  تحلیل  از 

می آید.
درصد  قسمِی  پنجاه  نتایج  که  است  آن  نخست  تحلیل 
و  برود  پیش  منوال  همین  به  وضع  اگر  که  می نمایاند 
دست هایی در بی جا کردِن آرا در کمیسیون های دوگانۀ 
انتخاباتی فعال نشوند، انتخابات به هیچ وجه به دور دوم 
نخواهد رفت؛ بل در همین دور نخست، برندۀ انتخابات 
اعالم خواهد شد. اما نگرانی آن جاست که افراد مربوط 
در کمیسیون ها، به سود نامزدان مورد نظرشان دست کاری 
کنند و آرای اصلی را با باطل اعالم کردن، نادرست درج 
می توان  صورت،  آن  در  کنند.  کتمان  و...  ارقام  کردِن 
بس  کاری ست  که  کرد  پیش بینی  را  دوم  دور  انتخاباِت 

خطرناک و ویرانگر. 
مشکوِک  آرای  شدِن  قرنطینه  که  است  آن  دیگر  تحلیل 
نشان  هرات،  والیت  در  رای  بطالِت  اعالم  و  کنونی 
انتخابات  کردن  مهندسی  برای  حرکت هایی  که  می دهد 
در  که  گزارش هایی  به  توجه  با  زیرا  است.  جریان  در 
منتشر شد،  آن  از  نیز در روزهای پس  روز رای دهی و 
انتخابات  نیز دست کارِی گسترده در  تقلب کاری و  آمار 
انتظار  آن  از  را  این چنینی  نتیجۀ  یک  که  نبود  حدی  به 
داشته باشیم. به عبارت دیگر، گزارش های ابتدایی گویاِی 
در  محل   277 آرای  اینک  که  نبوده  گسترده  تقلب  یک 
یک والیت باطل می شود. شاهد این سخن، صحبت های 
بارها  که  باشد  می تواند  دوگانه  کمیسیون های  مقامات 
پایین  انتخاباِت شانزدهم حمل  تقلب در  آمار  اند،  گفته 

بوده است.
از تقلب به نیت باطل اعالم کردِن  به یقین اگر موردی 
صورت  انتخاباتی  کمیسیون های  در  مردم  واقعی  آرای 
کرد؛  مواجه خواهد  چالش  به  را  باشد، وضعیت  گرفته 
چنان که ستاد انتخاباتی دکتر عبداهلل خواهان تجدید نظر 
شده و موضع قاطِع خود را اعالم کرده است. حتم وجود 
دارد که سایر نامزدان نیز چنین موضعی خواهند داشت.

این بار طور  که وضعیت  می شود  معلوم  به هر صورت، 
نخواهد  دوم  دور  به  انتخابات  که  آن گونه  است؛  دیگر 
رفت. بر فرض اگر تالش هایی مبنی بر کشاندن انتخابات 
- از سوی مقامات مربوط به برخی نامزدان - وجود هم 
داشته باشد، به جایی نخواهد رسید. زیرا وضعیت مثل 
روز، روشن است و نمی شود که با تقلب و حیله، رای 

واقعِی مردم را کذب نشان داد و آن را باطل اعالم کرد.
بنابراین، دامن زدن به فرضیۀ رفتِن انتخابات به دور دوم، 
بیهوده یی  کار  درصد،  قسمِی  پنجاه  نتایج  اعالم  از  پس 
به زودی  که  است  آن  امیدواری  دلیل  همین  به  است؛ 
پذیرش  قابل  و  مشخص  نتیجۀ  یک  با  انتخابات  نتایِج 
برای مردم افغانستان اعالم گردد. اما بر فرض، اگر چنین 
نشود، گمان نمی رود که انتخابات به دور دوم برود، بل به 

احتمال قوی کشور به سوی بحران خواهد رفت!

ائتالف یا عملی در برابر  انتخابات؟انتخابات به دوِر دوم نخواهد رفت
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آیا رویارویی با روسیه برای غرب اجتناب ناپذیر است؟
در دو ماه اخیر شاهد جنگ سردی جدید در ابعادی 
این حوادث  بین غرب و روسیه بوده ایم.  کوچکتر 
بسیاری را متعجب کرد که چرا کار به اینجا کشیده 
شد؟ آیا این رویارویی اجتناب ناپذیر بود یا غرب 
از ابتدای کار موضعی اشتباه در قبال روسیه اتخاذ 

کرد؟
در سال های اخیر بسیاری از سیاستمداران امریکایی 
باگذشت  و  سخاوتمندانه  سیاستی  اتخاذ  خواستار 
نشریه  که  همانطور  و  مسکو شدند  قبال  در  بیشتر 

مقاله یی  در  اخیراً  پست  واشنگتن 
پایان جنگ  از  »امریکا پس  نوشت، 
بازنده  به عنوان یک  با روسیه  سرد 

برخورد کرد.
در  امریکا  سفیر  متالک،  جک 
میالدی   80 دهه  در  سابق  شوروی 
عقیده  می گوید:  خصوص  این  در 
من کاماًل ساده و واضح است. ما دو 
سابقه رفتاری در قبال دشمنان خود 
از جنگ  بیستم داریم. پس  در قرن 
جهانی اول، کشورهای پیروز، آلمان 
بیرون  وقت  بین المللی  نظام  از  را 
نتیجه ای  اقدام  این  اما  انداختند. 
فاجعه بار در پی داشت زیرا باعث 
در  و خشمگین  زخمی  آلمانی  شد 

پی انتقام باشد.
اما از سوی دیگر امریکا و متحدانش 
رفتار  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
جاپان  و  آلمان  قبال  در  مناسبی 

داشتند و آن ها را در نظام جهانی وارد کردند و به 
این ترتیب که صلح 1945 موفقیتی بزرگ بود.

به این ترتیب به نظر من ما باید همه تالش خود را 
به کار گیریم تا روسیه را به ساختار جهان پس از 
جنگ سرد پیوند دهیم. ما باید به روسیه کمکی قابل 

توجه کنیم تا اقتصاد و جامعه اش را بازسازی کند.
به  محدودی  کمک های  غربی  کشورهای  چند  هر 
که  شدیدی  نیاز  مقابل  در  آن ها  اما  کردند  روسیه 
کامل  فروپاشی  از  پس  روسیه  وسعت  به  کشوری 
البته  بود.  ناچیز  بسیار  داشت،  میالدی   90 دهه  در 
اتخاذ  اما  نکرد  را  خود  سعی  تمام  غرب  چند  هر 

این  نیز  روسیه  سوی  از  نادرست  سیاست های 
نزدیکی را سخت تر کرد.

روسیه در اوایل دهه 90 میالدی جنگی خونین علیه 
چچنی ها آغاز کرد. گفته می شود که ارتش روسیه 
در جنگ اول و دوم با چچنی ها بیش از 200 هزار 

تن را به قتل رساند.
عالوه بر این مسکو در اروپا نیز به شدت از قتل عام 

بوسنیایی ها توسط صرب ها حمایت کرد.
این در حالی است که آلمان و جاپان که به دنبال 

جهانی  جنگ  از  پس  بودند  جهانی  نظم  در  ادغام 
روس ها  نیز  داخل  در  نکردند.  رفتار  اینگونه  دوم 
گرفته  موضع  خارجی  مداخله  مقابل  در  شدت  به 
و سیاستمدارانی که به ادغام تمایل داشتند به همراه 

حامیان اندکشان به حاشیه رانده شدند.
پیشینه  این  به  توجه  با  تاریخدان  آپلبائوم،  آن 
کلی  طور  به  غرب  که  نوشت  پست  واشنگتن  در 
برخورد اشتباه با روسیه داشت. وی در این خصوص 
می نویسد: روسیه یک سرزمین نیمه اروپایی است ، 
ما سیاست  اگر  و چایکوفسکی  تولستوی  سرزمین 
درستی اتخاذ می کردیم اکنون اروپایی بود. در واقع 

روسیه در هویت یک کشور غیر غربی یا حتی ضد 
غربی است.

روسیه  به  بیشتری  کمک  می بایست  غرب  شاید 
می کرد. به نظر من روسیه در دهه 80 و 90 میالدی 
به رهبری میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شوروی 
سابق و بوریس یلتسین توانایی باالیی برای مصالحه 
بود،  ضعیف  دوران  آن  در  زیرا  داشت  غرب  با 
رهبرهایی روشن فکر داشت و مردم این کشور از 
بودند. پس  اشتباهات کمونیسم خسته شده  دهه ها 

میالدی، رشد   90 دهه  در  نفت  قیمت  افزایش  از 
اقتصادی و تشکیل فدراسیون روسیه، این کشور به 

سرعت تغییر کرد.
بین  همیشه  روسیه  در  تاکنون  میالدی   40 دهه  از 
اختالف  »اسالوگراها«  و  غرب«  با  ادغام  »حامیان 
وجود داشته است. حامیان نزدیکی به غرب خواستار 
اسالوگرها  که  حالی  در  روسیه اند  شدن  غربی 
نهفته  اسالوی  تمدن  در  سرنوشتشان  که  معتقدند 

است که با مدل غربی آن بسیار متفاوت است.
بوده  اسالوگراها  با  حق  که  می رسد  نظر  به  اکنون 

است.

امریکا: 
تبلیغاتی  پیشرفت زیادی در جنگ  روسیه 

داشته است

نواز شریف بر تقویت قدرت نظامی حملۀ مسلحانه به مجری مشهور پاکستانی
پاکستان تأکید کرد

ناشناسی  مسلح  مردان  که  کردند  اعالم  پاکستان  مقامات 
سوار بر چند موتورسیکلت، به روی یک مجری تلویزیونی 
مشهور پاکستانی در یک خیابان پر رفت و آمد در جنوب 

شهر کراچی آتش گشودند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمید میر، مجری تلویزیونی 
مشهور پاکستانی است که یک برنامه محبوب را در شبکه 
از فرودگاه  اجرا می کند. وی در حالی که  پاکستانی جئو 
عازم دفترش بود، در خودرویش هدف حمله مردان مسلح 

ناشناس قرار گرفت.
اظهار  پاکستان  پولیس  بلندپایه  مقام  یک  شاه،  پیرمحمد 
موتورسیکلت  چند  بر  سوار  که  مسلح  فرد  چهار  داشت: 
بودند، روز شنبه در نزدیکی منطقه کارساز در شرق شهر 
کراچی هنگامی که خودروی حمید میر از خیابانی عبور 
می کرد، به روی خودرویش آتش گشودند و وی از ناحیه 

پایین تنه هدف اصابت سه گلوله قرار گرفت.
شهید حیات، رییس پولیس شهر کراچی نیز این حادثه را 

تایید کرد.
مورد  میر  حمید  که  گفت  فرانسه  خبرگزاری  به  حیات 
اصابت سه گلوله قرار گرفته اما پزشگان گفته اند که خطری 
دفتر  رییس  جواد،  رعنا  همچنین  نمی کند.  تهدید  را  وی 
شبکه جئو در شهر اسالم آباد اظهار داشت که گفت وگوی 
کوتاهی از طریق تلفن با حمید میر هنگامی که مورد حمله 

قرار گرفت، داشته است.
وی خاطرنشان ساخت:  هنگامی که او در حال فرار بود، 
من گفت وگوی کوتاهی با او داشتم و وی گفت که گلوله 

خورده است و افراد مسلح او را تعقیب می کنند.
وی افزود: حمید میر گفت که سه گلوله به پایین تنه اش 

اصابت کرده است.
حمید میر یکی از منتقدان پرسابقه سازمان های اطالعاتی 
قدرتمند پاکستان و ارتش این کشور به دلیل ایفای نقش 
بلوچستان  استان  مردم  از  تن  هزاران  شدن  ناپدید  در 

پاکستان بوده است.

