
شمال  در  کنارجاده  بمب  انفجار  در  غیرنظامی   19
افغانستان جان باختند. بیشتر قربانیان زنان و کودکانی 
هستند که به مراسم عروسی می رفتند. عالوه بر این، در 
یک حادثه ترافیکی 9 تن جان خود را از دست دادند. 
گفته  بلخ  والیت  پولیس  سخنگوی  درانی،  جان  شیر 
است که عالوه بر 19 کشته، 14 تن دیگر نیز در انفجار 
بمب در ولسوالی دولت آباد این والیت زخمی شده 

اند. درانی طالبان را مسوول این حمله دانست.
سخنگوی پولیس بلخ گفت: »آنها )قربانیان( می خواستند 
که به مراسم عروسی در یک قریه بروند... بمب توسط 
دشمنان افغانستان جاسازی...        ادامه صفحه 6
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اگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکالت را در هم بشکنید، الاقل 
مرد باشید که در برابر حوادث بایستید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

ترکیه در نشست گروه بین المللی تماس در خصوص افغانستان:

افغانستان مهمترین آزمون جامعة 
بین المللی در قرن 21 است

مورد  در  افغانستان  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
مشکالت احتمالی مساله مصونیت قضایی امریکایی  ها 
 2014 سال  از  پس  کشور  این  در  ناتو  سربازان  یا  و 

هشدار داده است.
تحت  ناتو  نیروی  هزار  یکصد  از  بیش  که  است  قرار 
رهبری امریکا ماموریت خود را در افغانستان به پایان 
برای  سرباز  هزار  چند  که  می رود  انتظار  اما  برسانند، 
آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و همکاری با آنان در 

این کشور باقی بمانند.
تمام  امریکا  متحده  ایاالت  که  است  یادآوری  قابل 
بیرون کشید که  آن  از  از عراق پس  را  نیروهای خود 
بغداد تضمینی برای مصونیت قضایی نیروهای امریکایی 
در محکمه های محلی نداد....        ادامه صفحه 6

این عضو پیشین »آی.اس.آی« می گوید که در سال 2004 
کمیسیون سه جانبه )افغانستان، پاکستان و ایاالت متحده( 
براي تعیین مرزهای مشترِک دو کشور، اشتباهی را مرتکب 

شده بودند؛ هیات افغانستان نقشه یی را از کابل آورده و 
طبق آن، شش کیلومتر از خاک افغانستان را به پاکستان 
بخشیده و ظاهراً پاکستانی ها نیز از پذیرفتِن چنین مرزی 

سر باز زده اند. اگر چنین موضوعی واقعیت باشد، باید 
به آن حلقة قوم گرا که همواره در پی خلِق تشنج میان 

پاکستان و افغانستان است، گفت که نخست بروید قلمرِو 
فعلی تان را بشناسید، سپس داعیة دیورند را بلند کنید. و 
هم چنین این عمِل مضحک و در عین حال دردناک، باید 
از سوی حکومتي که تا کنون این قضیه را پنهان کرده، 

پی گیری شود.

بر  غلبه  با  غرب(  )زون  هریرود  طوفان  فوتبال  تیم 
سیمرغ البرز )زون شمال( در چارچوب مسابقة نهایی 
لیگ برتر فوتبال افغانستان، مقام قهرمانی این لیگ را 

کسب کرد.
کابل  در  گذشته  روز  که  تاریخی  رویارویی  این  در 
معروف محمدی و غالم رضا، گل های  برگزار شد، 

طوفان هریرود را به ثمر رساندند.
شماری  تماشاچی،  هزاران  کنار  در  مسابقه  این  در 
از مقامات دولتی و شخصیت های سیاسی کشور نیز 

شرکت داشتند.
بود  پررنگ  نیز  ورزشگاه  در  حاضر  زنان  حضور 
تشویق  بلند  صدای  با  را  شان  تیم های  هواداران  و 
می کردند....                   ادامه صفحه 6

هشدار کرزی در 
مورد مصونیت قضایی 

خارجی ها

اظهارات قابل درنِگ عضو پیشین 

»آی.اس.آی«

طوفان هریرود قهرمان شد

روسیه به مردم افغانستان:

نگران آینده نباشید

28 نفر در شمال کشور جان باختند
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صفحه 6

نماینده روسیه در امور افغانستان با تأکید بر این 
باشند،  امیدوار  کشورشان  آینده  به  افغان ها  که 
با  از سال 2014  افغانستان پس  که  داشت  بیان 

بحران روبرو نخواهد شد.
ضمیر کابل اف اظهار داشت که پیام من به ملت 
افغانستان این است که...       ادامه صفحه 6

صفحه 7



یکي از محوري ترین بحث ها 
مردم ساالر،  نظام هاي  در 
شهروندان  اعتماد  موضوع 
است.  حکومت  و  نظام  به 
و  نظام  که  صورتي  در 
اقتدار،  سر  بر  حکومت 
الزم  پشتوانة  و  اعتماد  از 
از  باشد،   برخوردار  مردمي 
حداکثر ثبات برخوردار شده 
و در مسیر ترقي و سعادت 

رهنمون خواهد شد.
سالیان متمادي حکومت هاي 
براي  خودکامه،  و  مستبد 
مشارکت  و  حضور 
میدان  در  شهروندان 
سرنوشت  تعیین  و  سیاست 
قایل  حقي  هیچ  خویش، 
در  عمده  چالش  نبودند. 
این حکومت ها، بي اعتمادي 
و  حکومت  میان  متقابل 
مشروعیت  فقدان  و  مردم، 
مثابه  به  مساله  این  که  بود 

ساختماِن  در  عمیق  شکافي 
حکومت ها و نظام هاي  مستبد آشکار بود؛ از 
همین رو مردم به تدریج در مقابل رژیم هاي 
حاکم قرار گرفته و آن ها را برمي انداختند. 

نظام هاي دموکراتیک،  اساسي در  اما مولفة 
اعتماد  زیرا  ا ست؛  مردمي  اقتدار  و  اعتماد 
و  مشروعیت  میزان  حکومت،  به  مردم 
مقبولیت یک نظام مردم پسند را باال مي برد. 
بنابرین، کسب اعتماد مردم توسط حکومت 

افغانستان نیز، نه تنها ضامن حکومت داري 
خوب مي باشد، بل مي تواند نقطة پایاني بر 

تمام ناهنجارهاي افغانستان بگذارد.
ولي بر اساس گزارش ها و نقد و نظر برخي 
از آگاهان سیاسي، حکومت افغانستان طي 
به  نسبت  را  مردم  اعتماد  اخیر،  چندسال 
این  دلیل  است.  داده  دست  از  کاماًل  خود 
امر مشخص است: مردم افغانستان طي یک 
فریب  سیاستِ   قربانِی  پیوسته  گذشته  دهة 
بر  تیم  گشته اند؛  خود  زمام داران  تزویِر  و 
سر اقتدار در چند دوره انتخابات، در زمینة 
امنیت،  تامین  خوب،  حکومت داري  ایجاد 
و  سواد  سطح  بردن  باال  متوازن،  بازسازي 
مردم  به  فراواني  تعهدات  همه گاني  رفاه 
سپرده بود، اما هیچ تغییر و بهبودي در این 
دامنة  آن،  بر  افزون  نگردید.  رونما  زمینه ها 
ناامني ها به صورت روزافزون گسترش پیدا 
کرد و در نتیجه، نظام حاکم در انظار مردم، 
وجهه، اعتبار و آبروي خویش را از دست 

داد.

اکنون شهروندان افغانستان در جهنم بحران 
و  قتل ها  کابوس  و  مانده اند،  گیر  امنیتي 
پایتخت  مردم  از  حتا  را  آرامش  انفجارها، 
که  سالي   11 در  دولت   است.  ربوده 
گذشت، هیچ استراتژي موثري را در جهت 
تامین امنیت و اجراي برنامه ها و پروژه هاي 
انکشافي و بهبود وضع مردم تدوین نکرد و 
صرفًا به دادِن وعده هاي پوشالي و سرودِن 
هیچ  که  پرداخت  دهان پرکني  شعارهاي 

به  نمي گشود.  کشور  مشکالت  از  گرهي 
را  خود  مشروعیت  حکومت  ترتیب،  این 
دست  از  مردم  نزد  در  روز  هر  گذشت  با 
داد و آهسته آهسته شهروندان نسبت به نظام 

حاکم بدگمان شدند. 
در همین حال، برخي از نهادهاي مدني و 
تحقیقي، چند مسالة مهم را سبب بي اعتمادي 
و ایجاد فاصلة عمیق میان حکومت و مردم 

مي دانند:
و  انکشافي  پروژه هاي  تطبیق  عدم  یک ـ 

درازمدت. 
بر بنیاد برخي از گزارش ها، در اکثر والیات 
یا  انکشافي  پروژه هاي  کابل،  شهر  حتا  و 
تعطیل هستند و یا هم روند کار آن بسیار به 

ُکندي پیش مي رود. 
دوم ـ بحران امنیتي .

بهبود  تنها  نه  »امنیتي«  وضعیت  متاسفانه، 
و  شده  بدتر  روز  هر  بل  است،  نیافته 
قوع  به  گاهي  از  هر  خونین  فاجعه هاي 
این روند، سبب فاصله  ادامة  مي پیوندند و 

گرفتن مردم از حکومت شده است.
سوم ـ گسترش و رشد روزافزون فساد در 

حکومت افغانستان.
در  بازدارنده  عوامل  و  چالش ها  از  یکي   
افغانستان،  تعالي  و  ترقي  پیشرفت،  مسیر 
بیش  مدت  در  است. حکومت  فساد  رشد 
کمیسیون هاي  ایجاد  علي رغم  دهه  یک  از 
نتوانست  اداري«،  فساد  با  »مبارزه  متعدد 
روند ویرانگِر فساد را در کشور مهار کند، 
و  حکومت  به  مردم  بي اعتمادي  نتیجه  در 

برنامه هاي آن، به شدت افزایش یافت.
منافع فردي، گروهي  چهارم ـ ترجیح دادن 
و قومي نسبت به منافع ملي مردم افغانستان 

توسط دولت مردان.
گذشته ها  از  هرچند  ناپسند،  روش  این   
طي  اما  داشت،  وجود  افغانستان  در 
خود  اوِج  به  کرزي  آقاي  حکومت داري 
به  را  مردم  اعتماد  نهایت،  در  و  رسید 
حکومت و دستگاه هاي مربوط به آن زایل 

ساخت.
اکنون آثار افسرده گي و یاس را به وضوح 
مي توان در سیماي مردم افغانستان مشاهده 
کرد. آن ها دیگر کوچک ترین دل بسته گي به 
نظام حاکم ندارند و دولت مردان نیز کفایت 
و فرصت الزم را براي جلب اعتمادِ دوبارة 
امیدي  روزنة  تنها  اوصاف،  این  با  مردم. 
آیندة  انتخابات  گرفت،  سراغ  مي توان  که 
همکاري  و  حمایت  و  ریاست جمهوري 
است  روند  این  از  جهاني  جامعة  صادقانة 
نفوذ حلقة  اعمال  تا مردم بدون مداخله و 
سوي  از  تزویر  و  تقلب  هرگونه  و  حاکم 
آیندة  خود،  آراي  با  بتوانند  زورمندان، 
روشني را براي کشور رقم بزنند. اما اگر این 
فضایي  در  یا  نگردد،  برگزار  نیز  انتخابات 
مداخالت  با  همراه  فسادآلود  و  ملتهب 
شفافیت  از  و  گیرد  صورت  حاکم،  تیم 
مي توان  جرات  به  نباشد،  برخوردار  الزم 
گفت که جامعة جهاني وارد دور باطلي از 
شده  افغانستان  در  شکست ها  و  اشتباهات 
و  دنیا  براي  را  روشني  هیچ چشم انداز  که 

مردم افغانستان ترسیم کرده نمي تواند. 
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پرويز مهاجر

  آیندة کشور در گرِو 
انتخابات پیش رو

 

ساده  نگرانِی  یک  دیگر  شفافیت،  با  توام  انتخابات  برگزاری 
بتوان در کنفرانس خبری، آن را حل شده دانست؛  نیست که 
نشست های  از  یکی  در  کشور  رییس جمهوری  که  آن گونه 

خبرِی معموِل خود، به آن اشاره کرد. 
آقای کرزی در این کنفرانس خبری هرچند با جدیت نسبت 
به برگزاری انتخابات آیندة ریاست جمهوری تاکید ورزید، اما 
دیده می شود که افکار عمومی نسبت به این جدیت، با شک 

و تردید نگاه می کنند. 
نگاه تردیدآمیز افکار عمومی به این مسالة بسیار بنیادی جامعه، 
بی پایه و اساس نیست. افغانستان دست کم در برگزاری آخرین 
با موفقیت عمل  نتوانست  انتخابات ریاست جمهوری کشور، 
و  تقلب  با  توام   2009 سال  ریاست جمهوری  انتخابات  کند. 
جعل گسترده انجام شد و یک گروه خاص با مهندسی نتایج 
آن، درس تلخی به جامعه داد. احتمال تکرارِ آن وضعیت، از 
احزاب  نهادها،  و  برانگیخته  به شدت  را  جامعه  نگرانِی  حاال 
افکار  بازتاب دهندة  هرحال  به  که  را  مختلفی  سازمان های  و 
عمومی جامعه می توانند باشند، وادار کرده است که به اجماع 

سیاسی در این مسالة حیاتی برای کشور دست پیدا کنند. 
مورد  در  اجتماعی  نهاد  و  سیاسی  حزب  ده ها  اخیِر  نشست 
انتخابات آیندة ریاست جمهوری، نشان داد که سرانجام پس از 
سال ها تالش متداوم و پی گیرانه، جامعه به اجماِع ضروري در 
نزدیک شده است؛ اجماعی که بدون  مسایل کالن کشوری، 
شک تاثیرات و پیامدهای مثبِت آن حال و آیندة سیاسی کشور 
را دگرگون خواهد کرد و حرکت جامعه را به سمت ثبات و 

