
پولیس محافظت نورستان، پول های نماینده گی بانک مرکزی 
افغانستان را در پارون مرکز این والیت به یغما برده است. 

والی نورستان مي گوید که نیروهای پولیس موظف به خاطر 
امنیت بانک، پول های نماینده گی بانک مرکزی را در مرکز 

آن والیت، به سرقت برده اند.
حادثه،  این  که  است  گفته  نورستان   والی  نورستانی  تمیم 
دوشب قبل در شهر پارون مرکز آن والیت، به وقوع پیوسته 

است.
وی افزود: سه تن از نیروهای پولیس که موظف برای تامین 

شب  بودند،  مرکزی  بانک  نماینده گی  نماینده گی  امنیت 
هنگام، تمامی پول ها را به سرقت برده و فرار کرده اند.

نورستانی گفت که  دو تن از این پولیس ها، صبح روز گذشته 
درمنطقه کانتیوا در مربوطات مرکز این والیت، دستگیر شده 

و به مرکز انتقال داده شده اند.
او در مورد مبلغ پول سرقت شده اظهار بی خبری کرد گفت: 
هرزماني که دو پولیس بازداشت شده با پول سرقت شده به 

مرکز  والیت منتقل شوند، مبلغ پول مشخص مي گردد.
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احساس قدرشناسی و سپاس را در خود تقویت کنید؛ این عواطف از معنوی ترین 
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مشرف:

 به دولتی تحت 
فرمان در کابل 

زنی از سوی شوهرش شب گذشته در ولسوالی اوبه هرات سر نیاز داریم
بریده شد.

بست  خبرگزاری  به  هرات  والی  سخنگوی  نوری  الدین  محی 
باستان گفت که شوهر این خانم نیمه های شب گذشته در منطقۀ 

جینوا ولسوالی اوبه هرات خانمش را با کارد سر بریده است.
او افزود که شوهر این خانم فرار نموده است و پولیس در تعقیب 
بازداشت شده  قتل  این  ارتباط  به  نفر  اما یک  می باشد،  مرد  این 

است.
دانسته و گفت  اختالفات خانواده گی  را  قتل  وی همچنان علت 

تحقیقات در این زمینه جریان دارد.
منطقۀ  در  را  نوجوان  پسر  یک  طالبان  که  گفت  همچنان  نوری 
ویزیت  که  این  از  پس  هرات  شیندند  ولسوالی  زیرکوه  پرمکان 
به  آوردند،  بدست  جیبش  از  را  امنیتی  مسووالن  از  یکی  کارت 

شکل فجیع به قتل رساندند.
گفتنی است که چندی قبل نیز یک...     ادامه صفحه 6

رییس شورای عالی صلح پس از سفر سه روزه به پاکستان 
می گوید که ارادة سیاسی اسالم آباد برای تامین صلح در 

افغانستان تغییر کرده است.
صالح الدین ربانی رییس شورای عالی صلح روز شنبه در 
کابل به خبرنگاران گفت که »دستاوردهای قابل توجهی« 
در  این  است.  داشته  پاکستان  از  روزه اش  سه  دیدار  در 
حالی است که هفته گذشته، برخی از شورشیان طالبان که 

در پاکستان زندانی بودند، رها شدند.
او گفت: پاکستان رسمًا از دیدگاه و راهکارهای شورای 
عالی صلح برای رسیدن به یک صلح پایدار در چارچوب 
یک اعالمیۀ مشترک حمایت خود را اعالن کرد. ظاهراً 
که  اند  دریافته  پاکستانی  مقام های  که  می شود  معلوم 

همکاری نزدیک، دوامدار و مستمر بین افغانستان و 
پاکستان می تواند در جهت تقویت تالش های صلح 
موثر تمام شود. البته این دیدگاهی است که ما پیش 

از آن تاکید داشتیم.«
به  سفر  از  ما  »هدف  گفت:  ربانی  الدین  صالح 
روند  برای  آباد  اسالم  حمایت  جذب  پاکستان 
صلح در افغانستان بود. من می توانم که نتایج این 

گفت وگوها را قابل توجه بگویم«.
افغانستان بارها از پاکستان خواسته است تا با رهایی 
رهبران شورشیان از زندان، از آنچه »مذاکرات صلح 

می  نامیده  مخالف«  مسلح  های  گروه  دیگر  و  طالبان  با 
شود، حمایت کند.

رییس شورای عالی صلح افغانستان خاطر نشان کرد: »با 
تالش های ما، مقامات پاکستانی...         ادامه صفحه 6

قتل فجیع یک زن و  
کودک در هرات

رییس شورای عالی صلح:

ارادة سیاسـی پاکستان تغییر کـرده است

کارشناس منطقه:

معاملة بزرگی میان افغانستان و پاکستان در جریان است

نماینده گی بانک مرکزی  در نورستان به یغما رفت
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یک  که  است  معتقد  منطقه  مسایل  ارشد  کارشناس  یک 
معاملۀ بزرگ بین پاکستان و افغانستان برای حل موضوع 

طالبان در جریان است.
محمد پیرمالزهی در گفت وگو با فارس با تاکید بر این 
که بحث اصلی در مورد وضعیت افغانستان پس از خروج 
عنوان  است،   2014 در  کشور  این  از  خارجی  نیروهای 
کرد: دو نگرانی اصلی در حال حاضر در مورد این کشور 

مجددا  قهرآمیز  طریق  از  طالبان  اینکه  اول  دارد.  وجود 
با توجه به این که هنوز نیروهای نظامی  حمله ور شود، 
افغان در حد و توانی نیستند که بتوانند به صورت مستقل 
واقع خطر  در  کنند.  مقاومت  امریکا  و  ناتو  نیروهای  از 
در  نیز  دوم  نگرانی  دارد.  وجود  وقت  حکومت  سقوط 
خصوص ادامه حمایتی است که از دید افغانستان، کشور 
پاکستان از گروه طالبان و شبکه حقانی... ادامه صفحه 7