امیر میر، برادر حمید میر یک خبرنگار سازمان اطالعات 
که  دانست و گفت  برادرش  به  را مسئول حمله  پاکستان 

برادرش از مدت ها قبل احساس خطر می کرده است.
گفته  به من  قبال  برادرم  فرانسه گفت:   به خبرگزاری  وی 
بود اگر اتفاقی برای من بیافتد جنرال ظهیر االسالم، رییس 

سازمان اطالعات پاکستان مسوول آن خواهد بود.
اطالعات  سازمان  و  ارتش  در  ناراضی  گروه  یک  وی 

پاکستان را متهم به تالش برای ترور برادرش کرد.
من  برادر  از  اطالعات  سازمان  رییس  گفت:  میر  امیر 
راضی نبود زیرا او سوءاستفاده های حقوق بشری آنها در 
بلوچستان را افشا کرد. ارتش و سازمان اطالعات قدرتمند 

آن نمی تواند انتقادات خبرنگاران را تحمل کند.
این در حالی است که حمید میر سال گذشته میالدی نیز 
از انفجار بمبی که در زیر خودرویش کارگذاری شده بود، 
جان سالم به در برد. این بمب پیش از آنکه منفجر بشود، 
خنثی شد. با این وجود ارتش پاکستان اتهاماتی را که به 
آن زده شد، در بیانیه ای رد کرد و آنها را بی اساس خواند. 
ارتش پاکستان گفت که حادثه رخ داده را محکوم کرده و 

خواهان تحقیقات مستقل درباره آن است.
کردن  مطرح  کرد:   اعالم  خود  بیانیه  در  پاکستان  ارتش 
هیچ  بدون  آن  رییس  و  اطالعات  سازمان  علیه  اتهامات 

اساسی بسیار تاسف آور و اشتباه است.

تأکید  دیپلماسی عمومی  امریکا در حوزه  امور خارجه  معاون وزیر 
کرد، روسیه از ده سال پیش در زمینه جنگ تبلیغاتی پیشرفت قابل 

مالحظه یی داشته است.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی.ان.ان، ریچارد استنگل، معاون وزیر 
با  گفت وگو  در  عمومی  دیپلماسی  حوزه  در  امریکا  خارجه  امور 
قبال  در  امریکا  رویکرد  درباره  شبکه  این  مجری  امانپور،  کریستین 
امریکا  اوکراین گفت: جان کری، وزیر خارجه  روسیه در تحوالت 
گفت، توافق درباره حل بحران اوکراین روی کاغذ خوب است اما 
این توافق باید در عمل خود را نشان دهد. در واقع پوتین باید نشان 
دهد که در خصوص اجرای این توافقنامه اقداماتی صورتی می گیرد. 
افرادی که ساختمان های دولتی را در شرق اوکراین اشغال کرده اند 
باید از خارج شوند و تنش ها را کم کنند. همان طور که جان کری 
تاکید کرد، باید شاهد پیشرفت در این خصوص باشیم در غیر این 
صورت تدابیر دیگری اتخاذ خواهد شد که از جمله آنها تحریمهای 

بیشتر است.
استنگل درباره تنش میان روسیه و امریکا گفت: دیپلماسی عمومی 
درباره قدرت نرم است و قدرت دیدگاه ها و اقدامات و سیاست های 
نشان دهیم و  را  این قدرت  این که چگونه  و  نشان می دهد  را  ما 
اعمال کنیم. از زمانی که من به این سمت منصوب شده ام و از زمانی 
که کریمه به روسیه الحاق شد، من از دستگاه تبلیغاتی روسیه بسیار 
شگفت زده شده ام زیرا خیلی سازمان یافته و منسجم و مدرن است. 
این خصوص فعالیت های  امریکا در  از جنگ سرد  به نظر من پس 
خود را کاهش داده است زیرا فکر می کند که دیگر برنده شده است 
و دیگر نیاز به ادامه گسترش قدرت تبلیغات نیست. در واقع همان 
موقع بود که روس ها تالش خود را در این خصوص افزایش دادند. 
و  راشاتودی  نظیر  شبکه هایی  ظهور  با  کار  این  بینیم  می  اکنون  ما 
سال   10 و  می شود  انجام  اجتماعی  سایت های  در  روس ها  حضور 
است روسیه در این خصوص با جدیت تالش می کند. جالب است 
رسانه های انگلیسی زبان روسیه در امریکا آزادانه فعالیت می کنند؛ در 
حالی که مسکو پخش صدای امریکا را در روسیه ممنوع کرده است. 
البته نمی توان گفت روسیه به این ترتیب در جنگ تبلیغاتی پیروز 
اما ما  شده است زیرا مسکو رسانه های ما را در روسیه بسته است 
اجازه می دهیم رسانه های آن ها در امریکا فعالیت کنند و این خود 
نشان می دهد که ما برنده هستیم زیرا در جنگ دیدگاه ها وقتی ما 
درباره آزادی بیان، مذهب و حرکت صحبت می کنیم، به حرف خود 

عمل کرده ایم و این به نفع ماست.
این مقام وزارت خارجه امریکا افزود: شکی نیست روسیه نقشی قوی 
انداخته  راه  به  قوی  تبلیغاتی  و  کند  می  بازی  اوکراین  تحوالت  در 
است. با وجود این نمی توان گفت آنها در جنگ تبلیغاتی در اوکراین 
برنده شده اند. یکی از کارهایی که ما در وزارت خارجه انجام داده 
ایم، ایجاد گروه ویژه مربوط به اوکراین است. این گروه ویژه بیشتر 
تمرکز خود را روی رسانه های اجتماعی به زبان روسی گذاشته اند 
که هدف آن ها ایجاد ارتباط با روس زبانان در منطقه است که هدف 
بمباران تبلیغاتی رسانه های روسیه هستند. در واقع روسیه منطقه را 
هدف امواج گسترده رسانه ای خود قرار داده است و ما تالش می 
کنیم با آن مقابله کنیم. روسیه ده سال است روی این زمینه کار می 

کند و اکنون ما نتیجه آن را می بینیم.
ریچارد استنگل گفت: من به عنوان یک مقام وزارت خارجه امریکا 
معتقدم اقدامات روسیه در خصوص اوکراین نقض قوانین بین المللی 
و تمامیت ارضی اوکراین است. چنین کارهایی در قرن بیست و یکم 
قابل قبول نیست. همان طور که وزیر خارجه امریکا هم گفت، این 
رفتارهای قرن بیستمی است و ما باید با روش قرن بیست و یکمی 

برخورد کنیم. البته این قضیه خیلی پیچیده است.
افزایش  و  جهان  در  امریکا  قدرت  کاهش  درباره  استنگل  ریچارد 
احساسات ضد امریکایی گفت: من هنوز به قدرت و اعتبار امریکا 
باور دارم. من به ارزش های مشترک میان ما و ملت های جهان باور 
ابداع و کارآفرینی هستیم که چهره یی  بیان،  دارم. ما طرفدار آزادی 
امریکا  از مردم جهان،  برای بسیاری  امریکا نشان می دهد.  از  قوی 
هنوز الگویی موفق است. بسیاری می خواهند برای تحصیالت عالی 
به امریکا بیایند. البته در داخل امریکا دیدگاه ها کمی متفاوت است. 
مردم در اینجا احساس انزوا می کنند و فکر می کنند نباید خیلی خود 
مسائل  در  امریکا  نقش  بدانیم  باید  ما  کنیم.  مسایل جهان  درگیر  را 
جهان امتیاز بزرگی برای ماست. ما فقط یک درصد از کل بودجه را 
به عنوان کمک های خارجی مصرف می کنیم؛ در حالیکه مردم فکر 

می کنند این رقم 10 تا 20 برابر این است.
این مقام امریکایی گفت: ما در دورانی زندگی می کنیم که دیپلماسی 
عمومی با سرعت نور و رسانه های اجتماعی انجام می شود. یکی از 
تفاوت هایی که ما با روس ها داریم این است که روس ها هر چه می 
خواهند، می گویند و به راحتی افسانه تبلیغ می کنند. آنچه در رسانه 
های روسیه شاهدیم، بزرگترین افسانه از زمان داستایوفسکی است. 
در صورتی که دامنه نفوذ فرهنگ مردمی امریکا بسیار گسترده تر از 
روسیه است. آنها روی اهداف خاصی تمرکز کرده اند در صورتی که 

مخاطبان ما بسیار گسترده تر هستند.

برای  کابینه اش  کرد،  تأکید  پاکستان  نخست وزیر 
مسلح  نیروهای  نظامی  قدرت  و  امکانات  تقویت 
هر  برابر  در  پاکستان  از  دفاع  منظور  به  خود 

تهدیدی همه تالش خود را خواهد کرد.
دولت  گفت:  پاکستان  نخست وزیر  شریف،  نواز   
برای  پاکستان  مسلح  نیروهای  توان  تقویت  برای 
مقابله با هر تهدیدی که متوجه سالمت این کشور 

است از همه امکانات استفاده خواهد کرد.
خط  مسلح،  نیروهای  کرد،  نشان  خاطر  شریف 
برابر  در  پاکستان  حفظ  از  حمایت  برای  دفاعی 
تهدیدات  و  داخلی  تروریسم  از  ناشی  تهدیدات 

منطقه یی هستند.
نواز  عربستان،  دولتی  خبرگزاری  گزارش  به 
تأکید  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  شریف 
با  مقابله  برای  تالش ها  در  پاکستان  مردم  کرد، 
چالش ها و مشکالتی که کشور در حال حاضر با 
پاکستانی  مسلح  نیروهای  کنار  در  روبروست،  آن 

ایستاده اند.

                                                                                                        فرید زكریا در گزارشی برای شبكه خبری سی ان ان



داکتر محمدرضا وفا

خوردن غذاهایي که سرشار از موادمغذي اند، نه تنها براي سالمت افراد مفید و مناسب 
است، بلکه مي تواند قدرت باروري را هم در آن ها باال برود. به هر حال، این روزها 
شیوع ناباروري به یک مشکل جدي بین زوج ها تبدیل شده و این در شرایطي است که 

شاید یک برنامۀ غذایي اصولي بتواند این مشکل را به حداقل برساند.
هستند،  قوي  مینرال ها  و  ویتامین ها  ضروري،  چربي هاي  پروتئین،  در  که  غذاهایي 
مي توانند احتمال باروري را در افراد تقویت کنند. در این مطلب به برخي از گروه هاي 
غذایي خاص که به طور مجزا مي توانند قدرت باروري را بین زنان و مردان باال ببرند، 

اشاره شده است.
مواد غذایي یی که براي خانم ها مفيد هستند:

منابع غذایي آهن: اگر در برنامه غذایي خود از خوراکي هایي استفاده کنید که منابع غني 
از آهن هستند، به نوعي سالمت باروري و البته تخمدان هاي خود را تضمین کرده اید. 
در همین راستا گنجاندن گوشت مرغ، ماهي و گوشت قرمز در سبد غذایي، مي تواند 
یک گام اساسي براي تامین آهن و به تبع آن تقویت قدرت باروري در خانم ها باشد. 
البته  و  بهتر  تاثیر گذاري  قطعًا  ارگانیک  محصوالت  کرد،  فراموش  نباید  این که  ضمن 

بیشتري در این زمینه خواهند داشت.
مغزهاي خام: چهارمغز، تخم کدو، کنجد، بادام، شاهدانه و بیشتر مغزهاي خسته هاي 
بزرگ و البته خام، همه و همه منابع غني از امگا3 به عنوان اسیدچرب ضروري براي 
حفظ  براي  مي توانند  کرده،  ثابت  مطالعه ها  که  هستند   E ویتامین  و  زینک  آهن،  بدن، 

توانایي باروري بین خانم ها تأثیر گذار باشند.
سبزي هایي با برگ هاي سبز تیره: سبزي هاي سبز از جمله پالک و انواع کلم ها با برگ 
سبز از این جهت که با ویتامین ها و مینرال هاي حامي توانایي باروري پر شده اند، باید 
جایي در برنامۀ غذایي خانم ها داشته باشند. ویتامین 6B که به فراواني در سبزي هاي 
سبزرنگ پیدا مي شود، تأثیر به سزایي در نظم هورموني بدن دارد و این نظم هورموني 

در نهایت، سالمت قدرت باروري را در پي خواهد داشت.
یک  به عنوان  که  هستند  امگا3  از  غني  منابع  سرد  آب هاي  ماهي   سرد:  آب هاي  ماهي  
برقرار  را  هورموني  تعادل  و  تأمین  را  سلولي  سالمت  بدن  براي  ضروري  اسیدچرب 
مي  کند. ماهي سالمون و ساردین از جمله ماهي هاي آب هاي سرد هستند که مي توانند 
در برنامۀ غذایي شما جاي بگیرند. بهتر است به طور کلي، خوردن ماهي را بین 1 تا 
از  مي توانید  این ها  همۀ  کنار  بدهید.  جاي  خود  غذایي  برنامۀ  در  هفته  هر  در  وعده   3

مکمل هاي غذایي روغن ماهي هم استفاده کنید.
تخم مرغ: پروتئین را مي توانید به فراواني در تخم مرغ پیدا کنید و همین فراواني پروتئین 
است که تخم مرغ را از لحاظ ارزش غذایي در جمع مواد خوراکي بسیار سودمند جاي 

مي دهد به خصوص که پروتئین مي تواند یکي از مواد مغذي حامي قدرت باروري باشد، 
بنابراین تخم مرغ به همین دلیل باید در سبد غذایي خانواده از جاي ثابتي بهره ببرد.

