
امریکا  متحدة  ایاالت  بین المللی  انکشاف  ادارة  رییس 
آینده،  افغانستان در سال های  از  اعالم حمایت  ضمن 
گفته است که پس از این باید مردم و  دولت افغانستان 

پیشگام شوند، چون مالیه دهنده گان امریکا تا ابد آن ها 
را تمویل نمی کنند.

خیلی  افغانستان  برای  را  گذشته  سال  دیر،  الکس    
با  افغانستان  سال  این  در  که  گفته  و  دانسته  پرثمر 

ایاالت متحده امریکا سند همکاری های استراتیژیک را 
به امضا رسانید و همچنان کنفرانس شیکاگو و توکیو 

دست آوردهای خوبی را به دنبال داشت.
  الکس دیر رییس...         ادامه صفحه 6
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نیاسایید، زنده گی در گذر است. بروید دلیری کنید و پیش از آن که بمیرید، 
چیزی نیرومند و متعالی از خود به جای گذارید، تا بر زمان غالب شوید.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

داکتر کاظمی در مراسم سالگرد شهدای 15 عقرب بغالن:

سهل انگاری نسبت به فاجعة بغالن 

روند ترورها را افـزایش داد

رشد  که  می دهد  نشان  آسیایی  انکشاف  بانک  گزارش  یک 
اقتصادی افغانستان در سال های 2012 و 2013 میالدی، 6.9 و 

6.5 درصد خواهد بود.
اقتصادی  رشد  اندک  کاهش  آسیایی  انکشاف  بانک  مقام های 
ندانسته  کننده  نگران  را  میالدی   2013 سال  در  افغانستان 
زراعت  سکتور  کشور  این  اقتصاد  رشد  برای  که  می گویند 

افغانستان باید تقویت شود.
برمبنای گزارش دورنمای انکشافی آسیا که از سوی این بانک 
میالدی 6.5 درصد  آیندة  افغانستان در سال  است،  تهیه شده 
رشد اقتصادی خواهد داشت....     ادامه صفحه 6

حمالت داخلی در میان نیروهای امنیتی افغانستان نیز 
افغانستان  قربانی گرفت. چهار تن از ماموران پولیس 

هلمند  والیت  در  امنیتی  پسته  یک  در 
توسط همکاران شان به قتل رسیدند.

این  که  گفتند  هلمند  والیت  مقام های 
امنیتی  نیروهای  میان  در  تیراندازی 
ولسوالی  در  شب  شنبه  پنج  افغانستان 
که  افتاد  اتفاق  والیت  این  گرشک 
داخلی«  »حمالت  از  مورد  تازه ترین 

است.
توریالی، فرمانده امنیه ولسوالی گرشک 
به خبرگزاری فرانس پرس گفت: »شب 
توسط  پولیس  چهار  بجه،  ده  ساعت  حوالی  گذشته 

امنیتی  پسته  یک  در  همکاران شان  از  تن  پنج  شلیک 
کشته شدند«.

به گفته فرمانده امنیه گرشک، همه پنج پولیس حمله 
کننده بعد از قتل همکاران شان گریخته اند. او افزود 
که این پنج مامور پولیس برای تقویت این پسته امنیتی 
آنجا  به  طالبان  حمالت  مقابل  در  آن  از  محافظت  و 

فرستاده شده بودند.
هم  و  مهاجمان  هم  که  گفتند  هلمند  محلی  مقام های 
جدیداً  حادثه،  این  در  پولیس  شده  کشته  ماموران 
از  پیش  که  است  در حالی  این  بودند.  استخدام شده 
این معموالً نیروهای خارجی...       ادامه صفحه 6

بانک انکشاف آسیایی:

کاهش رشد اقتصادی 
افغانستان نگران کننده 

نیست

چهار پولیس توسط همکاران شان کشته شدند

وزارت دفاع با رد گزارش سیگار:

در مورد توانایی نیروهای افغان سوالی وجود ندارد

الکس دیر به مردم و دولت افغانستان:

پیشگام شوید مالیه دهنده گان امریکا تا ابد 
شما را حمایت نمی کنند

اما و اگرهای 
انتخابات
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شوکران 
سرخ در 
چــاهِ  آهـو

کتاب هایی که 
قبل از چاپ 

می پوسند

در برگ ها

آجـندای 
مـلی

وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار یا اداره بازرسی 
عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان را رد کرده و 
امنیتی  نیروهای  توانایی  مورد  در  واقعیت ها  علیه  آنرا 

افغانستان خوانده است.
سیگار هشدار داده که نزدیک به 12 میلیارد دالر کمک 
در  افغانستان،  در  نظامی  جدید  تاسیسات  به  امریکا 
کادر  نبود  که  داده  هشدار  و  دارد  قرار  خطر  معرض 
شد  خواهد  باعث  احتماالً  پولیس،  و  ارتش  در  کافی 

این تاسیسات از کار بیفتند.

این  که  می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت  اما 
دستاوردها محفوظ خواهند ماند و نیروهای افغان 

توانایی شان را حفظ خواهند کرد.
که  است  گفته  رسانه ها  به  عظیمی  ظاهر  جنرال 
آموزش های  ناتو،  معیارهای  با  افغانستان  ارتش 

نظامی را فرا گرفته است.
نمایانگر  گزارش ها،  گونه  این  که  گفته  عظیمی 
وضعیت کشور نیست و در مورد توانایی نیروهای 
افغان نیز سوالی وجود ندارد....    ادامه صفحه 6
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انتخابات  دقیق  زمان  پیش،  روز  دو 
ریاست جمهوری اعالم شد. این خبر درست 
در زمانی نشر می  شود که هنوز چالش ها و 
عملِی  برگزاری  فراراه  فراوانی  مشکالت 
انتخابات وجود دارد. گفته شده که کمیسیون 
انتخابات، زمان برگزاری را با تفاهم با کاخ 
و  است  داده  تشخیص  ریاست جمهوری 
آقای کرزی نیز با این امر موافقت دارد. اما 
واقعیت های موجود، چیز دیگری را نشان 
در  نوعی هراس عمومی  را  به  که  می دهد 

اذهان ایجاد کرده است.
این هراس، ناشی از چند مساله است:

1- چندی پیش رییس جمهور کرزی اعالم 
کرد که پس از به پایان رسیدن دورة ریاست 
جمهوری اش یک ساعت دیگر هم در قدرت 
باقی نخواهد ماند. این خبر در حالی منتشر 
شد که آقای کرزی عماًل با حضور ناظران 
خارجِی انتخابات مخالفت کرده و حضور 
آنان را در انتخابات، نشانة زیر سوال بودِن 
شفافیت انتخابات و هم چنان حاکمیت ملی 
اگر  که  این جاست  پرسش  است.  دانسته 
آقای کرزی واقعًا تالشی برای ماندِن خود 
ناسنجیده یی  ندارد، پس چرا چنین موضِع 
همه گان  بر  که  چرا  است؟  کرده  اتخاذ  را 
برای  افغانستان  فضای  که  است  روشن 
مساعد  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری 
یک  برگزاری  از  عماًل  حکومت  و  نیست 
انتخابات شفاف و سالم، عاجز است. حال 
آن که حضور ناظران خارجی در انتخابات، 
کمک  امر  این  شفافیت  به  می تواند  خود 
شاهد  گذشته  در  ما  دیگر،  سوی  از  کند. 
دست کاری های فراوانی در روند انتخابات 
بوده ایم که حکومت به رغم داشتن مسوولیت 
تقلب کاران عمده  آن، خود جزو  برگزاری 
شمرده شد. با آن که رییس جمهور به لحاظ 
قانونی، حق نامزد شدِن سه باره را ندارد؛ اما 
گمانه زنی هایی وجود دارد که نشان می دهد 
آقای کرزی شخص ثانی را ـ که بی تردید 
از طرف داران و اقارب خودش خواهد بود 
نظر  در  جمهوری  ریاست  کرسی  برای  ـ 

گرفته است.

است  داده  نشان  تجربه  دیگر،  سوی  از 
مهارکردِن  در  طوالیی  ید  حکومت  که 
این رو  از  دارد؛  انتخاباتی  کمیسیون های 
از  کمیسیون ها  این  این بارهم  نیست  شکی 

سوی حکومت انحصار شود.
که  می رود  آن  گماِن  قراین،  این  وجود  با 
رییس جمهور پروژة واگذاری قدرت را به 
یکی از همکارانش مساعد کند و این خود 
انتخابات شفاف  فراراه یک  بزرگی  چالش 

و سالم است.

2- خروج نیروهای ناتو در آستانة انتخابات 
ریاست جمهوری، چالش دیگری ا ست که 
کارشناسان را بدین گمان افکنده؛ بیش تر از 
امنیتی خراب تر خواهد شد  پیش وضعیت 
مفتی  انتخابات قصة  در چنان وضعیتی،  و 
یاوه گویی های  به رغم  بود.  نخواهد  بیش 
حکومت، این مساله به کرات تجربه شده که 
نیروهای امنیتی افغانستان، توانایی برقراری 
امنیت را ندارند و در آن صورت نیز، احوال 
و اوضاع به سود حکومت خواهد بود؛ زیرا 
زمینة ماندن رییس جمهور بر پستش، هم از 
روی مصلحت ایجاد خواهد شد و هم از 

روی یک انتخابات فرمایشی و غیرشفاف.

با  مذاکره  و  صلح  گفت وگوهای   -3
مخالفان مسلح نظام، مسالة دیگری ست که 
سنگ کالنی را پیش پای انتخابات گذاشته 
که  رسید  اثبات  به  چندبار  آن که  با  است. 
گفت وگوهای صلح جز پیمودن دور باطلی 
بیش نیست، اما با آن هم حکومت پافشارِی 
روشن  اینک  است.  داشته  آن  بر  بسیار 
در  سری  بی جا  تاکیدهای  این  که  می شود 
چون  دارد.  جمهوری  ریاست  کاخ  اسرار 
مخالفان  نمادین  چهرة  چند  کشاندن  با 
خود  به  خود  انتخابات  مسالة  حکومت، 
مخالفان  یک سو،  از  شود.  منتفی  می تواند 
گلبدین حکمتیار که  آقای  از جمله  مسلح 
اساسی  قانون  تعدیل  خود،  مطالبات  در 
مطرح  را  بین المللی  نیروهای  خروج  و 
قانون  و  می شوند  کشیده  نظام  به  کرده اند، 

دیگِر  مطالبة  و  می گردد  تعدیل  اساسی 
بین المللی ست،  نیروهای  خروج  که  آنان 
و  ناتو  دیگر،  سوی  از  می گردد.  میسر 
ایاالت متحده در پی ایجاد یک ثبات ـ ولو 
نامطمینـ  هستند که تردیدی نیست با برنامة 
در  مي باشد.  همنوا  صلح  گفت وگوهای 
حال حاضر، ایاالت متحده درگیر انتخابات 
خودش است که مطرح ترین بحث هر دو 
نامزد )باراک اوباما و میت رامنی( نیز مسالة 
مي باشد  افغانستان  از  نیروهای شان  خروج 
ادغام  که  نسبی،  دستاورد  یک  با  آن هم 
مخالفان مسلح در نظام کنونی این خواستة 

آنان را میسر می سازد.

گروه های  موقف  دیگر،  موضوع   -4
افغانستان  مستقِل  نامزدهای  و  اپوزیسیون 
است که تا کنون هیچ سروصدایی از آنان 
بلند نشده. مردم در حال حاضر هیچ بدیلی 
ندارند.  کنونی  دستگاه  مهره های  برای 
اپوزیسیون ـ در حالی  خاموشی گروه های 
که یک سال ونیم تا برگزاری انتخابات یک 
باشد  قرار  اگر  و  است  کم  بسیار  فرصت 
کاری صورت گیرد، نامزدها و گروه ها باید 
کارشان را آغاز کنند ـ خود بیانگِر آن است 
که هیچ گروه و یا نامزد مستقلی به انتخابات 
بیشتر  منتظر  همه  و  نمی اندیشد  جدی 
این خود به  روشن شدِن اوضاع هستند و 

منتفی شدِن انتخابات کمک می کند.
انتخاباتی  که  دارد  وجود  شک  این رو،  از 
در کار باشد و حکومت بنا بر فرمایش های 
قانون و هم چنان وعده هایی که داده است، 

عمل کند.
و  مشخص  راهکار  کدام  حاضر،  حال  در 
این  از  تا  ندارد  وجود  نیز  پیش گیرانه یی 
موجه  راه  تنها  بکاهد؛  احتمالی  خطرات 
گروه های  غیررسمیِ   کارزار  منطقی،  و 
که  است  مستقل  نامزدهای  و  اپوزیسیون 
در ایام باقی مانده، می توانند به یک نیروی 
بالقوه برای اِعمال فشار بر حکومت مبدل 
گردند تا چالش های یاد شده را از سر راه 

قانون بردارند.
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منوچهر

اما و اگرهای انتخابات  

گفت وگوهای  و  رای زنی ها  جنجال ها،  و  جار  از  پس  سرانجام 
نامِ  ثبت  شرایط  و  تاریخ  انتخابات،  برگزاری  کمیسیون  فراوان، 

رای دهنده گان انتخابات آیندة ریاست جمهوری را اعالم کرد. 
به  دیگر  یک سال ونیِم  به  نزدیک  که  ریاست جمهوری  انتخابات 
در  ما  جامعة  دغدغه های  مهم ترین  از  مانده،  باقی  آن  برگزارِی 
سیاسی،  گروه های  این باره  در  ویژه  به  است.  بوده  اخیر  ماه های 
جامعة مدنی و شخصیت های ملی کشور که حاال عمدتًا در راس 
مطرح  را  جدی  نگرانی های  گرفته اند،  قرار  اپوزیسیونی  نهادهای 
که  شد  مجبور  رییس جمهوری  نگرانی ها،  همین  تبع  به  و  کردند 
مواضع اصلی خود را در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری، به 
مقدار زیادی تعدیل کند و در حال حاضر این واقعیت را بپذیرد که 
افغانستان دچار بحران برگشت ناپذیری  انتخابات،  بدون برگزاری 
خواهد شد؛ بحرانی که با بحران های قبلی کاماًل فرق خواهد داشت 

