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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

تحلیلگران:

توافق نامزدان با تهدید کرزی مواجه است

شماری از بزرگان والیت نورستان ضمن انتقاد از 
طالبان  نظامیان  شبه  حمالت  به  دولت  بی توجهی 
هشدار دادند، ادامه این بی توجهی سبب بروز یک 

فاجعه در این والیت خواهد شد.
روز  نورستان  والیت  قومی  بزرگان  از  شماری 
گذشته در نشستی در...               ادامه صفحه 6

محمداكرام اندیشمند

چه گزینه یی مؤثر است: 
فرمان ُکشتار یا انجام محاکمۀ قانون  مند و عادالنه؟ 

در  خبرنگاران  به  قندهار  پولیِس  فرمانده  عبدالرزاق  جنرال 
ولسوالی مرزِی ژیرِی قندهار، صبح روز شانزدهِم اسد  1393)7 
که  است  این  نیروهایم  به  من  دستورِ  که  گفت   )2014 اگست 
فرمانش  تحِت  سربازاِن  از  او  بُکشند.  قیمتی  هر  به  را  طالبان 
سپاس گزاری کرد که تمام طالبان را در عملیات ژیری ُکشتند و 
نگذاشتند که سارنوال ها و قاضی ها از آن ها پول بگیرند و سپس 

آزادشان سازند. 
این در حالی است که برخالف فرمانده پولیس قندهار که وی از 
افراد مورد اعتماد رییس جمهور...                   ادامه صفحه 6

انتخابات  نامزد  دو  از  یکی  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 
کرد  اعالم  شنبه  روز  افغانستان،  جمهوری  ریاست 
غنی  اشرف  با  سیاسی  موافقت نامه  امضای  پی  در 
ریاست جمهوری  انتخابات  احمدزی، رقیب خود، 
مورد مناقشۀ کشور وارد مرحله جدیدی شده است.
که  عبداهلل  عبداهلل  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
مدعی تقلب گسترده در دور دوم انتخابات ریاست 
این  با  گفت وگو  در  است  افغانستان  جمهوری 
خبرگزاری گفت: »درباره اوضاع مطمین هستم، اما 
نمی توانم بگویم در آخر راه هستیم. ما اکنون در آغاز 

یک مرحلۀ جدید هستیم.«
این نامزد انتخاباتی که اعتراضش به نتایج انتخابات 
رای  هزار  صد  یک  و  میلیون  هشت  شد  باعث 
آراء  بازشماری  »موفقیت  گفت:  شود،  بازشماری 

بسیار مهم است. موفقیت موافقت نامۀ سیاسی اخیر 
نیز بستگی به صداقت دو جناح دارد.«

منظور وی این بود که موافقت نامه سیاسی وی و 
اشرف غنی تضمین کننده همه چیز نیست و ممکن 
است اختالف نظرهایی بین آن دو در آینده نیز رخ 

دهد.
به موجب این توافق که با حضور جان کری وزیر 
انتخاباتی  بحران  برای حل  که  امریکا  خارجه  امور 
این کشور سفر کرده  به  بار  برای دومین  افغانستان 
در  ملی  وحدت  دولت  است  قرار  شد  امضا  بود، 
افغانستان تشکیل شود. این دولت وحدت ملی نیز 
قرار است برنامه گسترده یی برای اجرای اصالحات 
ساختاری و برقراری صلح و امنیت و رشد اقتصادی 

و تامین خدمات در این کشور به اجرا بگذارد. 

دیگر  سال  دو  تا  است  قرار  توافق  این  موجب  به 
سمت نخست وزیری در افغانستان ایجاد شود. برای 
ایجاد سمت نخست وزیری باید تغییراتی در قانون 

اساسی افغانستان ایجاد شود.

بزرگان قومی نورستان:
طالبان مردم  را قتل عام کردند 

دولت بی توجه است!

از طالب نوازِی کرزی

 تا طالب ُکشی جنرال عبدالرزاق
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عبداهلل عبداهلل:

موفقیت موافقت نامۀ سیاسی بسته گی به صداقت دو جناح دارد

صفحه 6

ادامۀ  در  ملی،  آجندای  كنفرانس  یادداشت: 
نشست های پیشین، به تاریخ اول اسد/مرداد 
1393 نشستی را زیِر نام تشکیل دولت وحدت 
انتركانتیننتال  هوتل  در  افغانستان  در  ملی 
كابل برگزار كرد. در این نشست شمار زیادی 
مجلس،  در  مردم  نماینده گان  نخبه گان؛  از 
نماینده گان  و  دانشجویان  دانشگاه،  استادان 
غنی  اشرف  داكتر  و  عبداهلل  عبداهلل  داكتر 

احمدزی اشتراك كرده بودند.
در این نشست، نخبه گان سیاسی روی عناصر 
تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان بحث 
و گفت وگو كردند و پیشنهاد و دیدگاه های شان 
فراگیر  دولت  یک  شکل گیری  خصوص  در  را 

مطرح كردند.
تشکیل  كنفرانس  سخنرانان  سخنرانی  متن 
به ترتیب  دولت وحدت ملی در افغانستان را 

صفحه 6از روزنامۀ ماندگار به نشر می سپاریم



اشاره: در این نوشته به دو موضوع  پرداخته 
می شود که به نحوی با یکدیگر مرتبط اند.

خارجۀ  وزیر  کری  جان  عقالنیِت   -1
گره  توانست  که  بود  نوع  چه  از  امریکا 
کورِ بن بسِت انتخابات را باز کند و ما از 

آن بی بهره بودیم؟ 
برای  به ذهنم رسید که  این پرسش زمانی 
نخستین بار در سال روان، آقای کری پس از 
به وجود آمدِن بحران انتخابات به افغانستان 
آمد و ظرِف دو روز کاری را انجام داد که 
ما در طوِل ماه ها نتوانسته بودیم بر سِر آن 
توافق کنیم. آیا آن چه که پس از ورود جان 
کری اتفاق افتاد، واقعًا به مخیلۀ هیچ یک از 
طرف های موجود در قضیۀ افغانستان ـ حتا 
به مخیلۀ دومین مغز متفکر جهان ـ نرسیده 

بود؟ 
طرف های  است.  آسان  بسیار  مسأله  طرح 
همان  یعنی  انتخابات  مسألۀ  در  دخیل 
اعالم  از  پس  تحول  و  اصالحات  تیم های 
سِر  بر  داخلی  مشکِل  دچار  اولیه،  نتیجۀ 
اصالحات  تیم  شدند.  انتخابات  نتیجۀ 
نامشروِع  ثمرۀ  را  آن  ابتدایی،  نتیجۀ  رد  با 
تقلب خواند و گفت حاضر است دست به 
از  بزند.  آرا  شفاف سازی  برای  اقدامی  هر 
نتیجۀ  که  کرد  اعالم  تحول  تیم  طرف،  آن 
انتخاباتِی  ثمرۀ سعی و تالش های  ابتدایی، 
این تیم بوده و هیچ گواهی دال بر جعلی و 

تقلبی بودِن آن وجود ندارد. 
این موضع گیری ها آتِش اختالفات میان دو 
تیم را شعله ور کرد و تیم اصالحات هم برای 
موضع گیری هایش  باشد  داده  نشان  این که 
یک  افشای  به  دست  نیست،  بی مورد 
تقلباِت  انجامِ  از  شنیداری  سندهای  رشته 
از  شماری  هم،  سویی  از  زد.  سازمان یافته 
نهادها در مخالفت به انجامِ تقلب در روند 
انتخابات، آغاز به واکنش های مدنی کرده و 
برخی خیابان های کابل را به پایگاه های ضد 
تقلب تبدیل کردند. در چنین جو و فضایی 
افغانستان وارد  که برخی ها گمان می بردند 
که  شده  انتخاباتی  بحران  از  خطرناکی  فازِ 
متصور  آن  برای  و سیاسی  راه حل حقوقی 
در  امریکا  وزیر خارجۀ  نیست، جان کری 
یک سفِر از پیش اعالم ناشده وارد کابل شد 

و به بن بسِت انتخاباتی پایان داد. 
هر  کری،  آقای  گفت گوهای  نتیجۀ  در 
در  که  رسیدند  توافق  به  انتخاباتی  تیم  دو 
همکاری  به  سیاسی  و  تخنیکی  بخِش  دو 
این سفر، در  دنبال  به  بپردازند. جان کری 
رسانه های کشور به بن بست شکِن انتخابات 
البته  یافت.  گره گشای مشکالت شهرت  و 
این  از  پیش  خود  کارنامۀ  در  کری  آقای 
در  او  می کشید.  یدک  را  عنوانی  نیز چنین 
مسایل  شدِن  داغ  دنبال  به  هم   2009 سال 
انتخاباتی، به افغانستان آمد و حامد کرزی را 
ریاست جمهوری  به کرسی  برای دومین بار 
افغانستان رساند. پرسِش من اما هم چنان پا 
برجاست که عقِل جان کری چه تفاوتی با 
عقِل ما دارد که راه حِل بن بست به ذهِن او 
به سرعت می رسد، در حالی که ما مشکالت 

را بیشتر می کنیم؟
این  به  مسأله  طرِح  با  برخی ها  شاید 
باور  ولی  نباشند،  موافق  چندان  صراحت 
کنید که مسایل اگر با چنین تندی و تیزی 
بیان نشوند، ما هرگز در میاِن خود به نتیجه 

نمی رسیم. 
انتخاباتی یکدیگر را مالمت  شاید تیم های 
کنند و یکی گناه را به گردِن دیگری بیندازد 
گردن  عقالنیت  به  که  بود  یکی  آن  که 
حرف های  زور  به  می خواست  و  نمی نهاد 
خود را بر کرسی بنشاند. شاید هم عده یی 
به عنواِن افراد بی طرف مدعی شوند که ما 
تقسیم  به سیاه و سفید  را  در اصل مسایل 
می کنیم و حاضر نیستم که بپذیریم در بین 
باشند؛  خاکستری  هم  چیزهایی  می تواند 
را  خود  می دهد  اجازه  که  تفکری  نوع  آن 
هم،  باطل  و  نشماریم  هم  برحق  یک سره 
و  برحقیم  جاهایی  در  که  باشیم  معتقد  و 
شاید  دیگر  عده یی  اما  خیـر.  جاهایی  در 
دست کم  خود  عقالنیِت  در  ما  که  بگویند 
در مورد مشکِل همین انتخابات چیزی کم 
کم  که  چیزی  ولی  نداشتیم،  کری  جان  از 

داشتیم، زورِ به کرسی نشاندِن آن بود. 
بحث  خصوص  این  در  نمی خواهم 
خواننده  که  می گذارم  و  دهم  ادامه  را 
باشد.  داشته  را  خود  برداشت های  خود 
کتاِب  به  را  خواننده  می خواهم  اما 
نام  به  برول  ـ  لوی  لوسین  بسیارخواندنِی 

عقب مانده«  جوامع  در  ذهنی  »کارکردهای 
عرصۀ  در  واقعًا  کتاب  این  دهم.  ارجاع 
جوامع  در  عقالنیت  و  ذهنیت  بازشناسِی 
ابتدایی و مدرن، کتاب مرجعی است. برول 
جوامع  در  عقالنیت  تفاوِت  که  بود  معتقد 
ابتدایی با جوامع مدرن که او عمدتًا جامعۀ 
غرب را مراد می کرد، در مرتبه نیست، بل 

در نوعیت است. 

2- دهِن عبدالعلی محمدی سرویس شد!
پنج شنبه شِب گذشته ـ همان شبی که فردای 
اخیِر  بن بسِت  حل  برای  کری  جان  آن 
یکی  در  ـ  شد  افغانستان  وارد  انتخابات 
عبدالعلی  کشور،  دیداری  رسانه های  از 
و  احمدزی  اشرف غنی  تیم  از  محمدی 
مجیب الرحمن رحیمی از تیم داکتر عبداهلل 
بر سر اعالمیۀ مشترک میان دو تیم که قرار 
امریکا  خارجۀ  وزیر  ورود  از  پیش  بود 
نهایی شود، بحث و جدل می کردند. آقای 
از  که  می کرد  متهم  را  تحول  تیم  رحیمی، 
امضا در پای توافق ها اجتناب می ورزد و در 
نتیجه نمی خواهد که ملزم به اجرایی کردِن 
محمدی  آقای  مقابل،  در  اما  باشد.  آن ها 
به  حال  به  تا  چه  آن  که  می کرد  استدالل 
نه  و  است  توافق  چهارچوِب  آمده،  دست 
نتیجۀ آن، و تیم تحول حاضر نیست در پای 

چهارچوب امضا کند.
 آقای رحیمی با اشاره به سفر وزیر خارجۀ 
که  شود  گفته  فردا  »اگر  که  گفت  امریکا 
اعالمیۀ مشترک امضا خواهد شد، آن وقت 

چه می گویید؟« 
آقای محمدی با لحنی مطمین، کاماًل مسلط 
و خاطرجمع پاسخ داد که من از طرِف تیم 
تیم  این  به شما اطمینان می دهم که  تحول 

در پای هیچ سندی امضا نخواهد کرد. 
اعالمیۀ  که  دیدم  روز  آن  فردای  وقتی 
مشترک امضا شده، با خود گفتم حاال آقای 
محمدی چه گونه موضوع را توجیه خواهد 
ما  که  هستم  مطمین  ولی  نمی دانم  کرد. 
مردم در توجیه کردن هرگز کم نمی آوریم 
اشکال  از  شکلی  به  را  خود  اشتباهاِت  و 

ماست مالی می کنیم.
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احمــد عمران