مواد غذایي یی که براي آقایان مفيد هستند:
تخم کدو: زینک، یکي از مینرال هاي ضروري براي سالمت آقایان است. به خصوص 
وقتي پاي تقویت قدرت باروري در مردان به میان مي آید، زینک مي تواند بیشتر مورد 
توجه قرار بگیرد و البته بد نیست بدانید تخم کدو یکي از منابع غني این مینرال ضروري 
یعني زینک محسوب مي شود. در واقع زینک باعث باال رفتن مقدار اسپرم مي شود و 
به همین دلیل است که در جمع مینرال هاي مفید براي تقویت قدرت باروري در مردان 
قرار مي گیرد. بنابراین تخم  کدویي که تا دیروز خوردن آن فقط از سر سرگرمي بود، 
از امروز باید به  عنوان یک مادۀ غذایي مفید براي آقایان جاي ثابتي در برنامۀ غذایي 

آن ها باز کند.
مرکبات: ویتامین C که اتفاقًا به میزان فراواني در مرکبات یافت مي شود، بنا بر مطالعه هاي 
انجام شده، توانایي حرکتي و قدرت باروري اسپرم ها را بسیار باال مي برد. به این ترتیب 
آقایان باید حتمًا خوردن میوه هایي مانند لیموي ترش و شیرین، گریپ فروت و پرتقال 
را به طور منظم در رژیم هاي غذایي خود قرار بدهند تا مقدار ویتامین C دریافتي بدن 

خود را به حداکثر برسانند.
نکته!

بهتر است بدانید در این بین هستند مواد غذایي یی که ممکن است روي قدرت باروري 
برنامه ریزي  اوالد دارشدن  براي  زوج ها  اگر  به خصوص  بگذارند.  نامطلوبي  تأثیر  افراد 
کرده اند، بهتر است از مصرف مرتب و مداوم این دست خوردني ها پرهیز کنند. غذاهاي 
کنسروي، بوره در مقدار باال، مواد افزودني صنعتي و الکول از جمله چیزهایي هستند 
خوردن  هم چنین  بگذارند.  نامطلوبي  تأثیر  افراد  باروري  قدرت  روي  است  ممکن  که 
نوشیدني هاي کافئین دار بیش از حد طبیعي یعني چیزي معادل بیش از 3 فنجان در روز، 

مي تواند تعادل امالح بدن را به هم بزند و چه بسا مشکالتي را در باروري ایجاد کند.
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با تـغذية سـالم به جـنِگ 
ناباروري برويد!

آزاد جعفری

مسأله  »نداشتن  ریخته گران:  بیان  به 
مسأله  نداشتن  دل بسته گی  نیست؛ 
است. دل که از آن برداشتیم، صولت و 
استیال که الزمۀ ذاتی آن است، به پایان 
آن  با  صحیح  نسبت  در  ما  و  می رسد 
قرار می گیریم... با این حاِل وارسته گی 
روی  تکنولوژی  به  دیگر  بار  که  است 
می آوریم. در این مقام، دیگر ما در بند 
در  تکنولوژی  بلکه  نیستیم،  تکنولوژی 

بند ماست.« )همان، صفحه 189( 
این وارسته گی و رهایی، همان اخالقی 
زیستن در دنیای مدرن است که متأسفانه 
امروز به فراموشی سپرده شده و اثری 
از آن نیست. اینشتین در یادداشتی که با 
عنوان »انحطاط اخالقی« به چاپ رسیده 
و  »کشمکش ها  می نویسد:  این باره  در 
پیچیده گی های سیاسی و اقتصادی این 
برابر  در  را  خطرهایی  اخیر،  دهۀ  چند 
تیره فکرترین  که  اند  ساخته  آشکار  ما 
خواب  به  را  آنها  گذشته،  قرن  بدبینان 
احکام  زمان،  آن  در  نمی دیدند.  هم 
و  رفتار  درباره  مقدس  کتاب  اخالقی 
ضرورت هایی  هم چون  آدمی،  کردار 
جامعه،  و  افراد  برای  مبرهن  و  مسلم 
بود...  پذیرش مومن و غیرمومن  مورد 
نفرت  و  وحشت  با  باید  امروز  اما 
تمدن  ستون های  این  که  پذیرفت 
انسانی، استحکام خود را از دست داده 
است.« و در جایی دیگر دربارۀ اخالق 
با  مرتبط  کاماًل  بیان می دارد که  مطلبی 

بحث ما در این نوشتار است. 
اکتشافات  و  ابداعات  از  را  سخن  او 
تکنولوژیک جدید آغاز می کند )یعنی 
همان مظاهر تمدن مدرن( و می نویسد: 
مبتکری  مغزهای  از  سرشار  ما  »زمانۀ 
زنده گی  خود  اختراعات  با  که  است 
به  ما  می سازند.  آسان تر  بسی  را  ما 
ایم،  کرده  مهار  که  نیروهایی  یاری 
دریاها را می نوردیم و از همین نیروها 
عضالنی  کار  از  بشریت  رهایی  برای 
پرواز  ما  می گیریم.  بهره  نیز  فرساینده 
کردن را آموخته ایم و قادر ایم پیام ها و 
خبرها را بر بال امواج الکتریکی بدون 

دشواری به سراسر دنیا بفرستیم.« 
ناامنی  و  کشتار  و  وحشت  به  سپس 
می کند  اشاره  جدید  عصر  در  موجود 
و تصویری دیگر از جامعۀ امروز ارایه 
و  تولید  احوال،  این  تمام  »با  می دهد: 

در  زنده گی  ملزومات  و  کاالها  توزیع 
نحوی  به  است،  مجموع سازمان نایافته 
سر  به  وحشت  این  با  ناگزیر  همه  که 
می برند که هر لحظه و هر آن، از مدار 
برای  و  شوند  حذف  جامعه  اقتصادی 
کسب معیشت به رنج و مشقت دچار 
این، مردم کشورهای  بر  افزون  گردند. 
نامنظم  زمانی  فواصل  در  مختلف 
به  و  می پردازند  یک دیگر  کشتار  به 
آینده  به  که  کسانی  تمام  دلیل،  همین 
وحشتی  و  ترس  در  باید  می اندیشند، 

دایمی روزگار بگذرانند.« 
اینشتین در ادامه، نتیجه یی جالب توجه 
از این دو تصویری که از بشر امروز ارایه 
نموده، می گیرد؛ نتیجه یی که دقیقًا مبتنی 
بر نگاه علمی مبتنی بر اخالق اوست. 
او علم و تکنولوژی را مقصر نمی داند 
و آن را از اتهام ترویج بی اخالقی مبرا 
می کند. به نظر اینشتین، هوش مندی و 
منش مردمی که از دستاوردهای علمی 
بهره می گیرند، محل اشکال است یعنی 
در  اخالقی  قوۀ  بودن  ضعیف  همان 
معروف،  قول  به  این که  و  آن ها  وجود 
فرهنگ استفاده از تکنولوژی را ندارند 
و نمی توانند خود را از برده گی و تحت 

انقیاد بودن آن رها سازند. 
این  مکتشفان  و  مخترعان  که  آن  حال 
آزاد  و  آگاه  انسان هایی  خود  ابزارها، 
و  کشتار  و  ]وحشت  امر  »این  هستند: 
ناامنی[ ناشی از آن است که هوش مندی 
و منش توده های عادی مردم به طرزی 
و  هوش مندی  از  پایین تر  قیاس ناپذیر، 
گرفته  قرار  افراد  از  اندکی  منش شمار 
وسایلی  و  لوازم  تولید  به  که  است 
اند...  مشغول  جامعه  برای  ارزش مند 
گفته ها  این  آینده گان  که  دارم  اطمینان 
قابل  برتری  و  از غرور  احساسی  با  را 
)حاصل  کرد.«  خواهند  مطالعه  توجیه 
رساله،  و  مقاله   44 مجموعه  عمر، 
موفقیان،  ناصر  ترجمۀ  اینشتین،  آلبرت 

صفحات 7 ، 8 ، 9( 
نیازهای  برآوردن  اینشتین،  نظر  به 
غیرقابل  و  الزم  اولیۀ  شرط  جسمانی، 
رضایت بخش  زیست  هرگونه  انکار 
نیست؛  کافی  تنهایی  به  این  اما  است، 
رضایت  احساس  برای  انسان  که  چرا 
باید این امکان را هم در اختیار داشته 
هم  را  خویش  ذهنی  توانایی  که  باشد 
قابلیت های  و  ویژه گی ها  با  متناسب 

شخصی اش بپروراند. 

آزادی  کنار  در  اینشتین  که  این جاست 
بیرونی، از ارزشی به نام آزادِی درونی 
می آورد  میان  به  سخن  هم  معنوی  یا 
را،  جامعه  فکری  سطح  ارتقای  و 
با  جامعه  افراد  درسِت  مواجهۀ  الزمۀ 
می کند.  عنوان  تکنولوژیک  محصوالت 
سازمان دهنده  عاملی  را  اندیشه  او 
می داند که در وجود آدمی بین غریزه و 
عمل ناشی از آن، حایل شده و موجب 
می شود که اعمال ما منحصراً در جهت 
غرایزمان  آنی  خواست های  برآوردن 
صورت نگیرد. اینشتین ریشۀ هراس و 
اضطراب بشر جدید را فاصله گرفتن او 
از همین قدرت کنترِل غرایز می داند که 

در نظر او، سرمنشای اخالق است. 
در نگاه او، این نظارت و کنترل درونی، 
هرگز  آدمی  که  است  دایمی  تکلیفی 
شانه  آن،  مسوولیت  بار  از  نمی تواند 
خالی کند: »اخالق در حقیقت دیدگاهی 
باید  و  می توان  آن  موضع  از  که  است 
را  زنده گی  در  پیش آمده  مسایل  تمام 
وظیفه یی  این  داد.  قرار  قضاوت  مورد 
است که هیچ گاه پایان نمی یابد؛ چیزی 
را  ما  داوری  که  حاضر  همیشه  است 
الهام  را  رفتارمان  و  می کند  هدایت 

می بخشد.« )همان، ص 1۶ و 17(

اینشتین در کنار آزادی بیرونی، 
از ارزشی به نام آزادِی درونی یا 
معنوی هم سخن به میان می آورد 
و ارتقای سطح فکری جامعه 
را، الزمۀ مواجهۀ درسِت افراد 
جامعه با محصوالت تکنولوژیک 
عنوان می کند. او اندیشه را عاملی 
سازمان دهنده می داند که در 
وجود آدمی بین غریزه و عمل 
ناشی از آن، حایل شده و موجب 
می شود که اعمال ما منحصراً در 
جهت برآوردن خواست های آنی 
غرایزمان صورت نگیرد. اینشتین 
ریشۀ هراس و اضطراب بشر 
جدید را فاصله گرفتن او از همین 
قدرت کنترِل غرایز می داند که در 
نظر او، سرمنشای اخالق است