استقرار نظام فراگیر، سرعت خواهد بخشید. 
. تجربة ده سال گذشته نشان داد که یک گروه مشخص برخالف 
شعارهایي که سر می دهد، تالش دارد جامعه را از رسیدن به 
مانع  ملی،  در مسایل کالن   وحدت و یک پارچه  گِی سیاسی 
که  کرد  اذعان  باید  واهمه،  بدون  و  واضح  به صورت  شود. 
ارگ نشینان عمده ترین عامالن پراکنده گی و تنش های سیاسی 
اختالف های  ایجاد  با  گروه  این  اند.  بوده  در کشور  قومی  و 
مصنوعی در میان مردم زیر نام زبان، سمت و قوم نگذاشت 
که افغانستان به ثبات و امنیت سیاسی دست بیابد. این گروه با 
بهره برداری از چنین فضایی، توانست که اقتدار سیاسی خود 

را ضمانت کند و هم چنان بر اریکة قدرت باقی بماند.
حاال افغانستان پس از این همه سال، باید حرکت سیاسی خود 
را ـ بدون نگاه به گذشته ـ یک بار دیگر از نقطة صفر آغاز 
کند و با تالش بی دریغ و خسته گی ناپذیر، آن چه را که در یک 

دهه از دست داده، به گونه یی جبران کند.
مورد  در  مدنی  جامعة  نهادهای  و  سیاسی  احزاب  نشست   
انتخابات سال 1393، شاید مهم ترین و بزرگ ترین تکانه در 
ده سال اخیر در کشور به شمار رود که توانست با مدیریتي 
اصلی  افکار و دیدگاه های مختلف را حول یک محورِ  کارا، 
نتایج  حاال  از  سنجیده شده،  سیاسی  حرکت  این  آورد.  گرد 
داده  نشان  مختلف  حوزه های  در  را  خود  کالن  پیامدهای  و 

است. 
ممثل  مهم ترین  مدنی،  جامعة  و  سیاسی  احزاب  نشست 
گوناگون  دیدگاه های  شناختن  رسمیت  به  و  کثرت گرایی 
سیاسی بود که نشان داد احزاب سیاسی کشور هرچند ممکن 
ماهوی  تفاوت های  خود،  برداشت های  و  سلیقه ها  در  است 
را نمایش دهند، ولی در مسایل کالن ملی دیدگاه و نظرات 

مشابه دارند. 
دوم این که بدون اراده و وفاق ملی ممکن نیست که جامعه به 
امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی دست پیدا کند. این نشست 
فرصت مهمی بود که چنین وفاق و اجماعی را در مهم ترین 
سیاسی  زیست  تولد  و  آورد  وجود  به  کشور  سیاسی  مسالة 

نوین در کشور را زمینه سازی کرد. 
و  اتفاق ها  شاهد  نزدیک  آیندة  در  افغانستان  این که  سوم 
این که  بر  افزون  رویدادهای مهم خواهد بود. در سال 2014 
نیروهای خارجی کشور را ترک می کنند، نوع مناسبات سیاسی 
افغانستان با شرکای جهانِی آن بدون شک وارد مرحله تازه یی 
با  توام  کارا و  به مدیریت  نیاز  تازه،  این مرحلة  خواهد شد. 
سیاسی  مشارکت  بدون  مهمی،  امر  چنین  دارد.  برنامه ریزی 
تمام احزاب، سازمان ها و نهادهای اجتماعی ممکن نیست که 
حاصل شود. نشست احزاب سیاسی و جامعة مدنی کشور، این 
فرصت را ایجاد کرد که برای آیندة سیاسی کشور، مشارکت 

تازة ملی اساس گذاشته شود. 
و چهارم این که افغانستان در سال 2014 با برگزاری انتخابات 
عاالنه و شفاف، نیاز به خانه تکانِی سیاسی دارد که بتواند به 

نیازهای جامعه و مردم، با مسوولیت پاسخ دهد. 

گامي بزرگ 
به سمت اجماع ملی

تنها روزنة امیدي که مي توان سراغ گرفت، انتخابات آیندة ریاست جمهوري و 
حمایت و همکاري صادقانة جامعة جهاني از این روند است تا مردم بدون مداخله 

و اعمال نفوذ حلقة حاکم و هرگونه تقلب و تزویر از سوي زورمندان، بتوانند با 
آراي خود، آیندة روشني را براي کشور رقم بزنند. اما اگر این انتخابات نیز برگزار 
نگردد، یا در فضایي ملتهب و فسادآلود همراه با مداخالت تیم حاکم، صورت گیرد 
و از شفافیت الزم برخوردار نباشد، به جرات مي توان گفت که جامعة جهاني وارد 
دور باطلي از اشتباهات و شکست ها در افغانستان شده که هیچ چشم انداز روشني 

را براي دنیا و مردم افغانستان ترسیم کرده نمي تواند



میت  و  متحده  ایاالت  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک 
حضور  فرصت  از  او  خواه  جمهوری  رقیب  رامنی، 
همزمان در یک مهمانی خیریه در نیویورک برای متلک 

پرانی به یکدیگر استفاده کرده اند.
آقای اوباما در سخنانی طنزآمیز عملکرد خود در نخستین 
آقای  ثروت  به  و  برد  زیر سوال  به  را  انتخاباتی  مناظره 

رامنی اشاره کرد.
آقای رامنی هم ضمن شوخی درباره ثروت خود، به آقای 

اوباما به خاطر افزایش بدهی عمومی امریکا طعنه زد.
نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه ریاست جمهوری 
امریکا در آستانه انتخابات این کشور در مهمانی ساالنه 

یک خیریه کاتولیک در نیویورک شرکت کرده بودند.
آنها طبق رویه همه ساله این مهمانی، با پرهیز از سخنان 
جدی سیاسی، از زبان ظنز برای شوخی درباره خود و 

رقیبشان استفاده کردند.
هدف از برگزاری این مهمانی، جمع آوری پنج میلیون 
خیریه  بنیادهای  وسیله  به  کودکان  به  کمک  برای  دالر 

کاتولیک است.
امریکا  جمهوری  ریاست  اصلی  نامزد  دو  از  کدام  هیچ 
پیرو  رقیبش  و  پروتستان  اوباما  آقای  نیستند.  کاتولیک 

آیین مورمون است.
اوباما  آقای  از  پیش  رامنی  میت 
پنجشنبه شب  مهمانی خیریه  در 

سخنرانی کرد.
آقای رامنی در سخنانش با اشاره 
به لباس رسمی شرکت کنندگان 
گفت آقای اوباما تنها چند ماه از 
ریاست جمهوری اش باقی است 
و در حالی که به مهمانان نگاه می 
کند، پیش خود فکر می کند که 
چگونه می تواند به توزیع ثروت 

بپردازد.
اوباما  آقای  خواهان  جمهوری 
سوسیالیستی  افکار  داشتن  به  را 

و تالش برای توزیع ثروت در سطح جامعه متهم کرده 
اند.

آقای رامنی با اشاره به لبخندها و خنده های جو بایدن، 
رایان،  پل  با  مناظره  در  امریکا  جمهوری  رییس  معاون 
از  ریاست جمهوری جمهوری خواهان،  معاونت  نامزد 
عدم حضور او در مهمانی ابراز تاسف کرد، چرا که به 

گفته آقای رامنی خنداندن آقای بایدن کار آسانی است.
به پاپ گفته  امریکا  آقای رامنی گفت رییس جمهوری 
است که هر وقت از او انتقاد شد، باید پاپ جان پل دوم، 

رهبر سابق کاتولیک ها را مقصر جلوه دهد.
همیشه  ها  سختی  در  که  این  به  اشاره  با  رامنی  میت 
همسرش در کنارش ایستاده، گفت در موارد مشابه، بیل 

کلینتون درکنار باراک اوباماست.

اشاره او به حمایت بیل کلینتون از آقای اوباما در مبارزات 
انتخاباتی بود.

باراک اوباما هم در سخنانش چندین بار عملکرد خود در 
نخستین مناظره انتخاباتی با آقای رامنی را دستمایه خنده 
قرار داد و گفت میلیون ها نفر مانند خود او که دومین 
مناظره او و آقای رامنی در هفته جاری را تماشا کردند، 

به مناظره اول توجه نکرده بودند.
آقای اوباما همچنین با اشاره به حضور او و آقای رامنی 
در نیویورک برای شرکت در مهمانی خیریه گفت: »امروز 
برای خرید از فروشگاه ها به مرکز شهر رفتم.« او ادامه 
داد: »متوجه شدم که آقای رامنی برای خریداری فروشگاه 

ها به مرکز شهر رفته است.«
آقای اوباما در قسمت دیگری از سخنانش با اشاره به این 
که »میت« نام میانی آقای رامنی است، گفت: » کاش من 

هم می توانستم از نام میانی ام استفاده کنم.«
نامزد  کامل  نام  و  است  حسین  اوباما،  آقای  میانی  نام 

جمهوری خواهان ویالرد میت رامنی است.
ریاست  خواه  جمهوری  و  دموکرات  نامزد  دو  هر 
خود  رقیب  به  خود  سخنان  پایان  در  امریکا  جمهوری 

ادای احترام کردند.
انتخابات ریاست جمهوری امریکا 19 روز دیگر برگزار 
می شود و باراک اوباما و میت رامنی قرار است دوشنبه، 
22 اکتبر برای سومین و آخرین مناظره انتخاباتی رو در 

روی یکدیگر قرار بگیرند.

رییس جمهور پاکستان با تأکید بر گسترش روابط دو جانبه با 
چین، تقویت روابط با پکن را محور اصلی سیاست خارجی 

اسالم آباد بیان کرد.
رییس جمهور پاکستان، دوستی طوالنی مدت چین و پاکستان 
را یک مشارکت استراتژیک فراگیر دانست و خواستار ارتقاء 
سطح روابط تجاری، سرمایه گذاری، و دفاعی بین دو کشور 

شد.
آصف علی زرداری در مالقات با »لی شانگشن«، عضو کمیته 
اصلی اداره سیاسی از کمیته مرکزی حزب کمونیست چین 
اظهار داشت: تقویت و تحکیم هر چه بیشتر همکاری با چین 
خارجی  سیاست  هدایت  اصلی  کلیدهای  زمینه ها  همه  در 

پاکستان هست و خواهد بود.
زرداری افزود: چین تبدیل به چراغ امید کشورهای در حال 

توسعه شده و پیوسته الهام بخش پاکستان بوده است. 
وی ابراز داشت: دوستی چین و پاکستان ریشه در تاریخ و 
میراث فرهنگی مشترک  داشته و گذشت زمان آن را کمرنگ 

نکرده است.
لی  داشت:  اظهار  نیز  پاکستان  جمهور  رییس  سخنگوی 
شانگشن نظر مقامات ارشد چین را به زرداری منتقل کرد و 
افزود: فارغ از تحوالت منطقه ای و بین المللی، دوستی چین و 

پاکستان روز به روز محکم تر خواهد شد.
مالی  و  جانی  فداکاری های  چین  کرد:  بیان  بابر  فرحت اهلل 
افراط گرایی،  با  مبارزه  راه  در  پاکستان  که  را  زیادی  بسیار 

انجام داده تصدیق و تحسین می کند.
با  مبارزه  در  پاکستان  از  حمایت  به  چین  کرد  تصریح  وی 

تروریسم ادامه می دهد.
چین  با  استراتژیک   روابط  تقویت  بر  زرداری  افزود:  بابر 
تأکید،  بین المللی  و  منطقه ای  با چالش های  مقابله  منظور  به 

دارد.
وی افزود: پاکستان مشتاق است روابط تجاری با چین را تا 
باالترین حد ممکن بهبود بخشد و جای بسی خشنودی است 
که روابط اقتصادی و تجاری با چین یک منحنی صعودی را 

دنبال می کند.
لی  کرد:  نشان  خاطر  پاکستان  جمهور  رییس  سخنگوی 
بوتو  »بـالول  از  چین  کمونیست  حزب  طرف  از  شنگشن 
زرداری« فرزند رییس جمهور پاکستان و رییس حزب مردم 

پاکستان، دعوت کرد تا پایان سال جاری به چین سفر کند.
مالقات  این  در  زرداری  آسوشیتدپرس  روزنامه  گزارش  به 
به  چینی  مقامات  با  نظامی  و  تجاری  روابط  گسترش  برای 
توافقاتی دست یافت که جزییات این توافقات در دسترس 

خبرنگاران قرار نگرفته است.

