
اهمیت  حایز  نکته  دو  امریکا  برای  اکنون 
یکی  انتخابات  این  بستر  از  چگونه  است: 
تعیین  رییس جمهور  حیث  به  نامزدان  از 
گردد و حکومت وحدت ملی شکل گیرد. از 
طرف دیگر، واشنگتن به این فکر است که 
تقلب هایی که  به  توجه  با  انتخابات  چنانچه 
صورت گرفته و کشمکش های سیاسی که به 
وجود آمده است، منتیج به پیروزی نشود، 
کرزی  از  خالی  را  افغانستان  کاخ  چگونه 
اریکه  در  کرزی  حضور  ادامۀ  زیرا  کند؛ 
مطلق  استبداد  سوی  به  را  کشور  قدرت، 
می کشاند و موقعیت سیاسی افغانستان را 
در ردیف کشورهای دیکتاتوری آسیای میانه 
این گونه حکم روایی،  ادامۀ  و  قرار می دهد 
بدون شک رویارویی شدید کرزی با امریکا 
و منافع آن کشور را در پی خواهد داشت؛ 
متحدان  دنبال  صورت  آن  در  کرزی  زیرا 

جدید خواهد بود
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

پولیس والیت هرات  فرماندهی  آمریت جنایی  مسووالن 
می گویند، در بیست وچهار ساعت گذشته در این والیت 
چهار زن جوان به دالیل مختلف کشته شده و عاملین آن 

تحت پیگرد  پولیس قرار دارند.
افراد به وسیله فیر مرمی و چاقو در  این  آنان می گویند، 
تاکنون  ولی  اند  شده  کشته  والیت  این  مختلف  مناطق 

انگیزه این واقعات روشن نشده است.
واقعات  این  از  یکی  ظن  به  را  تن  دو  توانسته  پولیس 
بازداشت کند و عاملین...                      ادامه صفحه 6

را  آرا  تفتیش  پروسه  می گوید  افغانستان  انتخابات  کمیسیون 
سرعت بخشیده و بعد از چاشت روز دوشنبه روند ابطال آرا نیز 

آغاز خواهد شد.
مسووالن این کمیسیون می گویند که در جریان پروسه ابطال آرا 
معلوم خواهد شد که چه مقدار رای پاک و چه تعداد آن تقلبی 

است.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه 
در یک نشست خبری در کابل گفت که روند ابطال آرا به گونۀ 

علنی خواهد بود و نتیجه آن نیز به وقت اعالم خواهد شد.
او گفت: »روند فردا)امروز( بعد از چاشت به صورت علنی در 
حضور داشت مطبوعات، ناظرین هر دو نامزد و مشاهدین ملی و 
بین المللی صورت می گیرید. یک میکانیزم مشخص بررسی ایجاد 
شده است تا تمام نهادهای...                          ادامه صفحه 6

که  سالی  دارد،  قرار   2014 سال  نیمه  در  افغانستان 
برای افغان ها به دلیل خروج تمام نیروهای بین المللی 
سرنوشت ساز است. نیروهای امنیتی داخلی با آزمون 
دشواری روبرو هستند. آزمونی که موفقیت آن می تواند 

بقای نظام را تضمین کند.
نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر در 14 والیت 
با طالبان می جنگند. این گروه امسال توانایی جنگ های 
از  برخی  بر  تسلط  برای  و  کرده  پیدا  را  رو  در  رو 

ولسوالی ها می جنگند تا برای شان قلمرو ایجاد کنند.
ولسوالی  از  امسال  تابستان  در  طالبان  حمله  نخستین 
این  نتوانستند  طالبان  ولی  شد  آغاز  هلمند  سنگین 
برای  گروه  این  حمالت  کنند.  تصرف  را  ولسوالی 
با  نیز  ننگرهار  و  غور  والیت  ولسوالی های  تصرف 

شکست مواجه شد.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز یک شنبه 
2 سنبله 1393 در یک کنفرانس خبری گفت حلقات 
استخباراتی همسایه ها طالبان را تشویق می کند که ناتو 
توان  داخلی  نیروهای  و  می شود  خارج  افغانستان  از 
مقابله را ندارند: »کسانی که در عقب این ها ]طالبان[ 
امسال  که  فهمانند  می  گونه یی  به  این ها  به  و  هستند 
نیروهای ناتو خارج می شود و نیروهای افغان توانایی 
حفظ افغانستان را نخواهد داشت و زمینه فراهم خواهد 
شد تا دوباره طالبان به قدرت برسند. این مفکوره هایی 
های  گروه  از  زیادی  تعداد  و  طالبان  برای  که  است 

تروریستی در داخل افغانستان فهمانده شده است.«
جنگجویان طالبان هفته گذشته توانستند چندین پوسته 
پولیس در ولسوالی های چهار دره و خان آباد والیت 
کندز را تصرف کنند و به سمت مرکز شهر پیشروی 

داخلی پس  نیروهای  توسط  نیز  این حمله  اما  نمایند 
پوسته  یک  بر  طالبان  مورد  ترین  تازه  در  شد.  زده 
حمله  تخار  والیت  غار  خواجه  ولسوالی  در  پولیس 
کردند و جنگ در این...                   ادامه صفحه 6

در 24 ساعت 4 زن 
در هرات به قتل رسیده است

کمیسیون انتخابات:

70 درصد آرا تفتیش شده است

پروسۀ ابطال آرا امروز آغاز می شود

بحـث اشـتراک کنـنده گان
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وزارت داخله:

با 168 گـروه تـروریـستی مـی جنگیم

پشت دومین صحبت اوباما با نامزدان

نگرانی امریکا از تداوم قدرت کرزی

صفحه 6

روز  ملی،  آجندای  کنفرانس  آدرس  از  افغانستان،  در  ملی  وحدت  دولت  پیشنهادی  ُمدل  یادداشت: 
پنجشنبه)22اسد/مرداد( در نشستی در هوتل کابل استار ارایه شد.

در این نشست، شماری از نخبه گان سیاسی، استادان دانشگاه، نماینده گان مجلس و نماینده گان شماری 
از سفارت خانه های خارجی مقیم کابل اشتراک کرده بودند.

در این سیمینار، نخبه گان دانشگاهی و سیاسی، روی چارچوب پیشنهادی تشکیل دولت وحدت ملی در 
افغانستان که از سوی کنفرانس آجندای ملی ارایه شده است، به گونۀ مفصل بحث و گفت و گو کرده و 

پیشنهادهای شان را به منظور غنامندسازی هرچه بیشتر این طرح، ارایه کردند.
صفحه 6متن سخنرانی سخنرانان این نشست، پس از این از روزنامۀ ماندگار به نشر می رسد.



برای  ریاست جمهوری  انتخاباِت  نامزد  دو 
مورد  در  و  کردند  دیدار  با هم  چندمین بار 
آینده  دولِت  در  اجرایی  پسِت  ایجاد  نحوۀ 
به بحث و گفت وگو پرداختند. ظاهراً کمیتۀ 
کردِن  نزدیک  منظور  به  که  ملی  وحدِت 
مورد  در  انتخاباتی  ستاد  دو  دیدگاه های 
توافق  به  بود،  شده  ایجاد  مشترک  اعالمیۀ 
در خصوِص پست اجرایی دست نیافت و 
کمیتۀ سوم، ادامۀ بحث در این مورد را به 
انتخاباتی واگذار کرد.  رهبراِن هر دو ستاد 
نامزد  دو  گفت وگوهای  جزییاِت  هنوز 
انتخاباِت ریاست جمهوری رسانه یی نشده، 
دیدارِ  دستاورد  تیم  هر  سخن گویاِن  ولی 
اما  کرده اند.  عنوان  چشم گیر  را  شنبه  روز 
در همین حال، عدم ارایۀ جزییات در این 
آن  از  نشان  واضح،  به صورِت  خصوص 
دارد که دو نامزد انتخابات در مورد مسایِل 
توافِق  به  اجرایی  پسِت  سر  بر  اختالفی 
نهایی  توافقات  اگر  زیرا  نرسیده اند.  کامل 
می شد، سخن گویاِن دو تیم از ارایۀ جزییات 

خوداری نمی کردند. 
کمیتۀ  در  نهایی  نتیجۀ  به  رسیدن  عدم 
مشترک، چیز غیرقابِل تصوری نبود. از آغاز 
ملی،  وحدت  کمیتۀ  در  گفت وگوها  روند 
احتماالً  که  داشت  وجود  گمانه زنی  این 
توافقاِت  بحث برانگیز،  مسایل  مورد  در 
در  هرچند  شد.  نخواهد  حاصل  مشخصی 
روزهای نخست، سخن گویاِن هر دو تیم از 
پیشرفت ها در کمیته های وحدت ملی ابراز 
خرسندی می کردند؛ ولی با این حال معلوم 
نیز آشکار  بود که روزی روی دیگِر سکه 
اختالف ها  آغازِ  از  عبارت  که  شد  خواهد 

بود. 
ریاست جمهوری  انتخاباِت  نامزد  دو  دیدار 
آن  از  قبل  شب  که  گرفت  صورت  زمانی 
اوباما رییس جمهوری  باراک  دیگر  بارِ  یک 
عبداهلل  داکتر  با  سومین بار  برای  امریکا 
داکتر  و  همگرایی  و  اصالحات  تیم  رهبر 
و  تحول  تیم  رهبر  احمدزی  اشرف غنی 
تداوم گفت وگوی تلیفونی انجام داد. محور 
گفت وگوی تلیفونی آقای اوباما، تشویق دو 
نامزد برای پایان دادن به اختالف ها و رسیدن 
به یک توافِق همه جانبه برای بیرون رفت از 
وضعیِت فعلی عنوان شده است. گویا امریکا 
به عنوان متحد استراتژیک افغانستان، هنوز 
به دست  توافقاِت  به  نسبت  نگرانی هایی 
می هراسد  این  از  شاید  امریکا  دارد.  آمده 

بینجامد  بن بست  به  دیگر  بارِ  توافقات  که 
تازه یی  با دشواری های  آن  راه حِل  یافتن  و 

همراه شود. 
شاید برای جامعۀ جهانی دیگر ساده نباشد 
اختالف برانگیِز  مسایِل  در  را  خود  که 
پُرهزینۀ  و  توان فرسا  جنجالی،  انتخاباِت 
سوی  از  ولی  سازد؛  سرگردان  افغانستان 
نیز  مسأله  این  جهانی  جامعۀ  برای  دیگر 
تالش  سال  سیزده  که  نیست  تحمل  قابل 
در  افغانستان  مردم  با  آن ها  مشترِک  کارِ  و 
جهت رسیدن به اهداف مشترک، به ناکامِی 

یأس انگیز و فاجعه بار منتهی شود. 
جهانی  جامعۀ  پای  که  پیش  سیزده  ساِل 
به  مشترک  اهداِف  خوردِن  پیوند  به دلیِل 
نمی رفت  گمان  چنین  شد،  باز  افغانستان 
که روزی این مأموریت به ناکامی بینجامد 
آستانۀ  در  سال  سیزده  دستاودهای  و 
برای  وقتی  اوباما  آقای  گیرد.  قرار  نابودی 
چندمین بار با نامزدهای انتخاباِت افغانستان 
صحبت می کند و از آن ها می خواهد که راه 
دقیقًا  بیابند،  اختالف ها  برای  بیرون رفتی 
خاطرنشان کرده است که بدون اعالمِ نتیجۀ 
انتخابات و ایجاد دولِت مشروع و قانون مند 
و  می رود  باد  بر  همه چیز  کشور،  این  در 
احتمال دارد که بارِ دیگر جهان به سال های 

پیش از یازده سپتمبر برگردد. 
به هیچ صورت، برگشت به گذشته هم برای 
نیست.  منتفی  برای جهان  هم  و  افغانستان 
و  بنیادگرایی  که  داد  نشان  عراق  تجربۀ 
پُرخطر  و  سخت جان  چنان  خشونت طلبی 
نیم جان شدِن آن دل  به  است که نمی توان 
چیزی  عراق،  فعلِی  وضعیت  کرد.  خوش 
طالبان  حاکمیِت  زمان  افغانستاِن  شبیه 
است. دلیل وضعیِت فعلی نیز کاماًل روشن 
تیوری  به  توسل  با  برخی ها  شاید  است. 
به  را  وضعیت  این  که  کنند  تالش  توطیه 
بسازند  مرتبط  نیروهایی  و  کشورها  همان 
که باعث سرنگونی زمام داری صدام حسین 
این  مسأله  واقعیِت  ولی  شدند؛  عراق  در 
در  نیز  صدام  از  پس  زمام داراِن  که  است 
عراق  رهبران  نبوده اند.  تقصیر  بدون  عراق 
نتوانستند وضعیِت خود را با جامعۀ جهانی 
تعامالِت  و  نیازها  حدود  و  کنند  روشن 
خود را بسنجند. این موضوع سبب شد که 
ترک  را  عراق  به یک باره  خارجی  نیروهای 
گروه های  آمدِن  وجود  به  سبب  و  کنند 

تندرو و بنیادگرای تازه در منطقه شوند. 

