
بر  داخلی  حمالت  از  جلوگیری  برای  را  تدابیری  بریتانیا 
در  است.  کرده  تشدید  افغانستان  در  کشور  این  سربازان 
نیروهای  یونیفرم  با  افرادی  »داخلی«  به  موسوم  حمالت 

افغانستان بر سربازان خارجی و داخلی آتش می گشایند.
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه گفت که این 
به  موسوم  حمالت  از  جلوگیری  برای  را  اقداماتی  کشور 

»حمالت داخلی« بر نیروهای این کشور در افغانستان تشدید 
کرده است. یازده سرباز بریتانیایی در سال روان میالدی جان 

خود را در این گونه حمالت از دست داده اند.
وزیر خارجه بریتانیا که آخرین اطالعات را به نماینده گان 
پارلمان این کشور در خصوص افغانستان ارایه می کرد، گفت 
که بریتانیا همکاری نزدیکش...                ادامه صفحه 6
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ريشة تمام مفاسد، بي كاري است. هر حكومت و دولتي كه بخواهد 
اين ]مشكل[ را حل كند، بايد تا حد امكان مردم را به كار گمارد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رييس جمهور کرزی:

صـدمه زدن به روان مـردم  
خیانت ملی است

وزیر دفاع آلمان اعالم کرد، کشورش در تالش است تا 
اکثریت آراء پارلمان را برای تمدید مهلت حضور ارتش 

این کشور در افغانستان به دست آورد.
توماس دیمیزیر، وزیر دفاع آلمان در مصاحبه با روزنامه 
در  آلمان  دولت  گفت:  سایتونگ  زوددویچه  آلمانی 
تالش است تا بتواند موافقت اکثریت اعضای پارلمان 
در  آلمان  ارتش  فعالیت  مهلت  تمدید  برای  را  کشور 

افغانستان به مدت یک سال دیگر به دست آورد.
همچنین دیرک نیبل، وزیر توسعه و کمک های عمرانی 
آلمان در مصاحبه با این روزنامه آلمانی عنوان داشت 
مذاکراتی  انجام  حال  در  حال حاضر  در  کشورش  که 
با مخالفان طرح تمدید مهلت فعالیت ارتش آلمان در 

افغانستان است.
تمدید  طرح  پیش نویس  کرد:  تاکید  آلمانی  وزیر  این 
مهلت فعالیت ارتش آلمان در...        ادامه صفحه 7

گروه  گزارش های  رد  با  کرزی  رییس جمهور  سخنگوی 
بین المللی بحران در مورد انتخابات افغانستان، گفته است که 
خواهند  اخراج  را  گروه  این  کارمندان  ضرورت  صورت  در 

کرد.
در حالی که گروه بین المللی بحران در گزارش تازة خود روند 
انتخابات افغانستان را با آشفته گی های اداری و زد و بندهای 
به  را  گروه  این  ریاست جمهوری  دانسته،  همراه  به  سیاسی 

مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرده است.
ایمل فیضی، سخنگوی رییس جمهور به تلویزیون1 گفته است: 
در  آن ها  که  می رساند  بحران  بین المللی  گروه  تازة  گزارش 
تالش زمینه سازی به تقلب در انتخابات...      ادامه صفحه 7

        ناجیه نوری
و  انتخابات  كمیسیون  در  اگر  سجادی:  داكتر 
افراد  جای  به  انتخاباتی  شكایات  كمیسیون 
مورد تایید جریان های سیاسی، اشخاص مورد 

اعتماد حكومت حضور داشته باشند، بدون شك 
هر نوع قانونی كه از سوی پارلمان به تصویب 
خواهد  سوال  زیر  را  انتخابات  شفافیت  برسد، 
ادامه صفحه 6 برد....   

تالش آلمان برای 
تمدید ماموریت 

نیروهایش

دولت کارمندان گروه 
بین المللی بحران را از 

کشور اخراج می کند

برای برگزاری انتخابات دموکراتيک

قانون انتخابات اصالح شود

مارشال فهيم:

مجرمان از زندان آزاد می شوند

تشدید تدابیر بریتانیا برای جلوگیری از 
»حمالت داخلی«

امنیت؛
 از توهم تا 

نگرانی
2

4

7

5

شوكران 
سرخ در 
چــاهِ  آهـو

حادثة 
فارياب؛

بي باورِي 
طالبان به 

اماكن مقدسة 
اسالمي

در برگ ها

آجـندای 
مـلی

که  می گوید  افغانستان  ریاست جمهوری  اول  معاون 
و  قاتل  اختطاف چی،  دزد،  ده ها  روزانه  امنیتی  نیروهای 
رشوت خور  را بازداشت می کنند، اما آن ها پس از چندی 

بدون محاکمه از زندان آزاد می شوند.
مارشال محمد قسیم فهیم همچنان گفته است که تاکنون 
قرار  قانونی  پیگرد  مورد  کشور  در  اصلی  جنایتکاران 
نگرفته اند....         ادامه صفحه 6

صفحه 6

»زود بروم تا آزادي بیان خودم را پیدا كنم«



گزارش »سیگار« یا ادارة بازرسی عمومی امریکا 
وضعیت  مورد  در  افغانستان،  بازسازی  برای 
می تواند  کشور  پولیس  و  ارتش  نیروهای 
نگران کننده باشد. هرچند این گزارش از سوی 
آن،  یافته های  و  شده  رد  کشور  دفاع  وزارت 
مغایر واقعیت ها خوانده شده است؛ اما به هر 
حال این گزارش به جوانب مشخص وضعیِت 
جزییاتی  و  کشور  پرداخته  امنیتی  نهادهای 
به  گذشته  سال های  ظرف  که  کرده  مطرح  را 
کشور،  امنیتی  نیروهای  آشیل  پاشنة  عنوان 
همواره مورد بحث بوده است. بدون تردید در 
این خصوص عالوه بر مدیریت کالن سیاسی 
کشور، متحدان بین المللِی آن و به ویژه ایاالت 

متحدة امریکا نیز مقصر شناخته می شوند. 
کاستی های  کشور  کالن  مدیریت  در  اگر 
فراوانی در تدوین یک استراتژی کارآمد نظامی 
هم زمان  ولی  می خورد،  چشم  به  کشور  در 
متحدان بین المللی افغانستان هم نتوانستند در 
ظرف بیشتر از یک دهه ارتش  و پولیس را به 
به  بتوانند  نیروها  این  که  کنند  مجهز  گونه یي 
نحو شایسته از پِس وظایف سنگین دفاعی و 

امنیتی بیرون شوند. 
نتوان حداقل  نبود که  یک دهه زمان کوتاهی 
که  داد  ارتقا  سطحی  تا  را  داخلی  نیروهای 
امروز شاهد انتشار چنین گزارش هایي نباشیم. 
با توجه به وضعیت حساس  گزارش هایي که 
کشور می تواند در اذهان عمومی تاثیرات منفِی 
بزرگي بر جای گذارد. افغانستان در این سال ها 
فرصت های فراوانی را که می توانست به ایجاد 
از دست  بیانجامد،  نیروي مطمین دفاعی  یک 
فقط  گزارش ها  این گونه  انتشار  حاال  و  داد 
به خروج  نسبت  مردم  نگرانِي  می شود  باعث 

از  شود.  بیشتر  کشور،  از  خارجی  نیروهای 
جهتی دیگر، مدیریت کالن سیاسی کشور هم 
خارجی،  نیروهای  بر  تکیه  با  سال ها  این  در 
امنیت را  تأمین  از کشور و  زیاد دغدغة دفاع 
در سر نداشت. گروه حاکم بر کشور که عمدتًا 
است،  کرده  تجمع  ریاست جمهوری  ارگ  در 
به  یا  ملی،  کالن  مسایل  به  پرداختن  جای  به 
فکر تامین منافع اقتصادی خود بود و یا به زد 
گروه های مضمحل شده،  با  بندهای سیاسی  و 
شدند  سبب  موضوع ها  این  داشت.  اشتغال 
قابل  استراتژی دفاعی  که حتا در تدوین یک 

اطمینان، افغانستان موفق عمل نکند. 
ادارة بازرسی عمومی امریکا در گزارش خود 
افغانستان،  امنیتی  ساختارهای  که  می گوید 
این  و  می برد  رنج  مسلکی  کادرهای  نبود  از 

کمک شده  پول های  که  می شود  باعث  مساله 
به این نیروها، در ایجاد ارتش قدرتمند کمک 
به  گزارش،  این  از  بخشی  در  نکند.  چندانی 
ارتش  برای  امریکا  دالری  میلیارد   52 کمک 
برای  آن  میلیارد  که 12  اشاره شده  افغانستان 

شده  گرفته  نظر  در  نظامی  تاسیسات  ایجاد 
آمده  »سیگار«   گزارش  در  هم چنین  است. 
است که در نیروی پولیس و ارتش افغانستان، 
مسلکی  متخصصان  برای  زیادی  پست های 
اما  دارد؛  وجود  تاسیسات  مراقبِت  و  حفظ 
تنها چهل درصد این پست ها به افراد مسلکی 
سپرده شده است. آیا جای پرسش نیست که با 
وجود این همه بی کار در کشور، چرا در ظرف 
ده سال گذشته به مهم ترین ساختار دولتی که 
تا  حافظ منافع ملی کشور است، توجه نشده 
این همه مشکل  با  بخش تخصص  در  حداقل 
هم  خصوص  این  در  حتمًا  نباشد؟  روبه رو 
عده یی  مشخص،  سهل انگاری های  بر  عالوه 
افغانستان  ارتش  که  کرده اند  تالش  عمد  به 
هم چنان در وضعیت بد آرایِش قوا قرار داشته 

باشد. 
توصیه  امریکا  اردوی  به  »سیگار«  گزارش  در 
ایجاد  برای  قراردادها  امضای  در  که  شده 
تاسیسات نظامی برای افغانستان از دقت بیشتری 
کار بگیرد. این در حالی است که افغانستان تا 
کامل  دیگر عماًل مسوولیت  از دو سال  کم تر 
امنیت را در سراسر کشور به عهده می گیرد و 
مجبور است با تمام این کاستی ها، پاسخ گوی 
آن هم  باشد،  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیازهای 
از  نظامی  مداخالت  هنوز  که  شرایطی  در 
مرزهای جنوبی کشور ادامه دارد و تهدیدهای 
گروه های واپس گرا و شورشی برای برهم زدن 

هرچه بیشتر امنیت، کاهش نیافته است. 
وضعیت  نگراِن  که  حالی  در  افغانستان  مردم 
هستند،   2014 سال  از  پس  کشور  امنیتی 
که  شده اند  دچار  توهم  این  به  ارگ نشینان 
همه چیز بر وفق مراد پیش می رود و افغانستان 
در عرصة تامین امنیت با هیچ مشکلی روبه رو 
نخواهد شد. البته در این خصوص هیچ نقد و 
افسرانی  و  سربازان  متوجه  نمی تواند  انتقادی 
باشد که از دل و جان در خدمت ارزش های 
انتقاد  بلکه  ملی و استقالل کشور قرار دارند؛ 
سال  ده  از  بیشتر  در  که  است  آنانی  متوجه 
ولی  کردند،  حکومت  کشور  این  بر  گذشته 
نتوانستند که متناسب با امکانات موجود کاری 
امنیتِی  ساختارهای  ایجاد  و  بازسازی  برای 

مطمین انجام دهند. 
دولت مردان کشور دو بار در عرصة ایجاد ارتش 
و پولیِس نیرومند، دچار اشتباه تاریخی شدند. 
نخست زمانی که تازه رژیم طالبان سقوط کرده 
بر  با تکیه  با هزینه های کم تری  بود و می شد 
شانه های پرتوان مجاهدیِن کشور برای همیشه 
از شر نیروهای شورشی نجات یافت؛ و دوم 
نیروهای  تشکیل  به  آغاز  دولت  که  زمانی 
بهینه  استفادة  به جای  ارتش و پولیس کرد و 
از تجربه و امکانات مجاهدین، به طرد آن ها از 
این  پرداخت.  کشور  امنیتی  ساختارهای  بدنة 
ارتش  امروز  به  تا  که  شدند  سبب  اشتباه  دو 
و پولیس کشور به یک نیروی کارا و مطمین 

جهادی  سران  از  برخی  حتا  و  نشوند  تبدیل 
کشور به این فکر بیافتند که پس از سال 2014 
یک بار دیگر برای دفاع از کشور، به تجربه و 

نیروی مجاهدین تکیه شود.
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احمد عمران

امنیت؛
 از توهم تا نگرانی

 

تناقض گویی و عوام فریبی، کار جدیِد مقامات ایاالت متحده 
نیست. مقامات این کشور گاهی چنان دروغ هاي بزرگی 
را تحویل مردمِ خود می دهند که آدم به حکومت کشورِ 
خویش ُشکر می کند. اخیراً یکی از این نمونه دروغ های 
بزرگ، طبق معمول، از زبان باراک اوباما شنیده شده است. 
او در تازه ترین سخنرانِی خود در جمع هوادارانش گفت: 
جنگ عراق به پایان رسید، جنگ افغانستان هم در حال 
تمام شدن است. استراتژی جنگِی ما در افغانستان موفق 
از هم متالشی  القاعده  بود و طالبان شکست خورده اند. 