سال چهارم y شمارة نه صد و بیستم  y  شنبه 29 مهر/میزان y 1391 20 اکتوبر 32012

»رهایی از بردگی و تبعیض نژادی باعث ایجاد 
امریکا  پوستان  سیاه  میان  ویژه  غرور  نوعی 
این  می گویند  برخی  هم اکنون  اما  است  شده 
یک  به  آمده  دست  به  سختی  به  که  غرور 
اوباما،  باراک  از  کورکورانه  وفاداری  و  تعصب 

رئیس جمهور امریکا تبدیل شده است.«

پوست  سیاه  به خاطر  اوباما  از  امریکا  پوستان  سیاه  آیا 
بودنش حمایت می کنند؟ اگر نژاد دلیل حمایت از اوباما 
باشد آیا این نوعی نژادپرستی نیست؟ آیا می توان حمایت 
سیاه پوستان از اوباما را با حمایت سفیدپوستان از میت 

رامنی به خاطر سفید پوست بودنش مقایسه کرد؟
ادعاهای  خاطر  به  امریکا  در  محافظه  کاران  اکنون  هم 
موجود مبنی بر اینکه سفید پوستان مخالف سیاست های 
هفته  شده اند.  خاطر  آزرده  هستند  نژادپرست  اوبامای 
در  پوست  سیاه  زن  هنرمند  یک  اینکه  از  پس  گذشته 
صفحه توییتر خود میت رامنی ، کاندیدای جمهوری خواه 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا را تایید کرد، با سیلی 

از انتقادات سیاه پوستان مواجه شد.
استیسی دش، یک بازیگر سیاه پوست زن امریکایی در 
بالفاصله  و  کرد  حمایت  رامنی  از  خود  توییتر  صفحه 
پس از این کار با سیلی از انتقادات سیاه پوستان به همراه 
کلمات رکیک مواجه شد؛ برخی نیز او را خائن نامیدند. 
دش تنها در صفحه خود نوشته بود »به رامنی رای دهید، 

تنها انتخاب برای آینده شما«.
بود: یک زن سیاه پوست  این  پیش زمینه همه توهین ها 
باید احمق باشد که یک کاندیدای سفید پوست را نسبت 

به یک کاندیدای سیاه پوست ترجیح دهد!
تجربه  امریکایی  معروف  خوانده  یک  سیمونز،  راسل 
اظهار  و  کرده  توصیف  »نژادپرستی«  یک  را  خانم دش 
او رخ  برای  اتفاق  این  بود  او سفیدپوست  اگر  داشت: 

نمی داد.
و  هستند  امریکا  مردم  نماینده  نوعی  به  توییتر  کاربران 
البته بسیاری از سیاه پوستان طرفدار اوباما به سرعت از 
رفتار صورت گرفته با خانم دش انتقاد کردند اما آرت 
گری، یک متخصص فناوری اطالعات می گوید، حمله 
به خانم دش یک دلیل ساده دارد و آن این است که او 
سفید  کاندیدای  یک  از  که  است  پوست  سیاه  زن  یک 
طرفداری  پوست  سیاه  کاندیدای  یک  قبال  در  پوست 

می کند.
آنتونیو الکت، یک فروشنده در میلواکی که سیاه پوست 
است حمالت به خانم دش را غیرعادالنه خواند اما در 
عین حال گفت: ما همچنان دارای ذهنیت حقوق مدنی 
هستیم اما هم اکنون در یک دنیای مبتنی بر حقوق مدنی 

زندگی نمی کنیم.
وی افزود، در سال 2008 به اوباما رای داده است زیرا 
اوباما یک سیاه پوست بود. وی تاکید کرد: بله من این 

را می پذیرم.
خود  از  دفاع  در  الکت  نیست؟  نژادپرستی  این  آیا  اما 
برای  دادن  رای  بلکه  نیست  نژادپرستی  این  می گوید 

فردی است که مشکالت شما را بهتر درک می کند.
بگوییم  که  زمانی  می شود  مشکل  دچار  منطق  این 
سفیدپوستان نیز به رامنی رای می دهند زیرا او مشکالت 

سفیدپوستان را بهتر درک می کند!
ران کریستی، یک محافظه کار سیاه پوست که در دولت 
داشته  فعالیت  امریکا  جورج بوش ، رئیس جمهور سابق 
در  ما  رهبران  که  نیست  تصویری  همان  این  می گوید: 

جنبش حقوق مدنی در ذهن خود پیش بینی می کردند.
فراوانی  تالش  امریکا  پیشین  انتخابات  در  دموکرات ها 
برای به دست آوردن آرای سیاه پوستان انجام دادند و 
با ارائه برنامه های مختلف به نفع سیاه پوستان سعی در 

جلب حمایت  آنها داشتند و در این راه موفق بودند.
امریکا در سال 1992  اسبق  بیل کلینتون، رئیس جمهور 

را  پوستان  سیاه  آرای  از  درصد   83 به  نزدیک 
انتخابات  به خود اختصاص داد و این رقم در 
افزایش  به 84 درصد  ریاست جمهوری 1996 
یافت. ال گور نیز در انتخابات سال 2000، 90 
درصد   88  ،2004 سال  در  کری،  جان  درصد، 
و اوباما در سال 2008 نزدیک به 95 درصد از 
در  این  کرد،  جمع آوری  را  پوستان  سیاه  آرای 
حالی بود که بر تعداد سیاه پوستان شرکت کننده 

در انتخابات دو میلیون نفر افزوده شد.
برنامه های  تام جوینر، یک مجری سیاه پوست 
رادیویی، سال گذشته در یکی از برنامه های خود 
به میلیون ها شنونده گفت: بیایید به سیاه بودن، 
غرور و وفاداریمان فکر کنیم و من نه می ترسم 
و نه خجالت می کشم از اینکه بگویم به عنوان 
یک سیاه پوست ما باید به اوباما رای دهیم زیرا 

او یک سیاه پوست است.
معروف  بازیگر  یک  جکسون،  ال  ساموئل 
مجله  یک  با  گفت وگو  در  پیشتر  نیز  امریکایی 
گفته بود: من به باراک اوباما رای دادم زیرا او 

سیاه پوست بود.
سیاه  بیکاری  نرخ  که  زمانی  و   2011 سال  در 
نهاد  یک  رئیس  داشت،  ادامه  همچنان  پوستان 
حمایت از حقوق سیاه پوستان اظهار داشت: اگر 
همچنان  ما  بود  رئیس جمهور  همچنان  کلینتون 
در مقابل کاخ سفید راهپیمایی می کردیم اما هیچ 
کس نمی خواهد کاری بکند که افراد مخالف با 

اوباما قدرت بگیرند.
که یک خواننده  داگ  اسنوپ  نیز  گذشته  هفته 
سیاه پوست معروف است در یک شبکه اجتماعی دلیل 
اصلی خود برای رای دادن به اوباما را سیاه پوست بودن 
سفید  را  رامنی  به  ندادن  رای  برای  اصلی  دلیل  و  او 

پوست بودن او اعالم کرد.
صفحه  در  که  افرادی  از  یکی  میلر،  اسکات  ورونیکا 

توییتر خانم دش به او توهین کرد، نوشته بود:
»تو پول گرفته ای و فراموش کرده ای که یک سیاه پوست 
متنفر  آنها  از  رامنی  که  مساله ای  دو  زن هستی«  یک  و 

است.
ورونیکا اسکات میلر در یک مصاحبه اظهار داشت: به 
عنوان یک زن سیاه پوست، رامنی چیزی ندارد که ما را 
مایل به رای دادن به او کند. من به اوباما رای می دهم 
زیرا او با سه زن سیاه پوست در خانه اش زندگی می کند 
و به خوبی می داند که آنها به چه چیزهایی نیاز دارند و 
به مشکالتی که ما با آن مواجه هستیم واقف است و به 

طور قاعده مند با زنان سیاه پوست صحبت می کند.
شریلین ایفیل، استاد حقوق دانشگاه مریلند طی یک مقاله 
درخصوص رد رامنی از سوی سیاه پوستان نوشت: تا به 
حال چندین بار از سوی سفید پوستان با اوباما رفتارهای 
بدی صورت گرفته است به عنوان مثال، در کنگره امریکا 
به  است  پوست  سفید  قانونگذار  یک  که  سونونو  جان 
اوباما گفت: »تنبل« و یک قانونگذار دیگر نیز خطاب به 

اوباما گفت: »تو دروغ می گویی!«
ایفیل می گوید: چنین برخوردهایی از سوی سفیدپوستان 
به  کنند که  پوستان فکر  تا سیاه  باعث شده  اوباما  علیه 

وقار و شان آنها بی احترامی شده است.
سیاه  میان  در  غرور  حد  این  تا  نباید  کرد:  تاکید  وی 
رئیس جمهور  اولین  بودن  کار  روی  خاطر  به  پوستان 
سیاه پوست وجود داشته باشد زیرا ممکن است چندین 
به  امریکا  در  آینده  در  رئیس جمهور سیاه پوست دیگر 

روی کار آیند.«

زرداری: 

تقویت روابط با چین 
محور اصلی سیاست ماست
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متلک پرانی اوباما و رامنی در مهمانی خیریه

                  گزارش-دیلی تلگراف        

اوباما و نژادپرسـتی 
سیاه پوستان!



سال چهارم y شمارة نه صد و بیستم  y  شنبه 29 مهر/میزان y 1391 20 اکتوبر 42012

         
          احمد ولی مسعود

یازده سال پیش با بازشدن افقی جدید در 
تا  می داد  را  امکان  این  افغانستان،  فضای 
شهروندان کشور در امر انتخاب حکومت 
آیندة شان نقش داشته باشند و می توانستند 
نماینده گان  طریق  از  اراده،  آزادی  با 

برگزیدة شان دست به انتخاب 
نخستین  یعنی  این  و  بزنند 
با  تا  می رفت  آن  امید  گام؛ 
برداشتن این قدم و قدم های 
بعدی، برای تحقق جامعه یي 
که سنگ تهداب آن بر بنای 
عدالت و روش دموکراتیک 
باال رفتن  با  گذاشته می شد، 
سطح سواد و آموزش و فهم 
سیاسی مردم، دگرگونی های 
در  را  اقتصادی  و  اجتماعی 
باشیم؛  شاهد  نزدیک  آیندة 
از  پس  تا  می رفت  آن  امید 
آن دامنة آگاهی سیاسی مردم 
خواست های  یابد،  گسترش 
و  شوند  برابر  چند  سیاسی 
را  سیاسی شان  اشتراک  پهنة 

وسعت ببخشند.
به نظر می رسید که بزرگترین 
نخستین  مشکالت  دشواری 
است، چه توفیق در سازگاری 
و حل مشکالت اولیه، راه را 
برای برنامه های موفقیت آمیز 
می ساخت  هموار  بعدی 
که  می داد  را  نوید  این  و 
باعبور آرام و موفقانه، مردم 
مرحلة  یک  از  افغانستان 
حساس و رسیدن به مرحلة 
کمک های  و  حمایت  بعد، 
بازسازی  برای  المللی  بین 
افغانستان جدی تر شود؛ زمان 
از  پس  افغانستان  تا  بود  آن 
تقویت  برای  جنگ،  سال ها 
پهلوی  در  ملی اش،  بنیة 
و  مستقل  ملت های  دیگر 
آزادِ جهان، نمونه یي از گذارِ 
ناکامی  و  جنگ  از  موفقانه 
تاریخی به صلح و امنیت و 

توسعه باشد. 
عقیده بر این بود که اگر در 
دورة جدید هم، هرکسی به 

بپردازد  خودش  فکر  جادویی  جاذبه های 
پای بندی  خودساخته،  افکار  این  به  و 
وسواسی و بیمارگونه نشان دهد و کسی به 
مردم و خواست مردم وقعی ننهد، با کمال 
همة  از  پس  که  نمود  اعالم  باید  تأسف 
تغییری  تاریخی، هیچ  گذشته های دردآور 
در افغانستان صورت نگرفته و هیچ تحولی 
باطل  جای  حقی  وهیچ  نیامده  وجود  به 
جای  به  قدرتی  صرفًا  است،  نگرفته  را 

قدرتی دیگر نشسته است؛ در حالی که با 
پس زمینة تاریخی یي که داشتیم، باید تعلق 
و سرسپرده گی خود را به کشور و سرزمین 
واحد تبارز می دادیم و ثابت می کردیم  با 
معنی  به  ایثار  و  همدلی  توافق،  تفاهم، 
ناخواسته  پیامدهای  بروز  از  همه  واقعی 
چه  می نمودیم؛  جلوگیری  امکان  حد  تا 
تاریخ هنوز هم راه دور و درازی در پیش 
پابرجاست  همچنان  قومیت ها  تنوع  دارد، 
با  نیز  قدرت  به  تمایل  و  دل بسته گی ها  و 
گذشته  همانند  خود  شورانگیز  جاذبه های 
در زنده گی و حیات سیاسی، مطرح خواهد 
ماند؛ اما انتظار آن می رفت تا دورة جدید، 
هم چنان که در تب وتاب شعارهایی چون 
ارزش های  عدالت،  آزادی،  دموکراسی، 
از  بسیاری  بتواند  شد،  آغاز  و...  انسانی 
معضالت و مشکالت ما را که در درازنای 
تاریخ با آن ها دست به گریبان بوده ایم، از 

سر راه مردم ما بردارد.
نمی توانیم  که  داشتم  تاکید  ابتدا  همان  از 

موانع  و  مشکالت  با  رویاروشدن  بدون 
دیگر  جهاِن  به  ناگهان  کشور،  در  موجود 
و کشورِ از پیش ساخته شده بجهیم؛ کشور 
به  باید  که  است  مزمنی  ما دچار دردهای 
آن ها توجه کنیم. دیگر نباید در دور مکرر 
تقسیم،  بازهم »خون دل« سهم مردم شود 
گردونة  در  که  کسانی  برای  می«  »جام  و 
فراخ تری  امکانات  مصلحت جویی ها، 
برسد؛  می آورند،  فراهم  خویش  برای  را 

و  سیاسی  زمینه های  در  که  بودم  معتقد 
ملی  فرهنگ  ایجاد  به  قطعًا  اجتماعی، 
تا  اندیشید  سراسری  اجتماعی  و  سیاسی 
شکل گیری  برای  مناسب  پیش زمینه یی 
در  ملی«  »وفاق  و  اجتماعی«  »هم بسته گی 

افغانستان شود.
باور داشتم و دارم که وظایف اصلی دیروز 
خدمت گزاری  راه های  یافتن  ما،  امروز  و 
مشقت  و  رنج   به  دادن  گواهی  مردم،  به 
آنان، حمایت مجدد از بردباری کنونی شان 
و تقویت خواست ها و باورهای شان نسبت 
انسجام جدید ملی می باشد. عمل  به یک 
کردن به نحوی جز این می تواند به معنای 
دیگری  ناگوار  سرنوشت  به  شدن  تسلیم 
باتالق های  در  شدن  غرق  آن  و  باشد؛ 
متقابل خواهد  دعاوی  از  رقابت جویانه یی 
طرح  پیش  سال   9 اساس،  همین  بر  بود. 
اجندای ملی را آماده کردم که با پرداختن 
اجتماعی،  و  سیاسی  ریشه یی  مسایل  به 
می توانست راهگشای بخشی از مشکالت 
برای  و  شود  اساسی 
منازعات،  از  پاره یی  حل 
ابتکاری امیدوارکننده باشد 
و با حمایت همة گروه های 
موقت  حکومت  مطرح، 
مثبت  روندی  می توانست 
موفقیت  احتمال  و  داشته 
را  ملی  برنامه های  بیشتر 
»آجندای  آورد.  فراهم 
و  گسترده  توافقات  ملی« 
می شد  شامل  را  مشترکی 
تصویب  صورت  در  که 
و تایید حکومت موقت و 
عبور  راه  مطرح،  نیروهای 
بحران های  و  تنش ها  از 
یک  به  رسیدن  و  موجود 
قواعد  و  اصول  سلسله 
آیندة  برای  را  عملی 
ممکن  افغانستان  سیاسی 
هم  حکومت  می ساخت. 
برای برخورداری از تداوم 
تنظیم  و  مردمی  حمایت 
برنامه هایش،  و  سیاست ها 
به چنین برنامه یی در سطح 

ملی نیاز داشت.
تضمین  ملی،  حاکمیت 
تأمین  استقالل،  و  آزادی 
تحقق  اجتماعی،  عدالت 
و  رفاه  و  همه گانی  امنیت 
شهروندان،  خوش بختی 
از  شماری  به  پاسخ گویی 
بهینه  استفادة  و  چلنج ها 
طالیی،  فرصت های  از 
و  سیاست  ارایة  با  تنها 
بهتر  سیاست گذاری های 

امکان پذیر بود. 
اهداف  همة  به  دست یابی 
یک  مذکور  برنامه های  و 
راه و تنها یک راه داشت: 
کانوِن  کردِن  »معطوف 
برنامة  یک  به  توجهات 
ملی برای مهار نمودن بحران ها، جلوگیری 
به  رسیدن  و  خارجی  منفی  مداخالت  از 
به  دست یابی  و  بین االفغانی  تفاهم  یک 

صلح پایدار«.
بزرگ،  عزمي  و  تالش  با  باید  ما  همة 
دولت  اصلی  قدرت  مجدد  احیای  برای 
تقویت  و  نظام سازی  پروسة  استحکام  و 
اعتبار و وجهة کشور، همگام و هماهنگ 

می شدیم.

