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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

عالجـی بکن کاز دلم خـون نیاید

برگزاری  روز  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  سرانجام 
انتخابات ریاست جمهوری آینده را مشخص کرد.

ریاست  انتخابات  که  این کمیسیون گفته اند  مسووالن 
اپریل   ۵(  ۱۳۹۳ حمل/فروردین  شانزدهم  جمهوری 

۲۰۱۴( برگزار خواهد شد.
رییس جمهور  که  است  گفته  هم چنان  کمیسیون  این 
آن  معین  روز  در  انتخابات  برگزاری  با  کرزی  حامد 

موافقت کرده است.
قبل براین، بنابر گفته های شخص حامد کرزی تصور 
می رفت که انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین 

آن برگزار نشده و ممکن است به تعویق بیافتد.
را  انتخابات  زمان  تغییر  علت  جمهور،  رییس 
مشکالت امنیتی عنوان کرده بود. با این همه، هنوز هم 

انتخابات  برگزاری شفاف  عدم  زمینۀ  در  نگرانی هایی 
به  ریاست جمهوری وجود دارد که نگاه ها را نسبت 

انتخابات مشکوک می سازد.
از  یکی  را  کشور  در  جاری  ناامنی های  آگاهان 
انتخابات می دانند که به باور  چالش های عمده فراراه 
آنان، جلو برگزاری انتخابات را در بسیاری از مناطق 

ناامن کشور خواهد گرفت.
عمده  چالش های  از  دیگر  یکی  انتخابات،  در  تقلب 
انتخابات سال  در  آن  بارز  نمونۀ  که  می رود  به شمار 
شمول  به  جمهوری  ریاست  نامزدان  سوی  از   ۱۳88
آقای کرزی، به نمایش گذاشته...       ادامه صفحه 6

زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعالم شد

طرح پیشنهادی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان
در مورد مادۀ پنجاه ونهم پیش نویس قانون انتخابات )کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات(
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به تازه گی، پیش نویس قانون انتخابات افغانستان، آماده 
تصویب  جهت  ملی،  شورای  به  است  قرار  و  شده 

فرستاده شود.
و  مدنی  جامعۀ  نهادهای  از  شماری  حاضر  حال  در 
تا  اند  انداخته  راه  به  را  تالش هایی  سیاسی،  احزاب 

اصالحات بیشتری در این پیش نویس وارد گردد.
در مادۀ پنجاه ونهم پیشنویس قانون انتخابات، در مورد 
نیز  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  رسانه های  کمیسیون 
ارائه شده است. از آنجا که این کمیسیون در  طرحی 
جریان انتخابات، در کنار وظایف دیگرش، مسؤولیت 
نیز خواهد داشت،  به تخلفات رسانه یی را  رسیده گی 
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان به این باور است که  

نیاز است در این ماده تغییراتی وارد گردد.
قابل ذکر است که در این مادۀ پیشنویس قانون انتخابات، 
استفاده شده،  تنهایی  به  عبارت«کمیسیون«  که  هرجا  

منظور از کمیسیون مستقل انتخابات است.

مادۀ پنجاه و نهم پیشنویس قانون انتخابات:
   کمیسیون رسانه ها:

روز  از  قبل  روز   ۹۰ اقل  حد  رسانه ها  کمیسیون   -۱
نشر  و  گزارش دهی  از  نظارت  منظور  به  رأی دهی، 
تخلفاتی  به  رسیده گی  و  انتخاباتی  مبارزات  منصفانۀ 
رسانه های  طرزالعمل های  و  پالیسی ها  اهداف،  با  که 
ایجاد  کمیسیون،  توسط  می شود،  مربوط  همه گانی 

می گردد.
   پیشنهاد:

روز  از  قبل  روز   ۹۰ اقل  حد  رسانه ها  کمیسیون   -
رای دهی، به منظور نظارت از گزارش دهی معیاری و 

حرفه یی از مبارزات انتخاباتی تشکیل می شود.
- این کمیسیون همچنان وظیفۀ رسیده گی به آن بخش 
از تخلفات رسانه یی را که در مخالفت با پالیسی ها و 
طرزالعمل های طرح شده از سوی این کمیسیون، قرار 

می گیرد، نیز دارد.  

۲- رای دهنده، کاندید، ناظر، احزاب یا ائتالف احزاب 
اشخاص  سایر  و  اجتماعی  سازمان های  سیاسی، 
به  رسانه یی  تخلف های  و  تخطی ها  از  می توانند 
شکایت  کتبی،  طور  کمیسیون،  رسانه های  کمیسیون 

نمایند.
   پیشنهاد:

احزاب  ائتالف  یا  احزاب  ناظر،  کاندید،  رای دهنده، 
سیاسی، سازمان های اجتماعی و سایر اشخاص حکمی 
و حقیقی می توانند از تخطی ها و تخلف های رسانه یی، 
مرتبط با انتخابات، به کمیسیون رسانه های کمیسیون، 

طور کتبی، شکایت نمایند.
تثبیت  صورت  در  می تواند  رسانه ها  کمیسیون   -۳
از  یکی  احوال،  حسب  رسانه یی،  تخلف  یا  تخطی 

اقدامات ذیل را انتخاب نماید.
- صدور اخطاریه به تخطی کننده یا متخلف و امر به 

اصالح تخطی.
- وضع جریمه، حسب احوال از پنج هزار الی یکصد 
هزار افغانی و از یکصد هزار الی پنجصد هزار افغانی، 

بعد از تایید کمیسیون.
غرض  حکمی(  یا  متخلف)حقیقی  شخص  معرفی   -
تعقیب عدلی به...         ادامه صفحه 6

صفحه 6

مردم فاریاب در عین مصیبت و درد از رییس جمهوری تقاضا کردند که تروریستان را که خون هم وطنان ما را در اقصا  نقاط کشور می ریزانند، نبخشد. اما در عوض ارگ ریاست جمهوری و 
به ویژه آقای کرزی پاسخ این همه بزرگواری و سعه صدر را چگونه داده است. در همان روزی که دشمنان مردم در فاریاب نقشه وحشیانه خود را اجرا کردند، آقای کرزی از تریبون ارگ 

ریاست جمهوری با لحنی دوستانه از " برادران ناراضی" خود خواست که وارد فضای سیاسی کشور شوند و در انتخابات 1393 کشور شرکت کنند. این درخواست زمانی مطرح می شود که از 
مدتی ریاست جمهوری کشور تالش های بی وقفه یي را برای هویت بخشیدن سیاسی برای طالبان آغاز کرده است.



در طول یک دهه گذشته فرصت هایی کم 
مسووالن  و  ما  سیاسی  نخبه گان  که  نبوده 
قاطعیت،  با  اگر  مملکت  این  باالی  ردۀ 
می کردند؛  مدیریتش  درایت  و  شجاعت 
و  شهر  و چهرۀ  افغانستان  امروز وضعیت 
قصبات ما تغییر اساسی را پیدا می کرد و هر 
احساس  این  اکنون،  ما  شهروندان  از  یک 
وطن  عنوان  به  افغانستان  که  می داشت  را 
گزینه  تنهاترین  و  بهترین  آن ها،  خاک  و 
برای ماندن و آباد کردن است. اما سیاست 
و  ما  بزرگان  پهلوی  چند  و  رویه  چند 
مناسبتی  به  گاهی  از  هر  که  زدوبندهایی 
اثبات  به  می شود  رونمایی  بهانه یی  به  و 
به  دلسوزان  کمتر  ما  که  است  رسانده 
هنوز صف  داریم.  مردم  این  و  وطن  این 
بندی ها، عقده ها و ناتوانی ها در افغانستان 
از میان نرفته است و با کوچک ترین بهانه، 
قبر  هم  برای  و  کرده  پشت  یک دیگر  به 
می کنند. حتا در سطح بین المللی بیگانگان 
درد  و  می شود  شناخته  مقدم  خودی ها  بر 
دیگری، بر درد اوالد این وطن تقدم یافته 
می گیرد  صورت  سمبلیکی  حرکت های  و 
که بیشتر به ریشخند کردن خود می ماند تا 
به دفاع از حقیقت حقوق بشری و انسانی، 
خودی ها  برای  خودمان  روز  هر  چنان که 
قبر می کنیم، ولی برای دیگری عزا گرفته و 

نهایت هم دردی خود را اعالم می کنیم.
و  شد  همراه  تلخی  حوادث  با  قربان  عید 
پیر و جوان  از شهروندان ما  تعداد زیادی 
گرفته تا کودکانی که همراه پدران به نماز 
اما  رسیدند.  شهادت  به  بودند،  آمده  عید 

کجا آب از آب تکان خورد؟
را  صحنه  خونین ترین  گذشته  عاشورای 
افغان  میلیون ها  کجا،  زد،  رقم  مردم  برای 
برای  و  دعا  بازمانده گان  آرامش  برای 

آمرزش و مغفرت رفته گان نیایش کردند؟
معلم های  می شوند،  سوزانده  مکتب ها   
شاگردان  رسیدند،  شهادت  به  بسیاری 
و  ناامنی  خاطر  به  که  بودند  هم  زیادی 
خانوادۀ شان،  و  خود  جان  امنیت  از  ترس 
در جهالت ماندن و بی سوادی را تنها گزینه 

پیش روی خود یافتند اما چه شد؟
محکوم  جز  به  ما  سیاستمداران  و  بزرگان 

چه  انداختن  راه  به  سخنرانی  و  کردن 
همین  که  شود  گفته  شاید  خوب  کردند؟ 
این کاری نمی توان  از  بیشتر  کافی بوده و 
کرد، همۀ این ها درست، اما وقتی شهروندان 
در  ساله   ۱۴ ماللی  وقتی  که  می بینند  ما 
می گیرد،  قرار  طالبان  مورد حمله  پاکستان 
برای  اما  می شود.  غوغا  افغانستان  در 

خودشان هیچ کاری صورت نمی گیرد.
بهترین  در  است،  زنده  امروز  ماللی   
هم  خانواده اش  و  است،  درمانی  شرایط 
مورد حمایت قرار دارند، اما در افغانستان 
و  سالمتی  برای  ما  دانش آموز  میلیون ها 
بلند کردند.  دعا  به  شفایافتن ماللی دست 
کسان زیادی بودند که برای عرض ارادت 

به بیگانه ها، در این امر صمیمانه پیش قدم 
شدند. بسیار کار نیکی است که ما بتوانیم درد 
همسایه را درک کنیم و از ماللی دفاع کرده 
و یا برای سالمتی اش دعا کنیم. هیچ کسی 
اسالم  دین  که  حرکت هایی  چنین  یک  با 
اما  به آن توصیه کرده مخالف نیست،  هم 
درد ملت آن جایی عمیق تر می شود که این 
حرکت ها را فقط از روی سیاست می بینند 
و وقتی که در داخل کشور حوادثی تلخ تر 
صورت  ماللی  قضیۀ  از  تکان دهنده تر  و 
بلند  کمک  و  دعا  به  دستی  هیچ  می گیرد، 
نمی شود و این است که تلخی ها را در قلب 

شهروندان ما جا داده است.
عید گذشت، غم ماند و خانواده های زیادی 
افتاد، صورت شهر چه  اتفاقی  داغ دار، چه 

عکس العملی  چه  بزرگان  کرد،  تغییری 
نشان دادند؟ و این جاست که کارهایی که 
به  مضحک  و  دار  خنده  شد،  ماللی  برای 
به صورت یک  فقط  نظر می رسد و طرح 
خودشیرینی وقیحانه جلوه می کند که برای 
خواهان  که  پاکستانی ها  خوش آمدگویی 
صورت  هستند،  عمل کرد هایی  چنین  یک 
گرفته است. اما خون شهروندان ما که در 
یکی از خوب ترین روزهای سال، در یکی 
برای  شد،  ریخته  ما  اعیاد  بزرگ ترین  از 
و  کشته شده گان  چون  نبود.  مهم  خیلی ها 
شهدای آن، ارزش خبری و رسانه یی، برای 
استفادۀ  و  یافتن  انعکاس  و  شدن  بزرگ 
اندازه یی  به  برخی ها،  برای  تبلیغاتی کردن 

که داستان و حادثه ماللی داشت، نداشت. 
تحت یک چنین شرایطی چه گونه می توان 
از این مردم توقع داشت که هم چنان پشت 
این نظام  بیاستند و آن ها را از خود بدانند؟ 
حکومت دارانی که مردم و دردها و خوشی ها 
خواهند  چه گونه  ندانند،  خود  از  را  شان 
توانست بر قلب هایی حکومت کنند که با 
از  نادیده گرفته شدن هایی  و  بی توجهی  هر 
و  تشویق  و  حمایت  جای  به  دست،  این 
می شوند  لبریز  انزجار  و  نفرت  از  عالقه، 
و احتماالً هر کدام در آیندۀ نه چندان دور 
کسانی خواهند شد که خود برای سرنگونی 
یک چنین نظام دو رو و چندچهره تالش 

خواهند کرد.
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حلیمه حسینی

سیاستمداران ما؛ خودکش 
بیگانه پرور

 

حملۀ انتحاری روز نخست عید سعید قربان، جدا از این 
که جنایت پیشه گی طالبان را نشان داد، دست کم رییس 
جمهور  رییس  کرد.  تلخی  اعتراف  به  وادار  را  جمهور 
با  بود،  شده  فاریاب  حادثۀ  قربانیان  احوال  جویای  که 
هیچ   که  شد  روبه رو  حادثه  آن  بازمانده گان  پرسش های 
پاسخی برای آن نداشت؛ جز این که آنان را حق به جانب 
بداند. مدت ها پیش، وقتی هنوز فاجعۀ طالبان به این اندازه 
گسترده نشده بود، رییس جمهور زندانیان انتحاری را زیر 
تاثیر مشوره های مشاوران و اطرافیانش رها می کرد. یکی 
را کودک می خواند، یکی را برادر و دیگری وطندار. آیا 
رییس جمهور نمی دانست که ترحم بر پلنگ تیز دندان/ 
ستم کاری بود بر گوسفندان؟ بی تردید که رییس جمهور 
نمی داد  اجازه  قبیله یی  و  قومی   استراتژی  اما  می دانست 
نزدیک  تیوری پردازان  کند.  عمل  منطق،  این  بنیاد  بر  تا 
و  کار گرفته  قومي  از سیاست  رییس جمهور همواره  به 
اند که طالب بچه هاي ماست. زیر پرچم  استدالل کرده 
این شعار، ده ها زندانی طالب رها شده است، ده ها عامل 
انتحاری دوباره آزاد شده اند تا عمل نافرجام شان را به 
پایان برسانند و اکنون هم، مردم نتیجۀ این سیاست آقای 