و جامعه را یک سره زیر و رو خواهد کرد.
جامعة  نهادهای  و  اپوزیسیونی  گروه های  سوی  از  هشدار  این   
مدنی کشور، بارها در نشست ها و کنفرانس های مختلف به دولت 
نتیجة  در  سرانجام  و  شد  داده  انتخابات  برگزارکنندة  نهادهای  و 
همین فشارها، دولت تصمیم گرفت که با شروطی تاریخ برگزاری 
انتخابات را اعالم کند. اما چند نکته در این خصوص قابل تامل 

است. 
اسالمِی  حزب  و  طالبان  گروه  از  انتخابات  برگزاری  کمیسیون 
حکمتیار نیز در خواست کرده که در انتخابات آیندة ریاست جمهوری 
شرکت ورزند. این درخواست که پیشتر بارها با الفاظ و واژه گان 
متفاوت ولی با محتوای واحد از سوی رییس جمهوری مطرح شده، 
درخواست  شاید  برانگیزد.  را  جدی  نگرانی های  عماًل  می تواند 
آقای  فشارهای  نتیجة  در  گروه ها  این  از  هم  انتخابات  کمیسیون 
کرزی صورت گرفته باشد که به هرحال تالش دارد اهداف سیاسِی 

خود را از مجاری دیگر نیز مکتوب کند. 
آقای کرزی از چند سال به این طرف تالش های یک جانبه یی را 
به راه انداخته که مال عمر و آقای حکمتیار را راضی کند که به جای 
مبارزة مسلحانه، قدرت را از طریق انتخابات به دست آورند. این 
پاسخ های  فراخوان ها  این گونه  به  همواره  که  حالی  در  گروه  دو 
دندان  شکن داده اند، در آخرین مورد نیز شرکت در انتخابات آینده 

را مردود دانسته اند. 
حزب اسالمی آقای حکمتیار هرچند از نخستین روزهای سقوط 
رژیم داکتر نجیب اهلل، دم از برگزاری انتخابات می زند؛ ولی دیدگاه 
با روحیة  انتخابات، هیچ سنخیتی  برگزاری  به  نسبت  آن  و طرِح 
سال هایي  در  حکمیتار  آقای  ندارد.  کشور  فعلِی  اساسِی  قانون 
که به شدت در حال نبرد خونین و راکت باراِن شهر کابل بود، از 
آن هم  کند،  برگزار  انتخابات  که  می خواست  مجاهدین  حکومت 
انتخاباتی که طرح و خطوط اصلِي آن را این حزب ارایه می کند. 
آقای حکمیتار در همان سال ها این واقعیت ساده را نمی خواست 
بپذیرد که در عین راکت باران کردن و ادامة یک جنگ نامشروع، 
برگزاری  شرط  نخستین  زیرا  کرد؛  برگزار  انتخابات  نمی توان 
انتخابات شفاف و عادالنه و مطابق با معیارهای دموکراتیک، تامین 

امنیت و ثبات در کشور است.
و اما موضع گروه طالبان نسبت به هر اقدام مردم ساالرانه و موافق با 
قانون اساسی کشور، همواره روشن بوده است. این گروه هیچ یک 
از اصل های قانون اساسی را قبول ندارد و از جانب دیگر، انتخابات 
را یک پدیدة غربی و در مخالفت با قرایِت خود از شریعت می داند. 
در آخرین واکنش این گروه نسبت به درخواست کمیسیون انتخابات 
نیز این نوع دیدگاه  بازتاب یافته و نشان می دهد که گروه طالبان با 

هرگونه اقدام دموکراتیک، از اصل و ریشه مخالف است. 
آقای کرزی و به تبع آن، کمیسیون برگزاری انتخابات در حالی از 
گروه های خشونت طلب و متهم به جنایات ضد بشری می خواهند 
که به روند سیاسی بپیوندند، که قانون انتخابات کشور شرکِت این 
گروه ها را در انتخابات کاماًل منتفی دانسته است. در قانون برگزاری 
روشن  به صورت  و  مشخص  کاندیداتوری،  شرط های  انتخابات، 
تاکید شده که ناقضین حقوق بشری، جنایتکاران جنگی، گروه های 
محاکم  سوی  از  مدنی  آزادی های  سلب  به  که  افرادی  و  مسلح 
کشور محکوم شده باشند، نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری 
آقای کرزی چه گونه می خواهد  اکنون  پارلمانی شرکت ورزند.  و 
و طي  می کشند  را  غیرنظامی  فرد  ده ها  روز  هر  که  را  گروه هایي 
ما  ده سال گذشته دست های شان به خون صدها هموطن بی گناهِ 

رنگین شده، وارد انتخابات کند؟
در  مردمی  حاکمیتی  و  آرامش  ایجاد  خواهان  کرزی  آقای  اگر   
کشور است، باید بگذارد که انتخابات در فضای آرام و با روحیة 
پیام  این  دارد که  برگزار شود. دولت وظیفه  اساسی کشور  قانون 
روشن را به گروه های خشونت طلب برساند که با خشونت گستری 
و انجام جنایاتی از نوع آن چه مردم بی گناهِ فاریاب در روز نخست 
عید سعید اضحی شاهدش بودند، نمی توانند امتیازگیری کنند؛ زیرا 
افغانستان راه خود را از خشونت طلبان جدا  سال هاست که مردم 

کرده اند. 

خشونت طلبان چه گونه در 
در حال حاضر، کدام راهکار مشخص و پیش گیرانه یی نیز وجود ندارد تا از این خطرات احتمالی بکاهد؛ تنها راه موجه انتخابات شرکت کنند؟

و منطقی، کارزار غیررسمیِ  گروه های اپوزیسیون و نامزدهای مستقل است که در ایام باقی مانده، می توانند به یک 
نیروی بالقوه برای اِعمال فشار بر حکومت مبدل گردند تا چالش های یاد شده را از سر راه قانون بردارند.
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چرا جهان اوباما را می خواهد؟

اوباما توانست نیروهای امریکایی را از عراق خارج 
کند و بخشی از آنها را نیز از افغانستان بیرون ببرد، 
و  کرد  خودداری  سوریه  در  مستقیم  دخالت  از  او 
هیچ گاه مانند رامنی درباره حمله به ایران این چنین 
بی پروا صحبت نکرد و در آن سوی میدان، به عنوان 
ماندگار  نقشی  لیبیا  در  رژیم  تغییر  در  کلیدی  عامل 

بازی کرد.
اوباما  باراک  پیروزی  از  جهان  مردم  از  بسیاری 
رقیب  رامنی  میت  برابر  در  امریکا،  رییس  جمهوری 
جمهوری خواه او، حمایت می کنند. به راستي چه دالیلی 

پشت این حمایت وجود دارد؟
رقابت  امریکا  مرزهای  داخل  در  رامنی  میت  و  اوباما 
کشور،  این  مرزهای  از  خارج  در  اما  دارند  نفس گیری 
این رقابت چندان نفس گیر نیست. طبق نظرسنجی منتشر 
کشور   21 ساکنان  »بی بی سی«،  خبری  سایت  در  شده 
جهان از اوباما حمایت می کنند و تقریبا 50 درصد آنان 
امیدوارند که اوباما در این رقابت پیروز شود، در حالی که 

این رقم برای میت رامنی تنها 9 درصد است.
در این میان، فرانسوی ها با ۷2 درصد حمایت از اوباما، 
شمار  به  امریکا  رییس جمهوری  حامیان  بزرگ ترین  از 
می آیند. اما آنچه این تحقیقات را جالب می کند، آن است 
انتخابات  در  رامنی  که  مي خواهند  پاکستانی ها  تنها  که 
چرا  که  گفت  باید  حال  شود.  پیروز  نوامبر  ماه  ششم 
خارجی ها این چنین پشتیبان اوباما هستند؟ تحلیل گران 

سیاسی سه تیوری را در این زمینه مطرح می کنند:
   کارآمدبودن سیاست خارجی اوباما

میل«  »گلوب  اند  مرکز  تحلیل گر  سیمپسون«  »جفری 

کانادا، در این باره می گوید که در خارج مرزهای امریکا، 
اوباما رکورد بی سابقه یی از خود به جای گذاشته است.

اوباما در طول چهار سال گذشته نشان داد توانایی این را 
دارد که به رغم محدودیت های موجود، سیاست های قابل 
انعطافی را طرح و اجرا کند؛ به عنوان مثال، او توانست 
نیروهای امریکایی را از عراق خارج کند و بخشی از آنها 
را نیز از افغانستان بیرون ببرد ، او از دخالت مستقیم در 
درباره  رامنی  مانند  هیچ گاه  یا  و  کرد  خودداری  سوریه 
حمله به ایران این چنین بی پروا صحبت نکرد و در آن 
سوی میدان، به عنوان عامل کلیدی در تغییر رژیم در لیبیا 

نقشی ماندگار بازی کرد.
در همین حال، همین افراد بر این باورند که میت رامنی 
مفهوم  کلی  طور  به  و  است  قدرت«  »مغرور  شدت  به 
از  خارج  به  اینکه  بدون  او  می گیرد.  نادیده  را  »اتحاد« 
مرزهای بیاندیشد، از جنگ صحبت می کند و برای همه 

خط و نشان می کشد.
   رامنی، رفیق جورج بوش

»مکس فیشر« تحلیل گر روزنامه آمریکایي »واشنگتن پست« 
سیاست هاي  موارد،  اکثر  در  که  می گوید  رامنی  درباره 
به  نیستند.  او  خود  از  بازتابی  جمهوری خواهان،  نامزد 
برنامه هواپیماهای  به  آنقدر که  پاکستانی ها  مثال،  عنوان 
افغانستان  مرزهای  نزدیکی  در  امریکا  سرنشین  بدون 

معترض هستند، از سیاست ها رامنی دفاع نمی کنند.
رامنی  درباره  شده  منتشر  نظرسنجی ها  دیگر،  طرفی  از 
ارقامی  امریکا، بسیار شبیه آمار و  از مرزهای  در خارج 
هستند که در سال 200۸ میالدی درباره »جان مک کین« 

نامزد جمهوری خواهان منتشر می شد.
بر  غیرامریکایی ها  از  بسیاری  است  آن  گواه  مسئله  این 

این باورند که این شباهت ها نشان می دهد که نامزدهای 
و  ندارند  خود  برای  خاصي  برنامه  جمهوری خواه 
که  هستند  سیاست های  همان  دنباله رو    حقیقت  در 
امریکا،  سابق  رییس جمهوری  بوش«  »جورج  توسط 
دولت  که  نامحبوبی  سیاست های  همان  می شد؛    مطرح 

جمهوری خواه بر اجرای آن تاکید داشت.
»بوش  شبیه  بسیار  رامنی  که  باورند  این  بر  برخی  حتی 
شبکه  سابق  مدیران  از  یکی  بروکو«  »تام  است.  پدر« 
خبری »ان بی سی«، در این باره می گوید: هیچ شکی وجود 
ندارد که مسیر رامنی و بوش پدر یکسان است؛ گذشته  
مبارزات  طول  در  آنان  اشتباه های  حتی  و  ظاهر  آنان، 

انتخاباتی مانند هم است.
با  گفت و گوی  در  بوش  جورج   ،2012 دسامبر  ماه  در 
رامنی  که  معتقدم  گفت:  کرونیکل«  »هوستون  روزنامه 
بهترین گزینه برای جمهوری خواهان است و من ثبات، 

تجربه و اصول رامنی را می ستایم.
بوش در این گفت و گو ادامه داد که رامنی انسان خوبی 
است و او را فردی بالغ، منطقی نه طغیان گر مي داند که 

می تواند امریکا را به مسیر اصلی بازگرداند.
همچنین زمانی که رامنی در حال رقابت های درون حزبی 
سنتروم«  »ریک  از  شدت  به  و  بود  »اوهایو«  ایالت  در 
رقیب درون حزبي اش، انتقاد کرد، »باربارا« همسر بوش 
پدر در گفت و گوی تلفنی از رامنی دفاع کرد. او گفت که 
ما سال های زیادی است که آقای رامنی را می شناسیم و 
و  است  اداره کشور  برای  گزینه  بهترین  او  که  معتقدیم 

»آن« همسر او نیز بهترین بانوی اول امریکا می شود.
   نابودی ثروتمندان

»متو باالم« تحلیل گر »نیوز بوستر« می گوید که دلیل اصلی 
از  بیشتر  فرانسویان  اروپایی،  کشورهای  بین  در  اینکه 
دیگران، حامی اوباما هستند خود موضوع جالبی است. 

و  دلیل حرف ها  به  فقط  »این حمایت  می دهد:  ادامه  او 
وعده های اوباما صورت می گیرد.« فرانسه اکنون یک دولت 
چپ گرای نوزاد است؛ »فرانسوا اوالند« رییس جمهوری 
سوسیالست این کشور، نیز در تالش است که ۷5 درصد 
از  بیش  که  بگیرد  از شهروندانی  را  مالیاتی خود  درآمد 
به  که  حرکتی  دارند؛  درآمد  سال  در  یورو  میلیون  یک 
اقتصادی«  هریتج یک »خودکشی  بنیاد  متخصصان  گفته 
است. اما در حقیقت همین پیشنهاد سکوی پرسش اوالند 
تعجب  نمی توان  پس  بود.  ریاست جمهوری  سمت  به 
کرد که چرا فرانسوی ها این چنین از نامزد دموکرات ها 
حمامت می کنند؛ دموکرات های امریکا نیز مانند رییس 
از  سنگین  هی  مالیات  گرفتن  طرفدار  فرانسه،  جمهور 

ثروتمندان هستند.
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اسراییل به قتل معاون 
یاسر عرفات اعتراف کرد

وزیر دفاع روسیه:
کناره گیری اسد 

نابودی سوریه را به دنبال دارد

تدابیر شدید امنیتی در آستانه برگزاری کنگره حزب کمونیست چین؛

خرید هواپیمای اسباب بازی و چاقوی 
آشپزخانه ممنوع!