شده و اسامه بن الدن نیز کشته شده است.
این ها صحبت ها، گیرایی بسیار خاصی برای مردم ایاالت 
متحده دارد، آن هم وقتی که از زبان رییس جمهور محبوِب 
شمار  که  نیست  تردیدی  می شنوند.  را  آن  کنونی شان 
زیادی از مردم عامه، فریب این سخنان چرب و نرم و به 
اوباما را می خورند و صندوق های  آقای  از واقعیت  دور 
وي را از آرای  خود پر می کنند؛ اما این سخنان را آگاهان 
امور، جامعة ملل، نهادهای جامعة مدنی و افراد مستقل و 

ناظر باور نخواهند کرد.
و  بیاندازد  راه  تبلیغاتی  کارزار  که  دارد  حق  اوباما  آقای 
در آن به سودِ خود رای جمع کند؛ اما نه به قیمت فریب 
مردم جهان. او هم به مردم کشور خودش دروغ می گوید 
از  او  که  این جاست  پرسش  افغانستان.  مردم  به  هم  و 
کدام پیروزي و راهبرد موفق جنگی در افغانستان حرف 

می زند؟
 راهبرد جنگی ایاالت متحده یکی از ناکام ترین روش ها 
در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان بوده که حتا نتیجة 
بالعکس هم داشته است. زیرا تا پیش از تطبیق این راهبرد 
حال  در  تقریبًا  افغانستان  در  تروریسم  و  طالبان  جنگی، 
نابودی بودند؛ اما با روی کار آمدن باراک اوباما، طالبان 
با  را  ثبات آوری  روند  تمام  و  کردند  قوا  تجدید  دوباره 

چالش مواجه ساختند. 
و  پروسة صلح  پس  بوده،  کارآمد  واقعًا  راهبرد  این  اگر 
و  پاکستان  بر  فشار  دیروقت  اعمال  طالبان،  با  مذاکره 
خروج زودهنگام نیروهای ناتو چه است که از سوی کاخ 

سفید و متحدانش روی دست گرفته شده است؟
همان  و  اشتباه  سیاست های  اثر  در  طالبان  دوبارة  ظهور 
راهبرد غلط جنگی باراک اوباما بود که به یُمن حکومت 
راهبرد  شد.  عملی  افغانستان  در  کرزی،  آقای  ناکارای 
بهتر  که  شد  مطرح  زمانی  درست  متحده  ایاالت  جنگی 
در  تروریسم  مولد  و  حامی   عنوان  به  پاکستان  بر  بود 
فرستادن  به  همواره  اوباما  اما  می شد.  وارد  فشار  منطقه، 
نیروی زمینی بسنده کرد، که عماًل جنگ پارتیزانی را در 
افغانستان تقویت کرده است. فقط زمانی که آگاهان نظامی 
 ایاالت متحده، ناکامی  این روش را تشخیص دادند، جسته 
و گریخته انگشت مقامات ایاالت متحده به سوی پاکستان 

دراز شد که آن هم سود چندانی نداشته است.
را  افغانستان  قضیة  متحده،  ایاالت  که  است  آن  واقعیت 
نیمه کاره رها کرده درحالي که نه طالبان شکست خورده اند 
و نه القاعده مضمحل شده است. ادعاهاي اوباما فقط برای 
تبلیغات انتخاباتی اش به کار می آید. زیرا همه می دانند که 
تنها کشته شدن اسامه بن الدن، محو تروریسم در منطقه 
بن بست  به  افغانستان،  در  اوباما  جنگی  راهبرد  و  نیست 
رسیده و پروسة گفت وگوهای صلح نیز به عنوان گزینة 
گریز از بدنامی  و شکست برای ایاالت متحده طرح شده 

است.
اوباما در حالی از پیروزی دم می زند که پاکستان کماکان 
دارد.  تروریسم( حضور  از  قبلی اش )حمایت  در موضع 
آمار تلفات ملکی و نظامی  در افغانستان به مراتب بیشتر از 
سال های 2002 و 2003 شده است. نه تنها طالبان به یک 
ُخرد  گروه های  از  برخی  که  شده اند،  مبدل  قوی  نیروی 
و ریِز دیگر مانند حزب اسالمی  نیز تجدید قوا کرده اند. 
ایاالت  از سوی  افغانستان  امنیتی  نیروهای  مقابل،  در  اما 
آموزِش صحیح  نه هم  و  کافي شده اند  تجهیِز  نه  متحده 
دیده اند. بنابراین، حکومت افغانستان عماًل از عهدة تامین 

امنیت و دفاع از مردم افغانستان برنمي آید. 

اوباما و حال زاِر افغانستان

دولت مردان كشور دو بار در عرصة ایجاد ارتش و پولیِس نیرومند، دچار اشتباه 
تاریخی شدند. نخست زمانی كه تازه رژیم طالبان سقوط كرده بود و می شد با 
هزینه های كم تری با تكیه بر شانه های پرتوان مجاهدیِن كشور برای همیشه از 

شر نیروهای شورشی نجات یافت؛ و دوم زمانی كه دولت آغاز به تشكیل نیروهای 
ارتش و پولیس كرد و به جای استفادة بهینه از تجربه و امكانات مجاهدین، به طرد 
آن ها از بدنة ساختارهای امنیتی كشور پرداخت. این دو اشتباه سبب شدند كه تا به 

امروز ارتش و پولیس كشور به یك نیروی كارا و مطمین تبدیل نشوند



مقامات پاکستان و چین در پنجمین دور از گفت وگوهای راهبردی 
دو کشور بر نیاز به هماهنگی الزم جهت اقدامات مشترک به منظور 

مقابله با چالش های منطقه ای و جهانی توافق کردند.
وزارت امور خارجه پاکستان روز شنبه با انتشار بیانیه یی اعالم کرد: 
و  کشور  این  خارجه  امور  وزارت  مقام  قائم  جیالنی  عباس  جلیل 
هیات پاکستانی در نشست پنجمین دور از گفت وگوهای راهبردی 
پاکستان و چین با خانم فو یینگ معاون وزیر امور خارجه چین در 

پکن دیدار و گفت وگو کرد.
بیانیه آمده، معاون وزیر امور خارجه چین در دیدار هیات  در این 
به  الملل  بین  جامعه  پیچیده  اوضاع  رفع  برای  که  گفته  پاکستانی 
همکاری عمیق بین کشورهای نیاز دارد و مقامات اسالم آباد و پکن 

نیز از این همکاری و توافق حمایت می کنند.
مسایل  زمینه  در  مشابهی  های  نگرانی  و چین  پاکستان  افزود:  وی 
منطقه یی و جهانی به ویژه درخواست برای اصالحات در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد جهت رفع بحران های موجود در منطقه 

خاورمیانه دارند.
در  ثبات  و  صلح  برقراری  همینطور  کرد:  نشان  خاطر  یینگ  فو 
نقش  از  چین  و  بوده  پکن   – آباد  اسالم  مشترک  تمایل  افغانستان 
حیاتی پاکستان در مبارزه بین المللی علیه تروریسم قدردانی کرده 
و از جامعه جهانی می خواهد تا سهم اساسی اسالم آباد در مسیر 
مبارزه با افراط گرایی را به رسمیت بشناسد و قدردان فداکاری های 

این کشور باشد.
وی از حمایت بی دریغ پاکستان در مسایل مربوط به منافع و سیاست 
های چین در اوضاع بین المللی از جمله سیاست های این کشور در 

ˈتایوان، تبت و سین کیانگˈ قدردانی کرد.
از  دور  پنجمین  برگزاری  درباره  چین  خارجه  امور  وزیر  معاون 
مذاکرات راهبردی کشورش با پاکستان گفت: این گفت وگوها به 
تقویت بیشتر فضای مشارکت و دوستی بین اسالم آباد - پکن کمک 
کرده و ثابت کرد که اوضاع پیچیده جامعه بین المللی ایجاب می کند 

دو کشور روابط و همکاری های عمیق دوجانبه را گسترش دهند.
دیدار گفت:  این  در  نیز  آباد  اسالم  امور خارجه  مقام وزارت  قائم 
نزدیکی و همگرایی کامل در همه مسائل مهم  از  پاکستان و چین 
منطقه یی و جهانی برخوردار بوده و اسالم آباد هرگونه تهدید برای 

منافع چین را به معنای به مخاطره افتادن منافع ملی خود می داند.
وی تاکید کرد: پاکستان از تالش های پکن برای حل مسایل مورد 
اختالف چین با دیگر کشورها در منطقه از طریق راههای مسالمت 

آمیز و دیپلماسی حمایت می کند.
و  پاکستان  بین  راهبردی  مذاکرات  برگزاری  جیالنی  عباس  جلیل 
چین را مهم ترین تعامل بین دو کشور توصیف کرد و افزود: حفظ 
همکاری های قوی راهبردی با چین جزیی از سنگ بنای سیاست 

های خارجی پاکستان بشمار می رود.
از  کشور  این  صریح  حمایت  و  چین  پشتیبانی  از  قدردانی  با  وی 
تالش های پاکستان برای حفظ حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی 
کشورش گفت: پاکستان در همکاری با چین و دولت کابل بمنظور 
امیدوار  بسیار  افغانستان  در  صلح  و  سیاسی  آشتی  روند  پیشبرد 

است.
پشتیبانی سازگار دولت  از  پاکستان  امور خارجه  مقام وزارت  قائم 
چین برای زیرساخت های بزرگ و راه اندازی پروژه های اقتصادی 

در کشورش قدردانی کرد.
ارشد  مقامات  آمده،  پاکستان  خارجه  امور  وزارت  بیانیه  پایان  در 
وزارت امور خارجه پاکستان و چین در پنجمین دور از مذاکرات 
راهبردی دو کشور همکاری های دوجانبه و چند جانبه بین این دو 
کشور همسایه و متحد را بررسی و بر نیاز به تعمیق تعامل دو سویه 
انرژی،  گذاری،  سرمایه  تجارت،  جمله  از  مختلف  های  بخش  در 

دفاع، آموزش و پرورش و فرهنگ تاکید کردند.
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راه گمی ترکیه در بحران سوریه

تشدید  سپس  و  سوریه  در  ناآرامی ها  آغاز  زمان  »از 
در  ترکیه  دولت  سیاست های  کشور،  این  در  بحران 
قبال این بحران به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث 
شده  تبدیل  بین ا لمللی  تحلیلی  و  سیاسی  محافل  در 
است. با این حال، تغییر جهت های مداوم این دولت، 
موجب تقویت این گمانه شده که شاید اصوال ترکیه 

فاقد رویکردی مشخص نسبت به سوریه است.«

اخیراً  ترکیه،  خارجه  امور  وزیر  اوغلو،  داوود  احمد 
با دولت  مذاکره و گفت و گو  انجام هر گونه  احتمال 
سوریه را رد کرد و چنین کاری را »بی معنا« خواند. 

اولیه دولت  به مواضع  بازگشت  بار دیگر ضمن  وی 
اسد  کناره گیری  را  سوریه  بحران  راهکار  تنها  خود، 

دانست.
این در حالی است که از چند هفته پیش تاکنون، دولت 
مواضع،  گونه  این  از  گرفتن  فاصله  همراه  به  ترکیه 
از راه تشکیل گروه های  خواستار حل بحران سوریه 
منطقه یی با حضور کشورهای تأثیرگذار بر سوریه، از 

جمله ایران و روسیه شده بود.
داوود  زمان«،  »تودی  روزنامه  نوشته  به  حال،  این  با 
دولت  با  گفت و گو  خواندن  بی معنا  ضمن  اوغلو 

اعالم  اقدامات اسد،  از  آنکارا  کرده 

انتقالی  دولت  یک  استقرار  برای  صرفا  دیپلماتیک 
این، در جریان کنفرانس  از  حمایت می کند که پیش 
»ژنو« در تابستان سال جاری مورد توافق قرار گرفته 

بود.
که  بود  تصمیماتی  مجموعه  به  اوغلو  داوود  اشاره 
و  سوریه  نمایندگان  بدون حضور  ژنو،  کنفرانس  در 
از  سوریه،  در  تأثیرگذار  کشورهای  برخی  همچنین 
سوری،  اپوزیسیون  گروه های  توسط  ایران،  جمله 

ترکیه و برخی دیگر از کشور ها گرفته شده بود.
داوود اوغلو با انداختن مسئولیت نقض آتش بس عید 
قربان به گردن دولت سوریه، نسبت به این امر اظهار 
تأسف کرده و همچنین شورای امنیت سازمان ملل را 
به واسطه انجام ندادن کار جدی در قبال سوریه مورد 

انتقاد قرار داده است.
این در حالی است که بنا بر اخبار رسانه ها، نقض آتش 
بس سوریه در روز عید قربان به واسطه یک انفجار در 

دمشق رخ داد، نه اقدامات دولت سوریه.
نماینده ویژه  از درخواست »اخضر االبراهیمی«،  پس 
برای  سوریه  امور  در  عرب  اتحادیه  و  ملل  سازمان 
برقراری آتش بس در این کشور، دمشق موافقت خود 
را با آن اعالم کرد، اما از میان گروه های مخالف، تنها 
»ارتش آزاد سوریه« با پذیرش این آتش بس موافقت 

نمود.
به  بازگشت  دیگر ضمن  بار  ترکیه  گویا  در مجموع، 
سیاست های اولیه خود در قبال بحران سوریه، پافشاری 
بر ضرورت اعمال راهکار خود برای سوریه را آغاز 
با توجه به موضع گیری های  کرده است؛ حال آن که 
چند هفته اخیر، تحلیلگران از تغییر جهت این کشور به 

سمت راهکار منطقه ای برای سوریه سخن می گفتند.
خود  سخنان  در  اوغو  داوود  هرچند  روی،  هر  به 
اشاره ای به ضرورت پیگیری نشست های سه جانبه با 
از  گفت و گو  خواندن  »بی معنا«  داشته،  مصر  و  ایران 
آنکارا،  دولت  گویا  که  است  آن  نشانگر  وی،  سوی 
تنها خواستار بیرون آمدن نتیجه موردنظر خود از این 

نشست هاست.
جهت هایی،  تغییر  چنین  که  است  روشن  بنابراین، 
انتقاد ها نسبت به سیاست های دولت  در شرایطی که 
اردوغان در قبال سوریه، در داخل ترکیه روز به روز 
نبود یک راهبرد  تنها می تواند نشانه  افزایش می یابد، 
مشخص و رویکرد منسجم نسبت به بحران سوریه و 

شیوه های مناسب حل آن باشد.