فـصل دوم

   کشمکش ها و زد و خوردهای داخلی مجاهدین

   پس منظر
اختالفات و زد و خوردهای داخلی میان جبهات مجاهدین در بسا از نقاط کشور، 
به حیث میراث شوم دوران جهاد، در سال های بعد از خروج نیروهای شوروی 
نیز باقی مانده بود. این زد و خوردها در واقع ضربات مهلکي به جهاد افغانستان، 

وارد و راه پیروزی را با دشواری هایي جانکاه مواجه ساخت.
تا چند ماه قبل از خروج سربازان شوروی، جنگ های ُکشندة داخلی در والیات 
مرکزی  میدان، والیات  کابل،  ولسوالی های شمال و غرب  قندهار،  کنر،  لغمان، 
افغانستان، پروان، کاپیسا و بدخشان عماًل میان گروه های مختلف مجاهدین در 

جریان بود.
در والیت لغمان سه تنظیم قدرتمند حزب اسالمی افغانستان، جمعیت اسالمی 
و حرکت انقالب اسالمی سخت مصروف همدیگر بودند و در هر بیشه و دره 
بر یک دیگر ضربه می زدند و یکدیگر را بی چون وچرا می کشتند و بنا بر تخمین 
اکثر صاحب نظران، اضافه از چهارهزار مجاهد و قوماندان این سه گروه، قربانِی 
جنگ های داخلی در مقطع زمانِی آغاز جهاد و خروج نیروهای شوروی، شده 

بودند.
اسماعیل طارق، فرزند موالنا عبداهلل مشهور به گل آخوندزاده و فرمانده مجاهدین 
جمعیت اسالمی افغانستان، با سیزده تن از اعضای خانواده اش که هر یک به طور 
جداگانه کشته شدند، قربانِی این جنگ خانمان سوز گردیدند و این زد و خوردها 
تا زمانی ادامه یافت که حزب اسالمی به اکثریت نقاط والیت لغمان دست یافت 
و نیروهای جمعیت اسالمی به نواحی شمال والیت لغمان پناهنده شدند و این 
این  مجاهدین  و  می سوخت  داخلی  جنگ های  در  پرنفوس  و  حساس  والیت 
والیت تا پیروزی جهاد نتوانستند موثریت قابل توجهي داشته باشند و حتا بعد 
از خروج شوروی ها تحرک قابل مالحظه یي از طرف مجاهدین این والیت دیده 

نشد.
عالوه بر لغمان، جنگ های خونین در والیت هلمند، میان نیروهای حزب اسالمی 
انقالب  حرکت  مجاهدین  و  عبدالرحمن  حاجی  فرماندهی  تحت  افغانستان، 
اسالمی زیر قومانده مال نسیم آخوندزاده، در جریان بود و بدتر این که روابط میان 
دو قوماندان حرکت انقالب اسالمی، هریک مال نسیم آخوندزاده و مال عبدالواحد 
مشهور به رییس باغران نیز حسنه نبود و مجاهدین این دو قوماندان گاه گاهی بر 

یکدیگر می تاختند.
در قندهار نیروهای جمعیت اسالمی افغانستان، زیر قومانده مال نقیب آخوندزاده، 
و حزب اسالمی زیر نظر قوماندان سرکاتب و حاجی اسداهلل و مجاهدین اتحاد 
اسالمی زیر قومانده مال اسماعیل روابطي خصمانه داشتند و این روابط منجر به 

چندین جنگ خونین در آن والیت گردید.
در شمال و غرب والیت کابل، در والیت میدان و نقاط مختلف والیت بدخشان 
و پروان عماًل جنگ های خانمان سوز داخلی عمومًا میان جبهات حزب اسالمی و 

جمعیت اسالمی در جریان بود.
اگرچه تشکیل حکومت موقت مجاهدین و گردهم آمدن رهبران مجاهدین زیر 
یک چتر اداری، توانست تا اندازه یی زد و خوردهای داخلی را تا مدتی کاهش 
دهد، ولی این آتش بس دایمی نبود و در بسا از نقاط کشور با آب شدن برف ها و 
سرآمدن فصل زمستان، زد و خوردهای خونیْن دوباره با ابعاد وسیع تر آغاز گردید 
که از آن جمله می توان فاجعة تخار، جنگ کنر و زد و خوردهای قندهار، هلمند 

و نبردهای افغانستان مرکزی را یاد کرد.
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      در جست وجوی راه حل!

آجـندای مـلی
ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایداردر افغانستان

بخش سوم

در مسـیر پیروزی
حامد علمی

بخشسيونهم

9 سال پیش طرح اجندای ملی را آماده کردم که با پرداختن 
به مسایل ریشه یی سیاسی و اجتماعی، می توانست راهگشای 

بخشی از مشکالت اساسی شود و برای حل پاره یی از منازعات، 
ابتکاری امیدوارکننده باشد و با حمایت همة گروه های مطرح، 

حکومت موقت می توانست روندی مثبت داشته و احتمال موفقیت 
بیشتر برنامه های ملی را فراهم آورد. »آجندای ملی« توافقات 

گسترده و مشترکی را شامل می شد که در صورت تصویب و تایید 
حکومت موقت و نیروهای مطرح، راه عبور از تنش ها و بحران های 
موجود و رسیدن به یک سلسله اصول و قواعد عملی را برای آیندة 

سیاسی افغانستان ممکن می ساخت. 



  حسن میرعابدینی / نویسندة ایراني

شخصیت، به مثابه عنصر ساختاردهندة داستان، وقایع 
رفتارهای خود شکل  و  رفته  راه های  را حول  اشیا  و 
می دهد. حتا اگر داستاِن ماجرایی و حادثه محور باشد 
و نویسندة آن تمایلی به بازنمایِی ذهنیات آدم ها نشان 
ندهد، از اهمیت شخصیت کاسته نمی شود هنری جیمز 
شخصیت و کنش را دارای تاثیر متقابل برهم می داند، 
جز  چیزی  شخصیت پردازی،  »مگر  می گوید:  وقتی 
مگر رخداد چیزی جز تجسم  و  است،  تعیین رخداد 

بخشیدن به شخصیت است؟«
مفهوم  فرانسه،  نو  رمان  در  شخصیت  مرگ  اعالم  با 
روان شناختی و فردیت شخصیت داستانی، به صورتی 
جدی مورد انکار قرار گرفت و در لزوم یک پارچه گی 
بر  عوض،  در  شد.  داشته  روا  تردید  آن  ثبات  و 
هستی شناختی  و  وجودی  تنوع  بر  یا  شخصیت زدایی 
هم،  فارسي  امروز  ادبیات  در  شد.  تاکید  شخصیت 
مالحظات  و  انسان  از  مرکزیت زادیی  چون  عواملی 
روش شناختی ادبی، مانع شرح و بسط نظریة شخصیت 
از پیش قوت می گیرد که  می شود؛ و این تمایل بیش 
به جای زنده انگارِی شخصیت ها، به شیوة ریالیست ها، 
آن ها  به  خارج،  جهان  با  رابطة شخصیت ها  تحلیل  و 
طبایع  از  فارغ  و  متن،  با  رابطة شان  چارچوب  در 
غالبًا  که  طوری  به  شود.  پرداخته  روان شناختی شان 
شخصیت تابع پیرنگ و دارای نقشی کارکردی، آن سان 
به نظر می آید و  که مورد نظر والدیمیر پروپ است، 
مثل  بدهد:  بی جان  اشیای  به  را  خود  جای  می تواند 
هوشنگ  از  روشن«  دست  تاریک،  »دست  داستان 
گلشیری. حتا برخی نویسنده گان، می خواهند توجه ما 
منزلة  به  به شخصیت  مردم،  مقام  در  از شخصیت  را 
معنا  متن  واسطة  به  تنها  که  کنند  معطوف  واژه هایی 
می یابند. به هر روی، مدرنیست ها هرگونه تالش برای 
بحث  و  متن  بافت  از  داستان  اشخاص  کردِن  متنوع 
به  را  واقعی  موجودات  عنوان  به  آن ها،  دربارة  کردن 

سوءبرداشت از ماهیت ادبیات تعبیر می کنند.
عنوان  به  را  رمان  که  ریالیست  نویسنده گان  اما 
بازنمایی  و  می نویسند،  واقعی  زنده گی  از  سرگذشتی 
می دانند، شخصیت  روایت  شیوة  تعیین کنندة  را  موثق 

آثار خود را به مثابه بازنمود داستانِی اشخاص واقعی 
می سازند؛ و ابایی ندارند که شخصیت های داستانی را 
نظر  در  می گذرند  آن ها  بر  که  رخدادهایی  از  مستقل 
گیرند، و حتا آن ها را به حیطة جامعه آورند. ساراماگو 
ضمن باور به این که شخصیت داستانی استقالل ندارد و 
اسیر دست نویسنده است، متذکر می شود که نویسنده 
نباید او را مجبور به انجام کارهایی کند که خارج از 
روان شناسی درونِی اوست؛ زیرا شخصیت ضمن این که 
عنصری از یک طرح کلی است، می تواند هم چون افراد 
برای  رمان  شخصیت  »چون  آید.  نظر  در  هم  واقعی 
خودش یک آدم است«، مثل ناتاشا در جنگ وصلح، یا 
راسکلنیکف در جنایت و مکافات، یا ژولین در سرخ 
و سیاه. هم از این روست که »ادبیات جمعیت دنیا را 
زیاد می کند. در ذهن ما، این سه شخصیت موجوداتی 
ساخت های صرف  ندارند،  خارجی  وجود  که  نیستند 
در  نیستند.  کتاب  نام  به  مجموعه صفحاتی  در  کلمات 
رویای  این  می کنم  گمان  واقعی اند.  آدم های  ما،  ذهن 
هر رمان نویسی است که یکی از شخصیت هایش برای 
مژده  ترجمة  نوشتن،  )رویای  بشود«.  آدمی  خودش 
نکته  این  بر  ساراماگو  مثل  نویسنده گانی  البته  دقیقی( 
از واقعیت گرفته می شود،  وقوف دارند که شخصیت 
داستان  که  همان طور  نیست.  واقعی  موجودی  اما 
نقطة  نیز رونوشت واقعیت نیست. واقعیت،  ریالیستی 
تمام  )کار  مقصد  نقطة  و  است  نویسنده  آغاز حرکت 
شده( با استحالة این دست مایه فرا می رسد. نویسنده، 
طی این استحاله، با تخیل خود و دانشی که از کاربرد 
واقعیت  به  چیزی  دارد،  داستان نویسی  صناعت های 

می افزاید که اصالت کار یا سبک اوست.
به هر روی، از دید مدرنیست ها، شخصیت تنها در متن 
معنا می یابد و نمی توان او را مانند موجودی واقعی در 
نظر گرفت؛ و واقع گرایان برآن اند که شخصیت برگرفته 
و  بیابد  مستقل  وجودی  می تواند  و  است  واقعیت  از 
به عرصة جامعه راه یابد. سیمور چتمن، روایت شناس 
مشهور، در راه رسیدن به تلفیقی از دو نظر می گوید: 
زنده  موجوداتی  مکبث  و  هملت  که  است  »معلوم 
نیستند، اما این به آن معنا هم نیست که ایشان به منزلة 
روی  واژه های  به  محدود  فقط  مخلوق  موجودات 
خالل  از  می کند  پیدا  تمایل  خواننده  زیرا  کاغذند.« 

عبارات نویسنده، به دنبال شناخت هویت شخصی  ها 
در  را  جهانی  »روایت،  زیرا  بگردد؛  خارج  جهان  در 
ذهن خواننده زنده می کند«. )ترجمة ابوالفضل حری در 
زیباشناخت، 1384( در واقع، خوانده های او از داستان 
در تالفی با تجربه اش از واقعیت، عینیت پیدا می کند؛ به 
طوری که او می تواند به اشخاص داستان هستی بخشد 
و آنان را از چارچوب متن به در آورد. خواننده با تجربة 
پا می نهد و دربارة شخصیت ها  خود به درون داستان 
و  واقعی  خصوصیت  بین  رابطه یی  و  می کند  تخیل 
داستانی برقرار می کند. چون داستان به پایان می رسد، 
در  که  شخصیت  اعمال  و  گفته ها  نهادِن  هم  کنار  با 
طول متن پراکنده است، به آن موجودیت می بخشد. او 
گوشش به حرف نویسنده بدهکار نیست که می گوید: 
نیستند؛ زیرا خواننده،  بیش  شخصیت هایش واژه هایی 
بیش از توجه به قصد و نیت نویسنده، بر اساس خوانش 
خود، به درک معنایی از متن می رسد. هم از این روست 
که رمان ها با هر بار خوانده شدن، از طریق تأثیری که 
سر  از  تازه یی  زنده گی  می نهند،  خود  خواننده گان  بر 
می گیرند و از جهان تخیلی نویسنده، به جهان واقعِی 
خواننده برمی گردند. این فرآیند در زمان های گوناگون، 
با خواننده گان مختلف تکرار می شود و رمان ها در هر 