علم و فناورِی مدرن در نگاه 

اینشتین

بخش دوم و پایانی



احمد دانش

سال  در  کشور،  نام دار  نویسندۀ  و  شاعر  فایز،  محمداسحاق 
1336 خورشیدی در اُستان پروان دیده به جهان گشود. دوران 

کودکی اش توام با دشواری های بسیار بود. الفبا و خواندن را 
در مسجد آموخت و آن جا غزلیاِت حافظ را خواند. سپس به 
ثانوی  و  متوسط  ابتدایی،  دوره های  و  رفت  )مکتب(  دبستان 
را در دبیرستان )لیسه(  جبل السرج به پایان رساند و در سال 
1۳5۶ سند فراغت گرفت. در همان سال پس از سپری نمودن 
آزمون ورودی به دانشگاه، به دانشکدۀ ساینس دانشگاه کابل 
کار سرایِش  1۳۶9 به  سال  از  جدی  گونۀ  فایز به  یافت.  راه 
شعر پرداخت. او از سال 1۳71 تا حال در نشریه های مختلف 

قلم زده و آثار قابل توجهی از خود به جا گذاشته است.
اسحاق فایز، شاعری ست که دغدغه های درونی، برداشت ها 
و تجربه های خود را از سیاست و اجتماِع کشورش به گونۀ 
فارسی  شعر  مختلِف  قالب های  در  ظرافت مندانه  و  استادانه 
شعِر  امروزه  آن چه  و  مثنوی  غزل،   قالب های  در  به ویژه  و 
گونه های  این  سرایِش  در  و  داده  بازتاب  می شود،  نامیده  نو 
مطرح  سرایش گران  از  و  داشته  پیروزمندانه  تجربۀ  شعری، 

شعِر مقاومت در کشور به شمار می رود.
از سال 1۳۶9 بدین سوست که شعر به گونۀ جدی دنباِل استاد 
محمد اسحاق فایز آمده و کار شاعر را تا جایی کشانده است 
با  مبارزه  برای  است  شده  ابزاری  وی  برای  شعر  امروزه  که 
ظلم و قانون ستیزی، و شعر پای او را تا  جایی کشانده است 
که او با زبانی تند و پرخاش گرانه و با لحن مطنطن و حماسی 
فریاد سر می دهد. در این نوشتۀ کوتاه، تالش من بر آن است 
تا یک بررسِی کلی داشته باشم پیرامون اشعار استاد فایز از 
شعرهای  بی گمان  که  زبانی  و  ادبی  فکری،  چشم اندازهای 

استاد سرشار از این ویژه گی ها اند.
1ـ از نظر فکری )محتوایی (

شعر فایز در واقع بازگوکنندۀ همۀ دردها و آالمی ست که در 
مردم  بیگانه،  کشورهای  تجاوز  و  جنگ  دهه   چندین  مدت 
کشورش را آماج قرار داده است. بنابراین، او با هر نوع نظامی 
که کشور و مردمش را به سوی بدبختی می کشاند،  سِر ستیز 
از  فردی  هر  برای  وی  شعر  گفت  می توان  واقع  در  و  دارد 
فردهای کشورش، انگیزه یی ست برای دفاع و ایستاده گی. به 

چند بیت  قصیده  از این شاعر ورزیده می نگریم:
خذف گهر شود اگر به آب همتم رسد

چو باغ پردرخت که در حلول نو بهارها
به حشر خنده می کند قیام ملتم کانک

به اشتیاق رفته اند به زیر پای دارها
دالورند و شیردل که سر سپرده اند و لیک 

نداده اند به هیچ کس عنان و اختیارها
شرف گرفته اند ز مهر و آبرو ز کهکشان

کجاست ملتی چنین قرین اعتبارها
به پا شوید، به پا کنید، به زیر پای دشمنان

جهنمی ز آتش و جهنمی ز نارها
افغانستان سرزمینی است که در طول تاریخ از سوی بیگانه ها 
مورد تهاجم قرار گرفته و در کنار این تحوالت، زبان فارسی 
دری نیز جاده های پُرخم وپیچ را طی نموده است؛ گاهی برای 
شاعراِن ما ابزاری بوده که توسط آن جماِل معشوق را وصف 
کرده اند و گاهی هم در مسیر ظلم ها و بیدادهای زمان، چهرۀ 
و  نموده  اختیار  را  پرخاش گرانه یی  و  تند  لحن  و  خشمناک 
با  و  خود  ادبی  شیوۀ  همان  با  را  خود   ِ حقیقت های  گاهی 
بهره گیری از ترفندهای زیبایی آفرینی، مرموز بیان داشته است. 
چنان که آقای فایز در این شعرش از روزگاری یاد می کند که 
مهرهای سکوت بر لب های شان زده شده و شاعر در این جا 
از تکیدن ستاره، ریختن دیوارها و طلوع وسوسه های آفتاب 

سخن می زند:
وقتی دیوارها فرو ریختند

وقتی ستاره ها در بیغوله های وهم تکیدند
بی هیچ درخشنده گی

و وقتی سکوت معنای خجالت بارش را از دست داد
آن گاه مهرها را بر لب های مان زدند

آفتاب وسوسه هایش را طلوع داد
و تاریخ 

بر مفاهیم باقی 
تف کرد

یاران از غبار کوچه های بدبخت
رخت برچیدند.

)فایز، 1۳۶: ۶0-59(
محمداسحاق فایز شاعری ست آزادمنش. او در جای جایی از 
در  زنده گی  و  روشن گری  سوی  به  را  مردم  خود،  شعرهای 
در  وی  کوشش  ترتیب،  بدین  و  فراخوانده  آزادی  چتر  زیر 

بیداری و بهزیستی قومش است:
کس نیست که خواهد به تو خوشنامی ایام

کس نیست که خواهد به تو بهزیستی و بهنام
کس نیست که خواهد به آیندۀ آباد

پس برکش از این واهمه این جای دوصد داد
 »بیدار شو ای قوم 

بیدار شو ای قوم«
      )فایز، 1۳89 : 9۳(

و  تفکر  اندیشه،  بیان  برای  ابزاری  زبان  که  آن جایی  از 
است،  گویندۀ  بشری  حیات  طول  در  آدم ها  خواسته های 
و  نموده  گفتار  آن  با  که  است  زبانی  دوست دارِ  زبان  هر 
در  بنابراین،  می آفریند؛  خود  ملت  آیندۀ  برای  افتخارهایی 
جای جایی از شعرهای آقای فایز می بینیم که وی نه تنها زبان 
و شعرش را در خدمت دربارهای حاکم قرار نمی دهد، بلکه 
نگران نسل های آیندۀ این زبان نیز است. او به زبان مادری اش 
در  بلخی  ناصرخسرو  که  دارد  توجه  چنان  ـ  دری  فارسی  ـ 
برابر نظام حاکم زمان خود داشت. فایز مانند این فرزند فرزانۀ 
بلخ،  نمی خواهد این ُدر لفظ دری را در پای زمامداران وقت 
بریزد و از جانب دیگر، ذهن او مشوش این است که مبادا 
از  را  خویش  فرزانه گی  این  و  دری  ُدر  دیار،  این  فرزانه گان 

دست دهند: 
ترسم تو بمانی و بگیرند ز پیشت

طالیه گری را
وز پیش تو گیرند هم این مایه که داری

فرزانه گری را
و آن گاه تو از کف بسپاری تو به خواری

این ُدر دری ُدر دری ُدر دری را
)محمد اسحاق فایز، 1۳89: 94-9۳(

2ـ از نظر ادبی

الف( صنعت های بدیع
در  یک  هر  می شود،  معنوی  و  لفظی  صنایع  شامل  که  بدیع 
دارا  را  خود  نقش های  کالم  جسته سازی  بر  و  زیباسازی 
می باشند. در شعرهای استاد محمد اسحاق فایز، این صنعت ها 

فراوان اند که به آوردن چند نمونه  از آن بسنده می کنیم:
ـ صنایع لفظی

و »دار«  واژۀ »دار«  میان  تام  جناس  تجنیس سازی:  روش  ـ 
در این بیت:

کسی میانۀ ما سیم خاردار کشید        تمام خاطره ها را به 
روی دار کشید

)فایز، 1۳8۶: 11۳(
- جناس ُمطرف بین واژه های »اسم« و »رسم« در این بیت:

جاسوسی ملک غیر، حاال شده اسم و رسم       گر زین نمط 
افتادی، ماندی ز توان آخر

)همان، ص20(

- جناس زاید بین واژه های »جاه« و »چاهی« در بیت زیر:

طرفه  این  چاهی     کند  که  کس  هر  چاه  در  رود  گفته  کی 
حکایت نیست هم خوان زمان آخر

 )همان، ص21(

در  مسجع  واژه های  آوردن  سجع سازی:  یا  تسجیع  روش   -

شعر و نثر است که در حرف روی با هم هم خوانی دارند که 
این رویکرد ادبی سبب به میان آمدِن موسیقی در حرف های 

روی می شود، مثاًل سجع متوازی میان واژه های باغ و راغ:
باغ و راغ بر آیین پارین جمله گی بر شیوۀ این فصل

ز تن آن جامه گان اطلسین بر خاک افگندند
بی آزرم.   )فایز، 1۳89 | ب، ص 50 (

- روش تکرار یا تکریر: مهم ترین روش به میان آمدن موسیقی 
تکرار  یا  حروف  موسیقی  روش  سه  به  که  است  شعر  در 
تکرار  حتا  و  واژه گانی  تکرار  یا  واژه ها  موسیقی  حرف ها، 
به  روش  این  در  واژه ها  تکرار  است.  شده  تقسیم  مصراع ها 
دو گونه صورت می گیرد: یکی تکرار واژه ها در آغاز شعر و 

دوی دیگر تکرار واژه ها در پایان شعر.  مثاًل:
تکرار واژه ها در آغاز این شعر:

زنجیرها به پای
زنجیرها به دست

زنجیرها به لب
زنجیرها به ذهن

با کوله بار بخت و تباهی و خویش خویش
پوییده دق

)فایز، 1۳89 : ۶۳(
تضاد،  از:  عبارت اند  صنعت ها  این  معنوی:  صنعت های   -

تلمیح، ایهام، رجوع، مراعات نظیر یا تناسب و غیره. کاربرد 
این صنعت ها در شعرهای محمد اسحاق فایز، در بهترین و 
زیباترین صورت آن وجود داشته و فایز در به کارگیری این 
صنایع دست باز دارد. مثاًل در بیت زیر میان واژه های زندان، 

زنجیر و قفل تناسب وجود دارد:
مویه کردم بس به زندان سیه کاران دهر    گریه  آیین سیاه قفل 

و زنجیرم شده
)فایز، 1۳8۶ : 98 (

وجود  تضاد  و »پیری«  واژه های »شباب«  میان  زیر  بیت  در 
دارد:

گر شباب ما کشیدند بر عناد سبزه ها      دست دیگر بر سر 
کار دل پیرم شده

)همان، ص98(

در دو بیت زیر دیده می شود که با اشاره به داستان آدم )ع( و 
گندم، صنعت تلمیح دیده می شود:

طرح هستی گرچه اقبال پریشانی نبود
گندمی شد تا دهد فردوس رضوان را کسی

طلعت افرشته گان رنگ بهار عرش بود
ظلت آدم کشید این جلوه را از دسترسی

)همان، ص105(

نظر  در  که  است  ادبی  ترفندهای  از  یکی  رجوع،  صنعت 
این  می شود،  منجر  جالبی  زیبایی های  به  شعر  در  آن  گرفتن 
نقض  به  مطلبی،  ارایۀ  از  بعد  شاعر  که  طوری ست  صنعت 
شاعر  سخن  رجوع  از  بعد  که  می پردازد  خود  گفته های 

جالب تر می شود. مثاًل در چند بیت زیر:
وای روزی کاین چمن را باد ارزانی شود

کشتی تان روی آب و آب طوفانی شود
آب طوفانی، نی نی، بشکند کشتی برآب

دست هاتان خسته و اوضاع پریشانی شود
نی، پریشانید اکنون، غرقه گی تان سررسد   

آب گیرد حلق تان باال به پیشانی شود
نی،  فرو رفتید حاال تا به پیشانی در آب
کودکان تان نک کنون بنیاد قربانی شود

)فایز، 1۳89:22(

ب( از نظر صنعت های بيان 
الف( تشبیه: همانندی یک شی است با شی دیگر از جهت یا 

جهاتی، مثاًل در این بیت:
آب سان عمر چو می رفت در پی او     آب شد، ابر شد، در 

همۀ راه گریست
)فایز، 1۳8۶ : 10۶(

در بیت باال: عمر مشبه | آب مشبه به | رفتن و در گذر بودن 
وجه شبه و سان ادات است.

