
باشنده گان شهر کابل امسال تابستان سختی را به دلیل 
که  چاه هایی  اکثر  کردند.  سپری  نوشیدنی  آب  کمبود 
تا عمق 20 تا 30 متری حفر شده بودند، خشکیدند. 
حکومت تصمیم گرفته تا آب آشامیدنی شهر کابل را 

از دریای پنجشیر تامین کند.
در حال حاضر شمار کمی از باشنده گان کابل از شبکه 
شناسان  زمین  می کنند.  استفاده  شهری  رسانی  آب 
از  بی رویه  استفاده  که  صورتی  در  اند  داده  هشدار 

آب های زیر زمینی ادامه یابد، کابل تا پنج سال آینده با 
کمبود شدید آب روبرو خواهد شد.

بین  در  که  چاهی  می گوید  کابل  باشنده  یک  حمید، 
برای  است  مجبور  حاال  و  خشکیده  داشت  حویلی 
آوردن آب فاصله های زیادی را طی کند: »ما از مسجد، 
می آوریم.  آب  خود  برای  سرک  نزدیک  بمبه های  از 
امسال  اما  پارسال آب داشتیم  چاه خانه خشک شده، 

نداریم«.
متخصصان زمین شناسی تاکید دارند که آب زیرزمینی 
باشد و  استراتژیک آب محفوظ  به عنوان ذخایر  باید 
حکومت همچنان زمینه استفاده...       ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

دونامه، یک آدرس و فاجعه

پولیس بغالن با دستگیری یک عامل انتحاری همراه با یک جلیقه 
انفجاری توانست یکی از توطیه های تروریستی را خنثی کند.

جلیقه  یک  و  افغانستان  پولیس  یونیفورم  که  طالب  جوان  این 
انفجاری به تن داشت، در والیت بغالن دستگیر شد. 

در  جمعه  روز  انتحاری  حمله  درپی  طالب،  این  دستگیری 
حمله  این  در  گرفت.  صورت  فاریاب  والیت  در  مسجدی 

انتحاری 42 تن کشته و 56 تن دیگر نیز زخمی شدند.
اسداهلل شیرزاد، فرمانده پولیس والیت بغالن اعالم کرد، در طی 
سه روز اخیر این دومین عامل انتحاری است که در این منطقه 

دستگیر شده است.
آنها  شدند.  جوان  این  انتحاری  اقدام  از  مانع  پولیس  افسران 
پیراهن وی را باز کرده و جلیقه یی را که...     ادامه صفحه 7

آیساف می گوید که وظیفة آن ها دفاع از افغانستان در 
برابر حمالت بیرونی نیست، بلکه ماموریت آن ها این 

است تا نگذارند افغانستان به پایگاهی برای القاعده و 
تروریستان تبدیل شود.

مناطق شرقی افغانستان از سال گذشته به این طرف 
هر از گاهی هدف اصابت راکت هایی قرار می گیرد 
و  پاکستان  خاک  از  افغانستان،  مقام های  گفته  به  که 

توسط نظامیان این کشور شلیک می شود.
آیساف  نیروهای  سخنگوی  کتس،  گونتر  جنرال 
روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت 
آیساف نمی تواند از افغانستان در برابر حمالتی که از 
کشورهای همسایه صورت...       ادامه صفحه 6

طی سه روز گذشته

دو عامل انتحاری در بغالن 
بازداشت گردید

آیساف:

از افغانستان در برابر حمالت خارجی 
دفاع نمی کنیم

بزرگان فاریاب به کرزی:

چرا دشمنان رها می شوند؟

آب کابل از دریای پنجشیر تامین خواهد شد

محکومیت
طالبان؛غبار

روبی
ازچهره
اسالم
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7
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داکترالهی
فیلسوفبود
ومعلممن

»فرهنگیانبه
حاشیهزده

شدند«

در برگ ها

آجـندای
مـلی

با  فاریاب  والیت  به  سفری  در  کرزی  رییس جمهور 
شهر  در  پیش  روز  دو  انتحاری  حمله  بازمانده  گان 

میمنه ابراز همدردی کرد.
آقای کرزی گفت به خانواده ها و بازماندگان قربانیان 
نیز  این حادثه کمک خواهد کرد و زمینه تحصیل را 

برای آنان فراهم می کند.
در حمله انتحاری روز جمعه که...     ادامه صفحه 6

صفحه 6

نامه مال عمر در حالی منتشر می شود که این گروه با بمب گذاری در نزدیکی مسجدی در شهر میمنه در والیت فاریاب در 
نخسین روز عید سعید اضحی جان ده ها تن از هم وطنان بیگناه ما را گرفتند و یکی از سیاه ترین دستاورد های خود را در 

زمینه کسب هژمونی سیاسی و نظامی به ثبت برسانند.

د سولې عالي شورا:

د سولې لپاره یوه 
ځانګړې اجنډا شتون 

نه لري

د  سولې  د  هم  ال  چې  وايي،  چارواکي  شورا  عالي  سولې  د 
خبرو اترو لپاره يوه ځانګړې اجنډا شتون نه لري.

اسماعیل  مسوول  اړيکو  بهرنیو  د  شورا  عالي  د  سولې  د 
افغانستان  په  چې  وويل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار  قاسمیار 
او  امنیتي  سیاسي،  بېالبېلې  لپاره  لوبې  شوې  پیل  د  کې 
ستراتېژيکې اجنډاوې او پروګرامونه شتون لري، چې هره 
خوا د خپلو اجنډاوو له مخې د سولې په برخه کې دخالت 

او عمل کوي.
کې  افغانستان  په  او  ځواکونه  امنیتي  افغان  وايي،  هغه 
مېشت امنیتي ځواکونه بايد په فارياب کې د تر سره شوي 
ځانمرګي بريد په څېر حقايق له...               ادامه صفحه 7



در حالی ما عید قربان را سپری کردیم 
که در کنار خوشی های شهروندان 
ما، دسترخوانی از غم و اندوه نیز به 
برکت دست هایی که دشمنی شان 
در  است،  هویدا  کامال  مردم  این  با 
شد  افکنده  شهر  این  کنار  و  گوشه 
و تعداد زیادی از خانواده های ما به 
انتحار  نشستند.  شان  عزیزان  عزای 
و  روستا  و  شهر  امنیت  انفجار  و 
قصبات ما را تا جایی متزلزل ساخته 
است که هیچ جای امنی که دور از 
دسترس دشمنانی که به نام اسالم و 
به گفته خودشان ساختن به اصطالح 
و  کنند  می  مبارزه  اسالمی  امارت 
امنیت شهروندان ما را به خطر می 
نه  مکتب،  نه  ندارد.  اندازند، وجود 
مسجد و نه سرک و وزارت خانه و 
نه شفاخانه و نه بازار و نه هیچ جای 
از  رنجی  و  دردی  که  نبوده  دیگر، 

این ناحیه را متحمل نشده باشد.
به  و  گرفتند  قدرت  کجا  از  طالبان 
حکومت  خواهان  پشتوانه  کدام 
و  استناد  کدام  به  و  هستند  داری 
از  آنها  که  قرائتی  و  اسالم  حجت، 
تفسیر  و  فهم  و  قرائت  دارند،  دین 
افغانستان  از دین است و چرا  برتر 
اسالمی  داراالماره  تشکیل  برای  را 
سواالتی  این  همه  اند؟  برگزیده 

است که در طول بیش از یک دهه گذشته برای 
اوضاع  به  عالقمند  فرد  هر  و  افغانستانی  هر 
افغانستان مطرح شده و پاسخ ها و گمانه زنی 
ها متفاوت بوده است. اما آن چه که بتوان به 
عنوان قطعی ترین دالیل برای محکومیت این 
مقدس  نام  که  مبارزاتی  استراتژی  واین  تفکر 
به  رسیدن  برای  و  اند،  گذاشته  ان  بر  جهاد 
هدف به اصطالح متعالی شان، دست به توجیه 
وسایل و راه ها، مکانیزم ها و کانال هایی که 
توسط آن حرکت می کنند، زده اند، هیچ کدام 
مبنایی  مبین اسالم جایگاه و ریشه و  در دین 
ندارد. اسالمی که حفاظت از حتی جان خود 
را بر هر مومنی واجب کرده است و حتی حق 
صدمه زدن به جسم خود را ندارد، چگونه می 
تواند با انتحار خویش، جان بی گناهان را بگیرد 
و خداوند از کنار این مسأله بگذرد و آب هم 
از آب تکان نخورد و باز هم تئوریسین هایی 
از این دست، بخواهند که زمام جهان اسالم را 
و  مسوم  تفکر  چنین  یک  و  بگیرند  دست  به 

جاهلی را به نام اسالم، به جهان عرضه کنند.
عید قربان را در حالی سپری کردیم که باز هم 
این گروه ها و یا گروهک های تروریستی که 

را  زیادی  های  رنج  ما  مردم  و  ملت  کنون  تا 
ناحیه حضور و هجوم آن ها متحمل شده  از 
اقدامات کثیفی زدند که یکی  به  است، دست 
نماز  هنگام  در  انتحار  شان  ترین  دردناک  از 
بود که در روزی مقدس و هنگام عملی  عید 
مقدس و ملکوتی، حرکتی شیطانی را سازمان 
دهی کردند و بیش از پنجاه تن از شهروندان 
ما توسط این ترویستان، جام شهادت نوشیدند، 
اسالم  کدام  از  طالبان  کرد،  سوال  باید  حال 
سخن می گویند، و دنیای اسالم با کدام تفکر 
و کدام نحله فکری رو به رویند و اینان مشکل 
پیش  از  اهداف  کدام  و  چیست  شان  واقعی 
تعیین شده را دنبال می کنند؟ دنیا تا چه میزان 
دیگر باید هزینه بپردازد تا بتواند از رشد یک 
چنین تفکرات افراطی و بنیاد گرایانه در سراسر 
به  که  بنیادگرایانی  امروز  کند؟  دنیا جلوگیری 
نام اسالم زهر را به کام شهروندان ما ریختند 
افراطی گراهای  به همان نسبت خطرناکند که 
مسیحی، یهودی و یا نژاد پرستانی از هر تبار و 
هر مذهب و آیینی که باشد می تواند خطرناک 
بوده و دنیا را با خطر جنگ های همه گیر و 

ناامنی و بی ثباتی رو به رو سازد.
قربانیان  های  خانواده  به  تسلیت  برای  امروز 
نمازگزاران  به صفوف  انتحاری  حمله 
و  کرزی  جمهور  رئیس  قربان،  عید 
تفکرات  یا  و  وی  به  نزدیک  حلقات 
چه  طالبان،  مسأله  در  آنها  به  نزدیک 
برای گفتن دارند؟ آیا اگر شرمی وجود 
می داشت، می توانستند سر بلند کرده 
طالبان،  که  بگویند  دیگر  بار  یک  و 
برادران ناراضی ما هستند که باید برای 
رضایت و به دست آوردن دل آنها، ما 
هر بار قدم پیش مانده و هزنیه کنیم؟ 
از شادترین  امروز کسانی که در یکی 
قربان  بزرگ  عید  که  سال  روزهای 
برای  شاید  و  نشستند  عزا  به  است، 
را مدفون کردند، می  لبخندهاشان  ابد 
تواند راهی برای صلح با طالبان و جود 
داشته باشد؟ خوب است شورای عالی 
صلح، ریاست جمهوری، تمام نظام و 
مسئولین ما از یک چنین حوادثی درس 
عبرت بگیرند و بر طبل طالب دوستی 
بیش از این نکوبند، که هر قدم وضعیت 

بغرنج تر از این خواهد شد که هست. 
ای کاش در قلب هایی که اسالم را علم کرده 
اند و به نام آن در حال مبارزه کردن و جهاد نه 
که به قتل و کشتار مردم بی گناه دست زده اند، 
ذره ای ترس از خدای متعال جای می داشت 
و کالم حق را این گونه با عملیات تروریستی و 
ضد انسانی و اسالمی، زیر پای نمی کردند، ای 
کاش دنیای اسالم دست به دست هم می داد و 
به غبار روبی از چهره اسالم ناب محمدی می 
ها،  لجاجت  تعصبات،  از  غبارهایی  پرداخت. 
معامله گری ها، خشونت ها و رذالت هایی که 
ریشه اصلی آن ها به هیچ کدام ما بر نمی گردد 
چرا که تمام افرادی که روح خود را به شیطان 
خواهند  افرادی  چنین  یک  فقط  اند،  فروخته 
توانست، به این راحتی، سر ببرند، گردن بزنند، 
بی گناهان را تکه تکه کرده و مسجد و مکتب 
که هر دو مکان هایی امن و مقدس نزد خداوند 
متعال است را با خون بی گناهان رنگین کنند. 
فروخته  به شیطان  را  که روح خود  با کسانی 
اند، چگونه می توان از در مذاکره و مصالحه 
وارد شد؟ چگونه می توان هزینه ای که مردم 
و ملت ما هر بار پرداخته اند را نادیده گرفت؟ 
چگونه می توان به کسانی که هیچ جای امنی 
برای این ملت باقی نگذاشته اند، اعتماد کرد؟ 
به راستی طالبان از کدام اسالم و از کدام دین 
پاسداری  ها  ارزش  کدام  از  زنند؟  می  حرف 
می کنند و جهادی که آن ها نام می برند، جهاد 
برای نفس؟ طالبانی  یا جهاد  علیه نفس است 
کدام  از  زدند،  رقم  خونین  را  قربان  عید  که 
ملل  اگر سازمان  کنند،  دفاع  است  قرار  اسالم 
می تواند نام بعضی از سران طالبان و یا دیگر 
کند،  وارد  سیاه خود  لیست  در  را  تروریستان 
این شجاعت  اسالم  جهان  بزرگ  علمای  چرا 
و روحیه حق و عدالت طلبی را ندارند که نام 
لیست مسلمانان و  از  را  این دست  از  افرادی 
مسلمانی حذف کنند و رسما خروج آنها و کفر 
و عنادشان علیه دین و ارزش های دینی ما را 
اعالم کنند؟ تا دست کم دیگر اگر هم فاجعه 
معلوم  همگان  برای  ابتدا  از  شود،  آفریده  ای 
با اسالم و ارزش های  باشد که هیچ ارتباطی 
دینی ما ندارد و در دین ما یک سره این اعمال 