بار خوانده شدن، توسع معنایی می یابند.
بین شخصیت و جامعه: هم چنان  متقابلی است  رابطة 
که تعمق در احوال شخصیت می تواند خوانندة 
رمان را به شناختی از جامعه برساند، امکان دارد 
شناخت جامعه نیز سبب وقوف بیش تری نسبت 

به آدم های داستان شود.
جامعه  از  را  داستان  شخصیت های  نویسنده، 
می سازد.  را  آن ها  خوْد  تخیِل  با  و  می گیرد 
باورکردنی  و  جالب  کافی  حد  به  که  شخصیتی 
از کار درآید، و طبایع یک دوره را نیز در وجود 
خود تبلور بخشد، می تواند به عرصة جامعه گام 
بتواند  که  می رود  مردم  میان  به  شخصیتی  نهد. 
بهتر  فهم  در  آنان  به  و  کند  نفوذ  آن ها  ذهن  در 

واقعیت کمک کند.
اما وضعیت شخصیت در داستان فارسي چه گونه 
و  روان شناختی  رمان  این که  به  توجه  با  است؟ 
آیا  است،  شخصیت  رشد  زمینه ساز  ریالیستی 
داستانی  چهره های  به  فارسی  رمان های  در 
نیز  آشنایان تان  نام  از  آن ها  نام  که  برخورده اید 
ما  که  است  این  واقعیت  برسد؟  نظر  به  آشناتر 
رمانی که خوب ساخته و پرداخته شده باشد، کم 
داریم، و بیش تر در زمینة داستان کوتاه حرفی برای 
گفتن به جهانیان داریم. البته حاصل سخت کوشِی 
نویسنده گان ما در تک رمان های درخشان گه گاهی به 
چشم می خورد، ولی جریان پویای رمان نویسی نداریم. 
معرف  و  شهری  متوسط  طبقة  ادبی  طرز  رمان،  زیرا 
است.  فردی  تشخص های  و  فردیت  یافتِن  اهمیت 
جست وجوی چندانی نمی خواهد تا دریابیم زنده گی و 

فرهنگ ما، ساختار مدنِی کاملی نیافته است.
از سوی دیگر، نوعی برخورد تقلیل گرایانه و شعاری با 
ریالیسم باعث شده این مکتب ادبی به صورت جدی 
در ادبیات معاصر مطرح نشود. آبشخور ریالیسم ادبی 

ما نه ادبیات اروپا و مثاًل آثار بالزاک و استاندال، بلکه 
است.  بوده  روسی  سوسیالیستی   - ریالیستی  ادبیات 
عمده ترین  که  است  آمده  پدید  ریالیسمی  نتیجه،  در 
واقعیت،  ظاهری  پوستة  به  پرداختن  آن،  ویژه گی 
به ذهنیات و درونیات شخصیت ها، و عدم  نپرداختن 
تنها  است.  داستان  ماجراهای  پس  در  زنده گی  فلسفة 
در برخی از آثار احمد محمود و محمود دولت آبادی، 
موفق به خلق رمان ریالیستی فارسی شده ایم؛ و اغلب 
نویسنده گان ما نتوانسته اند با به کارگیری طبایع و زبان 
شخصیت های  اجتماع،  مختلف  الیه های  رنگارنگ 

زنده یی بیافرینند.
چه  رمان ها،  از  بسیاری  شخصیت های  این که  دیگر 
باز  را  نویسنده  از  تصویری  مدرن،  چه  و  ریالیستی 
خود  »من«ِ  است  نتوانسته  نویسنده  یعنی  می تابانند؛ 
حد  آن  به  و  کند  داستانی  چهرة  »او«ی  به  تبدیل  را 
»دیگری«  مثابه  به  را  که خود  برسد  درونی  رهایِی  از 

بگذارد)البته  تماشا  به  را  خود  درون  بتواند  و  بنگرد، 
ریشه یابی این امر در گرِو پرداختن به بنیادهای تاریخی 
و عمیق استبداد شرقی، و نبود سنت اعتراف در فرهنگ 
ماست(. چنین وضعیتی سبب چیره گی تک صدایی بر 
رمان، و عدم امکان شکل گیری شخصیت های گوناگون 

می شود.
ولی با توجه به اینکه تساهل و ایجاد فضای مکالمه در 
ذات رمان است، در رمان ایرانی نیز به شخصیت های 
در یادماندنی برمی خوریم؛ که حتا معدودی شان از بافت 
کالمی متن جدا شده اند و به عرصة جامعه راه یافته اند. 
توجه جدی به شخصیت مربوط به دوره یی است که 
صادق هدایت رمان مدرن بوف کور را می نویسد که 
در آن انسان ایرانی خودش را به مثابه موضوع شناخت 

مطرح می کند و به جست وجویی درونی می رود.
در  می توان  انگلیسی،  منتقد  تمییزفارستر،  یادآوری  با 
میان هر دو نوع شخصیت، ساده و پیچیده، به این قبیل 
نام ها برخورد. می شود شخصیت ساده یی چون »حاجی 
آقا«ی هدایت را مثال زد که حول یک مفهوم یا ویژه گی 
نمی کند.  تغییر  داستان  کنش  حین  و  می گیرد  شکل 
فاقد عمق روانشناختی اما زنده و در یادماندنی است. 
گفت وگوها  آقا،  حاجی  داستان  ازخواندِن  پس  مدتی 
عاری  زیرا  می روند؛  یاد  از  آن  شعاری  حرف های  و 
و  رفتار  حاجی،  اما شخصیت  اند.  هنری  از خالقیت 
حرکات او فراموش نشدنی است و در ذهن خواننده 
می ماند. اغراقی که در ساخت شخصیت او به کار رفته 
و تا حدودی به او جنبه یی کاریکاتوری بخشیده، از او 

چهره یی زنده و قابل لمس ساخته است.
یک شخصیت سادة دیگر که توانسته خود را از تنگنای 
آدمی  خودش  برای  و  بکشاند  جامعه  عرصة  به  متن 
شود، »استاد ماکان« از رمان چشم هایِش بزرگ علوی 

است. 
دهة  بر  چیره  سلیقه های  و  معیارها  علوی  و  هدایت 
1320 را به قالب شخصیتی تیپیک متبلور می کنند که 
غالب ساخته شده، خواننده  چون حول یک خصلت 
با ارجاع به نمونه های آشنا در جهان واقعی، او را به 

سهولت به یاد می آورد.
البته دسته بندی فارستر با انتقادهایی مواجه شده و مثاًل 
چتمن بر آن است که به جای کشیدن خط فارق بین 
دو نوع شخصیت ساده و پیچیده، بهتر است شخصیت 
پیوستاری طبقه بندی کنیم که  نقاط روی  بر اساس  را 
از ساده شروع می شود و به پیچیده می رسد. میان این 
دو قطب، بی نهایت پیچیده گی موج می زند. شخصیت 
شخصیت  اما  می شود،  شناخته  خصلت  یک  با  ساده 
متضاد  گاه  خصلت های  از  مجموعه یی  واجد  جامع 
پیرنگ دگرگون می شود و  است، در سیر شکل گیری 
می تواند خواننده را شگفت زده کند. مثل »فرنگیس« در 
چشم هایش و راوی بوف کور، که معرف قدرت ابداع 
انگیزه ها و  آفرینش شخصیت ها،  در  و هدایت  علوی 
را  آنان  خواننده  اند.  پرورانده  خوب  را  آن ها  گذشتة 
بهتر از دوستان خود می شناسد. شخصیت راوی بوف 
کور چنان زنده و دارای عمق روانی است که بر سیر 
ادبیات معاصر تأثیری پایدار می نهد؛ به طوری که جالل 
آل احمد از پدید آمدن نوعی ادبیات بوف کوری بعد از 

دهة 1320 حرف می زند.
نویسنده، شخصیت های داستان را از جامعه می گیرد و 
با تخیل خود آن ها را می سازد. شخصیتی که به حد 
کافی جالب و باور کردنی از کار درآید، و طبایع یک 
به  می تواند  بخشد،  تبلور  در وجود خود  نیز  را  دوره 
عرصة جامعه گام نهد. شخصیتی به میان مردم می رود 
فهم  در  آنان  به  و  کند  نفوذ  آن ها  ذهن  در  بتواند  که 
»دایی  مثل  شخصیت هایی  کند.  کمک  واقعیت  بهتر 
جان ناپلیون« ایرج پزشکزاد، »زری« سووشون، »شازده 
»شوکت«  کلیدر،  محمد«  »گل  گلشیری،  احتجاب« 
»خالد«   62 زمستان  آریان«  »جالل  ها،  آدریسی  خانه 
همسایه ها و »نوذر« مدار صفر درجه، از چنان انسجام 
درونی و توان روحی برخوردار اند که بتوانند خود را 
در  برای زیستن  بقبوالنند و جایی  ما  آشفتة  دنیای  به 

آن بیابند. 
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نویسنده، شخصیت های داستان را از جامعه می گیرد و با تخیِل خوْد آن ها را 
می سازد. شخصیتی که به حد کافی جالب و باورکردنی از کار درآید و طبایع 
یک دوره را نیز در وجود خود تبلور بخشد، می تواند به عرصة جامعه گام نهد. 
شخصیتی به میان مردم می رود که بتواند در ذهن آن ها نفوذ کند و به آنان در 
فهم بهتر واقعیت کمک کند.

 کهشخصیت هایی
احضار

می شوند
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ترکیه در نشست گروه بین المللی تماس در خصوص افغانستان:

افغانستان مهمترین آزمون جامعة 
بین المللی در قرن 21 است

28 نفر در شمال کشور...
 شده بود«. درانی همچنان درباره عامالن بمبگذاری گفت: 
»دشمنان وطن نمی توانند که مستقیمًا با ما بجنگند؛ به این 
خاطر به شکل دزدانه در بعضی جاها ماین می مانند که این 

مسئله باعث تلفات ملکی می شود«.
در حادثه دیگری، موتر هواداران فوتبال که برای اشتراک در 
مسابقات اولین لیگ برتر فوتبال افغانستان سفر می کردند، 
و  کشته  تن   9 آن  نتیجه  که  کرد  برخورد  نفت  تانکر  با 
28 تن زخمی شدند. این واقعه پنجشنبه شب در والیت 

جوزجان رخ داد.
این هواداران که بیشتر آنها بازیکنان تیم های محلی فوتبال 

بازی  تا  کردند  کابل سفر  مقصد  به  پنجشنبه شب  بودند، 
نهایی لیگ فوتبال را بین تیم های شمال و غرب افغانستان 

تماشا نمایند.
به  جوزجان  والیت  پولیس  فرمانده  غیرت،  عبدالعزیز 
و  فوتبالرها  از  تن   9 »متاسفانه  گفت:  فرانسه  خبرگزاری 
هواداران در این حادثه ترافیکی غم انگیز کشته و 28 نفر 
دیر وقت روز  افراد  این  موتر حامل  دیگر زخمی شدند. 
پنجشنبه با تانکر نفت در شاهراه شبرغان – آقچه برخورد 

کرد«.
فقیر محمد جوزجانی، معاون والی جوزجان شمار کشته 
بر  تن   36 را  ها  زخمی  تعداد  اما  کرد  تایید  را  شده گان 

شمرد.

»علم گنج« اثر تازة...
 یافته است.

برخوردار  باالیی  تجربة  و  توانایی   از  نیز  ترجمه  کار  در  او 
می باشد.

شعری از »علم گنج«:
   پاییز

چه خوار و زار و پریشان و پرپری پاییز
به زیر دست کدامین ستمگری پاییز؟

زهایهوی زمان برسرت چه آمده است؟
که گنج گونه چنین خاک برسری پاییز

به دست تیغ و تبر رنگ رنگ می شکنی
فریب خوردة سرو و صنوبری پاییز

چنین که بال و پرت سرخ و زرد می ریزد
شکار چشم کدامین کبوتری پاییز؟

چو بازِ در قفس افتاده و اسیر، چه تلخ
پُر از قصیدة پرواز هرپری پاییز

در این زمانة فرهنگ سوز و مال اندوز
خدانکرده تو هم کشتة زری پاییز

تو برگ زرد چناری گل ورق زده ای
به جویبار گذشتن شناوری پاییز

دریغ؛ کشورِ برباد رفتة بیکس
قلم شکستة دیوان دفتری پاییز

هجوم آتش و باد است چیره از پس و پیش
بساز چاره که در کام اژدری پاییز

با  افغانستان  تماس در خصوص  بین المللی  نشست گروه 
بین المللی در هوتل  نهاد  نماینده گان 55 کشور و  حضور 

هیلتون انقرة ترکیه برگزار شد.
مایکل کخ رییس آلمانی گروه بین المللی تماس افغانستان 
در  همچنان  میالدی   2014 سال  از  پس  آیساف  گفت: 
تغییر  آن  وظایف  اما  داشت،  خواهد  حضور  افغانستان 

خواهد کرد.
تماس  بین المللی  گروه  نشست  در  شرکت  برای  که  وی 
یک  در  جمعه  روز  می برد،  سر  به  انقره  در  افغانستان 
وظایف  یافتن  پایان  اینکه  بر  تاکید  با  مطبوعاتی  نشست 
ایساف در افغانستان در سال 2014 میالدی به معنای پایان 
یافتن وظایف آن ها نیست، گفت: در سال 2014 میالدی 
فقط ماهیت وظایف و مسوولیت های ایساف در افغانستان 
تغییر خواهد کرد و پس از آن حیطه وظایف ما نسبت به 
قبل کمتر نظامی و بیشتر غیرنظامی و در راستای افزایش 

توانایی های موجود خواهد بود.
موفقیت های  گفت:  افغانستان  وضعیت  تشریح  در  وی 
بسیاری در افغانستان کسب کرده ایم، ولی بسیاری از کارها 
وجود دارد که باید انجام شود و مبارزه با فساد مالی نیز در 

راس امور قرار دارد.
کخ گفت: در سال 2014 میالدی ظرفیت نیروهای امنیتی و 
انتظامی افغانستان نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد 
یافت و با پایان یافتن ماموریت ایساف خالء امنیتی در این 

