
در  جاده  کنار  بمب  یک  انفجار  اثر  در 
از  نفر  افغانستان، دست کم ۱۷  والیت فراه 
کشته  عروسی  جشن  یک  شرکت کنندگان 

شده اند.
و  زن  بیشتر  که  انفجار  این  کشته شدگان 
که  بودند  مینی بوسی  سوار  بودند،  کودک 

ماشین عروس و داماد را دنبال می کرد.
عبدالرحمن ژوندی، سخنگوی والی فراه، می 
گوید این افراد قصد داشتند برای شرکت در 
جشن عروسی به ولسوالی پشت کوه بروند.

تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این بمگذاری 
را به عهده نگرفته است

طالبان در واکنش به رسوایی 
سیا  سابق  رییس  اخالقی 
دیوید  اگر  کرد:  اعالم 
بود  افغانستان  در  پتریوس 
برای روابط غیراخالقی خود 

با مجازات مرگ روبرو می شد.
دیوید  میل،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 

پتریوس هفته گذشته...
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

پارسی 
زبان ملی 

است

الدين  نور  شده،  آزاد  زندانيان  اين  از  يکی 
ترابی، وزير عدلية دوران طالبان است كه گمان 
 1500 مجسمه  تخريب  در  اصلی  نقش  می رود 
كرده  ايفا  را  افغانستان)باميان(  مركز  در  بودا 
است. طالبان كه اين مجسمه ها را نمادی از بت 
 2001 سال  در  را  آن ها  می دانست،  پرستی 

منهدم كرد.
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ماندگار
در  کم کاری  از  شدت  به  مجلس  در  غزنی  نماینده گان 
و  می کنند  انتقاد  میالدی   20۱3 سال  به  غزنی  آماده سازی 
می گویند که نهادهای مسوول در برابر این »پروژه های ملی« 

تاکنون کارشکنی کرده و بی توجه بوده اند.
آماده  میالدی  به سال 20۱3  اگر غزنی  که  آن ها می گویند 
در  افغانستان  دولت  که  بود  خواهد  معنا  بدان  این  نشود، 
برابر »امتیازهای طالیی و تاریخی« مردم افغانستان، بی توجه 

بوده است.
تا آغاز سال 20۱3 ...

                                                 ادامه صفحه 6

»از 120 میلیون دالر اختصاصی به غزنی ده میلیون دالر
 پرداخته نشده است«

جانشین جان آلن:

نیروهای موجود امریکا تا 2014 در افغانستان حفظ می شود

انفجار بمب 1۷ شرکت کنندة
 جشن عروسی را کشت

طالبان برای پتریوس حکم صادر کرد:

» سنگسار«

كابلبانک
نمونهيی
تمامعیاراز
بحرانموجود

دركشور
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4

۷

5

جنبههای
سورريايستی
دربوفكور
صادقهدايت

فصلتازه
درروابط
دومتحد
استراتژيک

در برگ ها

آجـندای
مـلی

جنرالی که برای رهبری نیروهای امریکایی در افغانستان 
اظهار  از  است،  شده  تعیین  »انتقال«  حساس  دوره  در 
نظر در مورد این که چگونه امریکا نیروهای خود را از 

افغانستان خارج می سازد، خودداری کرده است.
نیروهای  فرماندهی  برای  که  دانفورد  جوزف  جنرال 
امریکایی در افغانستان نامزد شده است، روز پنج شنبه 
در جلسه یی برای تایید مقرری اش در کانگرس ایاالت 

متحده امریکا حضور یافت.
پرسش اصلی نماینده گان از این فرمانده این بود که آیا 

او از نگهداشتن 68 هزار سرباز امریکایی در افغانستان 
امریکا،  متحدان  و  کشور  این  به  دادن  اطمینان  برای 
حمایت می کند یا نه. اما این جنرال گفت پیش از این که 
در این مورد قضاوت کند، نیازمند بررسی ظرفیت های 

نظامی تا سال 20۱4 است.
دانفورد که به دلیل فعالیت های رزمی اش در تهاجم بر 
عراق در سال 2003 به »جوی )جوزف( جنگی« شهرت 

یافته است...
                                             ادامه صفحه 7                                    

صفحه 6

زندان  از  طالب  هشت 
پاکستان آزاد شد

اين تفسير دادگاه عالی بيانگر آن است كه اين نهاد، مثل بسياری از نهادهای دولتی بر بنياد همان سنت صدساله، اطالعات اصلی را بر افکار 
واهی و اطالعات ابتدايی ترجيح ميدهد.

اكنون با وجود اين واقعيتها، دادگاه عالی كشور بر بنياد يک جملة جعلی در قانون اساسی، تفسيری ارايه ميدهد كه خود جعل ديگريست. 
چنانکه دادگاه عالی گفته است كه مصطلحات علمی و اداری، از آغاز تشکيل نظام اداری در افغانستان همينگونه بودهاند. در حالی كه متون 
تاريخی نشان ميدهند؛ در آغاز همة اين اصطالحات پارسی بودهاند كه بعدتر بر بنياد همان تعصب زبانی، تغيير كردهاند. اينکه حکِم صحه 

گذاشتن بر يک جعل، چه است را خود مقامات دادگاه عالی بهتر ميدانند.



بحران  بررسِی  حکم  صدور  از  ماه  شانزده 
کابل بانک گذشت که نخستین دادگاه علنی در 
برگزار شد. شاید طي یک دهة  این خصوص 
گذشته این نخستین دادگاه علنی در کشور باشد 
اختصاص  مالی  مشکالت  و  اختالس  به  که 
در  دادگاهی  چنین  برگزاری  نفس  می یابد. 
تلقی  جلو  به  مثبت  گام  یک  می تواند  کشور، 
آن  نتایِج  به  آن چنانی  امید  که  هرچند  شود، 

نمی رود. 
بحث کابل بانک از چند جهت قابل بررسی و 

مکث است.
1(            کابل بانک به عنوان نخستین بانک 

خصوصی در کشور
جدید  قواعد  اساس  بر  که  بانکی  نخستین 
کرد،  اندام  عرض  افغانستان  در  اقتصادی 
مناسبات  اساس  بر  که  بانکی  بود؛  کابل بانک 
امیدهای  و  می شد  اداره  بانک داری  مدرِن 
به  کشور  در  بانک داری  عرصة  در  را  تازه یی 
شیوة  از  مردم  کم نظیر  استقبال  آورد.  وجود 
که  داد  نشان  کابل بانک،  بانک داری  مدرن 
مناسبات جدید اقتصادی در افغانستان می تواند 
به نیازهای زیادی در رونق تجارت و بازرگانی 
در کشور پاسخ گوید. کابل بانک با همة فراز و 
فرودهایي که در برابرش قرار داشت، زمینه ساز 
دیگران  پای  که  بود  کشور  در  تازه  تجربه یي 
را نیز وارد رقابت در این عرصه کرد و مجال 
فراهم  را  دیگر  بانک خصوصِی  چندین  ایجاد 
مدیریتی  کاستی های  تمام  با  تجربه  این  آورد. 
هیچ گونه  که  پساطالبانی  افغانستاِن  برای  آن، 
نقطة  نداشت،  بانک داری  و  اقتصاد  از  تعریفی 
عزیمتی بود که می توانست به نتایجي بزرگ در 

اقتصاد کشور منجر شود.
تلخی های این تجربه  )2

با  گشایش،  روزهای  نخستین  از  کابل بانک 
عدم  نخست  بود.  روبه رو  اساسی  مشکل  دو 
مدیریِت کارا و روشمند که بدون در نظرداشت 
اساس  بر  بتواند  اشخاص،  و  افراد  منافع 
فعالیت های  به  بانک داری  جدید  تیوری های 
چندان  کاستی  این  آغاز  در  دهد.  سامان  خود 
بانک  این  مشاوران  زیرا  نبود؛  چشم گیر 
با  را  آن  مدیریتِی  خرده مشکالت  می توانستند 
ایجاد برنامه های جدید نجات دهند، ولی بدون 
شک مدیریت ناسالم در درازمدت نمی توانست 
کاستی های این بانک را پنهان نگه دارد. دومین 
وارد  شد،  دچار  آن  به  کابل بانک  که  مشکلی 
در  شاید  بود.  سیاسی  قدرت  عرصة  به  شدن 
سیاست مداران  جهان،  کشورهای  از  بسیاری 
فعالیت  بانک داری  در عرصة  که  باشند  زیادی 
سیاسی  فعالیت  ولی  می دهند؛  انجام  اقتصادی 
و اقتصادِی این افراد چنان در یک دیگر مدغم 
کند.  دیگری  جایگزیِن  را  یکی  که  نمی شود 

فشردة  »سیاست،  که  می گفت  مارکس  زمانی 
مارکس،  تیوری های  اساس  بر  است.«  اقتصاد 
نمی کند.  پیدا  معنا  اقتصاد  منهای  فعالیتی  هیچ 
ولی در زمانة جدید که مناسبات پساصنعتی بر 
جهان حکم روایی می کند، مشکل به نظر می رسد 
که بتوان همة فعالیت های بشری را در محدودة 
به دلیل  جدید  جهان  در  بخشید.  معنا  اقتصاد 
صورت  تالش  مختلف،  حوزه های  تفکیک 
می گیرد که هر چیز در جای خود قرار داشته 
باشد، به این معنا که فعالیت های اقتصادی چنان 
وارد مناسبات ملموس و روزمرة قدرت سیاسی 
افغانستان  در  البته  کند.  بحران آفرینی  که  نشود 
حوزه های  می توانند  مشکل  به  مناسبات  این 
قدرت  کنند؛  معنا  یک دیگر  از  جدا  را  خود 
اقتصادی چنان در قدرت سیاسی وارد می شود 
که یکی بدون دیگری معنای خود را از دست 
می دهد. روابط و موجودیت سهم دارانی که در 
قدرت سیاسی دست باز داشتند، سبب شد که 
شود؛  سیاسی  مناسبات  وارد  عماًل  کابل بانک 
قانون مند،  و  شده  نوع حساب  از  نه  مناسباتی 
بلکه بدون حساب و کتاب و برای تامین سود 

بیشتر و قدرت بیشتر.
پیش گیری  قابل  کابل بانک  بحران   )3

بود
در  بحران  نشانه های  نخستین  که  زمانی 
راحتی  به  می توانست  شد،  دیده  کابل بانک 
قابل حل باشد؛ ولی این بحران دقیقًا در زمان 
برگزاری  آمد.  کابل بانک  سراغ  به  نامناسب 
انتخابات ریاست جمهوری در کشور؛ زمانی که 
کابل بانک می خواست با استفاده از این فرصت، 
و  کند  پنهان  نظرها  از  را  مالِی خود  مشکالت 
و  پول  به وسیلة  نیز  سیاسی  قدرت  صاحبان 
امکانات اقتصادی این بانک، مبارزات انتخاباتِی 
بخشند.  سروسامان  دل خواه  شیوة  به  را  خود 
آن قدر  ریاست جمهوری،  انتخابات  در  شاید 
نامزادان  از  یکی  اختیار  در  توجهی  قابل  پول 
با  سهم داران  از  بسیاری  ولی  نگرفت،  قرار 
استفاده از این فرصت تالش کردند که وام های 
خود را نپردازند ویا پول های بیشتری را جهت 
کنند.  خارج  کشور  از  امالک  و  ملک  خرید 
بحران  می توانست  که  زمانی  دلیل،  همین  به 
کابل بانک مدیریت شود، نه تنها مدیریت نشد، 
بلکه شدِت بیشتر نیز کسب کرد. دولت در آن 
کابل بانک  بحران  که  بود  کرده  فراموش  زمان 
می تواند صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد و 

مناسبات اقتصادِی مدرن در کشور وارد کند.
صدمات کابل بانک  )4

مناسبات  به  کابل بانک  که  ضربه یي  نخستین 
ایجاد  کرد،  وارد  کشور  بانک دارِی  جدید 
بانک های  به  نسبت  مردم  میان  در  بی اعتمادی 
به عنوان شکِل جدیِد دادوستدهای  خصوصی 

ارزی بود. مردم که صدها میلیون سرمایة خود را 
وارد چرخة اقتصادی کشور کرده بودند، دوباره 
به گونة سرسام آوری به جمع آورِی آن پرداختند 
سنتی  شیوه های  همان  به  را  آن ها  نگه دارِی  و 
و  خانه  در  پول  نگه داری  یعنی  دادند؛  ترجیح 
یا انجام دادوستدهای ارزی به وسیلة صرافی ها. 
موفق  صرافاِن  از  یکی  از  زمانی  هست  یادم 
کشور پرسیدم که با وجود تاسیس چندین بانک 
خصوصی و موجودیت چندین بانک دولتی در 
کشور، چرا هم چنان مردم به صرافی ها مراجعه 
می کنند. این صراِف کارآزموده پاسخي داد که 
که  گفت  او  باشد.  عبرت آموز  بسیار  می تواند 
تنها  کشور  در  دولتی  و  خصوصی  بانک های 
را  مردم  پول های  می توانند  که  بایگانی هایي اند 
نقل  عهدة  از  ولی  بخشند،  نجات  دستبرد  از 
به هدف  به موقع  و  قانون مند  انتقال های   و 
برآمده  بازرگانی،  به تجارت و  رونق بخشیدن 
بحران  در  دیدگاه  این  زودی  به  نمی توانند. 
حس  مردم  و  داد  نشان  را  خود  کابل بانک 
بانک های  به  نمی توانند  حتا  حاال  که  کردند 
کنند.  اعتماد  هم  بایگانی  عنوان  به  خصوصی 
صدمه دیدِن این اعتماد می تواند برای کشوری 
مثل افغانستان که هنوز در آغاز راه اقتصاد بازار 
قرار دارد، کمرشکن باشد. میلیون ها دالری که 
می توانست در چرخة اقتصاد کشور باقی بماند، 
در حال حاضر به دلیل بحران کابل بانک از این 
چرخه خارج شده و به صورت های دیگری که 
کم تر می تواند منافع عام جامعه را تامین کند، به 