نفرت انگیز محکوم است.
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حلیمه حسینی

محکومیت طالبان؛غبار روبی 
از چهره اسالم

 

آیا قرار است ارگ ریاست جمهوري خط مرزی دیورند میان 
در  سوال  این  بشناسد؟  رسمیت  به  را  پاکستان  و  افغانستان 
حالي مطرح است که به تازه گي مقام هاي امریکایي و بریتانیایي 
موقف شان را در مورد خط دیورند به عنوان مرز بین المللي 
اما  اند.  تاکید کرده  افغانستان و پاکستان اعالم نموده و برآن 
ناظر  یک  به  که  این خصوص  در  یافته هایي  این،  از  پیش تر 
برای  رییس جمهوری  از تالش های  نشان  برمی گردید  روسی 
دارد.  کشور  دو  میان  اختالفی  مرز  این  شناختن  رسمیت  به 
الکساندر کنیازف یک ناظر روسی در افغانستان گفته که آقای 
کرزی از یک سال به این سو سعی در به رسمیت شناختن این 
خط مرزی دارد؛ ولی به باور این ناظر روسی حساسیت های 
موجود در افغانستان سبب شده که آقای کرزی به وضاحت 

در این خصوص حرفی نزند. 
به باور ما یکی از علل اصلی روابط غیر دوستانه پاکستان با 
افغانستان، بر سر مساله دیورند است. اما سوال این جاست که 
با مکدر کردن بیشتر این مساله می توان واقعیت آن را دیگر 

گونه کرد؟
گذشته از این که ارگ ریاست جمهوری در این خصوص چه 
نظری دارد، موضوعات حساسی مثل تمامیت ارضی کشوري 
میان تهي  ادعاهاي  با  همواره  که  نیست  چیزی  پاکستان،  مثل 

مان، آن ر ا مورد سوال قرار بدهیم.  
بر  داشتن  ملکیت  ادعاي  که  نشان مي دهد  ما  تاریخي  تجربه 
سر خاک پاکستان آن کشور را وادار کرد تا به سرحد اشغال 
کامل افغانستان لشکر کشي کند و اگر مقاومت ملي مردم ما 
در برابر آن نمي بود، امروزه افغانستان زیر پرچم پاکستان قرار 

مي داشت. 
به  داده شود،  سر  ماست«  از  »دیورند  ادعاي  هرچه  بنابراین، 
همان میزان مشکالت افغانستان شدیدتر و جدي تر مي شود؛ 
زیرا هیچ گاه چنین موضوع مهم و حساس، نمي تواند واکنش 

پاکستان را بر نتابد.
نتیجه رسیده است که  این  به  آقاي کرزي  به نظر میرسد که 
دیورند خواهي نتیجة مثبتي براي افغانستان ندارد؛ اما دوست 
دارد که این داعیه نادرست را روي علت هایي هم چنان گرم 
نگه دارد. به این ترتیب، ریاست جمهوري مي تواند در دوطرف 
این مسأله به بازي ادامه دهد؛ یکي این که ادعاي باطل دیورند 
را  تمامیت خواه  و  طلب  برتري  چهره هاي  از  برخي  طلبي، 
برآن  افغانستان  مالکیت  اداعاي  بنابراین  مي دارد؛  نگه  راضي 
کرزي  آقاي  براي  قومي  سیاسي  خورش  یک  دیورند  سوي 

است.
پهلوي دیگر، عکس مسأله است؛ یعني قبول این واقعیت که 
دیروند مرز رسمي میان دو کشور است و هر ادعایي در این 
باره باطل قلم داد مي شود. کنار آمدن کرزي بر سر این مسأله با 
پاکستان، نمي تواند خالي از منفعت هایي براي او باشد. درعین 
هیچ  قومي(  خاص  حلقه  یک  جز  )به  افغانستان  مردم  حال 
خاک  آن،  از  گذشته  و  ندارند  دیورند«  »خط  سر  بر  ادعایي 
پاکستان را از خود نمي دانند؛ زیرا هیچ منطقي آن را بر نمي تابد. 
در عین حال اگر از مردم آن سوي دیورند هم پرسیده شود 
افغانستان ملحق شوند؟ بدون شک پاسخ  اند به  که آیا مایل 
سردي از آنان در یافت خواهیم کرد و حکومت افغانستان نیز 
این مسأله را درک مي کند. از طرف دیگر حکومت پاکستان 
بهربرداری های  تالش  در  خود،  افغانستانی  همتایان  هم چون 
سیاسی از این مسأله دیورند اند و در سایة این مساله خود را 
محق دانسته اند که به کشور ما حمله کنند و یا گروه های مثل 
طالب را تشویق به جنگ سازند؛ جنگی که به باور بسیاري ها 
عمال ریشه در اختالفات مرزی میان دو کشور دارد. آن چه 
دیورند می تواند  مرزی  فوری در خصوص خط  به گونه  که 
مطرح شود همین موضع گیري هاي امریکایي ها بوده است که 
بر به رسمیت شناختن خط دیورند تاکید کرده اند و این گونه 
پرونده را مختومه اعالم کرند. حاال یک گام دیگر مانده است؛ 
آن این که اگر سازما ملل متحد نیز در این مورد پا پیش بگذارد 
و به ساده گي این مسأله را طبق مفادات بین المللي حل و فصل 
کند و حکومت افغانستان را از ادعاي بیشتر طلبي باز بدارد. 
»مرز  بر  آقاي کرزي  بود که  نخواهد  درچنین صورتي شکي 
رسمي« بودن خط دیورند اعتراف کند. با این همه بار دیگر 
تکرار مي کنیم که بحث دیورند هیچ محلي براي طرح ندارد 
افغانستان بر رسمي بودن این خط، منحیث  باید حکومت  و 
مرز میان دو کشور، اعتراف داشته باشد و بیشتر از این مردم 
افغانستان را در آتش آن نسوزاند و جهان را نیز سر گردان یک 

وضعیت فرسوده نسازد.

یک گام دیگر تا ختم مسأله 
دیورند

حالبایدسوالکرد،طالبانازکداماسالمسخنمیگویند،ودنیایاسالمباکدامتفکر
وکدامنحلهفکریروبهرویندواینانمشکلواقعیشانچیستوکداماهدافازپیش
تعیینشدهرادنبالمیکنند؟دنیاتاچهمیزاندیگربایدهزینهبپردازدتابتوانداز
رشدیکچنینتفکراتافراطیوبنیادگرایانهدرسراسردنیاجلوگیریکند؟امروز
بنیادگرایانیکهبهناماسالمزهررابهکامشهروندانماریختندبههماننسبت

خطرناکندکهافراطیگراهایمسیحی،یهودیویانژادپرستانیازهرتباروهرمذهب
وآیینیکهباشدمیتواندخطرناکبودهودنیاراباخطرجنگهایهمهگیروناامنی

وبیثباتیروبهروسازد.
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چین بدون حسادت 

دموکراسی امریکا را تماشا می کند

ماه  اوایل  تصادفی  هم زمانی  یک  در  امریکا  و  »چین 
نوامبر رهبران آینده خود را انتخاب می کنند، در حالی که 
تمایز آشکاری بین دولت کمونیست غیر شفاف چین و 

دموکراسی پرآشوب امریکا وجود دارد.«
»سه مناظره انتخاباتی امریکا که ده ها میلیون رای دهنده 
ریاست  انتخابات  آهنگ  ضرب  کردند  مشاهده  را  آنها 
تبلیغات  آن  بر  عالوه  و  کردند  تعیین  را  جمهوری 
انتخاباتی به طور اینترنتی و در تجمعاتی که هزاران تن را 

به خود جذب می کنند، ادامه دارد.
بسته  درهای  پشت  در  آرام  اقیانوس  دیگر  سوی  در 
بازی قدرت در جریان است و رهبران حزب  در چین 
کمونیست پیش از تغییر رهبری که از تاریخ 8 نوامبر طی 
یک کنگره ویژه آغاز خواهد شد، برای کسب مناصب با 
یکدیگر رقابت می کنند. این تغییر رهبری در چین تنها 

یک بار در دهه انجام می شود.
جمهوری  ریاست  انتخابات  پیروز  تعیین  که  حالی  در 

رامنی  میت  و  اوباما  باراک  بین  امریکا  در  نوامبر  شش 
هنوز امکان پذیر نیست اما تقریبا همه مطمئن هستند که 
جمهور  رئیس  فعلی  معاون  چین  آتی  جمهوری  رئیس 

یعنی شی جین پینگ خواهد بود.
دانشجویان چینی در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه در 
که  داشتند  اظهار  پکن  شهر  در  دانشگاهی  پردیس  یک 
از نزدیک پیگیر تغییرات در واشنگتن هستند که از نظر 
آنها پویاتر و سرگرم کننده تر از انتقال قدرت در داخل 

کشور آنها است.
انتخاباتی  رخدادهای  پخش  به  چین  دولتی  تلویزیون 
به  فینگ  آی  مانند  سایت هایی  و وب  می پردازد  امریکا 
پوشش زنده مناظره ها می پردازد و در شبکه های اجتماعی 
از  کاندیداها  انتقادات  و  انتخاباتی  فرآیند  درباره  بحث 
چین در جریان است. اما اکثر دانشجویان چینی تصریح 
می کنند که تمایلی به وارد کردن سریع دموکراسی سبک 

غربی به کشورشان ندارند.
کپی  داشت:  اظهار  فلسفه  دانشجوی  یک  کایلون،  ژنگ 
زیادی  امریکا مشکالت  دموکراسی  از  مکانیکی  برداری 
در چین به وجود خواهد آورد حتی اگر که ما نیاز داشته 

باشیم برای پیشرفت در این راه حرکت کنیم.
تو زونگچی، یک دانشجوی روابط بین الملل تاکید دارد 
که از نظر وی سیستم انتخاباتی الکترال امریکا در حال 

حاضر برای چین قابل پیاده شدن نیست.
یکی از مسائلی که انعکاس ویژه ای در دو کشور داشته 

دارایی های شخصی کاندیداهای انتخاباتی بوده است.
و  رامنی  گسترده شخصی  ثروت  افشای  دنبال  به  اوباما 
سرمایه گذاری های وی در چین بوده است اما در مقابل 
میت رامنی به انتشار اظهارنامه های مالیاتی خود پرداخته 
که چنین اقدامی در کشور چین جایی که زندگی رهبرانش 

باید خصوصی باقی بماند، قابل تصور نیست.
اظهار  مکانیک  مهندسی  دانشجوی  یک  شوئو،  ژانگ 
می دارد که انتخابات امریکا را مشتاقانه دنبال می کند اما به 
گفته وی نظام چین به طور گسترده پاسخگوی نیازهای 

ملی این کشور است.
وی گفت: شاید در 30 تا 50 سال آینده ما به همان سطح 

دموکراسی امریکا برسیم. این یک تحول خواهد بود.
اظهارنظرهای دانشجویان چینی مبنی بر اینکه اصالحات 
سیاسی در این کشور به آهستگی تحول پیدا خواهد کرد 
در  و  است  یکسان  گران  تحلیل  اغلب  اظهارنظرهای  با 
اواسط سال  در  دموکراسی  برای  هیاهوی چین  با  تضاد 

1989 است.«
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االبراهیمی:

سوریه درگیر جنگ 
داخلی است

انتقاد شدید از بی توجهی دولت میانمار به

تصفیه یی نژادی 
بانکیمون:

از شکست آتش بس در سوریه 
ناامید شدم مدنی  دولت  میانماری  پناهندگان 

کنار  و  بی توجهی  به  را  کشور  این 
خشونت های  در  خود  کشیدن 

فرقه یی این کشور متهم کردند.
در  ایندیپندنت،  گزارش  به 
راخین  والیت  اخیر  خشونت های 
کشیده  آتش  به  خانه ها  میانمار  در 
کمک  به  دولتی  نیروهای  اما  شد 

ساکنان نیامدند.
راخین  والیت  مسلمان  ساکنان 
توسط همسایگان بودایی خود مورد 

حمله واقع شدند و خانه هایشان با بمب های بنزینی به آتش کشیده شد.
به گفته شاهدان، آتش نشان هایی که به صحنه آمدند به جای خاموش کردن آتش بر شدت 

آتش افزودند.
خین مائونگ کای، یک معلم محلی که شاهد ماجرا بود، می گوید: آتش نشانان به جای آب، 
بنزین بر روی آتش می ریختند و مقامات دولتی نیز اقدامی انجام ندادند و نمی توان به آنها 

اعتماد کرد.
روز چهارشنبه هفته گذشته جامعه مسلمانان در منطقه کایائوک پایو تصمیم گرفت به طور 
دسته جمعی از محل زندگی خود فرار کند آنها با استفاده از قایق های ماهیگیری منطقه خود 
را ترک کردند و به جمع هزاران پناهنده میانماری پیوستند که از درگیری های خشونت آ میز 

بودایی های راخین و مسلمانان روهینجا فرار کرده اند.
تصاویر ماهواره یی منتشر شده از مناطق درگیری، توسط دیده بان حقوق بشر نشان دهنده 

حجم تخریب در این منطقه است.
خین مائونگ کای اظهار داشت: اگر ما در منطقه خود می ماندیم کشته می شدیم اینجا مانند 

بوسنی شده است و پاکسازی نژادی در جریان است.
خشونت ها از یک حادثه در ماه مه نشأت گرفت حادثه ای که در آن یک زن بودایی اهل 

راخین توسط سه مرد مسلمان مورد تجاوز قرار گرفت و کشته شد.
بعدی  دوره  در  و  شدند  کشته  اتوبوس  یک  در  مسلمان   10 حادثه  این  از  پس  روز   10
خشونت ها 100 نفر دیگر نیز کشته شدند و 100 هزار تن نیز از محل زندگی خود فرار 

کردند.