سودان تمدید تحریم های امریکا 
علیه خود را محکوم کرد

به  آغاز  آستانه  در  چین  دولت 
کمونیست  حزب  کنگره  کار 
نوامبر  هشتم  از  که  کشور  این 
و  تدابیر شدید  می شود،  شروع 
ممنوعیت  چون  امنیتی  سخت 
خرید هواپیماهای کنترل از راه 
دور اسباب بازی، پرواز کبوترها 
و خرید چاقوی آشپزخانه را در 
پرجمعیت  کشور  این  سراسر 

اعمال کرده است!
خبرگزاری  گزارش  به 
آسوشیتدپرس، در این کنگره قرار است رهبران جدید چین اعالم شوند. برای همین منظور 
تدابیر شدید امنیتی در زمان مراسم آغاز به کار این کنگره که روز پنجشنبه هفته آینده )هشتم 

نومبر( است در کمیته مرکزی اعمال می شود.
از رویدادهای مهم و حائز اهمیت در چین صورت  امنیتی شدید در بسیاری  البته تدابیر 
گرفته و این تدابیر در کشورهای دیگر نیز در زمان برگزاری مراسم مهم اعمال می شوند. 
به عنوان مثال در جریان برگزاری المپیک لندن پرواز هواپیماها بر فراز آسمان لندن محدود 
شده بود اما برخی از تدابیر امنیتی در پکن برای برگزاری نشست کنگره حزب کمونیست 
چین کمی عجیب و غیر واقعی به نظر می رسد، به طوری که برخی از رسانه های محلی این 

کشور جمع آوری مدادتراش ها را نیز از این موارد دانسته اند!
همچنین جستجو درخصوص عبارت »هجدهمین کنگره حزب کمونیست« در وب سایت ها 

امکان پذیر نیست.
به رانندگان تاکسی نیز دستور داده شده تا دستگیره های پنجره های خودروی خود را برای 
جلوگیری از باال و پایین بردن شیشه ها توسط مسافران به هنگام عبور از خیابان های مهم 
و اصلی بردارند! هم چنین به برخی از رانندگان تاکسی هم گفته شده که باید از مسافران 
بخواهند که »توافق نامه مسافرتی« امضا کنند اگر که می خواهند به نزدیکی میدان تیان آن من 
بروند. هم چنین در آستانه برگزاری نشست کنگره حزب کمونیست چین، افرادی که قصد 
خرید چاقوی آشپزخانه یا هواپیمای اسباب بازی کنترلی را دارند باید پاسپورت یا کارت 

شناسایی خود را به فروشندگان و ماموران پلیس نشان دهند!

جهاد،  ابو  که  است  کرده  اعتراف  سال سکوت   25 از  بعد  اسراییل 
این  یاسر عرفات را در حمله یی در تونس کشته است. در  معاون 

عملیات نظامی دو عضو امروزی حکومت نیز شامل بوده اند.
براساس گزارش روزنامه معتبر »یدیعوت اخرونوت«، اسراییل برای 
بخش  آزادی  سازمان  پیشین  معاون  جهاد،  ابو  قتل  به  بار  نخستین 
فلسطین )پی ال او( اعتراف کرده است. این روزنامه در شماره روز 
در  را  جهاد  ابو  اسراییل  که  است  نوشته  نوامبر(  )دوم  اش  جمعه 
سال 19۸۸ در تونس کشته است و »حاال این خبر اجازه نشر دارد«. 
عملیات نظامی توسط موساد، سازمان استخبارات اسراییل نظارت و 

توسط یک واحد کماندویی نخبه ارتش این کشور اجرا شده است.
با  خبر  این  نشر  اخرونوت«،  »یدیعوت  روزنامه  گزارش  براساس 
با  مذاکره  ماه  شش  از  بعد  فقط  اسراییل،  نظامی  عملیات  جزئیات 
اداره ارتش در امور سانسور ممکن شده است. این گزارش براساس 
یک مصاحبه با ناهوم لیف ترییب شده است. او کسی است که تحت 
او  بود.  ابوجهاد در تونس اجرا شده  فرماندهی اش عملیات کشتن 
این مصاحبه را قبل از تصادم مرگبارش در سال 2000 با این روزنامه 

انجام داده بود، اما مصاحبه تا هنوز نشر نشده بود.
نام اصلی اش  ابو جهاد که  این مصاحبه گفته است  لیف در  ناهوم 
خلیل ابراهیم الوزیر بوده است، در »جنایت های وحشتناک« در حق 
مردم ملکی اسراییلی دست داشته است و او خود بر ابو جهاد »بدون 

تعلل« شلیک کرده است.
براساس توضیحات لیف، شب شانزدهم اپریل سال 19۸۸ جمعًا 26 
تونس  پایتخت  در  اسراییل  ارتش  نخبه  کماندویی  واحد  عضو یک 
گردهم آمدند و به دو گروه تقسیم شدند. بعد از آنکه بر یک محافظ 
شمار  شد.  او  ویالی  داخل  دومی  کماندوی  شد،  شلیک  جهاد  ابو 
متعدد اعضای مسلح واحد کماندویی نخبه ارتش اسراییل بر ابوجهاد 

شلیک کردند. محافظ دومی و باغبان او نیز کشته شدند.
شده  شناخته  ابوجهاد  کشتن  مسوول  خبر  این  نشر  از  پیش  موساد 
نظر  اظهار  حال  به  تا  روزنامه  در  خبر  نشر  باره  در  موساد  اما  بود. 
نکرده است. در این عملیات دو شخصیت اسراییلی نیز سهیم بوده 
اند که امروز عضو حکومت هستند: ایهود باراک، وزیر دفاع که در 
معاون  بود و موشی جالون،  ارتش  نیروهای  رییس  معاون  زمان  آن 
نخست وزیر که در آن زمان در راس »سایرت متکل«، واحد نظامی 
اسراییل قرار داشت. هر دو تن نخواستند در باره گزارش اخیر چیزی 

بگویند.
سازمان  او.«،  ال.  »پی.  نظامی  رییس  معاون  زمان  آن  در  جهاد  ابو 
جنبش  نخستین  در  را  رهبری  نقش  او  بود.  فلسطین  آزادیبخش 
مسلحانه علیه اسراییل داشت، اما انتفاضه، جنبش فلسطینی با وجود 
کشته شدن ابوجهاد ادامه یافت و با قراردادهای اسلو در سال 1993 

و تشکیل اداره خودگردان فلسطینی پایان یافت.

امریکا علیه  اقتصادی  بیانیه یی تمدید تحریم های  با صدور  وزارت خارجه سودان 
این کشور را محکوم کرده و آن را به نفع گروه های مسلح تروریست در این کشور 

دانست.
به گزارش الجزیره، در بیانیه وزارت خارجه سودان آمده است که دولت این کشور 
دولت  از سوی  سودان  علیه  تحریم ها  تمدید  با  را  مخالفت جدی خود  دیگر  بار 

امریکا اعالم می کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام دولت امریکا بیانگر معیارهای دوگانه این 
کشور در قبال سودان است. ما همچنان بر استقالل کشورمان در اتخاذ تصمیمات 
هیچ کشوری  از  ترسیدن  بدون  کردن  زندگی  آزاد  برای  مردم سودان  و حق  ملی 

تاکید داریم.
وزارت خارجه سودان همچنین اعالم کرد: تحریم های اعمال شده از سوی دولت 
امریکا علیه سودان در واقع تحریم های سیاسی است و هدف از آن ضربه زدن به 

منافع مردم این کشور از طریق مانع تراشی در مسیر پیشرفت شان به شمار می آید.
گروه های  نفع  به  همواره  مذکور  تحریم های  کرد:  تاکید  ادامه  در  وزارتخانه  این 
برابر  در  تا  است  بوده  کشور  این  دولت  ضرر  به  و  سودان  در  مسلح  تروریستی 

فشارهای امریکا سر تسلیم فرود آورد.
پیشتر کاخ سفید با صدور بیانیه یی اعالم کرده بود که باراک اوباما، رییس جمهوری 
امریکا تصمیم گرفته تا حالت فوق العاده و تحریم ها علیه این کشور را به مدت یک 

سال دیگر تمدید کند.

             منبع: رویترز/ ترجمه: مریم جعفری        

روسیه  دفاع  وزیر 
اینکه  بر  تاکید  با 
هرگز  اسد  بشار 
خود  پست  از 
نخواهد  کناره گیری 
داشت  عنوان  کرد، 
به  اسد  استعفای  که 
معنای نابودی کشور 

سوریه است.
به گزارش خبرگزاری 

آناتولی سردیوکف، وزیر دفاع روسیه در گفت وگو  رسمی سوریه، 
با خبرنگاران در پاریس بعد از نشست صورت گرفته در فرانسه در 
اسد،  بشار  داشت:  عنوان  کشور،  دو  دفاع  و  خارجه  وزرای  سطح 
رییس جمهوری سوریه از منصب خود دست نخواهد کشید و تا پایان 

در آن باقی خواهد ماند.
وی در ادامه افزود: کناره گیری اسد از پست خود به معنی خودکشی 

است و چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت.
از پست  اسد  کناره گیری  وزیر دفاع روسیه همچنین عنوان داشت: 
ریاست جمهوری به منزله تخریب و نابودی کشور سوریه به شمار 

می آید.
وی دیدار خود با طرف فرانسوی را درخصوص مسئله سوریه مثبت 
قبال  در  روسیه  موضع  با  فرانسه  که  داشت  عنوان  و  کرد  توصیف 
اینکه درگیری ها در سوریه به حل و فصل بحران این کشور نخواهد 

انجامید، همراه است.
وزیر دفاع روسیه تاکید کرد که همکاری ها میان مسکو و پاریس در 

این خصوص ادامه دارد.
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          احمد ولی مسعود

1ـ راه اندازی دیالوگ بین االفغانی
سیاسي  حیات  در  بنیادي  تحوالت 
دهة  چند  طي  افغانستان  اجتماعي  و 
قرار  گذار  مرحلة  در  را  کشور  اخیر، 
و  سالم  مدیریت  به  گذار  مرحلة  داد. 

نیازمند  جمعي  تصمیم گیري 
عقالنیت  به کارگیري  و  است 
موفقیت  اصلي  عامل  سیاسي 

این مرحله مي باشد.
اگر از تاریِخ افغانستان آموخته 
دهة  یک  تجربة  از  باشیم، 
و  باشیم  گرفته  عبرت  اخیر 
حساس  فوق العادة  شرایط 
و  تجزیه  با  را  کشور  امروز 
تحلیل دقیق درک کرده باشیم، 
مهم  نتیجة  این  به  باید  حتمًا 
فقط  که  شد  خواهیم  ملتفت 
همگرایي،  و  همدیگرپذیري 
روشن  دیدگاه هاي  داشتن 
برنامه ریزي  و  قوي  عزم  و 
خواسِت  محور  در  گسترده 
که  است  همه«  براي  »عدالت 
افغانستان جدید  به یک  گذار 
و  نو  مولفه هاي  و  تعریف  با 
حیات  در  انساني  ارزش هاي 
زمینه سازی  را  ما  سیاسِي 

خواهد کرد.
براي  تالش ها  اگر  اما 
گذشته  به  کشور  عقب گرد 
تحت  و  همایش  و  نمایش  با 
عناوین مردم پسند با اجنداهاي 

آزمندانه  سیاسي  و  قومي  شخصي، 
هم چنان ادامه یابد، هیچ شکي نیست که 
کشانیده  ناکامي  به  دیگر  بار  افغانستان 
خواهد شد. ناکامي این مرحله و در این 
مقطع تاریخ، کشور را به سقوط مواجه 
دیالوگ  عنوان  انتخاب  نمود.  خواهد 
بین االفغاني، گذشته از وجهة مردمي و 
مهم  این حیث  از  آن  افغانستان شمول 
که  شورا  و  مشورت  نفس  با  که  است 
مطابقت  مي باشد،  نیز  دینی  اصل  یک 
امر خیر  در  را  دارد. خداوند مسلمانان 
نموده  امر  هم  با  راي زني  و  مشوره  به 

است.
روي هم رفته دنیای سیاست، از آن حیث 
که به ناگزیر دنیای قدرت است، شاید 
و  صراحت  صداقت،  دنیای  نتواند  اگر 
انصاف باشد؛ ولی ناگزیر دنیای منافع و 
امروز هر  تا  دنیای واقع بینی است. اگر 
از حلقه های سیاسی و قطب های  کدام 
روی  کج  به  متهم  را  دیگری  قدرت، 
کرده و حضورش را در گردونة قدرت، 

به حال کشور مضر تأویل کرده است؛ 
امروز زمان تغییر دادن نگاه هاست و به 
نداریم.  زیادی  وقت  متاسفانه  کار  این 
افراد و گروه های سیاسی حتا اگر گاه و 
بی گاه خطا کنند و دچار افراط و تفریط 
شوند، بازهم بخشی از ساخت اجتماعی 
و در نتیجه بخشی از واقعیت سیاسی اند. 
بحران های  کم وبیش  جامعه یي  هر  در 
آشکار و پنهانی وجود دارد که در مواقع 
اضطراری، قطب های قدرت و ُمهره های 
تأثیرگذار را دور یک حلقه جمع می کند؛ 
و  صالح دیدها  بررسی  و  مشوره  برای 
اولین و مهم ترین مرحله که  راهکارها، 
راه را برای گفت وگو باز می کند، ایجاد 
فضای هماهنگی و همپذیری است. اگر 
باشیم  سیاست زده  جامعة  ما  باشد  قرار 
راهی  آن  در  را  همدلی  و  تفاهم  که 
نباشد، رقبا برای حذف یکدیگر و بقای 
طرف  راه حل های  بر ضد  همیشه  خود 
مقابل و خیر مطلق بودن راه حل خویش 

دارد  سعی  کس  هر  می کنند،  تأکید 
طوری وانمود کند که بهترین و منحصر 
برگزیده  را  ممکن  راه  فردترین   به 
است. به عقیدة من، همگرایی و اعتماد 
یک  ساختن  جهت  در  رکن  قوی ترین 
داشتن  آن  از  پس  می باشند.  ملی  بستر 
رواداری  به  اعتماد  و  متعالی  فرهنِگ 
الزمة  اجتماعی،  زنده گی  در  تساهل  و 
پذیرش رواداری،  قبول وجود اختالف 
در زنده گی است و این اختالف نه فقط 
اختالف  زادة  که  طبقاتی  اختالف  زادة 
که  داشت  توجه  باید  است.  فکری 
حقیقت از مجرای زور و پول، مجالس 
نمی آید،  بیرون  ساخته گی  و  نمایشی 
بلکه زادة تضارب افکار، امتزاج افق ها، 
مباحث منطقی و گفت وگوهای عقالنی 
اندیشة  به  احترام  و  تحمل  با  همراه 