صفحه 6

در صورتی که یک جنگ جاسوسی یا تالش برای 
ایجاد یک افغانستان مخالف پاکستان وجود داشته 
باشد، ما نیز این حق  را داریم که یک افغانستان 

موافق و طرفدار پاکستان ایجاد کنیم



سفر رییس شورای عالی صلح به پاکستان، 
بوده  همراه  بی پیشینه یی  دستاوردهای  با 
است؛ البته اگر بتوان آن را دستاورد مثبت 

خواند.
پاکستان  جانب  از  معموالً  این،  بر  قبل 
زمینۀ  در  وعده هایی  افغانستان  هیأت  به 
مذاکرات صلح سپرده می شد؛ اما این بار بر 
خالف گذشته، دست کم 9 نفر از مقامات 
و زندانیان طالبان رها شده است که دولت 
افغانستان آن را نشانۀ حسن نیت پاکستان در 
قبال همکاری های صلح آن کشور خوانده 
است. افزون بر این، مقامات پاکستان وعده 
سپرده و گفته است که پس از این، پاکستان 
نخواهد  موشک پراکنی  افغانستان  خاک  به 
کرد و تا جای ممکن در بازگشِت صلح به 

منطقه کمک خواهد کرد.
بزرگ  گردهمایی  دیگر،  مهم  نکات  از   
میان عالمان دین است که گفته شده در آن 
نشست، علمای هر دو کشور دربارة حرام 
بودِن حمالت انتحاری فتوا صادر خواهند 

کرد.
 با آن که کنش های یادشده از سوی پاکستان، 
امور واقع شده  استند و دریافت های بدبینانه 
از آن خیلی منطقی نمی نماید، اما با آن هم 
وجود  رابطه  این  در  زیادي  خوش بینِی 

ندارد.
دالیلی وجود دارند که پیچیده گی مذاکرات 
نخست  می دهند.  نشان  را  صلح  جاری 
می دهد  نشان  گذشته  تجارب  آن که، 
نیست  مستقیم  صراطی  هیچ  به  پاکستان 
آن  به  فقط  بسیارش،  وعده های  به رغم  و 
چیزي عمل مي کند که منافع خودش را در 
تغییر  برای چرایی  نشانه یی  دارد. هیچ  پي 
یک  مگر  نمی شود  دیده  پاکستان  موضع 
ایاالت  نیروهای  این که؛ خروج  آن  و  چیز 

امریکا و غرب  استخبارات  ناتو،  متحده و 
پِس  در  آن ها  و  باشد  کرده  گود  وارد  را 
پرده با پاکستان به توافقاتی دست پیدا کرده 

باشند. 
بیانگر  خود  عوامل،  این  بودن  مبهم 

پیچیده گِی مذاکرات جاری صلح است.
است  نهفته  طالبان  خاموشی  در  دوم  نکتۀ 
روشن  را  رسمی شان  موضع  کنون  تا  که 
آیا  این که  نظیر  پرسش های  اما  نکرده اند. 
طالبان به برنامه ها و تصامیم پاکستان تمکین 
پیش شرط های  بر  طالبان  آیا  کرد،  خواهند 
گذشتۀ شان پافشاری می کنند و یا این که از 
خیرش می گذرند و چه چیزی آن ها را به 
پای میز مذاکره خواهد کشاند را، حمالت 
روزمرة طالبان پاسخ منفی به آن ها مي دهد، 
که این خود کالِف صلح را بیشتر سردرگم 

می سازد.
تا  نخست  از  صلح  گفت وگوهای  ماهیت 
چنان که  است؛  بوده  پرسش  مورد  کنون 
تاکید  آن  بر  پیوسته  برنامه  این  مخالفاِن 
با  که  نیستند  گروهی  طالبان،  که  داشته اند 
آنان مذاکره شود. آنان مخالف دموکراسی، 
حقوق زن و بشر و در کل مخالف روند 
کنونی در افغانستان اند. بسیاری از آنان به 
متهم  جنایات جنگی  و  بشر  نقض حقوق 
اکنون  همین  شوند.  محاکمه  باید  و  اند 
رهایی نُه نفر از فرماندهان و مقامات طالبان 
مردم و جامعۀ مدنی  میان  سروصدایی در 
مذاکرات  این  می گویند؛  که  کرده  ایجاد 
و  کرده  رها  زندان  از  را  مردم  قاتالن  تنها 
از  می سازد.  سوار  آن ها  گردة  بر  دوباره 
عنوان  به  طالبان  فرماندهان  رهایی  این رو، 
مبهم  نیز  پروسه  این  اجرایی  ضمانت های 
استوارِی  و  برگشت  این که  می نماید. 
برای  راهی  نظام،  بدنۀ  بر  مسلح  مخالفان 

صلح باز خواهد کرد، خود سوالی ست که 
از همان آغاز وجود داشته و تا کنون برای 

آن پاسخی وجود ندارد.
که  اند  باور  این  به  آگاهان  از  بسیاری 
تالش  طالب،  زندانیان  رهایی  با  پاکستان 
دارد خود را در پروسۀ صلح همکار نشان 
به  می تواند  هم  ترفند،  این  چنان که  دهد؛ 
حل  کلید  هم  و  شود  تمام  طالبان  سود 
مشکالت در نزد حکومت افغانستان تصور 
شود. اگر این تحلیل و باور پذیرفته شود، 
این خود چالش بزرگی فراراه نظام کنونی 
خواهد بود و بیش از پیش، ناکامِي دور تازة 

گفت وگوهای صلح را نشان می دهد.
این  مساله  اکنون  باال،  موارد  به  توجه  با 
است که سرنوشت صلح و آیندة افغانستان 
به کجا خواهد رسید؟ در حال حاضر هیچ 
پاسخی برای آن در دست نیست. نه تفسیر 
است  دست  در  همه  این  از  منفی  بسیار 
در  اتفاقی  هر  امکان  بنابراین،  مثبت.  نه  و 
پایان این برنامه متصور است؛ امکان این که 
طالباِن  همۀ  وعده اش،  مطابق  پاکستان 
زندانی را رها سازد بی آن که صلح  و ثباتي 