پاكستان و چین برای مقابله 
مشترک با چالش های 

منطقه توافق كردند
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مخالفت مجدد امریكا 
با عضویت فلسطین در سازمان ملل

مرسی به انقالب جدید علیه 
مفسدان تهدید كرد

دولت امریکا بار دیگر مخالفت خود را با عضویت فلسطین به عنوان »کشور غیرعضو« در 
سازمان ملل اعالم کرد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، ویکتوریا نوالند، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت: 
مخالفت واشنگتن با عضویت فلسطین در سازمان ملل، هیچ مغایرتی با اظهارات پیشین ما 
در یک سال گذشته ندارد و ما همچنان با عضویت فلسطین در سازمان به عنوان »کشور 

غیرعضو« مخالفیم.
این مقام سیاست خارجی امریکا افزود: چنین اقداماتی در سازمان ملل به تشکیل کشور 

فلسطین هیچ کمکی نمی کند.
یکی از مقام های ارشد فلسطین به تازگی اعالم کرد که رهبران فلسطینی به زودی اقداماتی 

را برای عضویت فلسطین به عنوان »کشور غیرعضو« در سازمان ملل انجام می دهند.
امریکا و رژیم اسراییل مخالف عضویت فلسطین در سازمان ملل هستند و اعالم کرده اند که 

تشکیل کشور فلسطین باید از طریق مذاکره محقق شود.
محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین اخیرا در مصاحبه یی گفت: می خواهیم 
که کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 تشکیل شود. گمان می کنم که ما به وضوح 
در خواست خود را مطرح کرده ایم که به دنبال چه چیزی هستیم. آنچه ما می خواهیم ادامه 

مذاکرات برای حل اختالف ها میان اسرائیل و فلسطین است.

ر  ییس جمهو ر
تهدیدی  در  مصر 
علیه  شدیداللحن 
مفسدان این کشور 
انقالب  به  را  آنها 
و  تهدید  جدید 
هرگز  کرد  تاکید 
داد  اجازه نخواهد 
مفسدان آزادانه در 

کشور باشند.
مرسی  محمد 
که  کرد  تاکید 
فاسدان  به  هرگز 
اجازه نخواهد داد که آزادانه در کشور باشند و هرگز تردیدی در دعوت از مردم 

برای آغاز انقالب دوم علیه مفسدان به خود راه نخواهد داد.
وی در جمع مردم اسیوط با اشاره به اینکه برخی ها سعی دارند در روند انقالب 
کارشکنی کنند، تصریح کرد: بدون شک دست خود را بر روی النه های افعی قرار 
خواهیم داد و در کمین این افراد هستیم و برای آنکه اهداف انقالب محقق شود 
باید عدالت اجتماعی نیز محقق شود، فساد برچیده شده و اموال کشور به صاحبان 

آن بازگردانده شود.
مرسی اظهار داشت: برخی ها سعی دارند دستاوردهای خود از طریق فساد را حفظ 
کنند و به همین دلیل می خواهند چهره دولت را مخدوش کنند اما دولت با کسانی 
که از طریق فساد به زمین هایی دست یافته اند و دارایی های خود را صرف داشتن 
مقابله خواهد کرد؛  دادن حقایق کرده اند،  برای وارونه جلوه  ماهواره ای  کانال های 

اراده انقالب همچنان ادامه خواهد داشت.
رییس جمهور مصر تاکید کرد: هرگز تردیدی به خود راه نداده و ملت مصر را به 
انقالب دوم فراخوانده و به آنها می گوئیم که چه کسانی در حق این وطن ظلم کرده 

و مجرم هستند.
وی همچنین گفت که برخی  مفسدان در سایه حکومت ظالمانه و مجرم )حسنی 
مبارک( خون مردم را در شیشه کردند و در اسیوط نیز یک یا دو نفر هستند که گمان 

می کنند ما آنها را نمی بینیم و اینها وابسته به حزب مجرم سابق هستند.

              تابناک        

رامــنی: 

به اوباما شانسی دهیم تا واشنگتن را ترک كند
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا، میت 
رامنی، نامزد جمهوری خواهان بار دیگر برای شکار آراء رای 
دهندگانی که هنوز تصمیم خود را نگرفته اند به ایالت کلیدی 

اوهایو در شمال این کشور سفر کرد.
میت رامنی در مقابل دهها هزار نفر از طرفداران خود ضمن 
باقی مانده،  پیروزی  تا  نبرد دیگر  این که فقط یک  به  اشاره 
گفت: سقف بدهی ها دوباره باال رفته و رکود بار دیگر اقتصاد 
ما را تهدید می کند. آقای رییس جمهور حق داشت که گفت 
نمی توان مسایل را از داخل واشنگتن حل کرد. اکنون ما می 
خواهیم به او شانسی بدهیم تا زودتر از واشنگتن بیرون آید.

ایالت  به  هم  رامنی  آقای  دموکرات  رقیب  اوباما،  باراک  اما 
اوهایو شتافته و به شدت به سیاست اقتصادی رقیب جمهوری 

خواهش تاخت.
به گزارش شبکه خبری یورو نیوز، اوباما گفت: من می توانم 
درک کنم که فرماندار رامنی اینجا در اوهایو، مبارزه انتخاباتی 
سازی  خودرو  صنعت  حفظ  مخالف  او  زیرا  داشته  سختی 

بود.
آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که باراک اوباما همچنان 

خود  خواه  جمهوری  رقیب  بر  کمی  بسیار  اختالف  با 
پیشی گرفته است.
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         احمد ولی مسعود
در آغاز تحوالت جدید، چنین باوری فراگیر 
و عمومی پسند شده بود که اختالفات را از 
کنار  باید  هستند،  که  رنگی  و  جنس  هر 
گذاشت و برای ساختن جامعة نو دست ها 
را به هم فشرد؛ دریغا که سیاسِت  »تفرقه 
بیانداز و حکومت کن«  آقای کرزی، این 
نداد  اجازه  و  گسیخت  هم  از  را  رشته ها 
که این روحیة ملی گرایی و همپذیری جان 

بگیرد و رشد کند. 
انتخابات  در  پیروزی  از  کرزی پس  آقای 
تکیه  قدرتی  بر  بود که سرخوشانه   2004
داد که دیگر تمام طول و عرضش را فقط 
حضور  و  می دانست  خودش  از  فقط  و 
سایر نیروها را در کنار خود مشکل آفرین 
تا تحقق فضای  خواند و همه را پس زد 
و  گردید  خنثا  نطفه اش  در  وحدت طلبانه 
این که پرسشی صورت گیرد،  بدون  بارها 
را  اتحاد  و  متحد  دولت  ایتالف،  نفس 
بی باکانه رد کرد و با این تصور که تیوری 
به  فقط  است،  دریافته  را  سیاسی  بزرگ 
سربازگیری از اقوام تحت عنواِن »مشارکت 
ملی«  به بازی سیاسی پرداخت و خود را 
حاکم مطلق مملکت خواند و نتیجه این که 
هول ناک  سقوِط   لبة  در  افغانستان  امروز 

قرار گرفته است.
از حامیان  بسیاری  آقای کرزی و هم  هم 
سیاست های  طراحان  که  خارجی اش 
اذهان   در  نتوانستند  بوده اند،  افغانستان 
قفل شدةشان این مهم را درک و حالجی 
به  که  کشوری  در  می شود  مگر  که  کنند 
تازه گی از زیر بار سال ها جنگ و دربه دری 
پیکره اش  بر  زخم  هزاران  با  نابسامانی  و 
و  برنده  قانون  کند،  راست  قد  تا  می رود 

بازنده را حاکم نمود؟
دست های  که  نیست  شکی  این  در 
بی شماری از نیروهای خارجی نیز، همواره 
به آتش بحران در افغانستان هیزم ریخته اند 
و  کرده اند  افروخته تر  را  شعله هایش  و 
البته که مهار چنین دست اندازی های  صد 
و  نیرومند  دولت  داشتن  با  خطرآفرین 
رهبری برخاسته از متن امیدهای اجتماعی 
قدرت  موضع  از  تا  است  میسر  مردم 
عمل نماید و به مثابة سمبول اعتماد ملی 
بگذارد؛  نمایش  به  را  معنوی اش  عظمت 
وجاهت  فاقد  دولت  یک طرف  از  اگر  اما 
جانب  از  و  باشد  اخالقی  وزانت  و  ملی 
تشخیص  و  یکدیگر  زبان  فهم  در  دیگر 
باشیم،  مواجه  مشکل  با  اولویت های مان 
و  خیرخواهی  سر  از  که  هست  کسی  آیا 
بی شمارمان  بحران های  برای  نیک اندیشی 
تدبیری بیاندیشد و چاره یی حاصل کند؟... 
به یقین که همة کشورهای منطقه و جهان، 
و  مسایل  به  که  رویکردهایي  تمام  در 
سیاست افغانستان دارند، صرفًا منافع خود 
هستیم  ما  این  اما  می کنند،  را جست وجو 
به  را  سیاست مان  بیمار  پیکرة  باید  که 

جای پس زدن و نشانه گرفتن یکدیگر، با 
همپذیری و همگرایی درمان کنیم؛ آن وقت 
از  هم  جهانی  جامعة  حمایت  که  است 
تفاهم و همگرایی نیروهای مطرح ملی که 
حاصل دیالوگ بین االفغانی خواهد بود، به 
زمانی که همة  بدل می گردد.  امری مسلم 
نیروی  بخواهند، هیچ  را  صداها یک چیز 
آن  مقابل  در  را  فرامنطقه یی  و  منطقه یی 

یارای مقابله نیست.

2ـ توافق روی دیدگاه مشترک ملی و اتخاذ 
استراتژی واحد سیاسی

خصوص  این  در  مسأله  اساسی ترین 
ملی گرایی،  از  داد  ما  همة  که  است  این 
وطن دوستی، اتحاد، وحدت ملی، عدالت، 
دست  این  از  مقوله هایی  و  دموکراسی 
از  یک  هر  پیداست،  چنان که  اما  می زنیم؛ 
ما تعریف مشخص خود را از این مقوله ها 
دارد و با دیگری به اشتراک نظر نمی رسد 
و نتیجه این که، ما در هموارة تاریخ به جان 
هم افتاده ایم و گویی سر توافق و سازگاری 

با یکدیگر را نداریم.
برای  که  کرده ایم  جزم  را  عزم مان  اگر 
یک بار هم که شده در تاریخ این سرزمین 
به تعریف مشخصی از این ارزش ها برسیم 
به  تا در محور آن، کار ملت و دولت مان 
باز  را  دیدگاه های مان  باید  شود؛  سامان 

شکافی کنیم.
داشتن  که  دارم  و  داشته  تأکید  همواره 
ارایة یک  یعنی  ملی؛  یک دیدگاه مشترک 
منافع  ملی،  وحدت  از  مشخص  تعریف 
پیچیدة  و  مبهم  مسایل  شفاف سازی  ملی، 
سرنوشت ساز و به عقیده من شیوة تفسیر 
از امروز، می تواند ضمانت هایی دربارة  ما 
آینده به ما بدهد. معتقدم علی رغم تازه گی 
فقدان  تحوالت،  از  بسیاری  بودن  نو  و 
چه  واحد  استراتژی  به  نسبت  نظر  توافق 
در  اجتماعی و چه  زمینه های سیاسی،  در 
به مهم ترین  زمینه های فرهنگی است که 

معضل در کشور بدل شده است.
طبیعی  صورت  به  انسان ها  هرچند 
اما  دارند؛  نظر  اختالف  و  مختلف اند 
می شود با همت، تدبیر، شکیبایی و تفاهم، 
اصاًل  رساند،  حداقل  به  را  فاصله ها  این 
معنی و مفهوم دموکراسی در جهان امروز 
و  طوفان ها  آن  غیر  در  است.  همین  نیز 
درگیری ها و کشاکش های سیاسی و دست 
به دست گشتن های زیاد، مردم را از وضع 
موجود بیشتر مأیوس خواهد کرد. اگر در 
فضایی منطق مشترک مورد پذیرش نباشد، 
و  اعتبار  هیچ  نظری،  و  فکری  اختالفات 
برتری  تعیین کنندة  آن چه  و  ندارد  روایی 

یکی بر دیگری است، زور است و بس.
کشور،  در  موجود  بحران های  رفع  برای 
ما  برنامه های  و  فعالیت ها  تمام  مبنای 
باور  و  اندیشه  سامان دهی  محور  بر  باید 
آیندة  و  زنده گی  شکل  به  راجع  مشترک 
سیاسی کشور و سرنوشت مردم باشد. در 
سایة یک چنین عقیده یي ست که می توان 
تعصب آمیز  و  نژادی  و  فرقه یی  اختالفات 

تأثیرگذار  قدرت  یک  و  گذاشت  کنار  را 
اجتماعی برای پی ریزی خانة مشترک آینده 
را به وجود آورد و این یکی از مهم ترین 
ریشه های »امنیت« و »وفاق عمومی« میان 
شهروندان و سیاست مداران و دولت بر سِر 

اصلی ترین مصالح ملی است.
یک نکته را مخصوصًا می خواهم یادآوری 
ما  امروز  که  کنم  تاکید  آن  روی  و  نمایم 
بیش از هر زمان دیگری به »صلح پایدار« 
نیاز داریم و این ممکن  و »ثبات مطمین« 
توافق  و  تشخیص  با  این که  مگر  نیست 
روی دیدگاه  های مشترک ملی به هماهنگی 

برسیم. 
برای حفظ تعادل سیاسی و استفادة بهینه از 
زمان حساس حاضر، برای پیشبرد اهداف 
کشور، الزم است که یک وحدت سیاسی 
ملی،  مشترک  دیدگاه های  همان  مبنای  بر 

صورت گیرد. 