و  نادرست  برآوردهای  خالِف  افغانستان 
به  او،  اطرافیان  و  کرزی  آقای  شتاب زدۀ 
نیست.  مقایسه  قابل  عراق  با  هیچ صورت 
و  بیشتر  مراتب  به  مشکالتی  افغانستان 
محض  بالهِت  دارد.  عراق  از  گسترده تر 
نیروهای  خروج  بپذیریم،  که  بود  خواهد 
خارجی و یا کمک های جامعۀ جهانی هیچ 
تأثیری بر وضعیت سیاسی و نظامِی افغانستان 
از  تخمین،  و  برآورد  این  داشت.  نخواهد 
سِر ناآگاهی و یا دشمنی با افغانستان مطرح 
می شود و نتیجۀ آن هم چیزی بدتر از زمان 
گفتۀ  به  زیرا  بود.  خواهد  طالبان  حاکمیِت 
از  پس  دیگر  »داعش«  آگاهان،  از  بسیاری 
سر  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج 
برخواهد آورد. وقتی این وضعیت را پیش 
کرزی  آقای  اظهاراِت  باشم،  داشته  چشم 

معنا پیدا می کند.
خود  اظهارات  تازه ترین  در  کرزی  آقای   
روز  ده  در  که  کرده  تأکید  دیگر  بار  یک 
مشخص  انتخابات  سرنوشِت  باید  بعدی 
آغاز  کار  به  تازه  رییس جمهوری  و  شود 
می شود  مطرح  حالی  در  گفته ها  این  کند. 
که روند بازرسی آرا در کمیسیون انتخابات 
رسیده  بست  بن  به  عماًل  که  نگوییم   اگر 
ولی با دشواری های نگران کننده یی روبه رو 
ابطاِل آرا چنان  شده است. روند تفتیش و 
در  تازه  تقلب های  از  موجی  میان  در 
به  انتخابات صورت می گیرد که  کمیسیون 
باور برخی از آگاهان، نیاز به مرحلۀ تازه یی 
و  دست کاری ها  نوع  این  به  رسیده گی  از 
تقلب ها احساس می شود. در چنین فضایی 
ایجاد شفافیت  به  امیدوار  چه گونه می توان 

در نتایج انتخابات بود؟ 
انتخاباتی  تیم  دو  میان  سیاسِی  توافق های 
بر  انتخابات  نتیجۀ  که  دارد  ارزش  زمانی 
شود.  آرا مشخص  بازرسِی  و  اثِر شمارش 
تیم،  دو  رهبراِن  میان  انجام شده  توافق های 
در  دموکراسی  و  انتخابات  نفِی  معنای  به 
در  دقیقًا  توافق ها  این  نیست.  افغانستان 
ایجاد  و  انتخاباتی  عدالِت  تأمین  راستای 
دولِت مشروع و قانون مند در کشور است. 
این جاست که موضع گیری های آقای کرزی 
نظر  به  غیرصادقانه  و  متناقض  به شدت 
می رسد؛ چون بخش اصلِی بحران فعلی، به 

مدیریِت ایشان به وجود آمده است.       
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احمـد عمران

نتیجۀ انتخابات؛ 
چه قــدر دور و چه قــدر نزدیک!

 

رییس جمهور در دیدارهای جداگانه یی که با یان کوبیش 
فرستادۀ ویژه دبیرکِل سازمان ملل متحد و جیمز کانینگهام 
سفیر ایاالت متحده داشته، به تأکید گفته است که مراسم 
تحلیِف رییس جمهور آینده باید تا ده روزِ دیگر برگزار 

گردد و این مدت، بیشتر از این قابل تمدید نیست.
کرزی تذکر داده که دولِت او همۀ آماده گی های الزم را 
برای انتقال قدرت دارد و بنابراین، درخواسِت کمک مبنی 
بر تسریع روند بازشمارِی آرا و نیز انتخاِب رییس جمهورِ 

آینده داشته است.
تیم های  ناظراِن  میان  تنش ها  که  حالی ست  در  این 
انتخاباتی در کمیسیون انتخابات بر سِر بازشماری آرا هر 
روز با خشونت های فیزیکی همراه است و تا کنون این 

پروسه به هیچ دستاورد قابل توجهی نایل نشده است.
پرسش اصلی آن است که اگر آقای کرزی نیِت تسلیم دهی 
انجام  قدرت را داشته و دارد، چرا در عمل این کار را 

نمی دهد؟
کرزی  حامد  آماده گی های  و  قدرت  تسلیم دهِی  ادعای 
برای مراسِم تحلیِف رییس جمهور جدید، گزافه یی بیش 
مدیریِت  از  عماًل  که  بود  آقای کرزی کسی  زیرا  است. 
هر  در  او  مأموراِن  اکثر  و  ماند  عاجز  انتخابات  دورِ  دو 
آن،  بر  افزون  کردند.  دخالت  رسمًا  انتخابات  دورِ  دو 
حمایت زیرپوستِی شخِص آقای رییس جمهور از نامزد 
مشخصی نیز از چشِم کسی پوشیده نماند. پافشاری او بر 
ادامۀ کارِ اشخاصی چون امرخیل که آگاهانه یک پروسۀ 
دموکراتیک را به گند کشیدند، از نشانه های دیگری ست 
که نشان می دهد آقای کرزی نیتی بر تحویل دهِی قدرت 
ایام  در  او  خاموشی  از  می توان  هم چنان  است.  نداشته 
به  نیز  بود  رفته  پیش  جنگ  آستانۀ  تا  کشور  که  بحران 
عنوان نمونۀ دیگر یاد کرد. رییس جمهور حتا در همین 
دولت  تشکیل  شرط  به  آرا  بازشماری  که  روزهایی 
وحدِت ملی صورت می پذیرد هم، بی طرفی اش را حفظ 
نکرده و پیوسته از طریق عّمالش در داخِل کمیسیون ها به 

بحران دامن می زند.
قدرت  انتقال  از  دم  اعتباری  چه  با  کرزی  آقای  اکنون 

می زند؟
به نظر می رسد که رییس جمهور کرزی برای حفظ ظاهر 
به چنین اظهاراتی دست می زند. اما بسیار کودکانه خواهد 
آقای  گزافه های  جامعۀ جهانی  و  متحده  ایاالت  که  بود 
آنان  زیرا  بپذیرند؛  حقیقی اش  نیِت  عنوان  به  را  کرزی 
چه  با  جمهور  رییس  جناب  که  بودند  شاهد  خود  نیز 
مکاره گی و حیلی، همۀ راه های منطقِی خروج از بن بست 
امتیازگیری،  برای  پیوسته  و  ساخت  مواجه  بحران  با  را 

وضعیِت سیاسی را به سود خود مصادره کرد.
جامعۀ  نماینده گان  با  دیدار  به  تنها  جمهور  رییس  البته 
ریاست  نامزد  دو  هر  او  است.  نکرده  بسنده  جهانی 
در  نیز  را  تکه  این  اگر  که  است  دیده  نیز  را  جمهوری 
نتیجه  این  به  دست کم  بگذاریم،  دیگر  قطعاِت  پهلوی 
کدام قصدی  بازهم  رییس جمهور  احتماالً  که  می رسیم 
دارد. زیرا او در تمام ایام انتخاباتی، هم مدافِع انتخابات 
حساس،  جاهایی  در  حامی  تقلب کاران.  هم  و  بوده 
خاموشی گزیده و در اوقاِت دیگر فریاد برآورده است. 
به بیان دیگر می توان گفت که رییس جمهور دقیقًا نقشی 
را باز می کند که هم شریِک دزد است و هم رفیق قافله. 
به راستی  او  که  بود  امیدوار  نمی توان  خیلی  بنابراین، 
را  انتخاباتی  بحران  از  سالِم کشور  دادِن  عبور  در  سعی 
که  کند  معلوم  برای همه گان  آینده  دارد. شاید روزهای 
کوبیش،  یان  با  دیدارش  از  کرزی  جمهور  رییس  مراد 
جیمز کانینگهام و نامزداِن انتخاباتی چه بوده است. این 
هدف هر چیِز دیگری می تواند باشد، به خصوص احیا و 
استمرارِ منفعِت شخص و گروهِ آقای کرزی؛ اما این نکته 
به طور یقین روشن است که رییس جمهور به هیچ وجه 

در پِی حِل بحران و انتقال مسالمت آمیِز قدرت نیست.

شریک دزد و رفیق قافله
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بخش انرژی روسیه، پاشنه آشیل پوتین
تصمیم  امریکا  با  هماهنگی  در  سرانجام  اروپا  اتحادیه 
در  کند،  اعمال  روسیه  علیه  جدی  تحریم های  گرفت 
که  انرژی  بخش  برگرفتن  در  با  تحریم ها  این  که  حالی 
آسیب  میان مدت  در  می توانند  است  پوتین  آشیل  پاشنه 

جدی به حکومت پوتین وارد کنند.
اتحادیه اروپا سرانجام تصمیم گرفت تا در هماهنگی با 

امریکا تحریم های جدی علیه روسیه اعمال کند.
بخش  علیه  که  مجازات هایی  بر  عالوه  تحریم ها  این 
که  انرژی  بخش  تحریم های  شامل  شده اند  اعمال  مالی 
صادرات فناوری های بسیار پیچیده مورد نیاز در حفاری 
خام  نفت  پروژه های  و  قطبی  اکتشافات  دریا،  عمق  در 

شیل را ممنوع کرده اند نیز می شوند.
به  تا  دارند  را  بالقوه  قابلیت  این  تحریم هایی  چنین 
در  روسیه  جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر  حکومت 
میان مدت آسیب جدی وارد کنند اما باید به منظور بستن 
راه های گریز و پوشش قراردادهای که قباًل منعقد شده اند، 

تشدید شوند تا به طور مؤثر پوتین را ضعیف کنند.
و  نفت  بزرگ  تولیدکنندگان  از  یکی  همچنان  روسیه 
و  متعارف  ذخایر  کاهش  با  اما  است  جهان  طبیعی  گاز 
کشور  این  روسیه  برای  تولید  هزینه های  شدن  گران تر 
نیاز مبرمی به فناوری های غربی دارد تا تولید نفت خود 
را حفظ کرده و با استفاده از فناوری های حفاری مدرن 
را  هزینه ها  متعارف  غیره  و  دریایی  منابع  از  استفاده  و 
کنترل کند. اگرچه مسکو با فرایند شکست هیدرولیکی 
در اروپا مخالفت کرده اما دومین بازار بزرگ در خارج از 
امریکای شمالی برای این فناوری است و چین بازار اول 
این فناوری محسوب می شود. این حوزه همان حوزه ای 
از  جلوگیری  با  می آیند.  در  اجرا  به  تحریم ها  که  است 
انتقال این فناوری و قطع همکاری غرب می تواند تولید 
نفت و گاز روسیه را در میان مدت به خطر بیاندازد و به 
نظام سیاسی اش  پوتین آسیبی جدی و حیاتی در حفظ 
وارد کند. در حال حاضر هیدروکربن ها بیش از دو سوم 
بودجه ای  درآمدهای  از  نیمی  صادرات روسیه و حدود 

آن را تأمین می کنند.
پوتین به منظور متعادل نگه داشتن بودجه و اجتناب از 
نارضایتی اجتماعی از طریق توزیع پول نیازمند به قیمت 

باالی نفت و تولید پایدار است.
که  می دهد  نشان  غرب  سوی  از  بخشی  تحریم های 
تجارت عادی دیگر قابل ادامه نیست و نمی توان نادیده 
بین المللی توسط روسیه را بدون  گرفتن کامل هنجاری 

مجازات گذاشت.
انرژی یک رویکرد  فناوری های  انتقال  دادن  قرار  هدف 
اینکه روسیه  انتظار  این حال  با  است  اصولی  درست و 

را تحت تحریم نفتی کامل به سبک ایران قرار دهیم غیر 
واقع بینانه است.

صادرات ایران قابل جایگزینی توسط دیگر تولیدکنندگان 
نفت  بشکه  میلیون   7 نمی توان  اما  بود  امریکا  شامل 
تولیدی روسیه در هر روز را جایگزین کرد. با توجه به 
ناپایداری بازارهای نفت بین الملل در جریان بحران های 
عراق، لیبی و نیجریه و شکنندگی بازیابی اقتصادی اروپا 
نفت  قیمت  افزایش شدید  می توان  به سختی  امریکا،  و 

را تحمل کرد.
به  روسیه  گاز  صادرات  علیه  تحریم  اعمال  همچنین 
رغم  به  است.  عملی  غیر  میزان  همان  به  نیز  اوکراین 
وابستگی  از  خالصی  منظور  به  اروپا  جدید  تالش های 
خطرناک خود به واردات گاز از روسیه به ویژه در مناطق 
شرقی اروپا با این حال این قاره نمی تواند در سال های 
آینده کاماًل جایگزینی برای گاز روسیه پیدا کند. با این 
وجود قابلیت روسیه به منظور اعمال فشارهای سیاسی و 

تجاری رو به تضعیف است.
با  تولیدکنندگان  دیگر  با  باید  روسیه  »گازپروم«  شرکت 
بازار گاز یکپارچه اروپا رقابت کند. تالش ها برای مبارزه 
با انحصار »گازپروم« ضربه بزرگ دیگری به مواضع این 

شرکت در سراسر اروپا خواهد زد.