کنفرانس  در  می برد  سر  به  مسکو  در  که  االبراهیمی  اخضر 
خبری مشترک با سرگئی الوروف تاکید کرد آنچه که در سوریه 
می گذرد جنگ داخلی است اما سازمان ملل طرحی برای اعزام 

نیرو به این کشور ندارد.
اخضر االبراهیمی، فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب 
به مسکو  این کشور  پیگیری اوضاع  برای  امور سوریه که  در 
رفته است، در کنفرانس خبری مشترکش با سرگئی الوروف، 
بسیار خطرناک  در سوریه  بحران  روسیه گفت:  وزیر خارجه 
است و در حال خطرناکتر شدن نیز هست و جامعه جهانی باید 

هر چه زودتر راهی برای پایان دادن به آن بیابد.
فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه 
گفت: ما از طرف های دیگر در سوریه خواستیم تا آتش بسی 
کوتاه مدت در روزهای عید قربان اجرا کنند اما متاسفانه شاهد 

پاسخ مثبتی از سوی طرف های درگیر در سوریه نبودیم.
وی گفت: در سوریه باید اصالحات واقعی صورت پذیرد و با 

مذاکره و طرق مسالمت آمیز خواسته های مردم محقق شود.
حافظ  نیروهای  اعزام  احتمال  درخصوص  االبراهیمی  اخضر 
ملل هیچ طرحی  به سوریه گفت: سازمان  ملل  صلح سازمان 
امنیت  شورای  تنها  و  ندارد  کار  دستور  در  این خصوص  در 
برنامه هایی برای شرایط اضطراری در سوریه در نظر گرفته که 

در صورت ضرورت آنها را اجرا می کند.
وی با اشاره به نقض آتش بس در چند روز اخیر عنوان داشت: 
هر دو طرف درگیر در سوریه یکدیگر را متهم به نقض آتش 
بس می کنند و نتیجه این شد که مردم سوریه در روزهای عید 

از آرامش برخوردار نبودند.
به  اقدام  تروریستی  گروه های  برخی  داد:  ادامه  االبراهیمی 
از  امر  این  که  می کنند  مختلف  مناطق  در  انفجار  و  عملیات 

سوی شورای امنیت و جامعه جهانی محکوم است.
وی تاکید کرد: آنچه که در سوریه می گذرد جنگ داخلی است 
و نمی توان نام دیگری برای آن انتخاب کرد و این جنگ باید 

هرچه زودتر متوقف شود.
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز در این کنفرانس 
مطبوعاتی اعالم کرد: ما نمی دانیم چه کسی آتش بس در سوریه 
را نقض می کند اما اکنون باید تالش هایمان را متمرکز کنیم تا 

درگیری ها در این کشور متوقف شود.
وی گفت: برای پایان دادن به خشونت ها باید دولت و مخالفان 
حسن نیت خود را نشان دهند و به جای درگیری به مذاکرات 

سیاسی روی آورند.
وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: ما تالش می کنیم توافقنامه 
ژنو و دیگر توافقنامه های را که در خصوص سوریه بر سر آنها 
به اجماع رسیده ایم اجرا کنیم و طرف های درگیر در این کشور 

را قانع کنیم که به درگیری های خود پایان دهند.
الوروف گفت: همگان باید بدانند تا مذاکره با دولت آغاز نشود 
گذار به مرحله  انتقالی ممکن نخواهد بود و گروه های درگیری 

در سوریه باید مذاکرات خود را هر چه سریعتر آغاز کنند.
وی تاکید کرد: روسیه مصر است پس از اجرای آتش بس در 

سوریه بار دیگر ناظران نظامی به این کشور اعزام شوند.

ملل  سازمان  دبیرکل 
نقض  به  واکنش  در 
سوریه  در  آتش بس 
بسیار  امر  این  گفت: 
است  ناامیدکننده 
می دهد  نشان  و 
جهانی  جامعه  که 
بیشتری  تالش  باید 
ساختن  متحد  برای 
دولت  و  مخالفان 

سوریه انجام دهد.
دبیرکل  کی مون،  بان 
سازمان ملل روز دوشنبه این اظهارات را پیش از اعالم تصمیم سازمان ملل برای 
به سوریه در کره جنوبی مطرح کرد و  کاهش تحریم های کمک های بشردوستانه 

گفت: راه حل سیاسی باید برای بحران های سوریه یافت شود.
وی تاکید کرد که درگیری ها در سوریه باید هر چه سریعتر متوقف شده و الزم است 

که سایر کشورها و سازمان ملل برای کمک به کشور سوریه بیشتر تالش کنند.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که طرح آتش بس چهار روزه عید قربان در 
سوریه که با میانجی گری اخضر االبراهیمی، فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه 

عرب در سوریه از صبح روز جمعه آغاز شده بود، لغو شده است.
بان کی مون در خاتمه تصریح کرد: تا زمانی که اختالف در میان جامعه جهانی وجود 

داشته باشد، هر روز شاهد افزایش درد و رنج مردم سوریه خواهیم بود.
دبیرکل سازمان ملل همچنین در خصوص تحوالت شبه جزیره کره ابراز امیدواری 
تیم  جهان  دانشگاه های   2015 بازی های  در  بتوانند  پیونگ یانگ  و  سئول  که  کرد 

مشترکی را تشکیل دهند.
سازمان  و  شود  برگزار  جنوبی  کره   شهرهای  از  یکی  در  است  قرار  بازی ها  این 
دهندگان آن با موافقت سازمان ملل تصمیم گرفته اند که به کشورهایی که تیم متحد 

تشکیل می دهند، کمک کنند.

خبرگزاریفرانسه            

چلسی داور بازی با منچستریونایتد را رسما متهم کرد
تیم فوتبال چلسی رسما مارک کالتنبرگ، داور مسابقه یکشنبه 
شب این تیم مقابل منچستر یونایتد را متهم کرد که به دو تن 

از بازیکانش "سخنان نامناسب" گفته است.
بی بی سی دریافته که بخشی از این اتهامات شامل استفاده از 

ادبیات نژادپرستانه می شود.
سخنگوی تیم چلسی گفته است: "ما اعتراضی را به ناظران 
لیگ برتر تحویل دادیم و آنها این اعتراض را به فدراسیون 

فوتبال منتقل می کنند".
کمیته داوران فوتبال حرفه ای انگلستان اعالم کرده است که 
از اتهام مطرح شده علیه آقای کالتنبرگ آگاه است و آن را با 

نهایت جدیت بررسی خواهد کرد.
این کمیته اعالم کرده است که داور مذکور برای روشن شدن 

تمام ابعاد موضوع به طور کامل همکاری خواهد کرد.
و  میکروفن  از  مسابقه  چهارم  داور  و  داور  کمک  دو  داور، 
گوشی استفاده می کنند و سخنان یکدیگر را در تمام طول 

مسابقه می شنوند، اما این سخنان ضبط نمی شود.
خبر شکایت تیم چلسی از آقای کالتنبرگ پس از آن منتشر 
شد که تیم منچستر یونایتد موفق شد با نتیجه 3-2 چلسی نه 

نفره را در یک بازی پربرخورد شکست دهد.
برنیسالو ایوانویچ و فرناندو تورس، دو بازیکن چلسی ظرف 

5 دقیقه توسط آقای کالتنبرگ اخراج شدند.
اشتباه  را  تورس  اخراج  بر  مبنی  داور  تصمیم  چلسی  مربی 

دانسته بود.
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         احمد ولی مسعود
شدن  تسلیم  مورد  در  واهی  خوش بینی 
جنگ  میدان  پیروز  را  خود  که  نیروهایی 
می دانند، از علل مهم ناکامی هر پروسة صلح 
تغییر  خواستار  که  طالبانی  از  نباید  می باشد. 
جهان بر بنیاد باورهای خودشان هستند و نفس 
امِر قدسی می انگارند، توقع داشت  را  جنگ 

هیچ  که  صلح  به نام  ارزشی  با  تا 
باورها و  با  نسبت و همخوانی یی 
ارزش های شان ندارند، کنار بیایند. 
اگر امروز جنگ را توقف بدهند، 
و  می کنند  آغازش  دوباره  فردا 
ادامة جنگ، حیات سیاسی و کلیة 
ارزش ها و برداشت های عقیدتی و 
سنتی شان را تضمین می نماید. این 
گروه هیچ نوع سنخیتی با رأی دهی 
و انتخابات و دموکراسی و حقوق 
و  ندارند  شهروندی  و  انسانی 
همة  و  اساسی  قانون  برای شان 
کفر  و  مردود  دیگر،  مدنی  قوانین 
است، و عدالت را فقط در ترازوی 

معتقدات خویش می سنجند.
اصطالح  به  عده  آن  با  صلح  اما 
حکومت  که  را  طالبانی  نیروهای 
معتدل  طالبان  نام  به  افغانستان 
در  و  می دمد  ُکرنا  و  کوس  در 
نمایش  به  جهانی  توجه  محراق 
به  دادن  باج  جز  است،  گذاشته 
افرادی نیست که یا از حلقة طالبان 
گریخته اند و یا از اصول آنان عدول 
اگر  طالبانی،  قانون  طبق  و  کرده 
برگردند جان خویش را از دست 
می دهند، نیست و یا هم گروه های 
ذی نفعی که خود را طالب می نامند 
و خون مردم را می مکند و یا هم 
خود ساختة حکومت اند و پرداختة 

سیاست هایی که منشاي شان فقط نفع کشیدن 
و تجارت سیاسی از اوضاع نابهنجار افغانستان 

می باشد. 
افغانستان،  جنوب  ساحات  اکثر  در  این که 
قاچاق،  باندهای  از  هم  مختلفی  گروه های 
اقتصادی،  مافیای  مخدر،  مواد  مافیای 
مسووالن فاسد حکومتی، دالالن، سودجویان 
و  قبیله یی  سرکش  مجموعه های  و  حرفه یی 
بیشتر  که  دارند  موجودیت  دیگر  گروه  ده ها 
از پروگرام های  آنان  نام طالبان و مخالف  به 
پولی و رفاهی جامعة جهانی استفاده می برند؛ 
این  از موجودیت  طالبانی هم  نیروهای  البته 
تبلیغاتی  به حیث یک حربة  افراد و گروه ها 

مناسب، سود می برند.
این  می گوییم  که  است  شرایطي  چنین  در 
گونه صحنه سازی ها و مانور دادن های کذایی، 
باعث  که  نیست،  مساله  اساسی  حل  تنها  نه 
این  و  می گردد  نیز  شرایط  شدِن  پیچیده تر 
مردم افغانستان هستند که در چنین دورهای 
این سیاست های  قربانی  و  اند  باطلی گرفتار 

مبهم و گنگ می شوند.
این  همة  در  صلح،  مهم  مسالة  به  پرداختن 
بزرگ  سیاسی  مانورهای  شبیه  بیشتر  سال ها 
و حتا استراتژیک بوده اند تا رسیدن به اهداف 

و  تجویز  افغانستان  برای  بُن  در  که  صلحی 
اعالم گردیده بود؛ چه هیچ ارداة استواری برای 
پی گیری و اجرای واقعی، عینی و ملموس آن 
دیده نشده است و همه  نمایش های مضحک 

به منظور فریب افکار عامه می باشند.
پالیسی  از  جهانی  جامعة  سیاست  چرخِش 
تروریسم  با   صلح  تا  تروریسم  ضد  جنِگ 
از  بسیاری  چه  است،  شده  گیج کننده  نیز 
خود  تعبیرات  جهانی  و  منطقه یی  بازیگران 
برای  واقعی  صلح  با  که  دارند  صلح  از  را 
این  نه  مگر  نمی آید،  جور  افغانستان  مردم 
بود که پس از حمالت یازده سپتمبر، جامعة 
جهانی سرشار از اعتماد به نفس و اطمینان، 
ایستاد  بوش  دبلیو  جورج  هم صدایی  به 
همه جا  در  را  ترور  »می خواهیم  گفت:  که 
ریشه کن کنیم و هیچ گوشه یي از جهان برای 
نیست...«،  امان  در  تروریست ها  به  دادن  پناه 
آن  بیرونی  حامیان  و  طالبانی  نیروهای  آیا 
جزِو این اند؟... و آیا جامعة جهانی به کشِف 
یافته های دگرگونه یی در مورد این گروه نایل 
آمده است که ما از آن بی خبریم؟!... آیا برای 
اینان صلح به عنوان یک شعار، یک تاکتیک 

و یک سیاست مطرح است و یا هم به عنوان 
یک واقعیت و ضرورت که می بایست تحقق 

یابد؟
در  کرزی  آقای  حکومت  اقدامات  بی تردید 
که  دولتی  چه  است،  درک  قابل  جهت  این 
لحاظ کارآمدی  از  نارسا و  لحاظ ساختار  از 
زوال یافته است و نتوانسته با این همه زمینه 
و امکان از عهدة مسوولیت های اولیة خویش 
در مدت یازده سال برآید و حاال در یک ونیم 
به  اگر  حتا  خویش  قدرت  باقی ماندة  سال 
منظور مصوونیت هم که شده، به آب و آتش 
ایجاد  دهد.  ادامه  خود  حیات  به  تا  می زند 
شوراها  صلح،  نام  به  مختلف  کمیسیون های 
این  از  زدوبندهایی  و  گسترده  تبلیغات  و 
نیست،  قدرت  در  استمرار  برای  جز  دست، 
موضع  و  موقف  اما  باشد،  که  بهایی  هر  به 
جامعة جهانی در این ارتباط است که نباید از 
مصوباتی که در بُن اعالم نموده اند، انحراف 
یک  من یحث  افغانستان  به  هم  یا  و  نمایند 
جهانی  و  منطقه یی  کالن  سیاست های  مهرة 

فقط در محور منافع خودشان ببینند.
سال   9 همان  که  است  تذکر  به  الزم  بازهم 
پیش، من در برنامة آجندای ملی در خصوص 
افراطی  دوبارة  ظهور  و  طالبان  مجدد  احیای 