رییس جمهور را به چشم سر می بینند.
رسانه ها،  مدنی،  نهادهای  مردم،  آغاز  همان  از  هرچند 
تیِم  این روش  از  بارها  اپوزیسیون  گروه های  و  احزاب 
عواقب  از  را  کرزی  آقای  و  کرده  انتقاد  اقتدار  سر  بر 
این  همیشه  مثل  اما  ساخته اند،  آگاه  حاتم بخشی هایش 
ریاست  ارگ  سیاست های  در  تغییری  هیچ  انتقادها، 
صورت  به  برنامه ها  بل که  نیاورد،  وجود  به  جمهوری 
سازمان یافته ترش عملی شدند. چنان که در پی همین نوع 
گفت وگوهای  بحث  که  بود  تمامیت خواهانه  برنامه های 
ناکامی  بر  افزون  که  گفت وگوهایی  آمد؛  پیش  صلح 
 روزافزونش، بهایش تا کنون به وسیلۀ خون مردم پرداخته 

می شود.
اگر  واقعًا  که گفت:»  فاریابی  موسفید  به  رییس جمهور 
خدمت می کنید پس چرا وقتی دشمنان دین و دولت ما 
دستگیر می شوند، دوباره از سوی مرکز رها می شوند و 
انتحاری  بازهم حمله  و  بر می گردند  فاریاب  به والیت 
شما  که:»  دهد  پاسخ  می تواند  عوام فریبانه  می کنند.« 
درست می گویید.« اما این را به خاطر نمی آورد که مردم 
تفکیک  شعور  همیشه  مردم  اند.  گفته  درست  همیشه 
جناب  این  اند.  داشته  را  او  کوتاه کاری های  و  نواقص 
رییس جمهور بوده که توان تشخیص دوست و دشمن 
را ندارد. این آقای کرزی است که خیلی زود فراموش 
می کند و نمی داند که مسبب فاجعۀ فاریاب در واقع او و 

همکارانش است.
چیست؟  وظیفه اش  نمی داند  که  است  کرزی  آقای  این 
وظیفۀ جناب رییس جمهور و طرفدارانش تامین امنیت 
است، نه این که برای کودک بازمانده از فاجعۀ فاریاب، 
وعدۀ سر خرمن نان و تحصیل را بدهد. آن چه را که آقای 
کرزی به مردم داغ دیدۀ فاریاب گفته است، چیزی نیست 
جز یک فریب کاری محض که هیچ گاه عملی نخواهد شد. 
اگر قرار باشد که رییس جمهور به قربانیان حادثۀ فاریاب 
کمک کند، در پی مذاکره با طالبان نخواهد شد. بهترین 
کمک برای قربانیان حادثۀ فاریاب- و صدها قربانی دیگر 
که همه روزه در اثر خشونت های طالبان جان های شان را 
از دست می دهند- پایان دادن به این خشونت هاست که 
تا کنون از راه صلح و آشتی میسر نبوده است. صلح با 
طالبان تنها راهی ست که آن گروه را جسورتر ساخته و با 
خاطر آسوده به قتل و کشتارشان ادامه می دهند. مردم نیز 
به این موضوع پی برده اند و می دانند که راه پایان دادن 
مبارزه  بل که  نیست.  طالبان  با  آشتی  این خشونت ها،  به 
را  مساله  این  کرزی  آقای  اما سوگ مندانه  است  آنان  با 
نمی داند و یا دست کم خود را به نادانی می زند و تنها به 
همین جمله اکتفا می کند که مردم درست می گویند، اما 

در خفا هیچ اعتنایی به این دانایی مردم نمی کند.

جناب رییس جمهور مردم 
همیشه درست گفته اند

عید گذشت، غم ماند و خانواده های زیادی داغ دار، چه اتفاقی افتاد، صورت شهر 
چه تغییری کرد، بزرگان چه عکس العملی نشان دادند؟ و این جاست که کارهایی 
که برای ماللی شد، خنده دار و مضحک به نظر می رسد و طرح فقط به صورت 
یک خودشیرینی وقیحانه جلوه می کند که برای خوش آمدگویی پاکستانی ها که 

خواهان یک چنین عمل کرد هایی هستند، صورت گرفته است. اما خون شهروندان 
ما که در یکی از خوب ترین روزهای سال، در یکی از بزرگ ترین اعیاد ما ریخته 
شد، برای خیلی ها مهم نبود. چون کشته شده گان و شهدای آن، ارزش خبری 
و رسانه یی، برای بزرگ شدن و انعکاس یافتن و استفادۀ تبلیغاتی کردن برای 

برخی ها، به اندازه یی که داستان و حادثه ماللی داشت، نداشت.



به  امریکاست  اخیردر  سال های  توفان  بزرگترین  که  سندی  توفان 
سوی شمال شرق آن کشور در حرکت است و تاکنون ساعت شش 
شام دیروز به وقت کابل به کشته شدن ۱۶ نفر منجر شده و خسارات 

گسترده بی برجای گذاشته است.
باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، شهر نیویورک را »فاجعه زده » 

اعالم کرده است.
نفر را مختل  تخمین زده شده که توفان سندی زندگی ۵۰ میلیون 
کرده و حدود ۱ میلیون نفر را مجبور به تخلیه خانه هایشان کرده 
است. براساس گزارش های دریافتی این توفان در مسیر خود باعث 
ریزش باران های شدید، جاری شدن سیل، اختالل و قطع شبکه برق 

رسانی ودر برخی نواحی ریزش برف شده است.
است  شهرهایی  از  متحده،  ایاالت  تجاری  مهم  مراکز  از  نیویارک، 
که در مسیر حرکت توفان سندی قرار دارد و خسارات گسترده ای 

دیده است.
از حدود ۳۷۵ هزار سکنه نیویورک خواسته شده بود که به خاطر باال 

آمدن سطح آب رودخانه ها، خانه هایشان را تخلیه کنند.
مقامات شهر نیویورک می گویند شبکه قطارهای زیرزمینی نیویورک 
که قدمتی ۱۰8 ساله دارد، تاکنون با چنین خرابی گسترده ای مواجه 
اندازی مجدد این شبکه  این نگرانی وجود دارد که راه  نشده بود. 

چندین روز طول بکشد.
شهردار نیویورک گفته است که این توفان بزرگتر از پیش بینی های 

قبلی بود. 
شرقی  سواحل  در  مردم  از  نفر  میلیون   ۶ از  بیش  حاضر  حال  در 
آمریکا بدون برق هستند و پرواز هواپیماها را به شدت مختل کرده 
است. گزارش ها از متوقف شدن فعالیت تعدادی از پاالیشگاههای 
داردو  توفان حکایت  این  مسیر  در  شیمیایی  های  کارخانه  و  نفت 

بازار بورس نیویورک برای یک روز دیگر تعطیل شده است.
مرکز سازمان ملل متحد در نیویورک هم همچنان بسته است.

و  شده  اعالم  اضطراری  وضعیت  امریکا  ایالت   ۹ در  اکنون  هم 
بخش هایی از ایالت نیوجرسی گرفتار آب گرفتگی شده است.

توفان سندی که ابتدا یک توفان استوایی بود و بعدا به یک ابر توفان 
نیم  )پنج و  به وقت محلی  تبدیل شد، ساعت هشت شب گذشته 

صبح به وقت کابل( به خاک امریکا و ایالت نیوجرسی رسید.
براساس پیش بینی کارشناسان، توفان سندی ظرف ۲۴ تا ۳۶ ساعت 

آینده ، به دوازده ایالت دیگر امریکا خواهد رسید.
امروز  تا  دولتی  ادارات  امریکا،  پایتخت  سی،  دی  واشنگتن  در 
چهارشنبه تعطیل شده و سیستم حمل و نقل عمومی در واشنگتن، 

نیویورک، بالتیمور، فیالدلفیا و بوستون به حال تعلیق درآمده است.
میزان خسارت اقتصادی ناشی از توفان سندی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد 

دالر برآورده شده است.
در  او  رقیب  رامنی  میت  و  امریکا  جمهوری  رئیس  اوباما،  باراک 
سفرهای  دو  هر  امریکا  جمهوری  ریاست  روی  پیش  انتخابات 

انتخاباتی خود را متوقف کرده اند.
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روند انتخابات ریاست جمهوری امریکا

مانده  امریکا  انتخارات  برگزاري  به  دیگر  هفته  یک 
سبب  برگرفته،  در  را  امریکا  که  توفاني  اما  است؛ 
است.  شده  کشور  آن  در  انتخاباتي  کمپاین هاي  توقف 
با این همه مردم جهان به خصوص افغانستان چشم به 
به  ببینند که کدام رقیب  تا  اند  امریکا دوخته  انتخابات 

پیروزي میرسد.
اما خوب است که با روش مبارزات انتخاباتي در امریکا 

و چگونگي برگزاري آن آشنا شویم.
دشوارترین  حقیقت  در  امریکا  در  انتخاباتی  مبارزات   
مصاحبه شغلی برای احراز این پست است. اما مراحل 
قرار  چه  از  امریکا  جمهوری  رییس  انتخاب  مختلف 

است؟
 شبکه خبری بی.بی.سی در گزارشی به تشریح مراحل 

انتخابات ریاست جمهوری امریکا پرداخته است.
   مراحل اولیه

ریاست  پست  احراز  طلبی  جاه  که  سیاستمداری 
تشکیل  کمیته ای  ابتدا  در  دارد،  را  امریکا  جمهوری 
آوری  جمع  و  وضعیت  سنجش  وظیفه اش  که  می دهد 
پول است. این مرحله ممکن است از دو سال مانده به 

برگزاری انتخابات شروع شود.
طبق قانون اساسی امریکا تنها کسانی که در امریکا متولد 
سال   ۱۴ مدت  و  بوده  سال   ۳۵ سنشان  حداقل  شده، 
ساکن این کشور بوده اند می توانند داوطلب نامزدی در 

انتخابات ریاست جمهوری شوند.
ولی این برداشت که هر کسی می تواند برای این سمت 

اعالم آمادگی کند درست نیست.
نامزد عمده حزب  در طی ۷۰ سال اخیر هر فردی که 
خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بوده، یا 
سناتور شاغل یا سناتور سابق بوده، یا در پست فرماندار 
ایالتی خدمت می کرده، یا معاون ربیس جمهور و یا یک 
البته رییس جمهوری که  بوده است.  پنج ستاره  جنرال 
برای پیروزی در دومین دوره ریاست جمهوری مبارزه 

می کند، حکایت جداگانه یی دارد.
چنانچه یک کاندیدا بتواند نظر موافق رسانه های خبری، 
مقامات حزبی، طراحان برنامه مبارزات انتخاباتی و کمک 
دهندگان مالی را تا حد قابل توجهی جلب کند، نامزدی 
خود را به طور رسمی اعالم کرده و مبارزه انتخاباتی در 

ایالت های مهم را شروع می کند.
سال  اواخر  در  را  خود  انتخاباتی  مبارزه  اوباما،  باراک 
داوطلبی خود  بعد  فوریه سال  ۲۰۰۶ شروع کرد و در 
برای نامزدی از جانب حزب دموکرات را رسما اعالم 

کرد.
ولی میت رامنی، نامزد جمهوریخواهان، حدود پنج سال 

است که فعالیت انتخاباتی اش را شروع کرده است.
او که موفق نشد در سال ۲۰۰8 به عنوان نامزد جمهوری 
خواهان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، در 
دو سال اول زمامداری باراک اوباما، آهسته و در پشت 
آمادگی   ۲۰۱۱ سال  ژوئن  در  و  داشت  فعالیت  صحنه 
خود را برای نامزد شدن از جانب جمهوریخواهان در 

انتخابات ریاست جمهوری آتی رسما اعالم کرد.
   نبرد برای کاندیدا شدن

از  شدن  نامزد  برای  داوطلب ها  آمادگی،  اعالم  از  پس 
جانب حزب خود، شروع به فعالیت می کنند.