برای  که  است  بعید  نیز  آسیا  در  مسکو  فزاینده  تمرکز 

موجب  نزدیک  آینده ای  طی  اروپا  گاز  تأمین  امنیت 
نگرانی جدی شود با این حال تحریم های بخش انرژی 
علیه روسیه در حال حاضر ضعیف هستند و ابعاد و زمان 
جدید  قراردادهای  تنها  تحریم ها  این  دارند.  محدودی 
را ممنوع کرده و معامله های بزرگی نظیر طرح مشترک 
شرکت های روس نفت و اکسون در دریای کارا که همین 

چند روز پیش افتتاح شد را پوشش نمی دهند.
در  و  تحریم ها  کردن  گسترده  منظور  به  تمایل  عدم 
انتقال  که  بود  خواهد  معنی  این  به  گاز  بخش  برگرفتن 
تکنولوژی و سرمایه گذاری در بخش های دریایی و نفت 
علت  که  دید  نخواهند  جدی  آسیب  روسیه  شیل  خام 
آن استفاده دوگانه ی اکثر تکنولوژی ها در هر دو بخش 

استخراج گاز و نفت است.
اتحادیه اروپا و امریکا باید با فوریت تحریم های بخش 
کنند  وضع  بهتر  تعریفی  با  گسترده  و  جامع تر  انرژی 
تحت  بگیرد  تصمیمی  است  ممکن  پوتین  آنکه  به ویژه 
بهانه کمک انسان دوستانه به شرق اوکراین حمله کند با 
این حال حتی افزایش تحریم های بخش انرژی نیز ممکن 
است او را مجبور به فرو نشاندن تنش ها در اوکراین نکند 
اما در طول زمان این قابلیت را خواهند داشت تا پایگاه 
قدرت پوتین را تضعیف کنند. غرب باید عزم خود برای 

شروع یک بازی بلندمدت را نشان دهد.«

زرداری خطاب به شریف:

 برای نجات دولت و دموکراسی 
فداکاری کن!

جشن استقالل اوکراین؛ 

هزینه 3 میلیارد دالری برای تجهیز ارتش
قطر:

 از داعش حمایت نمی کنیم

همزمان با ادامه تالش های ارتش اوکراین برای غلبه 
مناطق  در  روسیه  حامی  جدایی طلبان  بر  قاطعانه 
رژه ای  برگزاری  با  یکشنبه  روز  اوکراین  شرقی، 
نظامی در کی یف، بیست و سومین سالروز استقاللش 

از شوروی سابق را جشن گرفت.
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، سربازان که تعدادی 
علیه  جنگ  جبهه  به  مستقیمًا  است  قرار  آن ها  از 
جدایی طلبان حامی روسیه اعزام شوند، در مقابل پترو 
نظامی  رژه یی  اوکراین  رییس جمهوری  پوروشنکو، 

برگزار کردند.
بندر  در  دریایی  رژه یی  همچنین  و  کی یف  رژه  این 
»اودسا« از سال 2009 میالدی که ویکتور یانوکوویچ، 
غیر  را  کشور  این  شده  سرنگون  رئیس جمهوری 
قانونی اعالم کرده بود، برای نخستین بار برگزار شد.
گفت:  سربازان  به  رژه  این  مراسم  در  پوروشنکو 
استقالل  جنگ  دارند،  شرکت  آن  در  که  جنگی 
است که در تاریخ ثبت می شود. در مقابل شما یک 
عملیات ضد  منطقه  به  مستقیمًا  نظامی جدید  ستون 

تروریستی اعزام می شود.
این در حالی است که وسایل نقلیه زرهی مجهز به 
موشکی  سیستم  و  مسلسل  تانک،  ضد  سالح های 

پشت این ستون نظامی به راه افتادند.
در  که  است  مشخص  کاماًل  متاسفانه  افزود:  وی 
تهدید  یک  تحت  اوکراین  پیش بینی،  قابل  آینده ای 
نظامی دائم قرار خواهد داشت و ما باید یاد بگیریم 
که نه تنها با این مساله زندگی کنیم بلکه همیشه برای 

دفاع از کشور مستقلمان آماده باشیم.
پروشنکو ادامه داد: در سال 2015 تا 2017 میالدی 

صرف  ارتش  مجدد  تجهیز  برای  دالر  میلیارد  سه 
خواهد شد.

میدان استقالل کی یف که به »میدان« معروف است، 
سال گذشته شاهد تظاهرات های مردمی و سرنگونی 
سابق  رییس جمهوری  یانوکوویچ،  ویکتور  دولت 
پرچم  اوکراین  مردم  از  بسیاری  امروز  بود.  اوکراین 
جشن  در  و  داشتند  همراه  به  را  کشورشان  ملی 
برنامه  این  سازمان دهندگان  کردند.  شرکت  استقالل 
این  در  که  نظامی  پرسنل   1500 که  کردند  اعالم 
مراسم شرکت کردند، شامل 120 عضوی هستند که 
در جریان عملیات های نظامی اخیر دولت اوکراین در 

مناطق دونتسک و سوهانک شرکت داشتند.
داد  بی . بی . سی گزارش  در همین حال شبکه خبری 
که برخی از مردم اوکراین از برگزاری این رژه  نظامی 

انتقاد کرده و آنرا اتالف منابع مالی می دانند.

پارلمان  مقابل  در  دولتی  اعتراضات ضد  که  در شرایطی 
پاکستان ادامه دارد، نواز شریف در تالش است تا حمایت 
سیاسی رقیب خود آصف علی زرداری، رییس جمهوری 

پیشین پاکستان را به دست آورد.
خان،  عمران  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
انصاف  تحریک  حزب  رهبری  که  سابق  کریکت باز 
پاکستان را به دست دارد به همراه طاهر القدری، روحانی 
از  تن  هزاران  روزهای گذشته  توانستند طی  دولت  ضد 
حامیان خود را در مقابل پارلمان جمع کرده و استعفای 

نواز شریف، نخست وزیر پاکستان را خواستار شوند.
این  در  را  ارتش  مداخله  احتماالً  سیاسی  بن بست  این 
افزایش  بوده،  کودتا  سه  شاهد   1947 سال  از  که  کشور 

داده است.
حامیان  کردن  جمع  برای  شریف  نواز  راستا  همین  در 
سیاسی خود به زرداری همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر 
 )PPP( پاکستان  مردم  رهبری حزب  که  پاکستان  مقتول 
عصر  زرداری  است.  شده  متوسل  داشت،  عهده  بر  را 
روز جمعه از دوبی به پاکستان بازگشت و روز جمعه با 

شریف در الهور دیدار کرد.
ادامه  از  اعالم حمایت  با  پاکستان  سابق  رییس جمهوری 
از  را  دموکراسی  نباید  گفت:  کنونی  پارلمان  فعالیت 
باید  سیاسی  نیروهای  کرد.  منحرف  خود  اصلی  مسیر 

اختالفاتشان را از طریق مذاکره حل کنند.
وی از نواز شریف خواست برای نجات دولت و حمایت 
از دموکراسی و پاکستان فداکاری کرده و با معترضان به 

گفتگو بنشیند.
زرداری پس از دیدار با نواز شریف در جمع خبرنگاران 
گفت: من متعلق به پاکستانم نه جای دیگر. من از پارلمان 
را  معترضان  با  مذاکره  باید  شریف  اما  می کنم،  حمایت 
ادامه دهد. من از نخست وزیر درخواست کرده ام تا صبور 
باشد و از طریق سیاسی مشکل را حل کند. مذاکره راه حل 
این مشکل است. دموکراسی بدین معناست که هیچ گاه در 
را به روی مذاکره نبندیم. می توان اختالفات را از طریق 

مذاکره حل کرد.
عمران خان معتقد است که در جریان انتخابات پارلمانی 
ماه مه سال 2013 که به پیروزی نواز شریف با اکثریت آراء 
نخست وزیر  و  گرفته  صورت  گسترده ای  تقلی  انجامید، 
ناظران  نظر  زیر  زودهنگام  انتخابات  و  داده  استعفا  باید 

برگزار شود.
القدری رسما  اعتراضی عمران خان و طاهر  جنبش های 
سرنگونی  کنار  در  را  مختلفی  اهداف  و  نشده اند  متحد 
آن ها و  اما فشار مضاعف  دنبال می کنند.  دولت شریف، 
تعداد باالی معترضان، فشار زیادی به دولت شریف وارد 

کرده است.
سازش  دولت  با  گروه ها  این  از  یکی  اگر  حال  این  با 
کند، از قدرت گروه دیگر تا حد زیادی کاسته می شود. 
نمایندگان عمران خان و نواز شریف در پایان جدیدترین 
نمی توانیم  ما  گفتند:  خبرنگاران  جمع  در  خود  نشست 
درباره درخواست اصلی که استعفای نخست وزیر است، 

توافق کنیم.
فردا  ما  عمران خان روز شنبه در جمع حامیانش گفت: 
به اینجا می آییم. ما هر روز به اینجا می آییم و این روند 
از  پس  داشت.  خواهد  ادامه  شریف  استعفای  زمان  تا 
سخنرانی من تحصن برگزار می کنیم که سراسری خواهد 
باید تحصن  پاکستانی در هر جایی که هست  بود و هر 

برگزار کند.

وزیر خارجه قطر با بیان اینکه دوحه از گروه های 
تندرو از جمله داعش به هیچ وجه حمایت نمی کند، 
گفت: دیدگاه گروه های تندرو نسبت به منطقه با 

دیدگاه دوحه همخوانی ندارد.
اعالم  بیانیه یی  در  قطر  خارجه  وزیر  عطیه،  خالد 
از  تندرو  از گروه های  به هیچ وجه  کرد که دوحه 
نمی کند  پشتیبانی  )داعش(  اسالمی  دولت  جمله 
آن ها  خشونت آمیز  روش  و  اندیشه ها  با  قطر  و 

مخالف است.
وی با بیان اینکه دیدگاه گروه های تندرو نسبت به 
به  ندارد و دوحه  با دیدگاه قطر همخوانی  منطقه 
هیچ وجه از این افراد پشتیبانی نخواهد کرد، افزود 
که اظهارات اخیر مبنی بر اینکه دوحه از گروه های 

تندرو حمایت می کند سخنانی »غیردقیق« است.
رییس دستگاه دیپلماسی قطر با بیان اینکه کشورش 
تمام تالش خود را برای برقراری ثبات و عدالت 
در منطقه انجام می دهد، خواهان اقدامات گروهی 
برای پایان دادن به خشونت در عراق و سوریه شد.
امنیت  برقراری  به  را  عراق  دولت  همچنین  وی 
که  داد  تعهد  و  کرده  ترغیب  غیرنظامیان  برای 
مردم  برای  بشردوستانه  حمایت های  به  کشورش 

عراق ادامه دهد.

هافینگتونپست



هر طرف می رویم، می رسیم به جدیدترین تکنالوژی ها؛ آی پد، تبلت و عجیب ترین 
این  از  راحت  هم  خیلی  نمی رسید!  هم  ژول ورن  فکر  به  حتا  که  گوشی هایی 
تکنالوژی ها استفاده می کنیم. بهتر است بگوییم چارۀ دیگری نداریم. حذف کردن 
هر کدام شان، شاید عواقبی داشته باشد که به هیچ وجه قابل قبول نباشند. تا قبل از 
این دربارۀ خطرات موبایل ها هشدارهایی داده شده بود اما آیا آی پدها و تبلت ها، 
که شاید به نوعی گوشی های بزرگتری هستند، این خطرات را چند برابر نمی کنند؟
که  امواجی  می شود؛  شروع  الکترومغناطیسی  امواج  میدان های  از  چیز  همه 
به خصوص چند سال پیش صحبت از سرطان زایی شان باال گرفت اما هیچ وقت 
نتایج قطعِی آزمایش ها به دست نیامد. شاید هم به دست آمد و هیچ وقت اعالم 
نشد. نکتۀ مهم در رابطه با این امواج این است: گوشی های همراه تبلت ها، دکل های 
پارازیت ها ما را احاطه کرده اند. هیچ راه فراری هم نیست، چون  انواع  BTS و 
این امواج تقریبًا همه جا وجود دارند. از خانه و اداره گرفته تا بیِگ دانش آموزان. 

واقعًا چه باید کرد؟

وایرلس ها خطرناک اند؟
احاطه کرده اند.  را  ما  امواج رادیویی هستند که  از  نوعی  الکترومغناطیسی  امواج 
اولیۀ  نتایج  اما  نشده،  اعالم  صددرصد  به صورت  چیزی  هیچ  هنوز  این که  با 
تحقیقات نشان می دهد که به خصوص امواج وایرلس )بی سیم( می توانند خطرناک 
باشند. یکی از این تحقیقات اولیه که نتایجش در مجلۀ نورواندولوژی )عصب ـ 
تومورشناسی( منتشر شد، تأثیر این امواج را بر مغز حیوانات بررسی کرد. نتایج 
نشان داد در معرض وایرلس بودن می تواند به DNA مغز آسیب برساند. تحقیقاِت 
دیگری که در مجلۀ بین المللی علوم پایه منتشر شد، نشان داد که این دستگاه ها به 

 DNA ویژه زمانی که نزدیک به سر قرار گرفته باشند، می توانند باعث تخریب
اکسیداتیوهای  میزان  است،  کرده  اعالم  منتشرشده  نتایج  جدیدترین  اما  شوند. 
استرس در بزاق افرادی که مدت زمان بیشتری از تکنالوژی های روز استفاده کرده 

اند، نسبت به کسانی که در معرض این امواج نبوده اند، بیشتر ترشح شده است.
 