داکتر حق شناس، راست می گوید. پروفیسور سیاف با چند تن از قربانیان حادثه، 
روابطي نزدیک و دوستانه داشت. بر اساس گفته های مولوی میر حمزه، یکی از 
پیش کسوتان نهضت اسالمی افغانستان، زمانی که عده یی از رهبران نهضت اسالمی 
در زمان حکومت محمد داوود دستگیر شدند، جوانان نهضت اسالمی مسوولیت 
وارسی خانواده ها و رسانیدن لباس و سایر مواد اولیه را برای زندانیان به دوش 
گرفتند. اسالم الدین خان عالوه بر این که با کمک های نقدی، خانواده های رهبران 
نهضت اسالمی را یاری می رسانید، شخصًا به زندان دهمزنگ می رفت و لباس های 
استاد سیاف را با خود برده و به دستان خویش آن ها را می شست و این عمل را یک 

ثواب و افتخار می پنداشت. )13(
ولی نویسندة توانای کشور، داکتر حق شناس، ادعا دارد که اشتراک نکردن پروفیسور 

سیاف عبارت از نزدیکِی او با انجنیر گلبدین حکمتیار بوده است. 
ولی اکثراً به این باور بودند که استاد سیاف، شخصي ماجراجو و شرطلب نیست 
و هیچ گاه نخواسته است که در اختالفات داخلِی جهاد طرف واقع شود؛ بنابران 
از  نرنجانید.  را  یار  هم  و  آورد  به دست  خرما  هم  دقیقه یی،  چند  یک حضور  با 
طرف دیگر، استاد سیاف صدر اعظم حکومت موقت بود و نمی خواست به آسانی 
را  فعالش  و  مقتدر  خارجة  وزیر  و  سازد  را سست تر  حکومتش  لرزان  پایه های 
رایگان از دست بدهد. اما بعد زمانی که هیات مجاهدین به خاطر تحقیق دربارة 
فاجعة تخار تعیین گردید و قطعنامه یی به امضا رسید، پروفیسور سیاف در زیر آن 

امضا و قطعنامه را صادر کرد.
قطعنامة حکومت موقت دربارة فاجعة تخار، به طور ذیل صادرگردید:

»برادران گرامی! 
آثار  محو  و  الحاد  و  کفر  نابودی  به خاطر  را  خود  مقدس  جهاد  که  آن جایی  از 
نکبت بار آن و به منظور قایم نمودِن نظام واالی اسالمی آغاز نموده ایم و در طول 
این مبارزة مسلحانه، وطن ما ویران گردیده و بیشتر از یک ونیم میلیون شهید و 
تقریبًا شش میلیون آواره و صدها هزار یتیم و بیوه داشته و هزاران رنج و محنت 
دیگر را در این راه متحمل شده ایم و فعاًل به منزل مقصود نزدیک شده و زمینه 
برای تحقق آرمان ها و اهداف ارزندة ما مساعد شده می رود، نباید گذاشت در اثر 
اختالفات و منازعات داخلِی ما این فرصت مناسب را بر خود فوت نموده و ثمره 
این شرایط  بالخاصه در  فنا دهیم.  باد  به  این همه تکالیف و قربانی ها را  نتیجة  و 
حساس که از یک طرف دشمنان اسالم همه دست به دست هم داده اند تا خرمن 
امیدهای دیرینة ما را آتش زنند و از سوی دیگر، یک هزار میلیون مسلمان با درد، 
به فکر نتایج آزادی بخش این جهاد مقدس بوده و منتظر آن اند تا روزی باز رسد که 
فرزندان امت مسلمه در زیر سایة دولت قرآن به سر برند، همه باید دست برادری 
و اخوت را به هم داده، اختالفات و مشاکل داخلِی خود را در پرتو احکام شریعت 
غرای محمدی حل نموده و از خود راه های حل دیگری جست وجو نکنیم. ما در 
حالی که از وقوع حادثة المناک تخار شدیداً متاثر بوده و آن را یک فاجعة دردناک 
به شریعت حواله  را  به حکم نص قرآن حل آن  اینک  در ساحة جهاد می دانیم، 

نموده و به این منظور به تشکیل یک محکمة شرعی پرداختیم.
ما در پهلوی این که تعهد نموده ایم که به حکم این محکمة شرعِی به رضا و رغبِت 
ما تشکیل گردیده، گردن می نهیم و در تنفیذ آن مردانه وار اقدام می کنیم، از همة 
شما به صورت اکیداً تقاضا نموده و به همةتان دستور می دهیم که هیچ نوع تعاون و 
همکاری را از این محکمه دریغ ننموده و زمینه را برای تحقق و بررسِی درست و 
صدور حکم مناسب برای شان فراهم سازید و از همین حاال برای تان به شکل یک 
ابالغیه اعالن می داریم که هیچ یک از طرفین حق تحریک بر ضد یکدیگر را نداشته 
و همه باید از هر نوع عمل و اقدام علیه یکدیگر اجتناب ورزیده و به هیچ وجه به 
چنان کاری اقدام نکنند که مستقیمًا و یا بالواسطه باعث درگیری و احداث فتنه ها 

می گردد. بگذارید همه منتظر صدور حکم شرعی این محکمه باشیم...
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      در جست وجوی راه حل!

آجـندای مـلی
ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایداردر افغانستان

بخش یازدهم

در مسـیر پیروزی
حامد علمی

بخشچهلوهفتم



بخش دوم و پایاني

قول های  نقل  این 
در  شده  ]ذکر  باال 
نخست[،  بخش 
تفاوت فاحش ادبیاِت 
سطحی  و  تبلیغاتی 
و  جدی  ادبیات  با  را 
تحلیلی نشان می دهند. 
آن  در  ای کاش 
نویسنده هایي  سال ها، 
فخری،  حسین  چون 
قیوم،  تورپیکی 
اسداهلل حبیب، شریفه 
حبیب  قدیر  شریف، 
ـ  ارغند  ببرک  و 
محور سرخ نویسی آن دهه ـ دست نگه می داشتند و چنین 
اگر  هم  یا  نمی کردند.  خلق  آثاری  سطحی،  و  احساساتی 
می نوشتند، مانند شولوخوف و ُرمان »مادر« گورگی، آثاری 
جهانی ریالیسم سوسیالیستی می نوشتند که تا امروز خواننده 
می داشت و ادبیات سرخ ما، فقط تاریخ نمی بود. به این معنا 
ارغند و  ببرک  آقایان فخری و  آثار آن سال های  امروز  که 
تاریخ  ادبیات داستانی و مورخ  تاریخ  به درد  دیگران فقط 
امروز  و  شده اند  سپرده  تاریخ  به  و  می خورد  ما  ادبیاِت 
معنای  به  ادبیات  و  ادبیات  در حالی که  ندارند.  خواننده یی 
پرخواننده  و  نو  همیشه  کاالی  یک  آن،  جدی  و  محض 
عثمان  اکرم  و  زریاب  سپوژمی  و  رهنورد  مانند  یا  است. 
آثار  می نوشتند.  مستقالنه  می نوشتند،  هم   اگر  نمی نوشتند، 
این سه نویسنده به عنوان نمونه یي از آثار مستقل آن سال ها، 
تا کنون خواننده دارند و باز هم چاپ می شوند. البته زبان 
و توانایی و استعداد این دو جریان یاد شده، چیزی دیگری 
است که من فقط نگاهی به جهان داستانی شان در این نبشته 

دارم.
انتظار  »در  داستانی  مجموعة  نشر  با  فخری  حسین  اما   
ابابیل« و ُرمان »شوکران در ساتگین سرخ«، ُرمان کوتاه »اهل 
قصور« و مجموعة داستانی »خروسان باغ بار«، جایگاهش را 
در تاریخ ادبیات داستانی معاصر به عنوان نویسندة جدی و 
مستقل، تثبیت کرده است. با آن هم من فکر می کنم حسین 
فخری با نشر مجموعة داستانی »خروسان باغ بار« نشان داد 
به  متعلق  و  خودش.  هم  کاماًل  و  است  خودش  دیگر  که 
به عبارت  بنویسد.  آن  خودش و جهاني که می خواهد در 
مرزي ست  ابابیل«  انتظار  »در  داستانی  نشر مجموعة  دیگر، 
ادبیات  اول،  دورة  فخری:  حسین  کاری  دورة  دو  میان 
تبلیغاتی و احساساتی و تاریخ مصرف دار. دورة دوم، ادبیات 
به معنای جدی آن و بدون داشتن تاریخ مصرف؛ یعنی آثار 

باارزش و جدی. 
به  پرداختن  از  اما  است،  سیاسی  ُرمانش  آن که  با   نویسنده 
دیگر شخصیت ها، غافل نمانده است؛ شخصیت های چون 
پدر و مادر و خواهر و برادر راوی. مختار که راوی ُرمان 
است، گه گاهی به غزنی می رود. با  آن که آن جا برای تفریح 
و گذراندن تعطیالت دانشجویی رفته است، اما راوی غافل 
از  بازهم جدا  نیست و در آن جا هم زنده گی عادی را که 
زنده گی سیاسی مرکز کشور نیست، دنبال می کند و آفات 
سری  از  جابه جایی های  و  مهاجرت  و  جنگ  بدبختی  و 
شکل  به  و  ظریف  بسیار  البته  می کند؛  دنبال  را  ناگزیری 

طبیعی، که به بدنة رمان تحمیل نشده است.
یک  رمان،  در  باال،  مونولوگ های  یا  تک گفتارها  کنار  در   
مونولوگ بسیار دل پسند و گیرا، توسط مریم همسر راوی 
بیان می شود. با آن که این مونولوگ ِشکوه و بیان دل تنگی های 
مریم است، اما باز هم نمایان گر وضعیت سیاسی و حزبِی 
راوی در آن زمان است، البته یکی از بهترین مونولوگ های 

این رمان:
»چند روز است که مریم مهربانی و لطف سابقش را ندارد. 
گویی یک عقدة درونی او را عذاب می دهد. نزدیک است 
که میان ما ناسازگاری ایجاد شود. خیلی کم با من صحبت 

می کند. گاهی به من طعنه و کنایه های نیش داری می زند.
دارد ولی  مرا دوست  مریم  که  از خود سوال می کنم  غالبًا 
چرا عصبانی و بد رفتار شده است. یک روز از او می پرسم: 
تو  که  می کنم  حس  دل تنگی؟  چرا  بگو  آخر  جان  »مریم 

چیزی را از من پنهان می کنی؟«
مریم  یک باره می ترکد و تقریبًا فریاد می زند:

»چه بگویم. از کجا شروع کنم. تو کی به درد دل من گوش 
خوری،  شیرینی  روز  نداشتی.  مزه  اول  همان  از  می کنی. 
پتنوس شیرینی را بردی و خالی فرستادی و مرا پیش پدر و 
مادر و قوم و خویشم یک پیسه ساختی. در عید قربان زن 
کاکایم گله کرد » عیدی را تنها خوردی. نه ماهی نه جلبی 
نه هیچ چیزی برای قوم و خویش تقسیم نکردی. چه آورده 

بود که ما را خبر نکردی.«
مادرم از شرم آب شد و گفت: » نصیب و قسمت بود. کس 
است.  داکتر  است.  خوب  آدم  خودش  بچه  می فهمد.  چه 

پشت گپ های دیگر نمی گردیم.«
زن کاکایم گفت: »عجب.«

در عروسی نه گردن بند طال گرفتم نه گوش واره نه انگشتر. 
هیچ. به یک الکت مردم را بازی دادم. لباس و چادر عروسیم 
هم کرایی. پدر و مادرم دوصد نفر را در عروسی لست دادند 
اما تو صد نفر را خواستی و نیمش هم رفقای خودت و ما 
را پیش همه شرماندی. در عروسی همه می پرسیدند که پدر 

چرا  کجاستند؟  داماد  مادر  و 
نیامده اند؟ در عروس خانه یک 
قومت  و  خویش  زن  و  دختر 
و  طعنه  هزار  نیامدند.  نزدیک 
به خاطر  همه  اما  شنیدم.  کنایه 
به ظاهر خنده  تو تحمل کردم. 
خبر  خدا  دلم  از  اما  می کردم 
رسیدم،  خانه  به  وقتی  داشت. 
خروسی  کسی  نه  پایم  پیش 
رقص  نه  زد،  دایره  نه  ُکشت، 
یاد  ما  که  می گفتند  همه  کرد. 
در  داماد خیلی.  عجب  نداریم. 
مهمانان  از  که  نبود  کسی  خانه 
یا  کلچه  و  چای  کند.  پذیرایی 
میوه بیاورد. همه با لب و دهان 
از  بعد  رفتند.  خانه  از  خشک 
نکردی.  جمعی  تخت  عروسی 
مثل عروس های دیگر لباس های 
رنگارنک نداشتم. تخت خواب 
و میز آرایش و الماری لباس را 
به چشم ندیدم. در خانة پدری 
رقم  صد  و  کردم  گذاره  تو  با 
هستی  مرد  تو  شنیدم.  را  منت 
نیستی  بلد  زن ها  لج بازی  به  و 
حزبی  فعالیت های  به  فقط  و 
مشغول هستی.  و سیاسی خود 
از بچه.  نه  از زن خبر داری  نه 
می آیی.  شام  و  میروی  صبح 

پرسان نمی کنی که زن چه ضرورت داری. شیر خالد مانده 
نمانده. در خانه آرد و روغن و برنج و کچالو است، نیست. 
دست  با  که  می شوم  پاچه  و  دست  می آید.  مهمان  وقتی 
از مادرم بخواهم. هر زن  تا کی  خالی چه طور عزت کنم. 
می خواهد بازار برود و چیزی به دلش بخرد. اما آرمان یک 
دست لباس خوب به دلم ماند که بپوشم و خوش و خندان 
به مجلس عروسی و شیرینی خوری بروم. هر جا که می روم 
از داخل شدن به مجلس می شرمم. از همة خویش و قوم 
بریده ام. آخر نان کسی را که آدم می خورد بان نان بدهد و 

دوستی یک طرفه نمی شود.
در خانه که می آیی، پیشانیت ترش. نه گپ نه سخن. کِی 
جرأت دارد گپ بزند. فقط می پرسی: »کی آمده بود و چه 

گپ هاست.« 
و  چای  می شویی.  را  رویت  و  دست  علیک.  نه  سالم  نه 
می کنی.  گوش  را  تلویزیون  و  رادیو  اخبار  می خوری.  نان 
کتاب می خوانی. وقتی از همه چیز خسته شدی می آیی و 
می خوابی. وقتی پیشانیت را می بینم، تمام گپ هایی را که در 
دل دارمو می خواهم با تو بزنم از یادم می رود. کم کم من هم 
عادتت را بلد شده ام و با تو کم تر راز دل می کنم. می فهمم 
که اگر چیزی هم بگویم تو گوش نمی کنی و در هوای خود 
از  و  است  پرخنده  دهنت  دوستانت  و  رفقا  پیش  هستی. 
شدت خنده گوش هایت سرخ می شود. با ما که هستی زبان 
و دلت بسته است. گه گاهی زن های قوم و خویش از من 
می پرسند: »مختار جان کدام وقت با تو خنده و مزاح می کند 