گردش درآمده است.
بحران کابل بانک جدی است  )5

بحران کابل بانک به هر حال یک بحران جدی 
مشاهده  به  علنی  دادگاه  در  که  آن چه  و  است 
رسید، مایة شرمساری و تأسف بود؛ دو تن از 
اساس گذاراِن کابل بانک چنان به یکدیگر هتاکی 
کردند و یکی دیگری را به فساد متهم  کرد که 
این خود به تنهایي می توانست نمونه یي کوچک 
فردی  دو  رود.  به شمار  بزرگ  مافیای  یک  از 
قربان یک دیگر می رفتند و  که زمانی صدقه و 
دشمنان  به  چنان  نمی خوردند،  نان  هم  بدوِن 
آزاد  اگر  که  بودند  شده  تبدیل  هم  خونِی 
را  یکدیگر  خوِن  بي تردید  می شدند،  گذاشته 
می ریختند. این مساله، مسالة ساده یی نیست. در 
مناسبات قدرت نیز چنین فضایی حاکم است. 
کابل بانک می تواند نمونه یي تمام عیار از بحران 
موجود در کشور  باشد؛ ما نمونه های فراواِن آن 
را در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و از همه 
بیشتر در عرصة سیاست شاهدیم. دولت بدون 
باید  و  است  مقصر  کابل بانک  بحران  در  شک 
این موضوع با دقت مورد بررسی قرار گیرد و 

عوامِل آن به درستی شناسایی شوند.
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احمد عمران

كابل  بانک؛ 

نمونه یي تمام عیار از بحران موجود در کشور  
 

از  بعد  پاکستان رفت و  به  سرانجام شوراي عالي صلح 
رهایي  خبِر  پاکستاني،  جناح هاي  با  گفت وگو  روز  سه 
میاِن آن چند  را که در  اعضاي گروه طالبان  از  شماري 
چهرة معروف نیز دیده مي شوند، با خود به کابل آورد و 

پاکستان نیز به رهایِي آنان تن داد.
یک  را  اقدام  این  صلح  عالي  شوراي  اعضاي  هرچند   
دستاورد کالن مي دانند؛ اما آیا به راستي این اقدام مي تواند 
از اهمیت به سزایي در امر گفت وگو با طالبان برخوردار 

باشد؟
 اگرچه تا کنون هیچ حرکت قابل مالحظه  یي که بتواند 
در  باشد،  مذاکره  میز  به  طالبان  کشاندِن  براي  منطقي 
دیده  افغانستان  حکومت  و  صلح  عالي  شوراي  کارنامة 
نشده است، آن هم به این دلیل که پاکستان هیچ گاهي پا 
به پیش نگذاشته بود و طالبان نیز؛ بنابراین، شاید آزادی 
این چند مقام پیشین طالبان، براي آناني که از این منظر 

نگاه مي کنند خیلي بااهمیت خوانده شود.
شاید شوراي عالي صلح و حکومت افغانستان بتوانند از 
این مسأله به عنوان یک »پیشرفت« یاد کنند و آن را براي 
مدتي به خورد رسانه ها بدهند؛ اما واقعیت چهرة دیگري 

در این ماجرا دارد. 
گفت و گوي  که   مي کنیم  مطرح  را  پرشس  این  وقتي 
مواضع  بر  اهمیتي  چه  اسیران،  با  افغانستان  حکومت 
به  افغانستان  این که بحث صلح وجنگ  یا  و  دارد  طالبان 
این پیمانه ساده است که چند طالب - ولو مهم - که از 
به پاي  پاکستان رها مي شود، مي تواند مالعمر را  زندان 
میز مذاکره بکشاند، پاسخ در خوري نمي یابیم؛ زیرا در 
از سوي حکومت  طالب  زندانیان  رهایي  تجربة  گذشته 
امر  در  تأثیري  طالبان هیچ  به  به جز خدمت  افغانستان، 
حاال  فرض  این  با  است.  نداشته  گفت وگو  و  مذاکره 
که پاکستان هم چند طالِب دیگر را رها کرده است نیز 
نمي توان طالبان را به پاي میز مذاکره کشاند؛ مگر این که 
پاکستان بخواهد دامن جنک را از افغانستان برچیند و به 
مالعمر آزادي و توان بخشد که بیاید و راه صلح را در 

پیش گیرد. 
البته انتظار مي رفت که در این سفر شوراي عالي صلح، 
تالش  ها براي متقاعد کردِن پاکستان به فشار وارد کردن 
آن   آزاد  فعالیت هاي  از  جلوگیري  و  کویته  شوراي  به 
در  و  شورا  این  که  دیدیم  عوض  در  اما  باشد؛  متمرکز 
از همان آغاز روي موضوعي  افغانستان،  واقع حکومت 
ضعیف، بحثي بی مفهوم و بی فایده تکیه کردند و بر آن 
پا فشردند که باید زندانیان طالب به حکومت افغانستان 
کار  آغاز  از  تقریبًا  که  بود  بحثي  هم  این  شوند.  سپرده 
و  مطرح  شهید،  استاد  حیات  در  و  صلح  عالي  شوراي 

بارها با جانب پاکستان مطرح شده بود. 
پاکستان که در سطح بین المللي به شدت مورد اتهام هایي 
از قبیل حمایت از طالبان قرار دارد، پس از اندیشة بسیار 
نیتش  حسن  دادِن  نشان  براي  که  رسیده  نتیجه  این  به 
حکومت  با  همکاري  نیز  و  تروریسم  با  مبارزه  امر  در 
افغانستان براي گفت وگو با طالبان، باید در یک سنجش 
استراتژیک، گامي روشن اما نه موثر را بردارد؛ شماري از 
زندانیان طالب را که به هر دلیلي در پاکستان زنداني اند، 
فرصتي  و  بهانه  به  اما  بسپارد،  افغانستان  حکومت  به 

مناسب، تا با یک تیر دو فاخته شکار گردد.
 سفر رییس شوراي عالي صلح به پاکستان، خوب ترین 
بود که  پاکستان  مانور سیاسي  این  اجراي  براي  فرصت 
ذهنیتی  توانسته  کارش  این  با  پاکستان  حاال  عملي شد. 
آن کشور  به عدم همکارِی  نسبت  که جامعة جهانی  را 
به  و  دهد  تغییر  خود  نفِع  به  داشت،  صلح  روند  در 
جامعة جهانی بفهماند که پاکستان هر آن در روند صلِح 
افغانستان کمک می کند، اما این خود افغان ها هستند که 
کاري از پیش برده نمي توانند. پس پاکستان با رهایي این 
زندانیان طالب، امتیاز به دست مي آورد؛ اما هیچ صداقتي 
در همکاري با جانب افغانستان و امر صلح مثل گذشته 

وجود ندارد.  

رهایي زندانیان طالب، مانور 
سیاسي پاکستان است

نخستين ضربه يي كه كابل بانک به مناسبات جديد بانک دارِی كشور وارد كرد، ايجاد بی اعتمادی در ميان مردم نسبت به 
بانک های خصوصی به عنوان شکِل جديِد دادوستدهای ارزی بود. مردم كه صدها ميليون سرماية خود را وارد چرخة 
اقتصادی كشور كرده بودند، دوباره به گونة سرسام آوری به جمع آورِی آن پرداختند و نگه دارِی آن ها را به همان 

شيوه های سنتی ترجيح دادند؛ يعنی نگه داری پول در خانه و يا انجام دادوستدهای ارزی به وسيلة صرافی ها.



آتش بس موقت در درگیری اسراییل و فلسطینیان مستقر 
در غزه خاتمه یافته و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش 

بس متهم کرده اند.
وزیر  نخست  قندیل،  هشام  سفر  مناسبت  به  جمعه،  روز 
کرد  اعالم  اسراییل  وزیر  نخست  دفتر  غزه،  نوار  به  مصر 
که دولت این کشور به درخواست مصر با توقف حمالت 
هوایی به نوار غزه در طول سفر آقای قندیل موافقت کرده 
است مشروط به اینکه موشک پرانی فلسطیناین نیز متوقف 

شود.
ساعاتی بعد هواپیماهای اسراییلی چند نقطه را در نوار غزه 
یک  جمله  از  غیرنظامی  دو  آن،  اثر  در  که  کردند  بمباران 
از غزه  پرتاب شده  کودک کشته شدند. همچنین، موشک 
در گذرگاه ارز در مرز اسرائیل به موتر خبرگزاری رویترز 
اصابت و آن را منهدم کرد، اما کسی در این حمله کشته و 

زخمی نشده است.
اسراییل گفته است که حمالت هوایی خود را در واکنش 
فلسطینیان  و  گرفته  از سر  غزه  داخل  از  پرانی  موشک  به 
گفته اند که در پاسخ به حمالت هوایی اسراییل، به پرتاب 

موشک به داخل خاک آن کشور مبادرت کرده اند.
هشام قندیل، نخست وزیر مصر، روز جمعه به منظور »ابراز 
همدردی و همبستگی دولت مصر با مردم غزه« برای یک 
دیدار سه ساعته وارد این بخش از سرزمین های فلسطینی 
شد و با مقامات حماس، از جمله اسماعیل هنیه، نخست 

وزیر دولت حماس در غزه، دیدار کرد.
منابع خبری گروه حماس گفته اند که نخست وزیر مصر با 
عبور از گذرگاه مرزی رفح وارد غزه شد و مورد استقبال 
مقامات حماس قرار گرفت و از چند نقطه غزه دیدن کرد.

پیشتر، منابع اسراییلی گفتند که دولت این کشور به آگاهی 
مقامات مصری رسانده است که توقف حمالت هوایی به 
غزه مشروط به آن است که در طول آتش بس، خاک اسراییل 

از این منطقه »هدف آتشباری خصمانه« قرار نگیرد.
این منابع افزودند که بنیامین نتانیاهو تاکید کرده است که 
دو  هر  حیاتی  منافع  برای  را  اسراییل  و  مصر  پیمان صلح 
کشور ضروری می داند و مصمم به حفظ روابط صلح آمیز 

دو جانبه است.
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فقیرترین رییس جمهوری جهان
خوزه موخیکا، رییس جمهوری اروگوئه در یک مزرعه 
زهوار در رفته زندگی می کند و تقریبا تمام دستمزدش را 
به دیگران می بخشد. لباس های شسته شده بیرون از خانه 
آویزان شده اند. آب از چاهی که در حیاط است و روی 
آن را علف های هرز گرفته، تأمین می شود. تنها محافظان 
رییس جمهوری دو مأمور پلیس و یک سگ سه پا بنام 

مانوئال هستند.
رهبران  اکثر  با  آشکاری  تفاوت  موخیکا  زندگی   سبک 
جهان دارد. او حاضر نشده از خانه مجللی که در اختیار 
آن  جای  به  و  کند،  استفاده  می شود،  گذاشته  رهبران 
تصمیم گرفته در مزرعه همسرش زندگی کند که در کنار 
کشور(  )پایتخت  ویدئو  مونته   از  بیرون  خرابه ای  جاده 
مزرعه  این  در  همسرش  و  جمهوری  رییس  دارد.  قرار 

گلکاری می کنند.
وی در حالی که در باغش روی یک صندلی کهنه نشسته 
می گوید: من همه عمرم این طور زندگی کرده ام. با آنچه 

دارم زندگی خوبی را می گذرانم.«
در یوروگوئه اعالم میزان دارایی ها برای مقام های اجباری 
است. وقتی موخیکا در سال 20۱0 ثروتش را اعالم کرد، 
مقدار آن ۱800 دالر بود، که آنهم به یک فولکس واگن 
از  نیمی  امسال  وی  می شد.  مربوط   ۱۹8۷ مدل  بیتل 
را  خانه(  و  تراکتور  زمین،  )شامل  همسرش  دارایی های 
هم در فهرست دارایی هایش قرار داده، و به این ترتیب 
ثروت اعالم شده اش به 2۱۵ هزار دالر رسیده است. البته 
ثروت او هنوز هم فقط دو سوم ثروت معاونش، دانیلو 
آستوری، و یک  سوم ثروت سلفش، تاباره واسکز است.

اروگوئه  جمهوری  ریاست  به   200۹ سال  در  موخیکا 
انتخاب شد. در دهه های ۱۹60 و ۱۹۷0 عضو سازمان 
چپگرای  گروه  یک  سازمان  این  بود.  توپامارو  چریکی 
مسلح و ملهم از انقالب کوبا بود. وی شش بار تیر خورد 
و ۱4 سال را هم در زندان گذراند. بیشتر دوران حبسش 
در شرایط سخت و انزوا سپری شد. او در سال ۱۹8۵، 
بعد از بازگشت دموکراسی به یوروگوئه، از زندان آزاد 

شد.
گرفتن  شکل   به  زندان  سال های  می گوید  موخیکا 

دیدگاهش درباره زندگی کمک کرده است.
وی می افزاید: »مرا فقیرترین رییس جمهوری می خوانند، 
که  هستند  فقیر  کسانی  نمی کنم.  فقر  احساس  من  ولی 
می کنند،  تالش  قیمتشان  گران   زندگی  ادامه  برای  فقط 
و همیشه حرص داشتن مال بیشتر را می زنند. برای من 
باشید،  نداشته  اموال زیادی  اگر  آزادیست.  مسأله اصلی 
کار  برده  مثل  آن  حفظ  برای  عمرتان  همه  نیست  الزم 

خواهید  خودتان  برای  بیشتری  وقت  نتیجه  در  و  کنید، 
داشت. شاید من یک پیرمرد نامتعارف بنظر برسم . . . اما 

خودم این سبک زندگی را انتخاب کرده ام.«
که   ،20  + ریو  نشست  در  یوروگوئه  جمهوری  رییس 
حرف های  هم  شد  برگزار  گذشته  ماه  خرداد  اواخر 
مشابهی زد: »تمام روز درباره توسعه پایدار حرف زده ایم 
و دنبال راهی برای خارج کردن توده ها از فقر هستیم. اما 
چه فکری در سرمان است؟ آیا به دنبال الگوی توسعه و 
مصرف کشورهای ثروتمند هستیم؟ سوال من این است: 
اتومبیل  آلمانی ها  نسبت  همان  به  هندی ها  که  روزی 
چقدر  آمد؟  خواهد  ما  سیاره  سر  بر  چه  باشند،  داشته 
سیاره  این  منابع  آیا  ماند؟  باقی خواهد  برایمان  اکسیژن 
اندازه جوامع  به  نفر  میلیارد  یا هشت  اینکه هفت  برای 
است؟  کافی  کنند،  تولید  زباله  و  کنند  مصرف  ثروتمند 

معضل سیاره ما مصرف گرایی افراطی است.«
و  گیاه خوار  موخیکای  میان  فاحش  اختالف  وجود  با 
فراز و نشیب های زندگی  از  او هم  سایر رهبران، حتی 
بنام  نظرسنجی  کارشناس  یک  نیست.  امان  در  سیاسی 
ایگناسیو زواسنابار می گوید: »خیلی ها موخیکا را به خاطر 
نمی شود  باعث  این  اما  دارند.  زندگی اش دوست  سبک 
به خاطر عملکرد دولت از او انتقاد نشود.« مخالفان دولت 
یوروگوئه می گویند رشد اقتصادی اخیر این کشور باعث 

بهبود خدمات عمومی در بخش های بهداشت و آموزش 
نشده، و برای اولین بار از زمان انتخاب موخیکا در سال 
است.  رسیده  درصد   ۵0 زیر  به  او  محبوبیت   ،200۹
موخیکا امسال به خاطر دو اقدام جنجالی دیگر هم مورد 
طرحی  اخیرا  یوروگوئه  کنگره  است.  گرفته  قرار  انتقاد 
را به تصویب رسانده که به زنان اجازه می دهد تا هفته 
برخالف  موخیکا  کنند.  جنین  سقط  بارداری،  دوازدهم 

اسالفش این مصوبه را وتو نکرد.
عالوه بر این، او از طرح قانونی شدن مصرف ماری جوانا 
هم حمایت کرده است. در صورت تصویب این طرح، 
داشت.  اختیار خواهد  در  را  آن  تجارت  انحصار  دولت 
او می گوید: »مصرف ماری جوانا نگران کننده ترین مسأله 

نیست. مشکل اصلی قاچاق مواد مخدر است.«
میزان  نگران  زیاد  نیست  مجبور  موخیکا  حال  این  با 
محبوبیتش در نظرسنجی ها باشد. طبق قوانین یوروگوئه، 
ریاست  نامزد  دیگر  بار  نمی تواند   20۱4 سال  در  او 
جمهوری شود، و با توجه به اینکه ۷۷ سال دارد، احتماال 
به زودی کال از سیاست کناره گیری خواهد کرد. اگر چنین 
دریافت  بازنشستگی  مستمری  دولت  از  می تواند  شود، 
کند. برخالف بسیاری از روسای جمهوری سابق، شاید 
او مشکل چندانی به زندگی با حقوق بازنشستگی نداشته 

باشد.