»بالقوه« سرطان زا!
سازمان بهداشت جهانی چند سال پیش، یعنی در سال 2011 خبری را منتشر کرد 
که برای اکثریِت مردم دنیا ناخوشایند بود. نتایج تحقیقات نشان داده بود امواج 
وایرلس می توانند به صورت بالقوه سرطان زا باشند. بالقوه بودن این مسأله یعنی 
این که  از  قبل  اما  می شود  فراهم  بیماری ها  به  ابتال  امکان  خاصی  شرایط  تحت 
که  آن جا  از  بگیرید:  قرار  ظریف  خیلی  نکتۀ  یک  جریان  در  است  الزم  بترسید 
امواج  از  است  پُر  ما هم  دنیای  و  نشده  ثابت  قطعی  به صورت  هنوز هیچ چیز 
الکترومغناطیسی، به جای نگرانی باید به فکر راه حل هایی باشیم که در حال حاضر 
در دسترس مان هستند؛ راه حل هایی که حداقل استفاده از تبلت ها و آی پدها را 

امن و مناسب می کنند.
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جهان  در  مرگ  از  شنیدن  و  مرگ  از  گفتن 
و  ناراحت کننده  حسی  ابتدا  همان  از  کنونی، 
ایجاد  شنونده  و  گوینده  در  را  اضطراب آمیز 
می کند، حسی که برای انسان شناسان آشنا است 
و در مفهوم »تابو« خود را متبلور می کند: آن چه 
نباید بر زبان راند، آن چه نباید به سویش رفت 

و به کنش رساند. 
رانده  بیرون  ما  زنده گِی  از  را  مرگ  مدرنیته، 
بزرِگ  فرایندهای  شروع  که  همان گونه  است، 
شهرنشینی پس از رنسانس، به گونه یی نمادین 
با بیرون راندِن گورستان ها از شهر همراه بود. 
حوزه یی  به  ما  زنده گی  در  را  مرگ  مدرنیته 
است  چیزی  همان  این  و  است  رانده  تابویی 
اجتماعی  گروه های  و  حوزه ها  دربارۀ  که 
نگاه  است:  افتاده  اتفاق  نیز  دیگری  متعددِ 
بیماری،  سالمندی،  چون  پدیده هایی  به  کنیم 
در  و  جنون،  ذهنی،  و  فیزیکی  ناتوانی های 
و  زیستن  متفاوت  و  بودن  متفاوت  کالم  یک 
روزمرگی  متعارِف  جریان  خالف  در  حرکت 
در معنای عام آن و با سکانس ها و کلیشه های 
رویکرد  در  مدرنیته  آن؛  تعریف شدۀ  پیش  از 
ابزارسازندۀ خود  و  ابزارگرایانه  و  سودجویانه 
این  همۀ  است  کرده  تالش  انسان،  به  نسبت 
این  با  براند.  بیرون  ما  زنده گی  از  را  پدیده ها 
همگن  شکل  همواره  راندن  بیرون  وصف، 
مورد،  بر  بنا  و  است  نداشته  یک دست  و 
بیشتر  متفاوت،  موقعیت های  و  دوره  فرهنگ، 
اما،  است.  بوده  نسبی تر  یا  قطعی تر  کمتر،  یا 
و  کنش  و  اندیشه  هدایت  کالبدی،  کنترل 
خالل  از  که  نامریی یی  مرزهای  به خصوص 
زبان، ما را درون خود اسیر کرده و ما را ناچار 
به تبعیت از خود می کنند، این جا هستند تا ما 
مکان های  و  زمان ها  در  پدیده ها صرفًا  این  با 
خاصی وارد رابطۀ حسی/ ذهنی/کنشی شویم: 
بیماران روانۀ بیمارستان ها می شوند، کهن ساالن 
روانۀ  دیوانه گان  سالمندان،  خانه های  روانۀ 
فرستاده  زندان  به  نیز  گروهی  تیمارستان ها؛ 
می شوند و یا خواسته و ناخواسته از زنده گی 
فیزیکی محروم می شوند و در تمام این موارد 
حس های  و  ذهن  کالبد،  برای  مدرن  جهان 
که  می کند  تعیین  مالقاتی«  مکان  و  »زمان  ما 
فراموشِی  و  راندن  حاشیه  به  دیگرش  معنای 
آن موجوداتی است که دیگر جایی در جهان 

روزمرگی و نظم بی رحم آن ندارند.
است،  شدن  ناپدید  برای  معادلی  فراموشی، 
همان گونه که در اسطوره شناسی یونانی هادس، 
پسران  از  یکی  دوزخ،  و  زمین  زیر  خدای 
کورنوس)خدای زمان( در کنار زئوس )خدای 
آسمان ها( و پوزه دیون)خدای دریاها(، حاکم 
جهان مرده گان بود و در عین حال نامش معنی 
از  گروهی  یونانیان  و  می داد  شدن«  »ناپدید 
)nonomenoi( »مرده گان خود را »نونومنوی

به معنی ناپدید شده و بی نام، خطاب می کردند: 
از دست داده است،  کالبدی که روح خود را 
fu- )نمادی از ناپاکی هم چون واژۀ فونستوس 

nestus( بوده و هست که حضورش برخالف 
کالبد زنده، ایجاد ترس و اضطراب و وحشت 
از »آلوده گی« می کند. این همان مرزی است که 
مری داگالس در حد فاصل میان برون )جهان 
و  )جهان خودی  برون  و  شیطانی(  و  دیگری 
روح  از  بی جان  کالبد  می شود:  قایل  خدایی( 
جدا می شود تا دو سفر آغاز شوند: سفری به 
مرگ و سفری به فراموشی. دیالکتیک مرگ و 

فراموشی نیز از همین جا آغاز می شود.
مدرن،  فرهنگ  برخالف  باستانی  فرهنگ های 
فراموشی  و  شدن  حاشیه یی  به  را  مرده گان 
بود  انسان در آن  انسانیت  محکوم نمی کردند. 
امری  که می دانست که خواهد مرد، که مرگ 
شده  نهفته  زنده گی  بطن  در  که  است  ناگزیر 
رومی ها  چنان که  می زاید،  آن  از  زنده گی  و 
می گفتند: mores janua vitae یعنی مرگ 
زنده گی می زاید. از این رو از قدیمی ترین ایام و 
در اغلب تمدن ها مرگ، به مثابۀ یکی از مراحل 
اصطالح،  این  از  جنپی  وان  تعبیر  در  گذار 
هم چون تولد، بلوغ و ازدواج، به شمار می آمده 
در  مرگ  و  زایش  میان  نزدیک  رابطۀ  است. 
باروری  زن،  سمبل  مثابه  به  زمین  نمادگرایی 
و مادری کاماًل نمایان است: مادری که آن چه 
را زاییده است، بار دیگر طلب می کند. همین 
به  مختلف  باورهای  و  ادیان  در  نمادگرایی 
اشکال گوناگون دیگری نیز درآمده اند، چنان که 
در بسیاری موارد آسمان یا دریا )که دو خدای 
زمین  جایگزین  بودند(  کرونوس  زادۀ  دیگر 
شده اند و پدر جایگزین مادر)هم چنان که خود 
کرونوس حاصل ازدواج زمین و آسمان بود( 
و ما نیز می گوییم: ما از خدا آمده ایم و به خدا 
باز می گردیم و یا در تعبیری گویا از موالنا: ما 
دریا  و  دریاییم  ز  می رویم/ما  باال  و  باالییم  ز 

می رویم.
از  با  روشن  دیالکتیکی  در  روح  بازماندن 
می رود،  پیش  کالبد  نابودی  حتا  و  رفتن  میان 
مناسک  در  را  تخریب  این  ما خود  آن که  ولو 
گاه  را  آن  یا  و  کنیم  سازمان دهی  گذار 
و  غیرانسانی  نظر  به  شاید  که  اشکالی  در 
بسیاری  در  رسانیم:  انجام  به  بیایند،  وحشیانه 
به  تازه  نوزادان  همچون  جنازه  فرهنگ ها، 
و  شده  عطرآگین  می شود،  شسته  آمده،  دنیا 
از  نمادی  نهایی،  لباسی  در  و  می شود  تزیین 
پاکی )کفن( و یا در لباس هایی فاخر به خاک 
چون  دیگر  فرهنگ هایی  در  می شوند.  سپرده 
را  مرده گان  باستان،  تبتی های  و  زرتشتیان 
از  گروه هایی  و  می کردند  جانوران  خوراک 
خود  مرده گان  خوردن  به  حتا  سرخ پوستان 
می پرداختند که به این پدیده در انسان شناسی 
  )endonecrophagy(مرده خواری درون 
درست  موارد،  این  همۀ  در  اما  می گوییم. 
می کنند  تالش  مدرن  جوامع  آن چه  برخالف 
پا  زیر  و  بی حرمتی  با  نه  ما  نمایند،  استدالل 
گذاشتن احترام نسبت به عزیز از دست رفته، 
مرحلۀ  یک  مثابۀ  به  مرگ  به  باور  با  بلکه 
کالن  مفهوم  در  زنده گی  از  هستی شناسانه 
کیهانی )macrocosmic( آن سروکار داریم. 

در این مناسک، »آلودگی« و » فروپاشی« جسد، 
پشت سر گذاشته می شود و کالبد روانۀ سفری 
ناپدید  و  شدن  نام ونشان  بی   یا  فراموشی  به 
شدن نمی شود، تا روان، بتواند برعکس سفری 

دیگر را در قالب زایشی دوباره تجربه کند.
و  بیولوژیک  معنای  دو  در  مرگ،  از  زایش 
فراموشی  تا  می افتد  اتفاق  فرهنگی  ـ  نمادین 
دوزخ  همان  که  روان  فراموشِی  سبب  جسم 
ابدی است، نشود. این زایش از یک سو زایشی 
خویشاوندی  نظام  در  بازتولیدی  بیولوژیک، 
جای  بر  فرزند  است،  جسمانی  روابط  در  و 
است  روح  یک  مادی  ـ  ژنتیکی  تداوم  مانده، 
و  روزمره  جنگی  به  خود  آتی  حیات  در  که 
بی پایان با فراموشی موجود از میان رفته دست 
در گذشته،  انسان  فیزیکی  زد. حضور  خواهد 
است،  طبیعی  بنابراین  و  فیزیکی  تجربۀ  یک 
تجربه یی که جهان را در مقیاس هایی متفاوت، 
دیگر  او،  از  پس  جهان  است،  کرده  دگرگون 
جهان پیش از او نیست، مگر آن که، انسانی به 
بدترین معنای ممکن در یادها و خاطره ها مرده 
نیکوی(  نام  ما  ادبی  تعبیر  به  )یا  نام  و  باشد 
خود را از دست داده باشد. اما زایش دیگری 
نیز در کار است و آن زایش فرهنگی / نمادین 
است، تغییری که عزیز از دست رفته در جهان 
اندیشه ها و ذهنیت ها، نشانه ها و باورها بر جای 
گذاشته است: بدین ترتیب هر بار یادی از او 
آن  او در  قلِم  نقش  که  کتابی  بار  می شود، هر 
حک شده، تصویر یا اثری هنری که خلق کرده، 
مسیر  در  و  شناختی   - حسی  چارچوبی  در 
دوباره  زایشی  می گیرد،  قرار  انسانی  نگاهی 
انجام می گیرد: ابدیت از آِن از دست رفته گانی 
از  است که جهان را تغییر داده اند و یادگاری 

خود برجای گذاشته اند.
از این رو و در نتیجه گیری هرچند نمی توان انکار 
خواب،  چون  مفاهیمی  با  مرگ  تعبیر  که  کرد 
کابوس،  تسخیر  و  جنون  سیاهی،  و  تاریکی 
ریشه هایی عمیق و تاریخی در همۀ فرهنگ ها 
به  و  فراموشی  که  مدرنیته  برخالف  اما  دارد، 
حاشیه راندن و اخراج از زنده گی روزمره را به 
مثابۀ ابزار اصلی مقابله با این سرنوشت ناگزیر 
پیش می نهد. فرهنگ های انسانی با دیدن مرگ 
به مثابۀ دروازه یی به سوی استعال و دست یابی 
به خداوند )در سنت های ابراهیمی(، دروازه یی 
جان)هم چون  قفس  از  روح  آزادی  سوی  به 
دروازه یی  یا  و  مانوی(  و  عرفانی  سنت های 
چرخه یی  دوبارۀ  آغاز  و  ابدی  بازگشتی  برای 
کلمبی(  پیش  سنت های  در  )همچون  بی پایان 
و  بوده گی  هیچ  غیبت،  مثابه  به  را  فراموشی 
زنده گی  اندیشۀ  و  مرگ  اندیشۀ  از  نیستی 
خود بیرون رانده اند و نبود آن که را می رود در 
بودنش، در حضورش و تبلور زنده گانی بخش 

یادها و خاطراتش بازآفریده اند.
با این همه، درد و اندوه و افسوس این جاست، 
دیروز  تا  که  کالبدی  نیستِن  و  ندیدن  زخم 
حسش می کردیم. اما از یاد نبریم که درد، خود 
و  است  زنده گی آفرین  و  زنده  حسی  نشانۀ 

بی دردی مطلق، نشانۀ مرگی مطلق.