یا همیشه همین طور قهر است؟«
دیگران  پیش  نیست.  این طور  همیشه  »نه  می گویم:  من 

سنگین است.«
و  کار  حاال  ندارم.  را  شریکی  خانة  تحمل  این  از  بیش تر 
یک  برو  می شناسی.  را  همه  داری.  قدرت  دارری.  معاش 
زندگی   خود  مادر  و  پدر  با  کِی  تا  کن.  پیدا  مستقل  خانة 
که  ببین  را  دیگران  دارم؟  کمی  چه  دیگران  از  من  کنم؟ 
چه طور زندگی می کنند. شریف برای خودش در کارته سه 
خانه ساخته. از صوفی غالم رسول مبل و کوچ خریده، از 
قالین هایش چه بگویم. خوب می خورند، خوب می پوشند. 
دارند. هفته  چند شب  اختیار  بیرون که می روند موتر در 
مهمانی. تمامش اشخاص مهم، عضو کمیتة مرکزی، رییس 
و وزیر. سرمشاور و سکرتر سفارت. شب تا صبح خوش 
می گویند و خوش می خورند و به ریش تو و امثال تو هم 
می خندند. پسان شب هم قطعه و قمار و موسیقی. او از کجا 

می کند. دیگران از کجا می کنند.
همه  هستی.  عاقل  می کنی  فکر  نیستی.  دیوانه  خدا  به  ترا 
مردم به فکر زندگی شان هستند. به فکر آیندة شان. کارشان 
که تمام شد با زن و فرزندانش اختالط می کنند. فقط تویی 
که می نشینی کنج خانه و مطالعه و مطالعه، آخرش عقلت را 
سر این کتاب ها از دست می دهی و دیوانه می شوی. در این 
ده سال از کتاب خوانی چه فایده کردی. چه دردت را دوا 
می کند. همه خویش و قوم و همسایه مرا مالمت می کنند و 
می گویند: » به بخت خود لگد نزنید. فکر آیندة تان را بکنید. 

این چانس ها که همیشه گیر نمی آید.«
سر همین قدر گپ هایت وقتی در یک جا چشمت به زن ها 
افتاد، هوش از سرت می پرد و تو هستی و چشم چرانی. من 

دیگر از دیوارهای شاریده خانه، از قالین رنگ و رو رفته، از 
دوشک های تافته، از پرده های که به هیچ چیز نمی خوانند، 

می شرمم و رنج می برم. «
باید  آن، خواننده  از خواندن  قبل  و  ُرمان،  این  برای درک 
تاریخ افغانستان را از سال های آخر سلطنت محمدظاهرشاه 
بیش تِر  از  خواننده  آن،  غیر  در  بداند.  مجاهدین،  عصر  تا 
حوادث این ُرمان خبر نخواهد شد. راوی به قدرت رسیدن 
محمد داوود، نورمحمد تره کی، حفیظ اهلل امین، ببرک کارمل 
و داکتر نجیب اهلل را در ُرمان شرح می دهد، اما خواننده یی که 
از تاریخ معاصر کشور آگاه نباشد، این ابهام و هنر نویسنده 
چنداوِل  مردمی  قیام های  همین گونه  یافت.  نخواهد  در  را 

کابل یا قیام مردمی هرات.
به خانة  راوی  زمانی که  به ویژه  است؛  ُرمان، غم انگیز  پایان 
اسد می رود. در آن جا اسد حرف هایی می زند که نمایان گر 
پایاِن این جنبش است؛ جنبش چپ در کشور. حرف های 

اسد بسیار منطقی و به جاست:
و  خاک  از  اما  زدیم  آتش  را  خود  ققنوسی  هم چون  »ما   
خاکستر ما ققنوس دیگری نمی بالد. ققنوس های ما را اخته 
کردند. حتا امکان پرواز را هم باقی نگذاشتند که الاقل بال و 
پری بگشایند و اوجی بگیرند و سرزمین و تاریخی ساختند 

خالی از قهرمان. ما اکنون دعوا را باخته ایم.«
تکه  و  پوساندند  و  جویدند  را  ما  حزب  موریانه ها  »آری 

تکه کردند ...«
باختری  واصف  استاد  از  شعری  بعدی  در جمله های  اسد 
را برای راوی می خواند که بیت آخر آن این ست: »بگو که 
کید شغادان به چاه سارش کشت/ مگو که وای ببین رستم 

از نبرد گذشت. « 
در واقع راوی با استفاده از این شعر می خواهد بگوید که 
حزب خلق از درون خود و توسط خودی ها، متالشی شد، 

کسی  دیگری او را متالشی نتوانست. 
پایان  نشان گر  ُرمان،  پایان  است.  غم انگیز  هم  اسد  مرگ 
جریانی که  است؛  جریان  این  قدرِت  پایان  و  چپ  جریان 

دیگر نه لشکر دارد، نه قوا و نه سخنران. 
در  شوکران  که  گفت  می شود  ُرمان،  این  بررسی  پایان  در 
ادعا  اتوبیوگرافیک است. می توان  ُرمان  ساتگین سرخ یک 
کرد که این ُرمان، زنده گی نامة سیاسی حسین فخری است 
یا  ساختار  با  و  جذاب  خواندنی،  رمان  یک  قالب  در  که 

استخوان بندِی محکم ارایه شده است. 
ادبی حسین فخری، شوکران در ساتگین سرخ  در کارنامة 
چون گوهری فروزنده می درخشد. شوکران ُرمانی نیست که 
بتوان دربارة آن قضاوت  آن،  با سی چهل صفحه خواندن 
کرد یا خوب یا بد بودِن آن را تشخیص داد. البته سی چهل 
ُکِل ُرمان را هم ندارد.  صفحة اول ُرمان، گیرایی و کشش 
خواننده وقتی صد صفحة از ُرمان را می خواند، آن وقت به 
عظمت این ُرمان پی می برد؛ چون بعد از صد صفحه معلوم 
است  روبه رو  اعتنایی  قابل  و  سنگین  ُرماِن  با  که  می شود 
مشغول  خود  به  را  خواننده  آن،  حوادث  و  فضا  فشار  که 

می کند. 
من معتقدم که هر نویسنده در ُکل آثار خود، یک یا نهایتش 
دو ُرمان فوق العاده می داشته باشد که مترادف نامِ آن نویسنده 
می شود. به گونة مثال صادق هدایت و بوف  کورش، صادق 

صبورش،  سنگ  و  چوبک 
بزرگ علوی و چشم هایش، 
مدیر  و  آل احمد  جالل 
مدرسه اش، سیمین دانشور 
هوشنگ  سووشونش،  و 
گلشیری و شازده احتجابش 
دولت آبادی  محمود  و 
خالی  جای  و  کلیدر  با 
که  معتقدم  من  سلوچش. 
در میان آثار حسین فخری، 
ساتگین  در  شوکران 
مترادف  او  نام  با  سرخ 
حسین  البته  شد.  خواهد 
در  شوکران  از  بعد  فخری 
ُرماِن کوتاه  ساتگین سرخ، 
را  قصور«)1380(  »اهل 
ُرمان،  این  ولی  می نویسد. 
در  اندک  بسیار  و  سطحی  
ساتگین  در  شوکران  برابر 
حتا  می کند.  جلوه  سرخ، 

ُرمان  چنان  نویسندة  چه گونه  می شود  متعجب  خواننده 
سترگ، چنین ُرمان سطحی و ضعیف نوشته است.

زیادی هم نوشته  با آن که حسین فخری داستان های کوتاهِ 
و می توان نامِ او را جزِو نویسنده هایي که در ترویج داستان 
کوتاه در کشور تالش کرده اند، ذکر کرد؛ اما من عالقه ندارم 
که به داستان های کوتاه ایشان یا دیگر نویسنده یي بپردازم. 
ولی در کنار نوشتن ُرمان و داستان کوتاه، حسین فخری از 
گونة دیگر ادبی نیز استفاده کرده که حیف است از آن یاد 
ما، حسین فخری  امروز  قلم ِ  میان اهل  نشود. فکر کنم در 
تنها نویسنده یي باشد که سفرنامه نوشته؛ اما به یقین که یگانه 
نویسنده است که زیاد سفرنامه نوشته است. من جسارت 
اگر در  این اجازه را می دهم که بگویم:  به خود  می کنم و 
کارنامة ادبی ایشان ُرمان شوکران در ساتگین سرخ نمی بود، 
کارهای  به  نسبت  برتری  سفرنامه های  او  که  می شد گفت 
داستانی اش دارد. سفرنامه های فخری با زبان روان و صمیمی 
شهر  تا  طابران  از  ایرانش:  سفرنامة  به ویژه  شده اند.  نوشته 
سلیمان، بسیار دوست داشتنی و گیرا است. می شود گفت که 
با این سفرنامه به خوبی مي توان به شخصیت دوست داشتنِی 
حسین فخری نگاه کرد؛ چون در انتقال ذهنیات و شخصیت 
و  کرده  عمل  توانا  و  موفق  بسیار  سفرنامه  این  در  خود، 
هیچ نوع پنهان کاری و غرض و مرضی در آن دیده نمی شود. 
فخری  حسین  دوست داشتنِی  و  متواضع  و  آرام  شخصیت 
او  سفرنامه های  در  می توان  آثارش،  دیگر  از  بیش تر  را 
یافت. به ویژه سفرنامة حج : از غربتی به غربتی دیگر. البته 

سفرنامه های دیگرش کوتاه هستند.
سفرنامه،  و  ُرمان  و  داستان  نوشتن  کنار  در  فخری  حسین 
ایشان  نقد های  از  کتاب  دو  است.  نوشته  فراوان  هم  نقد 
چاپ شده است. مجموعة نقدهایش در کتاب داستان ها و 
دید گاه ها، در کنار کتاب های پژوهشی ناصر رهیاب، حمیرا 
برای  است  خوبی  منبع  محمدی،  محمدحسین  و  قادری 

پژوهش و رویکرد به ادبیات داستانی کشور. 
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شوکران سرخ در چــاهِ  آهـو
بررسی ُرمان شوکران در ساتگین سرخ، نوشتة حسین فخری

در كارنامة ادبی 
حسین فخری، 

شوكران در ساتگین 
سرخ چون گوهری 
فروزنده می درخشد. 

شوكران ُرمانی 
نیست كه با سی 

چهل صفحه 
خواندن آن، بتوان 
دربارة آن قضاوت 

كرد یا خوب یا 
بد بودِن آن را 

تشخیص داد. البته 
سی چهل صفحة 

اول ُرمان، گیرایی و 
كشش ُكِل ُرمان را 
هم ندارد. خواننده 
وقتی صد صفحة 

از ُرمان را می خواند، 
آن وقت به عظمت 

این ُرمان پی می برد؛ 
چون بعد از صد 

صفحه معلوم می شود 
كه با ُرماِن سنگین و 
قابل اعتنایی روبه رو 
است كه فشار فضا و 
حوادث آن، خواننده 
را به خود مشغول 

می كند.



مرد شیفتة علم و...
مانند  باید  پاسخ گفت: یک محقق  در   کجا می آوری. 
زنبور عسل کار کند؛ شیرة گل ها را بمکد و از آن شهد 

حاصل آورد. 
اما زمانی که ایام تیره می شد و جنگ مستولی، چهره ها 
برافروخته می گشت و صداها دلخراش؛ حلم، بردباری 
و دانش پرورِی او به دیدة کسانی ناپسند می آمد و رفتارِ 
نیشخند  او  بر  سفیهان  این رو  از  نمی افتاد.  مناسب  او 

می زدند و ُخرده می گرفتند.
دکتر الهی زیبایی را می پسندید، آواز خوش را دوست 

فرو  حیرت  به  زیبا  پدیدة  هر  برابر  در  و  می داشت 
تن  به  خامکدوزی  لباس  می گفت.  تسبیح  و  می رفت 
می کرد و عالقه داشت که یک گل سرخ و یا سیب سرخ 
به دست داشته باشد و بدین نمط، درشتی های روزگار را 
به هیچ بگیرد. درشتی های روزگار هرگز نتوانست طبع 
لطیف و انسانِی او را ناهموار سازد. با صدای نی، انس و 
الفتی دیرینه داشت. نِی خوش می نواخت و در روزهاي 
دریاچة  دالویِز  آواز  با  را  نی  دلسوزِ  نوجوانی، صدای 

»پیاوشت« درهم می آمیخت. 
جامع  بود؛  بی بدیل  مردی  الهی  عبدالحی  بی تردید، 
و  زیبایی دوستی  عرفان،  و  جهاد  اخالق،  و  دانش ها 

آخرت اندیشی و مصداق سخن بوشکور بلخی:

از شمار دو چشم یک تن کم
و ز شمار خرد هزاران بیش.

بیمارستان چهارصد  در  قلبی،  نارسایی  اثر  بر  سرانجام 
بستر کابل )1382 هـ.خ( بستری گردید و با آرامش و 
اطمینان، اکسیجن را از دماغ خود برداشت و به استقبال 

مرگ شتافت.
     

