
هارون مجیدی
ارگ  از  افغانستان  عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
مسووالن  به  تنها  که  می خواهد  ریاست  جمهوری 
حکومتی دربارۀ مداخله نکردن در امور انتخابات توصیه 
امکانات  از  مقام ها  استفادۀ  مانع  نیز  عمل  در  بل  نکند، 

دولتی به سود نامزدان مشخص شود.
نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری  حال،  همین  در 
انتخابات  دوم  دور  در  حکومتی  مسووالن  مداخلۀ  از 
مقام های  مداخالت  میزان  می گویند،  کرده  نگرانی  ابراز 
حکومتی در دورِ اول انتخابات به حدی بود که بعضی از 
تیم ها به گونۀ واضح و آشکار  توسط مسووالن حکومتی 

تمویل و حمایت شدند.
این درحالی است که پس از اعالم نتایج نهایی انتخابات 
اعالمیه یی  طی  کرزی  رییس جمهور  ریاست جمهوری، 
یکبار دیگر به تمامی مسووالن ملکی و نظامی حکومت 
جریان  در  مداخله  هرگونه  از  تا  است  داده  دستور 
انتخابات و یا استفاده از امکانات دولتی به سود و یا زیان 

نامزدی، اجتناب ورزند.
محمد عظیم محسنی عضو مجلس نمایندگان به روزنامۀ 
خود  انتخاباتی  کمیسیون های  زمانی که  گفت،  ماندگار 
مسووالن  دخالت  امکان  می کنند،  کار  حکومت  نفع  به 
حکومتی و کار کردن به نفع نامزد مشخصی به دور از 

امکان نیست.
این عضو مجلس با بیان این  که ایجاد مراکز خیالی در 
شماری از مناطق کشور...                   ادامه صفحه 6
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خون سردي، بزرگ ترين صفت براي كسي است كه امر فرماندهي
 را برعهده گرفته است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

از انتخاباِت هند تا انتخاباِت افغانستان

جنگجویان  درگیری  از  وردک  میدان  والیت  مقامات 
حزب اسالمی با گروهی از شبه نظامیان طالبان در این 

والیت خبر داد.  
میدان وردک  والی والیت  عطااهلل خوگیانی سخنگوی 
اظهار داشت که  با رسانه ها  روز گذشته در گفت وگو 
این  در  طالبان  با گروه  اسالمی  به حزب  وابسته  افراد 
والیت درگیر شدند....                      ادامه صفحه 6

ایجاد  برای  افغانستان  ثبات  دشمنان  گفت:  نمایندگان  مجلس  رئیس 
اخالل در برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تالش می کنند.
از  نگرانی  ابراز  با  نماینده گان  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
احتمال وخیم شدن وضع امنیتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
تاکید کرد: دشمنان صلح و ثبات افغانستان برای بر هم زدن دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنامه های گسترده یی دارند و در 

این زمینه نگران هستیم.
وی از ارگان های امنیتی افغانستان خواست برای تامین امنیت برگزاری 

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تالش کنند.
نیروهای  اخیر  حمله  به  اشاره  با  همچنین  نماینده گان  مجلس  رییس 
پاکستانی به شهرستان معروف قندهار این حمله را محکوم کرد و افزود: 
اعزام  معروف  شهرستان  به  تحقیق  برای  را  هیاتی  نماینده گان  مجلس 

می کند.
و  بیست  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوم  دور  است  قرار 

چهارم خرداد)جوزا( برگزار شود.

کمیسیون انتخابات ارسال مواد انتخاباتی به والیات 
و ولسوالی ها را به منظور برگزاری دور دوم انتخابات 
در آینده نزدیک آغاز می کند. قرار است به تاریخ 24 

جوزا انتخابات دور دوم برگزار شود.
انتخابات  دوم  دور  در  می گوید  کمیسیون  این 
ورق های رای دهی کافی به مراکز انتخاباتی فرستاده 
نمی ماند.  دادن محروم  از رای  خواهد شد و کسی 
و  دهی  رای  اوراق  کمبود  حمل،   16 انتخابات  در 
محروم شدن مردم از رای دهی، یکی از مشکالت 

اساسی بود.
روز  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  نور  محمد  نور 
خبری  کنفرانس  یک  در   1393 ثور   27 شنبه  یک 
تکرار  مشکالت  این  دوم  دور  »در  گفت:  کابل  در 

انتخابات به اندازه  نخواهد شد و کمیسیون مستقل 
اوراق رای دهی را در نظر گرفته و در تمام  کافی 
محالت و مراکزی که تراکم مردم بیشتر بود، این بار 
ما قصد داریم محالت بیشتری افراز کنیم تا مردم با 

سهولت رای دهند«.
کمیسیون انتخابات وسایطی را به خبرنگاران نشان 
داد که صندوق های رای دهی در آن ها جابجا شده 
و قرار است به زودی به والیات و ولسوالی ها انتقال 
انتخاباتی در بیش از 50 ولسوالی  داده شوند. مواد 
از  زمینی،  های  راه  بودن  ناامن  دلیل  به  افغانستان 

طریق هوا انتقال داده می شود.
آقای نور گفت: »اکثریت مطلق موادی که برای دور 
دوم ضرور است تهیه شده و مطابق به تقویمی که 

خواهیم  پیش  شد،  ساخته  شریک  گذشته  روزهای 
رفت و عماًل اجراآت خواهیم کرد«.

این در حالیست که کمیسیون انتخابات پیش از این 
گفته بود که به دلیل...                  ادامه صفحه 6
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نویسنده گان: لویس آربور و گرایام اسمت

برگردان به فارسی: عماد عابدی

کانادایی  سربازان  از  گروهی   2007 سال  در 
جنوب  در  افتاده  دور  منطقۀ  یک  غوراک،  در 
شده  گرفتار  طالبان  محاصرۀ  در  افغانستان، 
گرمای  که  حالی  در  محاصره،  پایان  تا  بودند. 
بیداد  بیابان های سنگِی این منطقه  خورشید در 
بسته هایی  به  سربازان  این  زنده گی  می کرد، 
پرتاب  هواپیما  از  چتر  با  که  بود  خورده  گره 

می شدند. 
است.   گذشته  از  بدتر  غوراک  وضیعِت  امروز 
سال  در  کانادا  رزمی  نیروهای  خروج  از  پس 
2011، جنگ در این منطقه شدت گرفته است. 
انتقال  امریکایی  هلیکوپترهای  گذشته  سال 
تجهیزاِت پزشکی را متوقف کردند. دیگر غذا 
و مهمات، از دریچۀ هواپیماهای هرکولس سی 
امنیتی  نیروهای  نمی ریزد.   کانادایی   130 سی 
افغانستان تا کنون به تنهایی این منطقه را نگه 
داشته اند، اما طالبان مانع رسیدن مواد غذایی به 
آن ها می شوند.  مدافعاِن غوراک در این اواخر 

مجبور شده اند علف جوش داده بخورند.  
روستایی  مناطق  از  بسیاری  در  داستان  این 
پولیس  است:  شدن  تکرار  حال  در  افغانستان 
و سربازاِن ارتش در برابر شورشیان ایستاده اند،  
اما آن ها نیاز به حمایت بیشتر از سوی جامعۀ 

بین المللی دارند.
بین المللی  گروه  تازۀ  گزارش  نتیجه گیرِی  این 
پس  به وضیعت شورش گری  که  است  بحران 
مبنای  بر  پژوهش  این  پردازد.  می  انتقال  از 
آمده  دست  به  والیت  چهار  از  که  یافته هایی 
و  تجزیه  به  ـ  قندهار  و  پکتیا  کنر،  فاریاب،  ـ 
رسمِی  انتقال  از  پس  جنگ،  شرایط  تحلیل 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان در 

اواسط 2013، می پردازد.  
شهرستان های  و  شهرها  تصرف  در  شورشیان 
منطقه  چند  حتا  و  خورده اند،  شکست  عمده 
بهتری  ثبات  از  بین المللی،  نیروهای  نبود  در 
کلی  روند  حال،  این  با  شده اند.   برخوردار 
خارجی  نیروهای  خروج  با  که  است  طوری 
از هر منطقه، حمله های طالبان در آن جا بیشتر 
در  خشونت ها  میزان  می رود  انتظار  می شود. 

سال 2014 و  2015 افزایش یابد.
بر اساس یافته های یک تحقیق که از سوی منابع 
غربی صورت گرفته، قندهار جایی که سربازان 
خطرناک ترین  بودند،  مستقر  آن  در  کانادایی 
افغانستان در سال 2013 بوده است. و  والیت 
ماه  در سه  افزایش 20 درصدی خشونت ها  با 
تناسب سال  به  این روند  نخست سال 2014، 
است  حالی  در  این  است.   شده  بدتر  گذشته 
که نیروهای امنیتی کنترل کامل شهر قندهار و 
حومۀ آن را در دست دارند و برای نخستین بار 
این  در  خشونت  میزان  گذشته  دهۀ  یک  در 

مناطق کاهش یافته است.
در  شورشیان  با  مقابله  مسوولیت  حال،  این  با 
نیروهای  به دوش  از پیش  سراسر کشور بیش 
سال  در  است.  گرفته  قرار  افغانستان  امنیتی 
2013، برای اولین بار، شمار تلفات شورشیان 
و نیروهای دولتی برابر بوده است،  به این معنا 
تقریبًا  طرف  دو  تواِن  نقاط  از  بعضی  در   که 

همسان است.
خانه  به  سالم  امسال،  بهار  در  کانادا  سربازان 
بازگشتند. روز نهم می، کانادا شجاعت سربازاِن 
دقیقه  دو  نظامی،  رژۀ  با  را  افغانستان  در  خود 
دولت  گرفت.  جشن  مراسم  دیگر  و  سکوت، 
منظور  به  که  می کند  تشویق  را  آموزان  دانش 
در  کانادایی  شدۀ  کشته  سرباز   15۸ از  یادبود 
گردن بندهای  در  را  آن ها  نام های  افغانستان، 
ارج گزاری  راه  بهترین  شاید  بنویسند.  مقوایی 
دیگر  و  کانادایی  سربازان  فداکاری های  به 
کشورها، زنده نگه داشتن دولت افغانستان پس 

از خروِج آن ها باشد. 
بین المللی  حمایِت  برای  کنونی  برنامه های 
نیست.   کافی  افغانستان  امنیتِی  نیروهای  از 
تعهدات   از  باید  کمک کننده  کشورهای 
نشسِت 2012 در شیکاگو فراتر بروند و شمار 
کنونِی  سطح  در  را  افغانستان  امنیتِی  نیروهای 
دارند.   نگه  ثابت  امنیتی   بهبود وضعیت  تا  آن 
افغانستان در عرصۀ تدارکات، پشتیبانی  دولت 
هوایی، حمایت اطالعاتی و دیگر جنبه های فنی 
نیاز  جهانی  کمک های  به  امنیتی،  عملیات های 
به  مبرم  نیاز  افغانستان  نمونه،  عنوان  به  دارد.  
در  دارد.   زره پوش  نقلیۀ  وسایل  و  هلیکوپتر 
افغانستانی،  سربازان  و  پولیس  حاضر،  حال 

در مناطق دوردست در اثر جراحاِت جزیی از 
کاروان های  یا  و  هلیکوپتر  می روند، چون  بین 
شفاخانه  به  آن ها  انتقال  برای   کافی  زره پوش 

در دست نیست.
آیندۀ  مورد  در  مسوولیت ها  از  برخی 
تعلق  کابل  در  جدید  رهبری  به  افغانستان 
می گیرد.  رییس جمهور  تازه انتخاب شده باید 
موافقت نامه های الزم برای نگه داشتِن تعدادی 
از نیروهای امریکایی و ناتو را امضا کند. دولت 
افغانستان همچنین باید راه های فوری کاهش 
کند،  جست وجو  را  امنیتی  نیروهای  تلفات 
اطمینان  تا  کند  تحکیم  را  فساد  ضد  اقدامات 
حاصل شود که پرسونل امنیتی حقوق، مهمات، 
را  خود  اساسی  نیازهای  دیگر  و  سوخت 

دریافت می کنند.
پرداخت  توانایی  افغانستان  نوپای  دولت  اما 
و  ندارد،  را  خود  امنیتی  نیروهای  حقوق 
جنِگ  مالی  تأمین  باید  کانادا  مانند  کشورهایی 
اقدامات فوری در  بگیرند.   به عهده  را  ناتمام 
مورد مسایل نظامی، افغانستان و  جامعۀ جهانی 
ثبات  تأمین کنندۀ  مسایل  تا  می کند  کمک  را 
نارضایتی های  جمله  از  کنند،  فصل  و  حل  را 
قومی و اجتماعی، اشتراک سیاسی، نگرانی های 

اقتصادی، بیکاری و حکومت قانون.
تحکیم  و  قانون  حاکمیت  تقویت  برای  
باقی  مشروعیت سیاسِی دولت کارهای زیادی 
مانده است. در نهایت، دولت پس از انتخابات 
و پس از  انتقال، امکانات بهتری را برای احیای 
در  داشت.  خواهد  اختیار  در  صلح  مذاکرات 
دولت،  پایداری  و  نظامی  توان  اثبات  صورت 
مذاکراِت  به  مایل  هم  شورشیان  است  ممکن 
جدی شوند. مذاکرات صلح، تا زمانی که طالبان 
باور به بُرد خود داشته باشند، واقع نخواهد شد. 
مانند  دورافتاده  جاهای  که  است  دلیل  همین 

غوراک هنوز اهمیت دارند.
»طالبان  گفت،  ما  به  محلی  سابق  مقام  یک 
اما  کنند.  را تصرف  افغانستان  تمام  می خواهند 
آن ها از غوراک شروع می کنند.« کانادا هنوز هم 
می تواند کارهای بزرگی در این مناطق کوچک، 
دارند،  افغانستان  تحوالت  در  مهمی  نقش  که 

انجام دهد.  
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نیـروهای امنیتی مجبور به خوردِن 
علف شـده انـد

 

کمیسیون انتخابات سرانجام، نتیجۀ انتخابات را اعالم کرد 
نظر،  مورد  نامزدان  از  یک  هیچ  که  روشن شد  آن  در  و 
به  نتایج  اعالم  این  نیاوردند.  دست  به  را  مطلوب  آرای 
همین ساده گی هم نبود، هر چند نامزدان انتخابات ظاهراً 
مساله را پذیرفتند اما طبق اظهارات آنان کسی از تۀ دل به 
این نتایج راضی نبود. از جمله ستاد انتخاباتی دکتر عبداهلل 
عبداهلل که در پی این اعالم نتایج، اسناد و شواهدشان را 
که مدعی تقلب کمیسیون های انتخاباتی بود، به رسانه ها 