دیالکتیِک مرگ و فراموشی



 بخش سوم

نويسنده: ريوان سندلر - استاد مطالعاِت 
ايرانی در دانشگاه تورانتوی کانادا

برگردان: دکتر علی رضا شمالی 
دو  میان  گفت وگویي   1350 دهۀ  در  شعري  در 
هستي، یکي »تو« و یکي »من«، در مي گیرد. »تو« 
و  پُرشور  »من«  و  است  پُرآزرم  و  خجالت پیشه 

شوق و لبریز از احساس.
گفتی که می بوسم تو را، گفتم تمنّا می کنم

گفتی اگر بیند کسی؟ گفتم که حاشا می کنم
گفتی ز بخت بد اگر، ناگه رقیب آید ز در

گفتم که با افسون گری، او را ز سر وا می کنم
این گفت وگو به چالشي شیرین مي ماند که در آن 
گرچه »تو« پیوسته پاپس مي کشد، »من« راهِ گذر از 

هر مانعي بر سر راه گفت وگو را مي داند:
گفتی که تلخی های می گر ناگوار افتد مرا؟

گفتم که با نوش لبم آن را گوارا می کنم
خویش  به  جدي تري  آهنگ  آن گاه  گفت وگو 

مي گیرد و به پرسش هاي وجودي دامن می زند:
 گفتی چه می بینی ـ بگو ـ در چشم چون آیینه ام؟
گفتم که من خود را در او، عریان تماشا می کنم... 
گفتی اگر از کوی خود، روزی تو را گویم: »برو«؟

گفتم که صد سال دگر، امروز و فردا می کنم
این شعر، که گویی روایتی است از رابطه یی پُر پیچ 
و خم، با کاربست صنعِت گفت وگو میان »من« و 
اجتماعي  ارتباط  و  ستد  و  داد  یک  تصویر  »تو« 
و  تنگناها  روي  بدین  و  مي گیرد  خویش  به 
محدودیت هاي یک جامعۀ سنّتي را براي بازنمایي 
احساس هاي عاشقانه عیان می سازد. »تو«ي شکل 
گرفته در اجتماعي چنین سنتي، نشان از رویارویي 
با سیل تمنّیات عاشقانۀ »من« دارد و چنین است 
این  در  غارت«  و  »هجوم  استعارۀ  کاربسِت  که 
گفت وگو، که در اساس معنایی اجتماعی دارد، به 
مفهومی فراتر از پیوند سادۀ عاشقانه در »خلوت« 

ذهن شاعر اشاره می کند:
 

گفتی که از بی طاقتی، دل قصد یغما می کند
گفتم که با یغماگران ـ باری ـ مدارا می کنم

صنعت  از  که  شاعري  زنان  سروده هاي  سابقۀ 
گفت وگو در خدمت نقد اجتماعي بهره مي برده اند، 
مي رسد.  گفت وگوهایش«  »و  بهبهاني  از  پیش  به 
است  شعري  نمونۀ  مي آید،  پي  در  که  قطعه یي 
اجتماعي  مسأله هاي  به  زنان  رویکرد  آن  در  که 

به روشني نقل شده است. شعر »مادر« سرودۀ مهین 
سکندري است که پیش از این نیز در همین نوشتار 
مدارس  برپایی  دربارۀ  شعر  ایم.  کرده  یاد  او  از 
آموزش دخترانۀ دولتی در ایران است. بهره وري از 
صنعت گفت وگو در این شعر خواننده را با نکات 
اجتماعي  واقعیت های  از  یکی  دربارۀ  عمده یی 
ایراِن آن دوران آشنا مي کند. شعر به گفت وگوي 
به  یکي  نخست  نگاه  در  که  مي پردازد  زن  دو 
خود  دختر  دل نگراِن  سخت  که  مي ماند  مادري 
است و دیگري دختِر همان مادر که گاه از مدرسه 
مي گریزد و به شیطنت سر از میکده ها درمي آورد. 

داستان شعر با سخنان دختر آغاز مي شود:
 دیشب که رو به خانه نهادم دوباره مست

دیدم که گریه می کند از غصه مادرم
بر چهره اش عیان شده آثار رنج و درد

 چشم پراشک دوخته بر دیدۀ ترم
* * *

زان اشک های گرم ز سر مستی ام پرید
دامان او گرفتم و گفتم که چیست چیست

چشمان اشک ریز تو دردی است بر دلم
دانی مرا تحمل درد تو نیست نیست

و اینک نوبت مادر است که سخن گوید:
آهسته گفت دختر آشفته موی من

پرسی زکم ز چیست چنین گریه می کنم
از درد من مپرس که دارم هزار درد

بدحالم و به حال »مهین« گریه می کنم
گریم از آن که در پی یک جرعۀ شراب
شب تا سحر چو ساغر از کف فتاده ای

هر مرد ناخلف به لبت بوسه می زند
تن بر هزار خبط و به صد ننگ داده ای

و  مادر  درازِ  گفت وگوي  در  اینک  سخن  رشتۀ 
دختر از دست مي رود و شرح دلواپسي هاي مادر 

هنوز ناگفته مي ماند.
دیروز داشتی به مدرسه جای، لیک

امروز در میانۀ میخانه می روی
این مست کیست کز پی او شام تا سحر

در هر سرای، بهر دو پیمانه می روی
تا چند باده می خوری و جام می زنی

آشکار  را  مادر  دلواپسي هاي  آن گاه  گفت وگو   
نیز پرده از شیوۀ نگاه  مي کند و در سخنان دختر 
سخت  که  مي شود  گرفته  بر  جامعه یي  داوري  و 
نگراِن دختران جواني است که پاي به بیرون خانه 
روزگار  مردمِ  حال  زبان  مادر  سخنان  مي نهند. 
است وگویي وجود دختر نیز نمادِ همۀ بدبیني ها 
و تنگ نظري هاي جامعه است. نوبت گفتار دوباره 

به دختر مي رسد:
آشفتم از دریغ که مادر مریز اشک
از یاد خویش خاطرۀ من ببر دگر

دختر مخوان مرا که به تنگ او فتاده ام
رو دختری بجوی و از این ننگ درگذر

منعم مکن که منع ندارد نتیجه یی

از دست زنده گی به خدا خسته جان شدم
مردم ز دست دکتر و داروی تلخ او

دادم توان ز دست و دگر ناتوان شدم
مادر مرا به بند مکن خوش که من دگر
خواهم به جان بیایم و از غم رها شوم

آن قدر جام باده بنوشم که عاقبت
در گوشه های میکده روزی فنا شوم11

گرچه شاید از نگاه ادبي شعر »مادر« ارزش چنداني 
نداشته باشد، اما بي شک نقش آن را در بازنمایي و 
نیز شکل دهي رابطه هاي اجتماعي نمي توان نادیده 
انگاشت؛ چه این شعر جایگاه پایین زنان در ساز و 
کار اجتماعِي در حال دگرگون شدن را به تصویر 
فرا  زنان  نداي  شنیدن  به  را  خواننده  و  کشانده 
خوانده است. از این گذشته، در این شعر دو نسل 
از  نمونه یي  یافته و  امکان گفت وشنید  پي  پي در 
دیده مي شود،  بادیه نشینان مصري  در شعر  آن چه 
پدید آورده اند.12 سبک »سخن احساس« در قالب 
اجتماعي  به هنجارهای زنده گي  احترام  عنایت و 
نهفته است و از همین رو تفسیر و معنایابي این گونه 
سخن نیز »بیش از آن که با وارسي احوال دروني 
زنده گي  سیاق  در  نگرش  با  آید،  دست  به  شاعر 

اجتماعي اش امکان پذیر می شود.
بادیه نشیناِن  عاشقانۀ  شعرهاي  که  همان گونه   
سرآمدان  و  مردان  اقتدار  چالش  برای  مصري 
دیرینۀ  سنت  نیز  ایران  در  می شود،  برده  کار  به 
شعر پارسي به کنار نهاده نشده، بلکه از آن براي 
پرورانیدن و پیش چشم کشیدِن نهادهای اجتماعي 
و اقتصادي متفاوت و دست کم در حال دگرگوني 
بهره برده شده است. در حالي که اقتصاد سیاسي 
دگرگوني  حال  در  مصري  بادیه نشینان  جامعۀ 
است، شعرهای عاشقانۀ  آنان نیز در دست و زبان 
وضع  چالش  کار  به  اجتماعي  پایین  طبقه هاي 
و  سرآمدان  نیز  و  اقتصادي   - سیاسي  موجود 
از  نمونه یي  »مادر«  شعر  مي آید.  سنتي  زمام داران 
گفتمان احساس محور در سبک سروده هاي سنتي 
مصري  بادیه نشینان  شعر  مانند  و  است  پارسي 
کار  و  ساز  ساختن  دگرگون  و  نهادن  اثر  براي 
از یک سو  این شعر  است.  اجتماعي سروده شده 
فرهنگي خواننده اش همخوان  با چشم داشت هاي 
و  تازه  پیامي سخت  که  بسا  دیگرسو  از  و  است 

بي سابقه براي آنان به همراه مي آورد.
گفت وشنیدي  اما،  بهبهاني،  گفت وگوهاي  در   
میان شاعر و کسي که بارها و بارها در چهره هاي 
به  است.  جاری  یافته،  راه  او  شعر  به  گوناگون 
شناخته  باز  »تو«  نام  با  تنها  که  آن  سخن،  دیگر 
بنیادیني در این سرگذشِت شعري  مي شود، نقش 
دارد گرچه چیستي و کیستي اش همواره در پردۀ 

راز نهان مانده است.
شیوه یي  گفت وگو  صنعت  کاربست  در  بهبهاني 
زمام  آن  در  که  کرده  ابداع  را  نوآورانه  و  فراگیر 
شاعر  نیست،  گوینده  دسِت  به  شعر  داستان  سیر 
بگشاید  دیگري«  »آن  درآمدِن  براي  روزني  باید 
و بدین روي دیدگاه هایي به جز از آِن خود را به 

نیز  آیا؟«  تواني  »پرواز  بکشاند.  گفت وگو  قلمرو 
روي سخن با »تو«اي دارد که گویي، چنان که شاعر 
نخستین گروه  »در جمع  پایان شعر مي گوید،  در 
زندانیان آزاد شده« است. شعر، که در آبان 1357 
سروده شده است، بی گمان اشاره یی به یک رویداد 
محسوس اجتماعی دارد. با این همه »پرواز تواني 
آیا؟« به مقوله هایی فراتر از آزادي زندانیان در این 

روز ویژه مي اندیشد.
که  مي پرسد  فیلسوفانه  شاعر  بیت،  نخستین  در   
آیا پرنده یي که زنداني شده، هنوز مي تواند پرواز 
کند؟ و آیا شیِر در زنجیر به سر برده هنوز به معرکۀ 
جنگ و شکار تواند اندیشید؟ پرسش بنیادین این 
است که آیا زندانی آزاد شده، یا هرآ ن که بهر روي 
زماني را در بند و تنگنا گذرانیده باشد، هم چنان به 

ایده آل هاي خویش پاي بند تواند بود؟
 افرای تناور بودی

پرشاخۀ بارور بودی
ایستاده به معبر بودی
صدگونه گزند آمخته

از  نه  مي بیند  جدا  زندانیان  از  را  خویشتن  شاعر 
آن رو که به فکر آنان نیست و به هواداری شان گام 
برنمی دارد، بلکه بدان روي که زندانیان برخالف 

شاعر:
دیری است که دارای پیکر

این گونه پسند آمخته
رسم و رهِ سختی، دانی
ننگ است تو را آزادی

زنده گي پُررنِج آنان که به ایده هاي بزرگ خویش 
همراه  به  را  توشه  این  مانده اند، دست کم  پاي بند 

دارد که:
ای راه شرف پیموده
با پای به خون آلوده
بدخواه تو بند افزوده

همراه تو پند آمخته
در یازدهمین بیِت این قطعۀ بیست بیتی است که 
آن  با  دوباره  و  مي گشاید  را  گفت وگو  در  شاعر 
»مِن«  اّما  بار،  این  رازآلود سخن مي گوید.  »تو«ي 

شاعر و »تو« درهم نیامیخته اند:
من کرده ز آتش پروا
تو برده در آتش مأوا

از  شاعر  درک  شیوۀ  تنها  نه  آیا؟«  تواني  »پرواز 
دوران را پدیدار مي کند بلکه پرده از دل نگراني هاي 
دیرپاي بهبهاني و نگاهي به چندوچون نسبت شعر 

با زشتي زنده گي و زمانه برمي گیرد:
از سختِی زندان گفتن

ناید ز من آسان، گفتن
کاین تلخ، نه بتوان گفتن

باکام به قند آمخته
شعری ست نه در خوردت این

با آن که به عمری سیمین
دارد به غزل این آیین

وین رسم و روند آمخته
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صنعِت 
گفت وگو
در شعِر 
سیمین 