داده  هشدار  صریحًا  نیز  تروریسم  و  گرایی 
بودم که تصمیمات غیرکارشناسانه، عجوالنه 
با  رویه  سیاسِت  خصوص  در  خودسرانه  و 
با  را  ما  دوبارة  می تواند  گروه ها،  دست  این 
یک بحران جدی به نام پدیدة طالبانیزه شدن 
افغانستان مواجه سازد. هرچند از همان ابتدا 
دوبارة  موجودیت  سیاست  که  می شد  سعی 
حیث  از  هم  و  پیدایش  حیث  از  هم  طالبان 
انتشار بسیار پنهان نگه داشته شود؛ اما برای 
هم  افغانستان  دولت  که  بود  روشن  بنده 
برابر  در  خویش  ناکامی های  توجیه  برای 
نماهایی  با ترسیم  پرسش های جامعة جهانی 
را  فضا  طالبانی،  گروه های  قدرت مندی  از 
ملتهب نشان می دهد و هم برای قدرت یافتن 
در برابر نیروهای اپوزیسیون و حریفان سیاسی 
آنان  به  طالبانی  نیروهای  حمایت  جلب  و 
این رویکرد  نتیجة  نشان می دهد.  چراغ سبز 
دو  شمشیر  با  سیاست بازی  من  تعبیر  به  که 
لبه است، سیاستی که از همان نقطة آغازش 
کل سیستم و برنامه ها را در افغانستان دچار 
انحطاط نمود و کشور ما را در بدترین شرایط 
سیاسی و امنیتی قرار داد. وضیعت موجود در 
دقیقًا همان است که  کشور 
سال ها قبل نگران آن بودیم 
هشدار  آن  به  نسبت  و 
تنها  نه  امروز  می دادیم؛ 
رییس  شدید  خودکامه گی 
انحصارطلبی های  و  دولت 
حکومتی  تیم  متحجرانة 
را  کشور  دردناکی  طرز  به 
تاریخی  عقب گرد  دچار 
نیروهای  که  است،  کرده 
طالبانی به خصوص حامیان 
به  دوباره  آنان  خارجی 
میل  به  و  شده اند  سامان 
جنگ  پود  و  تار  خود 
نشان  و  خط  می تنند،  را 
سهم خواهی  و  می کشند 
از قدرت  می کنند و حرف 

می زنند.
فرهنگ  که  هرچند 
دولت مردان  سیاسی 
فرصت طلبی های  و  امروز 
ذی نفع  سیاست مداران 
سنتی  شیوه های  همان  به 
دارد،  ادامه  فی السابق  کما 
است،  حتمی  آن چه  اما 
دیگر جایی برای ادامة این 
است.  نمانده  باقی  روند 
تناقضی  و  تفاوت  این  چه 
کشمکش  نمایان گر  که 
و  گذشته  به  رجعت  میان 
ترسیم آینده است، از عمده ترین علل ناکامی 

افغانستان طی همین یک دهه نیز می باشد.
تدویر  هنگفت،  پول های  شدن  سرازیر 
جرگه های  ایجاد  بین المللی،  کنفرانس های 
قطعًا  هیچ کدام  کمیسیون ها،  تشکیل  دولتی، 
ثبات  و  صلح  افغانستان  برای  نتوانستند 
مطمین  باید  افغانستان  دولت مردان  بیاورند. 
اعتیاد  و  خارج  به  وابسته گی  که  باشند  شده 
نتیجة  نمی تواند  مسلمًا  نیز  آنان  حمایت  به 
باشد.  داشته  پی  در  افغانستان  برای  مطلوبی 
وابسته گی  به  نسبت  افغانستان  برای  آن چه 
نام  زیر  استخباراتی  بازی های  این  و  بیرونی 
اهمیت  تروریستی  گروه های  سایر  و  طالبان 
حل  خصوص  در  راهکارهایی  دارد،  حیاتی 
مقوالت  و  مفاهیم  روی  توافق  ملی،  مسایل 
پیشبرد پروسة  اجتماعی،  تأمین عدالت  ملی، 
و  ملی  امنیت  تعریف  ملت سازی،  ـ  دولت 
تدوین استراتژی آن، هم چنان تدوین و تبیین 
سیاست خارجی کشور بر اساس واقعیت های 
داخل افغانستان، روابط مهم منطقه یي و نقش 
و ضمانت بین المللی و ایجاد توازن اقتصادی 
هر  که  می باشند  بزرگی  هنجارهای  از جمله 
پایدار،  صلح  ایجاد  به  خود  بخش  در  یک 
تثبیت امنیت و توسعة سیاسی کمک می کنند.

او  بود.  اسرا  جزِو  غازی خان،  نام  به  اسالمی  جمعیت  دیگر  قوماندانان  از  یکی 
می گوید: »من همراه با عارف خان قوماندان عمومی والیت کندز در یک کاروان 
بودم. زمانی که کاروان ما توقف داده شد، برادر سیدجمال به نام ایشان میرزا دستور 
داد تا از موترها پایین شده، آن سوی پل برویم. آن ها تصمیم داشتند که ما را در 
باالی پل تیرباران کنند. زمانی که امر صادر شد، عارف خان با وجود این که اسیر 
بود، از عبور سرباز زد و مقاومت کرد. بعد از جر و بحث طوالنی نمی دانم که 
چه مساله باعث شد که آن ها به عارف خان دستور دادند بر موتر سوار شده و 
به سرعت منطقه را ترک کند. ما به عجله بر موترها سوار شدیم و هنوز چندقدم 
دور نرفته بودیم که باالی ما ماشیندار و راکت فیر گردید. موتر ما چپه شد یک 
نفر شهید و دو نفر شدیداً زخمی گردیدند. ولی من، عارف خان و سرنشینان دو 
موتر دیگر سالمت ماندیم و شب به شهر تالقان رسیدیم. زمانی که به شهر تالقان 
رسیدیم، عارف خان توانست جلسة فوق العادة قوماندانان تالقان را به صورت فوری 
باخبر  حادثه  از  را  او  و  برقرار  مسعود  احمدشاه  با  مخابروی  تماس  و  کند  دایر 

سازد.« )3(
نویسندة امریکایی به نام کریگ وینتروپ که درآن روزها در صفحات شمال کشور 
به سر می برد، با شاهدان عینی گفت وگوها کرده است. او می گوید: »انجنیر یعقوب، 
به من گفت که همة  از زندان سید جمال شد،  فرار  به  قادر  اسرایی که  از  یکی 
اسرا در دو حویلی جداگانه تقسیم شدند و ساعت 9 شب بود که ایشان ـ میرزا 
ـ دستور داد تا نام نویس اسرا ترتیب گردد. به نظر انجنیر یعقوب حدود هفتاد و 
یا هشتاد نفر اسیر در دو محل وجود داشت. بعد از آن که نام نویس تکمیل گردید، 
افراد حزب اسالمی به حویلی آمده، قوماندان عزت اهلل و پاینده محمد خان را از میان 
سایرین جدا ساخته، دستان شان را بسته، با خود بردند و به مجردی که از حویلی 
خارج شدند، صدای فیر ماشیندار شنیده شد و آن دو تن را به شهادت رسانیدند. 
همة اسرا تا حوالی ساعت 2 عصر در حویلی نگه داری شدند و بدون آب ونان و 
حتا زخمیان بدون پانسمان و تداوی و دارو به سر می بردند. آن ها بار دوم آمده، 
چند تن دیگر را از میان سایرین جدا ساختند. انجنیر یعقوب با سرمعلم طارق و 
برادرش، داکتر شمس، قوماندان سعادت و دو تن از قوماندانان خان آباد به نام های 
غالم علی و عبدالمحمد، قوماندان سعادت، یک درایور پنجشیری به طرف دریاچه 
برده شدند. آن ها دستور دادند تا قوماندان سرمعلم طارق و برادرش از آن طرف پل 
عبور کنند. آن ها باالی پل رسیدند، قوماندان حزب اسالمی به نام سید فخرالدین 
فرمان آتش را صادر کرد و آن دو برادر به گلوله بسته شدند و در مقابل چشمان 
سایرین، به شهادت رسیدند. در این هنگام دستور صادر شد تا دیگران نیز باالی پل 
بروند؛ اما در این هنگام یک قوماندان حزب به  نام بهادرشاه با این کار مخالفت کرد 
و اسرا را با خود برد. داکتر شمس با دو قوماندان خان آباد رها شدند، ولی سایرین 
چند روز در بند بهادرشاه بودند. انجنیر یعقوب اضافه می کرد یک بار توسط مخابره 
شنیدم که ایشان ـ میرزا ـ به بهادرشاه اسامی اعدام شده گان را مخابره کرد و او را 

از اعدام اسرا باخبر ساخت.« )4(
سیداحمد رویین، آمر والیتی مجاهدین جمعیت اسالمی افغانستان، که در آن زمان 
برای تداوی به پاکستان آمده بود، می گفت: »داکتر سیدحسین، شخصي پاک ضمیر و 
خوش باور بود. او عالوه بر این که با سیدجمال پیمان بسته بود، از اقارب سید جمال 
نیز به شمار می رفت. اگرچه ما در گذشته چندین بار می خواستیم به موجودیت 
شخص مفسدي مانند سیدجمال در منطقه خاتمه بدهیم، اما او مخالفت می کرد. در 
حالی که ما چندین قضیه فساد اخالقی و جرم و جنایت را علیه سیدجمال و افراد 
او داشتیم، ولی داکتر سیدحسین از گذشت و بردباری کار می گرفت. این اطمینان 

بی جا و خوش باوری، ما را به چنین روزي انداخت.« )5(
قوماندانان  برجسته ترین  و  فرزندان  بهترین  و  پیوست  به وقوع  تخار  فاجعة  بلی، 
جهاد افغانستان، قربانی یک عمل جنون آمیز شدند و حزب اسالمی افغانستان تا 
آخر نتوانست ـ و یا نخواست ـ تصویر روشني از اوضاع بدهد و چنین حادثه یي 

را از دیدگاه خویش بررسی کند.
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            داکتر مهدی

عالمه سید محمد حسین طباطبایی، در قلمرو فلسفه نام 
شناخته شده یي است. آثار او چون تفسیر بزرگ المیزان 
از  خبره  اهل  نزد  رئالیسم«  روش  و  فلسفه  »اصول  و 
رساله های  طباطبایی  است.  برخوردار  بسیار  اعتبار 
بودن  غامض  فرط  از  که  نموده  تحریر  نیز  کوچکی 
مباحث و محتوا، و از بسیاری امساک در کوتاه نگاری 
و مختصر پردازی، محتاج به شرح و حاشیه بوده اند. 
از آن جمله است رسالة آن مرحوم زیر نام »وحی یا 
شعور مرموز« که نویسندة نامدار مباحث دینی آیت اهلل 
ناصر مکارم شیرازی به آن مقدمه و حاشیه نوشته است. 
نیز از عربی به فارسی  المیزان عالمه را  مکارم تفسیر 

دری ترجمه کرده است.
رسالةوحی یا شعور مرموز را زیر مطالعه داشتم؛ علی 
برایم  آن  فهم  مربوط،  و حواشی   مقدمةمبسوط  رغم 
] دانشگاه  کتابخانة  به  ورود  حین  آمد.  دشوار  بسیار 
حال  در  را  عبدالحی  داکتر  دروازه،  نزدیکی  کابل]، 
دستش  در  قطوری  کتاب  دیدم.  آنجا  از  شدن  بیرون 
از او پرسیدم؛  نام کتاب را  بود. بعد از احوال پرسی، 
نمایانید،  می  من  به  را  جلد  روی  که  حالی  عین  در 
نام آنرا »اُسس الفلسفه« خواند و گفت نوشتة یکی از 
نویسندگان بزرگ مصر است )نام نویسنده به خاطر من 
نمانده(. با او- که گام های بلند و آهسته بر می داشت- 
بود.  کتابخانه  درب  مقابل  که  رفتیم  کانتینی  سوی  به 
در دراز چوکی کنار هم نشستیم. از او دربارةمحتوای 
شمولیت  نظر  از  که  بدانم  خواستم  و  پرسیدم  کتاب 
فلسفةعالمه  اصول  کتاب  با  رابطه یي  چه  موضوع،  به 

طباطبایی دارد.
مرحوم داکتر عبدالحی در حالیکه صفحات اول کتاب را 
که شامل فهرست مطالب بود می گشود، اصول فلسفه 
الفلسفه خواند و  اسس  از  تر  پیچیده  و  تر  را غامض 
احتمال آنرا که طباطبایی حین نگارش کتابش، بر اسس 
در  فلسفه  [اصول  ندانست  بعید  داشته،  نظر  الفلسفه 
کوتاه نگاری مثل است؛ ازینرو مرتضی مطهری به آن 
شرح و تعلیقات نوشته است]. سپس فهرست مطالب 
را یکایک، عنوان به عنوان خواند و برخی از آنها را که 
عربی مغلق بود و برای من فهم آن ها دشوار، ترجمه 
کرد. کتاب را بست و از من پرسید که »چی زیر مطالعه 
داری؟«. گفتم راستش که شما را می پالیدم، چون وحی 
یا شعور مرموز را می خواندم، ولی از عنوان تا پایان 

مشکل دارم. 
داکتر الهی گفت: آنرا چند سال قبل خواندم، ابتدا من نیز 
مشکل داشتم، ولی به تدریج برایم حل شد. مشکل از 
اینجا ناشی می شود که ما تصور می کنیم، حضرت باری 

تعالی وقتی وحی می فرستد 
که پیامبری برگزیند. به عبارة 
مبعوث  پیامبری  وقتی  دیگر 
نمود، آنگاه به او وحی می فرستد. در حالیکه این اعتقاد 
با قدیم بودن افعال خداوندی در تضاد است. وحی که 
در قرآن در همه جا در کنار »امر« ذکر شده، از صفات 
قدیم  تعالی  او  ذات  مانند  باید  و  است  فعلی خداوند 

باشد نه حادث. پس درینصورت وحی یا امر از ازل- 
قبل از بعثت پیامبران- مثل فعل خلق، جاری است و 
انقطاع در آن راهی ندارد. پیامبران اشخاص فوق العاده 
یا انسان های مافوق اند که با عنایت ذات اقدس الهی 
و به دلیل داشتن استعداد بلند و به دلیل تحمیل ریاضت 
بر خویشتن برای تزکیةنفس، توانایی دریافت یا شعور 
میان  امر  این  در  کنند. حتا  می  پیدا  را  شناخت وحی 
فضیلت  برخی  بر  را  برخی  و  است   تفاوت  پیامبران 
آمده چنانکه قرآن عظیم الشان می فرماید: تلک الرسل 

فضلنا بعضهم علی بعض.
برای فهم بیشتر این موضوع نور را مثال می آوریم: نور 
اجسام-  و  اشیا  تمامی  بر  آفتاب،  المثل(  )فی  منبع  از 
اعم از جمادات، حیوانات و انسانها- بطور یکسان می 
تابد. اما هر یک از اشیا، به اعتبار ساختمان و جنسیت 
گیرد.  می  بهره  آن  از  و  کند  می  آنرا جذب  خویش، 
سنگ فقط گرم می شود، اما در برگ درخت عملیةفوتو 
سنتیز صورت می گیرد و در پرتو نور آفتاب، آب و 
تبدیل  [قند]  گلوکوز  به  [زهر]،  اوکساید  دای  کاربن 

می شود.
و  کالم  همان  که  وحی  مسئلةوحی؛  است  همینطور 
فرمان الهی است، همیشه و در همه جا جاری و ساری 
است. با همه چیز مماس و با همه کس در تماس است. 
هر چیز و هر کس به مقتضای استعداد و ساختمان خود 
اولیاء به قدر  یابد. زنبور عسل به میزانی؛  آنرا در می 
الهام، و پیامبران از حد رؤیا و شنیدن کالم خدا تا دیدن 

فرشتةوحی یعنی جبرییل و نیرو گرفتن از او. 
آن  داشتم  دلیل عدم درک رساله، قصد  به  در حالیکه 
را کنار بگذارم، سخنان داکتر عبدالحی شوقی در من 
ایجاد کرد که این بار با کلیدی که او در دستم گذاشت، 
آنرا مطالعه کردم و قفل های آنرا گشودم؛ و چندان در 
من اثر گذاشت که اینک پس از سپری شدن 38 سال 

از آن خاطره، از خاطرم نرفته است.
پیدا  مولوی  معنوی  مثنوی  در  را  مبحث  این  بعدها 
کردم که خود حدیث دیگری است و بماند برای زمان 

دیگر. 
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 در حالیکه به دلیل 
عدم درک رساله، 
قصد داشتم آن را 
کنار بگذارم، سخنان 
داکتر عبدالحی 
شوقی در من ایجاد 
کرد که این بار با 
کلیدی که او در 
دستم گذاشت، آنرا 
مطالعه کردم و قفل 
های آنرا گشودم؛ 
و چندان در من اثر 
گذاشت که اینک 
پس از سپری شدن 
38 سال از آن 
خاطره، از خاطرم 
نرفته است.