آتش بس موقت در جنگ 
غزه پایان یافت
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پتریوس: 
ارتباطم با برادول اشتباهی 

بزرگ بود

سوچی در واکنش به کشتار میانمار:
حمام خون راه افتاده سریع متوقف شود

ارتش چین: 
به رهبر جدید حزب کمونیست وفاداریم

آنگ  سان سوچی ناآرامی ها در غرب میانمار میان بودائیان و مسلمانان را »تراژدی وحشتناک 
بین المللی« توصیف کرد و گفت: مهاجرت غیر قانونی از بنگالدش به میانمار باید سریعا 

متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگ  سان سوچی، رهبر دموکراسی خواه میانمار در سفر به 
هند گفت: من خواستار برقراری آرامش در منطقه بحران زده روهینجا هستند و می خواهم 

که سریعا حمام خون به راه افتاده متوقف شود.
بیش از صد هزار تن از مردم از ماه ژوئن در منطقه راخین بی خانمان شده اند و ده ها تن 

دیگر نیز کشته و هزاران خانه به آتش کشیده شده است.
کرد  فراموش  نباید  گفت:   NDTV شبکه  با  گفت وگو  در  میانمار  دموکراسی خواه  رهبر 
که ناآرامی ها از سوی دو طرف ادامه پیدا کرده است و به همین دلیل است که از هر دو 
طرف درخواست دارم تا آرامش را به منطقه بازگردانند و برای برقراری سازش با یکدیگر 

همکاری کنند.
وی افزود: موارد بسیار زیادی از ورود مهاجران غیر قانونی از بنگالدش به میانمار وجود 
امر خاتمه دهیم چرا که مشکل ساز  این  به  باید  ما  دارد.  ادامه  این روند همچنان  و  دارد 

است.
سوچی افزود: بنگالدش اعالم کرده است که تمام این مردم از میانمار آمده اند و میانمار نیز 

متعاقبا اعالم کرده است که این افراد از خاک بنگالدش وارد میانمار شده اند.
رهبر دموکراسی خواه میانمار از سوی گروه های حقوق بشر شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته 

است چرا که از زمان شروع خشونت های قومی در این کشور سکوت اختیار کرده است.
سوچی همچنین تصریح کرد: این یک تراژدی وحشتناک بین المللی است و به همین دلیل 

است که من می گویم دولت باید سیاست هایی را برای قوانین شهروندی تدوین کند.

اظهار  اولین  در  )سیا(  امریکا  اطالعات  سازمان  سابق  رییس 
نظر پس از افشای رسوای اخالقی اش این ارتباط را »اشتباهی 
بزرگ » خواندو تاکید کرد که هیچگونه اطالعات محرمانه را در 

اختیار این زن قرار نداده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، دیوید پتریوس، رییس سابق سیا 
از این سمت پس  از استعفایش  اولین اظهارات خود پس  در 
از رسوایی اخالقی به شبکه خبری سی.ان.ان گفت: ارتباطش 
با پائوال برادول، نویسنده بیوگرافی اش اشتباهی بزرگ بوده اما 
استعفایش با حمله به کنسولگری امریکا در بنغازی، لیبیا هیچ 

ارتباطی نداشته است.
در  مسوولیتی  هیچ  که  گفت  ان  سی.ان  خبری  شبکه  به  وی 
کنگره  دربرابر  می خواهد  و  ندارد  بنغازی  حادثه  خصوص 

شهادت دهد.

ارتش خلق چین روز جمعه با اعالم وفاداری به رهبر جدید حزب حاکم 
کمونیست، بار دیگر تاکید کرد که از رهبری حزب حاکم این کشور به طور 

کامل پیروی می کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، زنان و مردان ارتش 2/3 میلیون نفری 
آزادی بخش خلق چین همچنین از هو جینتائو، رییس جمهوری کشورشان 

و سایر رهبران حزب به دلیل نقش راهبردیشان تشکر و قدردانی کردند.
روزنامه ارتش آزادی بخش خلق چین در سرمقاله ای نوشت: ارتش کامال از 
مرکز حزب کمونیست و رهبری حزب که هم اکنون شی جین پینگ است،  
فرمان می گیرد. در هر شرایطی و هر زمانی ما دستورات و فرمان ها را از قلب 

حزب دریافت می کنیم. ما به حزب وفادار می مانیم.
شی جین پینگ روز پنج شنبه ریاست کمیسیون نظامی حزب و رهبری این 
حزب را بر عهده گرفت، اما هو جینتائو تا بهار سال 20۱3 میالدی رییس 
جمهور باقی می ماند و سپس شی جین پینگ زمام امور را به دست می گیرد.

تصمیم رییس جمهور مبنی بر کناره گیری از سمت کمیسیون نظامی حزب 
حاکم بسیاری را دچار شگفتی کرده است. عالوه بر این، تغییر قدرت در 
نظام حاکم چین، کشوری که ارتش آن به شدت در حال مدرنیزه شدن است، 

صورت گرفته است.



سبک زندگی همراه با صرفه جويی رييس جمهوری يوروگوئه و اينکه او حدود 90 درصد حقوق ماهيانه اش )معادل 12 هزار دالر( را 
صرف امور خيريه می كند، باعث شده لقب فقيرترين رييس جمهوری جهان به او داده شود.
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نه  افغانستان  حکومت  سیاست های 
جهانی  جامعه  گستردة  حمایت  تنها 
گذاشت،  بی پاسخ  را  افغانستان  از 
به  که  سرمایه یي  دالر  میلیاردها  که 

مردم  برای  و  افغانستان  نام 
بر  می شد،  حواله  افغانستان 
از  مهم تر و دردناک تر  داد.  باد 
نخستین بار  برای  این که  همه 
از  بعد  افغانستان  تاریخ  در 
اجماع  یک  طالبان،  شکست 
سرتاسری  تفاهم  و  عمومی 
و  داخل  در  چه  ـ  ملموس 
ـ  ظهور  چه در خارج کشور 
زمینه های  کلیة  و  بود  نموده 
شکوفایی  ایجاد  برای  مساعد 
به وجود  افغانستان  پویایی  و 
فرصت های  همه  این  و  آمد 
طالیی بدون هیچ دردسری به 
جناب آقای کرزی تحویل داده 
کمی  فقط  کمی،  اگر  اما  شد؛ 
اندیشه و عقالنیت و بهره گیری 
از تجربه های گران سنگ تاریخ 
سیاست های  در  می شد  را 
سراغ  کرزی  آقای  حکومت 
آرامش  امنیت،  ثبات،  گرفت؛ 
چشم انداز  یک  فقط  آزادی  و 
می توانست  بلکه  نبود،  زیبا 
برنامة عمل هم باشد. متأسفانه 
سال،  همه  این  از  بعد  امروز 
به  نسبت  افغانستان  وضعیت 
اضطراری تر  دیگری  زمان  هر 

و شکننده تر است.

و  سیاسی  احزاب  تقویت  و  ایجاد   2-
نهادهای مدنی

که  بودیم  داده  تذکر  این  از  پیش 
میان  رقابت  خاندانی،  حکومت های 
و  سیاسی  نهادهای  نبود  و  نخبه گان 
پروسة  جهت  در  را  راه ها  همة  مدنی، 
فرهنگ  ظهور  و  ملت سازی   – دولت 
بالنوبه  که  بست،  ملی  روحیة  و  ملی 
و  نزاع ها  جنگ ها،  کشمکش ها،  باعث 
خشونت های میان خودی بر اساس منافع 
خاندان، قبیله، طایفه، قوم، زبان و سمت 
معضل  بزرگترین  نیز  امروز  گردید. 
سیستم  روند  همان  ادامة  افغانستان 
و  کرزی  آقای  حکومت  پدرشاهی 
رقابت های ناشی از آن می باشد که فقط 
با حضور و بهانة جامعة جهانی در این 

عصر دموکراسی به پیش برده می شود.
آن،  جدید  فصل  به  افغانستان  ورود  با 

لیست  صدر  در  قطعًا  سیاسی  ریفورم 
باید جا می گرفت تا منافع و عالیق مردم 
از سطح قبیله و قوم به سطح ملی ارتقا 
می یافت و احزاب و نهادهای سیاسی در 
سطح ملی می توانستند به حیث نیروهای 
لجام گسیخته گی  مقابل  در  مهارکننده 
تقویت  و  ایجاد  می گرفتند.  قرار  قدرت 
مؤثر  مدنی  نهادهای  و  سیاسی  احزاب 
و قوی طی این پروسه به وسیلة جامعة 
قرار  حمایت  مورد  باید  نیز  جهانی 
می گرفت تا این که در دورة نوین سیاسی 
افغانستان حضور مستدام و مطمین پیدا 
می کردند؛ زیرا دموکراسی فقط بر دوش 
حمل  باورها  و  وتیوری ها  شخصیت ها 
و  سیستم ها  مجرای  از  بلکه  نمی شود، 
است  نقطه یي  این  می کند،  عبور  نهادها 
که جامعة جهانی غالبًا در مورد افغانستان 
گردیده  اشتباه  دچار  افغانستان  مردم  و 
است؛ چه نهادینه ساختن حضور احزاب 
سیاسی در طول برنامه های ملی و تقویت 
نهادهای مدنی، از ارکان اصلی و پایه های 
ساختن  دموکراتیزه  پروسة  اساسی 

تعامالت اجتماعی به شمار می رود.
که  روش هایی  مطمین ترین  از  یکی 
و  اجتماعی  بنیه های  تقویت  به  بتوان 
احزاب  تشکیل  پرداخت،  مردم  سیاسی 
و  حقوق  به  مردم  نمودن  آشنا  است. 
اختیارات  و  یک طرف  از  تکالیف شان 
حکومت  سرخ های  خط  و  تکالیف  و 
وظایف  مبرم ترین  از  دیگر،  سوی  از 
و  قانون گرایی  به  باورمند  نیروهای  همة 
انصاف و عدالت اجتماعی است؛ راهی 
مطمین برای گشودن قفل های سیاسی و 
عبور از دورة گذار سیاسی و رسیدن به 

دموکراسی و مردم ساالری می باشد.
احزاب، ایجاد امکان آموزش سیاسی برای 
باال بردن سطح درک سیاسی نماینده گان 
و مردم، معنا دادن به امر رقابت سیاسی، 
و  سیاسی  شکل پذیری  روند  تسهیل 
درگیر ساختن نمایندگان شورای ملی به 
فعالیت های ارزنده و مثبت و نیز افزایش 

در  سیاسی  مشارکت  کیفیت  و  میزان 
جامعه را موجب می شوند.

هر  وزن  ارزیابی  برای  دیگر،  سوی  از 
گروه در جامعه، تشکیل احزاب مختلف 
الزامی است تا از نظر بیرونی حد و مرز 
هر گروه با گروه های دیگر قابل تفکیک 
متفاوت  و  مختلف  خواسته های  و  شود 
قابلیت  این احزاب،  مردم در چارچوب 
پیدا  شناسایی  و  شناخت  برای  بیشتری 

کند. 
امروز  نوپای  یا  دیرپا  احزاب  هرچند 
که  کرده اند  پیدا  فرصت  کمتر  کشور، 
خور  در  اجتماعی  و  سیاسی  خدمات 
هر  در  احزاب  اما  دهند؛  انجام  توجهی 
ایجاد  با  می توانند  باشند،  که  حالتی 
تشکل های مستقل غیردولتی، خواست ها 
و  نمایند  بازگو  را  مردم  احتیاجات  و 
و  ترغیب  تشویق،  را  عمومی  مشارکت 
است  این  بر  تأکید  لذا  نمایند.  ترویج 
در  احزاب سیاسی  که روند شکل گیری 
ثبات  نیازهای  مهم ترین  از  یکی  کشور، 
همه جانبه  توسعة  و  رشد  و  اجتماعی 
مهم ترین  و  بود  خواهد 
احزاب  فعالیت  حوزة 
می باشد؛  پارلمان 
هر  در  پارلمان  چه 
نماد  عنوان  به  کشوری 
حاکمیت  سمبول  و 
مهم ترین  و  مردمی 
به  مردم ساالری  ستون 
فرمان فرمایی  معنای 
مردم است، این روند به 
نوبة خود تأثیر مهمی بر 
کاهش خشونت سیاسی 
سیاسی  ثبات  افزایش  و 
در کشور خواهد داشت 
نیروهای  همگرایی  و 
را  ملی  و  اجتماعی 
بنا  کرد؛  خواهد  تقویت 
ساز  کردِن  پیدا  براین 
آشنا  برای  کارهایی  و 
حقوق  به  مردم  شدِن 
قانونی شان  و  شرعی 
الزامی است و باید جزو 
برنامه های  اولویت های 
این  در  باشد.  آینده 
شاهد  می توان  صورت 
خودی  به  خود  حضور 
شد.  صحنه  در  مردم 
زمانی  حضور  این  البته 
مهمی  خطرات  از  و  می ماند  مستمر 
حضور  که  می شود،  مصون  هست  که 
دارای مجرا و مسیر  مردم سامان یافته و 
مسوولین،  وظیفة  حال  باشد،  مشخص 
روشن فکران و نخبه گان کشور است که 
این مجاری و کانال ها را پیدا کنند و با 
ایجاد تشکل های مختلف مردمی، راه را 
عمومی«  »حوزة  در  مردم  حضور  برای 
و  فکری  برخوردهای  شدِن  منطقی  و 
سلیقه های مختلف در قالب گفتمان ملی 

در جامعه بگشایند.
پروسة  اخیر  سال  یازده  طی  متأسفانه 
به خصوص  نهادها  تقویت  و  نهادسازی 
داشته  نگه  عقیم  عمداً  سیاسی  احزاب 
همة  بر  بتواند  حکومت  تا  است  شده 
و  باشد  داشته  انحصاری  کنترول  امور 
جهانی  جامعة  از  خاصی  کشورهای 
خود  بازی های  وارد  کانال  یک  از  فقط 

گردند.