به میان آید.
انعطاف  به  حکومت،  که  می رسد  نظر  به 
است؛  خوش بین  پاکستان  موضع  تغییر  و 
اما مردم و نهادهای غیرحکومتی، تصوري 
برعکس دارند. در شرایط کنونی، نظر هر 
دوجانب درست می نماید؛ حکومت به دلیل 
نشانه هایی که در دست دارد و مردم نظر به 

تجربه هایی که از گذشته دارند.
بنابراین، باید منتظر ماند تا وقایِع بعدی رخ 
کنند؛  روشن  را  مبهم  وضعیِت  و  بنمایند 
افغانستان  دولت  و  مردم  که شاید  وقایعي 

را به شدت غافل گیر سازند.

2سال چهارم y شمارة نه صد و سی و هشتم y یکشنبه 28 آبان/عقرب y 1391 18 نوامبر 2012 www.mandegardaily.com

منوچهر

مـذاکرات صلح پیچیده 
می شود

 

و  افغانستان  به  عالي صلح  رییس شوراي  بازگشت  دنبال  به 
پاکستان، سفیر  از زندان  از زندانیان طالبان  رهایي هشت تن 
زندانیاِن  به زودي همۀ  که  است  گفته  پاکستان  در  افغانستان 
طالبان از زنداِن آن کشور رها خواهند شد. این مسأله مي تواند 

از زاویه هاي بسیاري مورد توجه قرار گیرد.
پاکستان هم چنان بر سِر استراتژی های کالن خود در منطقه، با 
ایاالت متحدة امریکا،  افغانستان و از جمله  کشورهای متحد 
در حال چانه زنی و زورآزمایی است. پاکستانی ها تالش دارند 
که نقش محوری را در رابطه با مسایل افغانستان بازی کنند؛ 
آِن  از  طالبان  حاکمیِت  سال های  در  کشور  این  که  را  نقشی 
خود کرده بود و تا امروز بر سر نحوه و انجامِ آن کوتاه نیامده 
است. پاکستان از این می هراسد که در مناسبات منطقه یی از 
که  را  امتیازهایي  و  شود  سابِق خود جدا  بین المللِی  متحدان 
حاصل  بودن  منطقه یی  ژاندارم  ازای  در  غربی  کشورهای  از 

می کرد، از دست بدهد. 
از جانب دیگر، پافشاری های دولت افغانستان بر سِر مدیریت 
روند صلح، غربی ها را برای مدتی مجاب کرد که نقش اصلی 
را به جای پاکستانی ها، دولت مردان افغانستان بازی کنند؛ ولی 
بازی سراپا بی برنامه و توام با کاستی رهبران کشور سبب شد 
که به زودی متحدان بین المللِی افغانستان به این نکته پی ببرند 
که این افراد توانایی مدیریت صلح در کشورِ خود را ندارند. 
برای  و  خورد  را  ارگ  فریِب  اشتباه  به  جهانی  جامعۀ  شاید 
مدت کوتاهی پای خود را از این روند بیرون کشید؛ ولی در 
حال حاضر وضعیت دگرگون شده و گویا امریکایی ها دیگر 
از مدیریت صلح به وسیلۀ دولت مردان کشور مأیوس به نظر 
می رسند؛ چیزي که می تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد. 
بر اساس برخی گزارش ها، در حال حاضر امریکایی ها تالش 
صلح  روند  در  را  پاکستانی ها  نقش  دیگر  بار  یک  که  دارند 
پُررنگ کنند. به گفتۀ برخی آگاهان، این تالش ها تنها محدود 
ایجاد  بلکه  نیست،  صلح  روند  در  پاکستان  نقش  ارتقای  به 
زمینه برای قانع کردِن گروه های شورشی و از جمله شورای 
کویته و طالبان برای مشارکت سیاسی در افغانستان است. حاال 
مشخص نیست که این برنامه چه گونه و با چه مکانیزمی قرار 
است انجام شود؛ ولی در این که پاکستانی ها یک بار دیگر خود 
پیروز  کشور،  دولت مردان  سیاست های  ناکارآمدی  به دلیل  را 

این میدان حس می کنند، نمی توان شک کرد. 
از جانب دیگر، در این هم شکی نیست که هیأت شورای عالی 
با  صلح همان گونه که با دست های خالی وارد پاکستان شد، 
دست های خالی نیز به کشور برگشت. شاید برخی از مسووالِن 
این شورا از سازنده بودِن این سفر سخن بگویند، ولی ما تجربۀ 
سفرهایي از این دست را در گذشته هم داشته ایم؛ سفرهایي 
که در سطوح مختلف در طول ده سال گذشته پیوسته صورت 
به  افغانستان،  در  صلح  و  امنیت  تامین  به جای  ولی  گرفت، 

تنش های بیشتر و درگیری های بزرگ تر انجامید. 
صلح در افغانستان قبل از داشتن پیوند مطلق با این و یا آن 
کشور بیگانه و همسایه، یک امر داخلی است. در این که دولت 
افغانستان در برنامۀ صلح جایگاه مردم را یک سره به فراموشی 
که  برنامه هایي  تمام  در  ورزید.  شک  نمی توان  است،  سپرده 
برای تامین صلح و امنیت ارایه شده، مشخص نیست که مردم 
چه نقش و سهمی خواهند داشت. هم چنین مذاکره با این و یا 
آن جناح مسلح که عماًل از استخبارات بیگانه دستور می گیرند، 
نمی تواند به هیچ نتیجۀ مثبتی در رسیدن به صلح و ثبات در 
سوی  از  عمداً  که  صلح  به  بیرونی  نگاه  شود.  منجر  کشور 
دولت مردان کشور انجام می شود، تردیدهای زیادی را در میان 
حاال  از  مردم  است.  داشته  پی  در  روند  این  به  نسبت  مردم 
که  می کنند  فکر  و  هستند  گفت وگوهایی  چنین  انجام  نگران 
برخی ها سرنوشت و آیندة سیاسی کشور را به قمار گذاشته اند. 
البته این دیدگاه زیاد هم بی اساس نمی نماید، چون در ده سال 
گذشته هر آن چه که در پیوند به صلح صورت گرفته، عماًل به 