کشور وجود نخواهد داشت.
یکی  را  این مصالحه  طالبان،  با  مذاکرات  ارزیابی  در  وی 
مساله  این  گفت:  و  خواند  افغانستان  مسایل  مهمترین  از 

این  حل  به  باید  هرکس  و  دارد  زمان  مدتی  به  احتیاج 
مساله کمک کند، ولی در نهایت باید افغان ها با افغان ها به 

مصالحه دست یابند.
ترکیه  امور خارجه  وزیر  داووداوغلو  احمد  این حال،  در 
در سخنان خود در مراسم افتتاح این نشست گفت: اگر در 
افغانستان صلح برقرار نشود، امکان برقراری صلح در آسیا 

میسر نخواهد شد.
جامعه  برای  آزمایش  مهمترین  را  افغانستان  مسالة  وی 
هیچ  به  گفت:  و  خواند  یکم  و  بیست  قرن  در  بین الملل 

عنوان شانسی برای ناکامی در مساله افغانستان نداریم.
وزیر خارجه ترکیه، افغانستان را قلب آسیا نامید و گفت: 
همانگونه که شاعر بزرگ محمد اقبال الهوری گفته است، 
افغانستان قلب آسیاست و اگر در این کشور امنیت و صلح 
و  صلح  برقراری  امکان  نیز  آسیا  تمامی  در  شود  برقرار 

امنیت وجود خواهد داشت.
و  خواند  تاریخی  را  افغانستان  و  ترکیه  روابط  داوداوغلو 
گفت: دولت جمهوری ترکیه اولین قرارداد راهبردی خود 

را در سال 1921 با افغانستان منعقد کرد.
گذشته  سال  یک  ظرف  افغانستان  تماس  گروه  اعضای 
نشست هایی در شهرهای آستانه، ابوظبی و هلسینکی برای 
برگزار  این کشور  کارهایی در خصوص مسایل  راه  ارایه 

کرد.
با  جمعه  روز  افغانستان  تماس  گروه  المللی  بین  نشست 
انقره  در  بین المللی  نهاد  و  کشور   55 نماینده گان  شرکت 

آغاز شد.
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هشدار کرزی در...
به  ناتو  دبیرکل  راسموسن  فو  اندرس  سفر  با  همزمان 
که  گفت  بیانیه یی  در  پنجشنبه،  روز  کرزی  حامد  کابل، 
مردم افغانستان »به دولت خود اجازه نخواهند داد که این 

مصونیت را تضمین کند«.
این در حالی است که ایاالت متحده یک پیمان همکاری 
این  افغانستان امضا کرده است. در  با  های استراتژیک را 
پیمان چه گونگی روابط دو کشور پس از سال 2014 مورد 
توجه قرار گرفته است؛ اما مساله مصونیت قضایی، موضوع 

مذاکرات جداگانه یی می باشد.
موضوع مصونیت نیروهای امریکایی پس از آن پیچیده شد 
امریکایی 17 فرد  که در ماه مارچ سال روان، یک سرباز 
ملکی را شبانه در یک روستا در جنوب افغانستان کشت و 

پس از آن از افغانستان بیرون کشیده شد.
سرباز  این  تسلیم دهی  خواستار  افغانستان  سیاستمداران 

برای محاکمه در افغانستان شدند. عالوه بر این، موضوعات 
عملیات  در  بیشتر  افغان  ملکی  افراد  مرگ  مانند  دیگری 

هوایی باعث خشم مردم افغانستان شده است.
رییس جمهور افغانستان همچنان گفته است: »علیرغم این 
واقعیت که مردم افغانستان فقیر هستند و در فقر زنده گی 
و  ملی  حاکمیت  به  احترام  خواستار  ابتدا  آنها  می کنند. 
همچنان امنیت برای کشور و کودکان خود هستند«. او در 
از  پس  نیروهای خارجی  مورد حضور  در  همچنان  ادامه 
2014 خاطرنشان کرد: »وضعیت قانونی نیروهای خارجی 
پس از سال 2014 بستگی به تامین امنیت، ثبات و حفاظت 

از مرزهای افغانستان دارد«.
در همین حال، اندرس فو راسموسن در کابل گفت که ناتو 
قصد دارد تا ماموریت جدیدی را برای افغانستان پس از 
سال 2014 تدارک ببیند. او گفت: »آن یک ماموریت نظامی 
همکاری  و  مشورت  آموزش،  بر  ماموریت  بود.  نخواهد 

متمرکز خواهد بود«.

مناظرة خبرنگاران افغانستان...
صحبت  اینجا  داخله  وزارت  با  ما  اینکه  دیگر  اند،   
پانزده روزنامه را  کردیم آنها می گویند که تنها نشر  
ممنوع قرار داده اند. ما با سفارت هم صحبت کردیم 
آنها می گویند هیچ روزنامه انگلیسی زبان از مرز وارد 
افغانستان نمی شود، پس اینها باعث تنازع میان رسانه 
در  ما  اکنون  که  گفت  باید  اما  شده  کشور  دو   های 
اینجا حضور داریم و ما دست دوم نیستیم پس چیزی 
دارای  اینست که روزنامه های  باشد  باید روشن  که 
ساختار پاکستان هیچگاه نفرت را در افغانستان تبلیغ 

نمی کنند.
اول  دست  اطالعات  مورد  در  اگر  اکنون  شیرزاد: 
حمالت  اخیر  مورد  دو  در  ویژه  به  کنیم  صحبت 
باالی رسانه ها،  راکتی در کنر و وضع محدودیت 

واقعا حقیقت این مسئله چیست؟
خوب  کابل(:    – تایمز  )نیویارک  ظهوری  حبیب 
از  از خود ساحه و  ارایه می کنیم  ما  را که  معلومات 
، معلومات ما خیلی ها معتبر  زبان مردم محل است 
است زیرا روزنامه های زیادی در افغانستان که مرتبط 
المللی هستند دسترسی  بین  نهاد های رسانه های  با 
خبرنگار  دهات  به  می توانند  و  دارند  محل  مردم  به 
فرستاده و با مردم ده صحبت نمایند، و این معلومات 
به  من  است،  اول  دست  اطالعات  می شود  ارایه  که 
چند نکته که دوست ما اشاره کرد می پردازم، دوست 
قرار  ترور  با  نبرد  خط  در  پاکستان  که  گوید  می  ما 
دارد، من متاسفم که موافق نیستم، حتی گفته می توانم 
که پاکستان نه در تنها دارای پالیسی دوگانه در برابر 
هم  افگنی  هراس  با  مبارزه  در  بلکه  است  افغانستان 
پالیسی و سیاست دو گانه دارد، پس آنها با شماری از 
می جنگند اما شماری دیگری را حمایت می نمایند، 
پس گفته می توانم که طالبانی در وزیرستان هستند که 
حکومت پاکستان با آنها می جنگد اما هستند طالبانی 
که از سوی حکومت پاکستان حمایت می شوند، ایشان 
است،  ثبات  با  افغانستان  خواهان  پاکستان  که  گفتند 
باشند  این موضوع معتقد  به  شاید هم مردم پاکستان 
که پاکستان در افغانستان صلح می خواهد و شاید هم 
حکومت غیرنظامی پاکستان چنین چیزی را بخواهد 

اما ارتش پاکستان چنین چیزی را نمی خواهد.
حکومت  دست  در  اداره  اکنون  فکر  شیرزاد: 

غیرنظامی است یا ارتش پاکستان؟

نیاز  اینها  کابل(:   – تایمز  )نیویارک  ظهوری  حبیب 
گفتند،  را  پاکستان  اقتصادی  ذینفع  مسایل  و  انرژی 
سازمان  و  پاکستان  ارتش  که  نکنیم  فراموش  اما 
موضوعات  به  ی  عالقه  پاکستان  نظامی  استخبارات 

اقتصادی پاکستان ندارند.
شیرزاد: به شما فرصت جواب داده خواهد شد.

مورد  در  می خواهم  من  نخست  پاکستانی:  خبرنگار 
پاکستان صحبت کنم، من  افغانستان و  نوسان روابط 
مناطق  در  شورشیان  مهار  در  ناتوانی  که  دارم  باور 
قابل  پاکستان  و  افغانستان  از سوی  کشور  دو  مرزی 
مهار  برای  تالش  زمانی که  یقینًا  و  است،   درک 
باالی  اتهامات  پس  نمی شود  کامیاب  شورشگری 
شمار  زمانی که  زیرا  است  معمول  چیز  هم  همدیگر 
بلند می رود رییس  افغانستان  تلفات ارتش و پولیس 
ما  پاکستان دیگر دوست  جمهور کرزی می گوید که 
نیست و از جهت زمانی که رابطه اش با ایاالت متحده 
امریکا تیره می شود و فرضیه حمله امریکا  به پاکستان 
برادران  کنار  در  ما  که  می گوید  او  می شود  مطرح 
اینگونه  اساسا  می کنم  فکر  که  هستیم  ما  پاکستانی 
در  را  مسئله  این  او  و  نیست،  درست  گیری  موقف 
تلویزیون ملی می گوید، پس چیزی دیگر که خیلی 
مهم است اینست که از چندین ماه حمالت راکتی در 
والیت مرزی افغانستان جریان دارد اما رئیس جمهور 
کرزی به تکرار می گوید که ما آن سوی مرز را هدف 
قرار نمی دهیم زیرا آنها برادران و خواهران ما هستند، 
پس این خیلی مهم است و ما باید از رئیس جمهور 
کرزی درین مورد تقدیر نماییم. موضوع دیگر اینکه 
ما در مواردی با بخشی از تبصره مهمانان شما در آنجا 

موافق نیستم و باید حقیقت در خور مردم داده شود.
خبرنگار پاکستانی: ما باید بپذیریم که نظام دموکراتیک 
در مقایسه با حکومت افغانستان در پاکستان نداریم، 
و اینکه رسانه های ما از سوی حلقاتی در میان ارتش 
فروش  از  نمونه های  ما  است،  دقیق  می شود  اداره 
از سوی اشخاص  تلویزیونی و خبرنگاران آن  شبکه 
در پاکستان داریم، موضوع دیگر اینکه خیلی روشن 
است که رسانه های پاکستانی در کویته همیش ادبیات 
نفرت را تبلیغ می کنند، ما احزاب مردم ساالر و ملی 
گرا در کویته و مناطق دیگر پاکستان داریم اما رسانه 
دیگر  سوی  از  و  دهند  نمی  پوشش  را  آنها  خبر  ها 
قرار  اولویت  در  طالبانی  و  افگنی  هراس  تبلیغات 

دارد.

طوفان هریرود...
آخری  دقایق  در  نیز  البرز  سیمرغ  تیم  بازیکنان 
اما  از گل ها را جبران کنند،  بازی توانستند، یکی 
مسابقه  نتیجه  ساختن  مساوی  برای  تالش شان 

بی ثمر ماند.
در وقفه نیمه مسابقه، کودکان سیرک افغانستان هم 
نمایش برگزار کردند که مورد استقبال تماشاگران 

قرار گرفت.
به دنبال پیروزی تیم طوفان هریرود، صدهاتن در 
والیت های غربی کشور از جمله هرات، به جاده ها 
شادمانی  تیم شان  قهرمانی  خاطر  به  و  ریختند 

کردند.
کرام الدین کریم رییس فدراسیون فوتبال افغانستان 
گفت که برگزاری لیگ برتر فوتبال، عالوه بر اینکه 
و حرفه یی شدن  فوتبال  ورزش  نهادینه سازی  در 
این بازی کمک کرده، برای تامین وحدت ملی نیز 

بسیار موثر بوده است.

ملی  تیم  سرمربی  کارگر  همایون  حال،  این  در 
فوتبال افغانستان گفت که با برگزاری این مسابقات، 

توانستند تیم ملی واقعی را تشکیل بدهند.
او گفت در فهرست تیم ملی، شماری از بازیکنان 

خوب لیگ برتر نیز انتخاب شده اند.
بازیکن  کریمی  حمیداهلل  مسابقات  دوره  این  در 
این  آقای گول  با 9 گل زده،  تیم طوفان هریرود 

مسابقات شد و کفش طال را از آن خود کرد. 
با 750  لیگ همراه  این  نیز جام  مسابقه  پایان  در 
جایزه  دالر(  هزار   15 )معادل حدود  افغانی  هزار 

نقدی به طوفان هریرود برنده این لیگ اعطا شد.
ظاهراً چند تن از بازیکنان تیم سیمرغ البرز به دلیل 
از دست دادن دوستان شان در حادثه ترافیکی شب 

گذشته، در این مسابقه شرکت نکردند.
والیت  در  ترافیکی  حادثه  یک  نتیجه  در  دیشب 
که  البرز  سیمرغ  هواداران  از  شماری  جوزجان 
قصد داشتند در مسابقه دیروز شرکت کنند، کشته 

و زخمی شدند.

نگران آینده...
 نباید از آینده کشورشان ناامید باشند.

نماینده روسیه در امور افغانستان خاطر نشان کرد 
به  نسبت   2014 سال  در  افغانستان  وضعیت  که 

شرایط فعلی بدتر نخواهد شد.
وی با اشاره به غلبه ملت افغانستان بر مشکالت 
گفت: این ملت شجاع، عاقل، جسور و زحمت کش 

است و نباید از آینده هراس داشته باشد.
این دیپلمات روسی ضمن این که از ملت افغانستان 
خواست که به آینده کشور خود خوش بین باشد، 
از دست  را  امید خود  افغانستان  ملت  اگر  گفت: 

بدهد، کشور خود را از دست خواهد داد.
کنار مردم  این که روسیه در  بر  تأکید  با  کابل اف 
افغانستان خواهد بود، گفت: افغانستان پس از سال 

2014 میالدی با بحران روبرو نخواهد شد.
نشان  خاطر  افغانستان  امور  در  روسیه  نماینده 
افغانستان ان شاءاهلل بر مشکالت پیروز  کرد: ملت 

خواهد شد.
وی گفت: با خروج نظامیان خارجی از افغانستان، 

کشورهای  زیرا  ماند  نخواهد  تنها  کشور  این 
منطقه از جمله روسیه از طریق »سازمان همکاری 
ادامه  افغانستان  از  خود  حمایت  به  شانگهای« 
خواهند داد تا این کشور به رفاه اقتصادی و ثبات 

سیاسی دست یابد.
وی صلح و ثبات را در افغانستان به نفع کشورهای 
منطقه دانست و خاطر نشان کرد: تقویت دولت، 
اقتصادی  خودکفایی  و  مجهز  نیروی  یک  ایجاد 
افغانستان، تنها راه برون رفت از بحران این کشور 

است.
از  جمعی  با  تازه گی  به  که  کابل اف  همچنین 
گفت وگو  مسکو  در  روس  و  افغان  خبرنگاران 
روسیه  توسط  منطقه یی  ائتالف  ایجاد  از  می کرد 

خبر داد.
وی گفت که امریکا و متحدانش در جنگ افغانستان 
ناکام مانده و در صورت حضور این نیروها پس 
از 2014 باید دالیل حضور نظامی خود را روشن 

سازند.