عـقالنیـِت جـان کــری  

یک  انتخابات،  نامزداِن  فنِی  اختالفاِت  و  سیاسی  شرایط 
ایاالت متحده را  دیگر پای جان کری، وزیر خارجۀ  بارِ 
به کابل کشاند. اما او این بار با یک دستاورد به کشورش 
برگشت؛ این که توافق نامۀ مشترک را سِر هر دو نامزد امضا 
کرد و قول گرفت که هر دو نامزد بر سِر دولت وحدِت 

ملی کار کنند.
این سفِر کری در واقع فازِ دومِ حرکتش در راستای حِل 
بحراِن انتخابات در افغانستان است. او دقیقًا بارِ اول زمانی 
تقلب  و  بود  رفته  بیرون  پروسه  از  عبداهلل  داکتر  که  آمد 
به  بود که همۀ مردم  باعث شده  تیِم اشرف غنی  گستردۀ 
جاده ها بریزند. در آن نوبت، با آن که کری عین شرایط را 
مطرح کرده بود، اما بررسی های تیم های فنِی هر دو ستاد 
بر سِر بازشمارِی آرا، دوباره منجر به بروزِ اختالف شد تا 

حدی که چندین مورد برخوردهای فیزیکی به میان آمد.
اکنون به رغم این که هر دو نامزد پای توافق نامۀ مشترک شان 
امضا کرده اند و قول داده اند که نتایج انتخابات را بپذیرند، 
اما بازهم نوعی گمان مبنی بر این که دوباره جنجال ها بروز 
بر آب  میانجی گرِی جان کری نقش  نتیجۀ  بازهم  کند و 

گردد، باقی است.
زدِن  برهم  برای  مشخص  منبِع  دو  که  می رسد  نظر  به 
توافقاِت نیم بنِد کنونی وجود دارد که هر آن سعی می کنند 

پروسۀ موجود را دوباره به بحران بکشانند.
به هیچ وجه  آقای کرزی است که  ارگ و  تیم  اول،  منبع 
او نیست. سعی آقای کرزی بر  شرایط پیش آمده به سودِ 
آن است که دوباره شرایط به حاِل اولش برگردد تا او به 
مانده،  بیرون  قدرت  معادالِت  از  اکنون  که  کسی  عنوان 
خواستارِ  او  می شود،  گفته  چنان که  بیابد.  را  خود  جای 
با  کرزی  آقای  بود.  اولیه  توافقاِت  در  سهم  درصد   20
از آن دخل  انتخابات و ماجراهای پس  به ظاهر در  آن که 
و تصرفی نداشته، اما به صورِت سیستماتیک برای نیِل به 
هدِف خودش در آن دخالت کرده که در یک کالم می توان 
گفت تمام پروسۀ تقلب  و حمایت از مجریان تقلب ، کارِ 
آقای کرزی بوده است و بی گمان چنین شخصی نمی تواند 
به همین ساده گی بپذیرد که بن بسِت کنونی بی هیچ سودی 

برای او پایان بیابد.
منبع دیگر اما چهره ها، احزاب و شخصیت هایی اند که در 
انتخابات و صف آرایی های انتخاباتی در کنار داکتر عبداهلل 
برآورده  نشدِن  بر  بنا  آنان  بودند.  ایستاده  غنی  داکتر  و 
منفعت های گروهی و شخصی شان، از وضعیِت پیش آمده 
تا  دارند  هم  تالش  همین  رو،  به  و  ناراضی اند  سخت 
منفعِت  که  است  بدیهی  بخورد.  هم  به  موجود  توافقاِت 
خود  نامزدان  که  در صورتی  اشخاص،  و  گروه ها  چنین 
به توافق برسند، یا صفر می گردد و یا حداقل از میزانش 

کاسته می شود.
افتضاح آوری بدنام  مسأله این است که انتخابات به طرزِ 
شده است؛ چندان که این نسخه تا سال های دورِ دیگر در 
افغانستان کارایی نخواهد داشت و بنا بر افتضاِح انتخابات 
مقاماِت  ورنه،  کرد.  میانجی گری  متحده  ایاالِت  که  بود 

امریکایی چرا این قدر باید عرق می ریختاندند؟ 
اکنون انتخابات کاماًل بدنام و رسوا شده و هیچ میکانیسمی 
شرایطی  وقتی  اما  ندارد؛  وجود  آن  نجاِت  برای  هم 
پیش آمده که می توان با اجرای طرِح تشکیِل دولت وحدِت 
ملی آبروی از دست رفتۀ کشور را اعاده کرد، چرا به این 

طرح رو نیاوریم؟
تشکیِل  از  غیر  گزینه یی  هیچ  حاضر  حاِل  در  افغانستان 
آغازِ  یک  می تواند  طرح  این  ندارد.  ملی  وحدِت  دولِت 
دیگر برای افغانستاِن نوین به حساب آید. تمرکز و تالش 
در این راستا، دست کم یک صفحۀ دیگر را برای رسیدن 
پایدار فراهم می سازدـ آن هم در  ثباِت  قانون مداری و  به 
صورتی که در رأس قوای اجرایی، شخصی چون کرزی 
انتخابات  که  کسانی  که  شود  کوشش  باید  اکنون  نباشد. 
بازهم  نمودند،  حمایت  تقلب کاران  از  و  کردند  بدنام  را 
با چالش روبه رو سازند  نیز  باقی مانده را  تنها راه  نتوانند 
و توطیه ها و دسایس شان این گزینه را نیز از دست مردمِ 

افغانستان برباید.

دولت وحدِت ملی؛ 
آخــرین راه حــِل ممــکن
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مقامات امریکا و هند توافقنامه تکنولوژی و تجارت خالقانه دفاعی با امکان 
پیشرفت و تولید مشترک تولیدات دفاعی امضا کردند.

خبرگزاری وزارت دفاع هند گزارش داد، این تصمیم در سفر سه روزه وزیر 
دفاع امریکا به هند طی گفت وگوهایی در سطح نمایندگان بین آرون جیتلی، 

وزیر دفاع هند و چاک هاگل، وزیر دفاع امریکا اتخاذ شده است.
در جریان این دیدار، دو طرف گزارشی از پیشرفت  سال های اخیر در تعمیق 

روابط دفاعی خود ارائه دادند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دو طرف مجدداً تمایل خود را برای 
افزایش همکاری های دفاعی دوجانبه به ویژه در تکنولوژی اعالم کردند و 

درباره راه های تقویت این همکاری گفت وگو کردند.
جیتلی با تاکید بر بومی سازی صنایع دفاعی گفت: توسعه توانایی های بومی 
مهمترین هدف ماست که سیاست های کنونی ما را هدایت می کند. در این 
مسیر، ما گام هایی را برای افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش 
دفاعی برداشته ایم. ما در نظر داریم تا در این موضوع همکاری نزدیکی با 

امریکا داشته باشیم.
دو طرف هندی و امریکایی همچنین تصمیم گرفتند تا گام هایی در جهت 
تمدید »چارچوب جدید برای روابط دفاعی امریکا هند« پیش از به پایان 

رسیدنش در سال 2015 بردارند.
جیتلی که سمت وزیر دارایی را نیز دارد، دعوت هاگل از پنتاگون را در ماه 
اکتبر و در جریان بازدیدش از واشنگتن برای شرکت در نشست ساالنه بنیاد 

پولی بین المللی و بانک جهانی پذیرفت.
از  استفاده  ضرورت  درباره  هند  دولت  ارشد  رهبران  با  دیدار  در  هاگل 
فرصت ها برای همکاری های توسعه دفاعی گفت: همکاری های دو کشور 
در زمینه دفاعی از خرید و فروش ساده به همکاری های تولیدی و توسعه ای 

و تبادل آزادتر فناوری تبدیل می شود.
تولید سالح های  در  بر همکاری وسیع تر  دیدار  این  در  امریکا  دفاع  وزیر 
جدید از جمله طرح آزمایشی دو کشور برای توسعه مشترک نسل بعدی 

موشک های ضدتانک تاکید کرد.
مقامات واشنگتن امیدوارند تا هند طی این همکاری ها ارتش خود را به روز 

کند اما رهبران هندی تمایل بیشتری به فرصت های توسعه مشترک دارند.
اهمیت  فرصت ها  به  دستیابی  کشور  دو  هر  برای  گفت:  ادامه  در  هاگل 
نباید  دارد،  وجود  کشور  دو  هر  در  که  بوروکراتیک  قرمزهای  خط  دارد. 
همکاری های ما را محدود کند. این همکاری های جدید شامل ده ها طرح 
است که طی آن ها تکنولوژی  و تولیدات کارشناسانه به هند منتقل می شود. 
این برنامه ها شامل طرحی برای همکاری های تولیدی و توسعه ای امریکا و 
هند برای تولید نسل پیشرفته تر موشک های ضد تانک که ارزان تر، سبک تر 

و توانمندتر است، می شود.
اذعان کرد و گفت:  تنش ها درباره چین  به  وی در جریان سخنرانی خود 
امریکا و هند باید به همکاری درباره مسائل منطقه ای ادامه دهند و همزمان 
همکاری  بین  هند  نیست  نیازی  کنند.  خودداری  رقابتی«  »اقدامات  از 

نزدیک تر با امریکا و بهبود روابط خود با چین دست به انتخاب بزند.
با این حال وی از مقامات هند خواست تا همکاری های امنیتی خود با ژاپن 
و امریکا را افزایش دهند تا سه کشور بتوانند همکاری های دفاعی خود را 
نیز افزایش دهند. هند دومین مقصد هاگل طی سفر دور دنیای اوست. وی 

در سفر بعدی خود به استرالیا می رود.

چانـس پیـروزی اردوغـان
صندوق های  پای  به  یکشنبه  امروز  ترکیه  مردم 
برای  را  یکی  نامزد  سه  میان  از  تا  می روند  رای 
پست ریاست جمهوری که تا امروز تا حد زیادی 
رییس  دوازدهمین  کنند.  انتخاب  بود،  تشریفاتی 
جمهور ترکیه برای اولین بار به جای تعیین از طریق 

پارلمان، با آرای مستقیم مردم انتخاب می شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، برای پیروزی 
در انتخابات دهم اگست )19 مرداد( یک نامزد باید 
آراء  درصد  پنجاه  از  بیش  یعنی  آرا  مطلق  اکثریت 
دور  نشود،  موفق  نامزدی  هیچ  اگر  کند.  کسب  را 
دوم انتخابات دو هفته بعد در 24 اگست میان دو 
نامزد با باالترین آراء برگزار می شود. دوران ریاست 

جمهوری ترکیه پنج ساله است.
محلی  وقت  به  صبح  هشت  ساعت  در  انتخابات 
در  و  شده  آغاز  گرینویچ(  وقت  به  پنج  )ساعت 
وقت  به   14 )ساعت  محلی  وقت  به   17 ساعت 

گرینویچ( به پایان می رسد.
سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

1. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه: اردوغان 
60 ساله یک دهه است که بر سیاست ترکیه سلطه 
دارد و احتمال زیادی وجود دارد که بتواند در دور 
اول پیروز شود. اردوغان که سخنرانی مستعد است 
در محله یی خشن در استانبول رشد کرد و رهبری 
حزب اسالم گرای عدالت و توسعه را که حامیان آن 

در قلب ترکیه هستند، به دست گرفت.
از  انتقاد  با  انتخاباتی اش  کمپین  جریان  در  وی 
مخالفانش وجهه خود را به عنوان مردی نشان داد 
که مهندسی شکوفایی اقتصاد ترکیه را برعهده دارد. 
وی از تقویت موضع ریاست جمهوری سخن گفت 
و متعهد شد تا از اختیاراتی که تحت قانون اساسی 
است،  شده  اعطا  جمهور  رییس  به  ترکیه  کنونی 
استفاده کند که از جمله حق برگزاری نشست های 
پیشتر  که  کار  کهنه  سیاستمداران  این  است.  کابینه 
شهردار استانبول بود، به توسعه بخش هایی از ترکیه 
بهداشت  سیستم  توسعه  شده اند،  گرفته  نادیده  که 
و درمان و ارتقای حق اقلیت های مذهبی از جمله 
کردها متعهد شده است. اردوغان که از سال 2003 
بود  متدین  زنان  مدافع  است،  ترکیه  وزیر  نخست 
که تحت قوانین سکوالر ترکیه از پوشیدن روسری 
در نهادهای دولتی منع شده بودند. با این حال وی 
به دلیل مواضع »تفرقه افکنانه« و »پوپولیسم« مورد 
انتقاد قرار گرفته است. وی طی این سال ها تمایالت 
تحت  را  رسانه ها  و  داده  نشان  از خد  خود کامگی 
فشار گذاشته است که از جمله آن می توان به فیلتر 
برخی  کرد.  اشاره  یوتیوب  و  توییتر  موقت  کردن 
بیشتری  آداب مذهبی  که وی  دارند  این هراس  از 
خود  سکوالر  بنای  سنگ  به  که  کشور  این  به  را 
نیز  میالدی  گذشته،  سال  در  کند.  تحمیل  می بالد 
وی با رسوایی های فساد که از آن به عنوان کودتای 

نافرجام یاد می کرد، مواجه شد.
2. اکمل الدین احسان اوغلو: احسان اوغلو شخصی 
است  آکادمیک  چهره های  از  و  مهربان  و  مودب 
دبیرکل  به عنوان  تا 2014  بین سال های 2004  که 
ده ها  می کرد.  فعالیت  اسالمی  همکاری  سازمان 
میانه  چپ  حزب  جمله  از  اپوزیسیون  حزب 
»مردم جمهوری خواه« و حزب راستگرای جنبش 
ناسیونالیست از وی حمایت می کنند. احسان اوغلو 
مساله وحدت  بر  کمپین خود  جریان  در  ساله   70
که  کند  اطمینان حاصل  که  داد  قول  و  کرد  تمرکز 
رییس جمهور ترکیه متعلق به تمام مردم این کشور 
باشد. احسان اوغلو که به زبان های عربی، انگلیس 
و فرانسوی تسلط دارد، متولد و بزرگ شده قاهره 
است و همین مساله موجب شده است تا اردوغان 
ملیت وی را زیر سوال ببرد. وی به عنوان شخصیتی 
توجه  زیاد  احتمال  به  است،  سکوالر  که  مذهبی 
بسیاری از رای دهندگان از طیف گسترده یی را به 
خود جلب می کند و انتظار می رود که شامل حامیان 
سابق حزب حاکم عدالت و توسعه نیز بشود. وی 
از مشکل منابع مالی اندک و حمایت رسانه ای رنج 

وارد  ناشناس  عنوان شخصی  به  واقع  در  و  می برد 
عرصه سیاسی ترکیه شده است.