اعالم داشتند.
به هر صورت، انتخابات طبق قانون حاال باید به دور دوم 
انتخابات برود. قانون انتخابات تصریح کرده که اگر یکی 
دست  به  را   1+50 رای  نتوانست  تنهایی  به  نامزدان  از 
بیاورد، باید دو تن از نامزدان پیشتاز، آمادۀ رقابِت با هم، 
در انتخابات دور دوم گردند. اما سوگ مندانه یک مساله در 
قانون روشن نیست که شرایط پیشتازی چه گونه است؟ 
چه کسی و با شرایطی می تواند نامزد پیشتاز تلقی گردد؟ 
آیا یک فرد با آن که نفر دوم است اما رقم رای او با رای 
فرد اول خیلی فاصله دارد، باز هم می تواند آمادۀ رقابت 

شود؟
این سواالتی اند که پاسخ نیافته اند. زیرا، طبق قانون داکتر 
عبداهلل عبداهلل با به دست آوردن 45 درصد آرا با اشرف 
آورده  به دست  را  رای  احمدزی که 31.56 درصد  غنی 

است باید به رقابت بپردازد.
اکثراً دیده شده؛ در کشورهایی که نامزدان پیشتاز انتخابات 
و  نمی شوند  به کسب رای مطلوب  اول، موفق  در دور 
انتخابات به دور دوم می رود، تفاوت میان دو نامزد بسیار 
 5-1 میانگین  شامل  تفاوت،  این  بیشترینۀ  و  است  کم 
می شود  آیا  که  پرسید  باید  حاال  گردد.  می  رای  درصد 
نامزدی که تقریبًا 14 در صد از نامزد نخست عقب مانده 

است، رقیب انتخاباتی او شمرده گردد؟
افزون بر این ها، مسایلی دیگر هم مطرح است. از جمله 
نامزد  تیم  مربوط  آن  اکثر  به  قریب  تقلب هایی که  اتهام 
دوم می شود. به این معنا که بنابر ادعای تیم داکتر عبداهلل، 
تقریبًا نیم میلیون رای از صندوق های آنان به سود اشرف 
غنی ریخته شده است و این در حالی است که تیم اشرف 
نکرده  ارایه  افغانستان  مردم  برای  درخوری  پاسخ  غنی 
است. اما حاال که نامزدان برای رقابت دور دوم آماده گی 
می گیرند یک نکته واضح است که نامزدی که همین اکنون 
با چهارده درصد تفاوت نسبت به نامزد دوم در صدر قرار 
دارد، در دور دوم برندۀ اصلی خواهد بود؛ زیرا در هیچ 
نامزد  که  است  نشده  دیده  دنیا  جای  هیچ  در  انتخاباتی 
دومی که با این همه فاصله از نامزد اول پایین تر است، 
در دور دوم بیاید و از نامزد پیشتاز باال بپرد و برنده شود.

در کنار این مساله قوت دیگر آقای عبداهلل به عنوان نامزد 
دیگر  نامزدانی  از  پیوستن شماری  که  است  این  پیش تاز 
در نتایج نهایی دور اول در ردۀ سوم و پنجم قرار داشتند، 
به تیم او در روند دوم انتخابات از اهمیت بسیاز زیادی 
برخود دار است و این نتیجه هشتاد درصد در برابر بیست 

در صد را برجسته می سازد.
 این پیش بینی از آن جا معلوم می شود که با اعالم نتایج 
نهایی انتخابات، نزدیک به سیزده در صد رای که مجموع 
آرای زلمی رسول و گل آقا شیرزی می شود، در انتخابات 
که  عبداهلل حساب خواهد شد  عبداهلل  داکتر  به  دور دوم 
اقل  بگیریم حد  اگر شکست وریخت آن را هم در نظر 
هشت درصد از این سیزده درصد به نفع داکتر عبداهلل رقم 
سیاف،  استاد  وضعیت  شدن  مشخص  با  خورد.  خواهد 
بخش عظیم رای استاد سیاف که مربوط به بخشی از طیف 
سیاسی جهاد و مقاومت است، به نفع داکتر عبداهلل به کار 

گرفته می شود.
تیم اصالحات و هم گرایی  به نظر می رسد که  بنابراین، 
برندۀ انتخابات است؛ اما با این هم، حاال که انتخابات به 
دور دوم رفته است، دست کم این درک باید واضح ساخته 
و  است  روشن  کامال  انتخابات  دوم  دور  نتیجه  که  شود 

برای تغییر آن تقلب یا معجزه در کار است.

پیش تاز دور اول
 برندۀ دور دوم است
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ریاست  انتخابات  اولیه  شاخصه های  که  کردند  اعالم  مصری  منابع 
انتخابات  در  کنندگان  شرکت  تعداد  می دهد  نشان  مصر  جمهوری 

این کشور در خارج از 100 هزار رای دهنده پافراتر گذاشته است.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، قرار است که مشارکت 
مصری های مقیم خارج در انتخابات ریاست جمهوری برای سومین 

روز پیاپی ادامه داشته باشد.
که  کرد  اظهار  لندن  در  مصر  سفیر  خولی،  اشرف  راستا  همین  در 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  انگلیس  در  مصری ها  مشارکت 

بی سابقه بوده است.
داشت:  عنوان  نیز  وزارت خارجه مصر  عبدالعاطی، سخنگوی  بدر 
تعداد  می دهد  نشان  خارج  مصری های  آرای  اولیه  شاخص های 
قاهره در روز جمعه 16 می  به وقت  تا ساعت 22:30  که  کسانی 
آرای خود را به صندوق های رای انداختند از 145 هزار تن پا فراتر 

می گذارد.
وی در بیانیه مطبوعاتی خاطرنشان کرد: رای گیری برای دومین روز 
پی در پی ادامه داشت و رای گیری در تعدادی از کشورهای حوزه 
خلیج )فارس( بعد از ساعت 9 نیز ادامه داشت چرا که صف هایی از 

رای دهندگان همچنان حضور داشتند.
پاسپورت  یا  ملی  کارت  که  شهروندی  هر  مصر  انتخابات  در 
در  می تواند  نیز  قبلی  نام  ثبت  بدون  حتی  باشد  داشته  الکترونیکی 

انتخابات شرکت کند.
در همین راستا سفارتخانه مصر در لندن در ساعت 9 جمعه شب به 
وقت لندن پس از حضور گسترده رای دهندگان مصری رای گیری 
انتخابات در مصر روز  اینکه دومین روز  با وجود  را متوقف کرد. 
فعالیت های رسمی در انگلیس بود اما تعداد بسیاری از مصری ها به 

پای صندوق های رای آمدند.
انتظار می رود از تعدادی از اتوبوس هایی استفاده شود که مصری ها 
را از شهر های مختلف انگلیس در روزهای شنبه و یکشنبه به پای 

صندوق های رای بیاورند.
خبرنگار اسکای نیوز با بیان اینکه روند رای گیری بدون تنش انجام 
شد در ادامه افزود: مخالفان انتخابات در مقابل ساختمان سفارتخانه 

در لندن تجمع کردند.
اتباع مصری در فرانسه نیز در روز انتخابات ریاست جمهوری به مقر 
کمیته انتخابات در سفارتخانه مصر در پاریس آمدند تا آرای خود را 

به صندوق های رای گیری بیندازند.
روند مشارکت در این رای گیری در سفارتخانه مصر در فرانسه در 
مقایسه با رای گیری های پیشین از جمله رفراندوم قانون اساسی در 
ژانویه گذشته بسیار بیشتر بوده است چرا که تعداد کسانی که آرای 
خود را تاکنون به صندوق های رای در پاریس انداخته اند از 2500 

تن پا فراتر می گذارد.

نارنـدرا مـودی کـیست؟
نارندرا مودی، کاندیدای حزب بهاراتیا جاناتا برای 
مقام نخست وزیری هند در انتخابات جاری، تفرقه 

افکن ترین سیاستمدار آن کشور تلقی می شود.
حزب بهاراتیا جاناتا که در انتخابات پارلمانی هند 
برخی  که  است  هندو  ملی گرای  پیروز شد، حزب 
فضای  در  دیگران  سوی  از  بارها  آن  سیاست های 

متکثر هند، افراطی و تفرقه انگیز اعالم شده است.
ایالت  سروزیر   2001 سال  از  که  مودی  نارندرا 
طرف  یک  از  است،  بوده  هند  غرب  در  گجرات 

کاردان  و  پویا  سیاستمداری 
طرف  از  ولی  می شود  محسوب 
که  دارد  قرار  انتقاد  تحت  دیگر 
علیه  هندوها  شورش های  در 
به  که   2002 سال  در  مسلمانان 
به  مسلمان  شهروند  صدها  قتل 
دست هندوهای افراطی انجامید، 
کاری برای حمایت و حفاظت از 

مسلمانان انجام نداد.
هندوهای  شورش های  از  بعد 
ویزا  صدور  از  آمریکا  افراطی، 
خودداری  مودی  نارندرا  برای 
کلیه  هم  بریتانیا  دولت  و  کرد 
او  اما  کرد؛  قطع  را  او  با  روابط 
سیاست  اصلی  صحنه  به  اکنون 

بازگشته است.
سفیر  پاول،  نانسی  گذشته،  سال 
مودی  نارندرا  با  هند  در  آمریکا 
تا درخصوص مسائل  دیدار کرد 
امنیتی منطقه و گسترش تجارت 
هند  در  سرمایه گذاری  و  آمریکا 

گفت وگو کند.
مودی  نارندرا  از  انگلیس  نیز   2012 سال  اکتبر  در 
دعوت کرد که برای اعضای پارلمان در مجلس عوام 
سیاسی  بزرگ  دو حزب  نمایندگان  کند.  سخنرانی 
که  گفتند  کارگر(  و  کار  محافظه  )احزاب  انگلیس 

صدای او باید شنیده شود.
مودی  نارندرا  که  شد  مشخص  وقتی  حال،  این  با 

بود،  خواهد  وزیر  نخست  برای  خود  نامزد حزب 
حزب  کلیدی  متحد  که  یونایتد  دال  جاناتا  حزب 
بهاراتیا جاناتا در ائتالف دموکراتیک ملی هند است، 

از ائتالف با آن حزب خارج شد.
شهرهای  در  انتخابات  دوره  در  مودی  نارندرا 
این  اغلب  در  و  کرد  سخنرانی   440 هند  مختلف 
جلسات سخنرانی چای در لیوان های دارای عکس 
او به حضار داده می شد و ماسک هایی با صورت او 

توزیع می شد.

جاناتا  بهاراتیا  حزب  در  مودی  نارندرا  طرفداران 
تبلیغ برای نامزدی او را از مدت ها پیش آغاز کردند 
چون در داخل حزب مخالفت های جدی در مورد 

او وجود داشته است.
آنان مانند بسیاری دیگر از هندی ها دیگر نمی توانند 
در شورش های  او  نقش  دلیل  به  را  مودی  نارندرا 
گجرات علیه مسلمانان به عنوان نخست وزیر یک 

کشور متکثر بپذیرند.
تشویق  در  دخالت  خود  مودی  نارندرا  که  هرچند 
به کشتار مسلمانان را انکار می کند و تا کنون تحت 
این  از  پس  او  دستیار  است،  نگرفته  قرار  تعقیب 

ماجرا به 2۸ سال حبس محکوم شد.
نارندرا مودی  که  زمانی  افرادی که در طول مدت 
سروزیر ایالت گجرات بوده، منافعی داشته اند، اکنون 
از نخست وزیر شدن او استقبال می کنند، اما برای 
قربانیان نارندرا مودی، پیروزی او نشانه ای دیگر از 
هند  سیاسی  نظام  در  عدالتی  بی 

است.
نارندرا مودی هیچ وقت از شورش 
هندوهای افراطی، تخریب مسجد 
مسلمانان  خون  ریختن  و  بابری 
و  است  نکرده  تاسف  اظهار  هند 
بسیاری از افرادی که جان سالم به 
در بردند اکنون در »حلبی آباد«ها 

زندگی می کنند.
زندگی شخصی نارندرا مودی نیز 
مورد سوال بوده و او که در سن 
رها  به  کرد،  ازدواج  سالگی   17
اول  همان  در  خود  همسر  کردن 

زندگی متهم شده است.
او در دنبال کردن اعتقادات افراطی 
داشته  هندو خود همواره دوست 
است که خود را مجرد نشان دهد 
و تنها در سال جاری و در جریان 
که  شد  ناچار  انتخاباتی  تبلیغات 
که  زنی   - دارد  زن  که  کند  اقرار 
می زیسته  تنها  دهه  چند  مدت  به 

است.
پایگاه اصلی قدرت نارندرا مودی در سازمان هندو 
و راست گرای راشتریا سوایامسواک سنگ قرار دارد. 
این سازمان که در دهه 1920 میالدی )حدود 90 
سال پیش( تاسیس شد، به دنبال گسترش دین هندو 

به عنوان تنها دین در کل سرزمین هند است.