نی بهبها
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ماندگار
از دو کاندیدای ریاست  داکتر عبداهلل عبداهلل یکی 
اوباما  با  که  تلفنی  مکالمه  در  افغانستان  جمهوری 
شفافیت  کرد:  تاکید  داشت،  امریکا  رییس جمهور 
و احیای اعتبار روند انتخابات، اولویت اصلی تیم 

اصالحات و همگرایی است.
و  اصالحات  تیم  سانچارکی سخنگوی  سیدفاضل 
همگرایی در صفحه فیسبوک خود نوشت: عبداهلل 
بر  تأکید  ضمن  اوباما  با  تلفنی  مکالمه  در  عبداهلل 
مواضع پیشین گفت: شفافیت و احیای اعتبار روند 
انتخابات، اولویت اصلی تیم اصالحات و همگرایی 

است.
نیم  گفت وگوی  این  در  عبداهلل  افزود:  سانچارکی 
ساعته با اوباما خاطر نشان کرد که به ثبات و سالمت 
مبنای حمایت و رضایت  بر  افغانستان که  سیاسی 

مردم این کشور شکل می گیرد، متعهد است.
به گفتۀ این عضو تیم اصالحات و همگرایی، رییس 
جمهور امریکا نیز در این تماس تلفنی ضمن سپاس 
اظهار  عبداهلل  معقول  و  منطقی  سازنده،  موضع  از 
داشت: دولت وحدت ملی مبتنی بر توافق سیاسی 
دو کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان تنها گزینه 

مورد حمایت جامعه جهانی است.
ضرورت  بر  بارها  خود  سخنان  در  عبداهلل  عبداهلل 
شفافیت در روند بازشماری آرا تأکید کرده و افزوده 
است: تنها نتایجی را که از روند بازشماری شفاف و 

عادالنه بیرون می آید خواهد پذیرفت.
عبداهلل  داکتر  با  اوباما  بارک  تلیفونی  گفت وگوی 

عبداهلل پس از نشست روز پنجشنبۀ تیم اصالحات 
و همگرایی صورت گرفته است؛ نشستی که در آن 
تیم اصالحات و همگرایی یک بار دیگر بر موضع 

پیشین خود در دفاع از آرای مردم تأکید کرد. 
شفافیت  که  گفت  نشست  این  در  عبداهلل  داکتر 
انتخابات برای او بیش از هر چیز دیگری اهمیت 

دارد.
بعد از صحبت تلیفونی بارک اوباما با نامزدان، حامد 
ریاست  ارگ  در  غنی  اشرف  و  عبداهلل  از  کرزی 
پروسۀ  تسریع  خواستار  و  کرد  پذیرایی  جمهوری 

تفتیش آرا و انتقال قدرت تا ده روز دیگر شد. 
نگرانی های امریکا

صحبت تلیفونی بارک اوباما رییس جمهوری امریکا 
با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای 
دومین بار، نشان می دهد که مسألۀ افغانستان برای 
از اهمیت ویژه  یی برخوردار  امریکا  ایاالت متحدۀ 
است. امریکا نگران است که بحران انتخابات در این 
رییس جمهوری  کرزی  حامد  مداخلۀ  با  که  کشور 
کنونی به وجود آمده است، این کشور را در آستانۀ 

فروپاشی سیاسی و اجتماعی قرار بدهد. 
رفتن  دست  از  نگران  امریکا  طرف  یک  از 
افغانستان است  دست آوردهای سیزده ساله اش در 
انتخابات و  و از سوی دیگر می هراسد که پروسۀ 
دفن شود.  همیشه  برای  کشور  این  در  دموکراسی 
پروسۀ  در  را  امریکا  سیاست های  آگاهان  چه  اگر 
و  می  دانند  پیچیده  و  مبهم  افغانستان  انتخابات 
می  توانست  می خواست  امریکا  اگر  که  دارند  باور 

آن  از  ناشی  بحران  و  انتخابات  پروسۀ  از رسوایی 
جلوگیری می کرد. 

است:  اهمیت  حایز  نکته  دو  امریکا  برای  اکنون 
به  نامزدان  از  یکی  انتخابات  این  بستر  از  چگونه 
حیث رییس جمهور تعیین گردد و حکومت وحدت 
ملی شکل گیرد. از طرف دیگر، واشنگتن به این فکر 
است که چنانچه انتخابات با توجه به تقلب هایی که 
صورت گرفته و کشمکش های سیاسی که به وجود 
کاخ  چگونه  نشود،  پیروزی  به  منتیج  است،  آمده 
افغانستان را خالی از کرزی کند؛ زیرا ادامۀ حضور 
کرزی در اریکه قدرت، کشور را به سوی استبداد 
را  افغانستان  سیاسی  موقعیت  و  می کشاند  مطلق 
در ردیف کشورهای دیکتاتوری آسیای میانه قرار 
شک  بدون  حکم روایی،  این گونه  ادامۀ  و  می دهد 
رویارویی شدید کرزی با امریکا و منافع آن کشور 
را در پی خواهد داشت؛ زیرا کرزی در آن صورت 

دنبال متحدان جدید خواهد بود. 
امضا نشدن پیمان امنیتی با ایاالت متحده از جانب 
کرزی و به بحران کشاندن انتخابات این نگرانی ها 

را برجسته کرده است.  
انتخابات  نامزدان  با  اوباما  بارک  صحبت  اگر 
ممکن  ندهد،  نتیجه  زودی  به  ریاست جمهوری 
است جان کری وزیر خارجۀ امریکا برای بار سوم 
وارد کابل شود و آنگاه پروندۀ تشکیل کابینۀ دولت 
سیاسی  چهرۀ  دو  این  تحویل  نیز  را  ملی  وحدت 

خواهد کرد! 
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بحـث اشـتراک کنـنده گان
یونس فکور/د سیاسی چارو شننونکی

اول وړاندیز می دادی چی آجندای ملی باید د یو ارخ 

باندی مذاکراتو ته رشکت وکړی. 

کی  افغانستان  حکومت  یووالی  ملی  د  رښتیا  دا  که 

جوړیږی نو د آجندای ملی کنفرانس چی زحمت یی 

ګاللی دی باید ځای ورکړ شی.

دویم زه په تشکیل باندی دوی خربی لرم، هغه دادی 

چی دلته لیکل شوی ده رییس اجراییه با صالحیتهای 

صدراعظم. ما ته داسی انتباه راځی چی ګواکی مونږ 

دلته پوهیږی چی د صدراعظم صالحیتونه سه دی.

دا نظام ته اړه لری چی صدراعظم ته څه صالحیتونه 

آیا  شی؟  کول  برطرف  جمهوریی  رییس  آیا  ورکوی 

اعتامد  رای  څخه  جرګی  ولسی  د  ځای  یو  دوی 

اخلی؟ دلته موضوع واضح نده او زه فکر کوم چی 

باید رییس اجراییه تعریف شی.

دوره  خان  ظاهر  د  مونږ  آیا  دی  ابهام  دپاره  ما  دلته 

صدراعظم جوړوو یا د داکرت نجیب د وخت منظور 

منظور  صدراعظم  روسیی  یا  پاکستان  د  یا  دی 

ډیر  اساسی  قانون  خو  دی  صدراعظم  هلته  دی، 

صالحیتونه وکړی دی.

رحمت اهلل بیژن پور/آگاه مسایل
سپاسگزار هستیم از تالش و کوشش جناب احمد 
ولی مسعود و همکاران ورجاوند شان در کنفرانس 

آجندای ملی.
خوشبختانه من در ارتباط به آجندای ملی اطالعات 
خوب دارم و از بامداد طرح این نظریه آگاه هستم؛ از 
همین لحاظ همواره از آجندای ملی با نیک اندیشی 
پشتبانی کرده ام که تفکر نیم سدۀ افغانستان در آن 
های  جنبش  که  یی  نحوه  به  است  شده  مهندسی 
ُخرد و بزرگ برای برابری خواهی در افغانستان هم 
ساحۀ حرکتهای کالن ملی و هم در سطح جنبش 
های جدا جدا تالش کردند تا به عدالت ملی برسند.

سیاسی  های  اندیشه  هم  که  شد  منجر  ابهام  یک 
پیشگامان طرح این تفکر دچار توهم شود و هم مه 
به نتایج منطقی نزدیک نشویم و آن این بود که ما 
مسایل اقوام را به عنوان مسایل ملی مطرح کردیم 
و حاکمیت را نشناختیم؛ بحث افغانستان به نظر من 
در درون این آجندا و آجنداهای بیشتر که پیشگامان 
بود  همین  اتفاقًا  هستند  خاک  زیِر  در  امروز  آنان 
اما  اند  این سرزمین  مشترک  های  هویت  اقوام  که 
باب  در  را  تالش  حداقل  نتوانستند  آنان  متأسفانه 

همگرایی و یگانه گری را آغاز کنند، از این جهت 
ما در تحلیل های امروز نیز می لنگیم؛ یعنی تا هنوز 
ما بحث مسایل اقوام را روشن نمی کنیم که یکی از 
نکردن هویت های مختلف در  ما روشن  مشکالت 
طرح  ملی  مشترک  هویت  ما  اگر  است؛  افغانستان 
می کنیم که آجندای ملی هم دقیقًا نشانه اش همان 
است اتفاقًا مردم نمی دانند که این مهندسی ها برای 

چه چیزی است.
نامه  اصول  گذاری،  الیحه  و  قوانین  همه  نوشتن 
از  برخواسته  نامه ها  طراز  همه  نوشتن  و  نویسی 
دسته هایی است که تالش می کنند جایگاه شخص 

را تثبیت کنند.
قانون اساسی ما در تقالی تا جایگاه کسی را ثبیت 
مفاهیم  حوزۀ  در  که  است  این  من  پیشنهاد  کنند؛ 
کالن ملی که همه طرف دار آن هستیم که به سمت 
هویت مشترک در افغانستان تالش و مبارزه کنیم، 

سازه ها ناقص هویت ملی را باید بسازیم.
اما  ندارم  مخالفت  شده  مطرح  ساختار  در  من 
پیشنهادم این است که اگر آجندای ملی قادر باشد 
پیوسته چنین گفتمان های را برگزار کنند تا مسایل 
مورد  است  افغانستان  در  که  دیگری  که  یی  عمده 
بررسی قرار گیرد.                             ادامه دارد

با 168 گـروه تـروریـستی...
 ولسوالی جریان دارد.

جنگ  فاریاب  والیت  غورماچ  و  قیصار  ولسوالی های  در 
تصرف  به  ولسوالی  دو  این  از  بخش هایی  و  دارد  جریان 
امنیتی می گویند طالبان  طالبان در آمده است ولی مقام های 

نمی توانند به هدف شان برای تصرف ولسوالی ها برسند.
براساس اظهارات سخنگوی وزارت داخله، نزدیک به 168 
است،  شمالی  وزیرستان  در  آن ها  مقر  که  تروریستی  گروه 
جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش می برند. القاعده جنداهلل، 
نهضت اسالمی ازبکستان، لشکر طیبه، جیش محمد و شبکه 
گفته  به  که  هستند  گروه هایی  این  ترین  معروف  حقانی 

وزارت داخله در افغانستان می جنگند.
اطمینان به مردم افغانستان

در چنین وضعیتی مقام های امنیتی به مردم افغانستان اطمینان 
می دهند که مخالفان مسلح نمی توانند به آرزوی شان برای 
تسلط دوباره به بر افغانستان برسند. وزارت داخله می گوید 
باوجودی که طالبان از حمایت وسیع استخبارات کشورهای 
نیروهای  دادن  توانایی شکست  برخوردار است ولی  منطقه 

امنیتی را ندارند.
توانند  نمی  حمایت ها  این  وجود  »با  گفت:  صدیقی  آقای 
است  این  واقعیت  بسازند.  دگرگون  را  افغانستان  وضعیت 
که ما با حمالت روبرو هستیم ولی این حمالت هیچ وقت 
نمی تواند نظام را یا وضعیت عمومی کشور ما را به هم بزند.«

با  امنیتی  موافقتنامه  نشدن  امضا  امنیتی،  های  مقام  باور  به 
ناتو، رها شدن زندانیان طالبان از زندان ها و قطع  امریکا و 
حمالت شبانه بر مخفی گاه های طالبان دلیل اصلی توانایی 

طالبان برای راه اندازه جنگ های رو در رو می باشد.
برای  هدف شان  به  نمی توانند  طالبان  می گویند  تحلیلگران 
تسلط دوباره بر افغانستان برسند ولی جنگ هایی که توسط 
این گروه به راه انداخته شده فاصله بین مردم و حکومت را 
بیشتر می کند زیرا مردم فکر می کنند که دولت توانایی تامین 

امنیت آن ها را ندارد.
»این  گوید:  می  نظامی  مسایل  تحلیلگر  امرخیل  اهلل  عتیق 
حمالت ناامنی و بی ثباتی را می تواند فوق العاده زیاد کند که 

این سبب می شود تا مردم از دولت جدا شوند.«
نیروهای  که  حالی  در  نظامی،  مسایل  تحلیلگر  این  باور  به 
بین المللی در افغانستان حضور دارند و از نیروهای داخلی 
جبهه های  در  نمی توانند  مسلح  مخالفین  می کنند،  حمایت 

جنگ دست آورد زیادی داشته باشند.