3. صالح الدین دمیرتاش: دمیرتاش جوان سیاستمدار 
مردم  گرای  چپ  حزب  ریاست  که  است  کردی 
وکیلی  عنوان  به  وی  دارد.  برعهده  را  دموکراتیک 
منطقه  در  بشری  حقوق  گروه های  وارد  تجربه  با 
کردستان ترکیه شد و حرفه سیاسی خود را در سال 
جریان  در  جوان  سیاستمدار  این  کرد.  آغاز   2007
فقرا،  مظلومان،  مساله  بر  ریاست جمهوری  کمپین 
گمان  اینکه  با  شد.  متمرکز  کارگر  طبقه  و  جوانان 
اما  آورد  بدست  را  سوم  جایگاه  دمیرتاش  می رود 
حقوق  مساله  حل  در  بسیاری  موفقیت های  وی 
ملی  سیاست  عرصه  به  آن ها  کردن  وارد  و  کردها 
زمانی  پیش  سال  چند  تنها  است.  آورده  دست  به 
ترکیه  قومی  اقلیت  بزرگترین  عنوان  به  کردها  که 
از تحصیل به زبان کردی در مدارس منع می شدند 
فکر  بودند، هیچ کس  مواجه  بسیاری  تبعیض  با  و 
نمی کرد که روزی فردی از این اقلیت  بتواند نامزد 
ریاست جمهوری شود. کردها چندین دهه است که 
یک جنگ چریکی علیه نیروهای ترکیه در جنوب 
درگیری ها  و  انداخته اند  راه  به  کشور  این  شرق 
خالف  بر  داشت.  ادامه  میالدی  گذشته  سال  تا 
حمایت  دمیرتاش  دارد،  انتظار  اردوغان  که  چیزی 

از  بسیاری  و  می کند  جلب  را  کرد  دهندگان  رای 
کردها از وی حمایت می کنند. حدود 20 درصد از 
جمعیت کردها با هدف ارتقای وضعیت حقوق بشر 
و تسهیل محدودیت هایی علیه مناطق کردنشین به 

سمت دمیرتاش جذب می شوند.
نگاهی به روند انتخاباتی ترکیه

با  ترکیه  جمهوری  رییس  که  است  بار  اولین  این 
می شود،  انتخاب  پارلمان  نه  و  مردم  مستقیم  آرای 
البته بجز انتخاب ژنرال  »کنان اورن« در این سمت 
از طریق رفراندوم سال 1982؛ وی دو سال پس از 
آنکه قدرت را از طریق کودتا به دست آورد رییس 

جمهور شد.
- رای دهندگان و حوزه های انتخاباتی

واجد  ترکیه  شهروندان  از  تن  میلیون   53 حدود 
در  هزار حوزه   160 از  بیش  در  دادن  رای  شرایط 
سراسر این کشور هستند. نزدیک به 8 / 2 میلیون 
تن از ترک های مهاجر در 54 کشور نیز می توانستند 
سوم  و  ژوئیه   31 بین  هنگام  زود  گیری  رای  در 
رای  خارج  در  ترکیه  دیپلماتیک  دفاتر  در  اگست 

بدهند اما کمتر از 250 هزار تن ثبت نام کردند.
- ممنوعیت ها

سالح های  حمل  از  ترکیه  مردم  انتخابات  روز  در 
آتش زا و یا فروش مشروبات الکلی منع می شوند تا 
به حداقل برسد. رسانه های  ریسک بروز خشونت 
گیری  رای  از  پیش  روز   10 از  نیز  ترکیه  خبری 
که  چرا  کنند  منتشر  نظرسنجی جدیدی  نمی توانند 

این اقدام می تواند روی رای شرکت کنندگان تاثیر 
بگذارد.

- شمارش آراء
ترکیه هیچ گونه نظرسنجی رسمی از رای دهندگان 
اجازه  و  ندارد  انتخابات  روز  در   (exit polls(
نمی دهد تا نتایج انتخابات تا زمان رفع ممنوعیت از 
سوی هیات عالی انتخابات که معموال چند ساعت 
است،  گیری  رای  حوزه های  شدن  بسته  از  پس 
ترکیه  مطرح  رسانه های  نمایندگان  شود.  اعالم 
خبرنگارانی را در هر حوزه انتخاباتی که نتایج را به 
مقر اصلی ارسال می کند، مستقر می کنند. مقام های 
نیز هر کدام در حوزه ها  به احزاب سیاسی  وابسته 
آمار را بررسی می کنند. نتایج اولیه معموال در آمار 
رسانه های مختلف متفاگست است اما نتایج رسمی 
اولیه در تاریخ 11 اگست )20 مرداد( و نتایج نهایی 

در 15 اگست )24 مرداد( اعالم می شود.
- دور دوم انتخابات

چنانچه هیچ کاندیدایی نتوانست اکثریت مطلق آرا 
نامزد  انتخابات میان دو  را به دست آورد، در دوم 
پیشتاز در تاریخ 24 اگست )دوم شهریور( برگزار 

می شود.
- کمپین انتخابات

منتقدان بر این باورند که کمپین ریاست جمهوری 

وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب  نفع  به  ترکیه 
به  تا  کرد  کمک  او  به  وی  موقعیت  و  بود  ترکیه 
رسانه ها تسلط داشته باشد. افتتاحیه رسمی از قطار 
تندروی آنکارا - استانبول به یک کمپین انتخاباتی 
تبدیل شد و سخنان وی مستقیما از تلویزیون پخش 

شد.
- ناظران

اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  از  هیات هایی 
(OSCE) و شورای اروپا قرار است بر رقابت های 
روی  حالی  در  اتفاق  این  کنند.  نظارت  انتخابات 
می دهد که در جریان انتخابات محلی ماه مارس بر 
سر تخلفات انتخاباتی جنجال به وجود آورد و آرای 

بسیاری از حوزه ها باز شماری شد.
- جنجال برگ رای

احسان اوغلو که از سوی احزاب بسیاری حمایت 
چرا  که  است  کرده  مطرح  را  سوال  این  می شود، 
رای  برگ  میلیون   18 حدود  انتخاباتی  مقام های 
اضافی برای رای دهندگان چاپ کرده اند و سازمان 
همکاری و امنیت اروپا نیز گفته است که این اقدام 
مبنای قانونی مشخصی ندارد. هیات عالی انتخابات 
ترکیه می گوید که این جنجال پس از آن بوجود آمد 
که برگ رای ها در بسته های 420 تایی چاپ شد و 
برگ رای هایی که برای هر حوزه ارسال می شود در 
بسته های 420 تایی است حتی اگر تنها 30 نفر برای 

رای دادن در آن حوزه ثبت نام کرده باشند.

هند و امریکا به دنبال تقویت 
همکاری های دفاعی

فتوایی جدید از قرضاوی:

اسـراییل را بگــذارید، برضـد
 بشار اسد جهاد کنید

رییس »اتحادیه علمای مسلمین« با صدور فتوایی از جوانان مسلمان 
خواست تا »به جای باز کردن درهای جهاد علیه اسراییل در نوار غزه 

به جهاد در سوریه علیه بشار اسد« بپردازند.
رییس  قرضاوی،  یوسف  البلد،  صدی  لبنانی  روزنامه  گزارش  به 
گروه  معنوی  پدر  عنوان  به  وی  از  که  مسلمین  علمای  اتحادیه 
اخوان المسلمین در مصر نیز یاد می شود،  با صدور فتوایی اظهار نظر 
کرد »در حال حاضر از لحاظ شرعی الزم و واجب نیست که درهای 
جهاد را در فلسطین باز کرد بلکه جوانان مسلمان باید بر جهاد در 

سوریه متمرکز شوند!.
فتوای قرضاوی کاماًل با بیانیه اخیر اتحادیه علمای مسلمین در تضاد 
است چرا که در این بیانیه از همگان خواسته شده تا از مردم فلسطین 
برای  وظیفه ای شرعی  فلسطین  از  و حمایت  کنند  غزه حمایت  در 

تمامی مسلمانان عنوان شده است.
در همین حال فتوای قرضاوی اعتراضات زیادی را در محافل مصری 
به دنبال داشته طوری که ابراهیم نجم، مشاور مفتی مصر به شدت 
از این فتوا انتقاد کرد و آن را فتوایی دانست که به طرح ها و نقشه ها 

برای تقسیم منطقه کمک می کند.
تنها  و  است  عربی  و  اسالمی  مساله یی  فلسطین  مساله  گفت:  وی 
نظارت  با  باید  جهاد  دهند.  نجات  را  فلسطین  می توانند  مسلمانان 
کشور و مسئوالن صورت بگیرد و ما در فتواهای سابق خود اعالم 
کردیم که هیچ کس حق ندارد بدون در نظر گرفتن قوانین و صرفا از 

روی مسائل شخصی فتوا صادر کند.
همچنین مظهر شاهین، یکی دیگر از مسئوالن و روحانیون مصری از 
فتوای قرضاوی انتقاد کرد و گفت: قرضاوی چگونه می تواند فتوای 
جهاد در سوریه و کشتن مسلمانان و مسیحیان را صادر کند و جهاد 

علیه صهیونیست ها و یهودی ها را حرام بداند؟



حسین اسدبیگی ـ پزشک روان شناس بالینی

یعنی  است.   (phobia) فوبیا  اضطرابی،  اختالل های  از  دیگر  یکی 
می ترسند،  آب  از  افراد  بعضی  مثاًل  مختلف.  مسایل  از  شدید  ترس 
اختالل های  در  همیشه  ولی  می ترسند.   ... و  خون  ارتفاع،  از  بعضی 
افراد  زنده گی  در کل  بلکه  می شود؛  دیده  اضطراب  که  نیست  روانی 
افراد ممکن است  زمانی که در خواب هستند،  تا شب حتا  از صبح 
است  ما ممکن  رفتارهای  از  دهند. خیلی  نشان  از خود  را  اضطراب 
بازتاب اضطرابی باشد که از درون احساس می شود و خودمان متوجه 

نمی شویم.
و  باشد  عادی  و  سالم  کاماًل  که  می شود  دیده  کسی  کمتر  معموالً   
اضطراب های زیاد از حد نداشته باشد، چه به خاطر عوامل مختلف چه 
به علت این که در زنده گی با آن روبه رو شود. خیلی از افراد را می بینیم 
که برای همه چیز دچار اضطراب می شوند مانند همان اختالل فراگیر؛ 
ولی سطح خفیف تِر آن حتا در خیلی از اشخاصی که این اختالل را 

ندارند هم مشاهده می شود.
تأثیرات بدی در زنده گی بگذارد که  که این اضطراب می تواند   اوالً 
یکی از آن ها عالیم فیزیکی است و تأثیری است که روی بدن افراد 
پزشک  به  بیماری ها  بعضی  به خاطر  وقتی  افراد  از  خیلی  می گذارد. 
عصبی  مشکل  این  که  می شود  داده  پاسخ  آن ها  به  می کنند،  مراجعه 
است و به دلیل استرس شدید است. این نشان می دهد اضطراب فرد 
نشان دهد.  واکنش  آن  به  بدن  باعث می شود  که  است  آن قدر شدید 
بیماری هایی مثل زخم معده، ریزش مو، سردرد، کمردرد و حتا سرطان 

و همۀ این بیماری ها می توانند پایۀ اضطراب و استرس داشته باشند.
و  کند  ضعیف  هم  را  افراد  ایمنی  سیستم  می تواند  اضطراب  حتا    
برای  پیدا کند. حتا  بیشتری  آماده گی  بیماری های مختلف  برای  فرد 
افراد  بقیۀ  از  بیشتر  دارد،  زیادی  اضطراب  که  کسی  سرماخورده گی، 

مستعد بیمار شدن است.
اضطراب در مسایل دیگر زنده گی نیز تأثیر دارد، مثاًل فردی که اضطراب زیادی از 
حد دارد، ممکن است سر جلسۀ امتحان همه چیز را فراموش کند و عمل کردش در 
امتحان افت پیدا کند. یعنی همان اضطرابی که باعث احساس مسوولیت و دوراندیشی 
فرد می شود، وقتی از حد بگذرد باعث می شود نتیجۀ عکس دهد و عمل کرد عادی را 

هم که از قبل داشته است، از دست بدهد.
 برای درمان اضطراب، هم درمان های دارویی است و هم درمان های روان شناختی.

درمان های دارویی معموالً باید توسط روان پزشک؛ یعنی دکتر اعصاب و روان صورت 
گیرد.