ادگار آلن پو)poe( نویسنده یی که به نگارش »داستان کوتاه« 
نظِم نوین داد و سبکی را که الگوی این کار شده است به کار 
بست، هفتم اکتوبر در سال 1849 در 40 ساله گی درگذشت. 
همین  و  بود  مقاله نگار  و  داستان نویس  روزنامه نگار،  وی 

پُرکاری باعث ضعف بدِن او و هجوم امراض شده بود. 
در   1809 19جنوري  ادبی  منتقد  و  شاعر  نویسنده،  این 
مادرش  پدر و  به جهان گشود.  امریکا چشم  بوستون  شهر 
خانواده  زود  خیلی  پدرش  و  بودند  دوره گرد  هنرپیشه های 
آن  از  پس  درگذشت.  سل  اثر  بر  نیز  مادر  و  کرد  ترک  را 
سرپرستِی او به یک تاجر ثروتمند سپرده شد و ادگار کوچک 

تحت یک تربیت غیرمعمول قرار گرفت. 
او به قدری با پدرخوانده اش مشکل داشت که مدام از خانه 
فرار می کرد. پس از مدتی که تحت سرپرستی قرار داشت، 
با پذیرفته شدن در دانشگاه ویرجینیا، آزادی بیشتری یافت؛ 
اما طولی نکشید که حمایت های مالی خانواده قطع شد و او 
تحصیل را ترک کرد. ادگار 2۷ ساله بود که با دخترعموی 
13ساله اش ازدواج کرد و این زنده گی بیش از 12 سال طول 
این  درگذشت.  سل  بیماری  دلیل  به  همسرش  و  نکشید 
حادثه، آغازگر دشوارترین سال های زندگی ادگار آلن پو بود 
که البته 2 سال بیشتر طول نکشید؛ چرا که او سال 1849 در 
40 ساله گی بدرود حیات گفت. ترک خانواده توسط پدر، 
تحصیل،  ترک  ناپدری،  همیشه گی،  کشمکش  مادر،  مرگ 
ترک خدمت،  و  ارتش  در  استخدام  ارث،  از  محروم شدن 
نوع  در  مادام العمر  تنگدستی  مهم تر  از همه  و  فوت همسر 
تفکر ادگار آلن پو در شعرها و داستان هایش تاثیر گذاشت و 
شاید تمام این حوادث در شکل گیری طنز سیاه در ادبیات، 

تاثیر داشته است. 
مرگ ادگار آلن پو، هفتم اکتوبر 1849 هنوز هم در هاله یی 
حالی  در  روز،  این  در  او  دارد.  قرار  راز  و  رمز  و  ابهام  از 
بی هوش  خیابان  در جوی  اکتوبر،  سوم  در  قبل  روز   4 که 
مشخص،  صورت  به  این که  بدون  درگذشت،  بود،  افتاده 
و  مرگ  حالت  در  روز   4 او  باشد.  روشن  او  مرگ  دلیل 
از  و  شبح  از  وهم،  از  گفت.  هذیان  و  برد  به سر  زنده گی 
او  بر سر  که چه  بگوید  نتوانست  اما  بیماری سخن گفت، 

آمده است. نخستین نوشته های چاپ شدة پو، سه مجموعه 
شعر بودند که در سال های 182۷ تا 1831 منتشر شدند. یکی 
از این مجموعه ها، »تیمور لنگ و اشعار دیگر« نام داشت که 
شاعر در این قطعه، اعترافات تیمور خون خوار را در شبی 
را  خود  سیاه  قلب  اسرار  که  می دهد  شرح  زنده گی اش  از 
زن،  یک  به  عشق  چه گونه  که  می کند  نقل  و  می کند  فاش 
او را به فتح کشورها واداشت. دومین منظومة شعری او که 
شاید مهم ترین اشعار او و شناخته شده تریِن آن هاست، »کالغ 
سیاه و سایر اشعار« یا »کالغ« نام داشت. شعر کالغ او در 
میان فارسي زبانان، معروف ترین اثر پو به شمار می رود. اما 
آثار داستانی او، مهم تر از اشعار اوست و در تاریخ ادبیات 
اثر ماندگاری بر جای گذاشته است که از آن جمله باید به 
»نقاب مرگ سرخ«، »گربة سیاه« و »قلب قصه گو« اشاره کرد 
به شمار می رفت  الگو  برای داستان کوتاه یک  آثار  این  که 
چخوف«  »آنتوان  زنده گی  از  قبل  سال   20 که  آن جا  از  و 
به سر  پو  روزگار  کوتاه،  داستان  نویسندة  بهترین  عنوان  به 

رسیده، حایز اهمیت بسیاری است. 
برخی از مهم ترین آثار داستانِی او عبارت اند از: گربه سیاه، 
شگفت انگیز،  داستان های  طالیی،  سوسک  قصه گو،  قلب 
زنده به گور، برنیس، صندوق آمنتیالو، زوال خاندان آشر، 
قورباغه، لژیا، نقاب مرگ سرخ، قتل در خیابان مورگ، مفاک 
و آونگ و شب هزار و دوم شهرزاد. از آثار شعری او باید 
دریا،  در  شهری  زنگ ها،  لی،  آنابل  تیمورلنگ،  اعراف،  به 
امرورادو، قصر جن زده، لنور، کالغ و اواللوم اشاره کرد. از 

او بیش از 120 اثر منتشر شده است. 
خود  از  بعد  ادبیات  بر  چشم گیری  تاثیر  آلن پو،  ادگار  آثار 
از  رایج،  ادبی  گونة  یک  عنوان  به  کوتاه  داستان  گذاشت. 
ادگار آلن پو آغاز شد و توسط چخوف به تکامل رسید. پو 
هم چنین یکی از پایه گذاران داستان پولیسی، علمی، تخیلی 
و وحشت شمرده می شود. نوع طنز او که امروزه طنز سیاه 
نامیده می شود، تاثیر بسیار شگرفی بر ادبیات گذاشته است. 
شاعری و نویسنده گی ادگار آلن پو بر نویسنده گان و شاعران 
بعد از او در امریکا، انگلستان و فرانسه تاثیر گذاشت. آن چنان 
و  انگلیسی  ویتمن«  »والت  چون  شاعری  از  نمی توان  که 

»شارل بودلر« که آثار پو را به فرانسه ترجمه کرده و صاحب 
نامانی چون »ویلیام فاکنر«،»هرمان ملویل«، »استفان ماالرمه«، 
بورخس«  »لوییس  وایلد«،  »اسکار  داستایوفسکی«،  »فئودور 
و »توماس مان« نام نبرد. هر کدام از این مشاهیر ادبیات، به 
نوعی از نوشته های آلن پو تاثیر پذیرفته اند. به ویژه نظریه های 
زیبایی شناسی او توسط بودلر و سمبولیست های فرانسوی را 
تحت تاثیر قرار داد و از همین طریق روی سایر اروپایی ها 
اثر گذاشت. گرچه بودلر و ماالرمه بیش از سایرین در معرفی 
آلن پو به غیرامریکایی ها نقش داشتند، »آدورنو« او را خالق 
داستایوفسکی  برجسته می داند و  کامل و خیال پردازی  هنر 
سبِک او را ترکیب خیال و واقعیت، مورد اشاره قرار می دهد 
و در نهایت برخی منتقدان »ارسیتا« اثر »ناباکوف« را اثری به 

تقلید از نوشته های آلن پو می دانند. 
یک  در  را  داستان  بتوان  باید  که  بود  معتقد  پو،  آلن  ادگار 
نشست خواند. به نظر او کوتاهی، سوژة عالی و صرفه جویی 
گفته  او  هستند.  داستاِن خوب  مهم  صفات  از  واژه گان  در 
است: »در نوشتن داستان کوتاه باید هدف، تاثیر واحد باشد 
و تمام اهداف جنبی باید کنار بروند و تمام کلمات و عناصر 
این سمت هدایت شود«. چهرة هول ناک و  به  باید  داستان 
همیشه حاضِر مرگ و احساس گناه قهرمانان داستان های پو، 
پیش درآمدی است که توسط داستایوفسکی تکامل یافت و 
شاید همین داستان های کوتاه بود که دست مایة اثری بزرگ 
چون »جنایات و مکافات« شد. پو بینشی ژرف به عمق درون 
میان  مرز  که  می داد  نشان  ساده  کلمات  با  و  می آورد  پدید 
آثار  اغلب  است. موضوع  باریک  تا چه حد  عقل و جنون 
پو، مبارزه دایم با فقر مالی است. باید یادآور شویم که پو 
نویسنده گی  طریق  از  کرد  سعی  که  بود  نویسنده یی  اولین 
امرار معاش کند. بیراه نیست که او از چهره های مهم ادبیات 
مدرن جهان به شمار می رود و یکی از نویسنده گان پیشرِو 
زماِن خود است. او نه تنها یک شاعر و نویسنده است، بلکه 
نظریه پردازان  از  یکی  نویسنده گی،  فن  بر  دلیل تسلطش  به 

ادبیات امریکا نیز هست.
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داستان نویسی در مرز عقل و جنون

     14 میزان، نهمین سالروز وفات داکتر عبدالحی الهی

ترک خانواده توسط پدر، مرگ مادر، 
کشمکش همیشه گی، ناپدری، ترک 

تحصیل، محروم شدن از ارث، 
استخدام در ارتش و ترک خدمت، 

فوت همسر و از همه مهم تر تنگدستی 
مادام العمر در نوع تفکر ادگار آلن پو 

در شعرها و داستان هایش تاثیر 
گذاشت و شاید تمام این حوادث در 
شکل گیری طنز سیاه در ادبیات، تاثیر 

داشته است. 



چرا دشمنان رها...
نفر کشته  داد، حدود 42  نماز عید رخ  ادای  از   پس 

شدند و بیش از پنجاه نفر دیگر زخمی شدند.
این حمله انتحاری در اولین روز از ایام عید قربان و 
در مقابل مسجد جامع شهر میمنه در میان گروهی از 
مردمی که برای برگزاری نماز عید قربان تجمع کرده 
بودند، روی داد. بیشتر قربانیان این حادثه غیرنظامیان 

بودند.
اما  نگرفته اند  به عهده  را  این حمله  طالبان مسوولیت 
در  آمده  دست  به  شواهد  تمامی  گفته  داخله  وزارت 
عامل  طالبان  که  می دهد  نشان  حمله  این  انجام  مورد 

آن بوده اند.

  »چرا دشمنان رها می شوند؟«
و  فاریاب  بزرگان  از  جمعی  در  که  کرزی  آقای 
والی  که  گفت  می کرد  صحبت  قربانیان  خانواده های 
فاریاب، به تمامی نیازمندی های این خانواده ها پاسخ 

خواهد داد.
او خطاب به کودکی که پنج عضو خانواده خود را در 
کار  )غذا(  نان  تهیه  گفت:«  داده،  از دست  حادثه  این 
دولت است و کسب تحصیل کار خودت است، بچیم 
این  در  می گیرد(.  عهده  به  )دولت  را  هردو  )پسرم(. 

مورد مطمین باش.«
از  شماری  قناعت  کرزی  رییس جمهور  اظهارات 
حاضران در مجلس را فراهم نکرد و اعتراض آنها را 

در پی داشت.
از متهمان  از رها شدن شماری  از بزرگان محل  یکی 

به حمالت انتحاری در گذشته از سوی رییس جمهور 
کرزی انتقاد کرد. او گفت:« واقعا اگر خدمت می کنید، 
چرا وقتی دشمنان دین و دولت ما دستگیر می شوند، 
دوباره از سوی مرکز )کابل( رها می شوند و به والیت 
فاریاب بر می گردند و بازهم حمله انتحاری می کنند.«

»درست  گفت  و  پذیرفت  را  انتقاد  این  کرزی  آقای 
می گویید«.

شماری از شرکت کنندگان این نشست نیز با سر دادن 
آی  اس  آی  بر  مرگ  و  طالبان  بر  »مرگ  شعارهای 
پاکستان« خشم خود را نسبت به حمله انتحاری روز 

اول عید ابراز کردند.
  واکنش ها به حمله در فاریاب

حمله انتحاری فاریاب واکنش های گسترده را در داخل 
و خارج افغانستان در پی داشت.