در 24 ساعت 4 زن ...
تاکنون  امنیتی  نیروهای  و  اند  فراری  دیگر  قضیه  دو 

نتوانسته آنان را بازداشت کند.
سیدگل هاشمی آمر جنایی فرماندهی امنیه والیت هرات 
می گوید، دو تن از این زنان در کمپ مسلخ در مسیر 

شاهراه هرات - اسالم قلعه کشته شدند.
از  که  را  تن  دو  امنیتی  های  نیرو  هاشمی گفت،  آقای 
و  کرده  بازداشت  اند،،  بوده  زنان  این  نزدیک  اقارب 
تحقیقیات بخاطر روشنایی بیشتر این قضیه جریان دارد.

امنیه هرات همچنان گفت، یکی  آمر جنایی فرماندهی 
دیگر از زنان به وسیله فیر مرمی توسط شوهرش به قتل 

رسیده و عامل قضیه از محل حادثه فرار کرده است.

به گفته آمر جنایی هرات یکی دیگر از کشته گان یک 
خانم بیوه است که بیست و چهار سال عمر داشته است.

او می گوید، این خانم که نمی خواست با پسر مامای 
خود ازدواج کند از سوی وی به قتل رسیده و نیرو های 

امنیتی به دنبال گرفتاری آن هستند.
با این حال گل احمد رامش یکی از مسووالن ریاست 
دادستانی استیناف والیت هرات می گوید خشونت در 
سال جاری نسبت به سال گذشته در این والیت افزایش 

یافته است.
جاری  سال  اول  ماه  پنج  در  می گوید،  رامش  آقای 
خورشیدی 129 واقعه خشونت علیه زنان در این والیت 
به ثبت رسیده در حالیکه این ارقام در سال گذشته به 

یک صد و نزده واقعه می رسید.

آقای رامش همچنان گفت، تنها در سال جاری سیزده 
زن به دالیل مختلف به قتل رسیده در حالیکه قتل زنان 

در سال گذشته به هشت تن بوده است.
هرات  حوزه یی  شفاخانه  در  مسووالن  حال،  این  با 
به بخش سرد خانه  زنان کشته شده  اجساد  می گویند، 
انتقال داده شده که دو تن از آنان به وسیله سالح سرد، 
یک تن به وسیله چاقو و یک تن دیگر شان توسط فیر 

مرمی کشته شده اند.
که  است  افغانستان  در  از جمله والیاتی  والیت هرات 
بیشترین آمار خشونت علیه زنان در آن به ثبت رسیده 
است؛ اما نهادهای حمایت از حقوق زنان در این والیت 
نمی پذیرند که هرات  نسبت به والیات دیگر افغانستان 
بیشترین موارد خشونت علیه زنان را داشته باشد، بکله 

آنان ادعا می کند که این ارقام بیشتر به خاطر فعالیت های 
نهادهای حقوق زنان و آگاهی مردم نسبت به حقوق شان 

به ثبت می رسد.
با همه این ها والیت هرات که روزگاری یکی از والیاِت 
امن در افغانستان به شمار می رفت حاال وضعیت دیگری 

را به خود گرفته است.
نگران  زنان  علیه  خشونت  از  تنها  والیت  این  مردم 
نیستند، بل که در این اواخر ترورهای سازمانده یافته از 
سوی مردان مسلح ناشناس، امنیت مردم این والیت را 
به مخاطره انداخته و انتقادات شان را نسبت به عملکرد 

نیروهای امنیتی بلند کرده است.

70 درصد آرا تفتیش شده است...
دسترسی  انتخابات  کمیسیون  باز  جلسات  این  به  مختلف 

داشته باشند.«
او گفت، روند تفتیش آراء به شکل نورمال آن در هنگرهای 
کمیسیون انتخابات ادامه دارد و تاکنون 15849 صندوق که 

70 درصد آراء را تشکیل می دهد تفتیش شده است. 
نورمحمد نور می گوید، ممکن روند تفتیش عادی در برخی 

هنگرها تا روز دوشنبه خاتمه یابد.
او افزود: »روند عادی تفتیش آراء تا چند روز دیگر به پایان 
تفتیش  به خاطر  صندوق   هزار  یک  حدود  در  تنها  می رسد 
برخی  در  فردا  یا  امروز  عنقریب  و  است  مانده  باقی  عادی 

هنگرها این روند شاید به پایان برسد.«
افغانستان می گویند که  انتخابات  مسووالن کمیسیون مستقل 
بعد از ختم تفتیش عادی آرا روند تفتیش خاص آرا نیز تسریع 

خواهد شد و این پروسه نیز به زودی پایان خواهد یافت.
در عین حال نمایندگان هر دو دسته انتخاباتی می گویند که 

امیدوارند روز دوشنبه روند ابطال آرا آغاز گردد.
ابطال  انتخاباتی روی طرزالعمل  آنان گفتند که هر دو دسته 
آراء به موافقه رسیده اند؛ اما با آن هم یک سلسله مالحظاتی 

در این قسمت وجود دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از آغاز روند ابطال آراء 
برای  متحد  ملل  ویژۀ  نماینده  کوبیش  یان  که  می دهد  خبر 
از  کرزی  جمهور  رییس  با  دیدار  در  شنبه  روز  افغانستان 
کمیسیون انتخابات خواسته که روند تفتیش و ابطال آراء را 

سرعت بخشد.

پشت دومین صحبت اوباما با نامزدان

نگرانی امریکا از تداوم قدرت کرزی



وزارت داخله به نیروهای مرزی:

به حمالت پاکستان پاسخ دهید
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پاکستان  انصاف  تحریک  رهبر حزب  عمران خان 
این  نخست وزیر  به  نسبت  خود  موضع  تعدیل  با 
باید دست کم ظرف  کشور گفت که نواز شریف 

30 روز استعفا دهد.
جمع  در  خان  عمران  نیشن،  روزنامه  گزارش  به 
پاکستان  دولت  از  را  جدید  درخواست  حامیانش 
نخست وزیر  شریف  نواز  که  گفت  و  کرد  طلب 
این  و طی  دهد  استعفا  ماه  باید طی یک  پاکستان 
مدت کمیسیون قضایی روند رسیدگی به شکایت 
انتخاباتی مربوط به انتخابات سال 2013 را تکمیل 

کنند.
اظهارات  این  مستقل،  سیاسی  ناظران  گفته  به 
عقب نشینی از خواسته های پیشین مبنی بر استعفای 

فوری شریف است.
انصاف  تحریک  حزب  حامیان  برای  شنبه  روز 
که  چرا  بود  روز  بدترین  و  سخت ترین  پاکستان 
و  کرده  مسدود  را  خیابان ها  از  بسیاری  پولیس 
ایست بازرسی مستقر کرده بود که همین امر دایره 
فعالیت حامیان این حزب ضد دولت را که معموالً 

عصرها تجمع برگزار می کنند، محدود کرده بود.
عمران خان با تاکید بر اینکه تا زمان برآورده شدن 
نمی دهد،  فعالیت  اجازه  دولت  به  خواسته هایش 
یک  برای  را  خود  پست  باید  شریف  نواز  گفت: 
ماه ترک کند تا کمیسیون تحقیق بتواند درباره این 

مساله تحقیق کند.
عمران خان گفت که چنانچه این کمیسیون نتواند 
شریف  برساند،  اثبات  به  را  وی  علیه  تقلب  اتهام 

می تواند پس از یک ماه به سمت خود بازگردد و 
در غیر این صورت باید به خانه برود.

عمران خان گفت کسانی که حسنی مبارک را در 
میان  در  را  شریف  کردند،  برکنار  التحریر  میدان 

آزادی عزل خواهند کرد.
قدرت  به  تقلب  با  شریف  خانواد  گفت:  وی 
رسیده اند. حزب تحریک انصاف پاکستان می تواند 
امروز یکشنبه آغاز  از  تظاهرات سراسری خود را 
پذیرش  به  مجبور  دولت  طریق  این  از  تا  کند 

درخواست ها شود.
عمران خان تاکید کرد که تحصن و جنبش نافرمانی 
مدنی وی تا زمان برآورده شدن خواسته هایش ادامه 

خواهد یافت.
زرداری  علی  آصف  دیدار  به  واکنش  در  وی 
رییس جمهوری سابق پاکستان و شریف در الهور 
گفت: آنها هم اکنون در الهور جمع شده اند و حال 
آن ها با هم هستند و دموکراسی آن ها به خطر افتاده 

است.

کشور  مرزی  پولیس  نیروهای  به  افغانستان  داخله  وزارت 
دستور داد تا به اقدامات تحریک آمیز پاکستان پاسخ دهند.

با  یکشنبه  روز  افغانستان  داخله  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
انتشار بیانیه یی اعالم کرد: نیروهای پولیس مرزی به هرگونه 
پاکستانی پاسخ  اقدام تحریک آمیز نظامیان و شبه نظامیان 

دهند.
و  بیست  شنبه شب هدف  افغانستان  در شرق  کنر  والیت 

هشت فروند راکت از خاک پاکستان قرار گرفت.
این  کرد:  اعالم  کنر  پولیس  فرمانده  سیدخیلی  عبدالحبیب 

راکت ها به شهرستان  دانگام والیت کنر اصابت کرد و براثر 
آن یک غیرنظامی زخمی شد.

از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از پنج هزار فروند راکت 
از پاکستان به والیت کنر اصابت کرده است.

حمالت  که  کرده  اعالم  داخله  وزارت  این،  با  همزمان 
گروه های نیابتی پاکستان به شدت افزایش یافته؛ اما نیروهای 

امنیتی آمادۀ دفاع از کشور هستند. 
پاکستان ادعای مقامات حکومت افغانستان مبنی بر تجاوز 

به خاک افغانستان را همواره رد کرده است.

در  واقع  سین کیانگ  والیت  در  چین  دولت 
این کشور گذاشتن ریش برای جوانان  غرب 
و استفاده از هر نوع حجاب بویژه برقع برای 

زنان را ممنوع کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در حالی 
مردان  برای  گذاشتن  ریش  پکن  دولت  که 
جوان و استفاده از برقع و جلباب را برای زنان 
کارشناس  یک  کرده،  ممنوع  سین کیانگ  در 
مسائل اویغور در دانشگاه نیوکسل در انگلیسی 
می گوید: این اقدام از جانب دولت چین ایجاد 
که  است  محلی  در  فزاینده  تروریستی  تهدید 
پیشتر چنین مسائلی را به خود ندیده است. هر 
قدر آن ها سرکوب کنند، مردم بیشتر به سوی 

اسالم گرایش پیدا می کنند.
مردم  اخیر  در جریان سرکوب 
در اورومغی، مرکز سین کیانگ، 
حجاب  مورد   1265 مقام ها 
هفت  و  جلباب   259 صورت، 
مورد لباس با تصاویر هالل ماه 
و ستاره کشف و ضبط کردند. 
این مقام ها همچنین 82 کودک 
قرآن  آموزش  حال  در  که  را 

بودند، »نجات دادند«!
علیه  مرکزی  دولت  اقدامات 
مسلمانان در غرب چین در پی حمالت اخیر 
چین  دولت  که  چرا  یافته  شدت  پکن،  در 

اویغورها را مسئول این حمالت می داند.
براساس قوانین جدید، مردان جوان اویغوری 
که ریش دارند، در ایست های بازرسی متوقف 
زنان  می گیرند.  قرار  بازجویی  مورد  و  شده 
نیز که دارای حجاب صورت هستند، متوقف 
عمومی  اماکن  سایر  و  بیمارستان ها  می شوند. 
حجاب  و  ریش  با  افراد  این  ورود  از  نیز 
ممانعت به  عمل می آورند. حتی در بخش هایی 
با  از سوار شدن زنان و مردان  از سین کیانگ 
حجاب و ریش به اتوبوس جلوگیری می شود.

عمران خان: 

نواز شریف ظرف یک ماه استعفا دهد

ریـش و برقـع در سـین کـیانگ ممـنوع شـد

ممـکن امـا پـر...
تفاوت های فراوانی با آنچه تاکنون تصور می شد داشت و همین 

امر نیز بر پیچیدگی روند جاری افزود.
موضع گیری های آقای عبداهلل اگرچه مثل همیشه تا حدود زیادی 
مصلحت  و  کارانه  محافظه  لفافه  در  و  لعاب  و  رنگ  با  همراه 
از  محسوسی  های  مایه  حال،  این  با  اما  بود؛  سیاسی  اندیشانه 
تصریحات  تلویحا  که  داشت  وجود  آن  در  نیز  انذار  و  هشدار 
نهایی  نتایج  اعضای اصالحات و همگرایی در خصوص  دیگر 

انتخابات را تایید می کرد.
محمد محقق، معاون دوم آقای عبداهلل و همچنین دیگر اعضای 
ارشد این تیم در سخنرانی های روز پنجشنبه شان، بی پرده تر و 

صریح تر از خود او در این خصوص سخن گفتند.
سخنانی که اگر قرار باشد در یک جمله، نتیجه ای از آن استخراج 
شود، چیزی نیست جز اینکه تیم اصالحات و همگرایی، برنده 
انتخابات 24 جوزاست و شورای اجرایی، سهم تحول و تداوم 

در دولت وحدت ملی خواهد بود.
با  شدن«  »دوم  برای  دیگر  عبداهلل  داکتر  که  معناست  بدان  این 
در  رایزنی  و  گفتگو  با  بلکه  کند؛  نمی  زنی  چانه  غنی  اشرف 
خصوص صالحیت های مبهم سمت شورای اجرایی، می خواهد 

تیم رقیب را به پذیرش این سمت جدید، ترغیب کند.