تشبیه موکد، در این بریده یی از شعر آزاد استاد فایز:
تو اگر می بودی

در تب و تاب هوس های دل یک انسان
شیر آغوش ترا پاک و سپید

به عطش ناک ترین میل رها می کردم
)فایز، 1۳89 : 5(

در شعر باال: آغوش مشبه | شیر مشبه به | سفیدی وجه شبه 
| ادات تشبیه ندارد.

- استعاره 
شعر فایز از لحاظ ارج گزاری هنری و توجه به تکنیک های 
شعری و به کارگیری استعاره ها، ترسیم و تصویرسازی ها، در 
جایگاه بلند ادبی قرار دارد که آوردن نمونه از هر کدام آن ها 
بحث مان را به درازا می کشاند. در این جا فقظ اشارۀ کوتاهی 
داریم به چند نمونه یی از این زیبایی ها در شعرهای این شاعر.

 گاهی که فایز زبان به استعاره و تصویر پردازی می گشاید، 

گمان می رود که نظامی گنجوی است که می خواهد ستارگان 
و مهتاب را به تصویر بکشاند:

تا نیمۀ ره ستاره و مه را نه بنگرید
مانند آن شبان که میان بالی شب

ره گم کرده است و گوش به بانگ ستاره است
با بره های ساکت و حیران خویشتن.

 )فایز، 1۳84 : 17(
این شعر استاد فایز ذهن هر خوانندۀ چیزفهم  را به سوی این 

دو بیت نظامی می کشاند:
شباهنگام کاهوی ختن گرد

ز ناف مشک خود،  خور را رسن کرد
هزار آهوبره لب ها پر از شیر     

بر این سبزه شدند آرام گه گیر 
 )به نقل از سیروس شمیسا، 1۳81:14 (

3ـ از نظر زبانی 

الف( ترکيب سازی
قابل  امری ست  شعر،  سرایش  در  مناسب  زبان  به کارگیری   
تأمل. برای هر شاعر الزم و ضرور است که انسجام و بافت 
را  آن ها  تأثیرگذاری  نیروی  و  خوش آهنگی  نیز  و  را  واژه ها 
است  شاعرانی  دسته  آن  از  فایز  استاد  باشد.  داشته  نظر  در 
که همۀ امور مربوط به زیبایی شناسی شعر را رعایت نموده 
جایگاه  در  تکنیکی  مختلِف  پهلوهای  از  وی  سروده های  و 
شعر،  در  زبانی  ویژه گی های  از  یکی  دارند.  قرار  خود  ویژۀ 
ترکیب های هنری است که در سراسر شعرهای فایز کاربرد 

فراوان دارد. 
پشتارۀ غرور

وقتی که ما را ترک می کردی
پشتاره  های غرور بر دوش ما بود

ولی می دانی
سر نوشت با ما چه کرد؟

آری می دانی!
ولی به روی خودت نمی آوری

)فایز، 1۳87 : 4۶- 47 (
صحرای صداقت

وقتی طوفانی از یلغار قبیله  های جنون
صحرای صداقت را می سوزد

و فانوس را برای روشنایی نمی گذارد
مگر می شود پایان ماتم را نگریست.

 )همان، ص57 (

دامن افسوس
لختی که مانده در ره غفلت روا مکن
ما را وضو به دامن افسوس می شود
                         ) همان، ص9۶ (

زلف شعر
زبان عشق آدم – شیخ غزنین

که زلف شعر را خوش می دهد چین
  )همان، ص99 (

دامن دنيا
تا بوی خوشت هم چو غزل، شوق بریزد

مضمون خوش دامن دنیا کنمت من
  )فایز،1۳89 \ الف،ص۶9 (

ب( کاربرد زبان محاوره 
موضوعی ست  شعر،  در  محاوره  زبان  کاربرد  دربارۀ  بحث   
این  با  اسالمی  دانشمندان  گذشته ها  در  جالب،  و  گسترده 
عامیانه  واژه های  استعمال  و  نداشتند  موافقت  چندان  امر 
شعری  زبان  قلمرو  از  خروج  شعر،  در  را  محاوره یی  و 
می دانستند. اما از سدۀ بیستم بدین سو کاربرد زبان محاوره در 
شعر مجال یافته و در این خصوص نظریه پردازان ادبی، آرای 
شعرهای  که  است  این  است  تأمل  قابل  آن چه  دارند.  موافق 
فایز غنی از واژه های زبان گفتاری یا عامیانه می باشد که همانا 
پشتوانۀ اصلی زبان معیاری ما است. در این جا به آوردن چند 
نمونه  از اصطالح های عامیانه در شعرهای وی اکتفا می کنیم: 

گفتمت در دادگاه عشق، خواهم داد باز
گفتی رو »دستت خالص«، آنک گذر آن چارسو

)فایز1۳89 \ الف : 58(

زلف شبگون از چه می بافی و در بر می کنی
کار ما را با گره اش »کورگره »تر می کنی.

 )فایز، 1۳89\ ج: ص1(
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پایان قصۀ دور دوم 
44.4 درصد

 
داکتر عبداهلل در پنجاه درصد

آغاجان معتصم گفت وگو...
نجات  خانگی  حصر  از  شنبه  روز  معتصم  نتیجه 

یافت و رهسپار کابل شد.
موضع خود  بر  کابل  در  طالبان  رهبر  این  تاکنون 
نکرده  نظری  اظهار  صلح  گفت وگوهای  قبال  در 
وی  آزادی  از  کشور  مقام های  اکثر  اما  است، 
می تواند  معتصم  که  معتقداند  و  کرده اند  استقبال 
را  طالبان  و  افغانستان  گفت وگوهای صلح دولت 

بطور رسمی آغاز کند.
گروه طالبان از سال 2004 میالدی به این سو دست 
به حمالت تروریستی بسیاری در افغانستان زده اند 
که آخرین مورد آن بمب گذاری در موترهای حامل 
کارمندان وزارت کشاورزی کشور ساعت 7 صبح 

روز یکشنبه در کابل بوده است.
در این رویداد دست کم پنج کارمند این وزارتخانه 

زخمی شدند.
اعضای مجلس سنا به ویژه فضل الهادی مسلمیار 
سنای  مجلس  عضو  حارس  احمد  نثار  و  رییس 

افغانستان این حمله را محکوم کردند.

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخستین شمارش 
نزدیک به 50 درصد آرای شمرده شده را اعالم 
کرد که بر اساس آن، داکتر عبداهلل عبداهلل با کسب 

44.4 درصد همچنان پیشتاز است.
اشرف غنی  عبداهلل،  آقای  از  پس  او،  گفتۀ  به  ا 
در  آرا  درصِد  آوردن۳۳.2  دست  به  با  احمدزی 
ردیف دوم قرار دارد و زلمی رسول با به دست 
 7 سیاف  الرسول  عبدرب  درصد،   10.4 آوردن 
درصد، قطب الدین هالل 2.7 درصد، محمدشفیق 
آقا شیرزی 1.۶ درصد، محمدداوود سلطان  گل 
زوی 0.5 درصد و هدایت امین ارسال 0.2 درصد 

آراء را به خود اختصاص داده اند.
اول  دور  در  انتخابات  که  می گویند  تحلیلگران 
نتجیه می دهد و داکتر عبداهلل می تواند باالی 51 

درصد آرا را به دست آورد.
آن ها  محاسبات  که  گفته  هم  خود  عبداهلل  آقای 

نشان می دهد که انتخابات به دور دوم نمی رود.
پیش از این روز 24 حمل کمیسیون انتخابات، ده 
درصد از نتایج انتخابات 2۶ والیت از ۳4 والیت 
کشور را اعالم کرده بود که شامل بیش از پنجصد 

هزار رای از حدود هفت میلیون رای می شد.
عبداهلل  عبداهلل  به  آرا  درصد   41.9 جمله  آن  از 
اختصاص یافت که او را در صدر و ۳7.۶ درصد 
سایر  از  زیاد  فاصله  با  را  غنی  اشرف  آرا  دیگر 

نامزدها در جایگاه دوم قرار داد.
زلمی رسول تنها 9.8 درصد آرای ده درصدی را 
گرفت و پنج نامزد دیگر عبدرب الرسول سیاف، 

شیرزی،  گل آغا  محمدشفیق  هالل،  قطب الدین 
داوود سلطان زوی و هدایت امین ارسال به ترتیب 

در ردیف پنجم تا هشتم قرار گرفتند.
نتیجۀ  درصد   50 به  نزدیک  درحالی  کمیسیون 
از  نگرانی  ها  که  می کند  اعالم  را  انتخابات 

قرنطیه کردن رأی پاک مردم باال گرفته است. 
در  کشور  شهروندان  رأی  هزار   100 دست کم 
والیت هرات باطل اعالم شده و در والیت های 
دیگر نیز تالش جریان دارد که آرای مردم را باطل 

و قرنطین نمایند.
کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون  اقدام  این 
داکتر  تند  واکنش های  انتخاباتی  شکایت های 

عبداهلل و مردم را در پی داشته است. 
 500 حدود  بازشماری  از  کمیسیون  شنبه  روز 
صندوق و بازرسی بیش از 500 صندوق از هزار 

صندوق دیگر خبر داد.
آخرین بخش نتایج اولیه انتخابات روز چهارم ثور 
اعالم  آن  از  پس  روز  بیست  آن  نهایی  نتایج  و 

می شود.
یوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات تاکید 
کرد که نتایج شمارش کامل آراء را مطابق جدول 

زمانی کمیسیون در چهارم ثور اعالم کند.
حمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات 
شام روز گذشته در یک نشست خبری در کابل 
نتایج  درصد   49.۶7 شامل  آرا  این  که  گفت 

انتخابات ریاست جمهوری می شود.
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ابطال 100 هزار رأی مردم...
هرات،  والیت  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
واکنش اعضای مجلس و برخی تحلیلگران را نیز 

در پی داشته است.
به باور آنان، کمیسیون انتخابات چون نتوانست 
برنامۀ پرکردن صندوق های رأی را به نفع نامزد 
مشخص در مناطق نا امن عملی سازد؛ بنابراین 
آرای  کردن  باطل  همانا  که  را  خود  دوم  برنامۀ 

مردم است، آغاز کرده است.
می گویند،  مجلس  در  هرات  مردم  نماینده گان 
انجام  تخلف  و  تقلب  بر  مبنی  نوع سندی  هیچ 

شده در هرات وجود ندارد.
و  تقلب  خصوص  در  اگر  می کنند،  تأکید  آنان 
تخلف انجام شده اسنادی وجود دارد، پس باید 

این اسناد به مردم از طریق رسانه ها ارایه گردد.
آنان ضمن این که این اقدام کمیسیون را یک توطیۀ 
سیاسی عنوان می کنند می گویند: مردم هرات در 
بنابراین  نشست؛  نخواهند  آرام  توطیه  این  برابر 
مسوولیت هر نوع اتفاق به دوش کمیسیون های 

انتخاباتی است.
می گوید:  نماینده گان  مجلس  عضو  بهزاد  احمد 
»کمترین تقلب در والیت امن و بیشترین تقلب 
نا امن صورت  و آن هم سازمان یافته در مناطق 
گرفته؛ اما کمیسیون شکایات انتخاباتی برعکس 
امن  نا  مناطق  تقلب های  به  این که  جای  به 
رسیده گی کند، یک صد هزار رای مردم والیت 
هرات را که از جمله والیت های امن است، باطل 

اعالم کرد«.