فضل محمد: 
فضل محمد، مشهور به سرمعلم طارق، فرزند وکیل محمد سرورخان، در سال 
را  ابتدایی  تعلیمات  که  زمانی  آمد.  دنیا  به  تخار  والیت  اشکمش  در   ۱۹4۹
نمود و  تمام  آن والیت  در  را  عالی  لیسة  و  کندز رفت  به والیت  کرد،  تمام 
شامل دارالمعلمین کابل گردید. پس از ختم تحصیل به حیث معلم به ولسوالی 

اشکمش رفت و بعد از چندی سرمعلم مکتب شد.
سرمعلم طارق در آوان جوانی به عضویت نهضت اسالمی افغانستان درآمد و 

به حیث عنصر فعال در دارالمعلمین و معارف کار می نمود.
بعد از وقوع کودتای ثور، وکیل سرورخان که شخص شناخته شده و نمایندة 
در  و  دستگیر  حکومت  طرف  از  بود،  ملی  شورای  در  اشکمش  ولسوالی 
برای  با شهادت وکیل محمد سرورخان، زنده گی  ناپدید شد.  زندان های آن ها 
فرزندانش خصوصًا سرمعلم فضل احمد و برادرش نامساعد گردید؛ بنابران آن 
دو برادر به پاکستان رفته و از آن جا به والیات مرزی داخل شده، در جبهات 
جنگی علیه نیروهای حکومتی در والیات کنر و پکتیا سهم فراوان گرفتند و 
بعد از فراگیری الفبای جنگ های گوریالیی، با سایر همرزمانش به والیت تخار 
رفته و در آزادسازی ولسوالی های اشکمش، بورکه و خان آباد فعاالنه رزمید و 

موفقانه عملیات را به پیش بردند.
نهاد  این  عضویت  به  مخلصانه  نظار،  شورای  تاسیس  از  بعد  طارق  سرمعلم 
نظامی و سیاسی درآمد و با کمک های نقدی و تسلیحاتی در راه استحکام این 
شورا کوشید و حتا تمامی جایداد و سرمایة شخصی خودش و پدرش را در 

خدمت جهاد و شورا قرار داد.
افغانستان  اسالمی  جمعیت  سیاسی  دفتر  نشراتی  ارگان  نیوز  افغان  جریدة 
می نویسد: »سه سال قبل زمانی که سیدجمال از پاکستان روانة پایگاهش بود، 
در سر راه به منزل سرمعلم طارق رفت و 3 شب را مهماِن او بود و در آن مدت 

روی برنامة مشترک و فعالیت های هماهنگ صحبت کردند.« )24(
برنامة  روی  و صحبت  مهمان نوازی  تنها  نه  که  داد  نشان  بعدی  حادثات  اما 
مشترک سودی نبخشید، بلکه سیدجمال را چنان تشنه به خون ساخت که در 
روز دوم اسارت قوماندانان، سرمعلم طارق با برادرش را از باالی پل کوچکی 
عبور دادند و هنوز به وسط پل نرسیده بودند که تیرباران کردند و اجسادشان 

را به دریاچه افکندند.

عزت اهلل: 
عزت اهلل در سال ۱۹34 در قریة سیه آب ولسوالی بنگی والیت تخار چشم به 
جهان گشود و هنوز طفلي ُخردسال بود که به مدرسة دینی رفت و به تعلیم 
دین مشغول شد و بعد از فراغت، عازم پاکستان گردید و در دارالعلوم حقانیه 

به فرا گرفتِن علوم دینی پرداخت.
مدرس،  حیث  به  و  شد  تخار  والیت  عازم  عزت اهلل  مولوی  فراغت،  از  بعد 
۱۷سال تمام خدمت نمود تا این که کودتای ثور در کشور رخ داد و او با سایر 
رزمنده گان مسلمان به صف مجاهدین داخل شد و دیری نگذشت که به دست 
زندان های  به کشور، در  تجاوز شوروی  تا  و  اسیر گردید  نیروهای حکومتی 

حکومتی به سر  برد.
اسالمی  حزب  قوماندان  صفت  به  عزت اهلل  مولوی  زندان،  از  رهایی  از  بعد 
افغانستان در ولسوالی بنگی به فعالیت آغاز کرد و چندین سال زیر بیرق آن 
حزب به جهاد ادامه داد و تا دو سال قبل از شهادتش مربوط حزب اسالمی بود، 
ولی سپس به صفوف قوماندانان جمعیت اسالمی افغانستان درآمد و به حیث 
یک فرمانده مقتدر و باصالحیت، در شمال کشور فعالیت کرد تا این که توسط 

همکاران و هم سنگران قدیمش اسیر و به شهادت رسید.
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                هادی خوش سيما 

چهار  در  می توان  را  هدایت  صادق  داستان های 
گروه تقسیم بندی کرد:

خانم،  آبجی  )ریالیستی(:  واقع گرا  داستان های  ۱ـ 
محلل، مرده خورها

پروین دختر  مازیار،  ناسیونالیستی:  2ـ داستان های 
ساسان و ...

مرواری،  توپ  حاجی آقا،  طنز:  داستان های  3ـ 
میهن پرست

سورریالیستی(:  )داستان های  روان داستان ها  4ـ 
بوف  و  گور  به  زنده  خون،  قطره  سه  داش آکل، 

کور
داستان های بوف کور، زنده به گور، داش آکل، سه 
روانی  نوول های  جزو  نوع  نظر  از  فردا،  و  قطره 
سورریالیستی  داستان های  جزو  اسلوب  نظر  از  و 

محسوب می شوند.
در این داستان ها، تظاهرات روح یا ناخودآگاه مطرح 
است. نویسنده گان این گونه آثار سعی در ورود به 
ناخودآگاه  خفایای  و  روح  مجهول  و  مبهم  دنیای 
داشته اند و از این رو، توصیفات و تجربیات آنان در 

بسیاری از موارد شبیه به هم است.
تا به امروز، آثار زیادی چه به زبان فارسی و چه به 
زبان های خارجی دربارة آثار هدایت به ویژه بوف 
بر  این مختصر، سعی  نگاشته شده است. در  کور 

این است این رمان از نظر سبک بررسی شود.
سزان،  پیروان  از  براک  و  پیکاسو   ۱۹۱0 سال  در 
ابداع  را  کوبیسم  سبک  فرانسوی،  معروف  نقاش 
برجستة  شاعر  آپولینر،   ،۱۹۱3 سال  در  نمودند. 
ایتالیایی، شعرهای خود به سبک کوبیسم را منتشر 
کرد و در همین دوره در روانشناسی، فروید کتاب 
معروف توتم و تابو را نوشت و مسالة ناخودآگاه 
پیشرفت  و  شکل گیری  در  که  نمود  عنوان  را 
)تأثیرپذیری  گذاشت.  به سزایی  تأثیر  سورریالیسم 

علوم و فلسفه و هنر بر یک دیگر(
مباحث  از  هنرمند  که  امکان هست  این  هم چنین، 

کمک  به  می تواند  ولی  باشد،  بی خبر  خود،  زمان 
اثر  و  کشف  را  زمان خود  شهودی،  درک  و  آگاهی 
از  بنابراین ـ شاید ـ هدایت  خود را مکتوب نماید. 
نداشته  اطالعی  واقع گرایی(  )فرا  سورریالیسم  سبک 
و یا آثار آن سبک را ندیده باشد ـ امری که بعید به 
ـ ولی همان طور که ذکر شد، هنرمند  نظر می رسد 
و  آگاهی  زمان خود،  روح  و  زمان  به  نسبت  واقعی 
این  و  است  متفاوت  افراد  سایر  با  که  دارد  شهودی 
نوشتن  به  منجر  هدایت  صادق  در  شهودی  درک 
رمانی )شبه رمان( شده که می توان تا حدودی آن را 
منظور  مهم ترین  کرد.  منتسب  سورریالیسم  به سبک 
نویسنده گان سورریال، دست زدن به نگارش خودکار 
و از این طریق ایجاد فضای چند بُعدی )چند زمانی( 
دایمًا  را  خواننده  وسیله،  بدین  که  است  اثر  یک  در 
در معرض کشف های جدید و استنباط های متفاوت 

هدایت می کنند.
در کِل داستان بوف کور، خواننده با یک نوعی بازی با 
زمان و مکان، جابه جایی شخصیت ها )راوی، عمو، زن 
اثیری، پیرمرد، خنزر پنزری، لکاته و ...( و هم چنین 
شخصیت های سیال و نابه هنجار - نه از لحاظ اخالقی 
بلکه نابه هنجاری از نوع رفتاری، هم چون نابه نجاری 
در داستان داش آکل هدایت – روبه روست و ابهام و 
تردید، فضاهای رؤیاگونه )فضاهای سورریالیستی( و 
امور شگفت و غریب در این داستان نقش به سزایی 
دارد و همین امر، موجب سردرگمی و هیجان بیش تر 

خواننده می گردد.
داستان به دلیل تداخل زمانی و جاری بودن زمان های 
متوازی، نه آغازی دارد و نه پایانی؛ همه چیز در هم و 
مبهم است و در هر قسمت خواننده با فضاهای جدید 

و ابهام های ممتد روبه روست.
می نویسد،  خود  سایة  برای  که  راوی  رمان،  این  در 
عمویش  که  است  قلم دانی  روی  بر  نقاشی  مشغول 
]کاکایش[ وارد می شود: به هر حال عمویم پیرمردی 
بود قوز کرده که شالمة هندی دور سرش بسته بود، 
عبای زرد پاره یی روی دوشش بود و سر و رویش 
سینة  و  باز  یخه اش  بود،  پیچیده  شال گردن  با  را 

پشم آلودش دیده می شد.
و  پیرمرد  عمو،  تشابه  داستان  جای  جای  در  راوی 
خود را بیان می کند: یک شباهت دور و مضحک با 
من داشت، مثل این که عکس من روی آینة دق افتاده 

باشد.
در اواخر قسمت اول کتاب بوف کور، راوی با پناه 

بردن به افیون دچار حالت خلسه شده و در یک حالت 
نیمه خواب و نیمه اغما فرو می رود و در محیط غریب 
و در عین حال طبیعی، رها می شود: »حس کردم که 
زنده گی من رو به قهقرا می رفت، متدرجًا حاالت و 
فراموش شدة  گم شده،  یادگارهای  و  گذشته  وقایع 
زمان بچه گی خودم را می دیدم. نه تنها می دیدم، بلکه 

در این گیر و دار شرکت می کردم.«
قسمت دوم بوف کور هم مانند قسمت اول، سرشار 
و  جابه جایی  وهمی،  امور  درهم،  تصاویر  از  است 
نابه هنجاری شخصیت ها؛ امور و نکاتی که در آثار و 
نوشته های پیروان آندره برتون، رهبر سورریالیست ها، 
منعکس شده است که در ذیل به آن، اشارتی خواهد 

شد.

مکتب سورریالیسم
نهضت یا مکتب سورریال، نهضت یا مکتبی آوانگارد 
نیست که دفعی و ناگهانی و بدون هیچ پیشینه یی ایجاد 
شده باشد، بلکه کسانی هم چون هگل، افالطون، فروید 
و مکاتبی چون، سمبولیسم، آکمه ایسم، ایماژیسم و به 
خصوص فوتوریسم، کوبیسم و داداییسم در پیدایش 

سورریالیسم و شکل گیری اولیة آن مؤثر بودند.
در این جا فرصت آن نیست که به هر یک از این مکاتب 
و تأثیر آن ها در پیدایش مکتب سورریالیسم پرداخته 
شود؛ از این رو مختصراً به شرح اهداف نظرات و آثار 

رهبران و پیروان این مکتب می پردازیم.

پیدایش مکتب سورریال
روی  می نامیم،  زنده گی  معمول  طور  به  ما  آن چه 
دیگر )روی بی رنگ( سکة حقیقی است. انسان نومید 
می شود؛ زیرا روی دیگر سکة وجود را که بی اندازه 
وسیع تر و زیباتر است، نمی شناسد و یا از آن بی خبر 

است و یا دور از دسترس می شمارد.
نویسنده گانی  از شاعران و  که  )داداییسم(  دادا  گروه 
و  دوشان  مارسل  پوالن،  ژان  برتون،  آندره  چون؛ 
تزارا تشکیل شده بود، به دنبال اختالفات اساسی بر 
به  رو  به سرعت  هنر،  و  ادبیات  تحول  یا  انکار  سر 
افول نهاد و سرانجام در حوالی سال ۱۹2۱ تجزیه و 
از  از  منحل شد و هر دسته از همکاران آن به یکی 
از آن جمله یک گروه  جنبش های مختلف پیوستند. 
شهرت  سورریالیسم  نام  به  شد،  شمرده  مهم تر  که 

یافت. ) ۱624 (
پیشوای مکتب سورریالیسم که لفظ آن به معنی مافوق 

)sur( واقعیت )real( است، آندره برتون بود.