این تنها انتظاری است که هواداران آقای عبداهلل دارند و به نظر 
نمی رسد به چیزی کمتر از این رضایت بدهند و دولت وحدت 
ملی نیز اگر قرار است شکل بگیرد، شاکله اولیه آن را ریاست 
جمهوری داکتر عبداهلل و احراز سمت شورای اجرایی از سوی 
آن،  غیر  در  کرد؛  ترسیم خواهد  رقیب،  تیم  از گماشتگان  یکی 
هرگونه سناریوی جایگزین به معنای بازگشت به نقطه صفر و 

سقوط به بحران خواهد بود.
واکنش تیم تحول و تداوم اما براساس محاسباتی که این تیم از 
های  ریزی  برنامه  بر  مبتنی  و  سیاسی  کامال  دارد،  جاری  روند 

مشترک اضالع سه گانه متهم به تقلب بود.
سیاسی  پذیری،  انعطاف  به  توسل  با  می خواهد  تداوم  و  تحول 
»طبق  را  جاری  روند  آفرینی،  تنش  از  موقت  پرهیز  و  کاری 
برنامه« به سود خود مصادره کند و با انعطاف در برابر مواضع 
تند ستاد اصالحات و همگرایی و توجه یکجانبه به بیانات داکتر 
عبداهلل آنهم تنها در زمینه التزام او به روند جاری، آقای عبداهلل 
او،  امضای  با  تا  کند؛  همراه  خود  با  روند  این  آخر  تا  نیز  را 
نتیجه حاصل از نقشه تازه را بر وی بقبوالند؛ اما به نظر می رسد 
و  با هوشمندی  تیم اصالحات و همگرایی،  قدرتمند  مهره های 
فراست، نگران وضعیت جاری اند و اجازه مصادره به مطلوب 
بازی انتخابات از سوی تیم رقیب را نخواهند داد و گردهمایی 

پنجشنبه یکی از تالش های پیشگیرانه در همین راستا بود.
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د ټاکنو څارونکي بنسټونه وايي، چې د ټاکنو په اړه د ولسمرش 

ټاکل شوی رضب االجل له اسايس قانون رسه خالف او د نه 

پيل کېدو وړ دی. هغوی وایي، امکان نه لري چې راتلونکی 

تررسه  مراسم  لوړې  د  نېټه  یوولسمه  په  وږي  د  دې  ولسمرش 

کړي.

دغه بنسټونه وايي، د ټاکنو په اړه پرېکړه او د مهالوېش ټاکل 

د ټاکنو د خپلواک کمېسیون صالحیت دی او هیڅوک نيش 

کوالی د ټاکنو لپاره رضب االجل وټاکي او یا د ټاکنو په پروسه 

کې السوهنه وکړي.

د افغانستان د دېموکراسۍ د څارې موسسې مرش ذکریا بارکزي 

له  قانون  اسايس  د  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

ته  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  کوالی  نيش  ولسمرش  مخې 

رضب االجل وټاکي او یا یې په چارو کې السوهنه وکړي.

ټاکنو د قانون له مخې په  او د  په وینا، د اسايس قانون  د ده 

کمېسیون  خپلواک  د  ټاکنو  د  ټولې چارې  اړوند  پورې  ټاکنو 

چې  کړنه،  دا  ولسمرش  د  او  مسوولیتونه  او  صالحیتونه 

کمېسیون ته یې رضب العجل ټاکلی له قانون نه خالف ده.

له  ملتونو  ملګرو  د  کرزي  حامد  ولسمرش  وړاندې  دې  له 

ځانګړي استازي یان کوبیش رسه په لیدنه کې د ټاکنو خپلواک 

کمېسیون ته ۱۵ ورځې رضب االجل ټاکلی و، چې د ټاکنو 

پروسه باید ختمه او د وږي په یوولسمه نېټه راتلونکی ولسمرش 

د لوړې مراسم تررسه کړي.

خپلواک  په  ټاکنو  د  چېرې  که  زیاتوي،  بارکزی  ښاغلی 

کمېسیون کې د دې پروسې د ژر پای ته رسولو ارده موجوده 

وي، کوالی يش ژر دا تخنیکي پروسه پای ته ورسوي.

وویل،  اشارې  په  ته  توافق  شوي  ترمنځ  نوماندو  د  نوموړي 

چې د رایو د باطلولو په پروسه کې له تخنیکي پلوه ستونزې 

رامنځته يش او د ژر پای ته رسولو مساله یې د کمېسیون په 

ارادې پورې اړه لري. 

پر دېموکراسۍ د څارې موسسې مرش ټینګار وکړ، چې خلک 

د خپلو رایو د پایلو پوښتنه کوي او بې صربانه انتظار بايس، 

چې کله به د ټاکنو پایلې اعالنېږي.

په همدې حال کې د ازاو او عادالنه ټاکنو د بنسټ ویاند فهیم 

ولسمرش  د  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې   ماندګار  نعیمي 

پای  ژر  پروسه  ټاکنو  د  لري، چې  افغانان مته  ټول  په ګډون 

ته ورسېږي او د ټاکنو پایلې اعالن يش؛ خو زیاتوي:  دا یوه 

وڅېړل  جال  جال  باید  صندوق  هر  چې  ده،  پروسه  تخنیکي 

يش.

دی وايي، د ټاکنیزې پروسې د پای ته رسولو لپاره د ټاکنو د 

خپلواک کمېسیون ټاکل شوی مهال، چې د شته واقعیتونو او 

تخنیکي پروسې په پام کې نیولو رسه پالن شوی، چې د وږي 

په دویمه اونۍ کې به پای ته رسېږي، ممکن دی او کېدای يش 

د وږي میاشتې په دویمه اونۍ کې دا پروسه پای ته ورسېږي.

د کومې  پوهېږي چې ولسمرش  نه  وايي،  نعیمي  خو ښاغلی 

محاسبې له مخې د ټاکنو پروسې ته رضب االجل ټاکلی او په 

دومره مهال کې د ټاکنو پای ته رسېدل امکان نه لري؛ ځکه ال 

تر اوسه هم یولړ ستونزې او اختالفات شتون لري.

د فیفا ویاند زیاته کړه، دمګړۍ که له یوې خوا د رایو تفتیش 

ځانګړې  زرو صندقونو  شپږو  هغو  د  بلې خوا  له  دی،  روان 

څېړنه هم روانه ده، چې د ملګرو ملتونو او نورو څارونکیو له 

لوري په ځانګړي ډول څېړل کېږي، چې دا پروسه به یو څه 

وخت اخيل.

شته  د  چې  ده،  پروسه  تخنیکي  یوه  ټاکنې  وايي،  نوموړی 

واقعیتونو له مخې باید ورته مهالوېش جوړ يش او طبیعي ده 

چې کمېسیون به دا کار کړی وي، چې دا یې صالحیت هم 

دی.

هغه زیاتوي، چې د رایو باطلېدل ښایي ډېر وخت ونه نیيس؛ 

تېر  د  هم  بیا  به  کې  پروسه  تفتیش  په  چې  ښيي  اندېښنه  خو 

په څېر اختالفونه او ستونزې را پیدا يش، چې له امله به یې 

تر اوسه دواړو  پروسه له خنډ رسه مخ يش. د هغه په خربه، 

نوماندو بشپړ سیايس جوړجاړي ته الرسسی نه دی موندلی او 

د رایو په تفتیش کې هم داسې توافق ته نه دي رسېديل، چې 

اختالف به نه رامنځته کېږي.

ښاغلی نعیمي وویل، په کار ده چې رایې په عادالنه او شفاف 

ډول تفتیش يش او راتلونکی ولسمرش د طبیعي او شفافو پایلو 

په نتیجه کې واک ته ورسېږي.

دیدار و گفت وگوی نامزدان ریاست جمهوری با حامدکرزید ولسمرش رضب االجل نه پيل کېدونکی دی
رییس جمهور کرزی صبح دیروز با داکتر عبداهلل 
نامزدان  احمدزی  غنی  اشرف  داکتر  و  عبداهلل 

ریاست جمهوری دیدار کرد.
براساس خبرنامۀ ارگ، در این دیدار که در ارگ 
انجام شد و در آن معاونین ریاست جمهوری نیز 
حضور داشتند، در مورد تاریخ برگزاری مراسم 

تحلیف رییس جمهور جدید صحبت شد.
در این جلسه از نامزدان ریاست جمهوری تقاضا 
پروسه  تسریع  زمینۀ  در  همدیگر  با  که  گردید 
مراسم  تا  نمایند  بیشتر  همکاری  آرا  تفتیش 
زودتر  چه  هر  جدید  رییس جمهور  تحلیف 

برگزار گردد.
رییس جمهور کشور گفت که حکومت افغانستان 
کامل  آماده گی  تحلیف،  مراسم  برگزاری  برای 
دارد و از کاندیدان خواست تا برای برگزاری این 

مراسم، مساعی الزم را به خرج دهند. 
که  کردند  نشان  خاطر  جلسه  کننده گان  شرکت 
ابعاد  تمامی  بر  انتخابات  پروسه  طوالنی شدن 

امنیت،  خصوص  به  مردم،  روزمره  زنده گی 
اقتصاد و امور حکومت داری تاثیر منفی گذاشته 
و ایجاب می نماید که این پروسه هر چه زودتر 

خاتمه یابد.
قابل یادآوری است که ابتدا تاریخ 11 اسد سال 
جدید  رییس جمهور  تحلیف  مراسم  برای  روان 
تعیین گردیده بود، اما بنابر تقاضای سازمان ملل 
متحد و کاندیداهای ریاست جمهوری، برگزاری 
تمدید شده  ماه  برای مدت یک  تحلیف  مراسم 

بود.

سیدعلی حسینی

داکتر عبداهلل روز پنجشنبه هفتۀ گذشته در جمع 
انتخابات  دور  دو  هر  برنده  را  خود  هوادارانش 
معرفی کرد و گفت که همزمان برای تشکیل دولت 

وحدت ملی با تیم تحول و تداوم گفتگوست.
عبداهلل تأکید کرد که نتیجه انتخابات را بررسی آرا 

مشخص خواهد کرد.
این گردهمایی زیر عنوان »مشورت برای دفاع از 

آرای مردم« برگزار شده بود.
نشود  دفاع  مردم«  پاک  »رای  از  اگر  که  گفت  او 
بزرگ  خطری  و  ندارد  آینده  دیگر  »افغانستان 
تصمیم  برای  اساسی  و  می کند  تهدید  را  کشور 

گیری باقی نمی ماند.«
همچنین محمد محقق؛ معاون دوم عبداهلل بار دیگر 
حکومت، کمیسیون های انتخاباتی و تیم رقیب را 

متهم به تقلب در انتخابات کرد.
و  است  پیروز  انتخاباتی اش  وی گفت که گروه 

مطابق فیصله نامه شورای اجرایی با اختیارات بلند 
در اختیار تیم رقیب است. 

و  تحول  عبداهلل،  آقای  سخنرانی  از  پس  ساعتی 
تداوم گفت که تفکرات دو تیم در مورد روند فنی 

بازشماری آرا عین هم اند.
فیض اهلل ذکی، سخنگوی تیم اشرف غنی گفت که 
این تیم هم به این باور است که ایجاد حکومت 
روند  موفقانه  پایان  از  پس  صرف  ملی  وحدت 
انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  با  و  آرا  بررسی 

صورت می گیرد.
این موضع گیری ها یکبار دیگر شک و پرسش ها 
در خصوص آینده روند جاری و توافق دو نامزد 
میزان  به  را  ملی  مورد تشکیل دولت وحدت  در 

قابل توجهی افزایش داده است.
از نظر کارشناسان، تحقق این ایده شاید غیر ممکن 
با  موجود  شواهد  براساس  کم  دست  اما  نباشد؛ 
آن  به  اگر  که  موانعی  روبروست؛  بزرگی  موانع 
توجه نشود، دولت آینده حتی اگر شکل بگیرد به 

زودی از هم فروخواهد پاشید.
وارد  انتقادهای  که  می گویند  ناظران  از  شماری 
شده بر تیم داکتر عبداهلل و سکوت و انفعال این 
تیم در قبال مشکالتی که بار بار در روند شمارش 
آرا و تفسیرهای من درآوردی تیم تحول و تداوم 
از متن و مفاد توافقنامه انتخاباتی دو نامزد، بروز 
کرد، سرانجام سران و تصمیم گیرنده گان این تیم 
یافتن روند  پایان  با  آنکه  از  را مجبور کرد، پیش 
جاری در برابر یک کار انجام شده قرار بگیرند، به 
بپردازند؛  این خصوص  در  مواضع خویش  تبیین 
مواضعی که البته...                    ادامه صفحه 7
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