طرف مقابل است. 
از  ناشی  اول  وهلة  در  مشکلی  هر 
شرایط داخلی یک کشور است و آن چه 
محاصره  دلیل  اصلی ترین  به  امروز 
بی شمار  بحران های  در  افغانستان  شدن 

تیم  تک روی های  است،  گشته  مبدل 
ملی  نیروهای  گرفتن  فاصله  حکومتی، 
به  نکردن  رجوع  و  هم  از  تأثیرگذار  و 
خواست و ارادة مردم است. چنان که در 
مقدمه هم ذکر شد، کشمکش و رقابت 
موجد  تاریخ،  طول  در   نخبه گان  میان 
دخالت  زمینه ساز  و  بزرگ  بحران های 
داخلی  امور  در  بیرونی  قدرت های 
افغانستان بوده است، ما نیاز به برنامه یي 
داریم که بتواند از لحاظ درستی اصول 
تفاهم  راه  خوبی  به  اهداف،  روشنی  و 
دهد.  نشان  را  بحران  از  و خروج  ملی 
اگر تحکیم صفوف نخبه گان و تحمل و 
همپذیری در رأس هرم محقق شود، این 
را  مردم  عام  که  آن  قاعدة  به  تا  فرمول 
شامل می شود، به فرمولی همه گان شمول 
ضرورت  این رو،  از  شد؛  خواهد  مبدل 
ایجاب می کند که همة ما، برای یک بار 
هم که شده، به سمت به هم پیوسته گی 
حرکت کنیم، به دنبال یافتن راه حلی که 
خارج از حوزة تنگ قوم 
و قبیله و سمت و گروه 
با  تناسب  در  و  زبان  و 
باشد،  ملی  منافع  شأن 

گام برداریم. 
راه اندازی  فوری  طرح 
بین االفغانی  دیالوگ 
نباید فرصتی باشد برای 
و  کوفتن ها  هم  سر  بر 
بلکه  گرفتن ها؛  نشانه 
اول  وهلة  در  کارش 
مشخص  صرفًا  باید 
ابزارهای  و  راه ها  کردن 
افتادن  در  برای  تازه 
و  ناهنجاری ها  با 
بحران های امروز باشد.

از  متشکل  مجموعة 
نخبه گان، شخصیت های 
مطرح  و  برجسته 
و  ملی  نیروهای  کشور، 
و  دولت  مدنی،  جامعة 
مخالفین اند که می توانند 
ملی  اعتماد  مرجعیت 
آنانی  سازند؛  فراهم  را 
دیدگاه  و  تحلیل  با  که 
مشترک به بحران افغانستان نگاه می کنند 
و در چارچوب قانون و اصول می توانند 
باهم به مشترکات برسند. اختالفاتی را 
که تا به امروز هم به حد کافی موجب 
تضعیف افغانستان شده اند، باید یک سره 
کنار گذاشت؛ چه ادامة این حالت، ادامة 

ویرانی و پوچی است. 
یک  تنها  نه  گفت وگو؛  و  مشوره 
و  دموکراتیک  سیاسی،  دینی،  روش 
رفتار  یک  که  است،  مسالمت جویانه 
عقالیی و بهترین شیوة ادارة  اختالفات 
نیز  اجتماعی  و  گروهی  قومی، 
کشوری  در  داشت  باید  توجه  هست. 
تاریخی  پیشینة  که  افغانستان  مثل 
استبدادزده گی را دارد و فرهنگ سیاسی 
در آن عمداً عقیم نگه داشته شده و از 
جغرافیایی  موقعیت  لحاظ   به  سویی 
رقابت های  تاختگاه  هم  استراتژیک  و 
منطقه یی و لشکرکشی های مهم جهانی 
فضا  این  باشد  قرار  اگر  است،  بوده 
همة  هم صدایی  با  جز  شود،  شکسته 

مردم افغانستان میسر نخواهد شد. 

بعد از کنفرانس مطبوعاتی، سخنرانی رهبران مجاهدین آغاز گردید. پروفیسور 
در  تعلیق  به  ولی  کرد،  انتقاد  اسالمی  حزب  به  شدیداً  مجددی  صبغت اهلل 
آوردن عضویت حزب اسالمی در حکومت موقت را مورد بحث قرار نداد. 
پروفیسور مجددی در سخنرانی اش افزود: »واقعاتی که در قسمت تخار رخ 
داده، قابل تاثر است و ما شدیداً آن را محکوم می کنیم. این خالف انسانیت 
کبیره  گناه  شرعی،  حق  کدام  بدون  مسلمان  یک  مرگ  است.  اسالمیت  و 
است. این واقعه بار اول نیست که حزب اسالمی مرتکب آن شده است، اکثر 
واقعات توسط حزب اسالمی رخ داده است. تصادمات حزب تنها با جمعیت 
ملی  جبهة  اسالمی،  انقالب  با حرکت  بلکه  است،  نبوده  افغانستان  اسالمی 
نجات افغانستان و محاذ ملی اسالمی افغانستان نیز جنگیده و عده یی را در 
داخل جبهات و بعضی قوماندانان را در خارج کشور ترور کرده اند. من بارها 
حکمتیار را گاهی به صورت نصیحت و گاهی هم به اعتراض گفته ام و او را 
از کشتن بی گناهان برحذر داشته ام، ولی هیچ گاه نتیجه نداده است و متواتر 
به چنین اعمال دست می زند. من از مجاهدین و وابسته گان شهدای فرخار 
می خواهم تا به اعمال انتقام جویانه دست نزنند و منتظر فیصله های حکومت 

موقت باشند.« )10(
اگرچه سخنرانی پروفیسور مجددی از احساسات و هیجان خاصی برخوردار 
زیرا  نساخت؛  خشنود  را  افغانستان  اسالمی  جمعیت  بلندپایه گان  ولی  بود، 
آن ها توقع داشتند که رییس حکومت موقت در همین گردهمایی، به تعلیق 

درآوردِن عضویت حزب اسالمی در حکومت موقت را اعالن کند.
پروفیسور برهان الدین ربانی که پس از پروفیسور مجددی سخنرانی کرد، از 
موضع گیری به اصطالح نرم حکومت موقت انتقاد کرد و ـ به گفتة خودش ـ 
عضویت یک باند جنایتکار در حکومت موقت مجاهدین را مایة شرمساری 
یقین  »ما  افزود:  ربانی  پروفیسور  خواند.  آن ها  حکومت  و  مجاهدین  تمام 
داریم در این حادثه که سر گروه حزب اسالمی در تخار مرتکب آن شده 
است، اگر از طرف مقامات مسوول اطمینان نمی داشت، به چنین عملي دست 
نمی زد. آن کسی که گفته می شود چنین جنایت را مرتکب شده است، در 
باالیی حزب اسالمی، چنین  مقامات  با  بدون مشوره  ندارد که  قرار  موقفی 
جراتی بکند. ما به اعالمیه ها و محکوم کردن ها از جانب حزب اسالمی تا 
وقتی باور نداریم که عکس العمل جدی نشان بدهد، در آن صورت است که 
ما می توانیم به آینده باور داشته باشیم که اعالمیة حزب اسالمی صادقانه بوده 
و صرف جنبة تبلیغاتی ندارد. بدبختانه در برخی اعالمیه های حزب اسالمی، 
قضیه طوری دیگر وانمود شده است که گویا این عمل یک عمل انتقام جویانه 
بوده و در برابر کاری صورت گرفته که در گذشته انجام شده است. این بدان 
معنی است که حزب اسالمی به عمل خود اعتراف می کند، اما آن را گرفتن 

انتقام از گذشته می خواند.« )11(
اما در آن محفل اشتراک نکردن پروفیسور سیاف، صدراعظم حکومت موقت، 
سوال برانگیز بود. داکتر حق شناس در اثر معتبر خویش زیر عنوان »تحوالت 
سیاسی جهاد افغانستان« نوشته است: »اما سیاف در این محفل که فی الحقیقت 
حکم فاتحه خوانی را داشت، اشتراک نکرد. فقط برای یکی دو دقیقه پیش 
از افتتاح مراسم خود را به مردم نشان داد و پی کار خود رفت. نگارنده که 
شخصاً در آن اجتماع حاضر بودم، از این عمل سیاف تعجب کردم؛ زیرا وی 
نه تنها تعدادی از این شهدا را می شناخت، بلکه به حیث صدر اعظم حکومت 
جهادی، اخالقًا مسوولیت داشت در محفل حضور می یافت و به دوستان و 

متعلقان و هم  سنگران ایشان تسلیت می گفت.« )12(
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        بخش نخست

باید دربارة آثار و به ویژه ُرمان معروفش، چیزی بنویسم. 
اما او آن قدر دوست داشتنی است که نگرانم این نوشته وي 
او آزرده  را برنجاند. نگرانم اگر برداشت هایم را بگویم، 
هم  می خواهم  که  آن چنان  را  برداشت هایم  اگر  و  شود، 
تُند  به  بگیرم. چون شهره ام  عذاب وجدان  نگویم، خودم 
و بی پرده حرف زدن. آخر او یکی از دوست داشتنی ترین 
دارد  بزرگي  شخصیِت  او  است.  سرزمینم  نویسنده هایی 
که حاضر نیستی حتا به یک کلمه از کاستی ها، در آثارش 

اشاره کنی. باید بنویسم، اما مباد که او را آزرده سازم.

حسین فخری از نوشتِن »گرسنه گان« تا آخرین داستانش 
بار«  باغ   »خروسان  داستانی  مجموعة  در  که  »قربانی« 
در  را  پُرخم و پیچ  و  طوالنی  راهِ  رسیده،  نشر  به   )13۸۷(
از  خم و پیچ  این  است.  گذرانیده  کشور  داستانی  ادبیات 
و  ساختار  تا  گرفته  ایدیولوژی  و  داستانی  جهاِن  نگاهی 
جنبه های فنی )تکنیک( را در بر دارد. او نویسندة پرکاری 
است که از دهة پنجاه خورشیدی تا حال )دهه 90( حضور 

فعال در عرصة داستان نویسی کشور داشته است. 
در  شوکران  ُرمان  فخری،  حسین  داستانی  آثار  میان  در 
در  ُرمان  این  است.  مهمی  برجسته و  اثر  ساتگین سرخ، 
پیشاور  در  خورشیدی(   ۷0 )دهة  مهاجرت  سال های 
پاکستان نگارش یافته و در همان جا با تیراژ 1000 ِجلد، 
در سال 13۷۸ خورشیدی نشر شده است.  این ُرمان، در 
کنار ُرمان هایي چون: گلنار و آیینه نوشتة رهنورد زریاب، 
کوچة ما نوشتة اکرم عثمان، عصر خودکشی نوشتة رزاق 
مأمون، سایه های هول نوشتة محمد نبی عظیمی و بی چراغ 
ُرمان نویسی  موج جدیدی  آذرخش،  نوشتة سرور  مه  در 
کشور را شکل می دهند؛ موجی که دیگر دنبال ُرمان واره 

بودن و متأثر از ایدیولوژی سیاسی یا حزبی، نیستند.
است:  این   یکی  آورده اند،  ُرمان  برای  که  ویژه گیهایي  از 
ُرمان به شرح کامل یک زنده گی یا زنده گی ها می پردازد. 
یک  از  قسمتی  یا  برش  که  کوتاه  داستان  برخالف  یعنی 
زنده گی است. بنابراین، ُرمان شوکران در ساتگین سرخ، 
رنج ها  شادی ها،  است؛  کامل  زنده گی  یک  بیان  و  شرح 
به سامانی ها و نابه سامانی های یک زنده گی و زنده گی مردم 
کشور در دهة شصت و هفتاد خورشیدی است. از جهتی 
هم یک ُرمان سیاسی ـ تاریخی است؛ البته سیاسی بودن 

ُرمان، تبارز یافته و می چربد بر تاریخی بودن آن. 
اول   دید  زاویه  از  مختار  مختار.  دارد:  راوی  یک  ُرمان 
شخص به اطراف خود می نگرد و می پردازد. زمان کیهانی 
ُرمان از دوران سلطنت محمدظاهرشاه شروع می شود. در 
این دوران، راوی دانشجوی دانشکدة پزشکی دانشگاه کابل 
است؛ تا عصر مجاهدین ادامه می یابد. راوی آهسته آهسته 
جذب حزب خلق می شود. بعد ها در جریان حوادِث که 
در ُرمان حادث می شود، معلوم می شود که راوی متعلق 
به شاخة پرچم حزب خلق است. دقت نویسنده در انتقال 
این مفاهیم ستودنی است؛ چون در جریان خواندن ُرمان 
خواننده متوجه می شود که  راوی به کدام حزب و شاخة 
آن متعلق است. یعنی به صورت طبیعی، این معلومات به 

خواننده انتقال می یابد، نه به شکل مصنوعی آن. 
ُرمان به صورت خطی روایت می شود. به باور من، ساختار 
ُهمان  یا  ُرمان  معلول  و  علت  اما  دارد؛  دقیقي  و  محکم 
پی رنگ، بسیار قوی و دقیق تر است. شخصیت های ُرمان 
نه مانند ُرمان های کالسیک کاماًل به یادماندنی و به صورت 
تیپیک هستند، نه مانند ُرمان های نو یا ضدُرمان. می شود 
اما  دارند.  قرار  باال  مقولة  دو  این  بین  گفت شخصیت ها 
احساس  خواننده  شده اند،  پرداخت  خوب  شخصیت ها 
ُرمان  یک  در  که  است  طرف  نویسنده یي  با  که  نمی کند 
و  مصنوعی  با شخصیت های  محض،  تاریخی  ـ  سیاسی 
ساخته گی روبه رو است. نویسنده، شخصیت های ُرمانش 
را خوب می شناسد. در عین حال، شخصیت ها خودشان 
و  راوی  عنوان  به  مختار  کنار  در  ُرمان،  این  در  هستند. 
شریف  چون  دیگری  شخصیت های  اصلی،  شخصیت 
دیگری  البته شخصیت های  دارند.  مداوم  اسد حضور  و 
چون پدر و مادر و خواهِر راوی، مریم، خالد، مادر و پدر 
نزدیکان  فرزند و  به عنوان همسر و  مریم،  مادربزرگ  و 
راوی، و آصف و مصطفی و شکور و عبداهلل و دیگران 
نیز حضور دارند که حضورشان مقطعی و کوتاه، از آغاز 
تا آخر ُرمان دنبال می شود. اما این شخصیت ها و فضایي 
اعمال شان،  و  حرف ها  می برند،  به سر  آن،  در  آن ها  که 
تبلیغاتی و سطحی مانند ُرمان های دهة شصت خورشیدی 
کشور نیست. شخصیت ها پویا و تپنده هستند. نویسنده در 
باال دارد که  ُرمانش چنان دست  پرداخت شخصیت های 
هر آگاه به مسایل جریان چپ افغانستان، بعد از خواندن 
رجال  دو  اسد  و  شریف  که  می زند  حدس  حتمًا  ُرمان 
برجستة جناج پرچم اند. می توانند دو شخصیِت معروف 

نام های  این  قالب  در  نویسنده  که  باشند  پرچم  شاخة 
مستعار، پنهان شان کرده است. 