آندره برتون لفظ سورریال را یک عمل غیرارادی ذهن 
تعبیر می کرد. به این منظور که فعالیت واقعی اندیشه 
را به وسیلة گفتار یا نوشته یا به طریق دیگر بیان کند. 
به عقیدة او، حاالت هوشیاری انسان بیدار تنها یک 
جلوة محدود از فعالیت ذهنی است که قیود خارجی 
می دهد  قرار  فشار  زیر  را  آن  توجه،  و  اراده  تأثیر  و 
و پس می زند و تابع روش مصنوعی عقل می سازد. 
اگر اندیشه را آزاد بگذاریم، این راه های تنگ را که 
موجب خفقان اوست کنار می گذارد و به قدرت کامل 

خیال می پیوندد.
آندره برتون به این نتیجه می رسد که در آینده، خیال 
و واقعیت در یک دیگر حل می شود و از مجموع آن ها 
واقعیت، حاصل  مافوق  یک  برتر،  واقعیت  نوع  یک 

خواهد شد.
پیروان سورریالیسم متفق القول اند در این که خودآگاهی 
یا هوشیاری، حصاری است گرداگرد ذهن انسان، که 
به قلمرو ذهنی وسیعی که  بتوان  تا  باید ویران شود 
است، دست  ناهوشیاری خوانده شده  آن،  مقابل  در 

یافت.
اکتشافات فروید در ترویج و تأیید این مکتب هنری، 
تأثیر فراوان داشت و مبانی تجربِی آن را ایجاد نمود.

پیروان این شیوه، برای جست وجوی معانی و مضامین، 
چه در شعر و چه در رمان به عوالم صرع، هیستری، 
هذیان، خواب، خیال های وحشت انگیز میان خواب و 

بیداری و مانند آن رو می آوردند.
سورریالیسم هدفی دارد و فنونی. هدف آن دست یابی 
و  محسوس  جهان  ورای  که  بود  فراخ تر  جهان  به 

معقول است.
سورریالیسم ایجاد وسیلة شناختی است از قلمروهایی 
که تا آن زمان اعتنایی به آن ها نشده است؛ یعنی عالم 

رویا، وهم، دیوانه گی و ...
و  خواب  دنیای  بین  است  ربطی  خط  سورریالیسم 

بیداری.
سورریالیسم برخوردی است تراژیک بین قدرت های 

روح و شرایط زنده گی.
سورریالیسم مخدره یی است تازه که فرزند سرسام و 

تاریکی است.
انتظاری است که رمبو زنده گی حقیقی  سورریالیسم 

می نامد.
ارزش آثار سورریالیستی تنها از معنی ژرف آن مایه 
تطابق  است.  ناشی  نیز  آن  شکل  از  بلکه  نمی گیرد، 
شکل و محتوا که اساس زیبایی شناسی کانت است، 
آثار سورریال  در عین حال می تواند از خصوصیات 

شمرده شود. آثار سورریال هیجان مبهمی را در روح 
ایجاد می کند که ناشی از این است که نمی داند آیا 
خودش یک دنیا می سازد یا جنبه یی از دنیا را کشف 

می کند.
در بررسی این گونه آثار، باید هر گونه پیش داورِی 
تا  کرد  فراموش  را  منطق  و  عقل  و  زیبایی شناختی 

بتوان چنین آثاری را پذیرفت.
این  و  دارند  هم  با  زیادی  شباهت  سورریال  آثار 
در  که  دارد  حکایت  انسان هایی  هم سویة  بیان  از 
یک سانی  رویدادهای  با  درگیر  مشابه،  شرایطی 
بوده اند. نویسنده گان چنین متونی، به نهان گاه روح، 
مشترک  بشری  افراد  همة  در  که  ناخودآگاه جمعی 
است، نزدیک می شوند و یا ره می یابند و از این رو، 
گزارش  شرح  به  آن ها  گزارش  و  مشاهدات  شرح 
کسان دیگری شبیه خواهد بود که به این نهان خانه 

راه یافته اند.

فنون سورریالیسم و بازتاب آن در بوف کور
پیروان مکتب سورریال برای رسیدن به سورریالیته، 
فنون و اصولی را در نظر گرفته اند که عبارت اند از:

۱ـ عالم جنون و دیوانه گی
2ـ طنز و هزل

3ـ دنیای وهم و خواب
4ـ اشیا و مکان های سورریال )فرا واقعی(

۵ـ نگارش خودکار
6ـ زمان درونی

عالم جنون )دیوانه گی( و بازتاب آن در بوف کور
جنونی کو که آتش در دل پرشورم اندازد

ز عقل مصلحت بین صد بیابان دورم اندازد
صایب

جنون و دیوانه گی راهی است به عالم ناهشیاری و 
واقعیت برتر.

در دنیای دیوانه گان، تخیل حاکم مطلق العنان است. 
نظر  در  فقط  که  می کند  سیر  حالتی  در  آن ها  روح 
مردم عادِی کوچه و بازار، متضاد و بی تناسب است. 
دست  از  را  روزمره  زنده گی  با  تطبیق  عادت  آن ها 
داده اند، اما دنیای آن ها برای خودشان همان قاطعیت 

را دارد که دنیای عادی برای ما.
مطالعة پریشان گویی های آن ها، افق معرفت را به طور 
محسوس گسترده تر می کند و ما را از واقعیت عملی 

و محدود دور می سازد.
دیوانه گان در دنیای رؤیا و وهم زنده گی می کنند و 
آن  در  که  عالمی  این  دربارة  را  تازه یی  دیدگاه های 
همه چیز مجاز است، به روی ما می گشایند. آن ها در 
از  و  اند  برخوردار  زیادی  آرامش  از  خویش  تخیل 

هذیان خویش به قدر کافی لذت می برند.
دیوانه گی اولین قدم به سوی باالترین آزادی هاست؛ 
زیرا این امکان می دهد که همة اجبارهای عقل سلیِم 

ادعایی را پشت سر بگذارد.
عصیان  نهایی  حد  و  اندیشه  پایان  نقطة  دیوانه گی 
برای  بالفاصله  می گیرد  تصمیم  که  عصیانی  است؛ 
خود دنیای دیگری با تحقیر هرگونه سازش با دنیای 

واقعیت بسازد.
دیوانه گی و جنون غرقابی است که چون کسی در آن 
افتد، دیگر امکان بازگشت به ساحل ندارد. بنابراین، 
خود  اثر  آفرینش  برای  سورریالیست ها  که  شیوه یی 
به  و  دیوانه بازی  نبود،  دیوانه گی  می کردند،  استفاده 

قول برتون، تقلید از بیماران روانی بود.
دیوانه گی یا ناهنجاری رادیکال در آثار هدایت با سه 

مضمون؛ مرگ، عشق و نوشتن ارتباطی متقابل دارد.
در سه قطره خون و زنده به گور، راوی داستان دیوانه 
شخصیتی  نیز  کور  بوف  راوی  است.  شبه دیوانه  یا 
نابه هنجار است. هدایت او را به سان فردی نامتعارف، 
شخصیتی منزوی، سرخورده، خشمگین و متفاوت با 
در هیچ  او عماًل  زنده گی  ما می شناساند.  به  دیگران 

زمینه یی، زنده گی فردی معمولی و به هنجار نیست.
دیگر شخصیت های هدایت نیز از لکاته گرفته تا داش 
توجه  باید  البته  هستند.  نابه هنجار  شخصیتی  آکل، 
کاری  اخالق  حیطة  به  نابه هنجاری  این  که  داشت 

ندارد، بلکه ناب ههنجاری روحی و روانی است.
شخصیت های داستان های هدایت به نوعی روحیه یی 
غیر یا ضد عقالنی دارند و به گونه یی نامتعارف، بر 
یا رویکردی یکه زنده گی می کنند؛ در  باورها  مبنای 
به جهان  توجهی  و چندان  جهان خود غرق هستند 

عینی و برون ندارند و از این امر لذت می برند.
با  دیوانه گی  همان طور که در سطوح فوق ذکر شد، 

سه مضمون، نوشتن، عشق و مرگ در ارتباط است.
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           كاوه جبران

روان شناسان باور دارند که »تعصب« خاستگاه ایدیولوژیک 
است  اندیشیدن  از  پدیده روش خاصی  این  بل که  ندارد، 
کرد.  جست وجو  روانی  نیاز  یک  در  باید  را  ریشه اش  و 
بیشترینه آنانی که از ابهام و ندانستن رنج می برند، دوست 
دارند تا این خأل را با اطالعات ابتدایی و افکار واهی پُر 
کنند، سپس آن را تعمیم بدهند و بر بنیاد آن داوری کنند. 
چنین طرز فکری، خودآگاه نیست و ناشی از تمایل مفرِط 
انسان به طبقه بندِی پدیده هاست که در هر مدنیتی ابتدایی 
واقعیت های  با  افرادی  چنین  اگر  بنابراین،  می شود.  دیده 
تازه روبه رو شوند، نمی توانند آن را بپذیرند و بر بنیاد آن، 

تصورات گذشتة شان را کنار بگذارند.
به نظر می رسد که در افغانستان، همة واقعیت های فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی و تاریخی با چنین روشی کتمان شده اند 
و تا اکنون که دیگر صورِت اطالعات در سراسر جهان افقی 

شده است، گروه هایی در برابِر حقیقت پلک نمی گشایند.
محمود  مرحوم  بیماری،  این  ناقل  نخستین  من،  نظر  به 
طرزی بود که به شدت از ابهام و ندانستن دربارة هویتش 
رنج می برد. او زبان ها را بر بنیاد افکار واهی و اطالعات 
ابتدایی خودش، طبقه بندی کرد که بعدها تب این مرض، 
اندیشیدن  به همة شاگردانش سرایت کرد و چنین روش 
آن  از  یکی  حبیبی  عبدالحی  شاید  ساخت.  همه گانی  را 
شاگردان بود که بیش از همه، نیرو و زمانش را صرف این 

همه گانی کردِن تعصب کرد.
همه گانی کردن تعصب، درست در شرایطی صورت گرفت 
قرار  گروه  یک  اختیار  در  انحصاری  به صورت  دانش  که 
با  را  افغانی  ناسیونالیسم  گروه، خط مشی  همان  و  داشت 
پشتیبانی دستگاه های دولتی در یک سدة پسین ترسیم کرد؛ 
ریشه کن کردن زبان پارسی نیز جزو این مصادرة تاریخی 

فرهنگی بود.
من چه گونه گی برخورد تعصب آمیز با زبان را در یکی دو 
سدة پسین، به رسالة مسالة زبان در افغانستان، نوشتة آقای 
نجم کاویانی ارجاع می دهم که بحث مفصلی در این باره 

دادگاه عالی کشور در  تفسیری که  به  اما می پردازم  دارد. 
کرده  ارایه  اساسی  قانون  در  ملی  مصطلحات  به  پیوند 

است.
در مادة شانزدهم قانون اساسی کشور آمده است: »از جملة 
بلوچي و پشه یي،  ازبکي، ترکمني،  زبان های پشتو، دری، 
نورستاني، پامیری و سایر زبان های رایج در کشور، پشتو 
که  مناطقي  در  مي باشند.  دولت  رسمي  زبان های  دری  و 
اکثریت مردم به یکي از زبان های ازبکي، ترکمني، پشه یي، 
آن زبان  مي نمایند،  تکلم  پامیری  یا  و  بلوچي  نورستاني، 
عالوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمي مي باشد 
و نحوة تطبیق آن توسط قانون تنظیم مي گردد. دولت برای 
پروگرام های  افغانستان،  زبان های  انکشاف همة  تقویت و 
موثر طرح و تطبیق مي نماید. نشر مطبوعات و رسانه های 

گروهي به تمام زبان های رایج در کشور آزاد مي باشد.
مصطلحات )اصطالحات( علمي و اداری ملي موجود در 

کشور، حفظ مي گردد.«
بوده، جملة آخر آن  برانگیز  ماده بحث  این  آن چه که در 
است که بسیاری از شاهدان مجلس قانون اساسی، آن را 
است.  شده  جعل  بعداً  که  دارند  ادعا  و  می دانند  الحاقی 
چنان که بازخوانی همین ماده نشان می دهد؛ جملة باال چون 
واحد اضافی بر ساختمان این ماده افزوده شده و منطق این 

ماده را زیر سوال برده است. 
تفسیری  چنین  عالی  دادگاه  جمله،  همین  بنیاد  بر  اکنون، 
علمی«  »مصطلحات  عبارت  از  »مقصد  است:  کرده  ارایه 
فورمول ها و قالب هایی اند که به کمک آن ها معانی و مفاهیم 
با امانت و صحت کامل ادا می شوند. مصطلحات علمی  از 
آغاز ترویج و انکشاف علوم مختلفه و اصطالحات اداری، 
از زمانی که سیستم اداری و تشکیالت دولتی در افغانستان 
علمی،  مسایل  در  یک  هر  و  دارند  وجود  آمده،  میان  به 
اسناد رسمی  و اداری دولت معمول بوده، در قوانین مسجل 
ملی  و  ملموس  متعارف  حد  به  مردم  بین  در  و  گردیده 
مشخص  مفهوم  و  معنا  بیانگر  اصطالح  هر  و  گردیده اند 
تغییر  یا  و  مترادف  کلمات  استعمال  که  است  شده  قبول 

وتبدیل آن ها نه تنها غیرضروری بوده، بل که سر درگمی 
 را در محیط علم و اداره سبب می شود. بنًا مصطلحاتی که 
در مسایل علمی  و ا داری ملی چون پوهنتون، پوهنزی 
، پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهنوال، پوهاند 
عالوة  بر  و  شده  تسجیل  تقنینی  اسناد  در  امثالهم  و 
پولیس،  قانون گزاری، عسکری،  بخش های  در  پوهنتون، 
و  ثبت  کثرت  به  نیز  ادارات  سایر  و  قضا  اکادمی علوم، 
از  یک  کدام  به  این که  از  نظر  صرف  گردیده اند؛  مسجل 
فرهنگی  علمی  و  مواریث  جزِو  متعلق اند،  داخلی  السنة 
رسمی  زبان های  معنوی  ملکیت  از  شده،  شناخته  کشور 
مطابق  و  می آیند  حساب  به  اسالمی افغانستان   جمهوری 
فقرة اخیر مادة ۱6 قانون اساسی، در اسناد تقنینی و سیستم 

اداری کشور حفظ می گردند.«
 این تفسیر دادگاه عالی بیانگر آن است که این نهاد، مثل 
بنیاد همان سنت صدساله،  بر  دولتی  نهادهای  از  بسیاری 
ابتدایی  اطالعات  و  واهی  افکار  بر  را  اصلی  اطالعات 