انتخابات مصر برای سومین 
روز ادامه یافت

پوتین: 

آینده روسیه و تاتارهای کریمه 

به هم پیوسته است

مودی:

 آرزوی تمام هندی ها را محقق می کنم
دارایی های اوباما بین دو تا هفت 

میلیون دالر است

پس  هند  جاناتای  بهاراتیا  گرای  ملی  حزب 
از پیروزی قاطع »نارندرا مودی« در انتخابات 
پارلمانی این کشور اعالم کرد »فصل جدیدی« 

در راه است.
رهبران  از  که  مودی  نارندرا  حزب  پیروزی 
بزرگ ترین  می شود،  محسوب  هند  تندروی 
و  است  سال   30 از  پس  حزب  این  پیروزی 
آن ها متعهد شده اند تا اقتصاد کشورشان را بار 

دیگر احیا کنند.
نتایج اولیه انتخابات پس از شش هفته ماراتن 

انتخاباتی نشان داد که حزب بهاراتیا جانانا )BJP( به 
رهبری مودی از سال 19۸4 برای اولین بار توانست 
تنها حزبی باشد که اکثریت را در پارلمان به دست 

می آورد.
بیشتر جمعیت 2 / 1 میلیارد نفری هند را که اکثر فقرا 
تشکیل می دهند و بیش از نیمی از آن ها زیر 25 سال 
انتخاباتی ای  پیروزی  چنین  شاهد  هیچ گاه  هستند، 
نبوده اند و در دوران اختالف میان سیاست گذاران در 

دولت های ائتالفی رشد کرده اند.
مودی 63 ساله که پسر یک چای فروش است، در 
سال 2002 زادگاهش که ایالت گجرات است شاهد 

اعتراضات ضد مسلمان بود.
وی در پایگاه اجتماعی توییتر نوشت: هند پیروز شد. 
شد  متعهد  همچنین  وی  راهند.  در  خوب  روزهای 
سازد.  برآورده  را  نفر«  میلیارد   1  /  2 »آرزوهای  که 
نخست وزیر آتی هند گفت: تب و تاب انتخابات به 
پایان رسید و مردم حکم خود را دادند و آن این بود 
که آن ها از ما می خواهند که هند را به جلو ببریم تا 

آرزوهای 2 / 1 میلیارد نفر را برآورده سازیم. هیچ 
دشمنی در دموکراسی وجود ندارد و تنها اپوزیسیون 
وجود دارد. من عشق شما را می گیرم و پیش از آنکه 

بازگردم، آن را به پیشرفت تبدیل می کنم.
وی افزود: برای اداره دولت وظیفه دارم که همه را با 
خود همراه سازیم. من می خواهم از حمایت تمامی 
جلو  به  رو  را  کشور  بتوانم  تا  شوم  برخوردار  شما 
ببرم. حمایت همگانی و توسعه همگانی شعار ماست 
ماست،  روح  بلکه  نیست  پوشالی  کلمات  اینکه  و 
برای همین است که مردم به ما رای اکثریت را دادند.
استقبال  با  هند  گرایان  ملی  پیروزی  حال  همین  در 
گسترده و پیام های تبریک سران جهان روبه رو شد. 
همچنین رهبران احزاب داخلی هند نیز با استقبال از 
نتایج انتخابات، به مودی تبریک گفتند. سونیا گاندی، 
رهبر حزب حاکم کنونی »کنگره« گفت: ما می دانیم 
دموکراسی  از  پیروزی و شکست هر دو بخشی  که 
من  می گذاریم.  احترام  مردم  تصمیم  به  ما  است. 

مسوولیت شکست حزبم را می پذیرم.

تاتارها  اخراج  سالگرد  هفتادمین  آستانه  در  روسیه  رییس جمهوری 
از سرزمین اجدادیشان گفت: آن ها باید بدانند که آینده آن ها با آینده 

روسیه عجین شده است.
به نوشته روزنامه گاردین، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه 
پس از دیدار با نمایندگان تاتارها گفت: امروز همه ما باید این موضوع 
را درک کنیم که منافع تاتارهای کریمه با روسیه پیوند خورده است.

وی گفت: ما آماده همکاری با همه مردم هستیم. ما اجازه نمی دهیم 
که تاتارهای کریمه در اختالفات طرف چانه زنی شوند؛ خصوصا در 

مناقشات روسیه - اوکراین.
در همین حال نخست وزیر کریمه با صدور حکمی تمامی تجمعات 
هدف  با  اقدام  این  کرد.  اعالم  ممنوع  جون  ششم  تا  را  عمومی 
جلوگیری از برگزاری تظاهرات سالیانه یاد بود اخراج تاتارها در سال 

1944 توسط استالین انجام شده است.
اقدام  این  که  کرد  اعالم  کریمه  وزیر  نخست  آکسیونف،  سرگئی 
برای جلوگیری از فعالیت تندروها ضروری است. با این حال انتظار 
می رود که هزاران تن از تاتارها در روز یکشنبه تجمع خود را برگزار 
تاتارها و  منزله رویارویی  به  این تجمع  به گفته کارشناسان  کنند و 
حامیان روسیه است. تنش ها میان تاتارها و حامیان روسیه در کریمه 

از زمان پیوستن این شبه جزیره به خاک روسیه افزایش یافته است.
بشر  حقوق  نقض  به  نسبت  آمریکا  و  ملل  سازمان  دیگر  سوی  از 

آشکار در این منطقه ابراز نگرانی کرده اند.
ناوی پیالی، کمیسیونر ارشد سازمان ملل در امور حقوق بشر روز 
از  عدیده ای  مشکالت  با  تاتارها  که  کرد  اعالم  گزارشی  در  جمعه 
رو  داخلی  آوارگی  و  مذهبی  شکنجه   از  ترس  فیزیکی،  آزار  جمله 

به رو هستند.

و  امریکا  جمهوری  رییس  دارایی های  مالی،  گزارش  بنابر 
همسرش دو تا هفت میلیون دالر است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جو بایدن، معاون باراک 
اوباما، رییس جمهوری امریکا نیز اظهارنامه مالی سالیانه خود 
و دارایی هایش را به ارزش 276 هزار تا 940 هزار دالر شامل 

امالک مشترک اجاره ای با همسرش جیل ارایه کرده است.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت: قانون اصول اخالقی 
در دولت امریکا مصوب 197۸ به تمامی مقام های عالی رتبه 
فدرال حکم می کند که دارایی های شخصی خودشان را اعالم 

کنند.
سیستم اظهار مالی علنی در امریکا برای جلوگیری از کشمکش  
دارایی های  مند  نظام  به صورت  و  شده  طراحی  منافع  مالی 

مقام های دولتی امریکا را مورد بازبینی قرار می دهد.
روسای جمهور و سایر مقام های دولتی امریکا بایستی لیست 
دارایی های خود را اعالم کنند و سپس ارزش گذاری هر کدام 
صورت  امریکا  خزانه داری  قوانین  براساس  دارایی ها  این  از 

می گیرد.
اوباما، عالوه بر ارایه حساب های بانکی، شاخص  سرمایه ها و 
حق الزحمه استادی در دانشگاه از کتاب خود به نام »نامه ای 

به دخترانم« نیز حق فروش دریافت می کند.
میانگین دارایی های رییس جمهوری امریکا بین 95 / 1 تا 15 / 
7 میلیون دالر تخمین زده شده است. همچنین اوباما، تنها یک 
مورد بدهکاری دارد و آن هم وام منزلشان در شیکاگو است.

                                                                                                                                            شبکه خبری بی.بی.سی
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بخش نخست

10 راه برای برجسته بودن 
در محل  کار

کنند  که سعی  نیست  این  محل  کار  در  چالش  بزرگ ترین  افراد،  از  خیلی  برای 
کارشان را خوب انجام دهند. اکثر ما در انجام کارمان توانا هستیم و اگر در یک 
یا دو نقطه ضعف  هایی داشته باشیم، خیلی برای تغییر آن خودمان را به زحمت 
که شناخته  است  این  در محل  کار  بزرگ ترین چالش  ما  اکثر  برای  نمی اندازیم. 
شویم؛ یعنی کار خوبی که انجام داده ایم، توسط همکاران و مدیران مان دیده شود! 
باالتر  به  از آن جمله می توان  دارد که  مزایای زیادی  بودن در محل کار  برجسته 
بیشتر  رفتن شانس ترفیع رتبه، به دست آوردن کارها و پروژه های بهتر و احترامِ 

اشاره کرد.
با این که شما را برای انجام مسوولیتی که به شما محول شده استخدام کرده اند، اما 
فقط انجام مسوولیت تان کافی نیست. شما استخدام شده اید که بخشی از شرکت 
نام  امروز  تا  اگر  برای شرکت.  باشید و هم چنین سازندۀ سود  تیم  و سازندۀ آن 
خودتان  برای  اعتباری  که  رسیده  زمانش  دیگر  نداشتید،  محل  کار  در  نشانی  و 
البته ساختن اعتبار منفی، زنده گی کاری تان را دچار مشکل می کند،  به  هم بزنید. 
متوسط  آخر عمرتان  تا  نداند شما کی هستید،  باالدستان تان  از  اگر هیچ کس  اما 
خواهید ماند. این 10 روش که در پی می آید، به شما کمک می کند خودتان را از 

همکاران تان متمایز کنید.

1. بدون این که از شما خواسته شود، کاری انجام دهید.
وارد  شخصًا  باید  بدرخشید،  مدیرتان  چشم  در  زود  خیلی  دارید  دوست  اگر 
آماده کردن  تا  بارگذاری دوبارۀ دستگاه کپی  مثل  کارهای کوچکی  عمل شوید. 
گزارش های طوالنی و کامل برای رییس تان: مهم این است که خودتان برای انجام 
آن کار داوطلب شده باشید. در حالت ایده آل، مدیر یک شرکت باید مثل مربی 
اما در  کند.  آماده  بازیکنان خود  فعالیت  برای  را  باشد و زمینه  تیم ورزشی  یک 
اکثر موارد، مدیر فقط یک کارفرما است: هر کاری که خودش محول نکند، انجام 
نمی شود، زیرا اکثر کارمندان فقط کاری را انجام می دهند که از آن ها خواسته شده 
است. اگر می توانید هدف منطقی یک کار را ببینید، حتمًا انجامش دهید: اگر کار 
X و کار Y را انجام داده اید، پیش رفته و کار Z را هم انجام دهید. با این روش، این 
پیام را به رییس تان می رسانید که الزم نیست او برای شما نقطه ها را به هم وصل 

کند و  خودتان توجه دارید و عمل مناسب را انجام می دهید.

2. در جلسات کاری خاموش ننشینید.
شاید جلسات شرکت به نظرتان یک اتالف وقت واقعی باشد، چون معموالً کار 
زیادی در آن ها انجام نمی شود. اکثر افراد معموالً در جلسات کاری ساکت نشسته 
و به دیوار روبه روی شان خیره می شوند یا با موبایل های شان بازی می کنند و عدۀ 
کمی هم در جلسه فعالیت می کنند. با این که این وضعیت برای کارمندان متوسط 

بد نیست، اما سعی ما این نیست که متوسط باشیم. 
پس حرف بزنید و در جلسه شرکِت فعال داشته باشید. دقت کنید که وضعیت 
تعادل را رعایت کنید. نه باید این قدر ساکت باشید که حضورتان با تابلوی روی 
دیوار تفاوتی نداشته باشد و نه این که به نظر برسد عاشق صدای خودتان هستید، 
چون بی وقفه حرف می زنید و نوبت را به کسی نمی دهید. این که نظرات تان را به 
گوش بقیه برسانید، یکی از اسرار برجسته شدن در محل  کار است. از مخالفت 
کردن با دیگران، حتا رییس تان، واهمه نداشته باشید ـ تا زمانی که این مخالفت به 

طریقی محترمانه و سازنده ابراز شود، دلیلی برای جلوگیری از آن وجود ندارد. 

3. سازمانی همه چیزتمام ایجاد کنید.
تک نفره  پروژۀ  یک  بیاورد.  اعتبار  برای تان  که  کنید  ایجاد  همه چیزتمام  سازمانی 
می تواند اعتبارتان را باال ببرد؛ اما اعتباری که برای قابل  اعتماد و اطمینان بودن به 
دست بیاورید، سخت تر است. این که به فردی در اداره تبدیل شوید که همه وقتی 
برای  می توانید  که  کارهایی هست  اما  می برد؛  زمان  بیایند،  پیش تان  دارند  سوال 
اتاق تان نصب  این که تقویمی را در  انجام دهید.  اعتبار  این  ایجاد  سریع تر کردِن 
کنید، اقدام خوبی است. یک کار دیگر می تواند این باشد که درخواست های تان 
در بخش  را  آن  یا  و  باشید  داشته  قلم همراه  و  کاغد  کتید. همیشه  یادداشت  را 
شما  از  کسی  و  هستید  جلسه  در  اگر  اما  بنویسید.  تلیفون  همراه تان  یادداشت 

گزارش خواست، حتمًا یادداشت برداری کنید. 

نویسنده: پال دی میلر
برگردان به فارسی: عماد عابدی

نکتۀ مهِم دیگری را که تحقیق دانشمندان 
رابرت  جانسون،  توماس  ـ  سیاسی  علوم 
سالتر، و پت مکگون ـ در افریقا مشخص 
در  جمعیت  سریِع  رشد  رابطۀ  ساخت، 
پایتخت و کودتا بود. حاال کابل را در نظر 
این شهر  در سال 2001 جمیعت  بگیرید، 
 2013 سال  در  بود،  نفر  میلیون  یک  زیر 
رسید.  نفر  میلیون   3،3 به  کابل  جمیعت 
به  را  شهر  این  پناهنده گان،  بی پایان  سیل 
ناآرامی های مدنی مبدل  مرکز تظاهرات و 

افغانستان  ساخته است. در دهۀ 1960 که 
می کرد،  تجربه  را  دموکراسی  اول  بار 
ناآرامی های مدنِی مشابهی منجر به کودتای 

1973 شد.
توسط  که  کودتا،  خطر  مدل های  سایر 
سیاسی  نظریه پردازان  دیگر  و  رزماری 
و  اقتصادی  عوامل  بر  است،  شده  مطرح 
نابرابری،  فقر،  می کنند.  تأکید  اجتماعی 
کاالی  بازار  و  تورم  اقتصادی،  رکود 
بی ثبات، مردم را از دولت ناامید می سازد. 
حتا رشد اقتصادی سریع می تواند جنبه های 
که  هنگامی  به ویژه  باشد،  داشته  منفی 
کند.  اخالل  را  اجتماعی  سنتی  شبکه های 
اقتصادی و جمعیتی  عوامل  افغانستان،  در 
در وضعیت مطلوب قرار ندارند. افغانستان 
در سال 2013، در پلۀ چهاردهم پایین ترین 
تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان قرار 
داشت. اما در عین حال، بین سال های 2001 
داخلی  ناخالص  تولید  رشد  در   2014 تا 
مقام پانزدهم را در جهان داشت.  این ارقام 
اختالالت  افغانستانی ها   که  می دهد  نشان 
عمده یی را در روش زنده گی خود تجربه 
می کنند. با توجه به این شرایط، یک ارتش 

به راحتی  سنت گرایی،  جذابیت  با  ملی گرا 
می تواند اعتماد مردمی را که در پی نظم و 

روش های آشنا استند، به دست آورد.
افغانستان  دولت  نیز  ساختاری  عوامل 
قرار  نظامی  کودتای  خطر  معرض  در  را 
علوم  دانشمند  لوتواک،  ادوارد  می دهد.  
یک  موفقیت  که  می کند  استدالل  سیاسی، 
دارد.   پیش شرط  سه  به  بسته گی  کودتا 
بخش  به  باید  سیاسی  مشارکت  نخست، 
باشد.  شده  محدود  مردم  از  کوچکی 
عمومی  مشارکت  معنای  به  )رای گیری 
هم  انتخابات  که  کشورهایی  در  نیست. 
دلیل  به  پاکستان،  مانند  می گیرد،  صورت 