به نظر من، بهتر بود نویسنده برای نگارش چنین ُرمانی 
از راوی دانای کل مطلق، استفاده می کرد. اما با راوی اول 
به در  ُرمانی  چنین  پرداخت  بار  از  توانسته  هم  شخص 

آید.
فکر می کنم بیش تر از مسایل یاد شدة باال، نویسنده درگیر 
همه چیز  یعنی  است.  بوده  ُرمان  این   محتوای  و  مضمون 
خدمت  در  همه چیز  بوده.  ُرمان  مضمون  بیان  جهت  در 
بیان ُرمان بوده. اما نویسنده از عناصر داستان نویسی مانند 
شخصیت پردازی و زاویه دید و فضا و مکان و پی رنگ و 

نثر داستانی، غافل نمانده است. 
از نگاه مکتب های ادبی، ُرمان شوکران در ساتگین سرخ، 
یا  سوسیالیستی  ریالیسم  ُرمان  اما  است.  ریالیستی  ُرمان 
ریالیسِم  شد:  معروف  خورشیدی  دهة شصت  در  آن چه 
سرخ نیست. از این جهت این ُرمان و هم چنان مجموعة 
فرق  قبلِی فخری  آثار  با همه  ابابیل«  »انتظار  در  داستانی 
خودش  نویسنده  ُرمان،  این  در  بگویم  می خواهم  دارد. 
است و خودِ خودش. یعنی نویسنده یی که در دهة شصت 
آهو«،  چاه  در  »مالقات  چون  داستان هایي  آن،  از  قبل  و 
»در چنگال دژخیم«، و ُرمان »تالش« و... را نوشته و همه 
و  تبلیغاتی  به صورت  سازمان  و  یک حزب  در خدمت 
سطحی است ـ که با قدرت داشتن آن حزب، هم حزبی ها 
و هواخواه های آن، چنین آثاری را می خوانند و با رفتن 
پایان می رسد ـ  به  آثار هم  تاریخ مصرِف آن  آن حزب، 
ُرمان شوکران در ساتگین سرخ، چنین اثری نیست. در این 
ُرمان ما با حسین فخرِی دهة شصت یا فخری یي که برای 
حاکمیت خلق می نوشت، روبه رو نیستیم. ما با فخری یی 
روبه رو هستیم که مستقل است و برای جهان، فارغ از هر 
حزب و ایدیولوژی، ُرمان می نویسد؛ نه برای یک طیِف 
از جامعه یا در جهت تبلیغ یک ایدیولوژی سیاسی. بنا بر 
این، ُرمان قابل تأمل و اندیشه است. با آن که شخصیت ها 
و حوادث و فضا و مکان ها در بیان روزگار جریان چپ 
به  راوی  نیست.  چپی  ُرماِن  یک  ُرمان  اما  است،  کشور 
نداشته  عذاب وجدان  می خواهد  می کند،  اعتراف  نحوی 
دقت  و  آرامی  به  راوی  و  افتاده  آسیاب  از  آب ها  باشد. 
راوی  نگاهی خود  نگاه،  این  اما  می کند؛  نگاه  به گذشته 
است، نه نگاهی که او به آن تعلق داشت یا  او ناخواسته 
یا خواسته به آن جریان پیوسته بود. برای بهتر معلوم شدن 
این سخنم، مثال هایی از دو ُرمان و یک مجموعه داستان 
کوتاهِ فخری می آورم. مثال های اولی، از ُرمان »تالش« و 
داستان کوتاه »مالقات در چاه آهو« است، که از آثارِ فخری ِ 

قبل از سقوط حاکمیت چپی ها، در کشور مي باشد:
کار  دفتری  در  بود.  بازگشته  زنده گی صلح آمیز  به  »مراد 
می کرد. کارش صبح وقت شروع می شد و تا نزدیک شام 
دوام می یافت. آهسته آهسته رنگ و رخش به تر می شد. 

سفید و سفید تر می گشت. 
احساس  می گرفت.  وزن 
می کرد.  آسایش  امنیت، 
درد معده و کمرش رو به 

بهبودی بود. «
   یا: 

با  تسلم شو وگرنه  »توفان 
بین  از  دارودسته ات  همه 

میبریم ]ت[ «
   یا:

دفاع  مردم  از  »دولت 
می کند. «

»کاش طرف مقابل ما کدام 
می بود.  خارجی  دولت 
که  می دیدی  وقت  آن 
خاطره نیاکان خود را زنده 

می ساختیم یا نه...«
هم چنان:

خسته  و  خشکیده  »بدن 
و  عروق  خون  فاروق، 
دست  از  را  شرایین اش 
تالش  از  دیگر  و  می داد 
دست  بی هوده  تقالی  و 
تالش  اگر  و  بود  کشیده 
می داد  خرچ  به  هم 
تحریک  بیش تر  حیوانات 
با  و خشم گین می شدند و 
بیش تر  قوت  و  صدا  سرو 
می کردند.  آغاز  حمله  به 
داد  قضا  به  رضا  عاقبت 
نومیدانه  و  بلند  فریاد  با  و 
چشمانش را بست. صدای 
بگوش  غریبی  و  عجیب 
سیاه چال  دیوار  می رسید. 
بوی  می خورد.  تکان 
کنار  و  گوشه  از  باروت 
در  و  می رسید  به مشام 

همان لحظه ای که رو به ضعف و بی حالی بود ناگهان نور 
شدیدی به درون سیاه چال دمید و دستی دراز شد و بازوی 
فاروق را گرفت. دسِت یکی از سربازان قوای مسلح بود 

که وارد پنج شیر شده بود. «
این هم مثال های از ُرمان شوکران در ساتگین سرخ که بعد 

از حاکمیت چپی ها، نوشته شده است:
»صدای بلندگو دوباره اوج می گیرد:

- به شما می گویم بچه های لنین) در متن لینین(، کافرها. 
نوکر روس تسلیم شوید. اگر تسلیم نشوید، همة شما را 

ُمردار می کنیم. «
حاکمیت  سال های  در  را  رمان  این  فخری  اگر  یقین  به 
می داد:  چنین  را  جمله  این  پاسخ  می نوشت  چپی ها، 
»شما تسلیم شوید که مزدور پاکستانی ها و امریکایی ها و 

عرب ها هستید، بچههای ریگن و ضیا ء الحق.«
یا:

»ما نه این را می خواهیم و نه آن را. ما احتیاج به حکومتی 
داریم که از خود ما باشد و قبل از هرچیز می خواهیم که از 
هرگونه قیومیتی آزاد باشیم. خواه نورمحمد تره کی، خواه 
ببرک کارمل، خواه اکرم یاری یا غالم محمد نیازی. ما در 

سرزمین خود احتیاج به این ها نداریم. «
   هم چنان:

»هفتة پیش افراد یک قطعة قومی تا پل سرخ میدان پیش 
می روند و چندین قریه را اشغال می کنند و شروع می کنند 
دارایی  و  اموال  غارت  و  منطقه  ساکنان  اذیت  و  آزار  به 
آن ها و در تمام خانه ها خسی هم باقی نمی گذارند. بعد 
از آن رو می آورند به باغ ها و درختان سیب و کرت های 
کچالوی آنان و همه را پاک می کنند و الری الری به شهر 
می فرستند. به این ها هم سیر نمی کنند و با تانک ها به جان 
خانه های مردم می افتند و چندین قریه را ویران می سازند 
و چوب ها و در و اُرسی و ستون های َچت آن ها را کشیده 
بر کامازها بار کرده به شهر  کابل غرض فروش می فرستند 
و یکی نیست که بپرسد که این ها را از کجا کرده اید. مردم 
که به جان می رسند پیر و جوان به مجاهدین رو می آورند 
و مسلح می شوند و به چپاول گران حمله می کنند و افراد 
قطعه قومی نیمی کشته و زخمی و نیمی اسیر می شوند و 

مردم انتقام می کشند و بسیاری ها را می ُکشند. «
   هم چنان:

»- بسیار ساده هستی. جنگ را ما می کنیم. کشته و زخمی 
را ما می دهیم اما فایده اش به جیب جنرال و قوماندان و 

رییس و وزیر می رود.
- احتیاط. آهسته گپ بزن. داکتر پهلوی ماست. می شنود.

- بشنود. من پروای کسی را ندارم و راست می گویم. سال 
تمام ما در سنگر خاک می خوریم. یک روز به زنده گی ما 
اعتبار نیست. اما بزرگان به عیش و نوش مشغول اند. ما 
بدبخت ها در سنگر و جبهه پوست دادیم. کیک و پشه و 
شپش در تن ما خون نماندند. کاش شکم زن و اوالد ما 
هم سیر می بود. همة شان زرد و زار و قاف نی گشته اند. 
کارد به جان شان بزنی یک قطره خون نمی چکد. چهار 
برای  نمی دهد.  ترخیص  می جنگیم. کسی  که  است  سال 
دورة  و  کرده  تغییر  قانون  می گویند  دلیل؟  کدام  به  چه؟ 
دشمن  یا  است  قانون  این  نمی دانم  شده.  زیاد  عسکری 
که  کنند  اعالن  عمری  را  عسکری  بگیرند  عسکر.  جان 
همه عاقبت کار خود را بدانیم. دیگر هیچ حوصله نمانده. 
ببین من از گردیز آمده ام. تمام سربازان در آن جا خسته و 
فرسوده شده اند. یک ماه پیش کندک ما را قومانده دادند 
که ُکتل) در متن کوتل( تیره را بگیریم. عملیات کردیم. 
بسیار تلفات دادیم. ولی قومانده همان قومانده بود »حمله 
تکرار« باز هم نشد. بار دوم، بار سوم، آخر امر عسکری 
بود. بار چهارم نیم کندک فرار کردند. نیم دیگر کشته و 
زخمی و سر و کار من به این شفاخانه رسید. در مقایسه 
با سال های پیش سربازان بسیار تغییر کرده اند. دیگر شور 
و شوقی به جنگیدن ندارند. اردو ضعیف شده. کودتای 
تنی کمرش را شکستاند. یک سال شده که به حال مدافعه 
هستیم. از خوست نتوانستیم دفاع کنیم و از دست ما و 
خیانت  ثارندوی  قوماندان  و  فرقه  قوماندان  رفت.  شما 
بکشد.  آدم چیزهایی می شنود که کم است شاخ  کردند. 
آدم به کی اعتبار کند. باز جنگ یک سال و دو سال نه که 
ده دوازده سال. انتقاالت ضعیف است. مرمی و مهمات به 
جبهه نمی رسد. گاهی برای یک تولی یک صندوق مرمی 
کالشینکوف) در متن کلشنکوف( می دهند و شش هفت 
گلوله هاوان. بدون سرگلوله. چه می شود. عسکر که کشته 
شود  زخمی  نمی کند.  شرکت  جنازه اش  در  کسی  شود 
کسی به شفاخانه نمی رساند. اگر به شفاخانه برسد دوا و 
داکتر نیست. شفاخانه چهارصد بستر را ببین. در دهلیزها 
و سالون ها و زیر زمینی هایش جا نیست. کسی که واسطه 
در  ندارد، جایش  واسطه  و کسی که  دارد  دارد همه چیز 
دهلیز است و هفتة دوم رخصتش می کنند. این شفاخانه و 
داکترهایش که اصاًل ما و شما را نمی شناسند. دلم می شود 
ماست.  خود  از  است  طور  هر  بروم.  بستر  چهارصد  به 
پارسال دو ماه آن جا بستر بودم. هر طرفش را که می دیدم، 

قشلة عسکری یادم می آمد و دلم تنگ می شد. 
در گردیز در حالی که توپ و تانک زیاد داشتیم همین که 
حملة مجاهدین شروع شد قوای ما خط اول را رها کردند 
و عقب نشستند. پس از چند روز خط دوم هم از دست 
می گویند  همه  رسیدند.  شهر  نزدیک  به  همه  و  رفت  ما 
مصالة ملی اعالم شده. پس از این جنگ فایده ندارد. به 
چه دلیل بجنگند. آخر یک روز دو طرف صلح می کنند 
و ما بدنام می شویم. باز عسکر از سنگ جور نشده. شب 
پهره. سال تمام احضارات. آدم دلش می خواهد پنج دقیقه 
خواب آرام کند اما کِی می گذارد. فکر نمی کنم که جبهه 
دو سه ماه زیادتر تاب بیاورد. گاهی هفته ها جنگ نیست. 
می مانیم.  سیاسی  معاون  غم  به  نداریم.  خوش  وقت  اما 
جلسه، پشت جلسه. درس سیاسی، خشره کاری، سنگر 

کنی، بدتر از جنگ... «
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شوکران سرخ در چــاهِ  آهـو
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بررسی 
ُرمان 