ترجیح می دهد.
زیادی  جمع  که  می گویند  زبانی  به  ملی  زبان  بیشترینه، 
از مردم یک کشور، به آن زبان گفت وگو کنند. به همین 
و  پارسی  از  غیر  به  اساسی کشور،  قانون  که  است  سبب 
پشتو، رسمیت زبان هایی را که در مناطقی از کشور، مردمِ 
تعصب  است.  پذیرفته  می کنند،  گفت وگو  آن  با  زیادی 
همه گانی شده نشان می دهد که در افغانستان، ادعای خیالی 
دولتی  نهادهای  که  گروه هایی  میان  در  اقلیت  و  اکثریت 
بنیاد آن، هنوز  بر  را می چرخانند، به شدت حاکم است و 
هم سیاست های فرهنگی کشور را معین می کنند. به همین 
زبان نخست  به عنوان  زبان پشتو،  دلیل است که همواره 
آن  به  عالی،  دادگاه  تفسیر  نظیر  امتیازهایی  و  مطرح شده 

داده می شود. حال آن که واقعیت چیز دیگری ست.
و  باظرفیت تر  مراتب  به  پارسی  زبان  آن که   -۱
کهن تر از زبان پشتوست. فرهنگ و تاریخ بزرگی، تکیه گاه 
این زبان است. این استدالل هرگز به معنای کم زدِن زبان 
پشتو نیست، بل که یک واقعیت تاریخی ست که تغییر آن، 

از توان هیچ کس برنمی آید.
زبان پارسی به معنای واقعی واژه، ملی است؛   -2
در  تاجیک  و  هزاره  بزرگ  قوم  دو  این که  از  جدا  چون 
افغانستان  دیگر  اقوام  می کنند،  گفت وگو  آن  به  افغانستان 
نیز به این زبان صحبت می کنند و اگر معیار ملی بودن، 
گفت وگوی بخش بزرگی از مردم به یک زبان باشد، پس 

زبان پارسی صاحِب این امتیاز است.
فرهنگی،  اقتصادی،  روابط  زباِن  پارسی،   -3
تنها  نه  افغانستان است؛  اقوام  میان همة  و... در  اجتماعی 
زبان بین االقوامی ، که حتا زبان مشترک دو کشور همسایة 
افغانستان است که این خود توان مندی این زبان را نشان 

می دهد.
اکنون با وجود این واقعیت ها، دادگاه عالی کشور بر بنیاد 
یک جملة جعلی در قانون اساسی، تفسیری ارایه می دهد 
که خود جعل دیگری ست. چنان که دادگاه عالی گفته است 
که مصطلحات علمی  و اداری، از آغاز تشکیل نظام اداری 
در افغانستان همین  گونه بوده اند. در حالی  که متون تاریخی 
نشان می دهند؛ در آغاز همة این اصطالحات پارسی بوده اند 
که بعدتر بر بنیاد همان تعصب زبانی، تغییر کرده اند. این که 
خود  را  است  چه  جعل،  یک  بر  گذاشتن  صحه  حکِم 

مقامات دادگاه عالی بهتر می دانند.
این  حفظ  به خاطر  عالی  دادگاه  که  را  دیگری  دلیل 
ایجاد سردرگمی  در محیط علم  مصطلحات عنوان کرده، 
و اداره است، که یک اشتباه محض مي باشد. چون باور بر 
این است که اصطالحات یادشده در جریان یک مصادرة 
و  شده  اعمال  زبانان کشور  پارسی  بر  فرهنگی  ـ  تاریخی 
بیشتر آن ها نسبت به معادل های پارسی، بسیار نو و ناقص 
است. از سوی دیگر، مصطلحات یادشده، نه در محیط های 
و  معمول  منطقه،  کشورهای  در  نه  و  علمی  بین المللی 
نسبت  این رو سردرگمی  این مصطلحات  از  است؛  مروج 

به برابرنهادهای پارسی بیشتر است.
چنین  پشتوزبانی  هیچ  که  نیست  آن  بر  ادعا  این همه،  با 
اصطالحات را به زبان خودش به کار نبرد؛ بل  هدف آن 
است که با جعل و صحه گذاشتن بر جعل و استدالل های 
غیرمنطقی، تعصبی که در یک سدة گذشته وجود داشته، 
بیشتر از این همه گانی نگردد و همان گونه که یک پشتوزبان 
حق دارد به زبان پشتو گپ بزند، یک پارسی زبان هم حق 

دارد که به زبان خودش صحبت کند.
نشانه های بسیاری وجود دارند که چنین طرز فکری در 
میان مردم عامِ پشتوزبان و پارسی زبان مطرح نیست. بلکه 
این تعصب از سوی کسانی دامن زده می شود که هنوز 
در ابهام به سر می برند و واقعیت ها را بر بنیاد اطالعات 
سوگ مندانه،  که  می کنند  طبقه بندی  خودشان  ابتدایی 
بقیة  مثل  کشور  عالی  دادگاه  در  وهم زده ها  این  نفوذ 

نهادهای دولتی، به وضاحت دیده می شود.
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پارسی زبان ملی است

به  رسمًا  غزنی  شهر  است  قرار  نمانده،  بیشتر  ماه  یک  که 
عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم نامگذاری شود و این 
عضو  کشورهای  مقام های  شرکت  با  نشستی  میزبان  شهر 

کنفرانس اسالمی باشد.
در   )OIC  ( اسالمی  کشورهای  فرهنگی  علمی-  سازمان 
ششمین اجالس خود با حضور وزیران فرهنگ کشورهای 
پایتخت  عنوان  به  را  غزنی  والیت   ،200۷ سال  در  عضو 

فرهنگ و تمدن اسالمی در سال 20۱3 انتخاب کردند. 
داکتر عبدالقیوم سجادي نمایندة غزني در مجلس مي گوید 
متاسفانه کم کاري هاي جدي در وزارت خانه هاي مربوطه 
در این خصوص مشاهده مي شود، برخي از وزارت خانه ها 

در راستاي بازسازي این پروژة ملي، کارشکني کرده اند.
داکتر سجادی مي گوید، هرچند برخي از مقام هاي وزارت 
آماده گي هاي  که  کرده اند  امیدواري  ابراز  فرهنگ  اطالعات 
مهمانان  پذیرایي  و  جالس  این  برگزاري  براي  را  الزم 
باور  مسووالن  این  به گفتة  مردم  ولي  گرفته اند،  خارجي 
این  برگزاري  براي  دولت  اگر  که  مي گویند  آن ها  ندارند؛ 
اجالس تدابیر جدي گرفته نتواند، آنگاه سرنوشت این امتیاز 

تاریخي چه  خواهد شد؟
غزنی  در   20۱3 سال  مراسم  کرد،  تصریح  داکترسجادي 
و  فرهنگ  مرکز  عنوان  به  غزنی  گزینش  مسالة  به  صرف 
تمدن اسالمی جهان، منحصر به جلسة یک روزه نمی شود؛ 
از  که  است  افغانستان  حکومت  براي  طالیي  شانس  بل 
براي  هم  و  ملي  منافع  تامین  براي  آمده  پیش  فرصت  این 

بازسازي غزني گام هاي موثرتري بردارد.
با  نیستم که حکومت  باورمند  نمایندة غزنی مي گوید،  این 
این جلسة مهم عزم و ارادة جدي داشته باشد؛ در صورتی که 
چالش امنیتي به وجود بیاید، دولت براي برگزاري اجالس 

به مشکل روبرو خواهد شد.
او تصریح کرد: »انتظار شهروندان غزني اینست که حکومت 
نسبت به این پروژه  به عنوان یک پروژة ملي برخورد کند 
از  برخي  و  است  نشده  برخورد  ملي  تاکنون  متأسفانه  که 
پروژه ها  این  نمودن  سبوتاژ  جهت  در  دولتي  مسووالن 

سخت تالش کرده اند.«
داکترسجادي هم چنان گفت، حکومت افغانستان از سالیان 
پیش براي پروژة  20۱3 غزني مبلغ ده میلیون دالر تخصیص 
اختیار  در  و  نشده  داده  انتقال  پول  این  هنوز  بود،  داده 
این یک مشکل بسیار  مصرف کننده گان قرار نگرفته است؛ 

جدي در آستانة برگزاري این اجالس است.
یک  غزني،  بودجة  رفتن  »هدر  مي افزاید:  داکترسجادي 
»فرصت  این  از  ما  زیرا  است؛  افغانستان  براي  ملي  ضایعة 
استفاده  غزنی  بازسازی  و  ملي  منافع  تامین  برای  طالیی« 
کرده مي توانسیتم که متأسفانه فرصت هاي خوب از دست 

رفت.«
هم چنان این نمایندة مجلس مي گوید، بربنیاد ارزیابي مجلس 
به سال 20۱3 که  نماینده گان و مردم غزني، دولت نسبت 
غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسالم نام نهاد 

می شود، نگاه کاماًل خنثي و غیرفعال داشته است.
او اضافه کرد: تا این  که ما در آستانه سال 20۱3 قرار نگرفتیم، 
به  صرف  نکرد،  برخورد  پروژه ها  این  به  باجدیت  دولت 

ایجاد کمیسیون ها و نشست هاي تشریفاتي اکتفا کرد.
و  اجالس20۱3  برگزاري  گفت،  داکترسجادي  هم چنان 
ثبات  براي  مي تواند  غزني،  در  خارجي  مهمانان  حضور 
صورتي که  در  باشد؛  موثر  افغانستان  ملي  هویت  و  منطقه 
این اجالس در غزني برگزار نشود، یک ضایعة ملي براي 
مردم کشور خواهد بود که این فرصت تاریخي را از دست 

مي دهند.
او گفت: باتوجه به اهمیت مرکز فرهنگ جهان اسالم، اکنون 
قرار گرفته،  افغانستان  مردم  اختیار  در  یک فرصت طالیي 
دولت باید از طریق برگزاري مراسم به این مناسبت در سال 
20۱3، مي تواند وضعیت فرهنگي، سیاسي کشور را به جهان 

اسالم انعکاس بدهد.
مجلس  در  غزني  نمایندة  رضایي،  شاه گل  حال،  این  در 
مي  گوید، روند بازسازي والیت غزني بسیار کند بوده است؛ 
گمان مي رود که در این فرصت محدود برخي پروژه ها در 

سال 20۱3 به شکل اساسي آماده نشوند.
او گفت، بربنیاد فیصلة اجالس سال 200۷ وزیران اطالعات 
حیث  به  را  غزني  والیت  اسالمي،  کشورهاي  فرهنگ  و 
با  باید  ما  بنًا  برگزیده اند؛  اسالم  جهان  فرهنگي  پایتخت 
این والیت  بازسازي  روند  فرصت طالیي،  این  از  استفاده 
را سرعت می بخشیدیم؛ متاسفانه آن گونة که توقع مي رفت، 

غزنی آمادة سال 20۱3 نشده است.
خانم رضایي افزود، هنوز اکثر پروژه ها تکمیل نشده و تنها 
و  پیشرفته  نسبي  شکل  به  تاریخي  آبدات  عرصة  در  کار 
نهایي  آینده  سال  در  آبدات  بخش  پروژه هاي  دارد  امکان 

شود.

این نمایندة مجلس گفت، باید تمام پروژه ها در سال 20۱3 
براي پذیرایي مهمانان خارجي آماده شود، بربنیاد اظهارات 
مهمان ها  پذیرایي  براي  حداقلي  آماده گي  دولتي  مسووالن 
گرفته شده، ولي هنوز کار ترمیم و بازسازي روي  برخي از 

آبدات تاریخي دیگر جریان دارد.
فرهنگي  مرکز  افتخار  است  قرار  مي افزاید،  رضایي  بانو 
شود،  داده  غزني  براي   20۱3 سال  در  اسالمي  کشورهاي 
براي  نام  این  که  نمي شود  باعث  حکومت  آماده گي  عدم 

غزني داده نشود.
پیشنة  به  باتوجه  گفت:  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
تاریخي غزني، باید این نام بدون در نظرداشت کم کاری ها، 
والیت  این  به  افغانستان،  دولت  بی توجهی  و  سهل انگاری 

داده شود.
نمایندة غزني افزود، دولت افغانستان در جریان پنج شش 
سال گذشته فرصت کافي را از دست داده، حاال باید در این 
فرصت محدود آماده گي حداقلي را داشته باشد و تالش کند 

کار پروژه ها را به پایة اکمال برساند.
او هم چنان گفت، برخوردي که دولت در چند سال گذشته 
برای آماده سازي غزني به  عنوان مرکز فرهنگي کشورهاي 
اسالمي داشته، بیانگر بي توجهي به افتخارات تاریخی کشور 
می باشد. اگر شهر غزني به سال 20۱3 آماده نشود، به معناي 
فرهنگي  ارزش هاي  و  تاریخي  پیشنة  به  دولت  که  اینست 

کشور بی  احترام بوده است.
»سه چهار سال تل1ف گردیده است«

در  غزنی  والیت  والی  زاده  اکبر  موسی خان  حال،  این  در 
مصاحبه با روزنامة ماندگار از بی توجهی به این والیت در 

سال های گذشته شکایت کرد.
آقای اکبر زاده گفت: باکمال تاسف در سال هاي گذشته هیچ  
کاري در زمینة بازسازي این والیت صورت نگرفته و تقریبًا 
سه یا  چهار سال تلف گردیده است؛ اما فعاًل کار روي این 

پروژه ها به شدت جریان دارد.
او هم چنان گفت: با توجه به این که زمان زیاد تلف گردیده، 
ما کار پروژة مرکز نمایش را دو ماه پیش به صورت جدی 
آغاز کرده ایم و کار دو ماهة ما، معادل کار یک ساله و دو 

ساله سرعت داشته است.
آقاي اکبرزاده هم چنان گفت، اگر رییس جمهور سال آینده 
در حدود ده میلیون دالر را براي بازسازي پروژه هاي غزني 
آماده   ۱3۹2 سال  میزان  ماه  در  پروژه ها  این  کند،  کمک 

خواهد شد. 
ساخت  جمله  از  مهم  پروژة  چند  مي گوید،  اکبرزاده  آقاي 
یک فرودگاه، پارک صنعتی، چندین هوتل، بازسازی بناهای 
تاریخی، مسجد، بازار سرپوش زنانه، میدان هاي ورزشي،20 
دو  رهایشي  ساختمان   30 منزله،  یک  رهایشي  ساختمان 
منزله و در کل تغییر چهرة شهر غزنی شامل این برنامه ها 

است که باید تا سال آینده تکمیل گردد.
پول  پروژه ها  این  به  دولت  که  در صورتی  مي گوید  وي   

بدهد، به روند بازسازي غزني سرعت مي بخشیم.
والي غزني اضافه کرد، از جملة ۱20میلیون دالر تعیین شده 
برای آماده سازی غزنی به سال 20۱3  هنوز ده میلیون آن 