خدایش بیامرزاد و جایش فردوس برین باد!
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رييس جمهور کرزی:

صدمه زدن به روان مردم  خیانت ملی است

تشدید تدابیر بریتانیا برای...
 را با نیروهای ائتالف و نیروهای امنیتی افغانستان برای 

کاهش »حمالت داخلی« ادامه می دهد.
روند  بر  نظارت  و  بررسی  که  کرد  نشان  خاطر  هیگ 
شده  تر  سختگیرانه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  استخدام 
او  است.  گشته  تقویت  نیز  جاسوسی  ضد  اقدامات  و 
همچنان گفت: »آموزش در مورد آگاهی فرهنگی افزایش 
یافته است. نظارت و بررسی نیروهای افغان که در معرض 

خطر تلقی می شوند، بیشتر شده است«.
وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد که حمالت موسوم به »سبز 
بر آبی« توسط نیروهای افغان تحت آموزش، همچنان یک 
»استثنا« باقی می ماند و استراتیژی بریتانیا و متحدانش را 
در افغانستان تغییر نمی دهد. او گفت: »اکثریت قریب به 
کار  خوبی  به  خود  افغان  همکاران  با  ما  نیروهای  اتفاق 

می کنند«.
افغانستان  امنیتی  »نیروهای  افزود:  ادامه  در  هیگ  ویلیام 
شورشگری  علیه  جنگ  اول  خط  در  روزافزون  طور  به 

روبرو  داخلی  حمالت  تهدید  با  هم  آن ها  و  دارند  قرار 
هستند«.

این در حالی است که هفته گذشته، دو سرباز بریتانیایی در 
حمله فردی که یونیفورم پولیس افغانستان را بر تن داشت، 
در  نیز  آن  از  پیش  هفته  شدند.  کشته  هلمند  والیت  در 

حمله مشابهی یک سرباز و یک داکتر زن کشته شدند.
سال  در  داخلی  حمالت  در  بریتانیایی  سرباز   11 مرگ 
روان میالدی، در واقع یک پنجم کل تلفات این کشور در 

افغانستان در طول سال روان به حساب می آید.

رییس جمهور کرزی از رسانه ها خواسته است تا جانب 
سالمت روان مردم را در نظر داشته باشند.

در  ریاست جمهوري  ارگ  در  دیروز  چاشت  که  او 
سیاسي  کارشناسان  و  رسانه ها  مسووالن  با  نشستي 
سخن مي گفت، بار دیگر رسانه هاي تصویري کشور را 

متهم کرد که »برخالف افغانستان« فعالیت می کنند.
آقای کرزی تاکید کرد که رسانه هاي غربي علیه او به 
جنگ رواني مي پردازند و شماري از رسانه هاي داخلي 

را نیز در این راستا مورد استفاده قرر مي دهند.
شماري  که  گفت  محفل  این  در  کرزي  رییس جمهور 
از رسانه هاي غربي،  پیروي  با  افغانستان  از رسانه هاي 
مردم  روان  به  زدن  صدمه  جهت  در  را  نشرات شان 

هماهنگ کرده اند و این خیانت ملي  است.
او با بیان این که هیچ گاه از انتقادي که از او در رسانه ها 
-چه به جا و چه بي جا- صورت گرفته است، شکایت 
نکرده، گفت: هرچه مي توانید از رییس جمهوري انتقاد 
وارد  مردم صدمه  روان  به  که  کنید  کوشش  اما  کنید؛ 
نشود. حکومت را انتقاد کنید، اما ملت را تقویت کنید. 
که  است  تحلیل هایي  و  برداشت ها  به  بیشتر  او  اشارة 
در پیوند به سال 2014 مطرح مي شود. بر بنیاد برخي 
تحلیل ها پس از خروج نیروهاي خارجي از افغانستان 
کشور  در  داخلي  جنگ هاي  و  مي گیرد  قوت  طالبان 
کامل  توانایي  افغانستان  حکومت  و  گرفت  درخواهد 

تامین امنیت را نخواهد داشت. 
رییس جهوري با انتقاد از این نوع تحلیل ها گفت: » کي 

گفته جنگ مي شه، چرا جنگ مي شه؟« 
طالب  ایستاده گي شود،  طالب  برابر  در  اگر  او  باور  به 

آمدني نیست.
او گفت: »طالب از کجا مي آید؟ چطور مي آید؟ اگر ما 

ایستاد شویم در مقابلش، مي تواند ]بیاید[؟ 
» اگر طالب مجهز با طیاره ها و راکت هاي درو برد باشد 
)مي پذیریم که پیروز مي شوند( اما اگر طالب با چپلک 
و پیراهن و تنبان خود مي آید در حالي که ما موزه داریم 

و لباس زره، چرا بترسیم؟.«
آقای کرزي بار دیگر تاکید کرد که با رفتن خارجي ها از 

افغانستان مملکت به بیراهه نمي رود؛ اطمینان داریم.
  سند امنیتي 

حرف هاي  بر  تاکید  با  نشست  این  در  رییس جمهور 
گذشته اش گفته که جهان براي مبارزه با تروریزم نیامده 
است؛ بلکه براي تطبیق اهداف خود به افغانستان آمده 

اند.
بر  تا  دارد  تالش  امریکا  حاضر  حال  »در  گفت:  او   
حکومت افغانستان فشار وارد کند تا سند امنیتي )بین 
امریکا و افغانستان( قسمي که آن ها مي خواهند، امضا 
امریکایي،  عساکر  مصوونیت  در  افغانستان  اما  شود؛ 
تعداد پایگاه ها، نقش پایگاه ها، مسایل تروریزم، مسایل 

همسایه ها و ... در پي منفعت خود است.« 
او گفت: »ما در یک مسابقة بزرگ با توان کوچک قرار 
از  هستیم،  متحد  ابرقدرت ها  با  طرف  یک  از  داریم؛ 

طرف دیگر در مشاجره.« 

  برگزاري انتخابات
رییس جمهوري در این نشست هم چنان به برگزاري 
انتخابات اشاره کرد و خطاب به رسانه ها و تحلیل گران 
با  که  اند  کرده  متهم  را  او  بارها  گذشته  در  که  گفت 
برگزاري لویه جرگه قصد تغییر قانون اساسي را دارد.

برگزار  انتخابات  که  بنویسید  بار  هزار  گفت:  بنابراین 
از  کسي  شد  برگزار  انتخابات  که  وقتي  اما  نمي شود، 

شما نخواهد پرسید که پیشتر چه گفته بودي؟.
گذشتة  انتخابات  به  همچنان  کرزی  رییس جمهور 
تقلب  داستان  از  و  گرفت  تماس  ریاست جمهوری 
آن ها  استفادة  نیز  و  او  برضد  انتخاباِت  در  خارجی ها 
از رسانه های داخلی و خارجی به این مقصد یادآوری 
کرد؛ انتخاباتی که داکتر عبداهلل عبداهلل، حامد کرزی را 

به تقلب در آن متهم کرده است.
او در بخشی از سخنانش با اشاره به ختم دورة ماموریت 
طعنه  به  دیگر  سال  یک ونیم  تا  ریاست جمهوری اش 

گفت: » زود بروم تا آزادي بیان خودم را پیدا کنم.«
نیز  اشتراک کننده گان  از  شماري  کرزي  آقاي  از  بعد 

صحبت کردند.
فهیم دشتي رییس  اجرایي اتحادیة خبرنگاران افغانستان 
آزادي  که  ندهد  اجازه  تا  خواست  ریس جمهوري  از 

بیان محدود شود. 
آقای دشتي گفت که اگر از رییس جمهوري انتقاد شده 

است، براي اصالح بوده است.
 در همین حال، استاد حبیب اهلل رفیع به بحث دیورند و 

راکت هاي پاکستان به افغانستان پرداخت.
نیز طي سخناني  کابل  دانشگاه  استاد  اهلل جالل  فیض 
به انتقاد شدید از رییس جهموري پرداخت و اظهارات 
زیان  به  اما  تکتیکي  غیرصادقانه،  را  او  امریکایي  ضد 

افغانستان خواند. 
استاد  مسعود  سید  داکتر  سیاسی  آگاه  سعیدي  احمد 
برخی موضوعات  نیز روی  دیگر  تن  دانشگاه و چند 

دیگر صحبت کردند.
آقاي کرزي در حالي از فعالیت رسانه ها شکایت دارد 
که گمانه زني هایي براي محدودشدن فعالیت رسانه ها 

از جانب حکومت به شدت وجود دارد.
اصاًل قرار بوده رییس جمهوري در این نشست، روي 
وضعیت رسانه ها، آزادي بیان و منافع ملي گفت و گویي 
با مسووالن رسانه ها و کارشناسان سیاسي داشته باشد؛ 
اما به زودي این وضع به هم خورد و مسایل حاشیه یي، 
افاده هاي سیاسي  و خارج از اجندا، جاي بحث مورد 

نظر را گرفت.
سپس رییس جمهوري بران شد تا ادامة این نشست را 
در جلسة دیگر که باید تا دو هفتة آینده برگزار شود، 

دنبال کند.
گفتني است که این نخستین نشست و مشورة  رییس 
با مسووالن رسانه ها بوده است.  جمهور حامد کرزي 
پیش تر از این وزیر اطالعات و فرهنگ نیز نشستي با 
تا روي کدهاي  قرار شد  و  مسووالن رسانه ها داشت 

اخالقي رسانه ها کار شود.                     
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قانون انتخابات اصالح...
اگر  که  می گوید  افغانستان  عادالنة  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
تغییرات الزم در قانون جدید انتخابات آورده شود، می توان 
سال  در  دموکراتیک  و  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری  به 

2014 میالدی خوش بین بود.
می کند  نگرانی  ابراز  افغانستان  ملی  ایتالف  حال،  این  در 
ایجاد  تغییرات ضروری  انتخابات  قانون جدید  اگر در  که 
نشود و این قانون از سوی شورای ملی به تصویب نرسد، 
تقلب  از  عاری  و  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری  امکان 

وجود ندارد. 
اما برخی از اعضای مجلس می گویند که بدون اعتمادسازی 
شود،  ساخته  قانونی که  نوع  هر  سیاسی،  جریان های  میان 

نمی تواند شفافیت انتخابات را تضمین کند. 
انتخابات  برگزاری  زمان  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
ماه حمل  شانزدهم  را  والیتی  و شورای  ریاست جمهوری 
1393 اعالم کرده است؛ اما از تصویب نشدن قانون جدید 
کند،  تضمین  را  انتخابات  شفافیت  می تواند  که  انتخابات 

ابراز نگرانی کرده است.
جان داد سپین غر رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه 
در  میکانیزم هایی که  از  برخی  می گوید،  )فیفا(  افغانستان 
قانون گذشته وجود داشت، باید براساس پیش نویس قانون 
تصویب  قانون  این  اگر  اما  شود؛  اصالح  انتخابات  جدید 

نشود، طبیعتًا تاثیراتی بر روند انتخابات خواهد گذاشت.

او تاکید کرد، ولی در صورتی که سیاست مدارن و نهادهای 
ماه  شانزده  دهند،  خرج  به  جدیت  و  تالش  قانون گذار 
پروسة  میکانیزم  و  قانون  اصالح  برای  زیادی  فرصت 

انتخابات است.
 وی همچنان گفت، چون برای اصالح این قانون فرصت 
کافی وجود دارد و زمانی که این قانون به مجلس نماینده گان 
فرستاده شود، مجلس و احزاب سیاسی می توانند تغییرات 
الزم را در آن وضع نمایند؛ بنابراین خوش بینی هایی وجود 
دارد که ما شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف و عادالنه 

باشیم.
رییس اجرایی فیفا افزود، اما اگر با وجود تالش های احزاب 
و نهادهای مدنی ما نتوانیم تغییرات مثبت را دراین قانون به 
وجود بیاوریم، طبیعی است بعضی از میکانیزم ها که برای 
پروسه انتخابات الزمی است، ناقص باقی می ماند و تاثیراتی 

منفی یی بر روند انتخابات خواهد گذاشت.
او، مدیریت و دیپلماسی سنجیده شدة حکومت و استفاده 
انتخابات  برگزاری  روند  در  را  استراتژیک  پیمان های  از 
برای  خوبی  فرصت های  حکومت  افزود،  دانسته  موثر 
از  براینکه  اما مشروط  دارد،  اختیار  انتخابات در  برگزاری 

این فرصت ها استفادة درست صورت گیرد.
وی اظهار داشت، حکومت می تواند از کشورهای همسایه و 
کشورهایی که با آن ها پیمان استراتژیک بسته برا ی برگزاری 

انتخابات کمک بخواهد. 
ماه  در  که  انتخابات  برگزاری  درهنگام  سپین غر،  گفتة  به 

اپریل 2014 خواهد بود، بیشترین نیروهای ناتو درافغانستان 
برای  می توانند  نیز  ناتو  نیروهای  بنابراین  دارند،  حضور 
عملیات لوژستیکی و موارد امنیتی انتخابات کمک زیادی 

نمایند.
کمک  ناتو  نیروهای  حضور  افزود،  فیفا  اجرایی  رییس 
و  کرده  پیدا  حضور  بین المللی  ناظرین  تا  کرد  خواهد 
انتخابات را نظارت کنند، پس امیدواری های زیادی وجود 

دارد که  انتخابات در زمان معین آن برگزار شود.
ملی  ایتالف  عضو  عاصم  محمد  انجنیر  حال،  همین  در 
نویس  پیش  در  افغانستان می گوید، هرچند وزارت عدلیه 
قانون انتخابات تغییراتی را به میان آورده، اما شورای ملی 

صالحیت دارد که این تغییرات را حذف نماید.
به گفتة انجنیر عاصم، ممکن است وزارت عدلیه پیش نویس 
قانون انتخابات را مطابق میل حکومت کم و یا زیاد نموده 
باشد، اما شورای ملی صالحیت عام و تام دارد که آن موارد 
را کاماًل بردارد و یا هم بندها و ماده هایی را که الزم است 

به آن اضافه نماید.
او افزود، اما اگر قانون جدید از سوی پارلمان به تصویب 
نرسد، یقینًا روند برگزاری انتخابات با چالش هایی مواجه 
زیاد  بحث  این  که  می کنم  فکر  من  ولی  شد؛  خواهد 
نگران کننده نیست، زیرا پارلمان می تواند مواردی که الزم 
پروسه  اجرآات  و  نموده  اضافه  قانون  این  به  را   است 

انتخابات را ساده ترسازد.
اما داکتر قیوم سجادی عضو مجلس نماینده گان می گوید، 

مسالة مهم در برگزاری انتخابات شفاف درافغانستان تفاهم 
و اعتمادسازی میان گروه ها و احزاب سیاسی مدعی حضور 

در انتخابات است.
هر  نیاید،  وجود  به  اعتماد  این  زمانی که  تا  کرد،  تاکید  او 
شفافیت  نمی تواند  شود،  ایجاد  که  میکانیزمی  و  قانون 

انتخابات را تضمین کند.
به باور این عضو مجلس ، با توجه به فضای بی اعتمادیی 
و  شک  با  انتخابات  نتایج   به  دارد،  وجود  کشور  در  که 
تردید نگاه خواهد شد؛ بنابراین مسالة مهمتر از قانون در 
برگزاری انتخابات، به میان آمدن فضای اعتماد میان احزاب، 

گروه های سیاسی و حکومت است.
سازی  اعتماد  راه های  از  یکی  کرد،  اضافه  سجادی  داکتر 
در  سیاسی  مختلف  جریان های  و  جوانب  دادن  شرکت 
کمیسیون  تشکیل  و  قوانین  تطبیق  گذاری،  قانون  پروسه 

انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی است.
کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون  در  اگر  اما  افزود،  وی 
جریان های  تایید  مورد  افراد  جای  به  انتخاباتی  شکایات 
داشته  حضور  حکومت  اعتماد  مورد  اشخاص  سیاسی، 
به  پارلمان  از سوی  قانونی که  باشند، بدون شک هر نوع 
تصویب برسد، شفافیت انتخابات را زیر سوال خواهد برد.
پارلمانی  و  ریاست جمهوری  گذشتة  دور  دو  انتخابات 
بار  این  اما  بود؛  شده  برگزار  تقنینی  فرمان  براساس 
تالش هایی  بسیار جدی جریان دارد تا انتخابات براساس 

قانون نافذه پارلمان برگزار شود.