علیه  دسیسه  یک  و  توطیه  یک  بهزاد،  گفتۀ  به 
آرای مردم افغانستان در کمیسیون های انتخاباتی 
به راه افتاده که نمونۀ آن باطل اعالم کردن یک 

صدهزار رای مردم والیت هرات است.
او افزود، کمیسیون انتخابات کسانی را به حیث 
هیأت ویژه به هرات فرستادند که آنان نتوانستند 
برنامه پرکردن صندوق رأی به نفع نامزد مشخص 
در مناطق نا امن را عملی کنند؛ بنابراین به آنان 
عملی  را  تقلب  دوم  فاز  تا  شده  داده  مأموریت 

سازند.
کسانی که  کرد،  تصریح  مجلس  عضو  این 
مسوولیت باطل کردن آرای مردم در هرات را به 
عهده دارند، افرادی اند که پیوندهایی با بعضی از 
مقامات شورای امنیت دارند؛ بنابراین حکومت و 
شورای امنیت در باطل سازی آرای مردم والیت 

هرات دست دارند.
به باور بهزاد، اگر در خصوص تقلب و تخلف 
این  باید  پس  دارد،  وجود  اسنادی  شده،  انجام 
اسناد در حضور ناظرین ملی، بین المللی، ناظرین 
نامزدان و رسانه ها به بررسی گرفته شود؛ اما نباید 
چند  این که  با  نظارت  پروسه  که  کرد  فراموش 
ناظر ملی و بین المللی را به عنوان یک تماشاچی 

دعوت کرد، تفاوت بسیار دارد.
به گفتۀ بهزاد، چون حضور و رای مردم هرات 
یک  بنابراین  نیامد؛  خوش  حکومتی ها  مزاج  به 
توطیۀ سیاسی را به راه انداختند؛ اما مردم هرات 
نوع  هر  مسوولیت  و  نشست  نخواهند  ساکت 

اتفاقی به دوش کمیسیون های انتخاباتی است.
استاد  سیحون  سیف الدین  حال،  همین  در 

کمیسیون  دو  هر  اگر  می گوید،  کابل  دانشگاه 
تمام  کنند و  را درست مدیریت  انتخابات  روند 
و  ناظرین  حضور  در  را  تقلب ها  و  تخطی ها 
شفاف  نیز  نتیجه  بگیرند،  بررسی  به  رسانه ها 

خواهد بود.
این استاد دانشگاه همچنان افزود، ولی متاسفانه 
نظام فعلی متشکل از افراد ناکارا و ناتوان است 
از همین  انتخابات هم شکل گرفته  و کمیسیون 

نظام ناکارا است.
انتخابات  کمیسیون  در  چند  هر  او،  گفتۀ  به 
افراد شایسته و الیق حضور دارند، اما تمام این 
زمانیکه  بنابراین  نیستند؛  و صادق  شایسته  افراد 
وضعیت  می گردد،  تخطی  مرتکب  کمیسیون 

نگران کننده می شود.
ناکارا  افراد  همین  حضور  کرد،  تأکید  سیحون 
حضور  وجود  با  انتخابات  که  می گردد  سبب 
گسترده مردم به دلیل سوی مدیریت به بی راهه 

کشانیده شده و سبب ایجاد بحران گردد.
به  منوال  همین  به  وضعیت  اگر  او،  باور  به 
در  بحران زایی  آمادۀ  که  کشورهایی  برود،  پیش 
افغانستان هستند، از این چالش استفاده کرده و 

افغانستان را به طرف بحران سوق خواهند داد.
شکایات  کمیسیون  رئیس  شیرزی،  عبداهلل 
رای  هزار  صد  این  که  گفته  هرات  انتخاباتی 
باطل شده مربوط به نامزدان پیشتازی چون داکتر 
عبداهلل عبداهلل، اشرف غنی احمد، زلمی رسول و 

عبدالرب رسول سیاف است.
او افزود که این آرا از 28 سایت و 150 صندوق 

رأی دهی بوده است.

پس از 81 سال بیشترین دانشجو...
گفت: با وجود افزایش ظرفیت، رقم داوطلبان کانکور از سال 

1۳8۶ تاکنون افزایش یافته است.
وی افزود: در سال 1۳8۶ تعداد 71 هزار نفر داوطلب شرکت 
رسیده  نفر  هزار   2۶5 به  هم اکنون  رقم  این  اما  بودند  کرده 

است.
به گفته وی، این یکی از دالیل محدود شدن پذیرش داوطلبان 
آزمون کانکور در دانشگاه ها و موسسات تحصیالت نیمه عالی 

است.
افزایش  برای  این وزارت  که  تأکید کرد  ادامه  در  عبید  آقای 
پذیرش داوطلبان در دانشگاه های دولتی کشور تالش زیادی 

کرده است.
بیشترین  سال   81 از  پس  توانست   1۳92 سال  در  بنابراین 
دانشجو را در دانشگاه های دولتی و موسسات تحصیالت نیمه 

عالی جذب کند.
عبید در ادامه گفت: وزارت تحصیالت عالی افغانستان تالش 
می کند تا دانشگاه های بیشتری بسازد و اساتید جدیدی جذب 
کند، تا رقم پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه را افزایش دهد.
به گفته وی، وزارت تحصیالت عالی افغانستان در این اواخر 
یک کمیته ۳00 نفری را برای پیشبرد کارهای این وزارتخانه و 

همچنین حل مشکالت دانشجویان ایجاد کرده است.
آزمون کانکور سال 1۳92 عالی بود

بدون   1۳92 سال  کانکور  آزمون  روند  گفت:  ادامه  در  عبید 
تمام مسووالن وزارت  برگزار شد همچنین  مشکل و خوب 
تحصیالت عالی افغانستان از جمله وزیر و معاونانش نیز در 
شرکت  کشور  این  مناطق  اکثر  در  کانکور  امتحانی  جلسات 

کرده و نظارت می کردند.
وی در ادامه تأکید کرد: محل های اخذ آزمون کانکور مجهز به 
دوربین های مدار بسته بود که امکان تقلب در این روند را از 

سوی داوطلبان کانکور کاهش می داد.
داکتر عبید در پایان اظهار داشت که یکی دیگر از علل بهتر 
برگزار شدن آزمون کانکور این کشور قرنطینه شدن اعضای 
برگزاری  جریان  در  آزمون  این  پرسش های  طرح  شورای 

آزمون کانکور بود.
عبیداهلل عبید در پایان از سوی اعضای مجلس سنای افغانستان 

به پاس خدمات شایسته اش تقدیر نامه یی دریافت کرد.

میزان تحرکات دشمن به...
وی خاطر نشان کرد که از آغاز ایجاد این کمیسیون تا اکنون 
ناتو  و  آیساف  نیروهای  مختلف النوع  پایگاه   ۳۳5 تعداد  به 
نظر  تحت  افغانستان  اسالمی  جمهوری  حکومت  جانب  به 

کمیسیون انتقال گردیده اند.
شده  یاد  گزارش  استماع  از  بعد  ملی  امنیت  شورای  جلسه 
فیصله کرد که به منظور حفظ و مراقبت تأسیسات مهم انتقال 
شده به جانب افغانستان، در تشکیالت مدیریت های حفظ و 

مراقبت در اردوی و پولیس ملی افزایش الزمی به عمل آید.
یک  تا  خواست  کمیسیون  از  ملی  امنیت  مشاور  همچنان 
ارزیابی همه جانبه مبنی بر امکان استفاده برخی دیگری از این 
تأسیسات به منظور توسعه اقتصادی و نقش سکتور خصوصی 

صورت گیرد.
در اخیر، شورای امنیت ملی فیصله نمود تا وزارت امور خارجه 
در تفاهم با وزارت عدلیه روی مسوده »یادداشت تفاهم میان 
جمهوری اسالمی افغانستان و کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ 
آزادی  سلب  اشخاص  نفع  به  بشری  های  فعالیت  زمینه  در 
شده« کار نموده و متن نهایی را برای تائید به جلسه شورای 

امنیت ملی بفرستد.

نتایج انتخابات را زود...
است که براساس گزارش های ارایه شده توسط 
تجارت  اخیر  سال  یک  در  افغانستان،  حکومت 
و  یافته  کاهش  افغانستان  در  گزاری  سرمایه  و 
می  سیاسی  اوضاع  ثبات  منتظر  داران  سرمایه 

باشند.
کمبود زمین و برق

بازرگانان و سرمایه گذاران می گویند در ده سال 

و  زمین  تا  نتوانسته  افغانستان  حکومت  گذشته 
قرار  ها  آن  اختیار  در  را  مناسب  قیمت  با  برق 
دهد و زمینه سرمایه گذاری در داخل کشور را 

فراهم کند.
متشبثین  بورد  دیگر  عضو  فیضان،  عبدالرحمان 
پارک  ده  حداقل  که  نتوانسته  »دولت  گفت: 
صنعتی را در افغانستان بسازد. یک تعداد پارک 
های صنعتی را که ساختند، قیمت بسیار گزاف 
را باالی آن گذاشتند که سرمایه دار نمی تواند آن 

را بخرد. دلیل دوم نبود برق ثابت سبب شد که 
ها  کارخانه  از  تعدادی  برق  بلند  قیمت  دلیل  به 

سقوط کنند«.
با  است  توانسته  افغانستان  حکومت  هرچند 
و  ازبکستان  کشورهای  از  وارداتی  برق  خرید 
تاجیکستان برخی از شهرها به شمول پایتخت را 
روشن کند، اما بازرگانان می گویند برق ارزانی 
که به نیازمندی های کارخانه ها پاسخ دهد، در 

افغانستان وجود ندارد.
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هیگواین:
مسی سمبل تیم ملی آرژانتین است برتری  با  پاری سن ژرمن 

عنوان  لیون  برابر  یک  بر  دو 
قهرمانی جام اتحادیه فرانسه 
را در سال 2014 کسب کرد.
اتحادیه  جام  نهایی  دیدار 
در  )شنبه(  شب  فرانسه 
استادوفرانس  ورزشگاه 
که  شد  برگزار  پاریس  شهر 
موفق  پاری سن ژرمن  آن  در 
شد با نتیجه  دو بر یک لیون 
عنوان  و  دهد  شکست  را 
از  را  رقابت ها  این  قهرمانی 

آن خود کند.

هر دو گل پاری سن ژرمن را 
ادینسون کاوانی در دقایق 4 
و ۳2 به ثمر رساند. تک گل 
لیون را نیز الکساندر الکازت 

در دقیقه  5۶ به ثمر رساند.
قهرمانی  اولین  این 
پاری سن ژرمن در رقابت های 
این فصل محسوب می شود. 
حاضر  حال  در  تیم  این 
صدرنشین لیگ فرانسه است 
و در آستانه قهرمانی در این 

رقابت ها قرار دارد.

در  بارسلونا  به  رفتنش  کلوپ  یورگن 
در  کرد  اعالم  و  رد  را  فصل  انتهای 

بوروسیا دورتموند می ماند.
بوروسیا دورتموند در هفته سی و یکم 
 2 بر   4 نتیجه  با  موفق شد  بوندسلیگا 
موقعیت  تا  دهد  شکست  را  ماینتس 
استحکام  را  جدول  دوم  رده  در  خود 

ببخشد.
دورتموند  سرمربی  کلوپ،  یورگن 
پس از برتری تیمش برابر ماینتس در 
عملکرد  گفت:  خود  خبری  نشست 
شاگردانم در بازی امروز فوق العاده بود 
و آنها توانستند هر چیزی که خواستم 
را در زمین مسابقه پیاده کنند. از همان 
ابتدا بازی موثری را به نمایش گذاشتیم 
و با دوندگی فراوان توانستیم بازی را 
برتری  گل های  و  بگیریم  دست  در 

نظرم  به  برسانیم.  ثمر  به  را  خودمان 
دیدار  این  در  پیروزی  شایسته  کامال 

بودیم.
در روز های گذشته صحبت های زیادی 
درباره رفتن یورگن کلوپ به بارسلونا 
و جانشینی خراردو مارتینو شنیده شده 
دورتموند  جوان  سرمربی  اما  است 
در  کرد  اعالم  و  رد  را  شایعات  این 

دورتموند می ماند.
این مربی 4۶ ساله درباره شایعه رفتن 
کمی  هم  هنوز  گفت:  بارسلونا  به 
عالقه به دورتموند در من وجود دارد 
این  در  که  را  کارهایی  می خواهم  و 
در  من  دهیم.  ادامه  برده ایم،  پیش  تیم 
نخواهم  جایی  و  می مانم  دورتموند 

رفت.
هدایت  که  زمانی  از  کلوپ  یورگن 
است  گرفته  عهده  بر  را  دورتموند 
بوندسلیگا  در  قهرمانی  دو  به  توانسته 
دست یابد و یک بار نیز جام حذفی را 
فتح کند. او فصل گذشته با دورتموند 
یافت  اروپا راه  فینال لیگ قهرمانان  به 
اما با شکست از بایرن مونیخ در حسرت 

رسیدن به قهرمانی ماند.