البته نه همیشه، آنها در گردهمایی ها  به طور معمول و 
و مجامع اولیه در ایاالت آیووا، نیوهمشایر و کارولینای 

جنوبی شرکت می کنند.
ریاست جمهوری  نامزد  برگزیدن  برای  مبارزات  اولین 
و محک  می شود  ایاالت شروع  این  در  ژانویه  ماه  در 
خوبی برای این که کدام یک از داوطلبان شانس بیشتری 

برای کاندیداتوری دارند، محسوب می شود.
رای دهندگان در هر یک از ۵۰ ایالت امریکا به اضافه 
واشنگتن پایتخت و نیز سرزمین های وابسته ایاالت متحده 
امریکا ) جزایری در دریای کارائیب و اقیانوس آرام از 
جمله گوام و پورتوریکو، که به نوعی خودمختار هستند 
و در دولت فدرال امریکا ادغام نشده اند( نمایندگان خود 
را انتخاب می کنند. در بیشتر موارد این نمایندگان قول 

می دهند که از نامزد بخصوصی حمایت کنند.
گردهمایی های  جای  به  نمایندگان  ایاالت،  برخی  در 

ایالتی، توسط جوامع محلی انتخاب می شوند.
مبارزات انتخاباتی ایالتی تا ماه ژوئن طول می کشد. تا 
آن هنگام یکی از کاندیداها توانسته برای نامزد شدن از 
جانب حزب، رای کافی این نمایندگان را به دست آورد 
یا این که موفق شده بقیه داوطلبان را از میدان مسابقه 

به در کند.
   کنوانسیون حزبی

گردهمایی ملی حزبی، در اواخر تابستان یعنی حدود دو 
ماه و نیم قبل از صورت می گیرد. در آنجا، نمایندگان 
کسانی را که رای دهندگان در گردهمایی های ایالتی یا 

محلی انتخاب کرده اند، رسما نامزد می کنند.
نامزد  معاون  آن  جریان  در  یا  گردهمایی  این  از  قبل 
شکست  رقبای  از  یکی  غالبا  که  جمهوری  ریاست 

خورده حزب است، انتخاب می شود.
از  قبل  همیشه  تقریبا  انتخاباتی  نامزدهای  که  آنجا  از 
در  گردهمایی  این  شده اند،  معلوم  کنوانسیون  شروع 
بیشتر  شناساندن  و  کردن  مشهور  برای  بیشتر  حقیقت 
نامزد ریاست جمهوری، تعیین پیام حزب و برنامه کار 

برگزار می شود.
   گام نهایی

پس از این مراحل، نامزدهای دو حزب به طور تمام عیار 
علیه یک دیگر شروع به فعالیت می کنند. در آگهی های 
تلویزیونی ظاهر شده و در مناظره هایی که بیشتر مردم 

آن را تماشا می کنند شرکت می کنند.
های  آگهی  صرف  دالر  میلیون ها  نامزدها  از  یک  هر 

تبلیغاتی و سفربه تمام ایاالت امریکا می کنند.
در هفته های آخر، رقبای انتخاباتی بیشتر وقت خود را 
صرف مبارزه در ایاالتی می کنند که در تعیین سرنوشت 
فاصله  ایاالت  این  در  دارند.  سزایی  به  نقش  انتخابات 
طرفداران دو حزب کم است و نامزدها تالش می کنند 

تا بتوانند عده بیشتری را جذب حزب خود کنند.
که  اشخاصی  نیز  و  انتخاباتی  تبلیغات  داوطلبان  خیل 
به  می کنند  دریافت  دستمزد  فعالیت ها  گونه  این  برای 
به  افراد شخصا  این  می شود.  روان  مهم  ایاالت  سوی 
در خانه های مردم رفته و آنها را ترغیب می کنند که به 

کاندیدای مورد نظرشان رای دهند.
و  فلوریدا  اوهایو،  جمله  از  ایاالتی  در  مدت  این  در 
ویرجینیا به طور مرتب و بدون وقفه آگهی های تبلیغاتی 

نامزدهای دو حزب پخش می شوند.
   انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری امریکا همواره در اولین سه 
شنبه )بعد از اولین دوشنبه( ماه نوامبر برگزار می شود. 
ریاست  انتخابات  در  مستقیما  دهندگان  رای  ولی 

جمهوری شرکت نمی کنند.
شود،  می  خوانده  انتخاباتی  کالج  که  روندی  در  آنها 
کسانی را انتخاب می کنند که متعهد شده اند به یکی از 

نامزدها رای دهند.
هر یک از ایاالت، تعداد معینی از این »رای دهندگان« را 

به کالج انتخاباتی می فرستد.
آراء  تمام  اکثریت،  رای  برنده  ایالت ها،  تمام  در  تقریبا 

کالج انتخاباتی آن ایالت را به دست می آورد.
به دلیل یک چنین سیستمی، یک نامزد ریاست جمهوری 
امریکا  مردم  آرای  اکثریت  که  این  بدون  است  ممکن 
یابد. مبارزه  باشد، به کاخ سفید راه  را به دست آورده 
انتخابات سال ۲۰۰۰ یکی  با ال گور، در  جورج بوش 

از این موارد بود.
   شروع رسمی کار رئیس جمهوری جدید

و  هفته ها  در  باشد،  قطعی  انتخابات  نتیجه  چنانچه 
منتخب،  جمهور  ربیس  انتخابات،  از  پس  روزهای 
اعضای کابینه خود را تعیین کرده و برنامه کاری کامل 

تری را طراحی می کند.
در همین حال رییس جمهوری که دوره زمامداری اش در 
حال پایان است، از آنجا که نمی تواند در مدت باقیمانده 
تصمیمات مهمی اخذ کند، وقت خود را صرف جمع 
که  می کند  میراثی  به  توجه  نیز  و  متعلقات خود  آوری 

دوره ریاست جمهوری اش به جای خواهد گذاشت.
رییس  تحلیف  مراسم  امریکا  اساسی  قانون  موجب  به 
برگزاری  از  بعد  سال  جنوري   ۲۰ جدید  جمهوری 

انتخابات برگزار می شود.
   تبریک به رئیس جمهور جدید

پس از این همه تالش، رئیس جمهور در عمل در کاخ 
سفید، زندانی است. او قادر نخواهد بود بدون ماموران 
محافظ و دستیارانش حتی در خیابان راه برود.۲۴ ساعته 
می زند  که  حرف هایی  تمام  از  و  دارد  قرار  نظر  تحت 

واقداماتی که می کند، انتقاد می شود.
نوشتن  برنامه  که  دارد  قرار  دستیارانی  محاصره  در  او 
خاطرات خود را در سر می پرورانند و برای کسب قدرت 
در میان همقطاران شان سرگرم نقشه ریزی هستند. ربیس 
برنامه های  جمهور هر روز ۱۲ ساعت کار می کند و 

کاری او دقیقه به دقیقه از قبل تعیین شده است.
با  وقفه  بدون  نبرد  انتظار  باید  جدید  جمهور  رییس 
با  باید  این  بر  باشد. عالوه  داشته  را  رسانه های خبری 
سرخورده  انتخابات  در  شکست  از  که  مخالف  حزب 
شده و در هر اقدام او از برنامه های مهم اقتصادی گرفته 
مقابله  کند،  می  دخالت  انتصابات  رده  ترین  پائین  تا 

کند.
تنها تصمیم گیری های مهم به عهده اوست و رسیدگی 
اداری  دستگاه  تر  پایین  نفرات  وظیفه  امور،  سایر  به 

است.
ولی او در موقعیتی است که مي تواند بگوید در تعیین 
نقش  جمعیت  نفر  میلیون   ۳8۰ با  کشوری  سرنوشت 

دارد. 

توفان در امریکا
 »فاجعه« آفرید

www.mandegardaily.com

نتانیاهو امروز فرانسه 
میرود

می کند  تالش  که  گفت  هند  جدید  خارجه  امور  وزیر 
روابط کشورش با پاکستان بهبود یابد.

خبرگزاری  گزارش  به 
دانشجویان ایران )ایسنا(، 
خبرگزاری  از  نقل  به 
»سلمان  آسوشیتدپرس، 
امور  وزیر  خورشید«، 
در  هند  جدید  خارجه 
خبرنگاران  با  گفت وگو 
اظهار کرد: دو چشم انداز 
به  نسبت  متفاوت  کامال 
وجود  هند  و  پاکستان 
موضع  دارای  ما  دارد. 
قبال  در  شفاف تری 
دارای  البته  هستیم.  چین 
نیز  تاریخی  اختالفات 
با گذر  معتقدم  و  هستیم 
نظم  یک  ظهور  و  زمان 
اقتصادی جدید در جهان چین و هند به یکدیگر نزدیکتر 

شده اند.
اس.ام کریشنا، وزیر امور خارجه سابق هند پیشتر از این 
و  پاکستان  روابط  اخیر  سال های  در طول  که  بود  گفته 

چین با هند تحوالت مثبتی داشته است.
سیاسی  سناریوی  به  نسبت  همچنین  خورشید  سلمان 
ساخت:  خاطرنشان  و  کرد  نگرانی  ابراز  پاکستان  در 
پاکستان در شرایط بسیار دشواری بوده و از طرفی دیگر 
در یکی از مناطق پرمشکل جهان واقع شده است و از 
این کشور  نگرانی های  و  است  ما  دیگر همسایه  طرفی 
و  هند  همگرایی  من  نظر  به  هست.  نیز  ما  نگرانی های 
پاکستان درباره مسایلی نظیر امور امنیتی و احترام متقابل، 
بر آن  بوده که مدت زمان طوالنی است  از موضوعاتی 

پافشاری می کنیم.
باشیم  قادر  می خواهیم  ما  داد:  ادامه  هند  خارجه  وزیر 
ریشه های احتمالی برای همکاری نزدیکتر را پیدا کنیم و 
بتوانیم مشکالت یکدیگر را درک کنیم تا اینکه مشکالت 

خود را به طور دو جانبه حل کنیم.

اسراییل  رژیم  نخست وزیر 
در اولین سفر خود از زمان 
انتخابات ریاست جمهوری 
)چهارشنبه(  امروز  فرانسه 

وارد پاریس می شود.
خبرگزاری  گزارش  به 
به  ایران،  دانشجویان 
اماراتی  روزنامه  از  نقل 
نتانیاهو،  بنیامین  الخلیج، 
اسراییل  رژیم  نخست وزیر 

فردا وارد پاریس می شود.
از  نتانیاهو  سفر  اولین  این 
زمان انتخاب فرانسوا اوالند، 
رئیس جمهور  عنوان  به 
فرانسه به این کشور است.

سفر  این  در  است  قرار  نتانیاهو  آگاه،  منابع  گزارش  به  بنا  همچنین 
با مسئوالن فرانسه در خصوص موضوعات مهم منطقه ای و جهانی 

گفتگو کند.
یکی از مسئوالن نزدیک به دفتر بنیامین نتانیاهو اعالم کرد که نتانیاهو 
اوالند  با  برای نشست  اولین فرصت وی  که  این سفرش  به  نسبت 
است، خوش بین بوده و امیدوار است که این سفر به ایجاد روابط 

کاری خوب با رئیس جمهوری فرانسه بینجامد.
همچنین یکی از اعضای دیپلماتیک کاخ الیزه نیز تاکید کرد که نتانیاهو 
و اوالند در این نشست در خصوص راهکارهای تقویت روابط دو 

جانبه و از سرگیری روند صلح خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. 

وزیر خارجه هند:
روابط هند و پاکستان بهبود مي یابد
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          احمد ولی مسعود

   طرح جدید آجندای ملی
امروز پس از گذشت نزدیک به یازده سال، 
بارِ دیگر طرح جدید آجندای ملی به حیث 
یک نسخۀ مناسب و زیربنای تفاهم ملی، 
این که بن بست  تا  ضرورت زمان می باشد 
بحران  روند  بشکند،  در کشور  را  موجود 
اعتماد را توقف دهد و اعتماد ملی را به بار 
ریفورم  آوردن  این طرح  فرایند  در  آورد. 
پایدار  به یک صلح  را  افغانستان  سیاسی، 

خواهد رسانید.
بهتر از هر کس دیگری خود ما هستیم و 
خود مردم هستند که چه گونه گی بازآفرینی 
خود را برای روبه رو شدن با عرصۀ جدید 
و چالش های جدید، درمی یابیم. نسخه های 
دیکته شده، عالج دردهای ما نیستند؛ این 
وارد  را  »عقالنیت«  چه گونه  ما  که  مساله 
کنیم،  کشور  سیاسی  ـ  اجتماعی  حیات 
جمعی  و  ملی«  »منافع  بگیریم  یاد  این که 
این که  دهیم،  ترجیح  منافع شخصی  بر  را 
انسانی  و  جدید  سیاسی  فرهنگ  یک 
و  قبیله یی  منحط  فرهنگ  جایگزین  را 
این که  بسازیم،  غیراسالمی  و  غیرانسانی 
به جای خشونت و ازهم گریزی، همگرایی 
و همـپذیری را بیاموزیم، این که یاد بگیریم 
شناخت  اساس  بر  تصمیم گیری های مان 
محققان،  وجود  از  چه گونه  این که  باشد، 
متفکران و کارشناسان در تصمیم گیری های 
با  این که  کنیم،  استفاده  کشور  کالن 
منطقی  صورت  به  مباحث  و  موضوعات 
و به دور از هرگونه اِعمال سلیقۀ شخصی 
و سیاست زده گی برخورد کنیم، باید مبنای 
آغاز تفاهِم ما در متن برنامه های کوتاه مدت 
و درازمدتی قرار گیرند که در چارچوب 
زنده گی  شکل  به  راجع  وسیع،  دیدگاه 
جمعی و آیندۀ سیاسی کشور می باشد، و 
فرقه یی  اختالفات  می توان  راهکار  این  با 
و نژادی و تعصب آمیز را کنار گذاشت و 
برای  اجتماعی  نیرومنِد  اخالقًا  اقتدار  یک 
وجود  به  را  آینده  اجتماع  کاخ  پی ریزی 

آورد. 
رهبران  و  مدیران  سیاسی،  مسووالن 
جامعه اگر در جست وجوی راه حلی برای 
سرنوشت  نگران  و  می باشند  افغانستان 
نخبه گان  به  باید  قطعًا  هستند،  ملت  این 
رجوع نمایند واز حضور نخبه گان سیاسی، 
اجتماعی، علمی... در جهت ایجاد زمینه ها 
هم بسته گی  نوعی  آن  در  که  فضایي  و 
امیدوارکننده  چشم اندازِ  بر  مبتنی  ملی 
باشد،  داشته  وجود  آینده  افغانستان  از 
استقرار همۀ قدرت در دست  مهیا گردد. 
از  معدودی  نظرات  بر  تکیه  و  نفر  یک 
خسارات  کشور،  ادارۀ  برای  خاص  افراد 
نموده  افغانستان  متوجه  را  جبران ناپذیری 
است و باعث محرومیت کشور از وجود 

فراگیر  برنامه های  و  تشکل ها  و  نخبه گان 
فردمحور  نظام  واقع  در  است،  گردیده 
است  خاصی  گروپ  تشکِل  کرزی  آقای 
خالصه  ارگ  اتاق  یک  حد  در  فقط  که 
به  کشور  نخبه گان  نظام،  این  در  می شود. 
و  می باشند  سیاسی  شده گان  حذف  منزلۀ 
شرکت  از  فریب  و  سوءاستفاده  با  مردم 
فعال در تعیین سرنوشت شان بی بهره اند. با 
ادامۀ چنین وضعیتی، مردم نسبت به آینده، 
دموکراسی  پروسۀ  و  هم بسته گی  روند  
ناامیدتر و بدبین تر خواهند شد و راه های 
جست وجو  را  قانون  راه  از  غیر  دیگر 
خواهند کرد. اساس جامعۀ آزاد و باثبات، 
آیندۀ  ساختن  برای  عمومی  هم بسته گی 
سعادت مند می باشد، لذا الزم است  نظام 
اجتماعی و سیاسی و دولتی که برای تنظیم 
می آید  وجود  به  انسان ها  فی مابین  روابط 
مربوط شان  امور  در  همه  مشارکت  بر  که 
آنان در  اهمیت حضور  به  بورزد و  تأکید 
سرنوشت،  تعیین  و  سیاسی  عرصه های 

بهای الزم را بپردازد.