نهادهای  برابر  در  مدنی  جامعۀ  ناتوانی 
به عنوان یک واقعیت  نظامی، کودتا هنوز 
نفوذ خارجی  و  فشار  دوم،  است.(  مطرح 
دولت  سوم،  و  باشد.  شده  محدود  باید 
جامعۀ  افغانستان  باشد.  شده  متمرکز  باید 
مدنی ضعیف دارد؛ پس از سال 2014 نفوذ 
تمرکز  و  می شود؛  کم تر  خارجی  فشار  و 
دارد،  جهانی  شهرت  افغانستان  در  قدرت 
اختیاراتی  از  بسیاری  اساسی  قانون  چون 
را به رییس جمهور می دهد که پیش از این 
که  جنرالی  داشتند.  تعلق  سابق  شاهان  به 
کند،  سرنگون  را  افغانستان  رییس جمهور 
به سرعت می تواند تمام اختیارات دولتی را 

به دست گیرد.
 یکی از عواملی که منجر به کودتا می شود 
دارند،  توافق  آن  دانشمندان روی  بیشتر  و 
مشروعیِت  عدم  از  مردم  برداشت های 
است.  ارتش  از  تحسین  کنار  در  دولت 
آرون بلکن و اوان شیفر، دانشمندان علوم 
سیاسی، در سال 2003 بیست و یک عامل 
نتیجه گرفتند که  بررسی کرده و  را  کودتا 
مدنی،  جامعۀ  توانایی  متغیرها،  مهم ترین 
سطح مشروعیت رژیم، و پیشینۀ کودتا در 

همه  از  بیشتر  مدل  این  می باشند.  کشور، 
اندازه یی  به همان  نگران کننده است، چون 
است،  نیرومندتر شده  افغانستان  ارتش  که 

دولت آن ضعیف تر شده است.
افغانستان  رتبه بندی  بانک جهانی،  گفتۀ  به 
طالبان،  از  بعد  دولت  آمدن  کار  سر  بر  با 
کیفیت  و  دولت  اثربخشی  بیان،  آزادی  در 
قانون گذاری بهبود یافته است. حتا در این 
کشورهایی  میان  در  کابل،  هم  دسته بندی 
که مورد بررسی قرار گرفته اند، ده درصد 
باقی مانده،  مقوله های  در  است.  یافته  ارتقا 
و  فساد،  کنترل  سیاسی،  ثبات  جمله  از 
همانند  دمکراتیک  دولت  قانون،  حکومت 
سلف خود طالبان، در آخر جدول رده بندی 
از  درصد   47 تنها  است.  کرده  گیر  جهان 
مردم افغانستان به پارلمان اعتماد دارند، 45 
درصد به وزرای دولت اعتماد دارند، و  43 
درصد به نظام قضایی اعتماد می کنند.  77 
درصد مردم افغانستان از فساد به عنوان یک 
مشکل عمده در سراسر کشور نام می برند. 
در همین حال، در یک نظرسنجی که سال 
گذشته توسط بنیاد آسیا انجام شد، 93 درصد 
افغانستان  ارتش  که  گفته اند  افغانستانی ها 
“صادق و منصف” است، 91 درصد معتقد 
افغانستان  امنیت  بودند که ارتش در بهبود 
کمک کرده است، و ۸۸ درصد گفته اند که 
به این نهاد اعتماد دارند. شایان ذکر است، 
که این اعداد از سال 2007 تا کنون تا حد 
افغانستان،  نکرده است. مردم  تغییر  زیادی 
دومین  را  ارتش  صحی،  سیستم  از  پس 
و  تاریخ  به  توجه  با  می دانند.  صادق  نهاد 
دولت های  ـ  افغانستان  سیاسی  فرهنگ 
 197۸ و   1973 سال  در  دوبار  افغانستان 
ناامید  افسران   - شدند  سرنگون  کودتا  با 
مردم  به راحتی  می توانند  افغانستان  ارتش 
آن ها مجبور  که  قناعت دهند  را  افغانستان 

اند قدرت سیاسی را به دست گیرند.
تقریبا با هر مقیاسی که بسنجیم، افغانستان 
در سال های آینده با خطر کودتای نظامی نیز 
روبه رو است. با این حال، برخی از محققان 
و سیاست گذاران ممکن است استدالل کنند 
و  طالبان  علیه  جنگ  در  نظامی  دولت  که 
ایاالت  ضدتروریستی  اهداف  با  همکاری 
متحده کاراتر خواهد بود. دولت نیرومندی 
که بتواند نظم و قانون را به اجرا درآورد، 
امتیازشان محروم خواهد  تنها  از  طالبان را 
کرد. با این منطق، جامعۀ بین المللی باید تا 
از آن روابط  وقوع کودتا صبر کند و پس 

خود را کماکان با رژیم جدید حفظ کند. 
نه  بود،  خواهد  بزرگ  اشتباه  یک  این 
افغانستانی ها  که  دلیل  این  به  دست کم 
آن ها  می دهند.  ترجیح  را  دموکراسی 
همچنین از مشارکت سیاسی، حقوق برابر 
در پیشگاه قانون، آزادی بیان و رسانه ها  و 
درازمدت،  در  می کنند.  حمایت  انتخابات 
بزرگ ترین  دموکراسی  از  آن ها  حمایت 
جهان  و  پاکستان  متحده،  ایاالت  دستاورد 
جاافتاده  دموکراسی های  بود.  خواهد 
دارند،  پناهنده  کمتر  دارند،  مولد  اقتصادی 
کمتر با قحطی روبه رو می شوند، و کمتر به 
نشان  مطالعات  می دهند.  پناه  تروریست ها 
می دهند که دموکراسی ها هزینه های کمتری 
بین المللی  جامعۀ  و  همسایه گان  بر  را 

تحمیل می کنند.

ارتـش و سیاست در پنج سـاِل 
آیندۀ افغانستان

بخش سوم



موقرگرت متیوس
برگردان: سمیعی

رشته های  از  یکی  عنوان  به  اخیراً  کودکی  فلسفۀ 
فلسفۀ  تاریخ،  فلسفۀ  علم،  فلسفۀ  با  مشابه  تحقیقِی 
ادیان و بسیاری دیگر از موضوعات »فلسفۀ مضاف« که 
فلسفی محسوب  مطالعات  معتبر  هم اکنون عرصه های 
درست  است.  گردیده  واقع  پذیرش  مورد  می شوند، 
باپرسش های جالب فلسفی  مانند فلسفۀ هنر، که مثاًل 
هنر  با  رابطه  در  مردم  آن چه  دربارۀ  و  هنر  دربارۀ 
می گویند و فکر می کنند، مرتبط است. فلسفۀ کودکی 
تصوری  کودکی،  با  رابطه  در  فلسفی  جالب  سواالت 
که مردم از کودکی دارند و رفتاری که آن ها در مقابل 
کودکی  این که  مورد  در  نظریه هایی  و  دارند  کودکان 

چیست هم چنین نظریه هایی در مورد رشد 
اخالقی و شناختی، نظراتی در مورد حقوق 
کودکان و مفاهیمی در ارتباط با جایگاه و 
اهمیت هنر و شعر کودک، ادعاهایی دربارۀ 
تاریخ کودکی و نیز مطالعات تطبیقی دوران 
کودکی در فرهنگ های مختلف و سرانجام 
کودکان  مناسب  جایگاه  شامل  نظریه هایی 

در جامعه را در بر می گیرد. تقریبًا تمام این 
نظریات، اندیشه ها و نگرش ها نیازمند بررسی 
دقیق، تأمل و تجزیه و تحلیل فلسفی است. 
موضوع  یک  عنوان  به  کودکی  فلسفۀ  گاهی 
علمی ذیل فلسفۀ آموزش و پرورش گنجانیده 
می شود هرچند اخیراً فیلسوفان شروع به ارایۀ 
دوره های دانشگاهی در زمینۀ فلسفۀ کودکی 
کرده اند و تألیفات فلسفی در مورد کودکی از 

لحاظ کمی و کیفی رو به افزایش است.
 

کودکی چیست؟
در  که  است  کسی  تنها  تقریبًا  اریس  فیلیپ 
)اریس  کودکی  قرن های  پُرنفوذ خود،  کتاب 
آگاه  مطلب  این  از  را  عمومی  افکار   )1962
کرده است که مفهوم کودکی در طول قرون 
تغییر نموده است. ما اکنون می دانیم که مفهوم 
واقعی کودک، بسته گی به شرایط تاریخی و 
فرهنگی دارد. اما این که خود مفهوم کودکی 
نموده  تغییر  تاریخی  نظر  از  چه گونه  دقیقًا 

است و تفاوت این مفاهیم در میان فرهنگ ها چیست، 
موضوع مباحثات عالمانه و از موضوعات مورد توجه 

فلسفی است.
نمایش  به  اسناد مربوط  بر  مبتنی  تا حدی  اریس  مثاًل 
مسیح(  کودکی  )شامل  وسطا  قرون  هنر  در  کودکان 
به ساده گی  را  کودک  قرون وسطایی ها  است  مدعی 
بزرگ ساالنی کوچک می پنداشتند. برعکس، شاالمیس 
که  است  آورده  به دست  را  مدارکی   )1990( شاهار 
مراحلی  به  را  کودکی  وسطا  قرون  متفکران  برخی 
پیاژه  که  حالی  در  و  می کردند  تقسیم  مشخص  کاماًل 
ادعا می کند که موضوع مطالعۀ او، کودکان سویسی در 
نیمۀ اول قرن بیستم، در افکارشان نوعی جاندارپنداری 
مید )1967( مدارکی  مارگارت  )پیاژه 1929(،  داشتند 

ارایه نمود که کودکان جزیرۀ پاسیفیک چنین نیستند.
دربارۀ  ادعایی  هر  مورد  در  تشکیک  برای  دلیل  یک 
مورد  در  غربی  مفاهیم  در  حداقل  بنیادین  گسست 
امروزه  حتا  که  است  واقعیت  این  بر  مبتنی  کودکی 
نظر غالب در مورد کودکان، متضمن چیزی است که 
می شود آن را به طور وسیع »مفاهیم ارسطویی« دربارۀ 
علیت  دسته  ارسطو، چهار  نظر  طبق  بخوانیم.  کودکی 
وجود دارد؛ یکی از آن ها علت غایی و دیگری علت 

صوری نام دارد.
 

ارسطو علت غایی یک موجود زنده را همان عملکردی 
طور  به  می رسد،  کمال  به  وقتی  جاندار  که  می داند 
معمول بروز می دهد. او علت صوری یک موجود زنده 
را صورت یا ساختاری می داند که آن جاندار به طور 
معمول در حالت کمال دارد و این در حالی است که 
به نظر او، همین صورت یا ساختار است که جاندار را 
قادر می کند عملکردهایش را به نحو مناسبی بروز دهد. 
طبق این مفهوم، کودک انسان نمونۀ رشدنیافتۀ این نوع 
توانایی  طبعش  واسطۀ  به  که  انسانی  است؛  موجود 
رسیدن به نمونۀ بالغ با ساختار، شکل و عملکرد یک 

فرد بالغ معمولی و استندرد را دارد.
واقعًا  این که  بدون  بزرگ ساالن  از  بسیاری  امروزه 
هیچ یک از نظریات ارسطو را مطالعه نموده باشند، به 
طور وسیعی همین تصور ارسطویی را در مورد کودکی 
دارند. این مطلب ما را آگاه می کند که آن ها ارتباط شان 
می کنند.  درک  چه گونه  را  اطراف شان  کودکان  با 
بنابراین آن ها به مسوولیت های اساسی یی که در مقابل 
تعهد  از جمله  می کنند،  رسیده گی  دارند،  کودکان شان 

به این که نوعی محیط حمایتی را که کودکان شان نیاز 
دارند تا به بلوغ برسند، فراهم کنند. در حالی که تصور 
و  روانی  ساختارهای  معمولی  بزرگ ساالن  می شود 
اعمالی  می نماید  قادر  را  آن ها  که  دارند  را  زیستی یی 
و  عادی  بزرگ ساالن  ما،  تصور  به  که  دهند  انجام  را 
متعارف توانایی انجام آن ها را دارند. در یک ونیم قرن 
جزء  به  جزء  را  ارسطویی  نظریۀ  این  تغییر  دو  اخیر، 

تحت تأثیر قرار داد.
یکی از آن ها، نظریۀ قرن نوزدهمی است که »تاریخچۀ 
 Gould( رشد تکامل نژادی را به ارث می برد« نام دارد
رشد  و  تاریخ  فرد  یک  رشد  آن،  مطابق  که   )1977
 ،Spock( تکاملی یک نژاد یا یک گونه را تکرار می کند
و   )1950( فروید  توسط  نظریه  این   .)229  ،  196۸
طور  به   )1933  ،Piaget( پیاژه  ژان  متقدم  تألیفات  در 

برجسته یی مورد توجه قرار گرفت. به هر حال، پیاژه 
تکرار  پدیدۀ  خود  متأخر  تألیفات  در  می نمود  تالش 
رشد  در  تغییر  ساختاری  اصول  به  توسل  با  را  رشد 

.)27 ، 196۸ ،Piaget(شناختی شرح دهد
تغییر دیگر نظریۀ ارسطویی این نظریه است که رشد 
در مراحل تغییر ساختاری که به روشنی قابل شناسایی 
است، اتفاق می افتد. این نظریه ممکن است تحت تأثیر 
متفکران باستانی )به عنوان مثال رواقیان( مطرح شده 
باشد)Turner and Matthews، ،199۸ 49(. نظریۀ مراحل 
 ،Shahar( در آثار نویسنده گان قرون وسطایی مختلف
1990 ، 21 31( و در دورۀ جدید به طور برجسته در 
 Emile( کارهای بسیار نافذ ژان ژاک روسو دیده می شود
1979(. اما نخستین کسی که شکل بسیار پیشرفته یی از 
نظریۀ مراحل را توسعه داد و آن را به پارادایم مسلط 
تبدیل  بیستم  قرن  اخیر  بخش  در  کودکی  درک  برای 

.)1971 ،Piaget(نمود، پیاژه بود
تقریبًا  می شود،  درک  چه گونه  کودکی  مفهوم  این که 
برای تمام پرسش های جالب فلسفی در مورد کودک 
با  ارتباط  در  موضوع  این  هم چنین  است.  تعیین کننده 
این سوال که وضع حقوقی کودکان در جامعه چه گونه 
مورد  در  مطالعه  برای  اندازه  همان  به  و  باشد  باید 
کودکان در روان شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و 

بسیاری از رشته های دیگر تعیین کننده است.
 