زیان مردم تمام شده است. 
فعلی  دولت  که  است  این  صلح  با  رابطه  در  دیگر  مسالۀ 
دیگر توانایی خود را در مدیریت صلح از دست داده است. 
با جریان های  از هر گونه مذاکره و گفت وگو  قبل  افغانستان 
از  برخاسته  و  نیرومند  دولتی  به  کشور،  منازعات  در  دخیل 
آرای مردم نیاز دارد که ضمن بازتاب نظرات آن ها، از حمایت 
بی دریغ مردمی نیز برخوردار باشد. صلح در سایۀ یک دولت 
مردمی امکان پذیر است و نه دولت هایي که راه خود را از مردم 
جدا کرده اند و به سرنوشت و آیندة آن ها اهمیت نمی دهند. 
پاکستان به هر رو در صدد تامین منافِع خود است و این کشور 
به هر شکل ممکن تالش می کند که هیچ گفت وگویی در زمینۀ 

صلح در افغانستان به نتیجۀ مشخصی نیانجامد.

هوشیار باشید
پاکستان در پي منافع 

خودش است!
بسیاری از آگاهان به این باور اند که پاکستان با رهایی زندانیان طالب، تالش دارد خود را در پروسۀ صلح همکار نشان دهد؛ 

چنان که این ترفند، هم می تواند به سود طالبان تمام شود و هم کلید حل مشکالت در نزد حکومت افغانستان تصور شود. 
اگر این تحلیل و باور پذیرفته شود، این خود چالش بزرگی فراراه نظام کنونی خواهد بود و بیش از پیش، ناکامِي دور تازۀ 

گفت وگوهای صلح را نشان می دهد.
اکنون مساله این است که سرنوشت صلح و آیندۀ افغانستان به کجا خواهد رسید؟ در حال حاضر هیچ پاسخی برای آن در 
دست نیست. نه تفسیر بسیار منفی از این همه در دست است و نه مثبت. بنابراین، امکان هر اتفاقی در پایان این برنامه 
متصور است؛ امکان این که پاکستان مطابق وعده اش، همۀ طالباِن زندانی را رها سازد بی آن که صلح  و ثباتي به میان آید.



ویلیام هیگ گفته است که از تعهد رهبران گروههای مخالف دولت 
سوریه برای احترام به حقوق بشر، تشویق تکثر سیاسی و رعایت 

حقوق بین الملل خشنود است
گروه های  که  است  گفته  بریتانیا،  خارجه  امور  وزیر  هیگ،  ویلیام 
مخالف دولت سوریه می توانند جایگزین سیاسی قابل اعتباری برای 

دولت بشار اسد باشند.
مخالفان  رهبران  از  گروهی  با  دیدار  از  قبل  بریتانیا  خارجه  وزیر 
سوریه در لندن گفت که بریتانیا می خواهد آنها را به عنوان نماینده 

واقعی مردم سوریه به رسمیت بشناسد.
او گفت که پیش از آن، بریتانیا باید مطمئن باشد که مخالفان دولت 
به  و  برخوردارند  مردم  واقعی  حمایت  از  سوریه  در  اسد  بشار 

دموکراسی متعهد هستند.
توسط  شده  وضع  ممنوعیت  رفع  خواستار  همچنین  بریتانیا  دولت 
اتحادیه اروپا در فروش سالح به دو طرف درگیر در سوریه است تا 

بتواند مخالفان دولت سوریه را مسلح کند.
آقای هیگ گفته است که از تعهد رهبران گروه های مخالف سوریه 
برای احترام به حقوق بشر، تشویق تکثر سیاسی و رعایت حقوق 

بین الملل خشنود است.
فرانسه از قبل رهبران مخالفان را به عنوان دولت رسمی آینده سوریه 

به رسمیت شناخته بود.
دولت  مخالفان  رسمی  شناسایی  در  امریکا  و  بریتانیا  تاخیر  دلیل 
سوریه این بوده است که برخی از آنها متهم هستند که در خشونت 
و سرکوب مشارکت داشته اند و برخی دیگر متهم به داشتن ارتباط 

با گروههای تندرو )سلفی( و تروریست هستند.
همتای  با  آینده  دوشنبه  روز  بریتانیا  خارجه  امور  وزیر  است  قرار 

فرانسوی خود دیدار و در خصوص اوضاع سوریه مذاکره کند.
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»عهدهای شکستة دولت بحرین«
»بیش از یکسال قبل بحرین، این کشور حاشیه یی 
در خلیج فارس، گامی غیرمعمول و بسیار مهم به 
سمت پایان دادن به درگیری های تنش زا میان 
خانواده حاکم آل خلیفه و یک جنبش گسترده از 

مخالفان این کشور برداشت. ملک حمد بن عیسی 
آل خلیفه، پادشاه بحرین در حالی که به نقض 
حقوق بشر متهم است، متعهد شد تا 26 طرح 
اصالحی را که توسط کمیسیون مستقل تحقیق 
بحرین پیشنهاد شده بود تحقق بخشد اما این 
تعهدات هیچ گاه تحقق نیافت و تکمیل نشد.«

نقض حقوق بشر در بحرین شامل افزایش استفاده از 
نیروهای پلیس، شکنجه، گرفتن اعتراف با استفاده از 
پادشاه  قول های  و  است  ناعادالنه  دادگاه های  و  زور 