عصبی  انتقال دهندۀ  آن ها  به  مغز  در  که  عواملی  می شوند  باعث  داروها 
)Neurotransmitter( گفته می شود، وقتی میزانش از حد معمول باالتر رفته است 

را کنترل کند و کاهش دهد و با این عمل اضطراب کاهش پیدا می کند.
 البته مصرف خودسرانۀ داروهای ضداضطراب می تواند باعث گرفتاری های زیادی در 
فرد شود که یکی از آن ها اعتیاد به این داروها است و این داروها را معموالً نباید بیش 
از چند ماه مصرف کرد مگر این که پزشک این طول درمان را الزم تشخیص دهد و 

این داروها را اصاًل نباید بدون تجویز پزشک مصرف کرد. 
یکی دیگر از روش های درمان اضطراب، روش غیردارویی و روان شناختی است که 

مهم ترین آن ها روان درمانی و مشاوره است.
با روان درمانی ریشۀ بیماری را پیدا می کنند و آن مسایلی که باعث اضطراب می شود 
را برطرف. همین طور با روش های دیگر روان درمانی، افراد با اجرا کردن فعالیت هایی 
مثل Relaxation / تن آرامی، با تغییرات فیزیکی یی که در بدنش صورت می دهد 
مثل شل و سفت کردن عضالت، حالت آرامش و تسلط پاراسمپاتیک به بدن را ایجاد 

می کند و باعث می شود که حالت های اضطراری کم شود.
 و باز هم روش های مختلف روان شناختی دیگری برای کاهش اضطراب وجود دارد 
بتوانند  افراد  اگر  ولی  می شود،  اجرا  معموالً  روان شناس  و  روان درمان گر  توسط  که 
فلسفه یی برای زنده گی پیدا کنند و پیش بگیرند که آن ها را به آرامش برساند، ممکن 
است کار دارو و درمان های روان شناختی را انجام دهد. ما افراد عارفی را داریم که 
آن قدر روی خودشان خوب کار کردند که کمتر اتفاقی می تواند آن ها را به هم بریزد 
و آن ها را دچار تنش و آشوب و استرس کند، چون آن ها به گفتۀ خودشان به حقیقت 
دست یافته اند. ما انسان ها معموالً گرفتار مسایلی هستیم که خیلی پیِش پا افتاده اند، 
با  بتوانیم  ولی ذهنیت مسمومی که داریم ما را به اضطراب کشانده است و اگر که 
معنویِت خودمان آشتی کنیم )منظور از معنویت تنها مذهب نیست(، جلِو اضطراب 
و افسرده گی و اختالالت مختلفی که خودمان به وجود می آوریم را می توانیم بگیریم.
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حکومت  تأسیس  هدف  با  صهیونیسم 
»یک  فلسطین،  کشور  در  یهود  مستقِل 
زیر  که  است«  سیاسي  جدید  جنبش 
َعلم مقدِس مذهب یهود سینه مي زند و 
کسب شرف و افتخار مي کند؛ در حالي 
که به دور از مذهب، به دنباِل سرزمین 

مي گردد.
یک متخصص تاریخ یهود معتقد است 
ارتجاعِي  دستگاه  یک  »صهیونیسم،  که 
عقاید و نظریات و مجموعه سازمان هاي 
ارتجاعي است که به امپریالیسم خدمت 
مي کند. به سخني دیگر، صهیونیسم یک 

نمود طبقاتي است.« 2 
قرن  اواخر  در  صهیونیسم  مکتب 
نوزدهم، ایدیولوژي خود را زیر عنوان 
را  خود  که  کرده  دنبال  »دربه دري«، 
سایر  در  جذب شدن  و  بي وطني  از 
پایۀ  بر  آن ها  تِز  برهانند.  اجتماعات، 
وحدت بر اساس »اصول نژادي« بود، و 
تشکیل حکومت یهود به عنوان مرکزي 

براي تحت نفوذ قرار دادِن جهان.
بنابراین، در سال 1884 میالدي در یکي 
از شهرهاي یهودي نشین شوروي به نام 
پینسک 3 شخصي به نام هواوي زیون 
4، طرح بازگشت یهودیان را به فلسطین 
تهیه  اورشلیم«  در  دیگر  »سال  با شعار 
کرد و سیزده سال بعد، »تئودور هرتزل« 
اولین  تشکیل  با  اتریشي  روزنامه نگار 
آن طرح یک  از  کنگرۀ صهیونیست ها، 

برنامۀ عملي ساخت.
وجود  به  تاریخچۀ  معتقدند  عده یي 
در  بایستي  را  افکار صهیونیستي  آمدِن 
نوشته هاي موسي هس 5 در کتاب »روم، 
اورشلیم در سال 1862« و لئو پینسکر 
در  که   7 »خودرهاسازي«  کتاب  در   6
سال 1882 منتشر شد، جست وجو کرد. 
»هس« که از اولین صاحب نظران یهود 
نکتۀ  مي باشد،  صهیونیسم  مسالۀ  در 
جالبي را ارایه داده و نوشته است: »نکتۀ 
عبري،  نیایش هاي  دربارۀ  موثر  بسیار 
بیان روح جمعي و گروهي یهود است. 
این ها مدافع و شفیِع فرد نیستند؛ بلکه 
بر همۀ قوم نظر دارند.« 8 از این وقت 
بود که فکر ملت جهانِي یهود به وجود 
ایدیولوژِي  و  سیاسي  سلطۀ  »تا  آمد 
خود را بر مردم ممالک مختلف اعمال 
»یهودي  مي گفت:  »موسي هس«  کند«. 
متجددي که وجود ملیِت یهود را انکار 

کند، نه فقط یک ملحد به مفهوم مذهبي 
است، بلکه خاین به ملت و نژاد و حتا 

به خانواده اش مي باشد.« 
نوشته هاي  از  گرفتن  الهام  با  هرتزل 
روسي«  لئوپینسکر  و  آلماني  »هس 
گردآوردِن  جهت  مکتبي  تأسیس  براي 
یهودیاِن پراکنده در جهان و یا محصور 
اقدام  کشورها،  کلیمي«  محله هاي  »در 
بود  تاریخ  این  با  هم زمان  تقریبًا  کرد. 
»کلوپ خانۀ  روسي  یهود  جوانان  که 
این  بر  عده یي  نهادند.  بنا  را  یعقوب« 
اروپا  در  صنعتي  انقالب  که  عقیده اند 
را  مکتب صهیونیسم  تأسیس  موجبات 
که خود  ایوانف  یوري  فراهم ساخت. 
در  است،  روسي  مارکسیست هاي  از 
در  صهیونیسم،  عنوان  زیر  خود  کتاب 
کرده  عقیده  اظهار  این چنین  زمینه  این 
است: »نظام اقتصادي اجتماعي اروپاي 
طبقاتي  اختالف  موجب  که  فیودال 
بسیار و انزواي برخي قشرها و گروه ها 
عمده  به طور  بود،  طبقه  هر  داخل  در 
و  یهود  مطلق  انفراد  و  انزوا  مسوول 
باالخره باال رفتِن حصارهاي محکم گتو 

)محلۀ کلیمي ها( بر گرد آنان بود.« 9 
مورخین  جمله  از  که  ساکار«  م.  »ه. 
زمینه  این  در  مي باشد،  صهیونیست 
نوشته است: »ایجاد نخستین گتوها در 
قرون  اوایل  در  هسپانیا  در  و  سیسیل 
وسطا، بنا به در خواسِت یهودیان بود.« 
بلند این  انقالب صنعتي دیوارهاي   10
براي  را  راه  و  ریخت  فرو  را  »گتو«ها 
درآمیختِن یهودیان با سایر اقشار مردم 
که  اروپایي  کشورهاي  ساخت.  هموار 
همواره آنان را از خود رانده بودند، اینک 
به خاطر نیاز به کارگر در سازمان هاي 
بین  در  را  آن ها  شدند  ناچار  صنعتي، 
دورۀ  اولین  مرحله،  این  بپذیرند.  خود 
خروج یهودیان از »گتو«ها بود. به قول 
لئونارد انشتن: »یهودیان آزادشدۀ غرب 
تولیدي  سازمان هاي  در  و جذب شده 
و صنعتي، دیگر خویشتن را تبعیدیاني 
مجزا  جهاني  در  باید  که  نمي دانستند 

زنده گي کنند.« 11
ریختِن  فرو  باعث  صنعتي  انقالب 
هم چنان  آنان  اما  شد؛  گتو  دیوارهاي 
محله هاي  خاخام هاي  تلقین  تحت 
خود قرار داشتند. این بار، بازگشت به 
ارِض موعود به صورت حادتري توسط 

»ربي«ها تعلیم مي شد.
نویسندۀ   12 دیویس  اوري  نوشتۀ  به 

کتاب »اسراییل: کشور تبعیض نژادي«، 
را  یهودیان  زنده گِي  صنعتي  انقالب 
دگرگون ساخت و حاصل آن در جنگ 
دوم جهاني عیان شد. در واقع در بطن 
صهیونیست ها  جنبش  صنعتي،  انقالب 
آمد  وجود  به  یهود  دین  پردۀ  پس  در 
که حاصل آن، دو طرز تفکر بود. یکي 
جدا شدِن مذهب از سیاست، و دیگري 
بین  در  ناسیونالیستي  احساسات  غلبۀ 
روشن فکران. این دسته با قرار دادن تِز 
دولت  یک  تشکیل  براي  کلیمي«  »نژاد 
آغاز  را  خود  فعالیت  یهود،  مستقل 
بنیان  را  سیاسي  صهیونیسم  و  کردند 
که:  بودند  معتقد  اخیر  دستۀ  نهادند. 
ممالک  سایر  مردم  جذب  زمان  »دیگر 
جهان شدن، گذشته و دوران خجلت از 
یهودي بودن سپري شده است و محلي 
پردۀ  پس  در  خود  کردِن  مخفي  براي 
استتار و خجالت از یهودي بودن وجود 

ندارد.« 13 
ناگفته نماند که صهیونیسم، در آغاز نیز 
نه تنها از نظر کارگران و زحمت کشان 
یهود »پدیده یي بیگانه بود«، بلکه در نظر 
اکثر »یهودیان جهان نیز چنین بود«. به 
نوشتۀ »لئونارد انشتن« صهیونیسم از دید 
یهودیان معتقد و حتا »اصالح طلبان« دین 
یهود، »طفلي کج خلقت و وحشت ناک« 
معنویت  براي  »تهدیدي«  را  آن  و  بود. 
وسیلۀ  و  مي دانستند  خود  مقدِس  دین 

اشاعۀ بي دیني مي پنداشتند.
نویسنده گان  از  یکي  نوشتۀ  به  بنا 
 14 اکیوااُر  نام  به  صهیونیست 
به وجود خداوند  آغاز  در  »صهیونیسم 
مذهبي  غیر  جنبشي  نداشت.  اعتقاد 
بود، نه مذهبي.« صهیونیسم معتقد بود: 
»رنجي را که یهودیان در تبعید متحمل 
شده اند، به دلیل آن است که آنان اقلیتي 
به  نه  مي دادند،  تشکیل  کشورها  در  را 
تلقین  »صهیونیسم  گناه«.  انجام  دلیل 
کشورِ  باید  خود  یهودیان  که  مي کرد 
خویش را در صهیون 15 بنا نمایند؛ نه 
این کار  تا خداوند  باشند  منتظر  این که 
را براي آنان انجام دهد.« که این خود از 
دید متدین هاي یهود، »ستیز با خداوند 

است.«
»وقتي  مي گفت:  صهیونیسم  باالخره  و 
کند،  حیات  تجدید  یهود  استقالل 
بود.«  خواهند  ملل  سایر  مثل  یهودیان 
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کتاب خانه،  به  تا  بوده ای  انتظار  به  فراوانی  روزهای 
بروی.  آن،  روِح  و هم  است  قلِب شهر  که هم  جایی 
شاید به دیدارِ شاعری بزرگ که غزل های معروفش را 

شهری از بر اند.
زیِر  را  پنجـم  و  هفتاد  پلۀ  روزها  همین  در  که  شاعر 
است.  کتاب خانه  در  قوی  گماِن  به  می گذارد، حاال  پا 
قدیمِی  محلۀ  در  خانه اش  قبل،  لحظه  چند  همین  او 
باریک  کوچه های  از  وقتی  کرد.  ترک  را  افغانان  ده 
تا  و  می شود  شهر  محوطۀ  وارد  گذشت،  پیچاپیچ  و 
می رسد.  کابل  عمومی  کتاب خانۀ  به  دیگر  دقیقۀ  ده 
نخست از همه، نگاهی به اطرافش می اندازد. بعد وارد 
ساختمانی دواشکوبه یی می شود که به شیوۀ کالسیک 
معماری گردیده و در حاشیۀ عمارت های اطراف، دیگر 
آن شکوه سابقش را ندارد. و از آن جا یک راست می رود 

به دفتر مجالت. 
او کتاب دار است و رأِس ساعت 8 باید در کتاب خانه 
باشد. در چهل و هفت ساِل گذشته همین کار را کرده، 
با  وقتی  برگشته.  عصرها  و  رفته  آن جا  به  صبح  هر 
دادن سرش  قول  به جای  می شود،  روبه رو  همکارانش 
ویژه گی  حساب  به  می شود  را  این  می دهد.  تکان  را 
شخصیتِی او گذاشت. بعد وارد دهلیز بزرگی می شود 
که به یک رشته پله های سنگی می انجامد. در طبقۀ سوم 
سمت راست می پیچد و با گشودن دروازۀ چوبی، که 
با آوازی همراه است، وارد دفتر می شود. آن جا هم به 
قدری که آدم بتواند احساس آرامش کند، تاریک است. 
سپس از میان دو ردیف الماری پُر از کتاب می گذرد و 
وارد اتاِق نسبتًا بزرِگ دیگری می شود. بازهم نگاهی به 
اطرافش می اندازد. این بار اما آرامِش ناشی از رسیدن 
به منزل باعث می شود که نفس بگیرد و برای یک لحظه 