شوکران 
در 

ساتگین 
سرخ، 
نوشتة 
حسین 
فخری

از نگاه مکتب های 
ادبی، ُرمان شوکران 

در ساتگین 
سرخ، ُرمان 

ریالیستی است. 
اما ُرمان ریالیسم 
سوسیالیستی یا 

آن چه در دهة شصت 
خورشیدی معروف 
شد، ریالیسِم سرخ 
نیست. از این جهت 
این ُرمان و هم چنان 
مجموعة داستانی در 
"انتظار ابابیل" با همة 
آثار قبلِی فخری فرق 
دارد. در این ُرمان، 
نویسنده خودش 

است و خوِد خودش. 
یعنی نویسنده یی که 
در دهة شصت و قبل 
از آن، داستان هایي 

چون »مالقات 
در چاه آهو«، »در 
چنگال دژخیم«، 

ُرمان »تالش« و... 
را نوشته و همه در 
خدمت یک حزب و 
سازمان به صورت 
تبلیغاتی و سطحی 

است.
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داکتر کاظمی در مراسم سالگرد شهدای 15 عقرب بغالن:

سهل انگاری نسبت به فاجعة بغالن 

روند ترورهــا را افــزایش داد

در مورد توانایی نیروهای...
این درحالی است که سیگار یا نهاد نظارتی دولت امریکا، 
در مورد توان نیروهای پولیس و ارتش افغانستان ابراز 
نگرانی کرده و گفته که این نیروها پس از سال 2014 
احتماال قادر نخواهند بود تاسیسات نظامی شانرا که در 
یازده سال گذشته به کمک امریکا و متحدانش ساخته 

شده، حفظ و مراقبت کنند .
اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان 

از 52  بیشتر  امریکا  کانگره  در گزارش خود گفته که 
میلیارد دالر را برای آموزش، تجیهز و ساخت تاسیسات 
نظامی برای نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده 
در  تنها  آن  دالر  میلیارد  به 12  نزدیک  رقم  این  از  که 

ساخت تاسیسات نظامی مصرف شده است.
بخش های  در  مسلکی  کادرهای  نبود  از  نهاد  این 
تدارکاتی، فنی و بهداشتی در تاسیسات نظامی افغانستان 

ابراز نگرانی کرده است.
و  پولیس  نیروی  در  گزارش  این  یافته های  اساس  بر 

متخصصان  برای  زیادی  پست های  افغانستان  ارتش 
مسلکی حفظ و مراقبت تاسیسات وجود دارد اما تنها 
چهل درصد این پست ها به افراد مسلکی سپرده شده 

است.
در این گزارش به اردوی امریکا توصیه شده که در قرار 
داد های ساخت تاسیسات نظامی برای نیروهای افغان 

تجدید نظر کند.
کردن  معیاری  و  دادها  قرار  کار  بر  نظارت  افزایش 
این  پیشنهادات  دیگر  از  تاسیسات  ساز  و  ساخت 

گزارش به ارتش امریکا است.
در این گزارش به گونه نمونه از فساد در کمک ده ها 
میلیون دالری تجهیزات به بیمارستان محمد داوود خان 
های  اداره  از سوی  هم  هنوز  آن  متهمان  که  یاد شده 
نگرفته  قرار  پیگیرد  مورد  افغانستان  قضایی  و  عدلی 

اند.
رد  را  گزارش  این  یافته های  افغانستان  دفاع  وزارت 
کرده اما جزییات بیشتر در مورد آن ارایه نکرده است.

چهار پولیس توسط همکاران شان...
افغانستان  امنیتی  نیروهای  اعضای  حمالت  هدف   

قرار می گرفتند.
عبدالنبی الهام، فرمانده امنیه والیت هلمند وقوع این 
حادثه و شمار تلفات را تایید کرد. او گفت تحقیقاتی 
در جریان است تا معلوم شود که آیا این حادثه بعد 
از »جنگ لفظی« میان آنها صورت گرفته یا این که 

پولیس های مهاجم افراد نفوذی طالبان بوده اند.
تاهنوز کسی مسوولیت این حمله را به عهده نگرفته 
و معلوم نیست مهاجمان به کجا رفته اند. در گذشته 
نیروهای  بر  افغانستان  امنیتی  نیروهای  حمالت 
اند، هرچند مقام  به عهده گرفته  خارجی را طالبان 
حمالت  این  از  بخشی  صرف  اند  گفته  ناتو  های 
امنیتی  نیروهای  میان  در  طالبان  نفوذ  از  ناشی 

افغانستان است.
در سال روان »حمالت داخلی« بر سربازان داخلی 
و  است  یافته  افزایش  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و 
از  شماری  و  خارجی  سرباز   50 از  بیشتر  تاکنون، 
این حمالت  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  اعضای 

کشته شده اند.
افزایش این حمالت در زمانی که نیروهای بین المللی 
را  افغان شان  های همکاران  اند ظرفیت  در تالش 
افزایش دهند تا آنها از عهده تامین امنیت کشور شان 
برآیند، بی اعتمادی و همچنان نگرانی هایی را خلق 

کرده است.
 2014 سال  پایان  تا  بین المللی  نیروهای  است  قرار 
میالدی از افغانستان خارج شوند و بعد از آن ناتو 
افغانستان  در  مشورتی  و  آموزشی  ماموریت  یک 

خواهد داشت.

رهبر حزب اقتدار ملی افغانستان می گوید که بی توجهی 
سران دولت در بررسی پروندة »فاجعة تاریخی بغالن«، 
روند ترورها و قتل های زنجیره یی را افزایش بخشیده 

است.
داکتر کاظمی عضو مجلس  نماینده گان و ایتالف ملی 
افغانستان، همچنان گفته است که رها کردن قاتالن و 
کرده  تضعیف  را  افغانستان  مردم  روحیة  تروریستان، 

است.
در مراسمی که به خاطر سالروز شهادت سید مصطفی 
کاظمی و جمعی دیگر از نماینده گان مجلس و ده ها تن 
از شهدای حادثة بغالن در شهر هرات برگزار شده بود، 
آقای کاظمی با اشاره به مقام شامخ شهدا، مردم را به 

ادامه راه و اهداف شهدا دعوت کرد. 
کاظمی در ادامه افزود: سید مصطفی کاظمی شخصیتی 
برجسته از اعضای پارلمان افغانستان بود. وی از جمله 
با همراهانش طی یک حمله  که  بود  کسانی  نخستین 

انتحاری به شهادت رسیدند.
برادر شهید کاظمی خاطر نشان کرد: به دلیل سهل انگاری 
مقامات در خصوص رسیده گی و شناسایی عامالن این 
فاجعه بزرگ تاریخی، از آن پس شاهد ترور چند نفر 

از اعضای پارلمان بودیم.
به اعتقاد وی این مساله باعث ایجاد ضعف در روحیه 
و  قاتالن  آزادی  با  زیرا  است،  شده  افغانستان  مردم 

تروریستان، نمی توانند احساس امنیت کنند.
نمایندة مردم کابل در مجلس، در خصوص سرنوشت 
نظامیان  و خروج   2014 سال  از  پس  افغانستان  مردم 
علم  با  که  بدانند  باید  افغانستان  ملت  گفت:  خارجی 
وجود  و  جمعی  رسانه های  و حضور  جوانان  آموزی 
و  افغان  دیده  تعلیم  و  شده  تربیت  نظامی  نیروهای 
حضور ناظرین جامعه جهانی در افغانستان، نباید نگران 

آینده خود و خروج نظامیان خارجی باشند.
وی از مقامات افغانستان خواست تا بیش از این بر سر 

حفظ قدرت و مقام با یکدیگر رقابت نکنند و به دنبال 
چاره جویی و حل مشکالت مردم باشند و به مردم در 

حرکت به سمت پیشرفت و ترقی کمک کنند.
برای  افغانستان  افزود که مردم  ادامه  داکتر کاظمی در 
به دست آوردن آرامش و صلح باید به صورت جدی 
باید  و  باشند  کشور  در  ملی  وحدت  ایجاد  خواهان 

وحدت و انسجام ملی را در بین خود ترویج کنند.
باید  این پس  از  افغانستان  اظهار داشت که مردم  وی 
خودشان مسوولیت اداره کشورشان را بر عهده بگیرند 
نتیجه مثبت خواهد داد که وحدت  و این مهم زمانی 

ملی در بین مردم پررنگ باشد.
ارتباط  در  زاده  صادقی  نصراهلل  مراسم،  این  ادامه  در 
با مقام شهدا و شخصیت شهید کاظمی گفت: آنان از 
جمله مجاهدان و کسانی بودند که برای ایجاد وحدت 
کوشش  و  تالش  افغانستان  اقوام  تمامی  بین  در  ملی 
کردند و از جمله اولین کسانی بودند که جهاد را در بین 

مردم پس از اشغال شوروی زنده کردند و به مبارزات 
جدی پرداختند.

فاضل سانچارکی سخنگوی ایتالف ملی افغانستان نیز 
در این مراسم مردم را به ایجاد فضای دوستی و برادری 
دعوت کرد و گفت که هیچ شهروند و تبعه افغانستان 
نباید از خروج خارجی ها از کشور نگرانی و تشویش 
خادمان  و  مسووالن  کنار  در  باید  بلکه  باشد،  داشته 
افغانستان در راه ایجاد وحدت و همگرایی تالش کرده 

و از استقالل و خودکفا شدن استقبال نمایند.
رییس  تجارت،  سابق  وزیر  کاظمی،  مصطفی  سید 
اقتصاد ملی مجلس و سیاست مدار برجستة  کمیسیون 
کشور، در هنگام یک مأموریت رسمی در منطقه بغالن 
مرکزی والیت بغالن در شامگاه 15 عقرب 13۸6 به 
همراه پنج عضو پارلمان و حدود صد تن از مردم محلی 
که تعداد زیادی از آنان را کودکان تشکیل می دادند، به 

شهادت رسید.
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کاهش رشد اقتصادی...
در  کشور  در  اقتصادی  رشد  که  حالی ست  در  این 
سال 2011 میالدی 5.۸ و در سال 2012 میالدی 6.9 

درصد خوانده شده است.
در  آسیایی  انکشاف  بانک  رییس  توکوشی  جی  جو 
گزارش  یک  »این  گفت:  پنجشنبه  روز  افغانستان 
از  ارزیابی  و  تحلیل  بنیاد  بر  و  است  تخنیکی 
پیشرفت های اقتصادی در منطقه و افغانستان تهیه شده 
بار ترتیب  این نوع گزارش ها را ما سال دو  است و 

می دهیم. کاهش اندک در رشد اقتصادی افغانستان در 
این  اقتصادی  از بدترشدن وضعیت  آینده نشانة  سال 

کشور نیست.«
خارجی  کمک های  کاهش  آسیایی  انکشاف  بانک 
اقتصادی  رشد  کم شدن  علت های  از  را  افغانستان  به 

کشور در سال آینده می داند.
آقای توکوشی گفت که آنان از سال 2002 میالدی به 
اینسو 2.۸ میلیارد دالر را که بخش اعظم آن کمک های 
بالعوض بوده در راستای تطبیق پروژه های زیربنایی 
میدان های  و  آهن  خط  احداث  انرژی،  تامین  مثل 

هوایی در اختیار افغانستان قرار داده اند.
تاثیرگذار  کشور  در  را  بانک  این  مساعدت های  وی 
دانست و از کمک های جدید بانک انکشاف آسیایی 
تا سال 2015 میالدی به افغانستان خبر داد: »در سال 
2012 میالدی 326 ملیون دالر، در سال 2013 میالدی 
255 ملیون دالر و در سال 2014 عین رقم یعنی 255 
ملیون دالر را به افغانستان کمک می کنیم. این کمک ها 
و  بوده  آسیایی  انکشاف  بانک  خود  مالی  منابع  از 

بالعوض است.«
در نشست توکیو که در ماه جوالی در جاپان برگزار 

گردید، جامعة جهانی تعهد کرد که برای چهار سال 
از  سلسله  یک  با  را  دالر  میلیارد  نیم  و  شانزده  آینده 

شرایط در اختیار افغانستان قرار می دهد.
افغانستان،  به  ادامة کمک های جهانی  از شرایط  یکی 

برچیدن دامنه فساد از کشور خوانده می شود.
حکومت  از  اقتصادی  و  سیاسی  مسایل  آگاهان 
می خواهند که در سال های آینده از کمک های جهانی 
برای خودکفایی افغانستان استفادة الزم کند و گام های 

جدی را در زمینه محو فساد بردارد.

به شدت نگران اوضاع...
از  بالروس  که  طوری  به  گرفت.  قرار  شدید   
اسالم آباد خواسته تا قوانینی را علیه قاچاق زنان 
رفتارهای  و  زنان  از  استفاده  سوء  کودکان،  و 

خشونت آمیز علیه کودکان اعمال کند.
صالحه اطهر، یکی از فعاالن حقوق بشر پاکستان 
نیست  آسان  وله، گفت:  دویچه  به شبکه خبری 
که با نقض قوانین حقوق بشر در پاکستان مقابله 
کنیم. متاسفانه دفاع وزیر امور خارجه پاکستان از 
وضعیت حقوق بشر در این کشور ضعیف است.
وضعیت  افزود:  پاکستانی  بشر  حقوق  فعال  این 
حقوق بشر در پاکستان بسیار بد است. حنا ربانی 
کهر به دنبال دفاع و پشتیبانی از دولت اسالم آباد 

و نه اوضاع حقوق بشر در این کشور است.
وی با انتقاد از وضعیت دموکراسی در پاکستان، 
توسط  همچنان  پاکستان  دولت  متاسفانه  گفت: 
ارتش این کشور کنترل و اداره می شود. دموکراسی 
که  است  بشر  حقوق  برای  تضمین  یک  حقیقی 

پاکستان از دسترسی به آن دور است.
در  مستقر  بشر  حقوق  فعال  یک  فاروق،  زاهد 
در  مذهبی  اقلیت های  که  کرد  اعالم  نیز  کراچی 
پاکستان همواره مورد هدف قوانین سخت دولت 

قرار گرفته اند.
قوانین  از  استفاده  با  اسالم آباد  افزود: دولت  وی 
خاص خود اراضی این اقلیت ها را از آن ها گرفته، 
ربوده  را  زنان  و  کرده  سرقت  را  ثروت هایشان 

است.