همکاری  سازمان  دبیرکل  احسان اوغلو،  اکمل الدین 
شدت  به  را  حمله  این  بیانیه ای  صدور  با  اسالمی 

محکوم کرد و آن را تکان دهنده خواند.
حمله  این  کردن  محکوم  با  نیز  متحد  ملل  سازمان 

خواهان تحقیقات همه جانبه در مورد آن شده است.
در همین حال گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان نیز 
برای  را  آلمان  تعهد  و  خواند  وحشیانه  را  حمله  این 

مبارزه با تروریسم در افغانستان تکرار کرد.
واکنش ها به این حمله در شبکه های اجتماعی انترنیتی 
شبکه  در  ویژه  به  افغان  کاربران  بود.  گسترده  نیز 
اجتماعی فیس بوک با دست بدست کردن تصاویری از 
این حادثه در دو روز گذشته خشم، نگرانی و همدردی 

خود را نسبت به آن ابراز کردند.
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دونامـه، یک آدرس و فاجـعه

از افغانستان در برابر...
برخی  این  از  پیش  کند.  دفاع  می گیرد   
نمایندگان پارلمان افغانستان گفته بودند که 
نیروهای بین المللی باید مانع این حمالت 

شوند.
تا  هستیم  جا  این  »ما  گفت:  کتس  آقای 
هرگز  دیگر  افغانستان  که  دهیم  اطمینان 
ما  شد.  نخواهد  تروریستان  امن  پناهگاه 
برای  را  افغان  مقام های  تا  این جا هستیم 
تقویت صلح و ثبات حمایت کنیم. اما ما 
برابر  در  افغانستان  از  تا  نداریم  ماموریتی 

نیروهای خارجی دفاع کنیم.«
این مقام آیساف گفت با آن که در کنفرانس 
بن اول نیروهای آیساف متعهد به دفاع از 
شده  خارجی  برابر حمالت  در  افغانستان 
ماموریت  تایید  که  آن  از  پس  اما  بود، 
امنیت  شورای  به  المللی  بین  نیروهای 
سازمان ملل متحد واگذار شد، وظیفه دفاع 
از  برابر حمالت خارجی  افغانستان در  از 

عهده آیساف خارج گردید.

  انتظارات افغانستان
از مردم در والیت های نورستان  شماری 
ها خانه های  پراکنی  راکت  اثر  در  کنر  و 
خود را ترک کرده اند. شماری از مردم در 
اثر راکت  والیت های نورستان و کنر در 
کرده  ترک  را  خود  های  خانه  ها  پراکنی 

اند.
تحلیلگران  همچنین  و  افغانستان  پارلمان 
کرده  انتقاد  بین المللی  نیروهای  از  بارها 
اند که چرا در برابر حمالتی که از خاک 
افغانستان  شرقی  والیات  بر  پاکستان 
اند.  کرده  سکوت  می گیرد،  صورت 
نمایندگان پارلمان گفته اند در صورتی که 

امریکا از افغانستان در برابر حمالت راکتی 
سند  موجودیت  نمی کند،  دفاع  پاکستان 

همکاری های استراتژیک معنایی ندارد.
و  کنر  والیات  بر  که  راکت هایی  اثر  در 
کشته  تن  چندین  کرده  اصابت  نورستان 
شده و صدها خانواده خانه و زمین شان 
این  امن  ولسوالی های  به  و  کرده  ترک  را 
والیت ها پناه برده اند. پاکستان گفته است 
به جا  پاکستانی در والیت کنر جا  طالبان 
شده اند و با عبور از مرز سربازان ارتش 

این کشور را سر می برند.
وزیر داخله پاکستان حمله بر مالله یوسفزی 
فعال تعلیم و تربیه را نیز به طالبان پاکستانی 
نسبت داد که به گفته او در خاک افغانستان 
فعالیت دارند. اما مقام های امنیتی افغانستان 
را  افغانستان  در  پاکستانی  طالبان  وجود 
این  در  طالبان  اند  گفته  و  کرده  تکذیب 

مناطق فعالیت ندارند.
رییس جمهور کرزی اخیرا شکایت کرد که 
ایاالت متحده امریکا افغانستان را در برابر 
می گیرد،  پاکستان صورت  از  که  حمالتی 
حمایت نمی کند. وزارت خارجه افغانستان 
زمانی  امریکا  متحده  ایاالت  است  گفته 
خارجی  حمالت  برابر  در  افغانستان  از 
کشور  دو  هر  که  کرد  خواهد  حمایت 
توافقنامه همکاری های نظامی را امضا کنند 
و در متن این توافقنامه دفاع از افغانستان 
امریکا  متحده  ایاالت  از وظایف  یکی  نیز 

شمرده شود.
این در حالی است که سند همکاری های 
استراتژیک بین افغانستان و امریکا به این 
نکته اشاره شده در صورتی که افغانستان از 
سوی کشورهای همسایه مورد حمله قرار 
گیرد، ایاالت متحده امریکا افغانستان را در 

برابر چنین حمالتی یاری خواهد کرد.

          احمدعمران
پیش از فرارسیدن روزهای خجسته و میمون عید سعید 
اضحی مردم افغانستان شاهد ارسال دو نامه از سوی دو 
تن از مهم ترین سران مخالفان کشور عنوانی شخصیت 
سوی  از  نخست  نامه  بودند.  کشور  دولتمردان  و  ها 
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی به نشانی شماری 
از سران جهادی و شخصیت های مطرح سیاسی کشور 
ارسال شده است. این نامه مواضع جدید و نه چندان 
کشور  مهم  مسایل  قبال  در  را  حزب  این  تامل  قابل 
نشان می دهد. آقای حکمتیار که در طول دو دهه در 
برج حاج سیاسی خود مستقر شده فکر می کند که هر 
ازگاهی با ارسال چنین نامه ها و تاکید برمواضع پیشین 
مناسبات مدرن سیاسی  برای خود در  تواند جای  می 
کشور باز کند. این نامه که به وسیله غیرت بهیر داماد و 
نماینده سیاسی حزب اسالمی به افغانستان وارد شده، 
نشان می دهد که حزب اسالمی هنوز تعریف مشخصی 
از وضعیت جدید سیاسی کشور ندارد و نه هم می داند 
که افغانستان در طول یک  دهه اخیر با چه مشکالت 
و گرفتاری های دست و پنجه نرم می کند. نامه آقای 

در  سعی  داده  قرار  هدف  را  سال2014  که  حکمتیار 
انتخابات ریاست  از  افغانستان پس  تبیین وضعیت در 
جمهوری دارد و تاکید اصلی آن بر نوعی مشوره دادن 
و ابراز دلسوزی برای افغانستان پس از حضور نیروهای 
خارجی از کشور است. آقای حکمتیار که به ناگهان به 
فکرمردم افغانستان افتاده دراین نامه سعی کرده است 
که از تمام شخصیت ها و سران جهادی کشور بخواهد 
خارجی  نیروهای  حضور  از  پس  افغانستان  برای  که 
که  است  مخالفان  سران  از  حکمتیار  آقای  بیندیشند. 
بیشترین طرفدارن را در دورن ساختار سیاسی کشور 
داراست و برخی از مهم ترین چهره های این حزب در 
طول ده سال گذشته در کنار آقای کرزی قرار داشتند 
پرشمار  از  اسالمی  حزب  که  شود  می  گفته  حتا  و 
بوده  گذشته  سال  ده  در  دولت  مخالف  احزاب  ترین 
که توانسته چندین وزیر و والی را در والیات مختلف 
کشور داشته باشد. و اما نامه دوم به اصطالح از رهبر 
مواصلت  افغانستان  دولت  نشانی  به  عمر  مال  طالبان 
کرده است. مال عمر رهبر گروه طالبان در ماه های اخیر 
به شدت در انزوا قرار گرفته و حتا شایعاتی مبنی بر 

بیماری و یا مرگ او منتشر شده است.  شاید ارسال نامه 
تازه رهبر گروه طالبان حکایت از این داشته باشد که 
فرد شماره یک این گروه هم چنان در قید حیات بسر 
ادعاهای دشمنان او می تواند رهبری  می برد و خالف 
این گروه را انجام دهد. این پیام حاوی این نکته است 
که گروه طالبان در ده  سال گذشته و پیش از آن نه تنها 
مرتکب اشتباهی نشده است بلکه پیروزی آن نیز قریب 
شاهد  دیگر  بار  یک  افغانستان  مردم  و  است  الوقوع 
بود.  خواهند  کشور  در  طالبان  اسالمی  امارت  احیای 
این دونامه هرچند که از دو مرجع و از دو نوع رویکرد 
سیاسی خبر می دهند ولی در اصل از مواضع یکسانی 
پیروی می کنند. نامه حکمتیار ناشی ازفروپاشی فکری 
و اندیشه گی در این حزب دارد که نمی داند چگونه 
با قضایای کشور برخورد کند؛ ولی نامه مالعمر نشان 
از آن دارد که هنوز رهبری این گروه را بیگانگان انجام 
می دهند و حتا در صورت نبود رهبر این گروه نباید به 
فروپاشی کامل آن صحه گذاشت. لحن نامه مال محمد 
با نامه های پیشین او که به مناسبت فرا رسیدن  عمر 
دهد  می  نشان  و  دارد  فرق  کامال  می شد  منتشر  عید 

که این گروه برخالف ادعا های که وجود دارد دیگر 
توانایی مانور سیاسی در کشور را ازدست داده است. 
حاال این نامه مشخص نمی کند که رهبر گروه طالبان 
ارسال کرده است. ولی  را  نامه  این  از کجا و چگونه 
لحن نامه به گونه یی است که از پیروزی های واهی و 
بدون پشتوانه ای این گروه خبر می دهد. نامه مال عمر 
در حالی منتشر می شود که این گروه با بمب گذاری 
در نزدیکی مسجدی در شهر میمنه در والیت فاریاب 
در نخسین روز عید سعید اضحی جان ده ها تن از هم 
وطنان بیگناه ما را گرفتند و یکی از سیاه ترین دستاورد 
های خود را در زمینه کسب هژمونی سیاسی و نظامی 
به ثبت برسانند. طالبان در حالی برای صلح و امنیت در 
کشور نامه می فرستد که جان انسان های بیگناه را در 
فاریاب می گیرد و از سوی دیگر  حامد کرزی رییس 
جمهوری کشور از این گروه می خواهد که دست از 
بپیوندد.  به روند گفتگوی های صلح  و  بردارد  جنگ 
این در حالی است که ریاست جمهوری کشور در طول 
ده سال گذشته نمی داند که در قبال مخالفان مسلح چه 

سیاستی را باید دنبال کند.    
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آب کابل از دریای پنجشیر...
 از آب های سطح زمین را برای باشندگان شهر کابل فراهم کند؛ 

اما تاکنون به این مساله کمتر توجه شده است.
های  رودخانه  که  می برد  رنج  آبی  کم  از  درحالی  افغانستان 
خروشان این سرزمین به کشورهای همسایه سرازیر می شوند. به 
نظر می رسد که افغانستان کدام نظام حقوقی کارآمد برای استفاده 

آب های خود ندارد. 
شهر کابل در تابستان گذشته شاهد رقابت بر سر حفر چاه های 
عمیق بود. وقتی باشندگان این شهر با کمبود آب روبرو شدند، 
دست به حفر چاه هایی به عمق 60 تا 80 متر زدند. حفر این چاه 
ها سبب شد تا سایر چاه های کم عمق بخشکند. حمید می گوید: 
»در حدود 100 تا 150 متر چاه های عمیق می زنند. به همین 

دلیل مردم با کمبود آب مواجه هستند«.
سکندر، یک باشنده دیگر کابل می گوید خشکسالی نیز سبب 
شد تا چاه هایی که به عمق 20 تا 30 متر حفر شده بودند، در 
سال جاری خشک شوند و حاال مردم مجبور هستند که با کندن 
چاه های عمیق آب آشامیدنی خود را تامین کنند: »از یک طرف 
مردم  رود؛  می  پایین  آب  ساله سطح  همه  و  است  خشکسالی 

مجبورند همه سال چاه حفر کنند«.
به دنبال هشدارها نسبت به کمبود آب آشامیدنی در شهر کابل، 
حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا بر روی دریای پنجشیر 
که در شمال شرق شهر کابل واقع است، سدی را ایجاد کند و از 
آنجا آب آشامیدنی پایتخت را تامین کند. مقام های حکومتی گفته 

اند که تکمیل این پروژه هشت سال را در بر خواهد گرفت.

کابل شاهد یک عید...
همکاری  نهایت  دهنده  نشان  این  و  است  بوده  پتاقی ها صفر   

شهروندان کابل با پولیس است.«
او می گوید که شهروندان کابل موارد امنیتی را به خوبی مراعات 

کردند و کابل شاهد یک عید آرام و بی سرو صدا بود.
شهروند کابل در حالی روزهای عید را به آرامی تجلیل کردند 
که انفجار در شهر میمنه تمامی خوشی های مردم این والیت را 

گرفت.
در حمله انتحاری در مسجد عیدگاه شهر میمنه نزدیک به 50 تن 

کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند.

فاریاب  والیت  در  اخیر  های  سال  در  حمله  خونبارترین  این 
خوانده شده است.

ماموران امنیتی اما در شهر کابل به شدت رفت و امد را در کنترل 
داشتند و قبل از عید نیز اعالم شد که هزاران مامور پولیس در 

نقاط مختلف شهر مستقر شده اند.
با  کابل  در  عید  از  پیش  روز  یک  کابل  شهر  پولیس  فرمانده 
خبرنگاران گفت: »به تمام حوزه های امنیتی این شهر فرمان داده 
با  و  بپردازند  به گزمه  دوامدار  به صورت  عید  ایام  در  تا  شده 

عامالن بی نظمی در شهر، برخورد جدی کنند.«
این نخستین عید در سال های گذشته در کابل خوانده شده است 

که بدون آتش بازی و انفجار سپری شد.