چشم هایش را ببندد.
می َکند  را  سیاهش  ُکت  می کند،  که  کاری  اولین  بعد 
از  گذاشت،  چارپایه  بر  را  مخصوصش  کاله  وقتی   .
ساختمان  به  می اندازد.  بیرون  به  نگاهی  دفتر  کلکین 
قدیمی شهرداری می بیند و به وزارت تعلیم و تربیه که 

در سمت مقابل کتاب خانه موقعیت دارد. 
هنوز از دستیارش خبری نیست. بیشتر از بیست سال 
می شود که در یک دفتر کار می کنند. مرد اجیر که کنار 
»هنوز  می گوید:  و  می آید  پیش  است،  ایستاده  دروازه 
دندان های سیاه  به سبِب  را  کلمات  اجیر  مرد  نیامده!« 
ادا می کند. او بعد می رود  و ریخته اش جویده جویده 
یک  همه  از  قبل  دارد  عادت  شاعر  کند.  دم  چای  که 
برایش  را  آن  خدمتگار  که  بنوشد،  داغ  چای  گیالس 

آماده خواهد کرد.
وقتی میزش را دور زد، روی چوکی چرخکی می نشیند 
و پا روی پا می اندازد. اندام استخوانی و درشتش یادآور 
مردمانی ست که حاال هم در دامنه های کوهِ »ُ وت« زنده 
 ی می کنند. پس از چند دقیقه اجیر با ترموز نقره یی، دو 
شاعر  برمی گردد.  چاکلیت  مقداری  و  ناشکن  گیالس 
که  تایی،  چند  با  و  می کند  پر  به سرعت  را  گیالسش 
به دیدارش آمده اند، گرم صحبت  در همان گل صبح 

می شود.
مهمانان روی یک ردیف چوکی چوبی نشسته اند و در 
نگاه شان وسواسی آمیخته با ترس خوانده می شود. بی 
تردید این »ترِس شفاف« ناشی از مالحظۀ اغراق آمیزی 
است که بعضی از آدم ها در حضور از خود بزرگتران به 
آن دچار می شوند. اما روزهای دوشنبه و پنجشنبه برای 
شان اهمیت خاصی دارد. بیشتر از چهل نفر دورادور 
اتاق می نشینند و به مثنوی یی که حیدری آن را تفسیر 
می آیند  دیگر هم  تای  می سپارند. چند  می کند، گوش 
وزارت  عهدۀ  آن ها  نمی رسند.  نظر  به  عادی  افراد  که 
رفتار  طرز  و  اعیانی  لباس  از  می شود  را  این  و  دارند 

فاخِر آن ها دانست. 
  شاعر سپس دست راستش را بر روی میز می گذارد. 
وقتی می بینیش، آن طور که سیمین* در موردِ دست های 

خط  پوستش  سفید  زمینۀ  بر  آبی  رهای  فت،  اخوان 
اند. کنار دستش یک تعداد کتاب است که یا  انداخته 
خوانده شده اند و یا در حاِل خوانده شدن اند. مثنوی 
معنوی مولوی، دیواِن کبیر، دیواِن غزلیاِت بیدل )چاپ 
از  جامه یی  اما  مثنوی  دیگر.  کتاب  جلد  ده ها  و  هند( 
لهای  با  سپید  تکه پاره یی  است،  کرده  بر  به  احترام 

کوچک و آبی.
 او بعد در تفسیر آیۀ معروف »و علم آدم االسمُا کلها« 
و به پاسِخ یکی از مخاطبان می پردازد. موهای سرش 
را با دست عقب می زند و می گوید: »خداوند شناخت 
را در اختیار آدمی قرار داد و او توانست جهان را در 
می کند  اضافه  و  کند«.  اسم گذاری  خود  شناخِت  طی 
خود  هنر  را  آن  دیگر  کس  هر  از  بیشتر  »شاعران  که 

پنداشتند.« 
 به طور عجیبی زبان گفتار و نوشتارش یکی ست. مهم تر 
سعدالدین  شیخ  از  پس  که  دارند  اذعان  همه  آن،  از 
هنوز  وقتی  اوست.  عارف  شاعِر  بزرگترین  انصاری، 
جوان بود، خوابی پُر از رمز و راز دید. خوابش نه در 
خانه و نه در هیچ جای دیگری که می شناخت، بلکه در 
کنار سبزه یی روشن اتفاق افتاد. همه چیز مطابق به منطق 
خواِب پیش می رفت. بعد دیواری در جلوش سبز شد 
که از آن باال رفت و برای مدتی که بتوان برگ های یک 
گل را شمرد، در آن جا ماند. به یک روایت، نخستین 

شعرش در همان جا به حضور پیوست.
چه بودی، رخ نمودی، دل ربودی، بیدلم کردی؟!

»از  یا  نظامی«  شعر  در  »ترکیبات  از  آن که  از  قبل  و 
واصل کابلی تا واصف باختری« بگوید، با صدای لرزان 

می خواند:
 ز خاک من اگر گندم برآید / از آن گر نان پزی مستی 
فزاید / خمیر و نانوا دیوانه گردد / تنورش بیت مستانه 
سراید / میا بی دف به بزم ما برادر / که در بزم خدا 
/ همان  آفریده  از می عشق  مرا حق   / نشاید  غمگین 
عشقم اگر دردم بساید / ز برج روح شمس الدین تبریز 

/ بپرد جان من هرگز نپاید 
باید  به زودی دست می کشد. حسب عادت، حاال  اما 

سری به کتاب ها و روزنامه های شهر بزند.  

میز  روی  اشیای  میان  در  جست وجو  به  نخست 
یادِ  آن  دیدن  با  آدم  که  فلزی،  دوره  عینک  می پردازد. 
ابتدایی  درسی  کتب  در  خان  عبداهلل  قاری  چشمِک 
می افتد، به زودی پیدایش می شود. استاد اول آن را با 
فاصله یی از چشمانش می گیرد، نگاه می کند و بعد بر 

خمیده گی دماغش می گذارد. 
چند کتاب و روزنامه را زیر و رو می کند. بعد کتابی را 
برمی دارد که در صفحۀ نخسِت آن نوشته شده است: 
در  و  حیدری وجودی«.  استاد  العرفا،  نجم  به  »تقدیم 
پایین  نیز امضا و تاریخ قید شده اند. این روزها جواناِن 
زیادی شعر می نویسند، چاپ می کنند و آن را به استاد 

هدیه می دهند.
در کل، خواندن یکی دو روزنامه و صحبت با خبرنگاری 
قبل  تمام کاری ست که  آمده،  تهیۀ مصاحبه  برای  که 
دوستانش  گاهی  عصرها،  اما  می دهد.  انجام  ظهر  از 
»کتاب« می گشایند و او رمز عالم موجودات می  گوید. 
یا جوانی خوش آواز دفترهای شعرش را می خواند. از 
پور غنی و خسته* خاطره ها دارد و با صوفی عشقری 

همدم و همخانه بوده است.
سرانجام صدای گام های اجیر 12 ظهر را اعالم می کند. 
اتاق  وارد  حاال  رفته،  حیدری  خانۀ  به  قباًل  که  مرد 
غذای  می گوید  است.  آورده  پخته  غذای  او  می شود. 
خانه از رستورانت بهتر است، هم مطمین است و هم 
صحی. دختر همکارشان هم که قبال آمده، سرش را به 

عالمت تأیید تکان می دهد.
غذا بادمجاِن سرخ شده با ماست و ناِن خانه گی است. به 
اتفاِق دستیارش آن را می خورد و بعد می گوید چایش را 
بیاورند. اما خواندن نامه های شخصی و دعوت نامه هایی 
کارِ  بخش  آخرین  شده،  فرستاده  او  آدرس  به  که 
در  ناوقت  تا  اکثراً  خاطر  همین  به  است.  روزانه اش 
به اتفاق  کتاب خانه می ماند. و گاهی که خسته  است، 
همکارش کتاب خانه را ترک می گوید. از نزدیک ترین 
راه به محوطۀ ده افغانان و از آن جا به خانه می رود. در 

راه، جوانان با دیدنش زیر لب زمزمه می کنند: 
گردش چشم سیاه تو خوشم می آید / موج دریای نگاه 

تو خوشم می آید... .
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نی آینه، نی آِب مقطر به تو ماند
 هر چیز که شد سخت مکدر، به تو ماند

 ما خانۀ عشقیم؛ چه تشبیه عجیبی
 دیوار به من، سقف به من، در به تو ماند

 شاید ببرندت دو سه روزی به بهشتی
 آن جا نه مقامیست، مکرر به تو ماند 

هم حال و هم آینده و هم آمد و هم رفت
 هر چار محال است برابر به تو ماند

 در کشمکِش این همه گی مدعی تخت
 خوش باش اگر تاج رود، سر به تو ماند

 معنای سقوط از لب پرواز کنی درک
 آن روز که یک بال و دو تا پر به تو ماند

 هر چیز که خو کرد به خون ریختن خلق
 مثل قمه و دشنه و خنجر، به تو ماند

 مردیم نه آن گونه که با صور بخیزیم 
بگذار پس از این همه، محشر به تو ماند

جــــالد

ِگردحسنت،آهحسرتزادکاریمیکند
خرمنآتشبمانی،بادکاریمیکند

انتظارشعلهراازدودنتوانداشتن
آه،نتوانستاگر،فریادکاریمیکند


شیونازداغدلیبیرونجهد،سوزدجگر
چونشودتیرازکمانآزاد،کاریمیکند

میرسددرانتهایحرکتشبمبرهدف
نالههرجاازنفسافتاد،کاریمیکند

پایشیریندرمیانباشد،مترسازبیستون
نیستسختیکم؛ولیفرهادکاریمیکند

صدزرنگیهرقدمخواهد؛نیفتادنبهدام
صیداگرعاجزبود،صیادکاریمیکند

تاشودکوتاهدستخسازآنباالبلند
درکنارش،سرویاشمشاد،کاریمیکند

چشمراطرزنظرآموز،آساناستاثر
تربیتآموختاستعداد،کاریمیکند

منتظرتادرخیالشیکنفسراهمکشد
بافراموشیدرافتدیاد،کاریمیکند

یکاشارتازتوبس،ابروبهکشتنماهراست
تیغباشدیاکهنی،جالدکاریمیکند

فعت حمد ضیا ر دوزغل از استاد ا
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داوود اساس/سناتور 
لومړی د آجندای ملی له کنفرانس څخه مننه کوم چی 

دا برنامه یی نیولی ده.

دا به ووایم چی په آجندای، وحدت ملی یا دولت ملی 

نه  ته  آیا  باندی خدای پاک هم خوشحالیږی،  په دی 

رییس  افغانستان  د  چی  غواړی  دا  تنها  ته  آیا  غواړی 

جمهور ووسی او ټول د افغانستان خلک په بدبختیو 

ملی کی خو  په وحدت  ته سه شی غواړی  واچوی، 

خدای پاک هم خوشحالیږی. وحدت ملی دا نده چی 

ته دا څوکی خرڅ کړه. تا به نن دلته حضور پیدا کړی 

وای او خپل خربی خلکو ته کړی وای.

د وحدت ملی په نامه باندی یو ښه حکومت داری جوړ 

کړی وای، مونږ چی په افغانستان کی اوسیږو باید د 

خپل هیواد حاالت وسنجوو. د افغانستان په همدغو 

حاالتو کی چی مونږ یو طرف بلکل اپوزیسیون پریږدو 

افغانستان سقوط کوی، اپوزیسیون په هغو هیوادنو کی 

نتیجه ورکوی چی پرمختللی وی. دلته یو وړه ستونزه 

پیدا کیږی څوک یی ځواب نه ورکوی.

قانونی  غیر  چی  کیږی  کاله  څلور  ګذار  قانون  دلته 

ناست دی. نه جامعه مدنی لرم، نه پارملان او نه هم 

قوای اجراییه لرم چی دا حاالت وګوری.

نلرو  رضوت  ته  اپوزیسیون  کی  حالت  دغه  په  مونږ 

بلکی په دغه وخت کی ملی یووالی ته رضورت لرو.

ډیری چی وایی دا آجندای ملی او دولت وحدت ملی 

جان کری راولی ده هغه نپوهیږی چی دا مو خپل دی 

او څو کاله کیږی چی په هغه باندی کار شوی ده. دا 

آجندا ملی کنفرانس تاسوته ناری کولی چی راشی دا 

ملی یووالی حکومت ومنی، تاسو نه قبلوی خو اوس 

السه  له  کری  جان  د  حکومت  دا  چی  شوی  مجبور 

قبول کړی.

زه د احمد ولی مسعود نه هیله لرم چی د ملی یووالی 

حکومت طرح تول ته ورکړل شی.