نظریات رشدشناختی

باشد،  از کار درآمده  هر شناخت شناسی یی که خوب 
شناختی  رشد  نظریۀ  برای  را  اساسی  مواد  دست کم 
در کودکی مهیا می کند. بنا بر نظریۀ رنه دکارت، یک 
منابع  از  می تواند  جهان  از  متمایز  و  واضح  شناخت 
 19۸5، ،Descartes( فطری در ذهن آدمی برساخته شود
131(. در مقابل جان الک چنین ادعا می کند که ذهن 
آدمی در ابتدا مانند کاغذ سفیدی است تهی از هر نوع 
نوشته و بدون هیچ تصوری )Locke، ،1959 121(. بر 
اساس این دیدگاه، »تمام مواد عقل و دانش« از تجربه 
تصورات  نظریۀ  انکار  شک  بدون  می گیرد.  نشأت 
و  دکارت  به  معطوف  خصوصًا  الک،  توسط  فطری 

پیروان دکارت است.
اما این ]موضع[ هم چنین منجر به عدم پذیرش نظریۀ 
آوردن  به خاطر  را  یادگیری  که  شد  خواهد  افالطونی 

امروزه  می شمارد.  شده  آموخته  قباًل  که  تصاویری 
تعداد کمی از نظریه پردازان رشدشناختی، تجربه گرایی 
حداکثری الک یا فطری گرایی قوی پالتو یا دکارت را 
کاماًل قابل قبول می دانند. رفتارگرایی به نظریه پردازان 
توسل  بدون  که  است  کرده  پیشنهاد  را  راهی  متأخر 
الک  توسط[  ]پیشنهادی  ذهن  درونی  تماشاخانۀ  به 

تجربه گرایی قوی باشند.
به هر حال وقتی نوآم چامسکی در انتقاد خود از رفتار 
شفاهی اسکینر)1957( با موفقیت استدالل کرد که هیچ 
امکان  زبان آموزی  دربارۀ  خالصی  رفتارگرایانۀ  تلقی 
با عقب نشینی مهمی مواجه  برنامۀ رفتارگرایان  ندارد، 
دربارۀ  )نظریه یی  چامسکی  جایگزین  پیشنهاد  شد. 
دستور زبان فراگیر که در برخی الهامات ]شکل دهندۀ 
نظریۀ  است(،  افالطون  و  دکارت  مدیون  نظریه[  این 
دیگر  نموده و شاید  ارایه  را  زبان فطری  ساختارهای 
تصور  برای  اندازه  همین  به  نیز  شناختی  ساختارهای 
کاماًل تجربی نگر رشدشناختی، پیشنهاد مناسبی به نظر 

آیند.
به هر حال، این اثر ژان پیاژه بود که بیشترین اثر را بر 
گذاشت  فیلسوفان  حتا  و  مربیان  روان شناسان،  مسیر 
کار  برد.  فرو  فکر  به  کودکان  رشدشناختی  دربارۀ  و 
 The Childs( جهان  از  کودکان  تصور  پیاژه،  متقدم 
نمود که  Conception of the World( مخصوصًا روشن 

می تواند  چه گونه  رشد  روان شناس  فیلسوفانۀ  چالش 
باشد. در آن اثر، پیاژه تنها طبیعت فکر کردن، »جایگاه« 

رویاها، آن چه زنده است و فلسفۀ زبان را مطرح نمود. 
او در آثار دیگر در مورد فضا، زمان و علیت سخن گفته 
است. اگرچه طرح او همیشه ارایه دادن مراحلی قابل 
شناسایی است که در آن ها کودکان مثل چیستی علیت 
یا فکر کردن یا هر چیز دیگری را می فهمند، قابل فهم 
بودن تلقی او، مستلزم داشتن این پیش فرض است که 
سرگشته گی های  برابر  در  رضایت بخشی  پاسخ های 
فلسفی پدید آمده توسط موضوعاتی مانند علیت، تفکر 

و زنده گی وجود دارد.
بر  روان شناسانه  نقد  یک   )197۸( دونالدسن 
فیلسوفانه یی  انتقاد  نمود.  ارایه  پیاژه  رشدشناختی 
متیوس  و4   3 فصل  در  رشدشناختی  در  پیاژه  اثر  از 
در  پیاژه یی  پسا  جالب  آثار   .)1994( می شود  یافت 
رشدشناختی عبارت اند از: کری 19۸5، فالول 1995، 

سوبوتسکی 1996، و ژلمان 2003.
 

نظریات رشد اخالقی
اخالق،  علم  تاریخ  در  بسیاری  فیلسوفان 
اخالقی  رشد  مبحث  به  خطیری  توجه 
داشته اند. مثاًل افالطون در محاورۀ »جمهور« 
پیشنهاد می نماید که  را  الگوی تحصیلی یی 
است.  حاکمان  در  تقوا  افزایش  آن  هدف 
در  تقوا  منطقی  ساختار  از  ارسطو  تلقی 
را  چهارچوبی  نیکوماخوس،  اخالق  کتاب 
ارایه  اخالقی  رشد  چه گونه گی  فهم  برای 
متیوس199۸،  و  )ترنر  رواقیان  و  می نماید 
یا  اخالقی  به رشد  توجه خاصی   )64 ،45

پویا داشته اند.
روسو  این  باز  مدرن،  فیلسوفان  میان  در 
مبحث  به  زیادی  توجه  که  است   )1979(
را  سنی  پنج گانۀ  مراحل  او  دارد.  رشد 
آن ها  از  باید  فرد  پیشنهاد می نماید که یک 
قاعدۀ  او  برسد.  اخالقی  بلوغ  به  تا  بگذرد 
می کند  رد  را  الک  توسط  ارایه شده  کلی 
Reason with children، با این عنوان که تالش 

از  کوچک تر  کودک  یک  با  استدالل  برای 
است.  بی مورد  رشدی  نظر  از  سال  سیزده 
)Locke، 1971( به هر حال، نظریۀ شناختی 
رشد اخالقی که به وسیلۀ پیاژه در قضاوت 
 The Moral Judgment of the( اخالقی کودکان
Child1965( صورت بندی شد و سپس تا حدی نظریۀ 
 ،Lawrence Kohlberg19۸1( کهلبرگ  الرنس  متأخر 
19۸4( بیشترین تأثیر را بر روان شناسان، مربیان و حتا 
جان  آن چه  مثاًل  جمله اند  آن  از  است.  داشته  فالسفه 
نظریۀ عدالت در مورد  رولز در کتاب کالسیک خود 
پیاژه و  ]نظریات[  نتیجۀ  فقط  تقریبًا  کودکان می گوید 

کهلبرگ است.
آن،  اساس  بر  که  می نماید  ارایه  را  نظریه یی  کهلبرگ 
بر  ولی  می یابد؛  رشد  مرحله  شش  در  تقریبًا  اخالق 
کمی  بزرگ ساالِن  حقیقت  در  او،  تحقیقات  اساس 
دو  برسند.  ششم  یا  پنجم  مرحلۀ  به  که  دارند  وجود 
مرحله اول عقب تر از معمول، دو مرحلۀ میانی معمول، 
از معمول می باشند. چنان چه  فراتر  و دو مرحلۀ آخر 
یک فرد معین در این طرح قرار گیرد، با آزمون کهلبرگ 
و همکارانش )که بر اساس دوراهی های اخالقی است( 
از  مؤثر  بسیار  انتقادات  از  یکی  می شود.  طبقه بندی 
نظریۀ کهلبرگ در کتاب کارول گیلیگان دربارۀ صدایی 

متفاوت ) In a Different Voice( آمده است.
هدف مند  قاعدۀ  که  می کند  استدالل  چنین  گیلیگان 
تصورات اخالقی کهلبرگ، گرایشی به سمت عدالت 
کلیشه یی  مردانۀ  تفکرات  به  را  آن  وی  که  دارد 
با  دختران  و  زنان  احتماالً  که  درحالی  می زند،  پیوند 
برخورد  »مراقبه«  با جهت گیری  بیشتر  مسایل اخالقی 
می نمایند. نتیجۀ مهم در نظریۀ اخالقی که از مباحثات 
اهمیت  و  نقش  می آید،  به دست  گیلیگان  کهلبرگ 
یکی  است.  اخالقی  زنده گی  در  اخالقی  احساسات 
مارتین  آثار  در  اخالقی،  رشد  رویکردهای  از  دیگر 
هافمن )19۸2( یافت می شود. هافمن بیان می کند که 
رشد همدالنۀ احساسات و واکنش ها در چهار مرحله 
صورت می پذیرد. رویکرد هافمن به شخص این امکان 
و  حقیقی  اخالقی  احساسات  امکان  که  می دهد  را 
بسیاری از فاعلیت های حقیقی اخالقی را در کودکان 

بسیار کوچک درک کند.
پیش دبستانی ها  کهلبرگ  دشوار  آزمون های  برعکس 
مرحلۀ  در  را  دبستان  ابتدای  سال های  کودکان  حتا  و 
فلسفی  نظر  اظهار  می کند.  دسته بندی  پیشااخالق 
گیلیگان،  کهلبرگ  مباحثات  در  متوازن  و  موشکافانه 
پریچارد  در  هافمن  مارتین  آثار  به  خاص  توجهی  با 
1991 آمده است، هم چنین نگاه کنید به لیکونا 1976، 
کاگان و لمب 19۸7، متیوس 1996، فصل 5 و پریچارد 

.1996
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تقریبًا در شش مرحله رشد می یابد؛  بر اساس آن، اخالق  ارایه می نماید که  را  کهلبرگ نظریه یی 
ولی بر اساس تحقیقات او، در حقیقت بزرگ ساالِن کمی وجود دارند که به مرحلة پنجم یا ششم 
برسند. دو مرحله اول عقب تر از معمول، دو مرحلة میانی معمول، و دو مرحلة آخر فراتر از معمول 
می باشند. چنان چه یک فرد معین در این طرح قرار گیرد، با آزمون کهلبرگ و همکارانش )که بر 
اساس دوراهی های اخالقی است( طبقه بندی می شود. یکی از انتقادات بسیار مؤثر از نظریة کهلبرگ 

در کتاب کارول گیلیگان دربارة صدایی متفاوت ) In a Different Voice( آمده است.
گیلیگان چنین استدالل می کند که قاعدة هدف مند تصورات اخالقی کهلبرگ، گرایشی به سمت 
و  زنان  احتمااًل  که  درحالی  پیوند می زند،  کلیشه یی  مردانة  تفکرات  به  را  آن  که وی  دارد  عدالت 
دختران با مسایل اخالقی بیشتر با جهت گیری »مراقبه« برخورد می نمایند. نتیجة مهم در نظریة 
در  اخالقی  احساسات  اهمیت  و  نقش  می آید،  به دست  گیلیگان  کهلبرگ  مباحثات  از  که  اخالقی 

زنده گی اخالقی است
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درگیری حزب اسالمی...
به گفته خوگیانی، بر اثر درگیری بین این 2 گروه در 
منطقه »نرخ« این والیت یک فرمانده طالبان و 3 نفر 

دیگر از آنان کشته و یک زن نیز زخمی شد.

والیت  این  نرخ  منطقه  در  گذشته  روز  افزود:  وی 
بر اثر انفجار مین کنار جاده ای 3 نفر از افراد حزب 
از  ناشی  درگیری  این  شاید  و  شدند  کشته  اسالمی 

انفجار مین طالبان بین این 2 گروه رخ داده باشد.
به گفته وی، بر اثر انفجار مین طالبان در این منطقه 7 

غیرنظامی و 3 نفر از افراد حزب اسالمی کشته شدند.
والیت میدان وردک یکی از والیت همجوار و ناامن 
کابل است که همواره گروه های مخالف دولت در این 

منطقه با یکدیگر درگیر می شوند.

احمـد عمران
انتخابات در بزرگ ترین دموکراسی جهان یعنی هند، 
نوپاترین  در  انتخابات  با  بود  شده  هم زمان  تقریباً 
هفتم  از  هند  در  افغانستان.  یعنی  جهان  دموکراسِی 
اپریل انتخابات آغاز شد و برای پنج هفته ادامه داشت. 
در افغانستان نیز روند انتخابات تقریباً همین مدت را 
در بر گرفت. تجربۀ برگزاری انتخابات در هند به دلیل 
و  سیاسی  گستردۀ  روابط  فرهنگی،  بزرِگ  اشتراکات 
افغانستان  برای  می تواند  همسایه گی،  و  اقتصادی 
سودمند باشد. البته نباید فراموش کرد که نظام سیاسِی 
برای  پارلمانی است و احزاب مختلِف سیاسی  هند، 
تنگاتنگ  رقابِت  یک  در  مجبورند  قدرت  کسب 
مبارزه  هم  با  پارلمان  چوکی های  سِر  بر  نفس گیر  و 
حزبی  ایتالف های  ایجاد  به  گاه  که  مبارزه یی  کنند؛ 
را  نامزدان می انجامد و احزاب سیاسی هند  میاِن  در 
می دهد.  قرار  یک دیگر  کنار  در  قدرت  کسِب  برای 
برخالف افغانستان که نظام ریاستی دارد و عمدتاً افراد 
به گونۀ مستقل در انتخابات نامزد می شوند. حزبی که 
در حال حاضر توانسته اکثریت کرسی های پارلمان را 
از آِن خود کند، یعنی حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری 
به  نزدیک  احزاِب  دیگر  با  ایتالف  در  مودی،  نرندرا 
از  را  هند  کنگرۀ  حزب  توانست  خود  سیاست های 

صحنه بیرون سازد. 
انتخاباِت هند کار ساده یی نیست؛ زیرا این  مدیریت 
کشور با جمعیت بزرِگ خود در جهان، ۸15 میلیون 
تمام  از جمعیت  بیشتر  رقمی  یعنی  دارد،  رای دهنده 
کشورهای اروپایی. مقام های کمیسیون انتخابات هند، 
مدیریِت انتخابات در این کشور را بزرگ ترین مدیریِت 
یک رویداد در جهان می دانند و برای برگزاری سالم و 
شفاِف آن برنامه ریزی های بسیار دقیق و حساب شده 
انتخابات  آخرین  جریان  در  پیش،  سال  پنج  دارند. 
که  هند  هوایی  نیروی  چرخبال های  هند،  عمومی 
در  نبود  قادر  می داد،  انتقال  را  انتخاباتی  کارمندان 
مناطق دورافتادۀ »لداخ« واقع در سلسله کوه های هیمالیا 
انتخاباتی را  نشست کنند. این همه اما جلِو کارمندان 
نگرفت و آنان از میان برف ها، 45 کیلومتر فاصله را بر 
فراز کوه ها پیمودند و خود را به 35 رای دهنده در یک 

روستای برف گیر رساندند. 
برای کمیسیون انتخابات هند، بسیار حیاتی است که 
حتا یک نفر رای دهنده نیز از این روند به دور نماند. 
به همین دلیل در هر 2 کیلومتر، یک مرکز رای دهی 
انتخابات  ایجاد می شود. به گفتۀ مسووالن کمیسیون 
هند، در یک روستای دورافتاده در گجرات، تنها یک 

رای دهنده وجود داشته و کمیسیون همۀ تدابیر الزم را 
برای شرکِت این رای دهنده لحاظ کرده است. 