شناسنامه های الکترونیکی...
را  قبلی  رأی دهی  کارت های  شورا  این  اعضای  نشست   
در  کارت ها  این  از  استفاده  گفت:  و  کرد  عنوان  غیراستاندارد 
مواجه خواهد  با چالش  را  روند  این  شفافیت  آینده،  انتخابات 

کرد.
پیشنهادات  و  خواسته ها  به  افغانستان  دولت  اگر  افزود:  ناطقی 
این شورا توجه نکند، مردم افغانستان شاهد انتخاباتی عادالنه و 

شفاف نخواهند بود.
سخنانی،  در  نیز  پارلمان  نماینده  سعادتی  اسد اهلل  همچنین 
را  انتخابات  کمیسیون  در  خارجی  کارمند  دو  موقتی  عضویت 

در شفافیت این پروسه مؤثر خواند و اظهار داشت: استدالل در 
خصوص زیر سئوال بردن حاکمیت ملی و مداخله خارجی در 
افغانستان با حضور 2 ناظر خارجی در کمیسیون انتخابات، بسیار 

ضعیف و بی اساس است.
حامد کرزی دو هفته پیش ضمن مخالفت با حضور دوکارمند 
خارجی در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، این امر را 

در تضاد با حاکمیت ملی افغانستان عنوان کرد.
افغانستان در سال  انتخابات ریاست جمهوری  آن که  با وجود 
ایتالف های  و  احزاب  اکنون  هم  از  اما  می شود  برگزار   1393

سیاسی افغانستان رایزنی را در این خصوص آغاز کرده اند.
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میان  در  را  کاربرد  بیشترین  روزها  این   »2014« زمان 
مردم افغانستان پیدا کرده است. برخی تالش می کنند 
پیش از سال 2014 این کشور را ترک کنند. فرهنگی های 

افغانستان چه فکر می کنند؟
در سال 2014 که قرار است نیروهای بین المللی افغانستان 
انتخابات ریاست جمهوری  این کشور  را ترک کنند و 
می شود.  عنوان  عطف  نقطه  یک  نماید،  برگزار  را 
مقام های غربی و افغانستان همواره تاکید کرده اند که 
این کشور بعد از سال 2014 با وجود همه مشکل، از 
دامنگیر  دیگری  بحران  و  بود  برخوردار خواهد  ثبات 
این کشور نخواهد گردید. اما واقعیت های عینی جامعه 

با این تاکیدات مقام ها متفاوت به نظر می رسد.
به دوران  یازده سال گذشته فرهنگ و هنر نسبت  در 
طالبان رشد چشم گیری داشت. بسیاری از نویسندگان 
شان  کشور  به  دوباره  خارج  از  افغان  هنرمندان  و 
اما  کردند.  شروع  فرهنگی  فعالیت های  به  و  برگشتند 
این  آینده  به  نسبت  اکنون  افغانستان  فرهنگی  جامعه 
با دلهره و  کشور نگران است و به سوی سال 2014 

ترس می نگرد.
کاوه جبران، شاعر و نویسنده افغان می گوید نخستین 
افغان  فرهنگیان  به   2014 سال  احتمالی  بحران  ضربه 
و  بد  نشانه های  این  با   2014 »سال  رسید:  خواهد 
بدی  بسیار  سال  یک  دارد،  وجود  که  ناامیدکننده یی 
خواهد بود و سالی خواهد بود که اولین ضربه خود را 

به جامعه فرهنگی افغانستان وارد خواهد آورد«.
نگران برگشت تحجر

آقای جبران می گوید جامعه فرهنگی افغانستان همواره 

تا  شده  سبب  همین  و  بوده  پذیر  آسیب  بحران ها  از 
فرهنگیان افغان نسبت به سال 2014 با شک و تردید 
از  حاکی  نشانه ها  تمام  حاضر  شرایط  »در  بنگرند: 
وضعیت بد است. جامعه جهانی عماًل جنگ را باخت، 
دوباره  متحجر  نیروهای  فرماست،  حکم  طالب  عمال 
برگشته به جامعه. شما تقسیم قدرت را در دولت می 
بینید. قانون اساسی برای تمام نیروهای مقتدر و متحجر 

این جامعه باج می دهد«.
افغانستان  در  قدرت و سیاست  نویسنده،  این  باور  به 
در دست حلقات سنتی و زورمدار است به این دلیل 
خواهند  حلقات  همین  قربانی  فرهنگیان  و  هنرمندان 
شد. نویسندگان افغان می گویند با آن که امید می رفت 
پس از شکست طالبان از قشر روشن جامعه در سیاست 
و حکومت داری استفاده شود اما چنان نشد و جامعه 

فرهنگی افغانستان به حاشیه رانده شد.
بسیاری زنان نگران اند که با خروج نیروهای خارجی، 
شوند.  زندانی  خانه  چهاردیواری  در  دیگر  بار  یک 
بسیاری زنان نگران اند که با خروج نیروهای خارجی، 

یک بار دیگر در چهاردیواری خانه زندانی شوند.
مریم میترا، شاعر جوان می گوید مهم ترین هدفش این 
است که در وطن خودش به آرزوهایش برسد، اما از 
یک »پایان بد« در سال 2014 نگران است زیرا در مدت 
یازده سال گذشته هزاران شهروند افغان و خارجی در 
افغانستان جان دادند تا این کشور بار دیگر به مرکزی 
چنین  دیگر  بار  حاال  اما  نشود  تبدیل  تروریسم  برای 

نگرانی ای به وجود آمده است.
میترا می گوید: »از دو دیدگاه به این مساله نگاه می کنم: 

بسیار  بسیار  که  رود  هدر  تالش ها  تمام  که  این  یکی 
بدبختی است، اوج بدبختی است برای مردم افغانستان. 
مساله دیگر این که جامعه جهانی و دولت تالش کنند 
تا همین وضعیت حفظ شود، حداقل اگر بهتر از این 

نمی شود راه آمده به عقب طی نشود«.
به حدی بحران  افغانستان  او می گوید در صورتی که 
را  این کشور  نماند،  زندگی  برای  که جایی  زده شود 
افغانستان  و  شوم  ناگزیر  من  »اگر  کرد:  خواهد  ترک 
دیگر جایی نباشد که در آن کار کنم، زندگی کنم و به 
اهدافم برسم، ناگزیرم سرزمینم را ترک کنم مثل این که 

پیش از بسیاری ها مجبور شوند از این جا بروند«.
»وطنم را به کل جهان نمی دهم«

نویسندگان  و  هنرمندان  از  شماری  حال،  همین  در 
هیچ  در  و  ورزند  می  عشق  شان  وطن  به  می گویند 
شرایطی نمی خواهند از افغانستان خارج شوند. فرشته 
رعنا، یک تن از آوازخوانان افغان می گوید آهنگ رفتن 
به کشورهای دیگر را ندارد: »همین وطن ماست. همین 
خاک ماست، کجا برویم. اگر ما رونده می بودیم وقت 
می رفتیم. در همین وطن خود زندگی می کنیم در همین 

جا هستیم«.
برخی از این هنرمندان به این باورند که هیچ کشوری 
به اندازه افغانستان برای شان عزیز نیست. ریتا وژمه، 
هنرمند دیگر افغان می گوید: »اگر مرگ باشد در هر 
کشوری که باشیم مرگ می آید. همین وطن ماست. در 
همین جا هستیم. اگر می میریم همین جا می میریم و 
همین  هستیم.  خود  وطن  همین  در  هستیم  زنده  اگر 

خاک خود را به کل جهان نمی دهیم«.
استاد گل زمان از هنرمندان با سابقه افغانستان می گوید 
در صورتی که شرایط برای زندگی در افغانستان پس از 
سال 2014 مهیا نباشد، مجبور است کشورش را ترک 
کند: »وطنم را این قدر دوست دارم که سال های سال 
نباشد و اوالدم  نان  اگر  اما  در گرسنگی سپری کردم. 
طرفی  کدام  به  حتمی  شوم  می  مجبور  باشد،  گرسنه 
بگریزم. من با عزت، شهامت و غیرت هنر آموختم، اما 

دولت در قصه ما نیست«.
این هنرمند افغان می گوید در یازده سال اخیر با وجود 
سرازیر شدن میلیاردها دالر به افغانستان، زندگی آن ها 
به  خدمت  عرصه  در  ها  کمک  این  و  نکرد  تغییری 

فرهنگ و هنر هزینه نشد.

یک مرد فقیر در والیت بادغیس خود را حلق آویز کرده 
نتیجه  در  هرات  در  دختر  یک  و  است  داده  جان  و 

اسلحه دست داشته اش کشته شده است.
بادغیس گفت  والی  مجیدی، سخنگوی  الدین  شراف 
که یک مرد که باشنده ولسوالی قادس این والیت بود، 
سپرده  جان  و  کرده  آویز  حلق  را  خود  دوشنبه  شب 

است.

آقای مجیدی افزوده است که این فرد به دلیل مشکالت 
روحی دست به این کار زده است، اما ولسوال قادس 
به دلیل فقر و مشکالت  این فرد  باورست که  این  به 

خانواده گی خود را به دار آویخته است.
از 35  بیش  از چالش های است که  افغانستان  فقر در 
درصد مردم کشور از آن رنج می برند و زیر خط فقر 

قرار دارند.

فقر مشکلی است که گویا دها تن را مجبور به کارهای 
دور از انتظار کرده و چندی پیش یک جوان به همین 

دلیل در والیت هرات خود را حلق آویز کرده بود.
پیش از این در شهر کابل خانواده یی به خاطر فقر شدید 
کودک شان را فروخته بودند تا بقیه کودکان خانواده از 

گرسنه گی نجات دهند.
از سوی دیگر، یک دختر نوجوان در والیت هرات نیز 

در نتیجة شلیک گلوله یی جان باخته است.
عبدالحمید حمیدی، آمر امنیت فرماندهی پولیس هرات 
تنفگچه  با  نوجوان  دختر  این  که  گفت  گذشته  روز 
برادرش که کارمند ریاست مبارزه با تروریزم فرماندهی 

هرات است، بازی می کرد که فیر شده است.
این  نتیجه  در  کوچک  بانوی  این  احمیدی،  گفته  به 
گلوله، به گونة شدید زخم برداشته و پس از یک ساعت 

دراتر شفاخانه حوزوی این والیت جان سپرده است.
بین  دختر  این  که  اند  گفته  هرات  صحی  مسووالن 

هجده تا بیست سال سن داشت.
اسلحه موجود در شماری از خانواده ها تلفاتی را در پی 
داشته است که در برخی موارد منجر به قتل ناخواسته 
بارها  و  شده  عضو  دیگر  توسط  خانواده  عضو  یک 

رویدادهای تاسف باری را به بار آورده است.

نگرانی فرهنگیان از افغانستان پس از 2014 

»فرهنگیان به حاشیه  زده شدند«
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خودکشی 
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بادغیس

»قندهار پایتخت ترور...
 از شبکه های جاسوسی توجه خود را به قندهار معطوف کرده اند. 
ما واقعًا نمی دانیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است و چه کسی 

پشت این ماجراست.
سایر  و  مخدر  مواد  قاچاقچیان  تبهکار،  گروه های  این،  بر  عالوه 

گروه های خالفکار از این کالف سردرگم سوءاستفاده می کنند.
عالوه بر این قتل ها، خشونت های دیگری نیز در این شهر جنوبی 
افغانستان رخ می دهد که موجب می شود جان افراد بیشتری گرفته 
شود. از آن میان می توان به کارگذاشتن بمب های کنار جاده ای توسط 
طالبان اشاره کرد که عالوه بر کشتن نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی 

افغانستان، جان بسیاری از غیر نظامیان را نیز به خطر می اندازد.
طالبان با تهدیدهای خود باعث شده تا کمتر کسی خواهان به دست 
که  حالیست  در  این  شود.  والیت  این  در  دولتی  مقام های  گرفتن 
نیز از تهدیدهای طالبان  حتی مقام های سطح پایین و غیر نظامیان 

در امان نیستند.

دو عامل انتحاری در بغالن...
 به تن داشت، در آوردند تا بتوانند این بمب  را بررسی کنند.

لعل محمد احمدزی، سخنگوی پولیس در شمال اعالم کرد، بیش از 
نیمی از کشته شدگان در انفجار میمنه جزو نیروهای پولیس بودند.

روز  که  قربان  عید  مراسم  در  ما  هموطنان  که  هنگامی  افزود:  وی 
جمعه برگزار شد، شرکت داشتند، این عامل انتحاری خود را منفجر 

کرد.
اینکه جنرال عبدالخالق اقصای، فرمانده پولیس والیت  با اعالم  او 
فاریاب نیز مورد هدف این عملیات انتحاری بوده، گفت: به محض 
اینکه فرمانده پولیس سوار وسیله نقلیه خود شد، این عامل انتحاری 

خود را منفجر کرد.
کرزی  رییس جمهور  آنکه  از  قبل  درست  انتحاری  حمله  این 
درخواست خود مبنی بر ملحق شدن  طالبان به دولت را بار دیگر 
تکرار کند، در ساعت 9 صبح به وقت محلی روز جمعه مصادف با 

عید قربان رخ داد.
با وجود اینکه 11 سال از حضور نیروهای ناتو می گذرد اما همچنان 
خشونت ها در کشور در حال افزایش است و این امر نگرانی هایی را 
به وجود می آورد که 350 هزار نیروی امنیتی افغان که اغلب مورد 
هدف طالبان هستند، چگونه می توانند پس از خروج نیروهای ناتو 

امنیت این کشور را به دست بگیرند.
در  انتحاری  حمله های  سری  از  رویداد  جدیدترین  حمله  این 
افغانستان  پولیس  و  دولت  مقام های  ارتش،  علیه  اخیر  هفته های 

محسوب می شود.

قهرمان  نخستین  رحیمی  حمید 
با  امروز سه شنبه  افغانستان،  مشت زن 
سید ایمبلوا حریف تانزانیایی خود در 
رقابت  به  کابل  در  جرگه  لویه  خیمة 

می پردازد.
نیرومند  زنان  ازمشت  رقیب  هردو 
جهان هستند وتا حاال مدال های زیادی 

را ازمسابقات خود بدست آورده اند.
بین المللی  بزرگ  بازی  نخستین  این 
است که در افغانستان برگزار می شود.

از  صدهاتن  نفس گیر،  رقابت  این  در 
شهروندان کشور نیز اشتراک می کنند.

با  صحبت  در  پیشتر  ایمبلوا  و  رحیمی 

سنگین  نبرد  به  را  یک دیگر  رسانه ها 
فراخوانده بودند.