مناطقی  جمله  از  سروبی،  نارام  نسبتًا  ولسوالی 
آغاز  از  افغان  امنیتی  نیروهای  که  است 
خیزش های مردمی برضد مخالفان مسلح در آنجا 

خبر می دهند.
وزارت امور داخله می گوید که باشنده های برخی 
در  پنجشنبه  روز  به  سروبی  ولسوالی  مناطق  از 
برابر مخالفان مسلح دست به قیام زده و آنان را 

از مناطق شان رانده اند.
صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز جمعه 
این در چندین  از  گفت، که در سروبی و پیش 
منطقه دیگر مردم به خواست خود شان دست به 

قیام زده اند.
آقای صدیقی می گوید، که این قیام مورد نظارت 

جدی آنان قرار دارد.
او افزود: »مقامات محلی و به خصوص نیروهای 
مورد  نزدیک  از  را  اوضاع  افغانستان  امنیتی 
خواهد  ادامه  اینکار  و  داده  قرار  خود  نظارت 

داشت. ما امروز این را به جرات گفته می توانیم 
و  کمیت  نگاه  از  هم  افغان  امنیتی  نیروهای  که 
هم کیفیت در وضعیت بسیار خوب قرار دارند. 
که در مهار کردن هر نوع چالش احتمالی موفق 
خواهند بود و در این هیچ شک نیست که نیرو 
و  جدی  شکل  به  را  اوضاع  افغان  امنیتی  های 

پیوسته نظارت می کنند.«
به رادیو آزادی  حضرت محمد ولسوال سروبی 
این  دشت  و  خیل  حسین  مناطق  در  که  گفت 
مسلح  مخالفان  و  گان  کننده  قیام  میان  ولسوالی 
برخورد صورت گرفته است. اما در مورد تلفات 

ناشی از این برخورد معلومات ارایه نکرد.
قیام  این  از  آنان  آقای حضرت محمد می گوید، 
کننده گان حمایت می کنند اما به گفته وی قیام 
کننده گان از آنان تا حاال طلب همکاری نکرده 
اند. مخالفان مسلح در سروبی تا اکنون در مورد 

این قیام ها چیزی نگفته اند.
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قیام برضد طالبان در سروبی

           منوچهر

سایت فارسی بی بی سی با یکی از جنراالن بازنشستة 
پاکستان،  »آی.اس.آی«  پیشیِن  عضو  و  ارتش 
گفت وگویی انجام داده که از آن نکات بسیاری جالبی 
به دست آمده است. این افسر که محمودشاه نام دارد 
و در یازده سال گذشته، در مناطق مرزی افغانستان 
تحلیل های  و  اطالعات  بوده،  فعال  پاکستان  و 
ارایه  پاکستان  و  افغانستان  رابطة  از  عجیب وغریبی 

مي دارد.
او مدعی شده که حکومِت افغانستان در مناطق مرزِی 
دو کشور، برای ایاالت متحده زمینه سازی می کند تا 
گیرد،  قرار  موشکی  بمباردمان  مورد  پاکستان  خاک 
و هم چنین دو تن از شورشیان پاکستانی به نام هاي 
فضل اهلل و مولوی فضل احمد را در نورستان و کنر 

پناه داده است.
ادعای این جنرال پاکستانی تا این جا مقداری موافق با 
واقعیت است؛ اما او در برداشِت خود از این واقعیت 
اشتباه کرده است. به نظر می رسد حلقات قوم گرا در 
نام برده  شورشیان  افغانستان،  ریاست جمهوری  ارگ 
را پناه داده باشند. این موضوع چندی پیش بی آن که 
عامالنش آشکار شده باشدـ  رسانه یی شد، اما تا کنون 
پی گیری نشده است. گفته می شود که این نوع اعمال، 
کار همان حلقة اطراف رییس جمهور است که بیشتر 
بر بنیاد تعلقات قومی، آن را سامان مي دهند. شماری 
از  کرزی  آقای  کنار  در  معلوم الحال  چهره های  از 
دیرباز داعیة مالکیت آن سوی سرحد را بلند کرده اند 
پنداشت های  بنیاد  بر  را  پاکستان  از خاک  بخشي  و 
گاهی  از  هر  آن ها،  می دانند.  افغانستان  جزِو  قومی، 
برای تحقق چنان آرمان های بیمارگونة شان، دست به 

اعمال خالف منافع ملی و خطرناک می زنند. 
پس تا این جا پاکستانی ها حق دارند؛ اما بدبختانه آن ها 
می کنند  روایت  و  توجیه  گونه یي  به  را  مشکل  این 
را  پاکستان  موشک پراکنِی  زمینة  افغانستان  گویا  که 
در  آن که  حال  می کند.  مساعد  کشور  آن  خاک  به 
همین مورد خاص، پاکستان تاوان سیاست های غلِط 
خویش را می دهد، همان گونه که پاکستان همواره در 
پی گسترش هژمونی سیاست های خود در افغانستان 
جنرال  صحبت های  در  موضوع  این  به  است.  بوده 
پاکستاني نیز اشاره شده است؛ جایی که در پاسخ به 
می پذیرید  »آیا  بود:  پرسیده  که  خبرنگار  سوال  این 

که پاکستان به استثنای طالبان، با هر حکومتی که در 
سه دهة گذشته در افغانستان بر سر کار آمده، مشکل 
متاسفانه  موافقم،  شما  با  »من  که:  می گوید  داشته؟« 
»کام  می گویند  که  دارند  یک ضرب المثل  پنجابی ها 
دوراندیشی  و  بیانداز  جلو  را  کارت  یعنی  چالو« 
نظامی  با مقامات سیاسی و  ندارند. در مالقات هایم 
 پاکستان پیشنهادم همین بوده که افغانستان را باید به 
حیث کشور آزاد شناخت و نباید خواست های خود 
را در آن کشور تحمیل کنیم. ایجاد راه های مواصالتی 
و تقویت روابط تجاری بیشتر در بهبود روابط کمک 

می کند.«
اربابانش  مثل  هم  جنرال  این  که  سوگ مندانه  اما 
تحویل  سپس  و  می کند  یکی  کذب  با  را  واقعیت 
عملکرد  چون  واقعیتی  با  چنان که  می دهد.  رسانه ها 
را  سربازانش  سربریدن  کذِب  قوم پرست،  حلقات 
به واسطة نیروهای افغانستان می آالید و آن را دلیل 

موشک پراکنی های کشور خودشان می خواند.
عنوان  به  را  دیورند  خط  زیرکانه  پاکستانی  جنرال 
یک مسالة مهم کتمان می کند، اما با آن هم از زبانش 
بیرون می شود که: »از ایجاد پاکستان در سال 1947، 
بوده اند.  دشمن  هم  با  کشور  دو  حکومت های 
دولت مردان افغانستان به ویژه ظاهرشاه و داوودخان، 
بلند می کردند  را  دیورند«  پشتونستان و »خط  فریاد 
سران  از  یکی  افریدی  فقیر  اسم  به  حتا شخصی  و 
قبایل پاکستان را به کابل برده بودند و از او حمایت 
شعارشان  اولین  پاکستان،  با  دشمنی  و  می کردند 

بود.«
در این شکی نیست که دشمنی افغانستان و پاکستان 
را  آن  پاکستانی ها  ولی  می شود،  آغاز  همین جا  از 
دشمنی  جایی  به  گاهی  و  نمی آورند  خود  روی  به 
دولت ها، مردم افغانستان را دشمن پاکستان می دانند. 
به  نسبت  کینه یی  هیچ  افغانستان  مردم  آن که  حال 
مردم پاکستان ندارند و آن چه موجب بدبینی مردمِ ما 
پاکستان شده، دخالت های بی مورد  به دولت  نسبت 
آن کشور بوده که در سی سال اخیر هیچ گاه متوقف 

نشده است.
نمی آورد،  خود  روِی  به  آن که  با  محمودشاه  جنرال 
مردم  نزدیکی  از  به شدت  که  می رسد  نظر  به  اما 
افغانستان بر افروخته است. حتا هشدارگونه  هند و 
افغانستان هند  می گوید روزی فرا خواهد رسید که 

را از خاکش بیرون کند. گویي که افغانستان از سوی 
که  می دهد  نشان  خود  این  باشد.  شده  اشغال  هند 
افغانستان  به  حقارت بار  نگاه  چه قدر  پاکستانی ها 
به  را  تجاری  و  دوستانه  رابطة  یک  حتا  که  دارند 

مفهوم اشغال می گیرند.
دنیا  »آی.اس.آی«،  جنرال  این  گفته های  بر  بنا 
فروریختِن دیوار برلین و ازهم پاشیدن نظام شوروی 
افغانستان  مردم  چشم  از  را  افغانستان  در  سابق 
پاکستان  معرکه،  واقعی  قهرمان  حالی که  در  می بیند، 
اما  نمی کند.  اشاره  آن  به  کسی  هیچ  که  است  بوده 
بعدتر، وقتی حرفش را فراموش می کند، در پاسخ به 
پرسش خبرنگار که پرسیده است: »پس در نبردی که 
در حال حاضر علیه امریکا در افغانستان جریان دارد 
پاکستان نقش مهمی دارد؟« می خندد و می گوید  هم 
که: »این طالبان است که امریکا را شکست داده نه 
از  را  ناکامی اش  و  شکست  امریکا  ولی  پاکستان. 

پاکستان می داند.«
به  پاکستانی ها  دروغ بافی  و  تناقض گویی  این 
سیاست  هیچ گاه  کشور  آن  که  می دهد  نشان  خوبی 
نخواهند  رها  را  افغانستان  قبال  در  سلطه طلبی شان 
کرد و حتا در پی توجیه آن نیز هستند که تا کنون به 

یمن دولت فاسد آقای کرزی موفق هم بوده اند.
پاکستانی،  جنرال  این  وقیحانة  توجیهات  به رغم 
گفت وگو  این  در  نیز  جدید  تقریباً  واقعیت  یک 
کرزی  آقای  سهل انگاری  نهایِت  که  می شود  فاش 
طوری که  می دهد،  نشان  حکومتش  دوران  در  را 
این عضو پیشین »آی.اس.آی« می گوید که در سال 
و  پاکستان  )افغانستان،  سه جانبه  کمیسیون   2004
ایاالت متحده( براي تعیین مرزهای مشترِک دو کشور، 
افغانستان  هیات  بودند؛  شده  مرتکب  را  اشتباهی 
آن، شش کیلومتر  طبق  و  آورده  کابل  از  را  نقشه یی 
ظاهراً  و  بخشیده  پاکستان  به  را  افغانستان  خاک  از 
باز  سر  مرزی  چنین  پذیرفتِن  از  نیز  پاکستانی ها 
به  باید  باشد،  واقعیت  موضوعی  چنین  اگر  زده اند. 
آن حلقة قوم گرا که همواره در پی خلِق تشنج میان 
افغانستان است، گفت که نخست بروید  پاکستان و 
را  دیورند  داعیة  بشناسید، سپس  را  فعلی تان  قلمرِو 
بلند کنید. و هم چنین این عمِل مضحک و در عین 
حال دردناک، باید از سوی حکومتي که تا کنون این 

قضیه را پنهان کرده، پی گیری شود.

مالله یوسف زی، دختر دانش آمور 14 ساله پاکستانی که به دلیل تشویق 
بار  اولین  برای  گرفت،  قرار  طالبان  حمله  هدف  تحصیل  به  دختران 

توانست بر روی پاهای خود بایستد و با دیگران ارتباط بر قرار کند.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، دیو روسر، مدیر بیمارستان بیرمنگام 
انگلیس که مالله یوسف زی به آن  جا منتقل شده، حال این دختر 14 ساله 

را مساعد گزارش کرده است.
وی گفت: مالله به دلیل داشتن لوله تراکئوستومی در گلوی خود به دلیل 
اصابت گلوله به گردنش نمی تواند صحبت کند اما جمالتی که می نویسد 

دارای انسجام معنایی است.
دیو روسر همچنین گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که به خودمان بگوییم 

پس از خارج کردن این لوله او دیگر نمی تواند صحبت کند.
وی در ادامه افزود: به طور یقین با اصابت گلوله به سر مالله یوسف زی، 
نظر  به  اما  است؛  شده  مغزش  ناحیه  از  فیزیکی  جراحات  متحمل  وی 
می رسد او از نظر فکری و عقالنی در شرایط مساعدی به سر می برد و 
بتواند به خوبی رو پاهای خود بایستد؛ اما بسیار زود است که بخواهیم 
به طور دقیق در مورد آسیب های وارد شده به حافظه و مغز وی اظهار 

نظر کنیم.
روسر گفت که مالله در حال حاضر نسبت به شرایط اطراف خود آگاهی 
کامل دارد و در مورد حادثه روی داده هم کمی یادش مانده و موافقت 

کرده تا بیمارستان در مورد اوضاع وی به مردم خبر دهد.
بدانند حال  بسیار مشتاق است که مردم  او  بیمارستان گفت:  این  مدیر 
خاطر  به  مردم  از  من  که  است  مشتاق  همچنین  او  است.  چگونه  وی 
حمایت هایشان و عالقه شان نسبت به اوضاع وی تشکر کنم چرا که به 
دارند،  او  اوضاع  به  این عالقه ای که مردم جهان نسبت  به  طبع نسبت 

آگاه است.
وی افزود: یکی از اولین  سوال هایی که مالله پس از به هوش آمدن و 
کسب آگاهی نسبی از پرستاران مطرح کرد این بود که در کدام کشور 