اجرایی نشده است.
در گزارشی که قرار است توسط »پروژه دموکراسی در 
خاورمیانه« منتشر شود، آمده که تنها سه مورد از این 
26 اقدام اصالحی تحقق یافته اند و یکی از مهمترین 
زندانیان  تمامی  آزادی  درخصوص  که  موارد  این 
سیاسی و تسهیل در کنترل های موجود بر آزادی بیان 

می شود، تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.
رژیم  با  مخالفت  سردرمدار  که  افرادی  محکومیت 
بحرین هستند از جمله پزشکانی که معترضان مجروح 
را در جریان درگیری ها در این کشور درمان می کردند، 
بار دیگر تایید شده است و نبیل رجب، یکی از فعاالن 

حقوق بشر نیز بار دیگر زندانی شده است.
خلیفه  آل  رژیم  میالدی،  جاری  سال  اکتبر   30 در 
مردمی  تظاهرات  منع  درخصوص  را  شدید  اقدامی 
از  تابعیت 31 تن  نیز  در بحرین اعمال کرد و اخیرا 
شهروندان این کشور را لغو کرد که رهبران مخالف و 
در تبعید و اعضای سابق پارلمان بحرین نیز از جمله 
این افراد هستند. این اقدام بیش از پیش سرکوبگرایانه 
اصالحات  ایجاد  جای  به  بحرین  دولت  می نماید. 
بیشتر  سرکوب  به  تعهداتش  به  بخشیدن  تحقق  و 
افراطی  باعث  که  است  امری  این  است.  زده   دست 
افزایش  در جریان  که  به طوری  مخالفان شده  شدن 
پنج بمب  این کشور حوزه خلیج فارس،  تنش ها در 
در اطراف منامه، پایتخت منفجر شد و طی آن دو تن 

جان باختند.
کشوری  بحرین  نیست.  سوریه  بحرین  حال،  این  با 
که  است  نفری  میلیون   1  /  5 جمعیتی  با  جزیره ای 

درگیر تنش شده و میان دو گروه تقسیم شده است؛ 
رژیم حاکم سنی در میان جمعیت اکثریت شیعه. عالوه 
بر این، به دلیل اینکه بحرین متحد نزدیک امریکا و 
میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور است، 
عدم تحقق تعهدها و اصالحات برای امریکا به ویژه 

گران تمام شده است.
دولت باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا به صورت 
واضح درخصوص تضاد منافع در بحرین اظهار نظر 
کرده است. هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا 
یکبار درخصوص ضرورت برقراری روابط با بحرین 
و ابقای روابط امنیتی حین اعمال فشار بر رژیم این 

کشور برای تغییرات سیاسی سخن گفته بود.
نیز همانند رژیم آل خلیفه در  و حال، دولت امریکا 
است.  مانده  ناکام  خود  تعهدهای  تکمیل  در  بحرین 
بیانیه هایی خسته کننده و  وزارت امور خارجه امریکا 
ماللت بار صادر کرده و در آنها نگرانی دولت واشنگتن 
را در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی ابراز می کند 
اما کلمات نمایانگر اقدامات نیستند. همچنین پس از 
توقف فروش تسلیحات نظامی تحت فشار کنگره در 
سر  از  را  سالح  فروش  امریکا  دولت  گذشته،  سال 
برای  بحرین  کاندیداتوری  از  اخیرا  حتی  و  گرفته 

امنیت سازمان ملل هم  جایگاه مشاورتی در شورای 
حمایت کرده است.

در  را  امریکا  وجهه  و  اعتبار  اقداماتی،  چنین  این 
ناظران  از  بسیاری  که  محلی  خاورمیانه،  سراسر 
دولت  سنی  مخالفان  از  آنجا  در  واشنگتن  می گویند 
بشار اسد، رییس جمهوری سوریه و دولت خودکامه 
سنی بحرین دفاع و پشتیبانی می کند، دچار خدشه و 

تخریب کرده است.
در  است  بهتر  واشنگتن  که  می رسد  نظر  به  بنابراین، 
منطقه ای که رقابت های قومی و فرقه ای رو به گسترش 
است، خود را کنار بکشد تا آنکه در آنها دخیل باشد.

بدتر از همه هم، سیاست نهفته در ناکامی های اتحاد 
با بحرین و وجود پایگاه نیروی دریایی امریکا در این 
بحرین  دولت  این حال، خودکامگی  با  است.  کشور 
آخرین مورد در خاورمیانه نخواهد بود. برای امریکا، 
اصالحات دموکراتیک در بحرین نه تنها یک ژست و 
نمی شود که ضرورتی حیاتی  لوکس محسوب  امری 

است.
بنابراین، ایستادن و تماشا کردن در مورد بحرین تنها 

به دردسرهای بیشتر منتهی خواهد شد.«

ویلیام هیگ:
 مخالفان دولت سوریه 

اعتبار دارند
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فرانسه سفارت سوریه را در 
پاریس به مخالفان سوری سپرد

حمالت اسراییل به غزه

400 کشته و زخمی برجا گذاشت
پانه تا:

حضورمان در منطقة اقیانوسیه 
گسترش می یابد

با وجود محکومیت های بین المللی، حمالت رژیم اسراییل به نوار غزه همچنان ادامه دارد 
و هواپیماهای این رژیم بامداد روز شنبه مناطق مختلفی در غزه را هدف راکت های خود 

قرار دادند.
به گزارش الجزیره، هواپیماهای رژیم اسراییل روز گذشته نیز مناطق مختلفی را در غزه 
هدف حمالت خود قرار دادند و چندین منطقه از جمله دفتر نخست وزیری، منزل یکی 
از فعاالن حماس، ساختمان مرکز پولیس غزه و چند منطقه مسکونی دیگر در نوار غزه 

را گلوله باران کردند.
جنگنده ها و هواپیماهای بدون سرنشین رژیم اسراییل همچنان به گشت زنی بر آسمان 
غزه مشغولند و حمالت آنها صبح روز شنبه دست کم 30 زخمی برجای گذاشته که حال 