نبرد سنگین مشت زنی در کابل

د سولې لپاره یوه...
 پامه ونه وغورځوي؛ ځکه دا يوې لوبې ته ورته کړنې دي، چې کله کله يې 
قواعد توپیر کوي او دلته ده چې د افغانانو هوښیاري او بیداري اغېزمن رول 

لوبوالی شي.
د نوموړي په خبره، سوله د افغانانو په مشرۍ راتالی شي او افغانان کوالی 
شي خپل برخلیک خپله وټاکي، که څوک ورسره په دې برخه کې مرسته 
کوي د خبرو زمینه يې ورته برابره کړي، امکانات دې په واک کې ورکړي 
او د هغو السوهنو مخنیوی دې وکړي، چې د پرديو د سیاسي ګټو تضمین 

کوي او د هغوی ګټې خوندي کوي.
د  کې  رهبرۍ  په  طالبانو  د  او  پاکستان  پر  خبره،  په  قاسمیار  ښاغلي  د 
او اړيکو او په اسالمي نړۍ کې يې خاص ځای ته  سعودي عربستان نفوذ 
په کتو سره هیله شته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي 

عربستان مرسته اغېزمنه وي.
سفر  خپل  په  مشر  شورا  عالي  د  سولې  د  ته  عربستان  سعودي  وايي،  هغه 
کې له سعودي چارواکیو وغوښتل چې له خپل نفوذ نه په ګټې اخیستنې 
سره دې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مرسته 

وکړي.
نوموړی وايي، له نېکه مرغه چې اوس ټوله اسالمي نړۍ، مخکښ اسالمي 
مرکزونه لکه االزهر، د سعودي مخکښ مشران او مفتیان او د نورې اسالمي 
ورته  نور  او  بريدونه  ځانمرګي  ټول  سره  دريځ  روښانه  يوه  په  مشران  نړۍ 
هغه کړنې چې په کې ملکي بې ګناه مسلمانان او افغانان مړه کېږي هغه له 

اسالمي اصولو سره خالف او حرام بللي دي.
د سولې د عالي شورا دغه چارواکی وايي، عربستان  چې له سیاسي او مالي 
پلوه د پاکستان مالتړ کوي کوالی شي چې پر پاکستان فشار راوړي  او دېته 
يې چمتو کړي، چې سولې ته غاړه کېږي او د دغه کار لپاره د افغانستان، 
د  همدارنګه  او  اړخېزې  درې  منځ  تر  عربستان  سعودي  او  پاکستان 
افغانستان، پاکستان، سعودي او امريکا ترمنځ څلور اړخیزې ناستې تر سره 
شي او په کې داسې تفاهمونه وشي چې د افغانانو په مشرۍ بین االفغاني 

ډيالوګ ته زمینه برابره شي.
ښاغلی قاسمیار زياتوي، سره له دې چې دوی د سولې غېږه خالصه کړې 
ته زور ورکړی، د سولې د  بريدونو  والو مخالفانو خپلو  وار وسله  وار  په  خو 
عالي شورا مشر يې وواژه، په تخار کې يې بېګناه خلک ووژل او په لسګونو 
او د  نور بريدونه يې وکړل خو په وينا يې چې د دوی غوښتنه پر حقه ده 

سولې غوښتنه ده.
د هغه په خبره، پاکستان د سولې په خبرو اترو کې اساسي رول لري، ځکه 
له هماغه ځايه تجهیز  والو مالتړ کوي،  له وسله  اوس هم  چې دغه هېواد 

کېږي او په پرمختللو وسلو او ټېنکالوجۍ سمبالېږي.
هغه  وينا،  په  مسوول  د  کمېټې  د  اړيکو  بهرنیو  د  شورا  عالي  د  سولې  د 
ټېنکالوجي چې وسله والو طالبانو د سولې د عالي شورا د مشر په وژلو کې 
کارولې خورا پرمختللې ټېنکالوجي ده چې دا د يوه شخص او يا يوې ډلې 
په وس پوره نه ده بلکې دا د ځینو استخباراتي شبکو کار دی چې وسله والو 

مخالفانو ته يې دغه ډول ټېنکالوجي ورکړې ده.
د ښاغلي اسماعیل قاسمیار په خبره، دوی د سولې غوښتونکي او ټولو ښکېلو 
خواوو ته د سولې بلنه ورکوي خو وايي چې په حقیقتونو هم سترګې نه شي 

پټوالی او نه د فارياب په څېر خونړۍ پېښې له پامه غورځوالی شي.
نوموړی وايي، که چېرې دوی د سولې خبرې اترې له پاکستان سره تر سره 
کړي او سولې موافقتنامه له هغوی سره السلیک کړي؛ نو په وينا يې چې 

يوه ستره تېروتنه به يې کړې وي.
پاکستان  وتل،  افغانستانه  له  ځواکونه  شوروي  چې  مهال  هغه  وايي،  هغه 
د  او  وکړ  استازيتوب  مجاهدينو  افغان  د  کې  کنفرانس  نړيوال  په  ژنیف  د 
مجاهدينو پر ځای يې پرېکړه وکړه او که اوس دوی له پاکستان سره سوله 

وکړي د هماغې تاريخي تېروتنې تکرار به وي.
داسې  کله  کله  کړه،  زياته  چارواکي  شوي  ياد  شورا  عالي  د  سولې  د 
له  او مسله داسې وړانديز کېږي، چې موږ مستقیماً  وړانديزونه هم کېږي 
پاکستان سره خبرې وکړو او د سولې د عالي شورا د مشر له وژلو سره سم 
حکومت يادونه وکړه چې له دې وروسته به د طالبانو پر ځای له پاکستان 

سره خبرې وکړي.
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تاریخ نشان داد هر کس که کنترل قندهار را به دست 
بگیرد، گویی کنترل تمام افغانستان را به دست گرفته 

است.
به گزارش ایسنا به نقل از بی بی سی، والیت قندهار 
و  کرزی  حامد  افغانستان،  رییس جمهور  تولد  محل 
این  است.  عمر  مال  چون  طالبان  رهبران  از  بسیاری 

منطقه را به عنوان قلب تمدن پشتون می نامند.
اما این والیت جنوبی افغانستان صحنه اصلی جنگ و 
ترور نیز محسوب می شود چرا که اقدامات شبه نظامیان 

طالبان در این منطقه بیش از نواحی دیگر است.
براساس آمار منتشر شده از سوی منابع مختلف، در 
والیت  این  در  تروریستی  اقدامات  گذشته  سال   10
باعث کشته شدن بیش از 500 تن از رهبران بلندپایه 
سیاسی و ریش  سفیدان تاثیرگذار قبیله یی شده است. 
به طوری که یکی از افراد سرشناس که در جریان این 
ترورها کشته شد، برادر حامد کرزی، رییس جمهوری 

افغانستان است که توسط محافظ شخصی اش هدف 
شلیک گلوله قرار گرفت و از پای درآمد.

همچنین در میان اشخاص سرشناس دیگری که ترور 
قندهار،  والیت  پولیس  فرمانده  به  می توان  شده اند 
شهردارها، والی ها، ریش سفیدان روستاها و روحانیون 
مذهبی اشاره کرد. عالوه بر این، معلمان، پزشکان و 
دولت  حامی  که  نیز  نظامی  غیر  شهروندان  سایر 
کرزی و نیروهای ایتالفی ناتو محسوب می شوند، از 
به  سالم  جان  طالبان  شبه نظامیان  تروریستی  حمالت 

در نمی برند.
قتل های هدفمند در سایر نقاط افغانستان نیز صورت 
می گیرد، اما تحلیلگران معتقدند حمالتی که در قندهار 
به وقوع می پیوندند بیش از مجموع حمالت صورت 
اخیر  سال های  در  است.  افغانستان  تمام  در  گرفته 
ندهند،  رخ  روزانه  صورت  به  اگر  هدفمند  قتل های 

احتماال به صورت هفتگی به وقوع می پیوندند.

آنکه  از  پس  قندهار  در  »ترور«  به  موسوم  کمپین 
نیروهای   2010 سال  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
خود را در جنوب افغانستان افزایش دادند تا طالبان را 

ریشه کن کنند، شدت گرفت.
شعار اصلی ناتو و نیروهای امریکایی در سال 2010 
برای حمله به والیت هندهار این بود: »اگر قندهار از 
دست برود، افغانستان از دست می رود«، »اگر قندهار 

سقوط کند، افغانستان سقوط می کند«.
قندهار  در  طالبان  شبه نظامیان  بردن  بین  از  عملیات 
به عنوان آزمونی مهم در استراتژی مقابله با اقدامات 
شبه نظامیان محسوب می شود، اما با انجام این اقدامات 
و برقراری ثبات در برخی از مناطق قندهار، طالبان به 

حمالت خود برای نابودی نخبگان شدت بخشید.
این والیت  امنیتی در  »اوضاع  قندهار می گوید:  والی 
بهبود یافته و اقداماتی برای بهتر شدن شرایط امنیتی 
که  است  دلیلی  همان  این  و  است  انجام  حال  در 
تا  می کند  وادار  دولتی  مقام های  ترور  به  را  دشمنان 

شرایط امنیتی را دچار خدشه کنند.
صورت  ترورهای  تمامی  مسوولیت  تقریبًا  طالبان 
مقام های  مکرراً  آن ها  است.  گرفته  برعهده  را  گرفته 
افغان را به دلیل حمایت از نیروهای خارجی تهدید 

به مرگ می کنند.
این امر غیر قابل انکار است که شبه نظامیان طالبان با 
آورده اند چرا  به دست  را  منافعی  ترورها  از  استفاده 
که آن ها مردم را از نظر روانی دچار هراس کرده اند و 
از این هراس سوءاستفاده می کنند. عالوه بر این، این 
قتل ها باعث هراس در میان نخبگان سیاسی، گروه های 
قوی و دینی شده است؛ افرادی که برای تامین امنیت 

و ثبات در کشور مهم هستند.
به  کشور  این  همسایگان  افغانستان  مردم  از  بسیاری 
ویژه پاکستان را مقصر این ترورها می دانند؛ اتهامی که 

مکررا از سوی دولت پاکستان رد شده است.
بدگمانی به شدت در میان اذهان مردم افغانستان رخنه 
کرده است. به طوری که یکی از ساکنان افغان در این 
باره گفت: بیش از 40 کشور به افغانستان نیرو اعزام 
کرده اند و جاسوس های زیادی...      ادامه صفحه 7

»قندهار پایتخت ترور افغانستان«

شورای همکاری احزاب و ایتالف های سیاسی:

شناسنامه های الکترونیکی مانع تقلب در 
انتخابات می شود

شورای همکاری احزاب و ایتالف های سیاسی ضمن 
تأکید بر برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری، 
خواستار تکمیل روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی 

توسط دولت تا برگزاری این انتخابات شد.
شورای همکاری ایتالف های سیاسی افغانستان امروز 
با صدور اعالمیه یی ضمن حمایت از طرح پیشنهادی 
لیست  تنظیم  و  تهیه  بر  مبنی  انتخابات  کمیسیون 
رأی دهندگان در سراسر افغانستان، خواهان آغاز این 

روند شد.
در اعالمیه این شورا از سازمان ملل و جامعه جهانی 
نیز خواسته شده است تا با تهیه بودجه مورد نیاز برای 
با  لیست رأهی دهندگان،  تنظیم  انتخابات و  برگزاری 

کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند.
و  زمینه  که  شده  تأکید  اعالمیه  این  دیگر  بخش  در 
امکانات توزیع شناسنامه های الکترونیکی فراهم است 
و دولت باید تا فرا رسیدن زمان انتخابات این پروسه 

را تکمیل کند.
اعضای شورای همکاری احزاب و ایتالف های سیاسی 
همچنین در این اعالمیه، خواستار رفع هرگونه موانع 
و ابهاماتی شدند که شفافیت و عادالنه بودن انتخابات 

را زیر سئوال می برد. 
وایتالف های  احزاب  همکاری  شورای  میان،  دراین 
کشور  در  نیز  مختلط  انتخاباتی  برسیستم  سیاسی، 
تاکید می ورزد وآماده ساختن فهرست رأی دهندگان 
را یکی از شرایط اصلی برگزاری یک انتخابات شفاف 

درافغانستان می داند.
است:   گفته  ملی  ایتالف  عضو  عاصم  انجینرمحمد 
شفاف،  انتخابات  یک  برگزاری  برای  ما  »پافشاری 
اصلی را در ترتیب فهرست رأی دهندگان می دانیم. 

حکومت باید در این باره جدی عمل کند.«
و  احزاب  همکاری  شورای  عضو  ناطقی  محمد 
ایتالف های سیاسی در...      ادامه صفحه 6
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فرمانده پولیس کابل:
کابل شاهد یک عید 

آرام و بی سرو صدا بود

بدون  و  آرام  معمول،  خالف  بر  کابل  در  عید  روزهای 
صدای انفجار »پتاقی« سپری شد.

یک روز پیش از عید جنرال ایوب سالنگی فرمانده پولیس 
کابل هشدار داده بود با افرادی که باعث اخالل امنیت در 

شهر شوند، برخورد جدی خواهد شد.
آقای سالنگی می گوید که استفاده از پتاقی امنیت شهر را به 
هم می زند و ماموران پولیس با عامالن این گونه انفجار ها 

برخورد خواهند کرد.
حاال او می گوید که در روز های عید، مال امامان مساجد 
مواد  از  جلوگیری  برای  را  همکاری  نهایت  خانواده ها  و 

منفجره با پولیس داشتند.
سالنگی می گوید که صدها شهروند کابل با شماره تلفن های 
100 و 119 تماس گرفتند و برخی از حوادث احتمالی قبل 

از وقوع نیز خنثی شده است.
کابل همواره در روزهای عید شاهد انفجار ناشی از پتاقی 
بوده که در برخی موارد به کودکان نیز آسیب وارد کرده 

است.
انفجار  از  ناشی  صدای  که  می گویند  کابل  در  خانواده  ها 

پتاقی آنان را اذیب می کند.
گفت:  بخدی  خبرگزاری  به  سالنگی  ایوب  جنرال 
»خوشبختانه در این عید استفاده 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 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

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330

والیت قندهار واقع در جنوب افغانستان منطقه یی خوگرفته به خشونت است. عالوه بر 
این، قندهار محل رشد طالبان محسوب می شود، اما موج اخیر ترورها در منطقه که با قتل 

نخبگان سیاسی قوت گرفته باعث نگرانی و حیرت ناظران بین المللی شده است.