داکتر امین حبیبی/آگاه سیاسی
با اظهار سپاس از احمدولی مسعود )به خاطر ارایۀ( 
طرحی که آرزومند هستیم به نتیجه برسد و راه حلی 

باشد برای افغانستان.
زمانی که به نشست امروز می آمدم؛ یک بار به فرهنگ 
لغات مراجعه کردم تا بفهمم که دولت وحدت ملی از 
لحاظ لغوی چه معنا می دهد. در دکشنری کالنز نوشته 
شده بود: دولت وحدت ملی دولتی است که از طریق 
گروه های سیاسی یی که با هم به توافق نمی رسند، در 
حالت اضطرار تشکیل می گردد و حالت اضطرار آن 
بسیار مهم است و معنی آن در حالت امروز افغانستان 
کشور  این  در  دموکراتیک  پروسه های  که  است  این 
جواب گو  پروسه  این  که  حاال  و  نیست  جواب گو 
را  انتخابات  باید  که  انتخاباتی  نیست، کمیسیون های 
زیادی  تردیدهای  و  شک  می کردند،  برگزار  درست 
این  و  است  شده  پیدا  توانایی های شان  به  پیوند  در 
نهادها نتوانستند کارکرد درست داشته باشند، بنابراین 
پروسۀ دموکراتیک با چالش مواجه شده است؛ حاال 

که این پروسه با چالش مواجه شده است، ما به طرف 
راه اضطرار می رویم و راه حل اضطراری جست وجو 
می کنیم و راه حل اضطراری هم آن است که بیاییم 
و یک حکومت وحدت ملی را تشکیل دهیم و این 
تیم  دو  این  مجموعۀ  از  باید  ملی  حکومت وحدت 

تشکیل گردد.
وقتی که شما در بین جاده ها بروید، می بیند که برای 
بسیاری شهروندان هیچ مهم نیست که از میان این دو 
تیم چطور حکومت تشکیل می شود، تنها شهروندان 
خواستار این هستند که حکومتی بیاید تا آنها زنده  گی 

خود را داشته باشند.
ملی  وحدت  حکومت  تا  است  این  مردم  خواست 

تشکیل گردد.
در کشورهای مختلفی این تجربه تکرار شده است، 
شما در سال 2007 در کنیا شاهد این نوع حکومت 
دچار  کشور  که  زمباوی  در   2008 سال  در  بودید، 
بحران شد و میکانیزم های انتخاباتی جواب ده نبود و 
شخصیت های دیگری آمدند و حکومت وحدت ملی 

را تشکیل دادند.
من در تعریف حکومت وحدت ملی دچار شک شدم 
و شاید هر کسی از این نوع حکومت تعریف خاصی 
داشته باشد؛ آنچه که از برداشت من از صحبت های 
ملی  وحدت  دولت  که  این  بود  مسعود  احمدولی 
دولتی که در آن تمام اقشار و اقوام افغانستان حضور 
داشته باشند؛ در این شکی نیست که دولتی که باید 
باشد در آن حضور تمام اقوام افغانستان حتمی است.
پروسه های  جاگزین  نباید  ملی  وحدت  دولت 
که  هستم  آرزومند  شود؛  افغانستان  در  دموکراتیک 
انتخابات  همین  در  ملی  وحدت  حکومت  بحث 

محدود شود.
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ناجیه نوری

پس از توافق دو نامزد ریاست جمهوری 
مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی در 
از  تحلیلگران  از  شماری  افغانستان، 
جانب  از  توافق نامه  این  ناکام ساختن 
کنونی  رییس جمهوری  کرزی  حامد 

کشور ابراز نگرانی کرده اند. 
برای  کرزی  که  هستند  معتقد  آنان 
دارد  باز  دست  توافق  این  برهم زدن 
کنونی  حساس  شرایط  در  اما  و 
افغانستان، عملی ساختن ماده های این 

توافقنامه حیاتی است و نامزدان ریاست جمهوری باید 
به آنچه تعهد کرده  اند، پای بند باشند.

احمدزی  اشرف غنی  داکتر  و  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
روز جمعه با حضور جان کری وزیر خارجۀ امریکا، 
موافقت نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند.
ایجاد  اساسی،  قانون  تعدیل  بر  موافقت نامه  این  در 
پست نخست وزیری و تقسیم قدرت به گونۀ مساویانه 
نامزد  که  اپوزیسیون  رییس  و  رییس جمهوری  میان 
دوم ریاست جمهوری آن را تعیین می کند، تأکید شده 

است.
کابل  به  کری  جان  سفر  از  پیش  انتخاباتی  تیم  دو 
نتوانستند روی تشکیل دولت وحدت ملی به توافق 
تشکیل  از  متفاوتی  برداشت های  تیم  دو  این  برسند. 

دولت وحدت ملی داشتند. 
احمدضیا رفعت استاد دانشگاه کابل می گوید، چون 
برنامۀ سیاسی مشترک که قرار بود از سوی هردو نامزد 
دنبال شود، متوقف شده بود؛ بنابراین جان کری یک بار 

دیگر به کابل آمد.
نیز  آرا  تفتیش  و  تخنیکی  مسایل  در  کرد،  تأکید  او 
مشکالتی به میان آمده بود و این پروسه به کندی به 
پیش می رفت و این مساله هم سبب نگرانی مردم و 
بود و الزم  نگرانی متحدان غربی گردیده  باعث  هم 
بود تا جان کری یک بار دیگر برای حل این معضالت 

به افغانستان بیاید.
به گفتۀ استاد رفعت، از اعالمیۀ مشترک این دو نامزد 
می توان فهمید که هر دو طرف متحد شدند تا هرچه 
زودتر بر سر مسالۀ سیاسی انتخابات به توافق برسند 
و تعهد کردند که به روند تفتیش آرا سرعت ببخشند.

به باور او، ولی شاید حامد کرزی تالش کند تا این 
اعالمیه به نتیجۀ نرسد؛ زیرا او در موقعیتی است که 

مواجه  مخاطره  با  را  اعالمیه  این  می تواند سرنوشت 
کند.

رفعت افزود، پس صدور این اعالمیه به تنهایی شاید 
نتواند نگرانی های مردم افغانستان را رفع کنند؛ بنابراین 
الزم است تا هر دو نامزد برای اجرای این موافقتنامه 

تالش کنند.
به باور او، در هر حالت نتیجه انتخابات اعالم می شود؛ 
اما حامد کرزی تالش خواهد کرد تا نامزد بازنده را 
وادار به تمکین در برابر نتیجه انتخابات کند؛ اما نامزد 
بازنده هم تالش خواهد کرد تا با آوردن فشار نتیجۀ 

انتخابات را تغییر دهد.
مهیا  به گونۀ  را  شرایط  کرزی  حامد  ولی  گفت،  وی 
انتخابات،  نتیجه  مخالفین  دیگر  که  ساخت  خواهد 
برابر  در  اثر گذار  و  بسیار گسترده  واکنش  به  دست 

حکومت آینده زده نتوانند.
انتخاباتی داکتر عبداهلل  اما محمود صیقل عضو ستاد 
به  نسبت  افغانستان  مردم  که  همان گونه  می گوید، 
سرنوشت انتخابات نگران اند، امریکا و سایر متحدان 
غربی نیز در قبال مسایل انتخابات افغانستان نگران اند 

و می خواهند هرچه زودتر این معضل حل شود.
سران  بعد  ماه  یک  اینکه  دیگر  مسالۀ  افزود،  وی 
حضور  مورد  در  تا  می آیند  گردهم  ناتو  کشورهای 
نیروهای خارجی درافغانستان تصمیم بگیرند و الزم 
است تا رییس جمهور جدید افغانستان دراین نشست 
بنابراین دوستان خارجی تالش  باشد؛  حضور داشته 
می کنند تا هرچه زودتر نتیجه انتخابات مشخص گردد.
صیقل با انتقاد از عملکرد کمیسیون انتخابات گفت، 
کمیسیون  بودن  جانب دارانه  دلیل  به  شک  بدون 
برای  حاال  اما  گرفته؛  صورت  تقلب  انتخابات، 
انتخابات الزم است تا رای  مشخص شدن سرنوشت 

پاک از ناپاک جدا گردد.
او در مورد موافقنامۀ امضا شده میان 
دو نامزد گفت، اجرای این موافقتنامه 
هردو  بنابراین  است؛  مشکل  کار 
آماده  باید  آن  اجرای  برای  طرف 

باشند.  
دیگر  مهم  مساله  کرد،  تاکید  وی 
این که بعد از این تیم رقیب نمی تواند 
نگفته  را  آن  و  این  ما  که  کند  ادعا 
اختیار  در  موافقتنامه  این  بل  بودیم، 
مردم قرار گرفته و در پای آن هردو 
نامزد امضا کرده اند و مردم می دانند 

که برنامه چه است.
تیم تالش  صیقل تصریح کرد، در عین حال هر دو 
این  مورد  در  را  مشترک  کمیسیون  یک  تا  دارند 
موافقتنامه ترتیب دهند و روی جزییات این موافقتنامه 
کار کرده و سپس به صورت جداگانه این موافقتنامه 

میان هردو تیم به امضا برسد.
تفاوت دیدگاه

جمهوری  ریاست  انتخابات  دوم  دور  نامزد  دو  هر 
دارند.  ملی  وحدت  دولت  از  متفاوتی  تفسیرهای 
به  سند  این  امضای  می گوید  احمدزی  غنی  اشرف 
معنای تقسیم قدرت از جمله وزارتخانه ها نیست. اما 
رقیبش، عبداهلل عبداهلل می گوید که عنصر تقسیم قدرت 
در این سند آمده است. سند ایجاد دولت وحدت ملی 
روز جمعه در حضور وزیر خارجه امریکا امضاء شد.
عبداهلل عبداهلل به بی بی سی گفته که رییس جمهوری 
بخشی از صالحیت های خود را می تواند به این مقام 
اجرایی  نخست وزیر  آینده  سال  دو  در  که  جدید 

خواهد شد، بدهد.
»تقسیم  موضوع  سند  در  که  می گوید  عبداهلل  آقای 
دو  هر  می گوید  او  است.  شده  گنجانیده  قدرت« 
کلیدی  پست  در  آن ها  افراد  که  می خواهند  نامزد 

وزارت خانه ها گمارده شوند.
است:  آمده  اعالمیه  این  پیوست  سند  پنجم  ماده  در 
نهادهای  ملی،  امنیت  کلیدی  مقام های  در  »تعیینات 
اصل  نظرداشت  در  با  حکومت،  اقتصادی  و  مستقل 
ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رییس جمهور و 
رهبر اپوزیسیون صورت می گیرد. مقامات وزارت ها، 
قضا، مقرری های کلیدی در سطح والیات، با در نظر 
داشت اصل نماینده گی عادالنه، توسط رییس جمهور 

به مشوره رهبر اپوزیسیون صورت می گیرد.«
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طالبان مردم  را قتل عام...
کابل ضمن انتقاد از بی توجهی دولت به حمالت شبه 
بی توجهی  این  ادامه  که  دادند  هشدار  طالبان  نظامیان 

سبب بروز یک فاجعه در این والیت خواهد شد.
نظامی  عملیات  انجام  خواستار  نشست،  این  در  آنان 
تأکید کردند که چندین ولسوالی  و  طالبان شده  علیه 
این والیت از سال ها قبل در محاصره طالبان قرار داشته 

و راه های ترانزیتی این مناطق مسدود می باشد.
در  نورستانی ها  رییس مجمع  نورستانی  محمد عارف 
این نشست تاکید کرد: دولت به حمالت شبانه طالبان 
هیچ  و  است  توجه  بی  غیرنظامی  مردم  مواضع  علیه 

واکنش خاصی نداشته است.
به گفته وی، طالبان در 3 سال گذشته، چندین مرتبه 
مردم مناطق کامدیش و برگمتال والیت نورستان را قتل 
عام  و بسیاری ازخانه های آنان را به آتش کشیده اند، 
مبنی  مردم  تقاضای مکرر  با وجود  مرکزی  اما دولت 
بر عملیات نظامی علیه شبه نظامیان طالبان، هیچ گونه 

اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
عبدالرازق حیدری یکی از بزرگان قومی نورستان نیز 
در این نشست گفت: مردم والیت نورستان از حمالت 
شبه نظامیان طالبان به سطوح آمده که در آخرین مورد 
گروه  حمله  نتیجه  در  فطر  سعید  عید  دوم  روز  در 
طالبان، 11 پولیس، 1 زن و 1 کودک کشته و 3 پولیس 

دیگر به اسارت گروه طالبان درآمدند.
ایجاد  طالبان،  نظامیان  شبه  علیه  گسترده  عملیات 
پاسگاه های امنیتی و افزایش تشکیالت پولیس محلی، 
این  در  که  بود  بزرگان  این  اصلی  خواسته های  از 

نشست به آن تأکید شد.
این  نشدن  عملی  صورتی  در  دادند  هشدار  آنان 
خواست ها این والیت شاهد فجایع بزرگتری به دست 

شبه نظامیان طالبان خواهد بود.

از طالب نوازِی کرزی تا طالب...
رییس جمهور  زادگاه  والیِت  در  و  پست  این  در  کرزی 
با  حکومتش  سال های  تمام  در  کرزی  می شود،  محسوب 

سیاست طالب نوازی و طالب پروری ظاهر گردیده است. 
ممکن است یکی از انگیزه ها و دالیل اصلی اظهارات جنرال 
عبدالرزاق فرمانده پولیس قندهار در تعارض با سیاست و 
عمل کرد رییس جمهور کرزی، حضور این فرمانده جوان در 
میدان های جنگ با طالبان و قساوت و سفاکی طالبان باشد؛ 
دستور  مؤثریت  و  به درستی  پرسش  مورد  اصلی  نکتۀ  اما 
کشتار این فرمانده در مبارزه و جنگ با طالبان برمی گردد. 