»اقتدار  به  رسیدن  ما  مسالۀ  مهم ترین  اگر 
گرفتن  اختیار  در  آن  معنی  باشد،  ملی« 
و  زمینه ها  همۀ  در  مردم  توسط  حاکمیت 
ابعاد می باشد.  با وجود همۀ مشکالتی که 
با آن ها درگیر هستیم، چاره یي جز  امروز 
دست زدن به تالش و مبارزه  نداریم  تا در 
ساختِن سرزمین آرمانِی خود موفق شویم. 
خصوصیت  هیچ گونه  آن  در  که  کشوری 
داده شدۀ نژادی، جنسی، قومی و طبقاتی، 
از  سیاسی  و  اجتماعی  نظر  از  را  کسی 

دیگری متفاوت و متمایز نکند.
من باری دیگر روی توافق بر یک »آجندای 
ملی« تاکید دارم و طرح آن را به صورتی 
مفصل تر و مشرح تر، می خواهم در این جا 
پیشکش کنم. به عقیدۀ من در شرایط فعلی 
برای  صرفًا  متأسفانه  که  حکومت  تنها  نه 
محکم کردن بنیان قدرت خود برنامه ریزی 
ملی  که  نیروهایی  همۀ  بلکه  می کند، 
نیروهای  و  مردم  نماینده گان  می اندیشند، 

عمل  وارد  باید  دولت  داخل  دلسوز 
اینک  بی شماری  مسایل  هرچند  شوند. 
در افغانستان محل نزاع گروه های سیاسی 
و  منطقی  را  خود  نظر  گروه  هر  و  است 
همین  نفس  که  می دهد  جلوه  الزم االجرا 
ناشی گری ها مسبب اصلی ظهور بحران ها 
افغانستان  ناکامی های  و  مشکالت  و 
بوده اند. نمی گویم آن چه پیشنهاد می نمایم، 
قطعی و نهایی است؛ ولی سمت وسوی آن 
نو،  راهِ  آغاز  در  اصلی،  محرک  عنوان  به 

می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
اهداف  تحقق  زمینۀ  چیز  هر  از  پیش 
قرار  توجه  کانون  در  باید  ملی«  »آجندای 
اجازه  ما  به  ژرف اندیشی  و  تأمل  گیرد. 
قواعد،  و  اصول  بررسی  با  تا  می دهد 
خودمان را به تعادل برسانیم؛ تعادل برای 
آغاز یک حرکت مستمر و گام به گام، اما 
آماده گی  و  اشتیاق  هدف مند.  و  ثمربخش 
که  موقعیتی  و  مقام  هر  در  جامعه،  آحاد 
قرار دارند، برای همراه و همگام شدن در 
این مسیر؛ جا را برای این امکان باز می کند 

بی نهایت  مشکالت  با  رویارویی  در  که 
بتوانیم  دارد،  وجود  کشور  در  که  مهمی 

دوام و بقای خود را حفظ کنیم. 
در  را  ملی«  »اجندای  جدیِد  طرح  من 
آغاز  که  می کنم  ارایۀ  عمده  مرحلۀ  پنج 
میان  بین االفغانی  دیالوگ  راه اندازی  با  آن 
خواهد  اجرا  و  پیگیری  قابل  نخبه گانی 
انجام  تاکید می کنم که  از آن  اما قبل  بود. 
مراحل  این  تداوم  و  استمرار  تسلسل وار، 
ضروری و حیاتی است و ارایۀ این طرح 
پیاده  اهمیت  بر  فهرست وار،  صورت  به 

نمودِن قدم به قدم طرح تاکید دارد.
۱- راه اندازی دیالوگ بین االفغانی

و  ملی  مشترک  دیدگاه  روی  توافق   -۲
اتخاذ استراتژی واحد سیاسی

۳- پروسۀ اعتمادسازی
۴- ایجاد حکومت وحدت ملی

۵- ریفورم یا اصالحات گستردۀ سیاسی.

   واکنش ها و عکس العمل ها
که  نگذشت  دیری  ولی  رسید،  نشر  به  گنگ  به صورت  و  نرمی  به  تخار  واقعۀ  خبر 
آوازۀ این فاجعۀ بزرگ در سراسر گیتی و جبهات داخل افغانستان پراکنده شد و به 
نظر پروفیسور صبغت اهلل مجددی، رییس حکومت موقت مجاهدین، این خبر به  این 
افغانستان، یک تعداد قوماندانان  بار اول درتاریخ جهاد  دلیل جهانی گردید که برای 

به صورت دسته جمعی به شهادت رسیدند. )۶(
پروفیسور برهان الدین ربانی در مصاحبه یی فاجعۀ تخار را به شدت تقبیح کرد، ولی 
انتقام جویانه  اعمال  از  تا  خواست  قوماندانان خویش  و  اسالمی  جمعیت  اعضای  از 
کار نگیرند. وی در اعالمیه یي گفت: »با وجود این که احساسات و عواطف مجاهدین 
جمعیت اسالمی افغانستان بی نهایت جریحه دار شده است، اما همواره توصیۀ ما همین 
بوده که در برابر چنین حوادثي از روحیۀ انتقام جویی کار گرفته نشود؛ زیرا باید مقابله با 
دشمن و از بین بردن آخرین پایگاه های دشمن در افغانستان، نزد مجاهدین عمده ترین 

مساله باشد، نه فکر انتقام  جویی.« )۷(
محمدظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان، اعالمیه یي صادر کرد و در آن، فاجعۀ تخار را 
تقبیح و به بازمانده گان شهدا تسلیت گفت: »خبر شهادت یک تعداد از قوماندانان و 
همراهان مجاهدشان در فرخار به دست عدۀ دیگری که آن ها هم ادعای جهاد دارند، 
مانند اکثریت قاطع هموطنانم، باعث تاثر و انزجار عمیِق من گردید. انا هلل و انا الیه 
راجعون. این حادثۀ قبیح نه تنها از لحاظ ضایعۀ یک عدۀ موثر از عناصر فداکار و الیق 
جهاد تاثرآور است، بلکه با در نظر داشت سوابق نسبتًا طوالنی و قابل اندیشه که چنین 
یک ضایعه را بار آورد، تشویش بزرگتر را از بابت امکان آغاز جنگ تباه کن داخلی در 

صف مجاهدین بار می آورد.
اینجانب به حیث یک فرد افغان و خدمتگار داعیۀ وطن، این اعمال و انگیزۀ مربوط به 
آن را که در چندسال اخیر به ابتکار جوانب مختلف رخ می دهد و در حقیقت باید به 

حکم خدمت در راه تحقق اهداف دشمن تلقی گردد، محکوم می نمایم.
روحیۀ  با  را  خود  حرکات،  چنین  شنیع  عواقب  درک  با  که  دارم  تمنا  هموطنانم  از 
اسالمی و ملی علیه چنین اعمال و مرتکبیِن آن عماًل و به صورت محسوس تری در 
یک صف تنظیم نمایند و از این طریق از بروز جنگ داخلی و برادرکشی جلوگیری 

نموده و وطن را از این ورطۀ تباهِی بیشتر نجات بخشند.« )8(
با گذشت هر روز و برمال شدن جزییات، ماجرای تخار ابعاد بیشتري پیدا کرد و این 
فاجعه، حیثیت زخم خونین را برای جهاد افغانستان کسب نمود و شکافي عمیق در 

دستگاه حکومت موقت و رهبران جهاد افغانستان ایجاد کرد.
رهبران حکومت موقت در گردهمایی یي که به مناسبت تقبیح فاجعۀ تخار در منطقۀ 

چمکنی در نزدیکی شهر پشاور دایر گردید، اشتراک کردند.
گردهمایی حوالی ساعت ۹ صبح برگزار شد و گرداننده گان محفل با اخذ تدابیر شدید 
امنیتی، جلسۀ بزرگی را دایر کردند. صدها شاگرد مکتب که بیشترشان فرزندان اهالی 
والیات شمال کشور بودند، با تظاهراتي گسترده و دادن شعارهای تند به محل برگزاری 
سرازیر شدند. شاگردان مکتب شعار می دادند: »قاتل و جنایتکار؛ حکمتیار حکمتیار. 
جانی و غدار؛ حکمتیار حکمیتار. و...« دادن چنان شعارها و توهین به رهبری حزب 
اسالمی افغانستان با همۀ قدرت استخباراتی و ترسي که در بین مهاجرین مقیم پاکستان 
ایجاد کرده بود، بی سابقه بود. شاگردان مکتب و اشتراک کننده گان با شدت هرچه بیشتر 

نعره می زدند و بر ضد حزب اسالمی شعار می دادند.
افغانستان، سید  اتاق های دفاتر جمعیت اسالمی  قبل از دایر شدن محفل در یکی از 
از  را  خبرنگاران  تخار،  در  افغانستان  اسالمی  جمعیت  مجاهدین  آمر  رویین  احمد 
از مقامات  او در ضمن سخنرانی اش،  باخبر ساخت.  آخرین تحوالت در آن والیت 
جمعیت اسالمی افغانستان خواست تا هرچه زودتر دربارۀ فاجعۀ تخار موضع گیری 

قاطع اتخاذ کنند و در غیر آن، مجاهدین خودشان اقدام خواهند کرد.
رهبران  از  وارثین شهدا  و  مجاهدین  و  افتاد  به راه  تالقان  در شهر  تظاهرات گسترده 
تا هرچه زودتر سیدجمال و  نظار خواستند  افغانستان و منسوبین شورای  مجاهدین 
دیگر عاملین فاجعۀ تخار را دستگیر کنند، و اگر رهبران جهاد و شورای نظار زودتر 

اقدام نکنند، ممکن است قیام عمومی علیه مجاهدین و شورای نظار به راه بیافتد. )۹(
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جامعه  در  را  کسي  ساختن  بزرگمرد  که  زماني  خداوند 
اراده فرماید، او را با کسوت انسانیت و اخالق مي آراید و 
جلوه گر مي سازد. زیرا انسان وقتي که با سجایاي اخالقي 
تحسین  و  توجه  طرف  گردید،  ظاهر  جوالنگاهش  در 
همه گان قرار مي گیرد و روز تا روز به ارزش هاي انساني و 
اجتماعي اش افزوده مي شود و سرانجام صدرنشین دل ها 

وتکیه گاه اندیشه ها مي گردد.
پیداست که جهان هستي با نمادها و نمودهایش برمبناي 
استوار  اخالق  و  عدل  از  اند  عبارت  که  عمده  اصل  دو 
توفیق  که  جهان  موفق  و  مبرز  چهره هایي  کلیه  است. 
تسخیر دل ها را نصیب شده اند، در عملکردهاي خود از 

همین دو اصل مایه گذارده اند.
خداي که خالقیت سزاوار اوست چنان موهبت فرموده، تا 
همه پدیده هاي یک نواخت از منابع عدل و مراتب اخالق 

بهره مند شوند.
و  دهیم  قرار  ارزش ها  شناخت  مالک  را  عمل  ما  هرگاه 
چون  معیارهایي  بر  مبتني  و  دیدگاه  ازاین  که  بکوشیم 
به  را  طالح  و  صالح  عناصر  شخصیت  اخالق  و  عدالت 
سنجش بگیریم، بدون انکار در روزگار بحراني ما اندک 
کساني مي توانند تا حد فرهیخته گي باال بروند شایسته گي 
الهي  عبدالحي  داکتر  شاد  روان  که  را روشن سازد  خود 
جامعه  بارز  و  شاخص  چهره هاي  اندک  همان  زمرۀ  در 

حوادث بار ما مسجل گردیده است.
در این نوشتار تالش مي ورزیم تا همان روندي را دنبال 
کنیم که داکتر عبدالحي الهي آگاهانه بر آن گام نهاده بود. 
بین  را  بالفصلي  پیوند  اخالقي  شرافت  و  علمي  نجابت 
گفتار و کردار او ایجاد کرده بود، از آن رو دوستاني که او 
را مي شناختند باور داشتند که وي از نخبه گان هم ردیفان 

خود است.
به ویژه عرفان  الهي در عرفان،   مطالعات داکتر عبدالحي 
حضرت موالناي بلخي، که عرفانیست جهنده و انگیزنده 
و خیزش و قیام را در روح انساني به ثمر مي رساند، او 
را ژرف نگر و واقع بین ساخته بود. گسترۀ عرفان الیتناهي 
است. سالکان به اتکاي ریاضت محض نمي توانند بر روه 
حقایق رهیاب شوند از آن رو عشق که به یک تعبیر در 
به  را  خود  که  است  خداوند  ذات  همان  پذیرش،  خور 
صفت جمال و جالل به آفریده گارش آشکار مي کند و 
براي  از سیر کماالت برطرف مي سازد و  را  دشواري ها 

سالک توان رسیدن به هدف غایي را ارزاني مي دارد.
بود  آگاه  عنایات  و  موهبت  این  از  الهي  عبدالحي  داکتر 
ازآن رو مقدم بودن سیر انفسي را بر سیر آفاقي ارجحیت 
مي داد و به این باور بود که نخست استعداد خود را بیدار 

کرد بعد جانب هدف گام نهاد.
ازمقامات تبتل تافنا 

پایه پایه تا مالقات خدا
داکتر عبدالحي الهي علوم متداوله را از محضر پدرش که 
درین رشته ها ید طوال داشت و مدرسان ورزیده مدرسه 
قابضان رخه )قریه یي در والیت پنجشیر( فراچنگ آورده 
بود، مطالعات مستدام در علوم و معارف اسالمي، بینش و 
دانش وي را توأم کرده بود، از آن رو جسورانه بر مسایل 
وارد مي شد و ثمره کاوش وپژوهش خود را با بالغت و 

فصاحتي که خاصه چنین مرداني است تبیین مي فرمود.
آثار ارزشمند  ازاین بزرگ مرد قلم و دانش، تا کنون این 

اقبال چاپ یافته اند:
اسالم مکتب عتدال، حکومت و حکومت اسالمي، علم و 
انقالب اسالمي، فلسفه دین و اسرار تعلیمات اسالم، علم 
اصول دین، مرزهاي تیوري شناخت در فلسفه، هستي و 
مقدمه شناخت آن، جهان وطبیعت، شناخت انسان، عرفان 
و اخالق، فلسفه اجتماعي و قانون، فلسفه تاریخ، مسایل 

جهان بیني اسالمي و چهار گفتار.
و این آثار تاکنون چاپ نشده است:

ماانزاهلل و مژده  پیرامون خداشناسي، اصول یزدان،  بحثي 
هاي نصرت در آیه هاي قرآن.