روند انتخابات هند، مملو از ارقامِ شگفت انگیز است: 
میلیون کارمند  از 930هزار مرکز رای دهی، 11  بیش 
حزِب   500 از  نامزد  15هزار  و  امنیتی،  و  انتخاباتی 
کوچک و بزرگ که برای به دست آوردِن 543 کرسی 
در پارلمان با هم رقابت می کنند. برای مدیریِت چنین 
برنامه های  مسووالن  که  است  نیاز  بزرگی  انتخاباِت 
در  دلیل  همین  به  باشند،  داشته  همه جانبه  و  دقیق 
از  درشت  و  ریز  بسیار  مسایل  هند  انتخاباتِی  تقویم 
قبل محاسبه می شود؛ چیزی که ما در افغانستان شاهد 

آن نیستیم. 
می گویند  هند  انتخاباِت  کمیسیون  در  مسووالن 
انتخابات،  برای  زمانی  جدول  برنامه ریزِی  هنگام 
باید جشن های محلی، فصل جمع آورِی حاصالت و 
آنان  بگیرند.  نظر  مد  را  آموزشی  نهادهای  امتحاناِت 
موسم  و  تابستان  فصل  شدِن  نزدیک  با  می افزایند 
بارنده گی، کمیسیون انتخاباِت هند باید شرایط جوی 
را نیز از نظر نیاندازد. انتخابات باید در برخی مناطق 
افزایش درجۀ  یا  بارنده گی و  از رسیدن موسم  پیش 
اوضاع  تا  شود  برگزار  صحرایی  مناطق  در  حرارت 
این همه  با وجود  مانع رای دادِن مردم نگردد.  جوی 
برقی،  رای دهی  سیستم  از  استفاده  با  بزرگ،  ارقام 
پایان  به  روز  یک  در  فقط  را  آرا  شمارِش  می توان 

رساند.
اما وسعت انتخابات هند، یگانه آزمون نیست. آزمون 
کمیسیون  است.  شفاف  انتخابات  برگزاری  اصلی، 
را  انتخابات  در  شفافیت  موضوع  هند،  انتخابات 
تمام  از  دلیل  همین  به  و  می داند  اصل  مهم ترین 
رای دهنده گان  قناعِت  برای  موجود  سازوکارهای 
استفاده می کند؛ چیزی که در افغانستان می توان خالِف 
آن را بعضاً شاهد بود. در انتخابات افغانستان، هفته ها 
می شود  انتخاباتی  بررسی های  و  آرا  صرف شمارِش 
توام  مهندسی  و  تقلب  با  چنان  گاه  نیز  آن  نتیجۀ  و 
است که جنجال های انتخاباتی و شکوه و گالیه ها را 

به وجود می آورد. 
آن چه که ما در انتخابات سال 2010 پارلمانی و حاال 
در انتخابات ساِل روان شاهد آن هستیم، دقیقاً از عدم 
مدیریت دقیِق انتخاباتی در افغانستان پرده برمی دارد. 
سه  برگزاری  با وجود  افغانستان  انتخاباِت  کمیسیون 
انتخاباِت ریاست جمهوری و شوراهای والیتی و دو 
انتخابات پارلمانی، هنوز قادر نشده است که  تقویم 
به آن، روند  انتخاباتی را طوری عیار کند که مطابق 

انتخابات عملی شود. 
از  می شود، چون  کمتر جنجال برانگیر  هند  انتخاباِت 
انتخاباِت شفاف  برگزاری  برای  تمهیدات  تمام  پیش 
انجام شده است. هرچند هنوز نگرانی هایی نسبت به 
خرید آرا در برخی مناطِق این کشور وجود دارد، ولی 
این مسأله سبب نمی شود که نسبت به روند انتخابات، 
هند  دولت  بگیرد.  شکل  کالن  گمان های  و  شک 
هم چنان تالش دارد که برای ایجاد موثریت بیشتر در 

انتخابات، شیوه های تازه تری را تجربه کند. 
مقایسۀ مکانیزم رای دهی در افغانستان و هند به شدت 
مأیوس کننده است. در افغانستان از مکانیزمی استفاده 
می شود که زمینۀ تقلب و جعل کاری در آن به پیمانۀ 
گسترده وجود دارد؛ ولی در هند چنین نیست و تقلب 
در انتخابات نمی تواند سرنوشِت آن را مشخص کند. 
نباید  هند  انتخابات  مورد  در  که  را  دیگری  موضوع 
فراموش کرد، حضور سیزده درصدِی رای دهنده گاِن 
مسلمان در این کشور است. این رقم بر نتیجۀ انتخابات 
در هند تأثیرگذار است و به همین دلیل مسلماناِن هند 
پیروزی  دارند. هرچند  انتخابات شرکِت گسترده  در 
این  مودی،  نرندرا  رهبری  به  جاناتا  بهاراتیا  حزب 
با  حزب  یک  که  است  آورده  به وجود  را  نگرانی 
تمایالت مذهِب هندو قدرت را به دست گرفته، ولی 
آگاهان باور دارند که آقای مودی و حزبش آگاه تر از 

آن اند که حساسیِت اقلیت های هند را درک نکنند. 
انتخابات هند کمتر می توان شاهد قومی شدن و  در 
انتخابات بود. بیشتر برنامه های احزاب  مذهبی شدِن 
رای دهنده گان  جهت گیری های  می توانند  نامزدان  و 
انتخاباِت  در  مبارزات  اصلی  محور  کنند.  تعیین  را 
مشکالت  از  بود  عبارت  هند  پارلمان  از  دوره  این 
اقتصادی به خصوص تورم، کسری تجارت خارجی، 
کاهش نرخ برابری روپیه و کمبود سرمایه گذاری در 
برق و آب و  راه سازی،  به خصوص  زیربنایی  صنایع 
این  شهروندان.  امنیت  و  اداری  فساد  مانند  مسایلی 
و  داشت  قرار  نامزدان  برنامه های  اولویِت  در  مسایل 
برنده،  حزب  رسیدن  قدرت  به  از  پس  شک  بدون 
این برنامه ها در دولِت آینده دنبال می شود. نامزدهای 
انتخابات برخالف برخی نامزدها در افغانستان کمتر 
کلی گویی می کنند و با مشکالِت کشورشان از نزدیک 
انتخابات هند  آشنایند. در مجموع می توان گفت که 
می تواند درس های زیادی برای برگزاری انتخابات در 
افغانستان داشته باشد. از تجربۀ این کشورِ بزرگ باید 

آموخت و آن را در عمل پیاده کرد.
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مشـکالت دور اول...از انتخاباِت هند تا انتخاباِت افغانستان
انتخابات بر این کمیسیون صورت  حمله یی که پیش از 
از  دوم  دور  انتخاباتی  مواد  درصد   ۸0 از  بیشتر  گرفت، 

بین رفت.
انتخابات افغانستان پس از آن به دور دوم رفت که داکتر 
نامزد  دو  احمدزی  غنی  اشرف  داکتر  و  عبداهلل  عبداهلل 
به  را  آرا  از 50 درصد  بیش  نتوانستند  هیچ یک  پیشتاز 

دست آورند.
براساس تقویم انتخاباتی، کمپاین دو نامزد پیشتاز از تاریخ 
کمیسیون  می یابد.  ادامه  جوزا   21 تا  و  آغاز  جوزا  اول 
انتخابات از همین اکنون تالش دارد تا نامزدان را وادار 
کند که رقابت های انتخاباتی را به صورت سالم به پیش 

ببرند و به مسایل قومی، مذهبی و سمتی دامن نزنند.
آقای نور گفت: »ما بیشتر کوشش می کنیم که این مسأله 
را واضح اعالم کنیم که مسائل قومی، مذهبی و نژادی را 
به هیچ وجه در کمپاین شان مطرح نکنند و فقط بخاطر 
اعتمادسازی برای مردم و خط مشی و برنامه های شان 

را برای مردم برسانند«.
اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان پیشتاز از رفتن به 
دور دوم انتخابات استقبال کرده است. داکتر عبداهلل نیز از 
آماده گی کامل برای رقابت در دور دوم سخن گفته و از 

پیروزی در دور دوم اطمینان داده است.

په حکومت کې د طالبانو...
ښاغيل مبارز زیاته کړه، چې پاکستان تل د خپلو شومو 

موخو د ترالسه کولو لپاره پروژې پيل کوي، کله چې یې 

وه ناکامه يش د نورو پروژو په طرحې الس پورې کوي: 

بې  کې  افغانستان  په  چې  وه،  دا  یې  پروژه  لومړۍ   ((

ثبايت رايش. وروسته یې دا پروژه پیل کړه چې افغانستان 

وي،  هېواد  کوونکی  مرصوف  توکیو  پاکستاين  د  باید 

چې خپل تولید ونه لري. درېیمه پروژه یې دا وه، چې 

ته مېالن  پاکستان  او  پاکستان د خوښې  د  په کابل کې 

چې  وه  دا  یې  پروژه  بله  يش.  رامنځته  دولت  لرونکی 

یوشمېر سوېيل والیتونه دې طالبانو ته ورکړل يش. چې 

په دې کار کې امریکا هم د ځان ملګرې کړې وه.((

د سولې عايل شورا دغه چاروک وايي، پاکستان په دې 

ته  طالبانو  والیتونه  سوېيل  یوشمېر  چېرې  که  شو  پوه 

ورکړل يش؛ نو افغان طالبان به د پاکستاين طالبانو مالتړ 

وکړي، چې په دې رسه به په پاکستان کې وضعیت نور 

ده  پروژه  پاکستان  د  که  طالبان   (( يش:  کړکېچن  هم 

پاکستاين طالبانو هم مالتړ کوي.پاکستان وډار  له  خو 

نو  شو که چېرې طالبان یوشمېر والیتونه ترالسه کړي 

پاکستاين طالبانو رسه به مرسته وکړي. چې په دې رسه 

به په پاکستان کې وضعیت خراب يش. ځکه د پاکستان 

په شان نيش کوالی چې  افغانستان  د  او دولت  خلک 

له جګړو رسه مقاومت وکړي. دا افغانستان و چې ۳۰ 

کاله جګړو کې يې مقاومت وکړ؛ خو پاکستان یې نيش 

کوالی. په دې صورت کې به د پاکستان سالمت ته خطر 

پېښ يش. پاکستان ځکه له دې کاره الس واخیست.((

چې  ده  دا  خربه  بله  وايي،  مبارز  عبدالحمید  ښاغلی 

په  خوا  بلې  له  او  شوي  کمزوري  طالبان  خوا  یوې  له 

عراق او سوریه کې د جګړو نوي ډګرونه پرانستل شوي  

نابودۍ له خطره  لپاره چې پاکستان طالبان د  او د دې 

پر  يې ځای  افغان دولت کې  په  وژغوري غواړي چې 

ځای کړي: )) له یوې خوا طالبان کمزوري شوي. بله دا 

چې په عراق او سوریه کې د جګړو نوي ډګرونه پرانیستل 

هغه  شوي.  مرصوف  هلته  جنګیايل  ډېری  دي.  شوي 

لګښتونه چې پخوا به طالبانو ته ورکول کېدل هغه اوس 

د خلیج،  په جګړو کې مرصفېږي.  او سوريې  د عراق 

قطر، سعودي او نورو هېوادونو مرستې اوس هلته ځي. 

متویل  طالبان  رس  یوازې  په  کوالی  نيش  هم  پاکستان 

کړي، ځکه پاکستان خپله له اقتصادي ستونزو رسه مخ 

دی.((

هغه زیاتوي، که چې په افغانستان کې د نشه يي توکیو 

له  نو  منځه ځي؛  له  طالبان  کنټرول يش  قاچاق  او  کر 

طالبانو  د  کې  حکومت  په  اوس  پاکستان  امله  همدې 

مرغه  بده  له  چې  وړي،  ته  مخ  سیاست  رشیکېدو  د 

انګلستان او سعودي عربستان یې هم مالتړ کوي.

رښتینی  رسه  افغانستان  له  هم  ال  پاکستان  وايي،  دی 

غواړي  لپاره  راوړلو  السته  د  اهدافو  خپلو  د  او  دی  نه 

نه ګټه  په دولت کې د طالبانو د ځای کېدونکیو مهرو 

واخيل.

آقای رییس جمهور تنها...
می کند،  وارد  صدمه  انتخابات  پروسۀ  شفافیت  بر  نیز 
زیر  و  خیالی  مراکز  ساختن  می کنم  »فکر  می  افزاید: 
پرسش بردن پروسۀ انتخابات از برنامه های تدوین شده 
است که در بخش های زیادی از مناطق افغانستان عملی 

شده و از این به بعد نیز عملی خواهد شد.«
حرف های  به  من  کرد،  تصریح  محسنی  آقای 
رییس جمهور باور ندارم که او واقعًا بخواهد انتخابات 

شفاف در کشور برگزار گردد.
محمد عظیم محسنی که نمایندۀ مردم بغالن در مجلس 
است، می افزاید: »در دور اول مداخلۀ حکومت در روند 
حکومتی  مسووالن  حتا  و  بود  آشکار  کاماًل  انتخابات 
شماری از والیت ها مردم را تشویق می کردند تا به نامزد 

مشخصی رأی بدهند.«
آقای محسنی با ستایش از کارکردهای نیروهای امنیتی 
در روند انتخابات اذعان کرد، این نیروها با مسوولیت 
تقلب های  از  و  کنند  عمل  درست  توانستند  پذیری 

دسته جمعی و گسترده جلوگیری نمایند.
توسط  آشکار  مداخالت  که  این  بیان  با  محسنی  آقای 
می شود  دیده  انتخابات  روند  در  حکومتی  مسووالن 
حکومتی  مسووالن  بودن  بی طرف  به  »من  می گوید: 
شک دارم؛ به خاطر این که در بسیاری از والیات عماًل 
دیده شد به گونه یی که باید مردم پای صندوق های رأی 
بروند و اشتراک کنند، اشتراک نکردند، اما معلوماتی را 
که ما داریم می رساند صندوق های خیالی پُر شده است 

اوراق  بر نگشته است و حتا میزان  و هیچ ورق سفید 
آمده از نفوس والیت بیشتر بوده است.«

و  بیرونی  نظارت کنندۀ  نهادهای  از  مجلس  عضو  این 
داشته  بیشتر  توجه  مورد  این  در  تا  می خواهد  داخلی 
باشند تا بار دیگر مداخلۀ مسووالن حکومتی در روند 

انتخابات تکرار نشود.
مجلس  دیگر  عضو  سعادت  ظهیر  داکتر  همچنان، 
نمایندگان می گوید، گرچه رییس جمهور در دور اول 
انتخابات  امور  در  دولتی  مسووالن  تا  بود  هم خواسته 

مداخله نکنند، اما متأسفانه مداخالتی صورت گرفت.
آقای سعادت می افزاید، میزان شماری از این مداخالت 
و  واضح  گونۀ  به  را  تیم ها  از  بعضی  که  بود  تا حدی 

آشکارا تمویل هم می کردند.
حکومتی  مسووالن  که  است  معتقد  سعادت  ظهیر 
می توانند به صفت یک رأی دهنده در انتخابات اشتراک 
کنند؛ اما نباید از امکانات دولتی و سرمایۀ ملت به یک 

نامزد استفاده ببرند.
در  دولتی  مسووالن  اگر  کرد،  تأکید  مجلس  عضو  این 
روند انتخابات مداخله کنند، پروسۀ انتخابات زیِر سوال 

رفته و نتایج مخربی را در آینده خواهد داشت.
از اعالمیه های دیگر  با اشاره به شماری  آقای سعادت 
کاخ ریاست جمهوری گفت، اگر بازهم این مسووالن 
قرار  نامزد  یک  نفع  به  را  امکاناتی  و  می کنند  تخطی 
می دهند باید از طرف رییس جمهور و نهادهای مربوطه 

مجازات شود.