پیشگام شوید مالیه دهنده گان...
 »یو اس ای دی« گفته است: »از این سبب من خیلی 
زیاد مطمین هستم که حکومت امریکا خاصتًا »یو اس 
ادامه  افغانستان  به  کمک های خویش  به  دی«  آی  ای 
مردم  و  خصوصی  سکتور  حکومت،  اکنون  بدهد. 
افغانستان پیپش گام شوند،  زیرا واضح است که امریکا 
از  افغانستان  نمی توانند  ابد  برای  آن  مالیه دهندگان  و 

هرنگاه تمویل نمایند.«
او می گوید که امریکا خواهان افغانستانی است که بتواند 
روی پاهایش بایستد. او افزوده است: »با سرمایه گذاری 
و  معارف  صحی،  اساسی،  ساختمان های  بخش  در 

اقتصاد در افغانستان، امریکا به طور روز افزون به مردم 
افغانستان کمک می کند تا به پای خویش بایستند و این 

است آینده افغانستان.« 
به  کابل  کنفرانس  برگزاری  از  که  می افزاید  الکس 
حکومت  طریق  از  امریکا  کمک های  درصد   50 بعد 

افغانستان صورت می گیرد.
 او می پذیرد که عدم موجودیت امنیت فعالیت    های »یو 
اس ای آی دی« را در افغانستان صدمه می زند، اینکار 
چه تمدید لین های برق باشد و یا کمپاین واکسیناسیون 

اطفال، همه آن را متأثر می سازد.
گذشتة  بین المللی  انکشاف  ادارة  رییس  دیر  الکس 
کمک های آن اداره را به افغانستان، بیشتر از پنجاه سال 

از  قبل  حتی  حال  به  تا  اداره  این  که  گفت  خواند.او 
ده سال گذشته با افغانستان بیشترین کمک ها را کرده 

است. 
رییس »یو اس ای دی« که اخیراً از افغانستان به امریکا 

برگشته در مورد پیشرفت ها در عرصه های
 مختلف در کشور صحبت کرده گفت که او تغیرات 

شگرفی را در این کشور مالحظه کرده است.
دست  به  را  نادری  فرصت  »من  کرد:  تصریح  او 
من  نمایم.   دیدن  مزارشریف  بلخ،  مرکز  از  تا  آوردم 
19 سال قبل نیز انجا بودم و امروز می بینید که در اثر 
به  بین المللی  و کشورهای  افغان ها  سرمایه گذاری  های 
شمول امریکا، سیمای شهر تا کدام اندازه تبدیل شده 

است. جاده یی که از مزار به حیرتان می رود درآن وقت 
و  احداث شده  بسیار خوب  بود، حاال سرک  پرخطر 
مهم تر از آن اینکه اولین خط راه آهن در آنجا کشیده 
شده است و همچنان پایه های برق به مالحظه می رسد 
که برق قابل اعتماد و ارزان را از ازبکستان به افغانستان 

وارد می کند.«
الکس دیر می افزاید که تمام آنچه اکنون در مزارشریف 
رخ می دهد بیان کنندة افغانستان شگوفا است که برای 
افغان ها و همسایه هایش مایة نوید می باشد که چگونه 
آینده  یک  سوی  به  زده  جنگ  و  ویرانه  کشور  یک 

روشنی در حرکت است.



مسووالن ورزش در والیت غزنی می گویند که ورزش 
در  آنها  و  دارد  خوبی  رشد  والیت  این  در  دختران 
تالش هستند که فرصت ها و امکانات بیشتری را برای 

دختران ورزشکار فراهم سازند.
در  دخترانه  های  مکتب  والیبال  رقابت  گذشته  هفته 
ولسوالی جاغوری والیت غزنی راه اندازی شده بود. 
جاغوری  های  ولسوالی  از  تیم   13 مسابقات  این  در 
غزنی  والیت  مرکز  تیم  اما  کردند،  مالستان شرکت  و 
به دلیل ناامنی راه، نتوانست در این مسابقات شرکت 

کند.
این  که  آمر ورزشی والیت غزنی گفت  پادشاه هزبر، 
نسوان  لیسه  تیم  پیروزي  با  روزه،  چهار  مسابقات 
انگوري ولسوالي جاغوري به پایان رسید. نسوان شهدا 
در جایگاه دوم قرار گرفت و مقام سوم را تیم مکتب 

فاطمیه جاغوری از آن خود کرد.
متحده  ایاالت  سفارت  مالی  کمک  به  مسابقات  این 
تشویق  آن،  از  هدف  و  بود  شده  اندازی  راه  امریکا 
دختران به ورزش عنوان شده است. این در حالی است 
جاغوری  ولسوالی  در  مالها  قبل  ماه  دو  حدود  که  
 ۸0 نامشروع  روابط  اتهام  به  عام  مالء  در  را  دختری 

دره زدند.
آمر ورزشی والیت غزنی می گوید که بسیاری دختران 
عالقمندی زیاد به ورزش دارند، اما نگاه سنتی جامعه و 
بسیاری خانواده ها مانع ورزش آنها می شود. برعالوه، 
برای  محدودیتی  نیز  غزنی  والیت  در  گسترده  ناامنی 

ورزشکاران زن خلق کرده است.
اما مسابقات والیبال در ولسوالی جاغوری پررنگ 

تیم   13 و  بود  زیاد  ها  تماشاچی  شمار  شد.  برگزار 
توانستند بدون بروز کدام مشکل مسابقات را به پایان 
امن  از ولسوالی های  برسانند. جاغوری هرچند یکی 
غزنی است، اما در مجاورت مناطق ناامنی مانند قره باغ 

و مقر قرار دارند.
دختران در ولسوالی های غزنی ورزشگاه های خاص 
خود شان را ندارند و از سوی دیگر آنها نمی توانند 
مانند مردان در میدان های باز و عمومی ورزش کنند. 
باسکتبال،  بازی های  به  توانند  آنها می  تنها جایی که 

والیبال و فوتبال بپردازند، محیط امن مکتب است.
هزبر گفت که در حال حاضر شش فدراسیون در بخش 
اند که بیش از  ورزش دختران در والیت غزنی فعال 
ورزشي  مختلف  هاي  رشته  در  دختر  ورزشکار   50

مصروف تمرین و آموزش هستند.
   کمبود لوازم ورزشي

از دختران که در رقابت هاي  در همین حال شماري 
از  بودند،  نموده  شرکت  جاغوري  ولسوالي  والیبال 
برگزاری این مسابقات ابراز خرسندی کردند و خواهان 

افزایش فعالیت های ورزشی در این والیت شدند.
خاطره، عضو تیم والیبال مکتب نسوان انگوري ولسوالي 
جاغوري گفت که آنها همیشه در صحن مکتب ورزش 
مي کنند اما امکانات و لوازم ورزشي ندارند. او از مقام 
برای  را  ورزشی  بهتر  زمینه  که  خواست  محلی  های 
دخترها فراهم کنند و از خانواده ها تقاضا کرد که مانع 

ورزش دختران شان نشوند.
در همین حال شماري از اعضاي تیم والیبال لیسه "نور 
امنیتی،  مشکالت  دلیل  به  که  داشتند  شکایت  غزنه" 
نتوانستند از مرکز به ولسوالی جاغوری بروند و در این 
امکانات  نبود  از  آنها همچنان  کنند.  مسابقات شرکت 

ورزشی در مرکز انتقاد می کنند.

از  می گوید،  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
به  نزدیک  اکنون  تا  شمسی  هجری  جاری  سال  آغاز 
چهار هزار و پنجصد قضیة خشونت علیه زنان را ثبت 

کرده است.
به گفتة مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر، این آمار 

افزایش بی سابقه در میزان خشونت علیه زنان را نسبت 
به سال های گذشته نشان می دهد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید: میزان 
خشونت علیه زنان در این کشور به شکل نگران کننده 

در حال افزایش است.
ثریا صبحرنگ کمیشنر بخش حمایه و انکشاف حقوق 
زن در این کمیسیون به رادیو آزادی گفت: قضیه های 
بشر  حقوق  کمیسیون  در  امسال  که  زنان  با  خشونت 
به  نسبت  را  مالحظه  قابل  افزایش  اند،  شده  ثبت 
سال های گذشته نشان می دهند: در شش ماه اول امسال 
حدود 4 هزار قضیة خشونت علیه زنان و در ماه میزان 
ثبت  بشر  حقوق  کمیسیون  در  خشونت  مورد   500
شده اند. در این میان در شش ماه اول امسال، 6 مورد 
قتل ناموسی و 33 مورد تجاوز جنسی شامل است که 
در  اصاًل  است.  تکان دهنده  نگرانی و  قابل  واقعًا  این 

سال های قبل سابقه نداشته است."

مردم،  آگاهی  و  سواد  سطح  بودن  پایین  ناامنی،  فقر، 
فرهنگ معافیت از قانون و مجازات از عوامل افزایش 
می  خوانده  افغانستان  در  زنان  علیه  خشونت  میزان 

شوند.
خانم صبحرنگ نیز این را تایید می کند و می گوید که 
به  افغانستان  در  زنان  تا  اند  شده  سبب  عوامل  همین 
طور فزاینده مورد خشونت قرار بگیرند: "در تمام سال 
ما  نزد  زنان  علیه  خشونت  قضیهء  هزار  چهار   1390
اول سال حدود  ماه  اما حال در شش  بود،  ثبت شده 
چهار هزار مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده ایم. 
بنًا خشونت علیه زنان به شکل بسیار نگران کننده رو 

به افزایش است." 
مدافعان حقوق زن می گویند ادامة خشونت علیه زنان 
بدبختی های زیاد را در این کشور به باور آورده است.

خودسوزی، رو آوردن به کارهای غیراخالقی، فرار از 
منزل، استفاده از مواد مخدر  و امثال این ها از پیامدهای 

خشونت علیه زنان در افغانستان به حساب می آیند.
فرار عامالن خشونت علیه زنان از چنگ قانون و عدم 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  آنها  مجازات 
ساخته  نگران  را  زن  حقوق  مدافع  های  نهاد  دیگر  و 

است.
مدافعان حقوق زن می گویند برخورد قانونی با عامالن 
خشونت علیه زنان می تواند در کاهش میزان خشونت 

با زنان کمک کند.
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آقای رییس جمهور!

ما هم شهروند 
شمرده مي شویم؟ نویسندگان و فرهنگیان در شهر هرات می گویند صدها 

اثر ادبی و علمی آمادة چاپ در این شهر وجود دارند، 
اما نویسندگان هزینة چاپ آن ها را ندارند. انجمن ادبی 
هرات از سرمایه داران خواسته است برای چاپ این آثار 

کمک پولی کنند.
جیب نویسنده ها در افغانستان معموالً خالی بوده است. 
نکرده و مشکل  باز  زیرا فرهنگ مطالعه در کشور جا 
است کسی از طریق نویسندگی خرج خود و خانواده 
در  اند که  بوده  زیادی  نویسندگان  کند.  تامین  را  خود 

زمان حیات شان آثار آن ها اقبال چاپ نیافته اند.
می گوید  هرات  ادبی  انجمن  رییس  بهره،  شاه  ولی 
برنامه یی را روی دست دارند تا به کمک افراد سرمایه 
به  را  نویسان  داستان  و  شاعران  نویسندگان،  آثار  دار، 
ادبی هرات مجموعًا چهار صد  انجمن  برسانند.  چاپ 
عضو دارد که به گفته رییس آن، بسیاری اعضا حداقل 

دو اثر آماده چاپ دارند.
شاعر،  هیچ  کردیم،  بررسي  ما  که  »قراری  افزود:  بهره 
نویسنده و داستان نگاري نیست که اگر یک اثر خود را 
چاپ کرده دو اثر دیگر آماده چاپ نداشته باشد. ما در 
حال حاضر بیش از صدها جلد کتاب آماده چاپ داریم 
و نزدیک به یک هزار جلد کتاب تنها محصول اندوخته 

هاي ادبي نویسندگان هرات است«.
در حال حاضر اکثر کتاب هایی که در بازارهای افغانستان 
در سال های  اند.  ایران چاپ شده  در  می شوند،  یافت 
اند.  کرده  شروع  کار  به  نیز  کابل  در  مطبعه هایی  اخیر 
ندارند  را  آثارشان  چاپ  هزینه  که  نویسندگان  برخی 
اند  رسانده  چاپ  به  را  شان  کتاب های  توافق  این  با 
که انتشارات از نویسنده پول نگیرد، اما اکثر نسخه های 

کتاب را برای خود به فروش برساند.

کتاب  چاپ  اما 
بدون  هم  ایران  در 
در  نیست.  جنجال 
میالدی   2009 سال 
جلد   3500 حدود 
کتاب یکی از ناشران 
ایران  از  که  افغان 
انتقال  افغانستان  به 
توسط  می شد،  داده 
به  محلی  های  مقام 
انداخته  هیرمند  رود 
نیمروز  والی  شد. 
بود  گفته  وقت  آن 

تفرقه  کتاب ها  این  که 
انگیز بودند و به مسایل قومی و مذهبی دامن می زدند، 
به همین دلیل به آب انداخته شدند. اکثر این کتاب ها 

آثار نویسندگان افغان بودند.
کتاب  چاپ  امکانات  اگر  می گویند  افغان  نویسندگان 
در افغانستان وجود داشته باشد، آنها مجبور نمی شوند 
آثارشان را در ایران به چاپ برسانند. محمد قاضي زاده، 
نویسنده و روزنامه نگار در والیت هرات می گوید که 
این  به  به هیچ وجه  ایران  موجودیت کتاب هاي چاپ 
معني نیست که میزان فکر و خالقیت در افغانستان کم 
است بلکه نویسندگانی بوده اند که ده جلد کتاب آماده 

چاپ داشته و یک جلد را هم چاپ نتوانسته اند.
آثار  این  چاپ  امکانات  »اگر  می افزاید:  زاده  قاضی 
فراهم شود و این کتاب ها در کتابخانه هاي افغانستان جا 
خوش کنند، شاهد خواهیم بود که آن توازنی که قبال 
داشت،  وجود  افغانستان  و  ایران  چاپ  کتاب هاي  بین 

برهم مي خورد و درصدی باالي کتاب چاپ افغانستان 
وجود خواهد داشت«.