از  حمایت  با  هیگواین  گونسالو 
لیونل مسی می گوید او سمبل تیم 
او  به  نباید  و  است  آرانتین  ملی 

انتقادات زیادی را وارد کرد.
لیونل مسی در چند بازی گذشته 
تیمش به همراه بارسلونا عملکرد 
و  داده  نشان  خود  از  ضعیفی 
عملکرد  کند.  گلزنی  نتوانسته 
نگرانی  باعث  مسی  لیونل 
هواداران تیم ملی فوتبال آرژانتین 
شده است که نزدیک به 50 روز 
دیگر تیم شان باید در جام جهانی 

2014 برزیل به میدان برود.
مهاجم  هیگواین،  گونسالو 
کامل  با حمایت  ناپولی  آرژانتینی 
بهترین  لئو  گفت:  مسی  لیونل   از 
بازیکن تیم ما محسوب می شود و 
به نوعی سمبل تیم ملی آرژانتین 
او  بود.  خواهد  جهانی  جام  در 
یکی از مهم ترین بازیکنان ماست 
را  او می شود  از  که  انتقادهایی  و 
به  زیاد  نباید  ندارم.  قبول  اصال 
جهانی  جام  او  آورد.  فشار  مسی 
را در پیش دارد که اهمیت زیادی 

برای ما دارد.

باید  گفت:  ادامه  در  هیگواین 
تیم  بازیکنان  انتخاب  در  را  سابیا 
ملی آرژانتین در جام جهانی آزاد 
به  را  بهترین ها  قطعا  گذاشت. 
خواهد  دعوت  ملی  تیم  اردوی 
بازیکنی که حضورش  کرد و هر 
اردوی  به  باشد  مفید  تیم  این  در 

تیم ملی دعوت خواهد شد.
مهاجم تیم ملی آرژانتین در پایان 
ناپولی  با  را  خوبی  فصل  گفت: 
احساس  ناپل  در  کردم.  سپری 
راحتی می کنم و مانند شهر خودم 
را  فوتبالم  است. دوست دارم که 

در این تیم ادامه دهم.
اولین دیدار خود در  آرژانتین در 
برابر  برزیل   2014 جهانی  جام 
بوسنی و هرزگوین به میدان برود.

نمـی رودپاری سن ژرمن فاتح جام اتحادیه فرانسه شد نوکـمپ  به  کلـوپ 

ورزش

احمدولی مسعود

سال ها قبل، برای اولین بار طرِح ایجاد »دولت وحدِت 
گزینۀ  یگانه  به حیِث  ملی  آجندای  کتاب  در  را  ملی« 
چارچوب  در  کشور  نابه هنجارِ  وضع  از  بیرون رفت 
قانون اساسی و روند نظام سازی پیشنهاد کرده بودم و تا 

به امروز بر تطبیِق آن مصرانه تأکید دارم.
و  رهبران  سیاسی،  گروه های  از  بسیاری  اکنون  گرچه 
تاریخی  ضرورِت  یک  به حیث  را  عنوان  این  نهادها 
پذیرفته اند، اما هنوز با ماهیت اصیِل طرِح دولت وحدت 
ملی و تفاوت آن با ائتالف های افغانی، آشنایِی زیادی 
ندارند. این بزرگواران به این معترف اند که پس از این، 
رهبری  و  اداره  را  کشور  نمی تواند  به تنهایی  هیچ کس 
به شمار  ضروری  اصل  یک  مشارکت،  این رو  از  کند، 
می آید. اما نحوه، مکانیزم، ماهیت و اهداِف مشارکت را 
نمی توانند با شرایط موجود در کشور و جهان وفق دهند 
و همواره دچاره خطاها و مغالطه های عمیق می شوند. 
برهۀ حساس و در  این  ناخواسته در  اگر آن ها خدای 
مقام رهبران سیاسی، نتوانند دقیق و عالمانه عمل بکنند، 
ویران بار  و  بحران زا  کاماًل  مسیرهای  به  کشور  به یقین 

کشانده خواهد شد.
اما وقتی می گوییم دولت وحدت ملی ، هیچ گاه منظور 
با آرای مردم  ائتالف بر سِر تقسیِم چوکی ها یا معامله 
مورد  به چند  نبشتۀ مختصر،  این  در  این رو  از  نیست. 
افغانی  ائتالف های  و  ملی  وحدت  دولت  میان  تفاوت 
اشاره می شود تا طرح تشکیِل چنین دولتی تبیین گردد 

و تصامیم کشوری بر مبنای آن اتخاذ شود. 
همواره  که  افغانستان  در  ائتالف ها  ماهیت  مسلمًا 
با طرح دولت وحدت  بوده اند،  ناکام  جنجال برانگیز و 
در  می باشد.  بنیادین   و  بسیار  تفاوت های  دارای  ملی، 
ذیل، به وضعیت های خاصی که ایجاب تشکیل دولت 

وحدت ملی را می کنند، اشاره می شود:
ـ دولت وحدت ملی، زمانی در کشورها ایجاد می گردد 
که آن ها با بحران، تهدید و چالش های بی شمار مواجه 
این  همۀ  نتواند  به تنهایی  اقتدار  سِر  بر  دولت  و  باشند 

معضالت را مهار کند؛ 
بحران  و  بَرد  به سر  نابه هنجار  وضعیت  در  مملکت  ـ 
بحران  هویت،  بحران  مشروعیت،  بحران  اعتماد، 

مشارکت، بحران اقتصاد و امنیت در جامعه بیداد کند؛
ـ جامعه در شرایط جنگی و اضطراری قرار داشته باشد 
و اختالفات قومی، زبانی و قبیله یی به اوج رسیده باشند.

در هم چو اوضاع و احوال، رییس دولت باید با فراخواِن 
از  استفاده  و  تأثیرگذار  و  مردمی  ملی،  نیروهای  همۀ 
توافِق  یک  طی  کشور،  در  موجود  پتانسیل های  همۀ 
سرتاسری برای رسیده گی به همۀ معضالت، به تشکیل 

دولت وحدِت ملی اقدام کند. 
متأسفانه افغانستاِن کنونی در یک وضعیِت نابه سامان و 
مواجه با بحران ها قرار دارد؛ وضعیتی که ایجاِب تشکیل 
شاهد  ما  پیش،  چندی  می کند.  را  ملی  وحدت  دولت 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حضور چشم گیِر 
نشان دهندۀ  چشم گیر،  این حضورِ  بودیم.  آن  در  مردم 
آگاهی و آماده گِی کافی مردم، برای تغییر در وضعیت 
است. اکنون بهترین فرصت برای نامزد پیروزِ انتخابات 
درمقام رئیس جمهوراست تا تمام نیروها و جریان های 
پیروزِی خود سهیم سازد و  مفید و موثِر کشور را در 
این انتخابات را به یک نقطۀ عطف در تاریخ افغانستان 
همه  به سوی  یاری  دسِت  باید  پیروز  نامزد  کند.  بدل 
دراز  کند و تمامِ ظرفیت ها و توانایی های ملی را پیراموِن 
برنامه محوری  با روش جمع گرایی،  نماید.  بسیج  خود 
زمینۀ  می توان  انحصارطلبی،  و  خودمحوری  نفِی  و 
همکاری و مشارکِت سراسری را در راستای ایجاد یک 

دولِت کارآمد، ملی و برنامه محور فراهم آورد. تشکیل 
دولت وحدت ملی، یک طرِح کارآمد برای بیرون رفت 
از وضعیت نابه هنجارِ کنونی می باشد و این امر فقط در 
التزام به مفهوم وحدِت ملی و حضور دیگران در عرصۀ 
با   2014 انتخابات  آن،  غیر  در  است.  عملی  سیاست، 
همۀ جلوه های دل نواز و شیرین آن، نمی تواند یک آیندۀ 

مطلوب را برای افغانستان به بار آورد.
اخیر،  دهۀ  چند  افغانستان طی  در  ائتالف ها  انگیزۀ  اما 
تقسیم چوکی ها بر محور چهره های قومی بوده است. 
ارضای مقطعِی گروه های  این ائتالف ها صرفًا به منظورِ 
سیاسی بوده و هیچ برنامه و هدف عالِی دیگری را دنبال 
آسیب پذیر  و  شکننده  همواره  همین رو  از  نکرده اند؛ 
قومی،  ابزارهای  از  صرفًا  افغانی  ائتالف های  بوده اند. 
ایجاد  با  و  می گیرند  رنگ  سمتی  و  مذهبی  زبانی، 
حساسیت هایی از همین دست، به دنبال تثبیِت جایگاهِ 
به جای  روند  این  می باشند.  قومی  تجارِت  و  خود 
خدمت گزاری به مردم و نجات جامعه از بحران، نزاع ها 
را  درون ائتالفی  سهم خواهِی  و  قومی  کشمکش های  و 
رسمی و همیشه گی می سازد. این نوع ائتالف ها، دولت 
هیچ  که  می دهد  تقلیل  سهامی  شرکِت  یک  حد  به  را 

انتظار  آن  از  نمی توان  را  جامعه  بهبود  برای  تحولی 
داشت. 

اما دولت وحدت ملی می تواند با کمک نخبه گان سیاسی 
ـ مدنی، حضور و مشارکِت سازندۀ همۀ ظرفیت ها را در 
ساحِت قدرت و متِن جامعه تضمین و تثبیت  کند. دولت 
وحدت ملی، حول یک ایدۀ محوری شکل می گیرد و با 
ایجاد دیدگاه های واحد و تشخیص اولویت های کالن 
وحدت  دولت  می برد.  پیش  به  را  کشور  چرِخ  ملی، 
ملی، سرآغازِ تقویت روند دولت ـ ملت سازی و ایجاد 
است. دولت وحدت  متن جامعه  در  احساِس مشترک 
ملی با اشتراِک همۀ نیروهای نخبه، متخصص و متفکر، 
برای  را  راهکارها  علمی ترین  و  روشن ترین  می تواند 
نجات افغانستان از بحران ها ارایه دهد. دولت وحدت 
قوم پرستی  فرقه گرایی،  باندبازی،  هیچ گونه  بدون  ملی 
و فساد، از همۀ ظرفیت های موجود در کشور استفاده 
می کند و مشارکت و همیارِی ملی را به باالترین سطِح 

خود می رساند. 
به  افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ  که  امیدواریم 
ریاست آقای کرزی، اجازه دهد که آرای واقعِی مردم 
افغانستان، نامزد پیروز در انتخابات را به معرفی گیرد و 
رییس جمهور منتخِب آینده بتواند ازهمین حاال با خیاِل 
را روی دست  ملی  ایجاد دولت وحدِت  راحت طرح 

گیرد تا کشور را از بحران های چندالیه بیرون آورد. 
بهانه های  و  نام ها  زیر  ارگ  محترمِ  مسوولین  اگر  اما 
اراده و سلیقۀ  مختلف، آرای مردم را مهندسی کنند و 
خود را بر مردم تحمیل نمایند، یک خیانِت بزرگ را در 
حِق مردم افغانستان که تمام خطرات را به امید آینده ها 
و سرنوشت خویش به جان خریدند، مرتکب می شوند. 
بیش از همه، مسوولیِت کمیسیون های محترمِ انتخاباتی 
کاره  همه  که  سعادت  و  امرخیل  آقای  به خصوص 
کمیسیون ها می باشند،است که جلِو هرگونه حق تلفی 
و دستبرد در آرای واقعی مردم را بگیرند. مسلمًا سکوت 
به عنواِن یک سکوِت  آرای مردم،  به  برابر دستبرد  در 

خیانت بار درج تاریِخ افغانستان خواهد شـد!