ظهیر سعادت خاطر نشان کرد: »اگر ما می خواهیم که 
مردم  ارادۀ  بر  مبتنی  و  عادالنه  شفاف،  انتخابات  یک 
افغانستان داشته باشیم، بگذاریم که مردم خود تصمیم 

بگیرند.«
بنیاد  سخنگوی  نعیمی  فهیم  محمد  حال،  عین  در 
می گوید،  افغانستان)فیفا(  عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات 
از  که  نشان می دهد  اول  انتخابات دورِ  از  ما  یافته های 
طرف مسووالن حکومتی مداخالتی در روند انتخابات 

صورت گرفته است.
آقای نعیمی با اشاره بر تبعات این مداخالت می افزاید، 
در زمان کاروزارهای انتخاباتی که دیدیم به نفع نامزدان 
انتخابات هم  از امکانات دولتی استفاده شد و در روز 
شاهد بودیم که در بعضی از جاها با استفاده از امکانات 

دولتی به نفع نامزدانی تقلب صورت گرفت.
آقای نعیمی هم چنان می گوید، ما بارها خواستار شدیم 
جلو  نیز  عمل  در  و  نکند  توصیه  تنها  حکومت  که 

مداخله گران را بگیرد. 
اول  دور  در  »گرچه  کرد:  خاطرنشان  فیفا  سخنگوی 
بودند  کرده  مداخله  که  پولیس  منسوبان  از  بعضی  هم 
کاماًل همه  نبود که  این در حدی  اما  سبکدوش شدند 

نگرانی  ها را فروکش کند.«
مداخالت  از  تا  خواست  انتخابات  کمیسیون  از  او 

مسووالن حکومتی جلوگیری کند.
 او گفت، چون دورۀ آخر انتخابات است و باید مسووان 

اقدام جدی داشته باشند.
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توافق بارسلونا و مسی
 برای امضای قرارداد جدید

آلمان  ملی  تیم  بازیساز  هافبک 
ممکن است نتواند کشورش را در 

جام جهانی 2014 همراهی کند.
در   2014 جهانی  جام  در  آلمان 
پرتغال، غنا و  تیم های  با   G گروه 
اولین  در  و  است  همگروه  آمریکا 
با  رقابت ها  این  در  خود  دیدار 

پرتغال دیدار خواهد کرد.
هافبک  شواین اشتایگر،  باستین 
به دلیل  آلمان که  تیم ملی  بازیساز 
جام  فینال  دیدار  زانو  مصدومیت 

ممکن  داده،  دست  از  را  حذفی 
جام  در  آلمان  بزرگ  غایب  است 

جهانی باشد.
در  است  قرار  آلمانی  هافبک  این 
عکس  خود  زانوی  از  هفته  این 
بگیرد تا میزبان دقیق مصدومیت او 

مشخص شود.
خبرنگاران  که  زمانی  گذشته  روز 
درباره  گوآردیوال  پپ  از  آلمانی 
شواین اشتایگر  مصدومیت  شرایط 
این مربی اسپانیایی  صحبت کردند 
و  نیستم  دکتر  من  داد:  پاسخ 
همراه  جهانی  جام  در  او  نمی دانم 

آلمان خواهد بود یا خیر.
هفته  دیدار  در  شواین اشتایگر 
برابر  بوندسلیگا  در  تیمش  پایانی 

اشتوتگارت مصدوم شد.
از  پس  بالفاصله  است  قرار  آلمان 
این کشور  پایان دیدار جام حذفی 
برگزار  برلین  شهر  در  را  اردویی 
کند و سپس برای حضور در جام 

جهانی به برزیل خواهد رفت.

کرد  اعتراف  سرانجام  بالتر  سپ 
دادن میزبانی جام جهانی به کشور 

قطر یک اشتباه بوده است.
عنوان  به   2010 دسامبر  در  قطر 
میزبان جام جهانی 2022 انتخاب 
شد و از آن زمان تاکنون انتقادات 
وارد  فیفا  تصمیم  این  به  زیادی 
شده است. گرمای هوا و شرایط 
بسیار بد کارگران از جمله دالیلی 
قطر  میزبانی  شده  باعث  که  بوده 
برای جام جهانی زیر سوال برود.

فدراسیون  رییس  بالتر  سپ 
در  )فیفا(  فوتبال  بین المللی 
سویس  تلویزیون  با  گفت وگو 
جام  میزبانی  دادن  کرد  اعتراف 
است.  بوده  اشتباه  قطر  به  جهانی 
زندگی  در  مردم  داد:  ادامه  او 

می کنند  زیادی  اشتباه های  خود 
فیفا  که  داشت  انتظار  نمی توان  و 
اصال اشتباه نکند. ما نیز در دادن 
کردیم.  اشتباه  قطر  به  میزبانی 
گزارش کمیته فنی ما از این کشور 
نشان داد که قطر در طول تابستان 
بسیار گرم است اما کمیته اجرایی 
جام  که  کردند  تایید  همگی  فیفا 
جهانی در این کشور برگزار شود.
بالتر در ادامه گفت: من هیچوقت 
نمی گویم که قطر جام جهانی را 
خرید. فشار زیادی از کشور های 
انتخاب  برای  آلمان  و  فرانسه 
داشت  جهانی وجود  جام  میزبان 
خودمان  که  نمی خواستیم  ما  و 
سیاسی  فشارهای  این  درگیر 

شویم.
المللی  بین  فدراسیون  رییس 
همانطور  گفت:  ادامه  در  فوتبال 
به  خواهم  می  گفته ام  قبال  که 
بدهم.  ادامه  فیفا  رییس  عنوان 
این  به  دارند  دوست  خیلی ها 
فیفا  ریاست  اما  برسند  موقعیت 
با 300 میلیون عضو آسان نیست.

و  جنایی  قضایای  از  جلوگیری  منظور  به  کابل  پولیس 
اخیر  ماه  دو  در  پایتخت  شهروندان  آسوده گی  همچنان 
عملیات خود برای بازداشت افراد مجرم و سارق را شدت 

بخشیده است.
تن   343 است،  گفته  اعالمیه یی  در  کابل  امنیه  فرماندهی 
که عامالن اختطاف، سرقت های مسلحانه، سرقت وسایط 
نقلیه و پول، چپاولگری و کیسه بری هستند بازداشت شده 

اند.
اختطاف  از  کابل  شهروندان  اخیراً  که  است  در حالی  این 

و  بری  کیسه  نقلیه،  وسایط  شدن  مفقود  کودکان،  و  افراد 
ابراز نگرانی  سرقت های مسلحانه در مناطق مختلف شهر 

کرده اند.
در اعالمیه فرماندهی امنیه کابل آمده که در دو ماه اخیر 33 
قضیه اختطاف و سرقت های مسلحانه به ثبت رسیده و در 

پیوند به این قضایا 101 تن دست گیر شده است.
این افراد توسط پولیس بازداشت و پرونده های آنان برای 

بررسی به دادستانی ُکل فرستاده شده است.
اعالمیه افزوده است که از نزد این افراد 11 عراده موتر و 

مقداری سالح که از آن در جرایم استفاده می کردند، ضبط 
شده است.

و  سرقت  حین  در  مظنون   126 که  شده  گفته  اعالمیه  در 
سایط و سرقت پول توسط پولیس کابل دست گیر شده اند.
دالر  که  خارجی  اتباع  از  تن  سه  کابل  پولیس  شده  گفته 
امریکایی جعلی در بازار های کابل معامله می کردند را نیز 

بازداشت کرد است.
بر اساس اعالمیه این افراد در سایر والیت های کشور نیز 
با بانک نوت های جعلی دالر امریکایی با خرید و فروش 

اجناس افغان ها را فریب می دادند.
و  اموال  اتهام سرقت  به  دیگر  تن  تعداد 124  به  همچنان 

کیسه بری از شهر کابل بازداشت شده است.

می گوید،  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
بامیان در سال 2015 به عنوان مرکز  تمدن فرهنگی 
های  همکاری  )سازمان  یا  سارک  عضو  کشورهای 

منطقوی جنوب آسیا ( اعالم می گردد.
با  افغانستان است که  از والیات مرکزی  بامیان یکی 
داشتن مناظر طبیعی، محالت و آبدات تاریخی اخیراً 

مورد توجه کشورهای )سارک( قرار گرفته است.
می گویند،  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مسووالن 
نماینده گان کشورهای سارک، با مقامات این وزارت 
به  میالدی   2015 سال  در  بامیان  تا  اند  کرده  توافق 
سارک  عضو  کشور های  فرهنگی  تمدن  مرکز  عنوان 

اعالم گردد.
به  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مشاور  نورانی  جالل 
مناسبت  همین  به  است  قرار  گفت،  آزادی  رادیوی 
مراسم با شکوه در سال 2015 در بامیان برگزار شود.

او افزود: »در سال 2015 یک محفل بین المللی بسیار 
کشورهای  تمام  آن  در  و  داشت  خواهیم  شکوه  با 
همجوار  کشورهای  و  سارک  کشورهای  آسیایی، 
افغانستان خواهند بود و واضح است که نمایندۀ ملل 
المللی در آنجا  بین  نهادهای  متحد، یونسکو و سایر 

حضور خواهند داشت.«
در حال حاضر هشت کشور هند، پاکستان، مالدیف، 
سریالنکا، بنگالدیش، نیپال، بوتان و افغانستان اعضای 

سازمان سارک را تشکیل می دهند.
افغانستان در سال 2007 میالدی عضویت این سازمان 

را بدست آورد. 
اما پیش از این والیت غزنی در سال 2007 میالدی 
از سوی سازمان علمی و فرهنگی کشور های اسالمی 
آیسیسکو به حیث مرکز تمدن جهان اسالم انتخاب و 

در سال 2013 رسمًا نام گذاری گردید.

بازسازی  برای  حکومت  که  دارند  وجود  انتقادهایی 
آبدات تاریخی و سایر مکان ها در والیت غزنی کار 

های الزم را انجام نداده است.
اطالعات  وزارت  مسووالن  که  حالیست  در  این 
آبدۀ  و  اثر   1200 حدود  که  اند  گفته  نیز  فرهنگ  و 
تاریخی کشور در معرض نابودی قرار داشته و اگر به 

آن توجه صورت نگیرد از بین خواهند رفت.
برخی از کارشناسان با اشاره به اهمیت معرفی بامیان 
به عنوان مرکز تمدن فرهنگی کشور های جنوب آسیا 
باید کار های عملی در این والیت  تاکید می کند که 

بیشتر انجام شود.
علوم  اکادمی  عضو  و  نویسنده  رفیع  اهلل  حبیب 
افغانستان در مورد گفت: » اگر تنها به نام اکتفا کنیم 
نام برای ما چیزی نمی دهد، اگر عماًل در این راه جد 
جهد شود و به صورت واقعی همکاری ممالک جلب 
بر  افغانستان  گری  گردش  برای  آنصورت  در  گردد 
حیثیت  برای  خصوصًا  افغانستان  تاریخی  حیثیت 

تاریخی بامیان بسیار مفید خواهد بود.«
به باور کارشناسان، تخریب مجسمه های بودا توسط 
طالبان در سال 2001 میالدی در والیت بامیان صدمه 

بزرگ را به داشته های تاریخی این والیت وارد کرد.
از سویی هم، گزارش ها می رسانند که هنوز هم برخی 
در  والیت  این  در  فرهنگی  میراث  و  تاریخی  آثار 

معرض خطر جدی نابودی قرار دارند.
کارشناسان با اشاره به اقدام اخیر وزارت اطالعات و 
آثار توجه  این  بازسازی  به  فرهنگ می       گویند، هرگاه 
والیت  به  سیاحین  عالقه مندی  گیرد  صورت  الزم 
بامیان بیشتر شده و باالی اقتصاد باشنده گان آن تاثیر 

مثبت می گذارد.

با  کرد  اعالم  بارسلونا  باشگاه 
قرارداد  امضای  برای  مسی  لیونل 

جدید به توافق رسیده است.
آرژانتینی  فوق ستاره  مسی  لیونل 
نتوانست  فصل  این  در  بارسلونا 
را  خود  قبل  فصل  درخشش 
تا  شد  باعث  همین  و  کند  تکرار 
بارسلونا  از  او  زمزمه های جدایی 

به گوش برسد.
گذشته  شب  بارسلونا  باشگاه 
برای  مسی  لیونل  با  کرد  اعالم 
توافق  به  جدید  قرارداد  امضای 
مسی  فعلی  قرارداد  است.  رسیده 
اعتبار   201۸ سال  تا  بارسلونا  با 
این  جدایی  قیمت  و  داشت 
میالدی،   201۸ سال  تا  بازیکن 

250 میلیون یورو بود.
سال  پاییز  از  بارسلونا  باشگاه 
گذشته مذاکرات خود را با لیونل 
این  قرارداد  تمدید  برای  مسی 
بازیکن آغاز کرد و سرانجام موفق 
با مسی برای امضای قرارداد  شد 

جدید به توافق برسد.
کرد  اعالم  ال پائیس  روزنامه 

قرارداد مسی با بارسلونا سالی 27 
میلیون دالر است و باعث می شود 
پردرآمد ترین  به  بازیکن  این 
بازیکن فوتبال جهان تبدیل شود.