هرات  در  نویسندگان  از  تن  یک  زاده،  حسن  مسعود 
ادبیات  سو  این  به  سال  سه  از  که  است  باور  این  به 
به رکود مواجه شده است. حسن زاده  این والیت  در 
از این برنامه انجمن ادبي هرات ابرازخرسندي مي کند 
اما نگران است که مبادا به خاطر کمک مالي افراد، در 

خالقیت هاي هنري و ادبي تاثیر بگذارد.
حسن زاده می افزاید: »بگذریم از این که ما بازار آزاد 
مثال  دارد.  رسالت  یک  دولت  مجموع  در  ولي  داریم، 
براي  دارد  زیادی  بودجه  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
چنین کارهاي، ولي هرگز صرف این کارها نمي  شود و 
اگر هم مي شود در درون خود وزارت و یا ریاست هاي 
اطالعات و فرهنگ معموال امکانات چاپ به آثاري داده 
مي شود که شاید از دید استندرد ادبي اصال قابل چاپ 

نیستند ولي متاسفانه این نابرابري وجود دارد«.
   سالم آقای رییس جمهور!

این نامه، شکواییه یي تلخ و تکان دهنده از بی شهردارترین نقطة کابل 
یعنی ناحیة ششِم شهر کابل است؛ اما باور کنید آن چه می نویسیم، 
روایت دقیق و مستنِد وضعیتی ست که سال هاست در این منطقه از 

پایتخِت کشور جریان دارد.
کابینةتان  اعضای  و  معاونان  از  هیچ یک  یا  شما  کاروان های  شاید 
هیچ گاه از مسیر پل سوخته که به قصر فروریختة داراالمان منتهي 
مي گردد، عبور نکرده باشند؛ اما این مردم مجبور و محکوم اند که هر 
روز را از این مسیرـ  که بیشتر به یک جادة سنگالخی و صعب العبور 
شباهت دارد تا جاده یی در پایتخت جمهوری اسالمی افغانستان ـ 

بگذرند و در این منطقة از یاد رفته، شب و روز بگذرانند. 
نیست  فریادی  نخستین  شما  به  نوشتن  نامه  رییس جمهور!  جناب 
که به نماینده گی از سال ها درد و رنج و محرومیِت این مردم بلند 
مي شود؛ ما مردمِ دردمند غرِب کابل سال هاست که به خاطر داشتن 
یک جادة پخته و آباد به دروازه های متعلق به حکومِت شما رجوع 
کرده ایم، اما هیچ کدام ـ بازهم تاکید می کنم هیچ کدام ـ به خواسِت 

ما توجهی نکرده اند.
آقای رییس جمهور! باور کنید که داشتن یک جادة پخته، آن هم در 
قلب پایتخت کشوری که 11 سال از تاسیس نظامِ نویِن آن می گذرد 
یا  اعمار  و حوالِی همین سرک  اطراف  در  کیلومتر جاده  و صدها 

بازسازی شده اند، آرزوی بزرگ و غیرممکنی نیست.
ماه هاست که سرک پل سوخته ـ داراالمان در انتظار مرحمت جناب 
شهردار به سر می برد و خانه های ویران شده در دو سوی سرک، بر 
است.  افزوده  پایتخت،  شدة  فراموش  قطعة  این  از  ناشی  وحشت 
مردم این منطقه در حالی به استقبال زمستان می روند که با وجود 
این جاده، زمستان برای آن ها به کابوسی ترسناک تبدیل شده است. 
هزاران سکنة این منطقه از کابل به شمول زنان و کودکان، در زمستان 
مجبور اند مسیری را طی کنند که به مشکالتی چون آب گرفته گِی 

جاده و پیاده روها و گل والی دچار است.
جناب رییس جمهور! مردمی که به شما رای دادند و 11 سال تمام 
در کمال مسالمت و آرامش و صلح و قانون پذیری زنده گی کرده اند، 

امتیازی فراتر از قانون و حقوق شهروندي از شما نمی خواهند. 
طبقة  اکثراً  را  شهر  از  بخش  این  ساکنان  که  نیست  شکی  این  در 
این مي تواند  آیا  اما  اندک تشکیل می دهند؛  با سطح درآمِد  فقیر و 
دلیلي برای ادامة بی توجهی جناب شهردار، وزارتخانه های سکتوری 

و نماینده گان مردم در پارلمان کشور محسوب شود؟!
در این هم شکی نیست که مردم این منطقه از نظر قومی و نژادی و 
سیاسی و مذهبی، به تمام جامعة افغانستان تعلق دارند و بدون شک 
فضایی از زنده گی صلح جویانه و برادري را ایجاد کرده اند؛ اما آیا این، 
در سایة حکومتی که مدعی ایجاد وحدت ملی و تحکیم حاکمیت 
قانون و برقراری عدالت و برابری بر اساس حقوق شهروندی است، 

جرم شمرده می گردد؟! 
جناب رییس جمهور! می دانید که نامه نوشتن به شما، آخرین گزینه یی 
بوده که ما برای فریاد کردِن درد دیرساِل این مردم برگزیده ایم و غیر 
از این هم، چاره یی نداریم. مردمِ ما شما را رییس جمهور خودشان 
انتظار دارند به آن ها به عنوان شهروندان ساکن  می دانند و از شما 
اکنون  که  نقطه یی  کنید؛  نگاه  خود  حکومِت  پایتخِت  از  نقطه یی 

بی شهردارترین نقطة پایتخت به حساب می آید!  

کتاب هایی که قبل از چاپ می پوسند
www.mandegardaily.com

کمیسیون مستقل حقوق بشر:
افزایش خشونت علیه زنان 

تکان دهنده است

رشد ورزش 
دختران در والیت 

غزنی 
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فرماندهان  از  تن  هزاران  جمع  در  آب  و  انرژی  وزیر 
جهادی در شهر هرات گفته است که مجاهدین پس از 

سال 2014 میالدی حاضر اند از افغانستان دفاع کنند.
محمد اسماعیل خان رییس شورای مجاهدین افغانستان، 
هدف از برگزاری همایش بزرگ مجاهدین در هرات را 
از  نیروهای خارجی  از خروج  آن ها پس  ثبوت حضور 
کشور در سال 2014 میالدی عنوان کرده گفت که  دولت 
در ده سال اخیر به این نتیجه رسید که صلح بدون حضور 

مجاهدین ممکن نیست.
اطمینان  امنیتی  نیروهای  و  مردم  به  آب  و  انرژی  وزیر 
داده گفت که مجاهدین در صورت احساس کوچک ترین 
سالح  که  گذاشت  نخواهند  بیگانگان،  سوی  از  خطر 

نیروهای امنیتی افغان به دست بیگانگان بیافتد.
کمیسیون  حاضر  حال  در  که  می گوید  اسماعیل  آقای 
اجرایی شورای مجاهدین در هر والیت فعال شده است 
و به گفته او این کمیسیون وظیفه دارد تا روابط با تمامی 

مجاهدین را تامین کند.
و  مجاهدین  میان  انسجام  گردهمای  این  از  هدف 

فرماندهان جهادی در والیات هرات، فراه، غور، بادغیس، 
نیمروز، هلمند و فاریاب خوانده شده است.

محمد اسماعیل از برنامه خروج نظامیان ناتو از افغانستان 
استقبال کرد و گفت که مجاهدین پس از این از نظامیان 

افغان حمایت خواهند کرد.
را  خود  ملی  پولیس  و  اردو  ما  این  از  »پس  گفت:  او 
حمایت می  کنیم و در صورت ایجاد کوچکترین ضعف، 
از کشورشان  تا  آماده هستند  احتیاط )مجاهدین(  لشکر 

دفاع نمایند.«
احتیاط  لشکر  که  می گوید  مجاهدین  شواری  رییس 
شمارشان به چند میلیون تن می رسد و به گفته او، آن ها 
پس از 2014 آماده تامین امنیت و کمک برای نیروهای 

امنیتی افغان و نظام هستند.
فراه  والیت  جهادی  شورای  رییس  اهلل  حبیب  جنرال 
مشکل  گفت  و  نموده  دعوت  وحدت  به  را  مجاهدین 
افغانستان تا زمانی حل نمی شود تا فضای اعتماد و اتحاد 

در میان مردم و دولت ایجاد نشود.
محمد عمر قانع رییس شورای جهادی هلمند گفت که 

افغانستان  از جهاد مردم  استخبارات کشورهای همسایه 
سوء استفاده نموده و مجاهدین را به جان هم انداختند و 

جهاد مردم افغانستان را بدنام کردند.
وی افزود که مجاهدین پس از این باید متوجه باشند و 
مانع ورود فرهنگ های بیگانه در افغانستان شوند چون 
بیگانه ها اکنون جنگ فکری و روانی را به راه انداختند.

بادغیس  جهادی  شورای  رییس  و  بادغیس  والی  معاون 
گفت که پاکستان در زمان جهاد مردم افغانستان میزبانی 
هدف مندانه داشت که بدنام ساختن حکومت مجاهدین 

بود که به هدف اش نایل گردید.
وی افزود: »افغان ها در مقابل یک امپراطوری ایستادند، اما 
اکنون چه شده است این مردم را که در مقابل یک مشت 

خود فروخته به نام انتحارکننده ساکت نشسته اند.«
عبدالکریم براهوی رییس شورای جهادی نیمروز گفت 
کشورهایی که امروز به افغانستان جهت کمک آمده اند 
به خاطر منافع شان در این جا اند زیرا در روزی که مردم 
افغانستان به آنها ضرورت داشت افغان ها و مجاهدین 

را تنها گذاشتند.
مولوی عصمت اهلل رییس شورای جهادی غور نیز گفت 
وقت آن رسیده که مجاهدین به دنیا نشان بدهند که نمی 
گذارند که بیگانگان وحشت را در میان مردم افغانستان 

ایجاد نمایند.
   »رییس جمهور آینده مجاهد است«

سال  یازده  در  که  گفت  پنجشنبه  روز  اسماعیل  محمد 
تبلیغات زهر آلودی بر علیه مجاهدین صورت  گذشته، 

گرفته است.
او هشدار داد در صورتی که مجاهدین از قدرت سیاسی 
کنار زده شوند، هیچ نظامی در افغانستان موفق نخواهد 

بود.
انرژی و آب همچنان می گوید که رییس جمهور  وزیر 

آیندة افغانستان باید از میان مجاهدین برگزیده شود.
کشور  نظام  بعد  سال  »یک  گفت:  اسماعیل  محمد      
واحد  فکر  یک  در  باید  مجاهدین  و  کرد  خواهد  تغییر 

رییس جمهورشان را انتخاب کنند.«
اسالمی  جمعیت  مطرح  چهرهای  از  اسماعیل  محمد 
کشور  غرب  در  گسترده  نفوذ  از  و  است  افغانستان 

برخوردار است.

اسماعیل خان:

صلح بدون مجاهدین ناممکن است

امریکا:
 به شدت نگران اوضاع حقوق بشر در 

پاکستان هستیم

شورای  در  عضویت  دنبال  به  پاکستان  که  حالی  در 
دیگر  بار  یک  است، غرب  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
نگرانی خود را درخصوص نقض حقوق بشر در این 

کشور اعالم کرد.
درخواست  وله،  دویچه  خبری  شبکه  گزارش  به 
پاکستان برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان 
ملل در پی انتقاد شدید اعضای این شورا درخصوص 
ساالنه  نشست  در  پاکستان  در  بشر  حقوق  اوضاع 
»بازبینی دوره یی جهانی« در خصوص حقوق بشر در 

ژنو با ناکامی مواجه شد.
جاری  سال  نوامبر   12 در  شورا  این  جدید  اعضای 
میالدی انتخاب می شوند و پاکستان امیدوار است که 

بتواند یکی از این اعضای جدید باشد.
حنا ربانی کهر، وزیر امور خارجه پاکستان که ریاست 

به شورای  دارد،  عهده  بر  ژنو  به  را  پاکستانی  هیات 
با  پاکستان  امروز  گفت:  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
سیستم  یک  منتخب،  و  مستقل  پارلمان  یک  داشتن 
پویا  مدنی  جامعه  و  آزاد  رسانه های  مستقل،  قضایی 

یک دموکراسی بنیادین دارد.
ارتقای  و  پیشبرد  برای  اسالم آباد  دولت  افزود:  وی 
حقوق بشر و مقابله با افراط  گرایی به شدت و سختی 

فعالیت کرده است.
این در حالی است که »الین دوناهوی«، سفیر آمریکا 
در شورای حقوق بشر سازمان ملل در این نشست که 
در ژنو برگزار شد، گفت: ما به شدت نگران اوضاع 

حقوق بشر در پاکستان هستیم.
دولت  مخالفان  علیه  پاکستان  ارتش  عملیات  به  وی 
کرد  اشاره  بلوچستان  والیت  در  آنها  سرکوب  برای 
بدهد  را  تضمین  این  باید  اسالم آباد  دولت  گفت:  و 
پیش  و  شدن  ناپدید  شکنجه،  عامل  که  افرادی  که 
داوری و عدم قضاوت درست در والیت بلوچستان 
هستند، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و مجازات 

می شوند.
اقلیت ها  حقوق  نقض  به  همچین  مسوول  مقام  این 
و تبعیض های صورت گرفته علیه اقلیت های مذهبی 

اشاره کرد.
نقض قوانین حقوق بشر در پاکستان همچنین از سوی 
انگلیس، سویدن، سویس و چند کشور دیگر اروپایی 
چون بالروس نیز مورد انتقاد...      ادامه صفحه 6 w
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آگــهی:

ترانه و ترویست، تازه ترین مجموعه شعر 
کاوه جبران از چاپ برآمد. عالقه مندان 

می توانند این کتاب را از انتشارات امیری، 
مرکز کتاب فروشی های کابل در جادۀ آسمایی 
و یا سایر نماینده گی های این انتشارات در 

افغانستان، به دست بیاورند.

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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