مشکل بحران و بی ثباتی سیاسی و امنیتی افغانستان با کشتار 
بدون محاکمۀ تروریستان طالب حل می شود یا با محاکمۀ 

علنی و عادالنۀ آن ها در محاکم افغانستان؟ 
حکومت کرزی در طول این سیزده سال نه تنها به محکمۀ 
جنایت کاران  و  مجرمین  سایر  و  طالب  تروریستان  علنی 
فاسد نپرداخته، بلکه هزاران جنگ جوی آن ها را از زندان ها 
بدون محاکمه آزاد کرده است. بسیاری از زندانیان رها شده 
از بند دوباره به صفوف تروریست های طالب برگشته اند و 

دوباره دست به کشتار زده اند. 
اگر به جای کشتار بدون محاکمۀ طالب در میدان های  اما 
تروریستان  این  تعقیب،  و  بازجویی  محل  در  یا  و  جنگ 
به صورت علنی و عادالنه مورد محاکمه قرار گیرند، تبعات 

آن برای افغانستان عبارت خواهند بود از:
-1 شکل گیری و استحکام نهاد و سیستم عادالنۀ قضایی 

-2 گسترش حاکمیت قانون در کشور
-3 تقویت حضور سرتاسری و رو به گسترش دولت در 

تمام جغرافیای افغانستان
-4 افزایش روحیۀ رزمی نیروهای امنیتی و نظامی و ایجاد 
با تروریسم و  تعهد فزاینده در میان این نیروها در مبارزه 

عوامل بی ثباتی
-5 ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و دولت و ارتقای متصاعد 

مشروعیت دولت و نظام حاکم سیاسی افغانستان
-6 ایجاد فاصلۀ فزاینده میان مردم و طالبان و نفرت افکار 

عمومی در برابر اندیشه و عمل کرد طالبان
-7 غلبۀ رو به گسترش قانون، عدالت و حاکمیت قانون بر 

فساد، بی ثباتی و بی عدالتی.

تحلیلگران:

توافق نامزدان با تهدید کرزی مواجه است

کنفرانس تشکیل دولت وحدت ملی 

بحث هـای اشـتراک کـننده گـان 



کمیسیون انتخابات:

پروسۀ ابطال آرا هفتۀ جاری آغاز می شود

سال ششم   y شمارة یک هزار  سه صدو پنجاه و دو   y یک شنبه  19 اسد / مرداد  y 1393 13 شوال المکرم   y 1435 10 اگست   72014 www.mandegardaily.com

لوئیز انریکه و اولویت هایی که به انجام رساند

کاپیتان چلسی پیوستن لمپارد به منچستر 
تری  خواند.  شگفت انگیز  را  سیتی 
به  چلسی  هواداران  همانند  او  می گوید 
هض+م  را  انتقال  این  می تواند  سختی 

کند و با آن کنار آید.
شاید بتوان گفت که عجیب ترین انتقال 
پیوستن  انگلیس  برتر  لیگ  در  بازیکن 
باشد.  منچسترسیتی  به  لمپارد  فرانک 
از سال ها حضور در جمع  لمپارد پس 
آبی پوشان لندن قراردادش را با این تیم 
تمدید نکرد و به نیویورک سیتی آمریکا 
پیوست اما طولی نکشید که او با باشگاه 
توافق رسید و حاضر  به  منچستر سیتی 
قهرمان  برای  قرضی  صورت  به  تا  شد 

فصل قبل لیگ جزیره به میدان برود.
لمپارد چهره بسیار محبوبی در ورزشگاه 
یک  چند  هر  او  است.  استمفوردبریج 
تاریخ  گلزن  بهترین  اما  است  هافبک 
اما  می آید  شمار  به  چلسی  باشگاه 

تصمیم گرفت به منچسترسیتی برود که 
هواداران  خشم  باعث  شک  بدون  این 
چلسی شده است و هنوز آنها در شوک 

این انتقال هستند.
این  بازیکنان  بر هواداران چلسی  عالوه 
تیم هم پیوستن لمپارد به سیتی را باور 
ندارند. جان تری، کاپیتان این تیم گفت: 
تماشاگران به سختی می توانند این انتقال 
را درک کنند. خود من هم از این انتقال 
شگفت زده شدم. هواداران لمپارد را یک 
بازیکنان  ما  می دانستند.  واقعی  قهرمان 
این  با  می توانیم  سختی  به  هم  چلسی 
با بازیکنی مثل  بیاییم. من  موضوع کنار 
لمپارد همبازی نبوده ام. او واقعا خوب و 

روز به روز در حال پیشرفت بود.
تری  که  است  بازیکنانی  از  دروگبا 
و  زیاد  خاطرات  او  با  لمپارد  همچون 
قهرمانی  آن  مهمترین  که  دارد  شیرینی 
در لیگ قهرمانان اروپا است. تری درباره 
بازگشت دروگبا به استمفوردبریج گفت: 
است.  خوبی  بازیکن  هم  االن  دروگبا 
سخت  هم  تمرین  در  حتی  او  کنترل 
است. او از نظر بدنی بسیار قوی است. 
بسیار مهم  او در چلسی  حضور دوباره 
که  چرا  کند؛  می  کمک  تیم  به  و  است 

دوست دارد همواره پیروز باشد.

باشگاه بارسلونا با توماس فرمایلن به توافق رسید.
رسانه های انگلیسی از عالقه توماس فرمایلن برای 

پیوستن به بارسلونا خبر دادند.
مرته ساکر  و  کوشیلنی  کنار  در  بلژیکی  مدافع  این 
گذشته  سال های  در  توپچی ها  اصلی  مدافعان  از 
به  فصل  این  پایان  در  فرمایلن  قرارداد  اما  بودند 
پایان می رسد و به نظر می رسد با ابراز عالقه این 
قرارداد  مبلغ  تنها  نوکمپ،  به  رفتن  برای  بازیکن 
آن  برای  باید  باشگاه  دو  سران  که  می ماند  باقی 

تصمیم بگیرند.
سپری  آرسنال  در  را  خوبی  روزهای  فرمایلن 
نمی کند. او در بازی های اخیر آرسنال نیمکت نشین 
بود و همین احتمال جدایی او را افزایش می دهد. 
خط  برای  جدیدی  چهره  جذب  دنبال  به  انریکه 
کاپیتان  می رسد  نظر  به  و  است  بارسلونا  دفاعی 

آرسنال چهره مورد عالقه اوست.

در  ضددولتی  راهپیمایی  یک  برگزاری  از  پیش 
اسالم آباد که توسط احزاب مخالف پاکستان برای 
شده  سازماندهی  میالدی  جاری  سال  اگست   14
امریکا از شهروندان خود خواست تمامی سفرهای 
غیرضروری خود را به این کشور جنوب شرق آسیا 

به تعویق بیندازند.
امور  وزارت  پی.تی.آی،  خبرگزاری  گزارش  به 
خارجه امریکا به شهروندان این کشور هشدار داد 
تا تمامی سفرهای غیرضروری خود به پاکستان را 

به تعویق بیندازند.
تروریستی  گروه های  وجود  افزود:  وزارتخانه  این 
خارجی و بومی خطری برای شهروندان امریکا در 

کل پاکستان محسوب می شود.
است،  آمده  مسافرتی  هشدار  این  ادامه  در 
اهداف  به  مکرراً  پاکستان  در سراسر  تروریست ها 
مدنی، دولتی و خارجی حمله می کنند. این حمالت 
شدیدا  سایت های  به  مسلحانه  حمله های  شامل 
تاسیسات  و  فرودگاه ها  جمله  از  شده  محافظت 
امنیتی  اقدامات  به  اسالم آباد  دولت  است.  نظامی 
شدید خود به ویژه در شهرهای مهم ادامه می دهد.

که  است  آن  از  حاکی  تهدیدآمیز  گزارش های 
برای  فرصت هایی  دنبال  به  تروریستی  گروه های 
حمله به مکان هایی هستند که شهروندان امریکایی 
و غربی ها در آنجا تجمع و یا از آن ها دیدار می کنند.

و  جنایتکار  گروه های  است  آمده  هشدار  این  در 
به  دست  باج  دریافت  برای  مرتبا  تروریست ها 

آدم ربایی می زنند.
علیه  تظاهرات  افزود:  امریکا  امور خارجه  وزارت 
امریکا غیرعادی نیست و پتانسیل این را دارد تا به 
در  امریکایی  شهروندان  به  شود.  کشیده  خشونت 
پاکستان شدیدا توصیه شده تا از تمامی اعتراضات 

و گردهمایی های بزرگ اجتناب کنند.

روند  که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
و  نامزدان  ناظرین  حضور  در  جاری  هفته  در  آرا  ابطال 

ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی آغاز خواهد شد.
علنی  آرا  ابطال  مورد  در  تصمیم  که  گفت  نور  نورمحمد 

خواهد بود.
و  است  توسعه  درحال  معلوماتی  بانک  که  افزود  وی 
کارمندان این کمیسیون آموزش می بینند و بعداً این سیستم 

به کار خود آغاز می نماید.
به  آرا  ابطال  تمام  که  گفت  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 
اساس چک لستی که نامزدان روی آن توافق نموده است، 

صورت می گیرد.
به گفتۀ نور، این سیتسم مشخص می سازد که کدام برگه های 
رای دهی را قبول و کدام آن به ابطال می رود و زمانی که به 
ابطال می رود و بعد از مشوره با تیم های نامزدان آرا ابطال 

می گردد.

تالش برای تسریع روند تفتیش
این  که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون تالش دارد تا تیم های روند تفتیش را بیشتر سازد 
و روند را سرعت بدهد تادر چند هفته آینده روند به پایان 

برسد.
اما وی گفت: »ولی هنوز هم ما نمی توانیم وقت مشخصی را 
قید کنیم که روند به زودی به پایان می رسد چون نماینده های 
هردو نامزد در پروسه دخیل اند و بعضی اوقات میان شان 

تنش پیدا می شود و روند را کندتر می سازد.«
اما آقای نور تأکید کرد که کمیسیون در صدد این است تا 
ابهاماتی که میان تیم ها و ناظرین نامزدان ریاست جمهوری 
وجود دارد، از میان برداشته شود و به همین دلیل امروز با 
صورت  بحث هایی  کمیسیون  کارمندان  و  نامزدان  ناظرین 
گرفت تا این ابهامات را از میان برداشته شود و این روند 

سرعت پیدا کند وبه زودترین وقت به خاتمه یابد.

گروه تروریستی داعش که هم اکنون بخش هایی از 
را  امریکا  رئیس جمهوری  را تصرف کرده،  عراق 
تهدید کرد که به سرزمین امریکا نیز حمله خواهد 

کرد.
ابوموسی،  کالر،  دیلی  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
یکی از سخنگویان گروه تروریستی دولت اسالمی 
پایگاه خبری  به  )داعش( در مصاحبه یی ویدیویی 
»Vice Media« گفت: به امریکا می گویم که این 
خالفت اسالمی ایجاد شده است. ترسو نباشید و به 
جای اعزام سربازانتان که در عراق به سخره گرفته 

شده اند، به ما با پهپادهایتان حمله کنید.
وی افزود: ما این سربازها را در همه جا به سخره 
به  را در کاخ سفید  خواهیم گرفت و پرچم خود 

اهتزاز در می آوریم.
این ویدئو بخشی از یک ویدیوی چند بخشی در 
تا  دارد  قصد  که  است  داعش«   Vice Media«
 Vice کل آن را منتشر کند. مدیان دیره، گزارشگر
Media اخیراً سه هفته را در شهر رقه سوریه که 
تروریستی  گروه  این  و  است  داعش  کنترل  تحت 

ادعا کرده که این شهر پایتخت خالفت اسالمی اش 
است، گذراند.

این تهدید داعش برای حمله و تصرف امریکا پیش 
از بیانیه روز پنجشنبه باراک اوباما، رئیس جمهوری 
حمالت  اجازه  آن  در  که  گرفت  صورت  امریکا 

هوایی علیه شبه نظامیان داعش را صادر کرد.
اوباما در سخنرانی در کاخ سفید گفت: امروز من 
اجازه دو عملیات در عراق را صادر کردم. حمالت 
هوایی هدفمند برای حفاظت از نیروهای امریکایی 
خودمان و تالش های بشردوستانه برای حفظ جان 
هزاران شهروند عراقی که در کوهستان ها بدون آب 

و غذا گیر افتاده و با خطر مرگ مواجه هستند.
به  اربیل،  در  پیشروی ها  توقف  برای  افزود:  وی 
ارتش خودمان دستور داده ام تا علیه این شبه نظامیان 
حمالت هوایی هدفمند انجام دهند. ما قصد داریم 
تا گوش به زنگ باشیم و اگر این تروریست ها نیرو 
و تاسیسات ما در هر جای عراق از جمله کنسول 
گری ما در اربیل و سفارت ما در بغداد را تهدید 

کرد، دست به کار شویم.

و  نقل  فصل  در  بارسلونا  اهداف  به  نگاهی  با 
مارتینز  انریکه  لوئیز  رسد  می  نظر  به  انتقاالت، 
کارش را به خوبی در این مرحله انجام داده است.