برخی از آنها وخیم است.
تاکنون آمار شهدای فلسطینی به 34 تن رسیده و بیش از 350 تن نیز در این حمالت 

زخمی شدند که 62 تن از آنها کودک و 42 تن نیز زن هستند.
بیش از هفت کودک نیز در حمالت رژیم اسراییل شهید شدند؛ بیشتر شهدای فلسطینی 

مستقیما هدف راکت های هواپیماهای رژیم اسراییل قرار گرفتند.
گروه های مقاومت فلسطینی به حمالت موشکی خود به سرزمین های اشغالی ادامه دادند 

و تاکنون ده ها موشک به سوی سرزمین های اشغالی شلیک کردند.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسراییل در نشستی با وزرا، مقامات 
نظامی و امنیتی این رژیم با فراخوان 75 هزار نظامی ذخیره این رژیم موافقت کرد که 
نگرانی های زیادی را مبنی بر اینکه احتماال رژیم اسراییل برای حمله زمینی خود را آماده 

می کند، ایجاد کند.

ائتالف  هیات  با  کشور  این  رییس  جمهور  دیدار  از  پس  الیزه  کاخ 
مخالفان سوریه اعالم کرد که پاریس منذر ماخوس را به عنوان سفیر 

مخالفان در فرانسه انتخاب کرده است.
الیزه مورد استقبال  ائتالف مخالفان سوریه روز شنبه در کاخ  هیات 

رسمی فرانسوا اوالند، رییس جمهور فرانسه قرار گرفتند.
فرانسوا اوالند و لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با احمد معاذ 
الخطیب، رییس ائتالف مخالفان سوریه و دو تن از معاونان وی در 

کاخ الیزه دیدار کردند.
ائتالف  فرانسه  که  شد  انجام  آن  از  پس  روز  چهار  تنها  دیدار  این 
به  سوریه  مردم  رسمی  نماینده  عنوان  به  را  سوریه  مخالفان  جدید 

رسمیت شناخت.
مناطق  ایجاد  گفت وگوها  محور  کردند:  اعالم  الیزه  کاخ  مشاوران 
پناهندگان و تشکیل دولت موقت  به  حائل، کمک های بشردوستانه 

در سوریه بود.
الیزه اعالم کرده است که پاریس با سپردن سفارت سوریه به مخالفان 
با انتخاب منذر ماخوس به عنوان سفیر مخالفان در فرانسه موافقت 

کرده است.
مقام های  با  دیدار  برای  جمعه  روز  سوری  مخالفان  جدید  ائتالف 
انگلیس در نشستی به میزبانی دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس 
انگلیس  خارجه  امور  وزیر  هیگ،  ویلیام  و  یافتند  حضور  لندن  در 
اعالم کرد که این کشور ظرف روزهای آتی در خصوص به رسمیت 

شناختن شورای مخالفان تصمیم گیری خواهد کرد.
فرانسه، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس تاکنون ائتالف جدید 

مخالفان سوری را به رسمیت شناخته اند.

وزیر دفاع امریکا در جریان 
در  خود  همتاهای  با  دیدار 
منطقه آسیای جنوب شرقی، 
استراتژیک  موضع  تغییر 
آسیا  سوی  به  واشنگتن 
با  رابطه  ایجاد  و  اقیانوسیه 

میانمار را پیگیری کرد.
خبرگزاری  گزارش  به 
بر  امریکا  تمرکز  فرانسه، 
آسیا حاکی از تالش متمرکز 
رییس  اوباما،   باراک  دولت 

جمهوری امریکا برای مقابله با رشد اقتصادی و نظامی چین است.
لیون پانه تا، وزیر دفاع امریکا گفت: پیغامی که من در این دیدارها منتقل کرده ام این 
است که هماهنگی دوباره امریکا با آسیا اقیانوسیه واقعی و مداوم است و برای مدت 

طوالنی جریان خواهد داشت.
وزیر دفاع امریکا پس از مذاکرات با همتای خود از 10 کشور انجمن  کشورهای 
جنوب شرق آسیا )آسه آن( از جمله میانمار در کامبوج به خبرنگاران گفت: امریکا 
در حال افزایش تعهدات نظامی خود با هم پیمانان در منطقه آسیا اقیانوسیه است. 
خواهد  افزایش  آسیا  شرق  جنوب  شرکای  با  را  خود  دفاعی  فعالیت های  پنتاگون 

داد.
اوباما نیز طی روزهای آتی برای یک مالقات تاریخی از میانمار به این منطقه سفر 

می کند.
مقام های پنتاگون در نظر دارند تا روابط نظامی خود با میانمار را دوباره از سر گیرند 
امداد رسانی در حوادث  دارویی، تحصیل و  امور  بر  متمرکز  برنامه هایی که  و در 

طبیعی است، همکاری کنند.
هم چنین انتظار می رود تا از میانمار به عنوان ناظر در بزرگترین مانور چند جانبه 
امریکا در منطقه آسیا پاسیفیک موسوم به »کبری گلد« دعوت شود. در این مانور 

هزاران سرباز از امریکا، تایلند و دیگر کشورها حضور دارند.