چاپ  آثار  و  داشت ها  یاد  تدوین  به  کساني  است  بهتر 
اهتمام  و  بگمارند  همت  رفته  دست  از  عزیز  آن  ناشده 
ورزند و آناني که رهین تالش هاي علمي و فرهنگي وي 
اند، باید در اداي این دین شتاب کنند و به آرامش دادن 
بیانیه هاي  الهي  عبدالحي  داکتر  بپردازند.  خود  وجدان 
عرفاني  و  فرهنگي  زمینه هاي  در  فراواني  علمي  آموزنده 

و حتي سیاسي ایراد فرموده اند.
که  اي  هوشي  تیز  و  درایت  روشني  در  شهید  ...مسعود 
داشت لیاقت عملي و استعداد عرفاني داکتر الهي را درک 
کرده بود، از آنرو به سخنان و نظرات سازنده وي ارج و 
بهاي فراوان مي داد و کسوت عمل مي پوشاند. آگاهي دکتر 

برپهنا و ژرفاي معارف  او  بینش  اوضاع زمان و  از  الهي 
اسالمي وجاهت او را در انظار کاوشگران و پژوهنده گان 
از  محل  مردمان  و  سنگرداران  و  مي ساخت  پیداتر 
مطلع  مي کردند  وي  با  که  برخوردهاي  در  او  شخصیت 
مي گردیدند و حرمتش را بر نفس خود الزم مي دانستند. 
کارمایه ها و عملکردهاي بارور و ثمر بخش داکتر الهي در 
جریان جهاد و مقاومت مورد تایید زعیم و قاید سرافراز 
دوران جهاد زنده یاد مسعود شهید بود. داکترالهي نیز در 
داشت،  او  کارکردهاي  به  بزرگ  مسعود  که  اعتمادي  اثر 
استعداد و نبوغ خود را در غنامندي بعد فرهنگي جهاد به 
کار گرفت و در زمینۀ تربیه سالم مجاهدین جوان، به ویژه 
آن تعداد مجاهدیني که توانمندي فراچنگ آوردن فرهنگ 
صادقانه  و  عاشقانه  داشتند،  را  اسالمي  معارف  و  ملي 
تالش ورزید. او مي دانست که یک انسان تا زماني که از 
گذشته خود معلومات نداشته باشد حال و آینده را طوري 

که الزم است تمثیل کرده نمي تواند.
از آن رو داکتر الهي به سختي کوشید تا از دیدگاه تحلیل 
و تفسیر دانش معاصر به ویژه شناختاندن ارزش هاي روز 
افزون فرهنگ و تمدن بشري در اثر رشد علم نوین که 
بیني ها را وسعت  پهنه جهان را فرا گرفته است، جهان 
تا تعداد حوزه هاي آموزشي را در  بخشید. او سعي کرد 
وادي پنجشیر باال ببرد و مجاهدین والیات را نیز به هدف 
آموزش بیشتر از دانش معاصر در ابعاد فرهنگي و نظامي 
شامل  تعلیمي  حلقه هاي  در  و  نماید  دعوت  پنجشیر  در 
البته رهنمایي ها و ترغیب و تشویق مسعود شهید  سازد. 

درین روند نقش راهگشا را داشت.
جهاد  مندان  عالقه  از  یکي  همکاري  به   ،۱۳۶۲ سال  در 
که از کشور فرانسه بود، یک دستگاه رادیویي اف- ام در 
این  نشراتي  امور  الهي  داکتر  گردید.  پایه گذاري  پنجشیر 
مقتضاي همان حالت  به وضع جبهه و  مناسب  را  رادیو 

ادامه داد.
مبني بر لزوم دید مرحوم مسعود شهید، داکتر الهي تن به 
ازدواج داد و پاي عقد دختر یک تن از معاریف بازارک 

پنجشیر نشست.
چون تکالیف خانوادگي انسان را از تحرکات دوره تجرد 
باز مي دارد، از آن رو صواب دیده شده که وي به کارهاي 
جهادي در پشاور ادامه دهد و به مشکالت مجاهدین و 

مهاجرین بذل توجه فرماید.
دست  به  را  و  فرهنگي  امور  زمام  الهي  داکتر  پشاور  در 
اسالمي  تربیه جمعیت  و  تعلیم  ریاست  و سمت  گرفت 
افغانستان را که یکي از بزرگترین تنظیم هاي جهادي بود 
این  اجرائیه  شوراي  عضویت  چنان  هم  گرفت  عهده  به 

از محدوده  را  فعالیت خود  نمود و  نیز حاصل  را  تنظیم 
پشاور به سایر نقاطي که مهاجرین سکناپذیر شده بودند 
کشانید و حتي در چترال به حال مردم مهاجر رسیده گي به 
عمل آورد و خیمه و اثاثات و مواد ارتزاقي تعبیه فرمود و 

زمینه را براي آموزش اطفال ایشان مساعد ساخت.
دوران  در  فرهنگي  هاي  فعالیت  و  آموزشي  برنامه هاي 
جهاد در اثر زحمت کشي و ایثار داکتر الهي پیروزمندانه 
به جلوهاي رونق مندي عرضه مي نمود، جمعیت اسالمي 
اگر دستاوردي در عرصه هاي معارف و فرهنگ اسالمي، 
حاصل  ازآن  بخشي  تردید  بدون  داشت  ملي  و  جهادي 
هم  و  الهي  داکتر  هاي  خودگذري  از  و  ها  ریزي  عرق 

قطارانش بود.
وقتي که دولت مجاهدین زمام امور را به دست گرفت ، 
داکتر الهي بحیث وزیر مشاور و رئیس طب رواني اشغال 
هاي  کارکرد  کردن  هماهنگ  جهت  در  اما  نمود.  وظیفه 
بلندي  گام  اجتماعي  هاي  و همبستگي سازمان  فرهنگي 

را به جلو برداشت.
متوجه  کابل  به  ورودش  روزهاي  آغازین  همان  از  او 
راه  در  شده  اجتماعي  سازمان هاي  بودن  نامنسجم 
همبسته گي و هم آهنگي آنها تالش ورزید و خواست که 

یک مرکز واحد رهنمون کننده که هر سازمان اجتماعي 
در زمینه تطبیق سالم و موثر برنامه هاي کاري اش از آن 
الهام بگیرد و به سوي هدف رهیاب شود، مجهز  کانون 
تأسیس  وصحیح  درست  قیادت  و  رهبري  ارزشهاي  به 
گردد. این آرمان تاجاي تحقق یافت و کسوت عمل در 
پوشید. اما رگبار و متداوم حزب اسالمي و روي هم رفته 

جنگ هاي تحمیلي مجال کار را از همه کس گرفته بود. 
کانتیننتال  زمیني هاي  زیر  در  راکت ها  ترس  از  جلسات 
دایر مي گردید و غرش راکت هاي کور، توان عملکرد بر 
وفق فیصله ها را ضعیف مي ساخت و هر کسي که صبح 
ازخانه اش بیرون مي شد به برگشت خود هنگام مسا، در 
منزل اطمینان نداشت. از آن رو هرکس در هر موقفي که 
بود هیچ کاري کرده نتوانست. )کساني که حکومت استاد 
رباني را به عدم کارداني متهم مي سازند، اشتباه مي کنند؛ 
توقع مي رفت  زماني، چنانکه  برهه  آن  در  کارکردن  زیرا 
طالبان  از سقوط  الهي پس  داکتر  بود.(   امکان  از  بیرون 
اجتماعي  سازمان هاي  بودن  همبسته  پروسه  همان  بازهم 
بیرون  پا  دایره  این  از  نفس  تاآخرین  از سر گرفت و  را 

نکرد.
مرحوم داکتر الهي در پرتو بیدار دلي، بینایي و فرزانه گي 
برنامه  و  یازید  تشکیل مجمع اصالحي دست  به  خود... 
کاري آن را برمبناي توافق ملي پي ریزي نمود. در مجمع 
فرهنگي،  دسته هاي  و  گروه ها  همه  افغانستان  اصالحي 

سیاسي، دیني و حتي قومي و تصوفي اشتغال داشت.
فعالیت مجتمع اصالحي تا همان روز که نیروهاي دولت 
کابل را رها کردند و رهسپار شمال کشور و وادي پنجشیر 

شدند ادامه یافت و دکتر الهي با شکیبایي که زینت بخش 
شخصیتش بود آن را اداره و رهنمایي کرد.

و  باگذشت  عطوفت،  با  مهربان،  بود  مردي  الهي  داکتر 
برخورد، خندان و مؤدت و شیرین سخن،  ایثار، خوش 
ادیب، فقیه، صاحب کتاب و مطالعه در فلسفه، عرفان و 
معارف اسالمي، زبان عربي را مي دانست، به پشتو صحبت 

مطلب  حل  نیز  اردو  با  و  بود  آشنا  انگلیسي  به  مي کرد، 
مي توانست.

قلمش روان و مضمونش استوار بود از سجایاي اخالقي 
با  و  مي کرد  تبارز  رفتارش  از  تواضع  داشت.  کافي  بهره 
فرهنگي  و  اخالقي  آمیزش  جامعه  طبقات  و  اقشار  همه 
داشت. او برآن بود که کارمایه هاي فرهنگي باید مستفید 
از یک محور باشند و از بي شیرازگي آن ها جلوگیري به 

عمل آید.
و  علمي  آگاهي هاي  در  که  وسعتي  همه  با  الهي  دکتر 
معلومات فرهنگي وي وجود داشت، هیچ گاه پندار کمال 
دامنگیرش نشده و اسیر خود برتر بیني نگردید. او از جهاد 
و ثمرات آن غالبًا یاد آوري مي کرد؛ لیکن هیچ وقت جهاد 
را وسیله سرکشي نفس و اقناع غریزه آزو حرص نساخت 
و او پاداش جهادي را که به خاطر اعالء کملت اهلل کرده 
بود از خدا مي خواست. از آنرو جهاد را با زمین و موتر و 

ثروت و دیگر مظاهر بدنام کن و ننگین مبادله نکرد.
عاید  که  مریضي  اثر  در  الهي  عبدالحي  داکتر  سرانجام 
حالش گردیده بود، به تاریخ ۱۴ میزان ۱۳8۲ داعي اجل 

را لبیک گفت و به جاودانه گي پیوست.
نامش جاوید و یادش گرامي باد!
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دکتر عبدالحي الهي بزرگ مرد قلم و دانش
5 www.mandegardaily.com

ازاین بزرگ مرد قلم و دانش، تا کنون این آثار ارزشمند اقبال چاپ یافته اند:
اسالم مکتب عتدال، حکومت و حکومت اسالمي، علم و انقالب اسالمي، فلسفه دین و اسرار تعلیمات اسالم، علم اصول دین، مرزهاي تیوري 

شناخت در فلسفه، هستي و مقدمه شناخت آن، جهان وطبیعت، شناخت انسان، عرفان و اخالق، فلسفه اجتماعي و قانون، فلسفه تاریخ، مسایل 
جهان بیني اسالمي و چهار گفتار.

و این آثار تاکنون چاپ نشده است:
بحثي پیرامون خداشناسي، اصول یزدان، ماانزاهلل و مژده هاي نصرت در آیه هاي قرآن.

مرحوم استاد نیالب رحیمي این مقاله را در سال 1382 و چندماه بعد از وفات 
استاد الهي نگاشته بود.
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عـالجی بکن کاز دلم خـون نیاید

طرح پیشنهادی اتحادیۀ...

 مراجع ذیصالح بعد از تایید کمیسیون.
   پیشنهاد:

تخطی  تثبیت  در صورت  می تواند  رسانه ها  کمیسیون 
یا تخلف رسانه یی، حسب احوال، به ترتیب، یکی از 

اقدامات ذیل را انتخاب نماید؛
- صدور اخطاریه به تخطی کننده یا متخلف و امر به 

اصالح تخطی.
-  در صورتی کمیسیون رسانه ها  تخلف را عمل جرمی 
تشخیص دهد، متخلف را غرض تعقیب عدلی، بعد از 

تایید کمیسیون، به مراجع ذیصالح معرفی می کند.
بر  و  نقدی است  آنجا که جریمه، جزای  از  یادداشت: 
اساس قوانین نافذ، ازجمله، قانون جزای کشور، جزای 
محکمۀ  از صالحیت  افغانی  هزار  سه  از  باالتر  نقدی 
کمیسیون  رسانه های  کمیسیون  باشد،  می  ذیصالح 
نقدی  جریمه  را  رسانه ها  نمی تواند،  انتخابات  مستقل 

نماید.

۴- وظایف و صالحیت های کمیسیون رسانه ها توسط 
کمیسیون تنظیم می گردد.