قرار دارد.
روسر گفت: عالیم حاکی از آن است که او می داند چرا به این جا آورده 
شده است. این شرایط برای وی بسیار سخت است چرا که او در ابتدا در 
اتوبوس مدرسه قرار داشته و پس از آنکه به هوش آمده خود را در یک 
بیمارستان عجیب در یک کشور دیگر می بیند. بنابراین به نظر می رسد 
که او فهمیده باشد که دیگر در پاکستان نیست و چه اتفاقاتی در اطراف 
او در حال افتادن است. او با کارکنان بیمارستان به زبان اردو سخن می  

گوید و به نظر می آید که انگلیسی متوجه می شود.
بسیاری از حامیان وی طی پیام هایی حمایت خود را از این نوجوان 14 
ساله اعالم کرده اند و بیمارستان مذکور نیز یک حساب برای وی بیشترین 

افتتاح کرده تا کمک های مالی مردمی به این حساب واریز شود.
دلیل  به  وی  که  است  عفونتی  زی  یوسف  مالله  معالج  دکتران  دغدغه  

اصابت گلوله به سرش متحمل شده است.
از سر  و  کرده  اصابت  مالله  به عقب چشم چپ  گلوله  تیراندازی،  در 
وی به گردن و شونه چپش منتقل شده و به بافت ترقوه شانه وی نفوذ 
با اصابت گلوله و گذر آن آسیب  نیز  کرده است. فک و جمجمه وی 

دیده است.
مالله  به  گلوله شلیک شده  که  می دهند  نشان  نیز  آی  آر  ام  اسکن های 
بخشی از مغز وی را خراش داده است؛ اگرچه در چنین مواردی بیشتر 

آسیب ها به دلیل آن شوکی است که بر افراد تحمیل می شود.
با  مالله  تا  کند  فراهم  را  شرایط  تا  است  تالش  در  مذکور  بیمارستان 

پدرش صحبت کند اگرچه وی نمی تواند سخن بگوید.
به احتمال زیاد مالله یوسف زی چند هفته دیگر را برای بهبود یافتن نیاز 
دارد تا شرایطش برای رفتن زیر تیغ جراحی و انجام عمل جراحی بر 

روی جمجمه اش فراهم شود.
مدیر بیمارستان مذکور گفت: بسیار خوش بینانه است اگر بگوییم مالله 
با هیچ مشکل دیگری مواجه نخواهد شد اما او می تواند به طور تدریجی 

بهبود یابد.

اظهارات قابل درنگِ عضو پیشین 
»آی.اس.آی«
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اعضای غیردایم جدید 
شورای امنیت سازمان 

ملل انتخاب شدند

کشورهای  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
استرالیا  ارجنتاین،  لوکزامبورگ،  کوریای جنوبی، 
دایم  غیر  اعضای  عنوان  به  عنوان  به  را  روآندا  و 
برای مدت دو  ملل  امنیت سازمان  جدید شورای 

سال انتخاب کرد.
از  کشورها  این  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
عضو  عنوان  به  را  خود  فعالیت   2013 جنوری 
غیردایم شورای امنیت آغاز خواهند کرد و جانشین 
جنوبی  آفریقای  و  پرتغال  هند،  آلمان،  کلمیبا، 
خواهند شد که دوره  فعالیت شان در دسامبر سال 

جاری میالدی به پایان خواهد رسید.
از  لوکزامبورگ 131 رای  کوریای جنوبی 149 و 
193 بدست آوردند. روآندا نیز 148، آرژانتین 182 

و استرالیا 140 رای کسب کردند.

مالله به دلیل اصابت مرمی به گردنش

صحبت نمی تواند
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برگردان: سلیم شیرزاد

   بخش سوم
کشور  دو  میان  نوسان  پر  روابط  به  توجه  با  شیرزاد: 
مشکل  می کنید  فکر  چه  گذشته،  دهه  یک  در  ویژه  به 

اساسی میان دو کشور چیست؟
مجیب مشعل ) خبرنگار آزاد – کابل( : فکر می کنم نوسان 
تنها از سوی افغانستان بوده، زیرا پاکستان سیاست پایداری 
بوده  پاکستان  پالیسی  تغییر  به  متکی  بیشتر  نوسان  دارد، 
است، اما این تغییر اتفاق نیفتاد. و فکر می کنم اکنون نیاز 
است که حکومت افغانستان راهبرد روشن درازمدت برای 
آینده های دور کشور طرح نمایند، بعداً تالش برای تشویق 
پاکستان جهت همکاری با افغانستان صورت گیرد؛ به ویژه 
مشوق های اقتصادی صورت گیرد تا منطقه با ثبات شود، 
اکنون پالیسی به عقب و جلو وجود دارد و راهبرد روشن 
برای آینده وجود ندارد، اما با طرح اینگونه سیاست، هر دو 
کشور یعنی افغانستان و پاکستان می توانند نقش خود را در 
افغانستان تالش برای  ثبات منطقه بازی نمایند. حکومت 
تغییر پالیسی پاکستان انجام می دهد اما کارساز نیست و در 
یک دهه گذشته هم کارساز نبوده پس ما باید درک کنیم که 
تغییری بدون جستجوی یک راه بهتر به میان نخواهد آمد. 

و جستجوی راه بهتر ثبات را تعمیم خواهد بخشید.
بینش جاوید ) ای آر وای نیوز(: فکر می کنم در نخست باید 
به راه حل تمرکز شود، مشکل اول اینست که در دو کشور 
ما با کاهش اعتماد مواجه هستیم و این به خاطری ست که 
ما کمبود معلومات داریم، شما حقیقت عملکرد پاکستان در 
برابر افغانستان را نمی دانید و ما حقیقت عملکرد افغانستان 
در برابر پاکستان. مثاًل اکنون از حمالت پاکستان به والیت 
سوی  از  حمالت  از  حال  عین  در  و  می شود  گفته  کنر 

افغانستان باالی ارتش پاکستان.
اما در عین حال که حمالت از سوی پاکستان به افغانستان 
در  و  می شود  پنداشته  ناچیز  پاکستان  در  می شود  عنوان 
افغانستان هم حمالت گفته شده باالی ارتش پاکستان نیز 

در نظر گرفته نمی شود.
اما بگذارید به بعضی از واقعیت هایی که وجود دارد روشنی 
کار  افغانستان  در  پاکستانی   100000 از  بیشتر  بیندازیم، 
می نماید و از سوی دیگر پاکستان به انرژی نیاز دارد پس 
اگر افغانستان با ثبات وجود داشته باشد به یقین پروژة خط 
گاز تاپی میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان 
راه اندازی خواهد شد و این به نفع پاکستان است و باید 
گفت که بدون افغانستان با ثبات این پروژه تکمیل نخواهد 

شد.
پس افغانستان با ثبات از لحاظ اقتصادی هم به نفع پاکستان 
خواهد بود و این را دولت پاکستان درک نموده است. و 

ادامه وضعیت به نفع پاکستان نخواهد بود.

برین  قرار  اگر  که  است  چنین  اینها  باورمندی  شیرزاد: 
می شود که افغانستان پاکستان را متهم به حمالت راکتی 
یا هم پاکستان از حمالت از خاک  به کنر می نماید و 
افغانستان حرف می زند بیشتر ناشی از کمبود معلومات 
تفاهم  سو  باعث  دست اول  معلومات  نبود  یعنی  است، 

میان دو کشور شده؟
حبیب توتاخیل ) وال ستریت ژورنال(: من فکر می کنم که 
ما باید درکی از محدودیت معلومات داشته باشیم، آخرین 
مورد حکومت افغانستان باالی نشر روزنامه های پاکستانی 
در والیت های مرزی مانند کنر و خوست محدودیت وضع 
کرد، در عین بیشتر از دو سال قبل حکومت پاکستان باالی 
تلویزیون افغانستان در پشاور، کویته و مناطق پشتون نشین 

محدودیت وضع کرد.
تریبیون(  شما در هر جای  اکسپرس  طاها صدیقی )دی 

پاکستان تلویزیون های افغانستان را دیده می توانید.
آنها نمی توانستند تلویزیون های افغانستان را ببینند، چیزی 

آزادی  باید  کشور  دو  هر  که  اینست  می گویم  من  که  را 
ازین  پیشتر  بپذیرند. یک شاهدی  را  مساوات  و  رسانه ها 
گفت که حکومت پاکستان باالی تلویزیون های افغانستان 
محدودیت وضع کرد و پشتون ها نمی توانند این تلویزیون ها 
از  را  واکنش  توقع  باید  پاکستان  پس  کنند،  تماشا  را 
افغانستان  افغانستان داشته باشد کاری حکومت  حکومت 

درین اواخر انجام داد.
این  برای  خوبی  دلیل  افغانستان  حکومت  آن  کنار  در  و 
برای  پاکستانی  روزنامه های  اینکه  آن  و  دارد  محدودیت 
طالبان تبلیغ می کنند. چیزی را که من در مورد روزنامه های 
از  شماری  در  که  اینست  بگویم  می خواهم  پاکستان 
وحدت،  مانند  ام  خوانده  من  که  پاکستانی  روزنامه های 
مثال  بگونه  آنها  در  که  اوسط  مشرق  و  پشتون  خبرونه، 
حکومت  از  آنها  می گیرد  صورت  کابل  در  انفجاری  اگر 
افغانستان در مورد نقل قول نمی کنند بلکه از طالبان نقل 
قول می کنند و طالبان هم مبالغه می کنند و این همه وقت 
نباید  و  نیست  خبرنگاری  کار  این  و  می گیرد  صورت 
پشتیبانی صورت گیرد، و این چیزیست که ما باید در مورد 

فکر نموده و کار نماییم.
شیرزاد: شما موافقید؟

عایشه حسن ) دی اکسپرس تریبیون(: نه، من سه جواب 
تلویزیون های  برابر  در  اینکه  اول  دارم:  موضوع  این  به 
افغانستان در  پاکستان محدودیتی وجود ندارد در صورتی که 
نشرات کیبلی جواز داشته باشد. دوم روزنامه هایی که شما 
روزنامه  آن  به  ما  که  دارد  را  تیراژ  پایین ترین  نامبردید 
ادبیات  کننده های  تبلیغ  آن  به  ما  بلکه  نمی کنیم،  خطاب 
نفرت خطاب می کنیم یعنی هرگونه نشرات این چنینی را 
که در واقع طالبانیزم را تبلیغ کند ما به آن روزنامه خطاب 
نمی کنیم بلکه تبلیغ کننده ادبیات نفرت می نامیم، و این ها 
باید مسدود شوند و حتی اینگونه نشریات ادبیات نفرت 
در پاکستان هم ممنوع...          ادامه صفحه 6

مناظرة خبرنگاران افغانستان و پاکستان

»علم گنج« اثر تازة استاد رهبین روگشایی شد

»علم گنج« مجموعة شعری استاد محمد افسر رهبین 
شاعر و نویسندة شناخته شدة کشور، در محفلی که 
به روز پنجشنبه در انجمن قلم افغانستان برگزار شده 

بود، روگشایی گردید.
گنج«،  »علم  شعری  مجموعة  روگشایی  مراسم  در 
ده ها تن از شاعران، نویسنده گان و فرهنگیان کشور 

اشتراک کرده بودند.
داکتر  بهمن،  گلنور  فرهنگی،  ادبی-  محفل  این  در 
شمس الحق آریانفر، استاد محب بارش، عبدالصبور 
رحیل دولت شاهی و لعل آقا مجاهد، پیرامون شعر و 

شخصیت استاد رهبین سخنرانی کردند.

خود،  سخنان  در  نویسنده،  و  شاعر  بهمن،  گلنور 
سرودن  در  را  رهبین  استاد  پای مردی  و  شجاعت 
شعر، ستود و گفت: »استاد افسر رهبین، عیاری از 
دیار عیاران، از چهره های برازندة شعر افغانستان و 
کشور  در  اولین بار  که  شخصیت هایی ست  از  یکی 
آغاز به نوشتن نقد به گونة علمی و اکادمیِک آن کرد 
و نقدی بر شعر عبدالقهار عاصی، استاد پرتو نادری 

و ... نوشت«.
آقای بهمن در بخشی از سخنان خود گفت که استاد 
رهبین شخصیت متواضع، صبور و اما پرغرور است 
که به خاطر همین عزت نفس و غرورش، هیچگاهی 

یا  و  فرد  تسلیم  ثروت،  و  قدرت  به  رسیدن  برای 
گروهی نشده است.

خصوص  در  آریانفر  شمس الحق  داکتر  سپس 
شخصیت و شعر استاد رهبین صحبت کرد. 

او در سخنان خود گفت که در اشعار آقای رهبین 
عالوه بر ترکیب  و بیان جدید، واژه گان و مفاهیم نو 
به کار گرفته شده و یکی از خصوصیات شعر  نیز 
او این است که در قالب های کالسیک باقی نمانده 

است.
شعر  گی های  ویژه  از  »یکی  گفت:  آریانفر  داکتر 
نو، بیان نو، ترکیب نو و تعبیر نو در شعر است که 
در اشعار استاد رهبین دیده می  شود و او از جمله 
به  خود  مادری  زبان  برعالوة  که  است  شاعرانی 

زبان های دیگر هم شعر سروده است«.
لعل  و  دولت شاهی  عبدالصبور  بارش،  استاد محب 
آقا مجاهد، از دیگر سخنرانان این محفل بودند که 
به نوبت نوشته ها و سروده های خود را به خوانش 

گرفتند.
محفل با سخنرانی و دکلمة چند شعر توسط استاد 
محمد افسر رهبین و صرف عصرانه به پایان رسید.

استاد محمد افسر رهبین از شاعران برجستة تاریخ 
معاصر افغانستان محسوب می شود.

اقبال  رهبین  استاد  شعری  مجموعة  چندین  تاکنون 
چاپ یافته است.

استاد رهبین به زبان اردو و انگلیسی نیز تسلط دارد 
چاپ  به  اردو  زبان  به  او  شعری  مجموعة  یک  و 

رسیده است.
»َعَلم گنج« تازه ترین کتاب شعری استاد رهبین است 
که به همت انجمن قلم افغانستان در 72 صفحه و 
ادامه صفحه 6 یک هزار تیراژ اقبال چاپ... 

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

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

و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 
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 همة 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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