پرداخته نشده است.
والی غزنی به گونة کنایه آمیزی گفت: »هرکسی که مي گوید 
شهرغزني در سال 20۱3 آماده شود اول ببیند براي برگزاري 
این مراسم، کي چه کرده  است. وزارت  خانه هاي مربوطه 

چه کاري را انجام داده اند؟«
مي گوید،  نماینده گان  مجلس  عضو  کوفي  فوزیه  هم چنان 
تنها  نه  معنوي  لحاظ  از  اسالمي  کشورهاي  فرهنگي  مرکز 
یک  بل  مي شود،  محسوب  امتیاز  یک  غزني  والیت  براي 

هویت پرافتخار براي افغانستان است.
توریست ها  است،  توریستي  محل  یک  غزني  افزود،  وي   
این یک  نمایند،  دیدن  از والیت غزني  عالقه مند مي شوند 

منابع تولیدي براي حکومت خواهد بود.
 او تاکید کرد باید دولت تا سال 20۱3 کار این پروژه ها را 

جدي بگیرد تا غزني براي سال آینده آماده شود.
خانم کوفي مي افزاید، که روند بازسازي در غزني به ویژه 
حتا  که  است  بوده  کند  بسیار  تاریخي  آبدات  باالي  کار 
را  غزني  وکالي  و  مجلس  نماینده هاي  قناعت  مسووالن 

فراهم نکرده اند.
برعدم  مبني  غزني  بازسازي  مسالة  بار  چند  گفت:  وي   
آماده گي ها در سال 20۱3 در مجلس مطرح شد؛ اما وزارت 
اطالعات و فرهنگ و ارگان هاي مربوطه اطمینان دادند که 
در این زمینه تالش مي کنند و در فرصت باقي مانده کار این 

پروژه ها را تکمیل خواهند کرد.
او افزود: اگرغزني در سال پیش رو آماده نشود، این نشانة 
از ضعف مدیریت، نبود تعهد نسبت به امتیاز تاریخي مردم 
افغانستان است و در آن صورت دولت براي مردم افغانستان 

پاسخ گو خواهد بود. 
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نخست  دور  امریکایی  و  افغان  دیپلمات های 
امنیتی  موافقت نامه  به  رسیدن  برای  مذاکرات 

دوجانبه را روز پنجشنبه در کابل شروع کردند.
مورد چگونگی  در  بحث  مذاکرات  این  از  هدف 
از  پس  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور 

سال 20۱4 خوانده شده است.
اکلیل حکیمی، سفیر افغانستان در واشنگتن و جیمز 
وارلک، معاون نماینده ویژه رییس جمهوری امریکا 
برای افغانستان و پاکستان ریاست هیات های افغان 

و امریکایی را در این مذاکرات به عهده دارند.
مقر  در  پنجشنبه  روز  صبح  از  دوجانبه  مذاکرات 
دیر  تا  و  شد  آغاز  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 

وقت روز ادامه داشت.

این  موافقت نامه  این  امضای  از  افغانستان  انتظار 
است که نیروهای امنیتی افغانستان به کمک امریکا 
را  کشور  از  مستقل  دفاع  توانایی  و  شود  تقویت 

پیدا کنند.
این  در  که  است  امیدوار  همچنین  افغان  طرف 
موافقتنامه موضوع مبارزه مشترک با تروریسم در 

خارج از مرزهای افغانستان هم گنجانده شود.
کرده  روشن  افغانستان  و  امریکایی  طرف  دو  هر 
در  دایمی  نظامی  پایگاه  دنبال  به  امریکا  که  اند 
افغانستان و حضور تهدیدآمیز به همسایه ها نیست 

و این نکته در موافقتنامه برجسته خواهد شد.
»گفتگوهای صریح و دلگرم کننده«

دیپلمات های افغان گفته اند که مذاکرات در فضای 

دوستانه و بی پرده انجام شده است.
دو طرف تاکید کرده اند که گفت وگوها بر اساس 
افغانستان  ملی  منافع  و  حاکمیت  به  کامل  احترام 

صورت می گیرد.
روسای هیات های مذاکره کننده امریکا و افغانستان 
روزپنجشنبه در نشست خبری نیز در کابل شرکت 

کردند.
جیمز وارلک گفت: »مذاکرات امروز برای ما بسیار 
دلگرم کننده بود. ما می توانیم با یکدیگر به روشنی 
صحبت کنیم. من مطمین هستم که مراحل بعدی 
مذاکرات منتج به سندی خواهد شد که منافع هردو 

کشور را ضمانت کند.«
قانونی  چارچوب  سند  این  افزود:«  وارلک  آقای 
آمریکا  نظامی  نیروهای  حضور  ادامه  برای  را 
فراهم  افغانستان  دولت  موافقت  با  افغانستان  در 

می کند.«
نیز  واشنگتن  در  افغانستان  سفیر  حکیمی  اکلیل 
گفت که این گفت وگوها فصل تازه یی را در روابط 

بین دو شریک استراتیژیک باز می کند.
کیفیت،  کمیت،  موافقت نامه،  این  در  گفت:«  او 
در  آمریکا  امنیتی  حضور  و  دفاعی  همکاری 
خواهد  گنجانیده   20۱4 سال  از  پس  افغانستان 

شد.«
آقای حکیمی افزود که این موافقت نامه مهمترین 
و  افغانستان  میان  را  استراتژیک  پیمان  از  بخش 

آمریکا تشکیل می دهد.
پیمان استراتژیک میان دو کشور در ماه مه امسال 
میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حامد 
امضا  کابل  در  افغانستان  جمهوری  رئیس  کرزی 

شد.

»کابل نسبت به لندن شاهد...
او می گوید که برای محو و خنثی کردن انواع حوادث در کابل هنوز 
هم از پولیس کار گرفته می شود و این درحالی است که امکانات 

الزم در اختیار پولیس قرار ندارد.
فرماندهان  کنفرانس  در  لندن  امنیه  فرمانده  جانب  از  که  گزارشی 
لندن ساالنه  پولیس  که  نشان می دهد  ارایه شده،  پایتخت کشورها 

ده ها هزار دوسیه جنایی را کشف و بررسی می کنند.
این شهر  پولیس  نیز  مریلند  ایالت  فرهنگی  مرکز  بالتیمور  در شهر 
که  می کنند  کشف  و  بررسی  را  جنایی  دوسیه  هزار  سی  ساالنه 

حوادث جنایی در کابل به مراتب کمتر از این رقم است.
اگر چه رقم حوادث جنایی در کابل نسبت به پایتخت کشورهای 
غربی کمتر است، اما کابل همواره شاهد رویدادهای مرگبار انتحاری 

بوده است.
برنامه های تازه الکترونیکی در کابل

هزاران کمره مخفی در شهر کابل فعال است که بیشتر این کمره ها 
در اختیار پولیس قرار دارد.

جنرال ایوب سالنگی می گوید که در حال حال حاضر، مراقبت از 
موترهای پولیس و موقعیت آنان توسط کمپیوترصورت می گیرد و 
بالون های بزرگ بر فراز شهر کابل گزارش های دقیق را در اختیار 

پولیس قرار می دهد.
در یک سال گذشته، امیدواری ها به توانایی ماموران پولیس افزایش 

یافته است.
این امید واری ها پس از آن افزایش یافت که چندین حمله بزرگ 
طالبان در شهر کابل از سوی پولیس با حداقل تلفات نظامی و ملکی 

خنثی شد.
فرمانده امنیه کابل می گوید که قرار است پولیس کابل به امکانات 
الکترونیکی مجهز شوند و بیشتر تمرکز این نیروها در کشف و خنثی 
وسایل  به  متکی  مسلح  مخالفان  و حمالت  جنایی  سازی حوادث 

الکترونیکی شود.
نبود سواد کافی و عدم آشنایی پولیس با تکنولوژی روز از چالش های 
عمده این نیروها به حساب می آید، اما جنرال ایوب سالنگی می گوید 

که تالش ها برای رفع این چالش ها آغاز شده است.

نیروهای موجود امریکا...
دریایی  نیروهای  فرمانده  معاون  به حیث  و حاال   
در  که  کرد  اعتراف  می کند،  خدمت  امریکا 
نیروهای  )حضور(  سطح  جاری  گفت وگوهای 

امریکایی در افغانستان شامل نیست.
این اعتراف او، مایه تعجب بسیاری نماینده گان بود. 
سناتور جان مک کین گفت: »این برای من جالب 
به دست  را  فرماندهی  است  قرار  که  است، کسی 
گیرد، حتا در این مباحث هم شرکت نداشته است. 
آیا شما مطمین هستید که این مسوولیت ها را متقبل 

شوید؟«.
دانفورد گفت بلی آماده چنین ماموریتی است. مک 
کین پاسخ داد که او با فرماندهان در همه سطوح 
در افغانستان صحبت کرده است و آن ها موافق اند 
 20۱4 سال  تا  موجود  نیروهای  حفظ  به  نیاز  که 
می باشد. زیرا بیرون کشیدن پیهم نیروها مانع انجام 

بسیاری ماموریت های شان می گردد.
مک کین گفت: »هرگاه ما نتوانیم ماموریت مان را 
به پایان برسانیم، من مطمین نیستم که چرا ما باید 
بمانیم. من فکر می کنم این چیزی است که بسیاری 

مان باید با آن دست و پنجه نرم کنیم«.
بین  نیروهای  کنونی  فرمانده  آلن،  جان  جنرال 
نیروهای  مورد شمار  در  اوباما  المللی و حکومت 
نظامی در سال 20۱3 و همچنان سقف نیروها برای 
سال 20۱4 مذاکره داشته اند. در پایان سال 20۱4 

باید مسوولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان 
سپرده شود.

قرار  تا سال 20۱4  نیروها  مورد سطح  در  تصمیم 
اوباما،  بارک  تا چند هفته دیگر گرفته شود.  است 
تناسب  به  امریکا،  متحده  ایاالت  جمهور  رییس 
را  اش  خواست  مکرراً  نظامی  فرماندهان  برخی 
ابراز  افغانستان  در  نیروها  تر  سریع  کاهش  برای 

داشته است.
جلسه استماع بعد از ماجرای عشقی جنرال

هنگامی  دانفورد  جنرال  تایید  برای  استماع  جلسه 
دیوید  عشقی  ماجرای  افتضاح  که  شد  برگزار 
پتریوس، رییس پیشین سازمان استخبارات مرکزی 
و  زبان هاست  بر سر  )سیا(  امریکا  متحده  ایاالت 
کشیده شدن پای جنرال جان آلن در این قضیه، بر 
این سر و صداها افزوده است. نامزد شدن جنرال 
آلن برای فرماندهی نیروهای ایاالت متحده امریکا 

در اروپا وابسته به نتایج تحقیقات است.
چندین سناتور در جلسه روز پنج شنبه از کار جان 
ستایش  افغانستان  در  نیروها  فرمانده  مثابه  به  آلن 
کردند، بدون آن که اشاره یی به این افتضاح نمایند. 
سناتورهای محافظه کار در مورد حمایت از طرح 
کاخ سفید برای بیرون کشیدن نیروهای جنگی در 
سال 20۱4 ابراز نگرانی نمودند. آنها از این هراس 
المللی در  بین  نیروهای  دارند که دست آوردهای 
گویند  می  آنها  برود.  دست  از  طالبان  علیه  جنگ 
متحده  ایاالت  درازمدت  تعهد  از  اطمینان  عدم 

امریکا سبب افزایش بی ثباتی می گردد.
عالوه بر این افزایش حمالت داخلی علیه سربازان 
ناتو این سوال را به میان آورده است که آیا نیروهای 
امنیتی افغانستان آماده به عهده گیری مسوولیت ها 
می باشند. مک کین، سناتور جمهوریخواه در این 
مورد  در  رییس جمهور  مکرر  »تاکید  مورد گفت: 
بدهد  نشان  که  این  بدون  نیروها  کشیدن  بیرون 
چه چیزی می تواند یک انتقال موفقانه و پایدار را 
تامین کند، فقط می تواند این اعتقاد را در افغانستان 
امریکا مصمم است  ایاالت متحده  تقویت کند که 
بیرون رود، بدون آن که فکر کند اوضاع واقعی از 

چه قرار است«.

دانفورد گفت مقابله با این برداشت که ایاالت متحده 
موفقیت  برای  می کند،  ترک  را  افغانستان  امریکا 
به  رسیدن  گفت  او  بود.  خواهد  مهم  استراتژیک 
آورد  دست  نیروها  مورد وضعیت  در  توافقنامه یی 
مهمی خواهد بود. او محتاطانه خوشبین است که 

امریکا و افغانستان به توافق امنیتی دست می یابند.
صریح  »بیان  موافقتنامه  این  گفت  دانفورد  جنرال 
شرکای  و  همسایگان  افغان ها،  برای  آور«  الزام  و 
متحده  ایاالت  که  ساخت  خواهد  فراهم  ایتالف 
پایان  تا  افغان ها  به  امنیت  انتقال  به  متعهد  امریکا 
دهه  طول  »در  همچنان  اما   ، می باشد   20۱4 سال 
انتقال بعد از سال 20۱4 نیازها را درنظر می گیرد«.