   پیشنهاد:
کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  اعمال  طرزالعمل 

رسانه ها، توسط کمیسیون، تنظیم می گردد.
مربوط  امور  تنظیم  منظور  به  رسانه ها  کمیسیون   -۵
طرزالعمل هایی را وضع نماید که بعد از تایید کمیسیون 

مرعی االجرا می باشد.
   پیشنهاد:

در صورتی که کمیسیون رسانه ها به مواردی بر می خورد 
که صالحیت ها و وظایفش در طرزالعمل های تهیه شده 
از سوی کمیسیون، روشن نیست، به منظور تنظیم بهتر 
نماید.  را وضع  طرزالعمل هایی  می تواند  مربوط،  امور 
این طرز العمل ها بعد از تایید کمیسیون، مرعی االجرا 

می باشد.
۶- کمیسیون رسانه ها بعد از انجام کلیه وظایف محوله، 
نتایج  اعالم  از  بعد  روز  در خالل مدت ۴۵  اکثر  حد 

به کمیسیون،  به آن  امور مربوط  تمام  نهایی، منحل و 
محول می گردد.
   پیشنهاد:

ماه،  دو  مدت  خالل  در  اکثر  حد  رسانه ها  کمیسیون 
می گردد.  منحل  انتخابات،  نهایی  نتایج  اعالم  از  بعد 
کمیسیون رسانه ها موظف است، تمام وظایف خود را 

قبل از فرا رسیدن موعد انحالل به انجام رساند.
  یادداشت: مادۀ پنجاه ونهم پیش نویس قانون انتخابات، 
رسانه های  کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  به  که 
در  شده،  داده  اختصاص  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مورد چگونه گی گزینش و تعداد اعضای این کمیسیون، 

صراحت ندارد.
   پیشنهاد:

- پنج تن به عنوان اعضای حرفه یی کمیسیون رسانه های 
کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده می شوند.

کمیسیون  ایجاد  برای  انتخابات،  مستقل  کمیسیون   -  
رسانه ها، از قبل آگهی هایی را پخش نموده و از واجدان 

شرایط می طلبد تا برای عضویت در این کمیسیون، در 
خواست بدهند.

- درخواست دهنده گان با توجه به اسنادی که در مورد 
تجربۀ کاری شان ارائه می کنند، با اکثریت آرای اعضای 
انتخابات، تعیین می شوند. در تعیین  کمیسیون مستقل 
اعضای کمیسیون رسانه ها در کنار تجربه، ترکیب قومی 

و جنسیتی در نظر گرفته می شود.
- رییس این کمیسیون، از میان اعضای آن و به انتخاب 

آنان تعیین می شود.
افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ  پیشنهاد های  متن 
در مورد مادۀ پنجاه ونهم پیش نویس قانون انتخابات، به 
آدرس کمیسیون مستقل انتخابات، ادارۀ تقنین وزارت 
تقنین  کمیتۀ  و  وزیران  شورای  داراالنشای  عدلیه، 
فرستاده  افغانستان،  ملی  شورای  گان  نماینده  مجلس 

شده است.
محمد فهیم دشتی

رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان

کمبود نیروی امنیتی...

 آن میان او و پلیس محلی جدال لفظی صورت 
گرفته.«

موجودیت  پروان  والی  سالنگی  عبدالبصیر  اما 

ناامنی در این والیت را رد می کند.
او گفت: »کمبود پلیس وجود دارد اما این 
اینکه این مسئله موجب ناامنی شده است، 
سیاگرد  وضعیت  همیشه  نیست.  درست 
زیر نظر ما است و عملیات نظامی را علیه 
پلیس محلی  انجام دادیم.  آنجا  طالبان در 

هم برای تقویت امنیت در آنجا هستند.«
که  است  گفته  افغانستان  داخله  وزارت 
امنیت  تامین  برای  را  محلی  پلیس   ۳۰۰
دره غوربند و به ویژه ولسوالی سیاگرد در 
این دره مستقر ساخته اما شماری از مردم 
محل شکایت دارند که پلیس محلی خود 

در ایجاد ناامنی در آنجا نقش دارد.
اخیرا  محل،  ساکنان  شکایت  بر  عالوه 
مسیر  این  از  که  هم  بامیان  مسافران 
در  بامیان  به  منتهی  راه های  ناامنی  از  می گذرند، 
دره غوربند شکایت دارند و چند بار در بامیان و 

کابل تظاهرات کردند.

            احمدعمران

فاریاب  والیت  خونین  و  جان گداز  حادثه  دنبال  به 
زخمی  و  کشته  به  که  قربان  عید  روز  نخستین  در 
شد،  منجر  ما  مسلمان  و  بیگناه  هم وطن  ده ها  شدن 
این  به  نسبت  را  متعددی  و  گوناگون  واکنش های 
سراسر  در  اسالمی  و  بشری  ضد  و  هولناک  جنایت 
و  ملل  سازمان  بودیم.  شاهد  آن  از  بیرون  و  کشور 
علیه  جنایت  را  حادثه  این  بشری  حقوق  نهادهای 
بشریت خواندند و خواهان مجازات عامالن آن شدند. 
خانواده های قربانیان این حادثه از دولت خواستند که 
با تروریست ها معامله نکند. این درخواست دقیقا در 
برابر حامد کرزی رییس جمهوری کشور مطرح شد. 
به جای  فاریاب،  المناک  حادثه  قربانیان  خانواده های 
این که برای خود از رییس جمهوری چیزی بخواهند، 
به  که  کردند  بندی  فرمول  چنان  را  خود  خواست 
خواستی جمعی تبدیل شد. این خانواده ها در روزی 
که با رییس جمهوری دیدار کردند، روند صلح دولت 
را با درخواست خود عمال زیر سوال بردند و با زبان 
بی زبانی به آقای کرزی گفتند که » برادران ناراضی« 
او چه بر سرآن ها و این کشور بال کشیده آورده اند. 
درخواست خانواده های قربانیان حادثه فاریاب، چنان 
عمیق و سنجیده شده مطرح شد که هر قدر در بارۀ 
بازمانده گان  نمی شود.  ادا  آن  دین  بازهم  بنویسند  آن 
چنین حادثه بزرگ و وحشتناکی نشان دادند که چقدر 
بزرگوار و بخشنده اند. آن ها به رییس جمهوری تفهیم 
خصوص  به  و  فراوان  تالش های  علیرغم  که  کردند 

افتراق  ایجاد  برای  ارگ  درون  در  حلقاتی  جانب  از 
و دوری افکندن میان ملیت ها و اقوام باهم برادر این 
افغانستان خود را  کشور صورت می گیرد، ولی مردم 
یک خانواده واحد و مشترک می دانند. خانواده یی که 
اگر  و  دارند  قرار  هم  کنار  در  شادی ها  و  غم ها  در 
حس  را  آن  درد  شمال  می آزارد،  را  جنوب  مشکلی 
می خورد  زخم  کشور  غرب  در  فردی  اگر  و  می کند 
شرق کشور از درد آن آه می کشد. این مردم بزرگوار 
داده  نشان  کشور  گذشته  و  امروز  تاریخ  در  همواره 
اند که با هیچ حیله و ترفندی کسی نمی تواند آن ها 
جهاد  دهه  دو  از  بیشتر  طول  در  کند.  هم جدا  از  را 
پیکر واحد  عنوان یک  به  افغانستان  مردم  مقاومت  و 
همواره در کنارهم بوده اند و نان خود را با یک دیگر 
قسمت کرده اند. حاال هم این مردم هم چون گذشته 
خود را یک تن واحد می دانند و » درد مشترک« خود 
را با هم فریاد می کنند. آن ها در لحظات مصیبت و غم 
نیستند و اگر  از درد دیگر هم وطنان خود غافل  نیز 
است.  همه  رهایی  و  نجات  برای  می خواهند  چیزی 
آن گونه که بازماندگان و خانواده های حادثه فاریاب 
که  خواستند  رییس جمهوری  از  آن ها  دادند.  نشان 
گیرد،  این کشور صورت  برای  کاری  است  قرار  اگر 
برای  امنیت  برای همه و  باشد، صلح  برای همه  باید 
نزدیکان شان  دادن  ازدست  درد  تنها  ها  آن  درد  همه. 
نیست. آن ها از درد دیگر هم وطنان خود در جنوب، 
شرق و غرب به همان میزان دردی که بر آن ها وارد 
برای  آن ها  دل  اند.  عذاب  در  و  می کشند  رنج  شده 
کودکان  را  سرزمین  این  کودکان  و  می تپد  افغانستان 

و  مصیبت  عین  در  بزرگوار  مردم  این  می دانند.  خود 
درد از رییس جمهوری تقاضا کردند که تروریستان را 
که خون هم وطنان ما را در اقصا نقاط کشور می ریزانند، 
نبخشد. اما در عوض ارگ ریاست جمهوری و به ویژه 
آقای کرزی پاسخ این همه بزرگواری و سعه صدر را 
چگونه داده است. در همان روزی که دشمنان مردم در 
فاریاب نقشه وحشیانه خود را اجرا کردند، آقای کرزی 
از تریبون ارگ ریاست جمهوری با لحنی دوستانه از » 
برادران ناراضی« خود خواست که وارد فضای سیاسی 
کشور شوند و در انتخابات ۱۳۹۳ کشور شرکت کنند. 
مدتی  از  که  می شود  مطرح  زمانی  درخواست  این 
ریاست جمهوری کشور تالش های بی وقفه یي را برای 
هویت بخشیدن سیاسی برای طالبان آغاز کرده است. 
همین چندی پیش بود که وزارت خارجۀ کشور اعالم 
میان  جانبه  سه  گفت وگوهای  رشته  یک  در  که  کرد 
امریکا، پاکستان و افغانستان می خواهد زمینه مصونیت 
آغاز گفتگوهای صلح  به هدف  را  سفر سران طالبان 
فراهم کند؛ حرکتی که بدون شک تبعات خطرناک آن 
را در حادثه المناک فاریاب با تمام گوشت و پوست 
خود احساس کردیم. حادثه خونین فاریاب عمال برآیند 
حرکت ارگ ریاست جمهوری برای هویت بخشیدن 
اگر  است.  خشونت طلب  و  جنایت کار  گروه های  به 
آقای کرزی ریگی در کفش نداشته باشد، چرا این همه 
تالش به خرچ داده مي شود که طالبان برخالف اعتقاد 
و باور شان به انتخابات، به روند سیاسی بپیوندد؟ این 
و  کرزی  آقای  که  باشد  می تواند  این  بیانگر  تالش ها 
اطرافیان او در ارگ می خواهند با هویت بخشیدن به 

کنند. کتمان  را  این گروه  گروه طالبان عمال جنایات 
جنایاتی که حتا با پذیریش قانون اساسی و پیوستن به 
روند گفت وگوهای صلح از جانب این گروه به هیچ 
صورت قابل بخشیدن نیست. طالبان حتا در صورت 
پذیریش روند صلح باید پاسخگوی عملکرد خود در 
کشور در ده سال گذشته باشد. اگر مساله عدالت با حاتم 
بخشی های این و آن به فراموشی سپرده شود، تبعات 
آن را نسل های بعدی خواهند پرداخت. همان گونه که 
گذشته  حاکمان  تفاوتی  بی  بهای  کشور  امروز  نسل 
گذشته هایي  بهای  همواره  افغانستان  می پردازند.  را 
را پراخته که به وسیلۀ حاکمان آن با اهداف سیاسی 
انجام شده است. در حال حاضر هم آقای کرزی همان 
به  ادامه می دهد. وقتی خشونت طالبان، دست  راه را 
کشتار و جنایت می زنند، هیچ قانونی نمی تواند آن ها را 
ببخشد. آقای کرزی در دیدار با خانواده های قربانیان 
حادثۀ خونین فاریاب، صدای مردم افغانستان را شنید. 
این صدا و این درخواست از گلو و قلب هر باشنده 
این سرزمین بیرون می آید که »تروریست ها باید بهای 
اعمالی را که انجام می دهند بپردازند.« معافیت از قانون 
و حمایت های ارگ از گروه های خشونت طالب سبب 
شده که این گروه ها فشار بیشتری را بر جامعه اعمال 
کنند. فشاری که با خون ریزی و کودک کشی صورت 
می گیرد. اگر این گروه ها پاسخ در خور می دیدند بدون 
شک امروز این قدر با قساوت دست به کشتار انسان 
های بیگناه و بی دفاع آن هم در جریان اداي نماز عید 

و در داخل مسجد نمی زدند.
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زمان برگزاری انتخابات...
 شد.

آگاهان بر بنیاد همین تجربه گمان می کنند که تقلب 
و دست کاری در صندوق های رای این دورۀ ریاست 

جمهوری به مراتب بیشتر خواهد بود.

با آن که دورۀ ریاست جمهوری آقای حامد کرزی در 
اگست سال ۲۰۱۴ میالدی به پایان می رسد، اما باور 
این آگاهان بر آن است که آقای کرزی در انتخابات 
پیش رو، به نفع کاندیدای مورد نظرش فضا را آماده 

خواهد ساخت.