»زود بروم تا آزادي بیان خودم را پیدا كنم«

مجرمان از زندان آزاد...
مارشال فهیم که روز گذشته در کنفرانس سراسری دادستان های 
افغانستان در کابل سخن می زد، گفت که همین مساله سبب شده 

تا دامنة نا امنی ها در بیشتر مناطق کشور گسترش یابد.
معاون ریاست جمهوری افزود که یکی از دالیل افزایش نا امنی ها 

در کشور عدم به محاکمه کشانیدن مجرمان اصلی می باشد.
با  هماهنگی  در  تا  خواست  قضایی  و  عدلی  ارگان های  از  او 

نهادهای امنیتی عدالت را به گونة یکسان تامین کنند.
او گفت: نیروهای امنیتی افراد زیادی را بازداشت می کنند که به 
جرایم مختلف از جمله اختطاف، دزدی، قتل، رشوه متهم هستند، 
رها  دوباره  اما  می برند،  بسر  توقیف  در  را  مدتی  یک  آن ها  اما 
می شوند، زمانی که آن ها رها گردیدند، جرأت می یابند که جرم 
خود را مکرراً انجام دهند و اگر قانون باالی آن ها حاکم شد و 

مجازات گردیدند، امنیت در جامعه برقرار می شود.
هدف  به  که  می گویند  کل  دادستانی  مقام های  حال  همین  در 
راه های  دریافت  و  مشکالت  بررسی  کارها،  ساختن  هماهنگ 
حل، کنفرانس بزرگ را در کابل به راه انداخته اند. این کنفرانس 

سه روز به روز شنبه در کابل به کار آغاز کرد.
سفیر  بشر،  حقوق  کمسیون  رییس  داخله،  امور  وزارت  معاون 
ایاالت متحدة امریکا در بخش عدلی و قضایی، اعضای دادگاه 
این  در  والیتی،  دادستان های  و  ملی  شواری  اعضای  عالی، 

کنفرانس اشتراک کرده اند.

           نظری پریانی



آماده سازی شهر غزنی برای سال 2013 از اولویت های 
کاری شهردار جدید غزنی است.

تنظیف شهر غزنی، جلوگیری از بی نظمی ها و آماده 
از مهمانان سال  این شهر برای استقبال خوب  سازی 

برنامه های شهردار جدید  2013 والیت غزنی، شامل 
غزنی برای آماده سازی این شهر است.

فریدون احمدی به حیث شهردار جدید غزنی از سوی 
مقامات این والیت معرفی شد.

شهردار جدید غزنی معرفی این شهر را به عنوان مرکز 
طالیی  فرصت  اسالمی  کشورهای  تمدن  و  فرهنگ 
آماده  برای  که  گفت  و  نموده  عنوان  شهر  این  برای 
سازی شهر غزنی جهت استقبال خوب از سال 2013 

تالش های الزم را انجام می دهد.
او از بازرگانان غزنی خواست که در بازسازی غزنی 

سهم بگیرند.
آقای احمدی افزود: "طرح های مناسب برای بازسازی 
غزنی و آماده سازی این شهر جهت استقبال مناسب 

از مهمانان سال 2013 در نظر دارم و می خواهم که به 
کمک مالی بازرگانان و متمولین شهر غزنی این طرح ها 

را عملی سازم."
موسی خان اکبرزاده والی غزنی هنگام معرفی شهردار 
از او خواست که جهت تنظیف شهر غزنی و  جدید 

ایجاد نظم در شهر تالش نماید.
او گفت که شهردار برای یک شهر حیثیت داکتر معالج 
را دارد و الزم است که شهردار از نزدیک امور شهر 

را مدیریت نماید.
جشنوارة  برگزاری  زمان  در  غزنی  شهر  که  گفت  او 
سال 2013 میزبان مهمانان داخلی و خارجی می باشد، 
و  نظافت شهر  در حصه  باید شهرداری  رو  از همین 

ایجاد نظم تالش زیاد نماید.

مقامات ادارة محلی هرات از یک جا شدن یک گروه 
دوازده نفری مخالفان، به برنامة صلح خبر دادند.

دوکتور داوود شاه صبا والی هرات روز گذشته در 

یک نشست خبری که در ریاست 
بود،  گردیده  برگزار  ملی  امنیت 
گفت که سرپرست این گروه مال 
یازده  با  همراه  که  دارد  نام  ذاکر 
در  که  امرش  تحت  افراد  از  نفر 
فعالیت  سنگی  رباط  ولسوالی 
داشتند، با تسلیمی ده میل سالح 
مهمات  مقدار  و  النوع  مختلف 

منفجره به برنامة صلح پیوستند.
وی گفت که با پیوستن این گروه 
رباط  ولسوالی  امنیتی  وضعیت 
و  هرات  شمال  مناطق  سنگی، 
بهبود  تورغندی   – هرات  شاهراه 

می یابد.
او افزود که از آغاز برنامة صلح در هرات تا اکنون 

63 گروه که مجموعا 703 نفر می باشند به برنامة 
صلح پیوستند و از آغاز سال جاری در هرات 242 

نفر در قالب 23 گروه به برنامة صلح پیوستند.
به گفتة وی، در مناطقی که مخالفان به دولت تسلیم 
و  گردد  می  آغاز  انکشافی  های  پروژه  می شوند 
صاحب  پروژه ها  این  در  صلح  به  پیوسته  مخالفان 

کار می شوند.
های  گروه  تمام  جمله  از  که  می گوید  هرات  والی 
پیوسته به صلح در هرات تنها یک فرمانده به نام مال 
عبدالرحمان همراه با چهار نفر از افرادش دوباره با 

مخالفان پیوستند.
او می گوید که مقامات محلی از اول می دانستند که 
پیوستن این فرد نمایشی است اما به خاطر جلوگیری 

از اخالل در صلح، او را پذیرفتند.
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حادثة فاریاب؛
بي باورِي طالبان به اماكن 

مقدسة اسالمي

دوازده مخالف مسلح به دولت پیوستند

شهردار جدید غزنی:

تالش الزم را برای آماده سازی غزنی انجام می دهم

دولت کارمندان گروه...
 آیندة ریاست جمهوری هستند. ما در تالش 
هستیم تا فعالیت های  این گروه را جدی 
پی گیری کنیم و در صورت ضرورت اقدام 
جدی صورت گیرد تا دفتر و یا کارمندان 
گروه بین المللی بحران از افغانستان خارج 

ساخته شوند.
گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارش 
خود نگاشته است که رییس جمهور کرزی 
اما  انتخابات کند،  نامزد  نمی تواند خود را 
تالش دارد تا در قدرت سیاسی این کشور 

سهم داشته باشد.
نگاشته  گروه  این  گزارشی  از  بخشی  در 
شده است که »این گونه به نظر می رسد که 
کرزی به هر ترتیبی عالقه مند دوام قدرت 
خود است، نه تامین اعتبار روند سیاسی و 

ثبات درازمدت در افغانستان.«
گزارش  این  در  بین المللی  گروه  همچنان 
برای  کرزی  رییس جمهور  تصمیم 
کمیسیون  بین المللی  عضو  دو  بیرون کردن 
را  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیده گی 

چالش بر انگیز دانسته است. 
در  امنیت  نبود  سازمان  این  هم  سوی  از 
کشور  دوردست  والیت های  از  بسیاری 
این  فراراه  جدی  چالش های  دیگر  از  را 

انتخابات دانسته است.
در این خصوص، نور محمد نور، سخنگوی 
که  است  گفته  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
در مجلس که قرار است با نهادهای امنیتی 
برگزار گردد، بازهم روی حل چالش های 
گفت وگو  مربوط،  نهادهای  با  امنیتی 

خواهند کرد.
دو  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
هجری   1393 سال  حمل   16 پیش،  روز 
انتخابات  برگزاری  روز  را  خورشیدی 

اعالم کرده است. 
با وجود این که پس از نگرانی های زیاد این 
مشخص  انتخابات  برگزاری  برای  تاریخ 
به  آگاهان  از  برخی  هنوز  اما  است،  شده 
این باور اند که ممکن است این انتخابات 
که  موردی  باشد،  همراه  به  مداخله ها  با 

ریاست جمهوری آنرا رد کرده است.

        پرویز مهاجر
به سلسلة فاجعه هاي خونین در کشور، رخداد مرگبار 5 عقرب روز نخست 
عید قربان نیز در فاریاب به وقوع پیوست. در این روز همة مردم جهت 
اداي نماز عید سید اضحي به حضور آفریده گار هستي آمده بودند تا براي 
حال  در  هنوز  آن ها  کنند.  دعا  سرزمین شان  در  آرامش  و  صلح  برقراري 
نیایش با خدا بودند که ناگهان زهر ناب حادثه فرو ریخت و همه  چون 

مرغ بسمل در خون  تپیدند.
فاریاب در روز اول عید قربان، خون گریست و افغانستان بار دیگر شاهد 
به  را  اسماعیل  هم تباراِن  زمان،  یزیدیان  این  بار  شد.  کربالیي  فاجعه یي 

صورت دسته جمعي به قتل رساندند و ملتي را در سوگ و ماتم نشاندند.
وقتي به تصاویر دلخراش این حادثه نگریستم، من نیز با مصیبت دیده گان 
گفتم؛  نفرین  حادثه آفرینان  بر  بار  هزار  و  گریستم  سخت  شده  هم صدا 
کساني که سال هاست روزهاي خوشي و عید را بر مردمِ ما حرام کرده اند 

و در قاموس شان جز ترور و دهشت، چیزي جاي ندارد. 
این حادثه در حالي رخ داد که یک روز پیش از آن، در روز عرفه، مفتی 
بزرگ عربستان سعودی شیخ عبدالعزیز ابن عبداهلل، حملة انتحاري را حرام 

اعالم و آن را به شدت محکوم کرد.
از سوي دیگر، شوراي سراسري علماي کشور طي اعالمیه یي اعالم کرده  
اسالم  دین  در  انتحاری  انجام حمالت  و  بی گناه  مردم  »کشتن  که  بودند 
عملي ناپسند و حرام است«. این شورا حمالت انتحاری را مطابِق آیات 

قرآن و احادیث نبوی، بي اساس خوانده و آن را ناروا شمرده است.
شوراي علما با اشاره به آیات 45 و 44 سورة مائده گفته اند »هر کس که با 
قوانین اسالم مخالفت کند، کافر و فاسق خواهد بود«. هم چنان این شورا 
هرچه  شدِن  متوقف  خواهان  کرده  محکوم  به شدت  را  انتحاري  حمالت 

عاجِل آن شده اند.
در  بودند  گفته  جداگانه  گردهمایي  یک  در  علما  شوراي  این،  از  پیش 
صورتي  که حمالت انتحاري متوقف نگردد، مردم در برابر طالبان دست به 
قیام  خواهند زد. در پیوند به این هشدار، در برخي والیات، قیام هاي مردمي 
علیه طالبان سازمان داده شد؛ ولي هنوز معلوم نیست چه دست هایي پشت 

سر این قیام ها در کار است.
پیش از رخداد فاریاب نیز، طالبان و شبکه هاي تروریستي حمالت مرگبار 
و خونیني را در چندین عبادتگاه حین انجام مراسم  مذهبي انجام داده بودند 

که حملة انتحاري در داخل مسجد جامع تخار از آن شمار مي باشد.
هم چنین حادثة خونین عاشوراي سال گذشته، رویداد ناگوار و دلخراِش 
دیگري بود که توسط طالبان و گروه هاي هراس افگن، برنامه ریزي و اجرا 

شد.
این  نوع حمالت نشان می دهند که مساجد و هم چنین مردم بي گناه، برای 

طالبان هیچ گونه حرمتي ندارند. 
اما  فاریاب را به عهده نگرفته اند؛  هرچند طالبان مسوولیت حملة مرگبارِ 
که  مي دهند  نشان  افتاده،  امنیتي  مسووالن  به دست  که  شواهدي  و  اسناد 
که  کرده  تایید  نیز  داخلة کشور  وزارت  بوده اند.  فاجعه  این  عامل  طالبان 

حملة انتحاري در این والیت، کار طالبان بوده است.
با  اعتنا به جاِن غیرنظامیان،  بیش از یک دهه است که طالبان بدون هیچ 
انفجاري، جاسازي ماین هاي کنارجاده یي و حمالت  انتحاري و  حمالت 
هجومِي خویش به داخل شهرها، صدها انسان بي گناه را به قتل مي رسانند 
که با توجه به آموزه هاي دین اسالم، این عمِل آن ها نه تنها هیچ گونه توجیه 
و  اسالم  دین  از  خارج شده  آن،  مرتکبیِن  بلکه  ندارد؛  عقالني  و  شرعي 

مشمول عذاب ابدي خداوند هستند.
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تالش آلمان برای...
همچنین  شود.  روبه رو  مخالفان  موافقت  با  احتماال  افغانستان   
پیش بینی می شود که اجرای این مساله به آغاز ماه نوامبر سال جاری 

میالدی موکول شود.
در حال حاضر تعداد سربازان آلمانی که در افغانستان در حال فعالیت 
هستند حدود 4900 تن است و انتظار می رود که این تعداد تا پایان 
آتالنتیک  پیمان  سازمان  یابد.  کاهش  تن   4400 به  جنوری2013 
شمالی )ناتو( قصد دارد به فعالیت نیروهایش در افغانستان تا سال 

2014 پایان دهد.