واشنگتن پست                     
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          احمد ولی مسعود
با  حکومت  پالیسی های  هم،  طرفی  از 
رویکرد به گذشته و رجعان به مشروعیت 
را  حکومتی  مسوولین  گذشته،  بحران زای 
غیرقانونی،  شوراهای  به  تا  نمود  تشویق 
جرگه های قومی و حتا لویه جرگۀ عنعنه یی 
غیرقانونی متوسل گردد، جامعۀ جهانی نیز 
به منظور رهایی از بند افغانستان و افکار 
روش های  این  به  خودشان،  مردم  عامۀ 
غیرقانونی در کشور ما اغلبًا صحه گذاشته 

و در پایمال کردن قانون، سهیم شده اند.
دامنۀ مصیبت بار و فاجعه آفرین سیاست های 
زبانی  و  قومی  آجنداهای  و  شخصی 
خود  پایانی  نقطۀ  به  زمانی  افغانستان  در 
می رسد که احزاب سیاسی تقویت گردند 
تا بتوانند خواسته ها و تقاضاهای اجتماعی، 
دولت  به  را  مردم  فرهنگی  و  اقتصادی 
برسانند و حکومت بالنوبه به همان مسیر 
در حرکت باشد. از این طریق آجنداهای 
مردم به نهادهای قانونی و اجرایی رسانیده 
و  گردد  تمثیل  ملت  یک  ارادة  تا  شود 
وفاداری های  و  تعلقات  و  تقسیمات  از 
سیاسی و قومی، قبیله یی، زبانی و مذهبی 
بیرون آید و در یک فرهنگ سیاسی ملی 

در محور منافع ملی تنظیم گردد.
این جاست که سیاست مدار باید مجدداً به 
جایگاه اصلی اش برگردانیده شود، سیاست 
تعریف اصلی خود را باز یابد، رقابت های 
طریق  از  و  اخالقی  معیارهای  با  سیاسی 
تعمیم فرهنگ و اصل مشارکت و تقویت 

نهادهای سیاسی و مدنی تنظیم گردد.
یکی دیگر از مسوولیت های حیاتی احزاب 
تعریف  و  بازنگری  افغانستان،  در  سیاسی 
مؤلفه ها و مقوله های سیاسی می باشد تا از 
رویارویی ها  و  برخوردها  سوءتفاهمات، 
و  مشخص  تعاریف  گردد.  جلوگیری 
روشن از منافع ملی، امنیت ملی، وحدت 
خارجی  سیاست  اجتماعی،  عدالت  ملی، 
ملی  و  سیاسی  بزرگ  موضوعات  سایر  و 
مورد گفتمان و نقد قرار گیرند تا به بحران 
به  ملی  اعتماد  و  داده شود  خاتمه  اعتماد 
وجود آید. مادامی که فضای سالم سیاسی 
سوی  از  بازی  قواعد  و  نیاید  وجود  به 
سیاست  نشود،  رعایت  سیاست  بازیگران 
بازیگران  میان  شخصی  بازی  یک  به 
چنان که  می شود،  مبدل  منفعت پرست 
منازعات  درون  از  که  نماینده گانی  اکثراً 
غیرسیاسی و غیرحزبی، موفق  به راه یافتن 
مسایل  به  تمایل  شده اند،  ملی  شورای  به 
کمتر  و  دارند  را  خود  منطقه یی  و  محلی 
منافع و مصالح  ملی اند و طبیعی  به فکر 

منابع  ناچار  به  مجدد  انتخاب  برای  است 
ملی را به سمت اهداف محلی و منطقه یی 
می کشانند و بدین لحاظ پارلمان نمی تواند 

در راستای منافع ملی قدم بردارد.
رقابت  شرایط  به  حکومت  که  آن جا  از 
توسط  فقط  که  ملی  سطح  در  سیاسی 
عمل  در  می تواند  سیاسی  نهادهای 
واقع  در  نشد،  قایل  ارزشی  گردد،  پیاده 
از  کثیری  تعداد  و  مافیایی  باندهای  به 
جهت  مساعد  زمینۀ  نامطلوب،  گروه های 
سوءاستفاده به وجود آمد. در این وضعیت 
محدود  منافع  نمودن  دنبال  با  کدام  هر 
را  ملت  یک  سرنوشت  خود،  اطرافیان 
دست  در  اکثراً  کشور  و  گرفت  بازی  به 
معامله گران و تاجران سرنوشت مردم رها 
گردید. عذرهای غیرموجه و سیاست بازانه 
رقابت های  در  احزاب  نقش  تضعیف  در 
بهانۀ  به  پارلمان  سیاسی و به خصوص در 
کشور،  در  احزاب  سازمان یافته گی  عدم 
پیکر  بر  که  است  ضربه یي  بزرگترین 

و  آمد  وارد  سیاسی  توسعۀ  و  دموکراسی 
تأثیرات منفی آن در پارلمان و در بُعد کالن 

آن در کل کشور مشهود گردید.
دموکراسی  در  سیاسی  احزاب  نقش 
نظام  واقع  در  است؛ چه  پارلمانی، حیاتی 
حزبی تکمیل کنندة نظام پارلمانی می باشد. 
سیاسی  احزاب  غیاب  در  من،  تصور  به 
کمال  به  نتوانست  پارلمان  فعال،  و  جدی 
گفت وگوهای  به  نماینده گان  و  برسد 
سلیقه های شخصی  قومی،  بعضًا  و  فردی 
و تمایالت تنقیح ناشده مصروف گردیدند 
ادامه  خود  تک محورِی  به  حکومت  و 
احزاب  بدون  پارلمان  در یک جمله،  داد. 
سیاسی مانند عرادة بدون ماشین گردید، در 
از نقطه نظر کمیتی مجلس مقننۀ  حالی که 
افغانستان 249 عضو را تکمیل  نموده است؛ 
احزاب  مجرای  نبود  دلیل  به  متأسفانه  اما 
سیاسی که باعث شکل گیری فراکسیون های 

پارلمانی می گردید، عدم آگاهی الزم و یا 
به دلیل عدم سازمان یافته گی و یا هم فقدان 
برنامه ها و کارکردهای ازهم گسیخته، طبیعی 
است که اعضا نمی توانند متناسب با وزن 
مردمی خود، جایگاه سیاسی مناسب را در 
داخل پارلمان و در مراجع قانون گذاری و 
اجرایی به دست آورند. به اعتقاد دانشمندان 
حوزة سیاست، این خصوصیت دموکراسی 
پارلمانی می باشد که می باید وزن سیاسی 
در داخل پارلمان متناسب با وزن اجتماعی 
پارلمانی  سیستم  حاصل  بتواند  تا  باشد 
هم چنان  و  گردد  ملی  منافع  با  منطبق 
برخورد و رویارویی های  از  حکومت هم 
ماند.  برحذر  غیر ضروری و دست وپاگیر 
در غیر آن، پدید آمدِن این نوع تناقضات 
را  ملی  وحدت  زمینه های  تنازعات،  و 
و  اجتماعی  خشونت های  به  و  می لرزاند 
این جاست  می دهد،  بروز  موقع   سیاسی 
حایز  مطلقًا  و  برجسته  احزاب  نقش  که 
اهمیت می گردد تا از وقوع کشمکش های 

اجتماعی جلوگیری به عمل آید.