رياست جمهوري: 
سفرهاي بدون اجازه مقام ها ممنوع است

دولت افغانستان بر تمامی سفرهای خارجی و دیدارهای 
مقامهای ارشد دولتی با مقامهای خارجی در داخل کشور 

محدودیت وضع کرده است.
دولت  بلندپایه  مقامهای  تازه،  طرزالعمل  یک  براساس 
برای رفتن به سفرهای خارجی، مکلف به گرفتن اجازه 
از رئیس جمهوری شده اند. رفیع فردوس از سخنگویان 
ریاست جمهوری روز سه شنبه، ۹ عقرب به بی بی سی 
و  تنظیم  طرزالعمل  این  اجرای  و  تهیه  از  گفت هدف 

متمرکز کردن دستگاه دیپلماسی افغانستان است.
مقام های  از  یک  هر  که  "وقتی  گفت:  فردوس  آقای 
کنند،  می  سفر  کشور  از  بیرون  به  افغانستان  حکومت 
باید وزارت خارجه و سفارت ما در کشور مربوط آگاه 
باشند، برنامه آنها را باید بدانند و مشورت های الزم را 

به مقام مذاکره کننده افغانستان ارائه کنند."
که  گفت  همچنین  افغانستان  حکومت  سخنگوی  این 
منظور از اجرای این طرزالعمل "کنترل" مقامهای دولتی 
و  خارجی  سفرهای  در  سهولت  ایجاد  بلکه  نیست، 

دیدارهای آنها با مقامهای خارجی است.
با وجود این آقای فردوس گفت: "این طرزالعمل بیشتر 
سفرهای  مورد  در  و  است  رسمی  سفرهای  مورد  در 
حکومت  مقام  هر  طرزالعمل،  این  به  مطابق  شخصی 
افغانستان که به بیرون از کشور می رود، باید از رئیس 

جمهوری افغانستان اجازه داشته باشد."
او افزود تشخیص این که سفرهای پیشنهادی مقامهای 
دولتی ضروری است یا نه و اصال انجام شود یا نه، به 
عهده اداره امور ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای 

وزیران است.
تنها  طرزالعمل  این  که  گفت  همچنین  فردوس  رفیع 
محدود به سفرهای مقامها نیست، بلکه دیدارهای آنها 
می  بر  در  هم  را  داخل کشور  در  مقامهای خارجی  با 

گیرد.
او افزود: "این طرزالعمل پیشبینی کرده که نماینده اداره 
دیدارهایی که در  تمامی  تشریفات وزارت خارجه در 
داشته  حضور  شود  می  انجام  افغانستان  در  باال  سطح 
ارائه  وزارت خارجه  به  را  دیدار  این  گزارش  و  باشد 

کند."
برخی  متعدد  سفرهای  از  کرزی  آقای  این  از  پیش 
ویژه  به  و  کشور  از  خارج  به  دولتی  ارشد  مقامهای 

سفرهای پرخرج آنها در تعطیالت انتقاد کرده است.
امسال نگرانی ها و شکایت های هم در مورد سفر تعدادی 
افغانستان به مکه جهت ادای  زیادی از اعضای دولت 
این  از  پیشتر  که  است  گفتني  شد.  ابراز  حج  مناسک 
رییس  و تصمصیم  اقدام  از چنین  ماندگار  روزنامه  ها 

جمهوري خبر داده بود.
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رمان  اساس  بر  که  رحیمی  عتیق  ساخته  صبور  سنگ 
پرفروش همین نویسنده ساخته شده، به تازگی در جشنواره 
های مختلف نظیر تورنتو و لندن به نمایش درآمد و نمایش 
فیلم در ششمین دوره جشنواره ابوظبی با موفقیت گلشیفته 
فراهانی همراه بود؛ جایزه بهترین بازیگر زن در بخش افق 
های تازه) فیلم های اول و دوم کارگردانان( برای گلشیفته 
فراهانی بخاطر بازی در نقش زن افغانی که شوهر مجاهدش 
در کما به سر می برد و این زن ناگفته های زندگی اش را بر 

بالین او باز می گوید.
گوی  و  گفت  یک  فرصت  ابوظبی  جشنواره  حاشیه  در 
ایراني(  )هنرپیشه  فراهانی  گلشیفته  با  کوتاه  اختصاصی 

فراهم شد.
تفاوت  تو  با  خیلی  که  بود  شخصیتی  این  کنم  می  فکر 
داشت، یعنی باید کاماًل می رفتی در جلد یک آدم دیگر که 

هیچ شباهتی به خودت نداشت.
خیلی جالب است که این را می گویی، همه این طرف آبها 

فکر می کنند که زندگی خود من شبیه این نقش است.
چطور این نقش را پیدا کردی و به آن نزدیک شدی؟

کار  هفته  دو  کاریر  کلود  ژان  با  فیلمبرداری  از  »قبل      
اش صحبت  درباره  خیلی  رحیمی  عتیق  با  و  خواندیم  را 
کردیم، درباره تمام باال و پائین های این شخصیت و نقاطی 
که تکامل پیدا می کند، شامل صدایش که از دماغ حرف می 
زند، یا از شکم یا از سینه و نوع ایستادن او و همه جزئیات 

کوچک و بزرگ.«
فکر می کنم کار بازیگر اساسًا ساختن شخصیت هایی است 
که به او دور هستند؛ هر چه دورتر بهتر... من در ایران خیلی 
شخصیت های دور از خودم بازی کردم، مثل نقش مادر در 
یا در اشک  به من،  بود  مادر که خیلی دور  مثل  میم  فیلم 
سرما که چوپان بود و باز خیلی دور بود از من. نقشم در 
سنگ صبور هم از من فاصله داشت، اما المان هایی هست 

که شخصیت را می سازد، یعنی آدم شخصیت را نمی سازد، 
درها را باز می گذارد تا شخصیت وارد آدم بشود. قبل از 
فیلمبرداری با ژان کلود کاریر دو هفته کار را خواندیم و با 
عتیق رحیمی خیلی درباره اش صحبت کردیم، درباره تمام 
باال و پائین های این شخصیت و نقاطی که تکامل پیدا می 
کند، شامل صدایش که از دماغ حرف می زند، یا از شکم یا 
از سینه و نوع ایستادن او و همه جزئیات کوچک و بزرگ.

رمان را قباًل خوانده بودی؟
بله.

اولین باری که خواندی حست چه بود؟
این نقش  نباید  تواند و  فکر کردم هیچ کس جز من نمی 

را بازی کند!
خوانده  قباًل  یا  خواندی  را  رمان  فیلم  در  بازی  بخاطر 

بودی؟
قباًل خوانده بودم اما می دانستم که می خواهند یک فیلم 
بر اساس آن بسازند. رمان را به انگلیسی خواندم و خیلی 
بازی  را  نقش  این  باید  فکر می کردم من  و  متحول شدم 

کنم.
از پس لهجه افغانی چطور برآمدی؟

خیلی مواقع دیده بودم که وقتی ایرانی ها نقش افغان ها را 
بازی می کنند، افغانی ها می گویند که اینها ادای افغانی را 
در می آورند. ما تصوری از لهجه افغانی داریم که اصاًل با 
اصل آن خیلی تفاوت دارد. خیلی رویش کار کردم و به هر 
حال کارم موسیقی هم هست و پیش از این هم خیلی فیلم 
فرانسوی  انگلیسی و  فیلم های  یا  لهجه های کردی  با  ها 
بازی کردم و با لهجه ها و آواهای مختلف آشنایی داشتم و 
به افغانی هم مثل یک زبان دیگر نگاه کردم. نمی خواستم 
طوری بشود که افغان ها بگویند من ادای آنها را در آورده 
ام. االن هم خوشبختانه افغان ها راضی هستند و باورشان 
نمی شود. عتیق هم خیلی سخت می گرفت. یک کلمه این 

طرف و آن طرف که می شد، می گفت دوباره می گیریم. 
برای لهجه خیلی پافشاری داشت که درست در بیاید.

در یکی از این نمایشها گفتی که کامل ترین فیلمت است.
گفتم سخت ترین فیلمی است که تا بحال بازی کرده ام. 
شاید فیلمی است که از همه فیلم های دیگر فشار بیشتری 

بر من وارد کرد برای در آوردن این پرسوناژ.
از چه جهت؟
فشار روحی.

یعنی رفتی در دل شخصیت؟
بله. این شخصیت خیلی من را محصور کرد، بیش از تمام 

شخصیت هایی که قبل از این بازی کرده ام، خیلی بیشتر.
اثر نقش هنوز باقی است؟

بعضی از مواقع از خودم سوال می کنم که ماها شبیه نقش 
هایی می شویم که بازی می کنیم یا نقش هایی که شبیه ما 
هستند را به ما پیشنهاد می کنند. نمی دانم که یک چیزهایی 
از گلشیفته شبیه این نقش است یا من شبیه این نقش شده 
ام. به هر حال زنی است که به دنبال یک آزادی فکری و 
روحی است و به دنبال این است که بگردد و ببیند کیست. 
شاید من هم این جنگ را با خودم دارم و می خواهم ببینم 

که کی هستم در زندگی.
برای  این شخصیت  این جنگی که گفتی، چه چیز  بجز 

تو جذاب است؟
    »بعضی از مواقع از خودم سوال می کنم که ماها شبیه 
نقش هایی می شویم که بازی می کنیم یا نقش هایی که 
شبیه ما هستند را به ما پیشنهاد می کنند. نمی دانم که یک 
چیزهایی از گلشیفته شبیه این نقش است یا من شبیه این 
نقش شده ام. به هر حال زنی است که به دنبال یک آزادی 
و  بگردد  که  است  این  دنبال  به  و  است  روحی  و  فکری 

ببیند کیست.«
چنین  در  توانند  می  دنیا  در  هایی  آدم  کمتر  کنم  می  فکر 
در  زنی  که  آید  می  پیش  کم  بگیرند. خیلی  قرار  موقعیتی 
برابر مردی باشد که نیمه مرده است و آن هم در افغانستان 
این  زیاد است و  به هر حال فشار روی زن ها خیلی  که 
تکاملی که در این زن وجود دارد که در اول فیلم یک زن 
تا  ندارد  از خودش  قدرتی  هیچ  که  است  افغانی  معمولی 
انتهای فیلم که به یک انفجار می رسد، تکامل این شخصیت 
سرعت باالیی دارد. این تکامل نقش یک چرخش نود درجه 
است. این خودش یک چالش بازیگری بود. چالش نقش 
خیلی زیاد بود. این چالشی بود که برای من وجود داشت و 

هر چه بیشتر باشد نقش برای من جذاب تر است.
رمان  شخصیت  به  چقدر  فیلم  شخصیت  کنی  می  فکر 

شباهت دارد؟ تفاوت عمده ای حس می کنی؟
این کتاب فیلم شد و بعد ممکن است تئاتر شود، اما در هر 
بستر یک شخصیت تازه خلق می شود. همان داستان است 
ولی زن دوباره آفریده خواهد شد. به نظرم همان داستان را 
فیلم کردیم، اما فکر می کنم تغییرات کوچکی اتفاق می افتد 
که کامل تر می شود. عتیق همیشه این را این گونه جواب 
بفهمد که کتاب را خودش  تا  فیلم می سازد  می دهد که 
چگونه نوشته است. شاید من هم با بازی کردن این نقش، 

این زن را بیشتر درک کردم. فکر می کنم چیزهایی را که می 
شد در سینما به این داستان اضافه کرد، اضافه کردیم. مثاًل 
در صحنه هایی این زن دارد حرف های خیلی بدجنسانه 
ای می زند اما با دستش شوهر را نوازش می کند. در سینما 

این خیلی راحت تر از ادبیات بیان می شود.
در ابتدای فیلم فکر می کنیم که این یک زن معصوم افغان 
از آن  فهمیم حتی بچه هایش هم  اما رفته رفته می  است 
فیلم  طول  در  شخصیت  این  نظرت  به  نیستند.  شوهرش 

تکامل پیدا می کند یا این که ما کم کم او را می شناسیم؟
اول این که بگوئیم در ابتدا معصوم است و بعد می فهمیم 
که بچه ها هم مال شوهرش نیستند، کاماًل بر ضد این فیلم 
است، برای این که فیلم می گوید این معصومیت که شما 

فکرش را می کنید. . .
نزد عامه مردم  تعبیر کالسیک و  به  نه منظورم معصومیت 

است، نه از نظر من. . .
    »سوال اساسی همان طور که عتیق می گوید در غرب 
»بودن یا نبودن« است و در شرق »گفتن یا نگفتن«. غربی 
 To و ما می گوئیم To be or not to be ها می گویند
say or not to say. همه ما حرف های ناگفته ای داریم 
که جرات زدنش را نداریم، برای این که فرهنگ ما همه اش 
درباره این گفتن یا نگفتن است، برای این که بخاطر آن می 

توانیم جان خودمان را از دست بدهیم. »
بله همان معصومیتی که عامه مردم فکر می کنند. فیلم می 
گوید که انسان ها در شرایط مختلف چه کارهایی می توانند 
بکنند که خود را از مخمصه هایی نجات بدهند و این زن 
هم تنها کاری که کرده این است که خودش را نجات داده. 
راه چاره پیدا کرده برای خودش تا اتفاقاتی که برای عمه 
افتاده، برای او نیفتد... فکر می کنم شخصیت این زن تکامل 
پیدا می کند چون می تواند درباره این مسائل حرف بزند، 
آنها حرف  درباره  توانسته  نمی  درباره چیزهایی که هرگز 
بزند. سوال اساسی همان طور که عتیق می گوید در غرب 
»بودن یا نبودن« است و در شرق »گفتن یا نگفتن«. غربی 
 To و ما می گوئیم To be or not to be ها می گویند
say or not to say. همه ما حرف های ناگفته ای داریم 
که جرات زدنش را نداریم، برای این که فرهنگ ما همه اش 
درباره این گفتن یا نگفتن است، برای این که بخاطر آن می 
توانیم جان خودمان را از دست بدهیم. در غرب چه کسی 
برای گفتن می تواند جانش را از دست بدهد؟ فقط مائیم 

که بخاطر گفتن یک حرف می رویم باالی دار.
برداشت خودت از پایان فیلم چیست، چون یک نوع پایان 
باز است که هم می تواند تلخ باشد و هم شیرین. لبخندی 

روی لبت هست.
تلخ  من  برای  این  و  نمرده  و  است  زنده  زن  حال  هر  به 
زنده  نمرد.  و  خواست  می  که  جایی  به  رسید  او  نیست. 

است. این برای من خیلی خوشایند است.
و یک عشق؟ چون پسر افغان هم آنجا حضور دارد.

فکر نمی کنم آینده ای برای این دو شخصیت وجود داشته 
اما امیدوارم برایشان ولی به هر حال  باشد. فکر نمی کنم 

این زن دیگر آن زن سابق نخواهد بود.

     گلشیفته فراهانی:

سنگ صبور سخت ترین فیلمیست که بازی کرده ام
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بازداشت  از  ملی  امنیت  ریاست 
والیت  در  تروریست،  چهارتن 
خبرنامه یی  در  می دهد.  خبر  پکتیکا 
که این ریاست به رسانه ها فرستاده، 

آمده است که:

باغون،  حاجی  فرزند  اهلل  نصیب   .۱
عضوگروه تروریستی قوماندان سیف 

الرحمان، مشهور به صاحب زاده،
جمعه الدین  فرزند  سیدانی  غالم   .۲

عضو گروه تروریستی مالنظرمحمد،
امیرخان  فرزند  ظریف خان   .۳
قوماندان  تروریستی  عضوگروه 

سبحان و،
۴. بایزید فرزند نصیب،

در  که  پکتیکا  والیت  باشنده گان  از 
فعالیت  فوق  های  گروه  ترکیب 
از  مقداری  با  بالفعل  می کردند، 
تجهیزات جنگی بازداشت شده و به 

جرم شان اعتراف کرده اند.