نماينده گان مجلس:

تاریخ برگزاری انتخابات تغییر کند

برگزاری  می گویند  مجلس  نماینده گان  از  برخی 
 1393 16 حمل  تاریخ  به  ریاست جمهوری  انتخابات 
شماری از شهروندان این کشور را از حق رای محروم 
مناطق  از  برخی  می گویند  نماینده گان  این  می کند. 

افغانستان در این فصل سال زیر برف هستند.
غور،  بادغیس،  کنر،  بدخشان،  قسمت های  از  بسیاری 
دایکندی و بامیان در ماه حمل پوشیده از برف هستند 
این زمان  مناطق در  این  به  انتخاباتی  انتقال وسایل  و 

امکان پذیر نیست.
جمال فکوری بهشتی، نماینده بامیان در جلسه عمومی 
جغرافیای  درصد   60 از  »بیش  گفت:  گذشته  روز 
افغانستان به تاریخ 16 حمل در زیر برف است. مردم 
است،  انتخابات  در  شرکت  که  شان  مسلم  حق  از 
و  است  جدی  موضوع  این  کنند.  استفاده  نمی توانند 

باید جلو مشارکت مردم در انتخابات گرفته نشود«.
جنجال  نیز  ریاست جمهوری  انتخابات  دومین  در 
زیادی بر سر تعیین تاریخ برگزاری انتخابات به وجود 
آمد. دومین انتخابات ریاست جمهوری با سه ماه تاخیر 
برگزار شد. به این دلیل که اگر انتخابات بر اساس حکم 
قانون اساسی برگزار می شد، نیمی از مردم افغانستان به 
خاطر سردی هوا و مسدود بودن راه های مواصالتی 
توسط برف و یخبندان، از شرکت در انتخابات محروم 

می شدند.
تنها در اواخر ماه ثور و اوایل ماه جوزا امکان تردد و 
انتقال مواد انتخاباتی در مناطق سرد سیر و کوهستانی 

افغانستان میسر می گردد.
با  رابطه  در  است  گفته  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

ملی  اجماع  باید  افغانستان  سردسیر  مناطق  مشکالت 
صورت گیرد. این کمیسیون می گوید بر اساس دستور 
مشخص  را  انتخابات  برگزاری  زمان  اساسی،  قانون 

کرده است.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان گفت 
به این مساله باید توجه شود تا باشندگان مناطق سرد 
ابراهیمی  نشوند.  انتخابات محروم  در  از شرکت  سیر 
نقض  با  رابطه  در  باید  انتخابات  »کمیسیون  گفت: 
قانون اساسی در رابطه به برگزاری انتخابات وضاحت 

دهد«.
آقای بهشتی همچنان گفت بر اساس قانون، نماینده گان 
شوراهای والیتی برای چهار سال انتخاب می شوند؛ اما 
در صورتی که انتخابات شوراهای والیتی با انتخابات 
شوراهای  شود،  برگزار  جا  یک  جمهوری  ریاست 
این  و  یابند  می  ادامه  کارشان  دیگر  والیتی یک سال 

خالف قانون است.
پارلمان  نماینده  دیگر  فرهمند،  بابر  حال،  همین  در 
افغانستان از افزایش نا امنی ها ابراز نگرانی کرد و گفت 
در صورتی که نا امنی ها به صورت روز افزون گسترش 
انتخابات  یک  برگزاری  نباید  افغانستان  مردم  یابد، 

شفاف و عاری از تقلب را انتظار بکشند.
فرهمند گفت: »در مدت یک و نیم سالی که از دوره 
این  در  امنیتی  مانده وضعیت  باقی  ریاست جمهوری 
مدت وخیم خواهد شد؛ که نه مثال آن را در ده سال 
گذشته دیده ایم و نه پس از 2014 خواهیم دید«. این 
نماینده پارلمان از رییس جمهور کرزی خواست تا در 

مورد تامین امنیت مردم توجه بیشتر به خرج دهد.
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          عبدالحفیظ منصور

بدین  »عالم صغیر« خوانده اند؛  را  انسان  از عرفا،  برخی 
معنی که آن چه در پهنة گیتی است، فشردة آن در انسان 
وجود دارد. در این میان، کسانی هم استند که وقتی عالم 
انسان در  به حساب می گیرند، وجود  را  شهود و خیال 
عالم  و  می یابد  بیشتری  گسترده گِی  و  وسعت  نظرشان 
این جاست  و  می بینند  بی مقدار  انسان  برابر  در  را  مادی 
که بر انسان »عالم کبیر« نام می نهند. این سخن به خوبی 
گوشه یی از دشوارِی بحث روی انسان را نمایان می سازد؛ 
به ویژه آن که سخن بر سر انسانی عارف، عالم، مجاهد، 

متفکر، پژوهشگر و الهی باشد.
برای  زمانه  این  در  از گاهی که خواسته ام همانندی  هر 
ناگزیر  برگشته ام و  تهی  پیدا کنم، دست  الهی  عبدالحی 
جست وجو  به  آن جا  در  و  آورده  رو  پیشین  قروِن  به 
پرداخته ام. به راستی دکتر الهی با دانشی دایره المعارفی، 
نمونة کاملی از حکمای قدیم بود که خرمنی از علم و 
دانش را فراهم آورده بود. در زمستان 1359 هـ .خ وقتی 
ما را درس می داد، از 32 موضوع سخن می زد که از علم 
کالم گرفته تا فلسفه، اخالق، مدیریت و اساسات جنگ 
پارتیزانی در آن، جا گرفته بود. و در سال های بعد، طب 

روانی و طب گیاهی را نیز بر آن افزود.
صرف  کرد،  آغاز  مدرسه  قیل وقال  از  الهی  عبدالحی 
دانشکدة  به  شد،  آشنا  اصول  و  فقه  با  آموخت،  نحو  و 
طب رفت و به فلسفه و کالم چنان رغبت پیدا کرد که 
»فلسفی« لقب گرفت. به شرح المواقف میرسید شریف 
جرجانی دل بسته شد و با آثار صالح الدین سلجوقی انس 
به  بر کرد و  از  را  انفس  آفاق و  گرفت. تجلی خدا در 
تأسی از »اخالق نیکوماکوسی« اثر ارسطاطالیس، نخستین 
رسالة خود را زیر عنوان »اسالم؛ مکتب اعتدال« نگاشت. 

به ویژه  مطهری  استاد  آثار  و  باقرالصدر  از  ما«  »فلسفة 
را  اسالمی  جهان بینی  و  سرنوشت  و  انسان  الهی،  عدل 
هضم کرد. او آن چه را می خواند، در واقع آن را می بلعید. 
وقتی در آن باب سخن می راند، جامع تر از اصل صحبت 
می  کرد. چنان با آرا و عقاید فرقه های کالمی آشنا بود که 
معتزلی  عبدالجبار  و  اشعری  ابوالحسن  هم درس  گویی 

بود.
و  ناآرام  طبعی  فروتنی،  و  تواضع  کمال  در  الهی  دکتر 
او را، یک رشته و  درونی بی قرار داشت، عطش علمی 
چند مضمون سیراب نکرد، سرگردان از این بحث به آن 
بحث و از این وادی به آن وادی در پِی دانش روان بود. 

حتا زندان پلچرخی هم برای او فرصتی به دست داد تا 
روی آیات قرآن کریم تفکر و تدبر بیشتر نماید، رسالة 
بنویسد و »آیات بشارت در قرآن«  »ابتال و آزمایش« را 

را نشانی کند.
جنگ و انفجار و آواره گی، میان او و کتاب جدایی افکنده 
نمی توانست  پژوهش  و  کتاب  بدون  گویی  نتوانست؛ 
را  رازی  همه جا  در  هـ .خ(.   1359-1363( کند  تنفس 
می دید و از هر نکته یی به وجد می آمد و همه چیز در نظِر 
در سال های  بود.  پروردگار  و جمال  از جالل  آیاتی  او 
1370-1365 هـ .خ  در محیط هجرت )پشاور( حلقه های 
سال ها طب  همان  در  کرد.  برپا  مولوی شناسی  و  درس 
روانی آموخت و از آن به بعد به طب گیاهی رو آورد 
و مقاالتی در این باب نوشت و در هفته نامة پیام مجاهد 
برخی  خواص  این که  ُطرفه  سپرد.  نشر  به   )1376-77(

گیاهان را در وجود خود به تجربه می گرفت.
فراوان  عالقة  و  حرص  آموختن،  به  که  گونه  همان 
داشت، به همان پیمانه به آموختاندن نیز عشق می ورزید. 
برگزار  درسی  حلقه های  پنجشیر  در  جهاد  سال های  در 
داشت و محالت درِس او چند بار هدف بمباردمان قرار 
و  کرد  پیدا  دوام  شبانه  این درس ها  بازهم  ولی  گرفت؛ 
حاضر  او  درسِی  جلسه های  در  دور  راه های  از  جوانان 
در  فرهنگی  امور  که  بود  او  زحمات  اثر  در  می شدند. 
جبهه رونق پیدا کرد و مجالی برای فرهنگ و فرهنگیان 
فراهم آمد. نویسنده یکی از کسانی است که از درس های 
دکتر الهی بهره گرفته و به گفتة شاعر، او بود که »دستم 

بگرفت و پا به پا برد«.
عبدالحی الهی در افادة مطالب از استعداد بارزی برخوردار 
بود؛ با صدایی آهنگین و بیانی رسا موضوع را بر ذهن 
مخاطبان می نشاند. وسعت معلومات او، این امتیاز را به 
ایشان داده بود تا با ارایة مثال های متعدد و ساده، مسایل 
دشوار را به بهترین صورت بیان بدارد. حضور در مجلس 
درس عبدالحی، یاد عبدالرحمن جامی و فخرالدین رازی 
یک  حضور  در  را  خود  شنونده،  و  می ساخت  زنده  را 
حکیم جامع االطراف می یافت و لذت می برد؛ در غیر آن، 
سه ساعت راه شبانه را چه کسی پذیرا می گشت و رنج 
آن را به جان می خرید. باری از او پرسیدم: دکتر صاحب! 
این مسایل جدید و بکر را از...        ادامه صفحه 6

مرد شیفتة علم و زیبایی

لوحه ها در هرات »پاک سازی« می شود

دولتی  رتبة  بلند  مقامات  از  باید  فرهنگ سازی 
می كنند  وزرا صحبت  كه  زمانی  زیرا  گردد،  آغاز 
در  التین  گویشی  ادبیات  درصد   35 از  بیش 
از  عوام  مردم  و  می شود  شنیده  صحبت شان 

ایشان می آموزند.
در  بیگانه  واژه های  از  لوحه ها  پاکسازی  کمیسیون 
ایجاد  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  سوی  از  هرات 

شد.
فرهنگ  و  اطالعات  رییس  سروریار  احسان  احمد 
وحید  حضور  با  مشترک  خبری  نشست  در  هرات 
فساد  و  ارتشا  با  مبارزه  ادارة  رییس  آزادانی  احمد 
و  والیتی  شورای  نماینده گان  ترافیک،  مدیر  اداری، 
گفت  گذشته  روز  هرات  پولیس  فرماندهی  مقامات 
که هدف از ایجاد این کمیسیون تطبیق فرمان شماره 
45 رییس جمهور جهت پاکسازی لوحه ها از واژه های 

بیگانه می باشد.

ریاست  سوی  از  که  گفت  سروریار 
اطالعات و فرهنک هرات مدت دو هفته از 
طریق رسانه ها برای مردم جهت پاکسازی 
لوحه های شان از واژه های بیگانه اطالع داده 
شد، اما مردم در این راستا توجهی نکردند، 
ریاست  این  پیشنهاد  با  منظور  همین  به 
کمیسیونی از سوی ادارة محلی متشکل از 
والیتی،  شورای  والیت،  مقام  نماینده گان 
شهرداری  اداری،  فساد  با  مبارزه  ادارة 
هرات، فرماندهی پولیس، مدیریت ترافیک 

و دانشگاه هرات ایجاد شد.
این  ارزیابی های  به  نظر  که  افزود  وی 
هرات  شهر  داخل  لوحه های  درصد  بیست  ریاست، 
با اصطالحات خارجی نوشته شده که قرار است این 

لوحه ها از سوی این کمیسیون پاکسازی شود.
رییس اطالعات و فرهنگ هرات گفت که شهرداری 
همکاری  اگر  و  است  بی توجه  زمینه  این  در  هرات 
به  رییس جمهور   45 شماره  فرمان  به  نظر  ننماید 

دادستانی معرفی خواهد شد.
در این حال، سید وحید قتالی نمایندة شورای والیتی 
هرات از دولت انتقاد کرده و گفت که فرهنگ سازی 
باید از مقامات بلند رتبة دولتی آغاز گردد، زیرا زمانی 
ادبیات  از 35 درصد  بیش  می کنند  وزرا صحبت  که 
گویشی التین در صحبت شان شنیده می شود و مردم 

عوام از ایشان می آموزند.
چندین  در  این  از  پیش  پروسه  این  که  است  گفتنی 
آن گونه که  اما  بزرگ کشور عملی شده است  شهر 
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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

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.