»فصل تازه در روابط دو متحد استراتژیک«
www.mandegardaily.com

عامل انهدام مجسمه های بودا...
کردند،   اعالم  افغانستان  حکومت  مقام های 
را  طالبان  بازداشتی های  از  تن  پاکستان هشت 
آزاد کرده و توافق کرده تعداد بیشتری را برای 

کمک به آغاز روند صلح آزاد کند.
این  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
تصمیم گیری در خصوص آزادسازی زندانیان 
وزیر  جمله  از  پاکستان  دولت  توسط  طالبان 
از  نشانه یی  که  می رسد  نظر  به  طالبان  عدلیة 
تمایل دولت اسالم آباد برای برداشتن گام های 
محکم به منظور انجام اقدامات بهتر برای سوق 

دادن گروه طالبان به سوی میز مذاکره است.
خواستند  که  افغانستان  حکومت  مقام  سه 
نامشان فاش نشود در خصوص نتایج مذاکرات 
حساس در اسالم آباد که طی سفر چهار روزة 
شورای صلح دولت افغانستان در هفته گذشته 
از  گروه  اولین  کردند  اعالم  گرفت،  صورت 
زندانیان روز پنجشنبه توسط مقام های پاکستانی 

آزاد شدند و دولت اسالم آباد همچنین موافقت 
کرده تا در آینده یی نزدیک برای کمک به سوق 
دادن طالبان برای انجام مذاکرات رسمی صلح، 

۱۵ تا 32 زندانی دیگر را آزاد کند.
یکی از این زندانیان آزاد شده، نور الدین ترابی، 
وزیر عدلیة دوران طالبان است که گمان می رود 
نقش اصلی در تخریب مجسمه ۱۵00 بودا در 
مرکز افغانستان را ایفا کرده است. طالبان که این 
مجسمه ها را نمادی از بت پرستی می دانست، 

آن ها را در سال 200۱ منهدم کرد.
به  کشور  این  متحدان  و  امریکایی  مقام های 
دنبال مذاکرات صلح با طالبان پیش از خروج 
نیروهای آمریکایی و بین المللی از افغانستان در 

پایان سال 20۱4 میالدی هستند.
همچنین دولت اسالم آباد نقش کلیدی در روند 
صلح میان دولت کابل و این گروه شبه نظامی 
طالبان  با  آباد  اسالم  میان  روابط  می کند.  ایفا 
به سال های دهه ۱۹۹0 میالدی باز می گردد و 
گمان می رود که بسیاری از رهبران این گروه 

شبه نظامی در داخل خاک پاکستان پایگاه هایی 
داشته باشند که این امر از زمان حمله نیروهای 
سال  در  افغانستان  به  آمریکا  رهبری  تحت 

200۱ صورت گرفته است.
جهانگیروال،  طالبان،  عدلیة  وزیر  بر  عالوه 
معاون ویژة مال عمر، رهبر طالبان، قطاب، یکی 
سابق والیت  والی  عبدالسالم،  طالبان،  رهبران 
بغالن در دولت طالبان، مولوی متی اهلل، رییس 
گمرک کابل، محمد، والی سابق والیت قندوز، 
از فرماندهان سابق  الدین آقا، یکی  سید سعد 
در  ارتباطات  وزیر  معاون  داد،  اهلل  و  طالبان 

دولت طالبان از آزاد شده گان هستند.
طالبان  زندانی   40 بین  در  تن  هشت  این 
افغانستان هستند که دولت کابل خواهان آزادی 
آن ها است. همچنین  مالعبدالغنی برادر معاون 
این  میان  در  نیز  طالبان  رهبر  عمر،  مال  سابق 
40 زندانی است که در سال 20۱0 میالدی در 

پاکستان دستگیر و زندانی شده است.

قاچاق بر عمدة مواد...
 صنعت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان است و اتکای طالبان به 
قاچاق مواد مخدر برای تمویل اعمال تروریستی و خشونت شان را 

برجسته می سازد«.
طالبان  فرمانده  این  متحده،  ایاالت  داری  خزانه  وزارت  گفته  به 
نقش  مخدر  مواد  قاچاق  و  هرویین  تولید  مختلف  سطوح  در 
نیز  می کند و خودش  رهبری  را  قاچاقبران  دیگر  با  دارد، جلسه ها 

محموله های مواد مخدر را به دست می آورد.
مواد مخدر یکی از منابع اصلی تمویل کننده طالبان است. مقام های 
افغانستان نگران اند که با خروج نیروهای بین المللی، ممکن است 
افغانستان  یابد.  افزایش  کشور  این  در  مخدر  مواد  تولید  و  کشت 
بزرگ ترین تولید کننده مواد مخدر است و ۹0 درصد مواد مخدر 

جهان را تولید می کند. 
الحاج ولی علیزی، رییس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر در پارلمان 
افغانستان گفت: »همین که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، 
کشت مواد مخدر افزایش خواهد یافت. تنها طالبان نیستند که درگیر 

قاچاق مواد مخدراند، همگی شامل اند«.
و  طالبان  مورد  در  کتابی  ترور،  »بذر  نویسنده  پیترس،  گراتچین 
در  مهم  شخص  یک  بریچ  »مال  گوید:  می  مخدر«،  مواد  تجارت 
رهبری کنونی طالبان است«. به گفته او، وارد کردن نام این فرمانده 
طالبان در فهرست قاچاقبران مواد مخدر، پیچیدگی دیگری را برای 
با طالبان  امریکا خلق می کند که در تالش مصالحه  ایاالت متحده 

است.

» سنگسار«...
کتاب  نویسنده  برادوی  پائوال  با  نامشروع  روابط  داشتن  دلیل  به 

بیوگرافی خود از ریاست سیا استعفا کرد.
سخنگوی طالبان گفت: پتریوس به دلیل این اقدام شنیع خود طبق 

قوانین طالبان باید سنگسار شود.
در ادامه این سخنگو از جامعه جنسی آزاد امریکا انتقاد کرد و آنرا 

بی آبرویی خواند.
آمریکایی را مورد تمسخر  این جنرال  وی همچنین »سبک  سری« 
قرار داد و گفت: همه امریکایی ها مثل هم هستند و این چیز جدیدی 

نیست.
نیروهای  فرمانده  آلن  جان  جنرال  پتریوس،   رسوایی های  ادامه  در 
انتقاد شدید قرار گرفت و  امریکایی مستقر در افغانستان نیز مورد 
همین امر اقدامات وی را در مبارزه با شبه نظامیان طالبان تحت تاثیر 

قرار می دهد.
جان آلن نیز به دلیل ارتباط با پرونده پتریوس مورد بازجویی قرار 

گرفت و هر روز ابعاد این رسوایی گسترده تر می شود.
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طالبان  زندانیان  رهایی  از  افغانستان  دولت  توقع 
به  کشور  این  کمک  و  پاکستان  بازداشتگاه های  از 

گفت وگوهای صلح، »بی جا و بیش از حد است.«
وحید مژده آگاه سیاسی با بیان این مطلب می گوید که 
دولت  و  نیست  پاکستان  نزد  معضل  تمامی  حل  کلید 

افغانستان بی جا به این کشور دل بسته است.
وانمود  اسالم آباد  مقام های  که  است  گفته  همچنان  او 
می سازند که کلید حل مشکالت افغانستان نزد آن هاست؛ 
اما به باور آقای مژده، آن ها با این چال جدید در تالش 

سبوتاژ و تضعیف مذاکرات قطر هستند. 
در  گذشته  هفتة  صلح  عالی  شورای  اعضای  و  رییس 
پروسة  در  خواستند  کشور  این  از  اسالم آباد  به  سفری 

صلح با افغانستان همکاری کند. 
یکی از درخواست های هیات شورای عالی صلح رهایی 
جمعی از فرماندهان طالبان بود که پاکستان با آن  موافقت 

کرده است.
توقع  که  می گوید  سیاسی  امور  تحلیلگر  مژده  وحیده 
دولت افغانستان از دولت پاکستان برای کشانیدن طالبان 

به میز مذاکرات صلح بیش از حد است.
به گفتة این آگاه سیاسی، دولت کابل فکر می کند که کلید 
حل تمامی معضل افغانستان به دست پاکستان است که 
این  از  تاکنون  اسالم آباد  زیرا  می باشد،  اشتباه  یک  این 

نگاه دولت افغانستان نفع زیادی برده است.
وحید مژده گفت: »خودم با طالباِن حاضر در مذاکرات 
در  آنان  و  کرده ام  دیدار  عربی  متحدة  امارات  در  قطر 
گفت وگو با من به شدت با پاکستان مخالفت نشان داده 
اند و گفته اند که پاکستان جفایی که به مجاهدین، جهاد 
و رهبران جهادی افغانستان و طالبان کرده است، از یاد 

ما نمی رود.«
دولت  خواست  و  توقع  که  گفت  سیاسی  آگاه  این 
از »زمین  این کشور،  از  پاکستان و طالبان  از  افغانستان 

تا آسمان فرق دارد«.
مژده تصریح کرد: حکومت پاکستان نمی تواند طالبان را 
دست بسته به مذاکرات صلح بکشاند، زیرا آن ها خود با 
طالبان پاکستانی که از وزیرستان شمالی تا بحر هند نفوذ 

دارند، درگیر هستند.
بازداشتگاه های  از  با اشاره به رهایی زندانیان طالبان  او 
پاکستان گفت که اسالم اباد از مذاکرات جاری در قطر 
بدور مانده و به همین دلیل تالش دارد که این مذاکرات 
را تضعیف سازد و این یک چال نو پاکستان است که 
نشان می دهد کلید حل مشکالت افغانستان در دست اش 

می باشد.
او اضافه کرد: پاکستان با این چالش می خواهد وقت را 
سپری کند و با این نیرنگ پاکستان ما به نتایج مطلوب 

در مذاکرات صلح دست نمی یابیم.
از  طالبان  زندانیان  رهایی  که  گفت  مژده  آقای 
اما  است،  پیش  به  گامِ  یک  پاکستان  بازداشتگاه های 
زیرا  است؛  بی جا  دارد  مساله  این  از  دولت  که  توقعی 
طالبان بانفوذتری پیش از این به پروسة صلح پیوستند، 
مثل مال آغاجان معتصم که تصور می شد با پیوستن او به 
پروسه صلح جمع کثیری از طالبان به دولت افغانستان 

بپیوندند؛ اما ما چنین مسالة را شاهد نبودیم.
»آزادی مرد شماره دوم طالبان«

دولت  که  اند  نگاشته  گذشته  روز  پاکستانی  رسانه های 
پاکستان پس از سفر هیات شورای عالی صلح افغانستان 
به این کشور و درخواست آزادی تعدادی از چهره های 
طالبان، آزادی مال عبدالغنی برادر مرد شماره دو طالبان 

را نیز مورد بررسی قرار داده است.
این منابع خبری گزارش دادند: در آخرین روز از سفر 
افغانستان، صالح  سه روزه اعضای شورای عالی صلح 
الدین ربانی رییس این شورا و هیات همراه در مذاکره با 
مقامات ارشد دولت پاکستان درباره آزادی مال عبدالغنی 

برادر بحث و تبادل نظر کردند.
پاکستانی  مقامات  نوشت:  باره  دراین  داون  روزنامه 
سرکرده های  آزادی  به  نسبت  بیشتری  پذیری  انعطاف 
درخواست  اند  داده  وعده  و  داده  خودنشان  از  طالبان 
بررسی  را  برادر  عبدالغنی  مال  آزادی  برای  نظر  مورد 

خواهند کرد.
بااین حال، هرگونه تصمیم در این زمینه پس از مشاهده 
نفر   ۱0 شامل  که  طالبان  گروه  اولین  آزادی  وضعیت 
پاکستان  سوی  از  طالبان  متوسط  درجه  فرماندهان  از 

می باشد، اتخاذ خواهد شد.

وحيد مژده:

رهایی زندانیان طالبان نتیجه نمی دهد

والی نام نهاد طالبان

 قاچاق بر عمدة مواد مخدر

ایاالت متحده امریکا یکی از فرماندهان ارشد طالبان 
به نام مال نعیم بریچ را در فهرست قاچاقبران عمدة 
مواد مخدر شامل کرده است. گفته شده است که این 
فرمانده طالبان به گونة جدی در تولید و صدور مواد 

مخدر در والیت هلمند سهیم است.
مال  که  گفت  شنبه  پنج  روز  امریکا  متحده  ایاالت 
هلمند،  والیت  در  طالبان  نهاد  نام  والی  بریچ،  نعیم 
از  محافظت  و  مخدر  مواد  قاچاق  هماهنگی  در 
بارزدن  و همچنان  مخدر  مواد  محلی  تولیدکننده گان 
کمک  پاکستان  و  ایران  به  مخدر  مواد  محموله های 

می کند.
ایاالت متحده  او در  براین اساس، هرگونه دارایی که 
همچنان  و  می گردد  مسدود  باشد  داشته  امریکا 
امریکایی ها نمی توانند با او داد و ستد مالی و تجارت 
داشته باشند. قباًل قاچاقبران مواد مخدر از مکسیکو، 

ونزویال و کولمبیا در این فهرست داخل شده بودند.

امریکا همچنان  متحده  ایاالت  داری  مقام های خزانه 
گفتند که این فرمانده طالبان خودش یکی از تاجران 
مواد مخدر است. به گفته مقام های خزانه داری ایاالت 
فرماندهان  دیگر  به  مارچ  ماه  در  بریچ  مال  متحده، 
تالش های  با  که  کرد  صادر  کتبی  دستور  طالبان 
محو  برای  ایتالف  نیروهای  و  افغانستان  حکومت 

کشت خشخاش، مبارزه کنند.
وزارت خزانه داری ایاالت متحده امریکا گفت: »بریچ 
را  طالبان  مخدر  مواد  از  پول حاصله  که  است  گفته 
نجات می دهد، و بنابراین به هر قیمتی که شده باید 

کشتزارهای مواد مخدر محافظت گردد«.
اطالعات  و  تروریسم  بخش  مسوول  کوهین،  دیوید 
گفت:  امریکا  متحده  ایاالت  داری  خزانه  در  مالی 
»اقدام امروزی نشان دهنده شمولیت مستقیم رهبری 
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»کابل نسبت به لندن شاهد 
حوادث جنایی کمتری است«

پایتخت  پولیس  فرماندهان  هفته یی  یک  کنفرانس  بررسی 
کشورهای جهان در واشنگتن نشان می دهد که کابل نسبت 

به لندن کمتر شاهد حوادث جنایی بوده است.
جهان  کشورهای  پایتخت های  امنیة  فرماندهان  کنفرانس 
دیگر  کشور  ده ها  و  امریکا  بریتانیا،  افغانستان،  شمول  به 
جانب  از  کنفرانس  این  در  که  شد  برگزار  واشنگتن  در 
کابل  شهر  امنیه  فرماندة  سالنگی  ایوب  جنرال  افغانستان 

شرکت کرده بود.
اختیار  در  که  دنیا  روز  تکنولوژی های  کنفرانس،  این  در 

پولیس قرار می گیرد، به نمایش گذاشته شد.
پولیس  بیشتر  تمرکز  جهان،  کشورهای  پایتخت های  در 
به وسایل و امکانات الکترونیکی وابسته است، اما جنرال 
ایوب سالنگی می گوید که در شهر کابل، به سبب نبود این 
داشته  فیزیکی  حادثه حضور  هر  در  پولیس  باید  وسایل، 

باشند.
آقای سالنگی به خبرگزاری بخدی گفت: »در کابل اگرچه 
امکانانی مانند کمره مخفی و دیگر وسایل الکترونیکی در 
اختیار پولیس قرار گرفته است، اما با آنهم، فشار فیزیکی 

باالی پولیس بیش از حد است.«...
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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 ۱3۹3 / 20۱4 
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