رياست امنیت ملی:

شماری از تروریستان در پکتیکا 
بازداشت شدند

نخستین مرکز سنجش هوش دانش آموزان در هرات 
در  شاگردان  استعداد  سنجش  مرکز  نخستین 
در  خصوصی  مکتب  یک  سوی  از  افغانستان، 

هرات ایجاد شده است.
از  استفاده  با  که  گفته اند  مرکز  این  مسووالن 
ویژه  آزمون های  و  کامپیوتری  نرم افزارهای 
شاگردان  هوشمندی  میزان  و  نوعیت  می تواند 
را  دلخواه  شان  مضمون های  به  آنان  دلبستگی  و 

تشخیص بدهند.
آنان  این طریق  از  این مرکز می گویند  مسووالن 
به  روشی  چه  با  که  بگیرند  تصمیم  می توانند 

شاگردان آموزش بدهند.
لیسه خصوصی توحید در  این مرکز به کوشش 

شهر هرات ایجاد شده است.
تعلیمی  موسسات  معاون  ابراهیمی  محمدرضا 
مساله  این  "اهمیت  می گوید:  توحید  خصوصی 
می توانند  آن ها  که  است  این  در  شاگردان  برای 
بفهمند که چه نوع هوشی دارند تا پیگیر هوش 

خود باشند."
او افزود: "اگر هوش آنان متناسب با منطق ریاضی 
مسایل  و  ریاضی  منطق  دنبال  باید  بیشتر  است، 
مربوط با آن باشند و وقت  خود را روی مسایل 
دیگر ضایع نکنند. برای ما هم مهم است، زیرا ما 
می فهمیم که شاگرد ما چه هوشی دارد و از چه 

روشی باید برای آموزش آنها استفاده کنیم."
اجرا  مشاوران  و  معلمان  حضور  در  روند  این 

نمی شود، بلکه شاگردان هر جایی که به اینترنیت 
آزمون  این  در  می توانند  باشند،  داشته  دسترسی 

شرکت کنند.
مرتضی نبی زاده که در این آزمون شرکت کرده 
می گوید: "من به نتایج این آزمون ها اعتقاد دارم. 
باور دارم که ممکن است نتایج این آزمون راست 
این آزمون  نتیجه  از گذشته در  بیشتر  باشد. من 
من  بیاموزم.  ریاضی  می توانم  که  امیدوار شده ام 

حاال به ریاضی بیشتر از گذشته عالقمندم."
اداره معارف )آموزش و پرورش( هرات از این 
معیارهای  بر  مبتنی  را  آن  و  کرده  استقبال  اقدام 

نوین آموزشی خوانده است.
بصیراحمد آروین طاهری، رئیس معارف هرات 

و  استاد  عنوان  به  اکنون  که  می گوید:  افرادی 
مشاور و رهنما در این مکتب کار می کنند، در این 
عرصه تجربه کافی دارند. برداشت و مشاهدات 
ما نشان می دهد که شاگردان هم از نحوه فعالیت 

این مرکز راضی و خوشحال اند."
هرچند این یگانه مرکز سنجش استعدادها متعهد 
دیگر  از  عالقمند  شاگردان  به  خدمات  ارائه  به 
مکاتب نیز هست، اما برخی از مسئوالن معارف 
متعدد  مراکز  که  کرده اند  امیدواری  ابراز  هرات 
مشابه در مکاتب دولتی هم ایجاد شوند، تا روند 
سنجش استعدادها در زمینه های وسیعی سرعت 

یابد. 
بي بي سي

محمد عبدی بي بي سي
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د  کې  والیت  فاریاب  په  ورځ  په  اختر  لوی  د  کرزي  ولسمشر 
شوي هغه ځانمرګي برید لپاره چې له امله یې له اویاوو ډېرو 
کمېسیون  یو  لپاره  څېړنې  د  واوښته،  ژوبله  مرګ  ته  افغانانو 

ګومارلی دی.
د  چې  شوې،  ورکړل  دنده  ته  کمېسیون  شوي  ګومارل  دغه 

یادې پېښې عاملین پیدا او د قانون منګلو ته یې وسپاري.
دا کمېسیون په داسې حال کې جوړېږي، چې له دې وړاندې 
د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني د وژنې 
پایله یې څه  و؛ خو  اړه هم کمېسیون جوړ شوی  په  د پېښې 

شوه؟
عبدالرحمن،  حاجي  عبدالقدیر،  حاجي  د  وړاندې  هغې  له 
میرویس صادق او ډېرو نورو شخصیتونو د وژنو او د نورو ډېرو 
خونړیو پېښو په اړه کمېسیونه جوړشوي دي؛ مګر څه شول 

دا کمېسیونونه؟
خونړۍ  او  بدې  هرې  له  کې  کلونو  یوولسو  تېرو  په  ولسمشر 
ټاکلی خو کله  یو پالوی  لپاره  پېښې وروسته د هغه د څېړنو 
نه  پایلې  ټاکل شویو پالوو د څېړنو  او  هم د دغو کمېسیونونو 

دي په ډاګه شوي.
ډېری شننونکي په دې اند دي، چې ولسمشر دغه کار د خلکو 
اصلي  پېښو  د  چې  لپاره  دې  د  نه  کوي  لپاره  ارامولو  غصې  د 

عاملین پیدا او د قانون منګلو ته وسپارل شي.
هر کمېسیو چې جوړ شوی له یو څه وخت وروسته یې بیا چا 

پاڼه نه ده اړولې او دوسیې یې هماغسې ورکې شوي دي.
پېښو  د  چې  وغواړي،  ولسمشر  که  دي  باور  دې  په  شنناندي 
په  ورسوي  سزا  په  مجرمان  د  یا  او  کړي  پیدا  عاملین  اصلي 
ډېرې اسانۍ سره کوالی شي چې دغه کار ترسره کړي خو په 
وینا یې چې ولسمشر تل له مصلحتونو کار اخیستی او د دې 
لپاره چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي او تر بوسو 

الندې اوبه تېرې کړي کمېسیون جوړ کړي.
ولسمشر اوس یو ځل بیا غواړي، چې د فاریاب له پېښې سره 
کې  په  چې  پېښه  فاریاب  د  چې  غواړي  وکړي.  چلن  هماغه 
کابو ۴۱ تنه لمونځ کوونکي شهیدان شول د یوه کمېسیون په 
جوړولو سره د خلکو له ذهن نه وباسي. ځکه ولسمشر چې کله 
موخه  په  غمرازۍ  د  سره  قربانیانو  له  پېښې  دې  د  ته  فاریاب 

تللی و، هم غمرازي ونه کړه.
ولسمشر د یوه ماشوم په ځواب کې چې ډوډۍ وګټي  که زده 
کړې وکړي وویل، چې ډوډۍ موږ درکوو او زده کړه په تاپورې 
اړه لري. یا همداسې ولسمشر د یوه فاریاب وال د دې پوښتنې 
مخالفان  او  بریدګر  کاران،  جنایت  ولې  ته  چې  کې  ځواب  په 

خوشې کوې؟ وویل چې؛ )) همداسې ده! همداسې ده!((
کړه  ونه  غمرازي  ته  خلکو  سره  څرګندونو  دغو  په  ولسمشر 
بلکې ریشخند یې پرې وواهه. غمرازي خو داسې نه وي. یانې 
ولسمشر وویل چې زه یې خوشې کوم خو کله یې هم ونه ویل 

چې د دغه کار مخنیوی به وکړي.
همدارنګه ښاغلي کرزي هېڅکله د دغو پېښو تر شا طالبان پړه 
او د هرې پېښې چې طالبانو یې هم مسوولیت منلی  ونه بلل 

وي ولسمشر د طالب نوم نه اخلي.
ولې ولسمشر دغه کار کوي؟ په کار وه چې ولسمشر په ډاګه 
ویلي وای چې دغه کار طالبانو کړی او نور په افغانستان کې د 

دغو بریدونو د مخنیوي لپاره یې خلکو ته ډاډ ورکړی وای.
تر  کمېسیون  یوه  د  یوازې  خبرې  ټولې  دغه  ولسمشر  مګر 
ورځو  څو  له  چې  کمېسیون  هغه  کړې،  محدودې  جوړولو 

وروسته به پسې ورک شي.
ښاغلی ولسمشر باید نور له دغو )) لوټه په اوبو کې کېږده پرې 
تېر شه (( کړنو الس واخلي، عملي اقدام وکړي، خلک وژغوري 

ځکه د خلکو د ساتنې مسوولیت لري.
بېځایه  نه  کړي،  روښانه  دښمن  او  دوست  ولسمشر  باید  نور 
لګښتونه وکړي او نه دې خلک ځوروي. دغه کمېسیونونه یو 

هم ګټه نه کوي او نه یې پایلې روښانه دي.
ګامونه  کوټلي  کې  برخه  دې  په  حکومت  چې  ده  کار  په  نو 
واخلي، د دې او ورته نورو پېښو عاملین پیدا او د قانون منګلو 
ته یې وسپاري.  خلک نور په دې کمېسیونونو باور نه لري او نه 
باور کوي. ځکه دغو کمېسیونو په تېرو یوولسو کلونو کې خپل 
له  او وخت  پیسو  د  ارزښت روښانه کړی، چې  او  اهمیت  ټول 

ضایع کېدو پرته کومه ګټه نه کوي.

په کمېسیون جوړولو سره د فاریاب د خلکو

په سترګو کې خاورې مه شيندئ

سرباز شوروی سابق در کندز، نمی 
خواهد به زادگاهش باز گردد

از سی سال  پیشین  یک سرباز قشون سرخ شوروی 
به این سو در والیت کندز در شمال شرق افغانستان 
فرزند  چهار  و  زن  یک  با  و  داده  خانواده  تشکیل 

زندگی می کند.
سالگی  هژده  سن  در  دارد،  نام  محمد  نیک  که  او 
به  سرخ  ارتش  نظامی  ماموریت  اجرایی  جریان  در 
دیری  خودش  گفته  به  اما  شده؛  فرستاده  افغانستان 
نگذشته بود که در یکی از نبرد های ارتش سرخ با 

مجاهدین اسیر شد.
به گزارش افغانستان رو، زنده گي نیک محمد، با سایر 
نیک  ندارد.  چندانی  تفاوت  کندز  والیت  باشندگان 
می کند  زندگی  کندز  در  زمانی که  از  می گوید  محمد 
معاش  امرار  بابری  الری های  رانندگی  شغل  راه  از 
میکرده است؛ اما وی می گوید از مدتی به این سو به 
دلیل انجام کار شاقه بخش از اعضای بدنش فلج شده 

وبه مشکل میتواند راه برود.
در  و  دارد  عمر  سال   ۲۰ حدود  او  بزرگ  پسر 
شیرخان بندر کندز وظیفه دارد و در حال حاضر 

نان آور خانواده خود است.
محمد  نیک  زندگی  مشکالت  تحمل  وجود  با 
ترجیح میدهد در جمع خانواده اش در افغانستان 
ادامه داده نمیخواهد به زادگاهش در اوکراین باز 

گردد.
نیک محمد می گوید او تذکره افغانی دارد و در 
 ، میرود  به شمار  افغانستان  حال حاضر شهروند 
آقای نیک محمد همچنان از کرزی خواست تا 
برای ادامه تحصیل چهار فرزندش در افغانستان 

زمینه را فراهم نماید.
اخیرا اندره آوتیسیان، سفیر روسیه در کابل از دولت 
افغانستان خواسته که در مورد بیش از دوصد سرباز 

ناپدید شده ارتش شوروی سابق کمک نماید.
از  سفیر روسیه گفته گمان می رود که ۳۰ تا ۴۰ تن 
این سربازان هنوز زنده باشند و شماری شان هنوز در 

افغانستان و پاکستان زندگی کنند.
در حدود یک ماه گذشته که برنامه شناسایی اجساد 
و سربازان شوروی سابق در افغانستان آغاز شده این 
تشکیل  افغانستان  در  که  است  روسی  فرد  دومین 

خانواده داده و مسلمان شده است.
شوروی  ارتش   ۱۹8۹ تا   ۱۹۷۹ سال های  فاصله  در 
قریب به ۱۵ هزار سرباز خود را در جنگ افغانستان 
از دست داد؛ اما تاکنون هیچ مقام افغانی در برابر این 

درخواست روسیه اظهار نظری نکرده است. w
w

w
.m

an
de

ga
rd

ai
ly
.co

m
مه 

زنا
رو

ی 
ما

ارن
ت

کمبود نیروی امنیتی 

 در غــوربند

مقامات ولسوالی سیاگرد والیت پروان می گویند که کمبود 
حضور  تقویت  و  ناامنی  افزایش  موجب  امنیتی  نیروهای 

طالبان در این ولسوالی شده است.
ولسوالی  این  از  های  بخش  در  مقامات  این  گفته  به 
این  در  پلیس  مامور  چهل  تنها  و  ندارد  تسلط  حکومت 

ولسوالی مستقر هستند.
پروان  والیت  جمعیت  پر  ولسوالی های  از  یکی  سیاگرد 
افغانستان وصل  بامیان در مرکز  با  را  این والیت  است و 

می کند.
شماری از باشندگان این ولسوالی نیز به بی بی سی گفته 
اند که از عملکرد پلیس محلی و طالبان به تنگ آمده اند و 

در این مورد از دولت مرکزی خواهان کمک شده اند.
باال  زمانی  سیاگرد  ولسوالی  در  ناامنی  مورد  در  نگرانی ها 
این  در  محلی  پلیس  علیه  مردم  از  نفر  ده ها  که  گرفت 
ولسوالی دست به تظاهرات زدند و ادعا کردند که پلیس 

محلی مالی محل آنها را کشته است.
محمد صدیق صدیقی ولسوال سیاگرد نیز در گفتگوی با 
بی بی سی پذیرفت که این مال پس از گفتگوی لفظی با 

پلیس محلی کشته شده است.
آقای صدیقی گفت: » او اصال مال امام مسجد مرکزی شهر 
نبود. تنها به نام مال بوده است. یک روز در تبلیغ خود به 
پلیس محلی اشاره کرده بود. بعد از...       ادامه صفحه 6

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 

و نزدیک شدن سال ۱۳۹۳ / ۲۰۱۴ 
بین المللی  نیروهای  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
بنا بر مسوولیت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پیگیرش، 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همۀ از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود
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