یادداشت: مطلب فوق چکیده یی ست از رساله یی تحت 
در  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  »طرح  جداگانۀ  عنوان 
که  برآید  چاپ  از  به زودی  است  قرار  که  افغانستان« 
ایجاد  و  دولت داری  برای  مفید  راهکار  یک  می تواند 

ثبات در شرایط موجود کشور باشد.

تفاوِت بنیادیِن دولت وحدِت ملی با ائتالف های افغانی
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موقت  د  کې  هېواد  په  وايي، چې  شننونکي  د سیايس چارو 

ټکر  په  قانون رسه  اسايس  له  بحثونه  رامنځته کولو  حکومت 

او نه عميل کېدونکي دي. هغوی وايي، په کار ده چې د دې 

بحثونو پر ځای د ټاکنو سالمتۍ ته کار ويش.

له دې وړاندې عبدالستار سیرت وړاندیز کړی و، چې په هېواد 

کې لومړی یو موقت حکومت رامنځته او له هغې وروسته دې 

ټاکنې تررسه يش. هغه ویيل ول، غواړي له طالبانو رسه سوله 

وکړي. خو سیايس شننونکي وايي، د دې ډول طرحو وخت 

تېر شوی دی.

د کابل پوهنتون استاد او د سیايس چارو څېړونکي فاروق برش 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې په اوسني وخت 

کې د موقت او یا هم د انتقايل حکومت طرحه په هېڅ ډول د 

منلو او پيل کولو وړ نه ده.

هغه وايي، د موقت حکومت طرحه د ښاغيل سیرت نظر دی؛ 

خو دا طرحه تر هغه وخته د پيل کولو وړ نه ده؛ څو اسايس 

قانون تعدیل شوی وي.

د نوموړي په خربه، له دې امله هم دا طرحه د عميل کېدو نه 

ده چې په اسايس قانون کې دوه اصله د تعدیل وړ نه دي، یو 

د اسالم دین او بل هم جمهوري نظام؛ نو د موقت حکومت 

رامنځته کېدل امکان نه لري.

استاد برش وویل، ښه دا وه چې سیرت خپله دا طرحه په بن 

کړې  وړاندې  والو  برخه  هم  یې  نوموړی  چې  کې  کنفرانس 

وه: )) بله خربه دا ده چې د سولې لپاره الزمه نه ده چې نظام 

بدل يش، کېداي له راتلونکي حکومت رسه د سولې پروګرام 

پر مخ یوړل يش. ځکه ټاکنې شوي او نوی حکومت راځي. 

اوسني حکومت چې د سولې کومې هڅې پیل کړي، هغه نه 

اساس لري او نه هم بنسټ. ځکه سوله له هغه چا رسه کېږي، 

چې طرف کې نه وي، د سولې عايل شورا ډېر غړي د طالبانو 

پخواين دښمنان او ځينې یې د سولې مخالف دي.((

او رایه  ټاکنو کې برخه اخیستې  په  په وینا، اوس خلکو  د ده 

یې ورکړې ده، په کار ده چې د خلکو رایو ته درنښت ويش، 

رایو  له  ولس  د  دا  کېږي  رامنځته  حکومت  موقت  چېرې  که 

رسه جفا ده.

نوموړی زیاتوي، چې د افغانستان اوسنیو رشایطو کې دا ډول 

طرحې هېڅ ځای نه لري او نه یې د پيل کېدو امکان شته.

استاد فاروق برش وویل، ښايي سیرت د ولسمرشۍ له ځینو 

یا ځينو بهرنیانو ژمنه ورکړې  په اړیکه کې وي،  نوماندو رسه 

وي، چې په راتلونکي حکومت کې به 

نوموړي ته هم ونډه ورکړي، هغه ډول 

چې د ولسمرشۍ دوو مخکښو نوماندو 

ارشف  ډاکټر  او  عبدالله  عبدالله  ډاکټر 

به  حکومت  چې  ویيل  احمدزي  غني 

نو  وي،  شمول  همه  او  بنسټه  پراخ  یې 

ښايي په راتلونکي حکومت کې ښاغيل 

نه  دا  خو  وي؛  ځای  هم  ته  سیرت 

معلومه چې څه ډول ځای، ځکه په دې 

اړه وړاندوېینه مخکې له وخت نه ده.

څېړونکی  چارو  سیايس  د  همدارنګه 

میاګل وثیق هم په اوسني وخت کې د 

کېدو  پيل  نه  د  طرحه  حکومت  موقت 

ملت  افغان  چې  زیاتوي،  او  بويل  وړ 

اوس یو بهیر کړی او ډېر پرمختګ یې کړی دی.

هغه وايي، افغانستان ټاکنې تررسه کړي، خلکو په پراخ ډول په 

ټاکنو کې برخه اخیستې اوس باید د دې ټاکنو سالمتۍ ته کار 

ويش، درغل رایې باطلې يش، کمېسیونونه باید بې پرې کار 

وکړي او پایلې اعالن کړي.

نوموړی زیاتوي، خلک نور د جوړجاړیو او تفاهمونو له الرې 

لپاره  دې  د  بلکې خلکو  غواړي،  نه  رامنځته شوی حکومت 

رایه ورکړې، چې په راتلونکې یو مقتدر، پیاوړی او د ملت د 

ارادې متثیلوونکی حکومت رامنځته کړي.

ایستل  د هېواد  اوسنیو ستونزو  له  ښاغيل وثیق وویل، خلک 

نه غواړي چې موقت حکومت  له رسه  بیا  )) خلک  غواړي: 

رامنځته يش، افغانستان بیا لس کاله وروسته وګرځي، په تېر 

لس کلن بهیر خط را ښکل يش، ارزښتونه له منځه یوړل يش 

او اسايس قانون ته سپکاوی ويش.((

د ده په وینا، اسايس قانون خلکو ته هر څه روښانه کړي دي او 

په کار ده چې د اسايس قانون پلی يش، چې موقت حکومت 

له اسايس قانون نه خالف دی: )) په تېرو دیارلسو کلونو کې 

میلیاردونه نړۍ والې مرستې ولګېدې. وینې تویې شوې، اوس 

باید دا بهیر ال پسې پیاوړی او غښتلی يش. د خلکو په رایه 

یو متقدر او مرشوع حکومت د ټاکنو له الرې رامنځته يش. د 

موقت حکومت طرحې د منلو نه دي.((

یې  وروسته چې خلک  ټاکنو  له  نپوهېږي چې  زیاتوي،  هغه 

پایلو ته په مته دي، د موقت حکومت طرحه وړاندې کېږي.

د نوموړي په وینا، چې خلکو د موقت حکومت تجربه تررسه 

کړې ده، بیا نه غواړي تجربه يش او د موقت حکومت طرحه 

په یو ډول د ټاکنو د پروسې شنډول دي.

موقت  چېرې  که  وايي،  شننونکی  دغه  چارو  سیايس  د 

ځواب  ورکوونکیو  رایه  میلیونونو  د  يش  رامنځته  حکومت 

به څوک ووایي او هغه نوماندان به چې خلکو رایه ورکړې؛ 

خلکو ته څه ځواب ووايي؟

له  خلکو  د  نظام  چې  هغې  تر  وايي،  وثیق  میاګل  ښاغلی 

مالتړه برخمن نه وي، د موقتي حکومتونو جوړول ستونزې نه 

حلوي، په کار دا چې اوسنۍ پیل شوې لړۍ پياوړې يش، د 

خلکو د ارادې او خوښې رسه سم حکومت رامنځته يش، څو 

د ولس له مالتړه برخمن وي. 

خلک نه غواړي په موقت حکومت رسه لس 

کاله شاته وګرځي

از کاهش سرمایه گذاری  نگرانی بازرگانان 
افغانستان در 

افغانستان  سرمایه گذاران  و  بازرگانان 
انتخابات  نتیجه  نشدن  اعالم  می گویند 
گذاری  سرمایه  و  تجارت  تا  شده  سبب 
بازرگانان  این  یابد.  کاهش  کشور  این  در 
اعالم  با  تا  خواستند  انتخابات  کمیسیون  از 

زودتر به وضعیت کنونی پایان دهد.
انتخابات  موافقانه  برگزاری  با  هرچند 
بازار  ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 
اقتصاد کوچک در افغانستان بهتر شده ولی 
سرنوشت  بودن  مبهم  می گویند  بازرگانان 
را صدمه  سیاسی، سرمایه گذاری و تجارت 

زده است.
بورد  معاون  پروانی،  ساحل  محسن  محمد 
متشبثین روز یکشنبه )۳1 حمل 1۳9۳( در 
کنفرانسی که از سوی وزارت تجارت برگزار 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  »از  گفت:  شد، 
]می خواهیم[ فعاًل که در یک شرایط حساس 
قرار داریم، نتایج را زودتر اعالم کند؛ چون 
مردم و سکتور خصوصی همه منتظر نتیجه 

انتخابات می باشند«.
تاریخ  به  انتخابات  نهایی  نتایج  است  قرار 
24 ثور اعالم شود. کمیسیون انتخابات گفته 
اعالم  تاخیر  بدون  انتخابات  نتایج  که  است 
خواهد شد. اما در صورتی که در دور اول 
هیچ یک از نامزدان برنده نشوند، انتخابات 

به دور دوم خواهد رفت.
نامزد برنده به وعده اش عمل کند

انتخابات  برنده  از  افغانستان  بازرگانان 
وعده  به  تا  می خواهند  جمهوری  ریاست 
عمل  داده،  بازرگانان  و  مردم  به  که  هایی 
کند. این بازرگانان می گویند در صورتی که 
باشد،  همکار  بازرگانان  با  آینده  حکومت 
تجارت و سرمایه گذاری بیشتر رشد خواهد 

کرد.
تامین امنیت بازرگانان و کاهش فساد اداری، 
دو خواست اصلی بازرگانان افغانستان است. 
بر  های خود همواره  برنامه  در  نیز  نامزدان 
همکاری با بخش خصوص تاکید کرده اند.

حاجی آغا رحیم الدین، رییس بورد مشورتی 
»کاندیدان  گفت:  کنفرانس  این  در  متشبثین 
ریاست جمهوری که در کمپاین های خود، 
افغانستان  مردم  به  خوبی  بسیار  های  وعده 

داده اند، در صحنه عمل پیاده کنند«.
این در حالی...                 ادامه صفحه 6

مجلس سنا ضمن استقبال از سفر معتصم آغاجان 
ادامه  خواستار  کابل،  به  طالبان  رهبران  از  یکی 

روند مذاکرات صلح در داخل این کشور شدند.
نشست  در  سنا  مجلس  عضو  حارس  نثاراحمد 
استقبال  ضمن  مجلس  این  یکشنبۀ  روز  عمومی 
بایستی  وی  که  گفت  آغاجان،  معتصم  سفر  از 

مذاکرات  شرایط  افغانستان  دولت  تالش  با 
بین االفغانی را در پایتخت کشور انجام دهد.

رهبران  از  یکی  معتصم  آغاجان  معتصم، 
آغاز  برای  پیش  چندی  که  است  طالبان  گروه 
از سوی  افغانستان  با دولت  گفت وگوهای صلح 

20 رهبر دیگر این گروه اعالم آماده گی کرد.
عربی(  متحده  )امارات  دبی  در  طالبان  رهبر  این 
مذاکرات  به  تمایل  از  پس  اما  می کند،  زنده گی 
صلح دولت افغانستان و طالبان، در آن شهر تحت 

نظارت مقام های اماراتی قرار گرفت.
رییس  و  خارجه  وزارت  مقام های  آن  از  پس 
جمهور کرزی از مقام های عربی خواستار رهایی 

این رهبر طالبان شدند که در...  
                                      ادامه صفحه 6

مجلس سنا:
آغاجان معتصم گفت وگوهای صلح را در داخل دنبال کند