از تیم های منچستر سیتی، چلسی، 
و  بایرن مونیخ  ژرمن،  سن  پاری 
حتی رئال مادرید به عنوان مقصد 
نام  آرژانتینی  بازیکن  این  آینده 

برده شده بود.
لیونل مسی که در رقابت های این 
به  گل   2۸ موفق شده  لیگا  فصل 
ثمر برساند، تاکنون 354 بار برای 
امیدوار  و  کرده  گلزنی  تیمش 
در  گلزنی  رکورد  بتواند  تا  است 

لیگا را به نام خود ثبت کند.

بالتر: شواین اشتایگر غایب بزرگ آلمان در جام جهانی؟
دادن میزبانی به قطر اشتباه بود

پولیس کابل:

در دو ماه اخیر بیش از 300 نفر به اتهام جرایم جنایی بازداشت شدند

ورزش

بزرگترین مجتمع تفریحِی مدرن...
در بهترین موقعیت شهر کابل پایه گذاری شده است.

انجینر رحمت اهلل نجفی مدیر آرمان دکور که مسوولیت دیزاین 
و دکور و ارتباط بصری این پروژه را به عهده دارد، نیز می 
گوید که تالش شده است تا از آخرین تکنولوژی های روز، 

در این مجمتع استفاده شود.
و  دولتی  پایه  بلند  مقام های  مجتمع  این  گشایش  مراسم  در 
کار  وزارت  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  از  مدنی  نهاد های 
مدنی  جامعه  شبکه  و  تجارت  اتاق های  اجتماعی،  امور  و 

افغانستان نیز حضور داشتند.
و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین  زاده  حسن  غزل  سیمین 
فرهنگ کشور نیز در سخنانی از تالش و ابتکار مسووالن این 

مرکز قدردانی کرد.
او گفت: »در 12 سال گذشته، ظرفیت های علمی و خالقیت 
جوانان در کشور، در عرصه های مختلف خود را نشان داده و 

این امر می تواند ماید امید افغانستان باشد.«
در  نیز  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  مشاور  قادری  حمیرا 
کودکان،  برای  غنیمتی  مرکز،  چنین  ایجاد  که  گفت  سخنانی 

خانواده ها و عموم شهروندان کابل است.
خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت افغانستان نیز تاکید 
کرد که ابتکار ساخت این مرکز، هم یک خدمت به مردم به 

شمار می رود و هم می تواند سود آور باشد.
ساخت  ابتکار  از  افغانستان،  تجارت  های  اتاق  که  گفت  او 
مجتمع سرزمین عجایب، استقبال کرده و از آن حمایت خواهد 

کرد.
مجتمع تفریحی سرزمین عجایب با داشتن، رستورانت مدرن 
با سیستم هوشمند نورپردازی)الیتینگ(، سیستم صدا)سوند( و 
سیستم دیجیتالی فراخوان گارسون، کافی شاپ و غذای سریع، 
سینمای 5 بعدی و نیز شهر بازی با انواع بازی های کامپیوتری 
بازی های  موتردوانی،  پیست  فلک،  قطار، چرخ  میکانیکی،  و 
یک  تفریحی  نیازمندی های  تمامی  غیره،  و  فکری  مسابقه ی، 

خانواده را برای تمام سنین در نظر گرفته است. 
نمودن  فراهم  بر  عالوه  عجایب،  سرزمین  تفریحی  مجتمع 
امکانات تفریحی و سرگرمی، سالن مجهز و مدرنی را برای 
جشنواره های  فرهنگی،  مراسم های  میهمانی ها،  برگزاری 
دانش  روز  عیدی،  های  جشن  تولد،  مراسم های  خانوادگی، 
نهادهای  و  خانواده ها  تا  است  گرفته  نظر  در  غیره  و  آموز 
فرهنگی و آموزشی، در یک فضای صمیمی و شادی آفرین، 

درکنار هم مراسم های خود را برگزار نمایند. 
از دیگر امکانات مجتمع تفریحی سرزمین عجایب، غرفه های 
آتلیه عکاسی، گریم فانتزی، آرایشگاه کودک و غرفه هدایا و 
از  و گرفتن عکس  فانتزی  ایجاد گریم  با  که  می باشد  جوایز 

کودکان، لحظه های به یاد ماندنی را برای آن ها رقم می زند.



Year 6 y  NO 1299 y Sunday 18 May 2014

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : مجتبی امیری

گروه نويسنده گان:   حلیمه حسیني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجیه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com 0789510066 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

د  وزیر  لومړي  د  پاکستان  د  شننونکیو  افغان  یوشمېر 

او  وغندلې  کلکه  په  څرګندونې  عزیز  رستاج  سالکار 

پاکستان ښکاره  د  کورنیو چارو کې  په  هېواد  د  یې  هغه 

السوهنه وبلله.

د پاکستان د ميل امنیت سالکار رستاج عزیز وال سټرېټ 

ژورنال ته ویيل، چې افغان حکومت کې طالبان په واک 

کې رشیک کړي او هغوی ته دې ځینې والیتونه او نور 

چې  ول،  ویيل  هم   دا  هغه  ورکړي.  مقامونه  انتصايب 

سولې  د  ډېر  کرزي  ولسمرش  له  به  حکومت  راتلونکی 

فرصتونه لوري.

خو سیايس شننونکي وايي، پاکستان ال هم له افغانستان 

رسه رښتینی نه دی.

ماندګار  سعیدي  احمد  شننونکي  چارو  سیايس  د 

پاکستانۍ  یوه  طالبان  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې 

پروژه ده چې له کلونو کلونو راهیسې دغه هېواد د خپلو 

موخو او ګټو د ترالسه کولو لپاره، پرې پانګونه کړې ده.

پروژې  دې  له  چې  دی،  لېواله  پاکستان  وینا،  په  هغه  د 

افغان  په  لپاره  تامین  د  د ګټو  پاکستان  د  نه ځېنې مهرې 

راتلونکي  په  اوس  دا  خو  کړي؛  ځای  کې  حکومت 

زمامدارانو پورې اړه لري، چې د طالبانو په نوم د پاکستان 

دې پروژې ته په خپل حکومت کې څومره ځای ورکوي.

حکومت  په  طالب  چې  دا  کړه،  زیاته  سعیدي  ښاغيل 

لري؛  نه  یې  نه  یا  لري  وړتیا  او  اهلیت  کولو  کار  د  کې 

خو د پاکستان د لومړي وزیر د سالکار دا څرګندونې د 

افغانستان په چارو کې په ښکاره السوهنه ده.

د  کې  حکومت  په  او  څرګندونې  دا  وویل،  نوموړي 

طالبانو ګډون د پاکستانۍ سناریو برخه ده: )) افغانانو په 

تېرو دېرشو کلونو کې د ميل یووايل د تامین لپاره مبارزه 

به یې وړي.  باد  او  باد راوړې  کړې ده. دا خربې هسې 

دوی غواړي زموږ ميل یووايل زیامنن کړي.((

په همدې حال کې د سیايس چارو شننونکی او د سولې 

ورځپاڼې  ماندګار  مبارز  عبدالحمید  غړی  عايل شورا  د 

ته په مرکه کې وویل، چې رستاج عزیز په دې څرګندونو 

السوهنه  ښکاره  کې  چارو  کورنیو  په  افغانستان  د  رسه 

کړې ده.

په غندلو رسه وویل، چې  د دې څرګندونو او السوهنو 

نه  مته  څرګندونو  او  السوهنې  داسې  د  یې  پاکستانه  له 
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په حکومت کې د طالبانو ځایول، د پاکستان 

نــوې پــروژه ده

انتخاباتی: نهادهای نظارتی داخلی و خارجی به کمیسیون های 

نباید اشتباهات دور نخست را تکرار کنید
)فیفا(،  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
نو  خط  سازمان  و  اروپا  اتحادیه  ارزیابی  هیات 
انتخابات  مستقل  کمیسیون های  از  اعالمیه یی  طی 
و شکایات انتخاباتی خواسته اند تا اشتباهات دور 
اول را در دور دوم انتخابات تکرار نکرده و اعتماد 

مردم را به دست بیاورند.
 در اعالمیۀ بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان 
کاستی ها  انتخابات  اول  دور  در  که  است  آمده 
نواقص و مواردی از نقض قوانین وجود داشت؛ 
اما حجم این تخلف ها و تقلب ها به حدی نبوده که 

در نتایج نهایی انتخابات تأثیر گذار باشد.
شکایت های  به  رسیده گی  بنیاد،  این  باور  به  اما 
شبهات  و  نشده  انجام  درست  نحو  به  انتخاباتی 

زیادی را در اذهان عمومی به وجود آورد.
فیفا از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته است 
به  رسیده گی  روش  انتخابات  دوم  مرحله  در  که 

شکایات را مورد بازنگری قرار دهد.
در همین حال، سازمان خط نو بسته یی پیشنهادی 
را به کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی 
ارسال کرده و از این کمیسیون ها خواسته است که 

تخطی های مرحله اول را تکرار نکنند.
که  شده  گفته  سازمان  این  پیشنهادی  بستۀ  در 
کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا اعتماد 
مردم را بدست بیاورد و با در نظر داشت تقویم از 
قبل تعیین شده، انتخابات را برگزار و سپس نتایج 

آن را اعالم کند.
با  نیز  اروپا  اتحادیه  ارزیابی  هیات  عین حال،  در 
انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  از  خبرنامه یی  نشر 
کمیسیون  سوی  از  افغانستان  جمهوری  ریاست 
که  است  گفته  و  کرده  استقبال  انتخابات  مستقل 

تقلب در دور نخست قابل مالحظه بوده اما بر رده 
بندی نامزدان تأثیر نداشته است.

دفتر اتحادیه اروپا به نقل از تی جس برمن رییس 
افغانستان  انتخابات  از  اتحادیه  این  ارزیابی  هیات 
روند  از  کافی  معلومات  نبود  که  است  نوشته 
از سوی  آرا  بازشماری  و  رسیدگی  آرا،  شمارش 
کمیسیون مستقل انتخابات برای نامزدن و ناظران 
در  باید  که  بود  ساخته  محدود  را  شفافیت  میزان 

دور دوم به آن توجه شود.
اعالم نتایج به صورت آنالین در مرکز رای گیری، 
فراهم  را  تحلیل  و  تجزیه  زمینه  که  فورمی  نبود 
در  معلومات  نشدن  ارایه  حال  تا  و  ساخت  می 
مورد مراکز رای دهی زنان و برگه های نامعتبر، از 
مواردی است که هیات اتحادیه اروپا بر اصالح آن 

در دور دوم انتخابات تاکید کرده است.
پایان  تا  آنان  که  است  گفته  اروپا  اتحادیه  هیات 
دور دوم انتخابات در این کشور باقی خواهد ماند 
و بر ارزیابی از روند شکایات دور دوم انتخابات 
با قوانین افغانستان و معیار های بین المللی ادامه 

خواهد داد.

شکل  به  که  خدماتی  تفریحی-  مرکز  بزرگترین 
مدرن ساخته شده و در نوع خود اولین ابتکار در 
این عرصه در افغانستان به شمار می رود، شام روز 

پنج شنبه در کابل گشایش یافت.
در  دارد،  نام  عجایب«  »سرزمین  که  مجتمع  این 
اقدام بی سابقه در عرصه خدمات  نوع خود یک 

تفریحی مدرن در افغانستان به شمار می رود.
به گزارش بخدی، عزیزاهلل احمدی مدیر عمومی 
مجتمع  این  که  گفت  خبرنگاران  به  پروژه  این 
از جوانانی است که آرمان و  نتیجۀ کار شماری 
آرزوی شان خدمت به کشور شان بوده و در این 

راستا از هیچ تالش و کوششی دریغ نکرده اند.
آقای احمدی گفت در شهر کابل و در جایی که 
می کنند،  زنده گی  نفر  میلیون  پنج  به  نزدیک 
و  ندارد  کافی وجود  اندازه  به  تفریحی  امکانات 
سرزمین عجایب، به گفته او، تالشی در راستای 
این  این  مردم  و  ها  خانواده  های  نیازمندی  رفع 

شهر، به شمار می رود.
احمدی تاکید کرد که این مرکز، به عنوان اولین 
مجتمع تفریحی خانوادگی در افغانستان، با همت 
تعدادی از نیروهای جوان و تحصیل کرده کشور، 
مساحت  به  زیربنایی  در   1392 سال  تابستان  در 
2000 متر مربع،...                    ادامه صفحه 7

بزرگترین مجتمع تفریحِی مدرن در کابل افتتاح شد روسیه 18 فروند هلی کوپتر نظامی دیگر به افغانستان می دهد

مقام های روسیه از تکمیل قرارداد فروش 30 فروند هلی کوپتر 
جنگنده به افغانستان و تحویل این هلی کوپترها تا پایان اکتبر 

سال جاری میالدی به کابل خبر دادند.
 - فنی  همکاری  فدرال  سرویس  رییس  فومین،  الکساندر 
نظامی روسیه گفت: هلی کوپترهای جنگنده 17B-Mi-5 براساس 

قرارداد امضا شده با امریکا به افغانستان ارسال خواهند شد.
وی افزود: 12 فرونده هلیکوپتر تاکنون براساس این توافق نامه 
تحویل داده شده و باقی هلکوپترها تا پیش از 31 اکتبر سال 

2014 میالدی ارسال خواهند شد.
توافق نامه مذکور برای خرید هلیکوپتر برای نیروهای امنیتی 
 2013 سال  در  واشنگتن  و  مسکو  مقام های  میان  افغانستان 

میالدی بسته شد.
دولت امریکا و شرکت روسوبرون اکسپرت پیشتر و در 26 
مه سال 2011 میالدی نیز توافق نامه ای را در خصوص خرید 

21 فرونده هلیکوپتر برای افغانستان امضا کردند.
شد.  اجرای  میالدی   2012 سال  اواسط  تا  توافق نامه  این 
 45 جداگانه ای  توافق نامه های  براساس  تاکنون  افغانستان 

فروند هلی کوپتر از روسیه دریافت کرده است.
افغانستان  در  طوالنی  تاریخی  روسیه  ساخت  هلیکوپترهای 
دارند و به دلیل قیمت پایین، استحکام و سهولت در استفاده و 
متناسب بودن با آب و هوای افغانستان ترجیح داده می شوند.