عنوان  به  پیش  ماه  چهار  تقریبًا  انریکه  لوئیز 
سرمربی بارسلونا معرفی شد و از آن روز به بعد 
بارتمئو سعی  زارتا و جوزپ  به کمک زوبی  او 
کردند تا تیمی را بسازند که در فصل 15-2014 

بتواند موفق باشد.
آن ها سه اولویت داشتند:

1- خرید دو دروازبان؛ به نظر می رسد انتقاالت 
تر  با آمدن  این پست صورت گرفت.  خوبی در 
دارد که می  را  این تصور  باشگاه  اشتگن جوان، 
تا  پست  این  بابت  از  را  خیالش  حدی  تا  تواند 
بازیکن،  این  کنار  در  کند.  راحت  ها  مدت 
عنوان  به  نظر می رسد  به  که  آمد  براوو  کلودیو 
بارسایی ها  البته  یار جانشین فرد معقولی است. 
ماسیب را هم دارند که فصل گذشته در تیم بسیار 

خوب کار کرد.
2- مهاجم گل زن؛ لوئیز انریکه از ابتدا بر روی 
خرید یک مهاجم تمام عیار تاکید داشت. زوبی 
زارتا نظرش بر انتقال مارکو رویس بود اما انریکه 
تنها یک ایده را دنبال می کرد؛ بازیکنی که قادر 
پای  با  چه  کند.  زنی  گل  مسی  کنار  در  باشد 
او سر زن  بهتر که  با پای چپ، چه  راست، چه 
لیگ  بزرگ، ستاره  انتقال  باشد. پس در یک  هم 
مبلغ  با  لوئیز سوارز  نیوکمپ آورد.  به  را  جزیره 
تا خیال  منتقل شد  بارسلونا  به  یورو  میلیون   88

انریکه از خط حمله به شکل کامل راحت شود.
3- در اختیار داشتن 4 مدافع؛ اگر یک باز نگری 

در ذهن داشته باشیم، راحت می توانیم مهم ترین 
کنیم.  کشف  را  بارسلونا  های  شکست  عوامل 
قهرمانی  انتظار  آن  از  همگان  که  دفاع  بی  تیمی 
در هر جامی را دارند، اما باور کنید که امکانش 

سخت است.
پا فشاری کرد  تاتا  تیتو و  انریکه بر خالف  پس 
هافبک  نه  مدافع؛  بله،  شود،  خریداری  مدافع  تا 
قلب  در  او  از  بتوان  مواقع خاص  در  که  دفاعی 

خط دفاع استفاده کرد.
در نتیجه باشگاه بارسلونا، تقریبًا به آن چه که در 
انتقال  گلر،  دو  آوردن  است.  رسیده  داشته  ذهن 
یکی از بهترین مهاجمین دنیا و تکمیل کردن خط 

دفاعی.
در حال حاضر، تنها یک گزینه باقی مانده که هم 
چنان کاتاالن ها وضعیتش را دنبال می کنند. شاید 
قبال  در  را  تصمیمش  تر  زود  انریکه  لوئیز  اگر 
نمود، حاال خوان  می  اتخاذ  آلوز  دنی  و  ترکیب 
رسد  می  نظر  به  اما  بود.  نیوکمپ  در  کوادرادو 
تالش  نیز  هدفش  آخرین  خرید  برای  انریکه 
فیورنتینا  کلمبیایی  وینگر  آمدن  با  و  کرد  خواهد 

تیمش را تکمیل خواهد کرد.

تری: 

من هم به سختی می توانم انتقال لمپارد را باور کنم
توافق کاپیتان آرسنال با بارسلونا

درخواست امریکا از شهروندانش برای لغو سفرهای 
غیرضروری به پاکستان

داعش امریکا را تهدید کرد: 

»پرچم خود را در کاخ سفید به اهتزاز در می آوریم«

ورزش
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وايي،  ادارې  د مالتړ  د رسنیو  او  یوشمېر غړي  د وليس جرګې 

افغان حکومت هڅه کوي چې د طالبانو د ځپلو او په سزا رسولو 

پر ځای هغوی پیاوړي کړي. دوی وايي، ولسمرش فکر کوي چې 

په دې کار رسه به افغان ملت خوښ کړي؛ خو په وینا یې چې دې 

کار له افغان حکومت او ولسمرش نه د خلکو کرکه زیاته کړې ده.

په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  توخي  حمیدالله  غړي  جرګې  وليس  د 

پر وړاندې هغه  د طالبانو  افغان حکومت  مرکه کې وویل، چې 

دریځ چې باید غوره کړی یې وای نه دی خپل کړی.

هغوی  د  وړلو،  منځه  له  د  طالبانو  د  باید  حکومت  وايي،  هغه 

الزم  لپاره  مخنیوي  د  تویېدو  د  دوینو  ملت  د  او  رسولو  سزا  په 

اقدامات کړي وای؛ خو له بده مرغه چې داکار ونشو.

ملت  افغان  ټول  د  طالبان  زیاتوي،  غړی  دغه  جرګې  وليس  د 

دښمن او پر وړاندې یې جدي ګواښ دی، چې هره ورځ بېګناه 

خلک په شهادت رسوي.

نوموړي وویل، په کار وه چې طالبانو ته د خپلو کړنو درنه سزا 

ورکړل شوې وای؛ خو ولسمرش کرزي د دې پر ځای چې هغوی 

ته سزا ورکي ترې مالتړ یې وکړ.

د ښاغيل توخي په خربه، ولسمرش کرزي ټول هغه کسان له بنده 

خوشې کړل، چې د ملت وینې یې تویې کړې وې او فکر کوي 

چې په دې کار رسه به افغان ملت ترې خوښ يش؛ خو په وینا 

یې، چې افغان ملت د طالب په دښمنۍ پوه شوي دي، د هغوی 

کړنې ور معلومې دي او له زندان نه د هغوی په خوشې کېدلو 

یې د طالبانو ترڅنګ له ولسمرش کرزي او حکومت نه هم نفرت 

پيدا شوی دی.

ده زیاته کړه، دا د ولسمرش کرزي دنده ده، چې ټول افغان ملت 

له ګواښونو، وژنو او وینو تويېدو وژغوري، خو په حقیقت کې 

ولسمرش کرزي خپله دنده هېره کړې، د دې پر ځای چې ملت 

وژغوري طالبان یې پیاوړي کړل.

نوموړی په دې اند دی، چې طالبان د یوه کيل، یوه والیت او یوه 

قوم دښمن نه دی، بلکې د ټول افغان ملت دښمن دی، چې د 

هیچا له وژلو یې الس نه دی اخیستی، بلکې په هر چا یې چې 

الس بر شوی وژلی او ګواښلی یې دی.

هغه حکومتي ځواکونه هم بېګناه وبلل او زیاته یې کړه، چې د 

هېواد  او  خاورې  خپلې  د  چې  دي  ناروا  ځکه  هم  وژل  هغوی 

ساتنه کوی. 

مجیب  مرش  ادارې  مالتړ  د  رسنیو  ازادو  د  کې  حال  همدې  په 

خلوتګر ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې افغان حکوم 

په ښکاره له طالبانو رسه د سولې د خربو اترو او سولې پروسې ته 

د طالبانو د را ماتولو دریځ خپل کړی؛ خو د پردې تر شا نور څه 

پراته دي او غواړي چې طالبان پیاوړي کړي،

پروسې  له  سولې  د  غوښتنه  حکومت  افغان  د  وايي،  نوموړی 

غیر د طالبانو پياوړتیا، مالتړ او تقویه کول دي. نوموړی د افغان 

چې  ګڼي،  مالتړ  او  ګټه  په  طالبانو  د  هم  پرېکړه  هغه  حکومت 

ویيل ول، په رسنیو کې باید د امنیتي ځواکونو په مالتړ اعالنونه 

خپاره نيش.

ډېر  اعالنونو  دې  له  ټلوېزونه  افغان  کړه،  زیاته  خلوتګر  ښاغيل 

د  زیاتی،  رسنیو  افغان  پر  یې  به  بندېدل  چې  کوي  ترالسه  عاید 

رسنیو له ټولو قوانینو او موازینو رسه خالف او غیر قانوين کار 

دی، چې په پایله کې به یې ټلوېزونه سرت عاید له السه ورکړي 

او وبه تړل يش.

نوموړي زیاته کړه، افغان امنیتي ځواکونه چې د خپلو خلکو او 

خاورې د ساتنې لپاره هره ورځ قربانۍ ورکوي، یو ډول ستاینو او 

قدردانۍ ته اړتیا لري، چې د هغوی په مالتړ د دا ډول اعالنونو 

خپرېدل د هغوی له هڅو او هاند نه د ستاینو یوه برخه ده.

په  او  دي  ګټه  په  طالبانو  د  بندیدل  اعالنونو  دې  د  وویل،  هغه 

حکومت کې یوشمېر کړئ هڅه کوي، چې د طالبانو ننګه وکړي؛ 

د  دوی  د  اړه  دې  په  اوسه  تر  حکومت  چې  کړه،  یې  زیاته  خو 

اعالمیې ځواب نه دی ورکړی.

د  »نی«  یا  ادارې  د مالتړ  نه  ازادو رسنیو  له  وړاندې  څو ورځې 

یوې اعالمیې په خپرولو رسه د حکومت دا دریځ رد او غیر قانوين 

وباله.

حکومت د سولې تر نامه الندې غواړي 

طالبان پياوړي کړي

رحیمی:

 مدرنیزه ساختن زراعت به سود اقتصاد افغانستان است
وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که 
رشد  زمینۀ  در  افغانستان،  زراعت  مدرنیزه کردن 

اقتصاد کشور موثر واقع می شود.
افغانستان،  مالداری  و  زراعت  وزارت  مسووالن 
آغاز برنامه ترویج زراعت با تکنالوژی پیشرفته را 
موفق، موثر و ساده عنوان کرده و تداوم این برنامه 

را به نفع رشد اقتصاد دهقانان کشور می دانند.
برنامه ترویج زراعت به سیستم عصری از سوی 
مالی  همکاری  به  مالداری  و  زراعت  وزارت 
امریکایی  دانشگاه های  تخنیکی  کمک  و  امریکا 

در افغانستان به پیش برده می شود.
مالداری  و  زراعت  وزیر  رحیمی  آصف  محمد 
از  گرامی داشت  مراسم  در  شنبه  روز  افغانستان 
گفت  و  خواند  موثر  را  برنامه  این  مزرعه،  روز 
افغانستان  تمام والیات  به  آنرا  تا  تالش می کنند 

گسترش بدهند.
او گفت: »دانشگاه های مریالند، واشنگتن ستید، 
پردو، تحت رهبری دانشگاه کالفورنیا دیفس در 
بخش زراعت افراد تخنیکی خود و دستآوردهای 
خود را به نمایش می گذارند تا دهاقین و مامورین 
ترویج در افغانستان بیاموزند عالقه مندی وزارت 
پیدا  توسعه  پروگرام  این  که  است  این  زراعت 

کند.«
مالداری  و  زراعت  وزارت  معلومات  اساس  به 
این  به  سال  دو  حدود  از  برنامه  این  افغانستان، 
طرف در کابل، ننگرهار، بلخ، هرات، سمنگان و 

کاپیسا عماًل آغاز شده است.
افغانستان، در  به گفتۀ مسووالن وزارت زراعت 
تا طریقه  بیشتر تالش صورت گرفته  برنامه  این 
کشت، آبیاری و جمع آوری حاصالت به سیستم 
کیمیاوی صورت  مواد  از  استفاده  بدون  و  ساده 

گیرد.
زنان  برای  ترویج زراعت  برنامه  این  یک بخش 
زراعت  وزارت  معلومات  قرار  که  باشد  می 
طریق  از  زنان  از  زیاد  شماری  برای  افغانستان 

بخش  در  زراعتی  های  فارم  و  تعلیمی  مراکز 
ترویج زراعت آموزش داده شده است.

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری راه 
اندازی برنامه تعلیمی برای زنان افغان در بخش 
و  دانسته  استثنایی  برنامه  یک  را  زراعت  ترویج 
می گوید، زنان در شهر ها نیز می توانند از آن 
استفاده موثر نمایند:  هیچ وقت در وزارت زراعت 
چنین کار بزرگ برای خانم ها نبوده و این یک 
ابتکاریست که فوق العاده نیاز است در افغانستان 
خانم ها اگر سه بسوه و چهار بسوه زمین داشته 

باشد در حویلی خود فوق العاده می توانند از آن 
بهتر  شان  اقتصاد  طریق  این  از  و  کنند  استفاده 

شود.«
آقای رحیمی ضمن تأکید بر بیرون نشدن زراعت 
ختم  از  پس  می توانند  زنان  می گوید،  شهرها  از 
های  فارم  ایجاد  با  عملی  و  نظری  آموزش های 
کوچک زراعتی زنان در ولسوالی ها را نیز تحت 

پوشش قرار دهند.
هر چند عایدات زراعتی بخش عمده از اقتصاد 
افغانستان خوانده می شود، اما انتقاد های موجود 
اند که ظرف 13 سال گذشته توجه الزم به این 

بخش صورت نگرفته است.
ابراز  افغانستان  مالداری  و  زراعت  وزارت  اما 
امیدواری می کند که با نهادینه شدن این برنامه و 
ایجاد فارم های زراعتی در کشور تغییرات خوب 

در بخش زراعت رونما گردد.

مقامات نظامي انگلیسي مطرح کرده اند، مأموریت 
نظامیان  آموزش  بر  مبني  کشور  این  نظامیان 
پایان  به  تروریست ها  با  مبارزه  براي  افغانستان 

رسیده است.

افسران عالي رتبه وزارت  از  مت جکسون، یکي 
نیروهاي  است،  کرده  اعالم  اخیراً  انگلیس  دفاع 
نظامیان  توسط  کافي  اندازه  به  افغانستان  نظامي 

انگلیسي آموزش دیده اند. 
اضافه  انگلیس  دفاع  وزارت  رتبه  عالي  افسر  این 
کرده که حوادثي مانند آنچه در یک آکادمي نظامي 
کشور  این  در  ندرت  به  داد  رخ  افغانستان  در 
اتفاق مي افتد و نظامیان افغاني مي توانند این گونه 

حمالت را دفع کنند.
است،  کرده  اعالم  همچنین  رتبه  عالي  افسر  این 
امسال  دسمبر  ماه  در  امریکا  نظامي  نیروهاي 
افغانستان را ترک مي کنند و مأموریت آنها به پایان 

مي رسد. 

پایان مأموریت نظامیان انگلیسي در افغانستان
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