و  شفاف  و  عادالنه  آزاد،  انتخابات   3-
اصالحات اساسی در مکانیسم انتخابات  

چهار  اخیر  یازده سال  طی  افغانستان  در 
دو  گذاشتیم؛  سر  پشت  را  انتخابات 
انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات 
و  انتخابات  داشتِن  نفس  گرچه  پارلمانی. 
جدید  پدیدة  یک  حیث  به  رأی دهی  حق 
و بسیار ارزنده به خاطر تمرین دموکراسی 
افغانستان مؤثر بوده و موجودیت  نوپا در 
این نوع ساختارهای دموکراتیک دستاوردي 
بزرگ برای افغانستان می باشد، اما متأسفانه 
هر چهار انتخاباِت ما با مشکالت فراوانی 
نیز همراه بوده است که امروز بعد از گذشت 
همۀ این سال ها، انتخابات به پوششی برای 
نامشروع  قدرت  به  بخشیدن  مشروعیت 

حکومت تبدیل گردیده است. 

دستگیری و اسارت سیدجمال
و  از چنگال سیدجمال  کندز  قوماندان والیت  عارف خان،  رهایی  از  بعد 
افرادش و رسیدن به تالقان، او توانست تماس مخابره یی با احمدشاه مسعود 
برقرار کند و او را در جریان واقعه بگذارد و در کنار این کار، موفق شد تا 
یک هیات علما و موسفیدان والیت تخار را دعوت کند تا نزد سیدجمال 
رفته و او را از کشتِن سایر اسرا بر حذر دارد. هیات علمای جیّد والیات 
شمال کشور، روز بعد از حادثه، با عجلۀ فراوان نزد سیدجمال رفته و از او 
خواستند تا هرچه زود تر اسرا را آزاد سازد و در غیر آن، مجازات شرعی 

خواهد شد.
ولی  می کند.  رها  را  اسرا  زودتر  که هرچه  نمود  علما وعده  به  سیدجمال 
کمک  به  سیدجمال  برگشتند،  تالقان  به  زیاد  امیدوارِی  با  علما  که  زمانی 
افرادش خالف آن چه به علما وعده داده بود، به کشتن و مثله کردِن اسرا 

پرداخت.
و  اسالم الدین خان  بر جسد  بی احترامی  اسرا مخصوصًا  بی رحمانۀ  کشتار 
موسفیدان  و  مجاهدین  اهالی،  خشم  سیدحسین،  داکتر  جسد  سوختاندِن 
و علمای شمال کشور را مشتعل تر ساخت و آن ها را واداشت تا با صدور 
فتوای شرعی و اعالمیه ها، از افراد سیدجمال و خود او بخواهند تا هرچه 
زودتر عامالن فاجعۀ تخار را گرفتار و به شریعت بسپارند. در این راستا 
نه تنها علمای شمال کشور، بلکه علمای سایر والیات نیز خواستار تطبیق 
جزای شرعی برای عامالن فاجعۀ تخار شدند که از آن جمله، فتوای علمای 
حوزة جنوب غرب کشور و عکس العمل داکتر عبداهلل عزام، عالم و مبارز 
بزرگ فلسطینی و چهرة شناخته شدة جهان اسالم که در آن زمان در شمال 
افغانستان به سر می برد، می توان نام برد. )داکتر عبداهلل عزام، مبارز فلسطینی 
و استاد یکی از پوهنتون های عربستان سعودی بود. نام برده پس از تجاوز 
سعی  عرب  جوانان  تجهیز  و  تشویق  راه  در  و  آمد  افغانستان  به  شوروی 
فراوان نمود و صدها جوان عرِب کشورهای مسلمان را تربیه و به جبهات 
مختلف افغانستان فرستاد تا از یک طرف وظیفۀ دینی خویش را ادا کنند و 
از طرف دیگر در کشورهای خویش علیه حکومات دست نشانده و بی دین 
و سربازان غیرمسلمان بجنگند. نام برده موسسۀ خیریه یي تاسیس نمود که 
هدف آن، کمک های نقدی به مجاهدین و معیوبین و قسمًا خدمات فرهنگی 
از جمله نشر و ترجمۀ کتب دینی و سیاسی به زبان های دری و پشتو بود. 
به  تا ساالنه  می کرد  و سرمایه دار عربی دعوت  عالم  از صدها  عزام  داکتر 
نزدیک  از  را  افغانستان  مجاهدین  و  مهاجرین  وضعیت  و  بروند  پاکستان 
نام برده،  تالش  و  سعی  اثر  بر  کنند.  کمک  مجاهدین  جبهات  به  و  ببینند 
ده ها موسسۀ خیریه، یتیم خانه، مکتب، مدرسه و حتا پوهنتون در افغانستان 
عالم  سراسر  در  سیاسی  و  نظامی  سازمان  ده ها  و  شد  تاسیس  پاکستان  و 
اسالم به وجود آمد که یکی از سازمان های مشهور آن زمان، گروه مبارزین 
الجزایری بود که لباس مجاهدین افغانستان را می پوشیدند و علیه حکومت 
خویش مبارزه می کردند. چون نام برده عالم و خطیب برجسته بود، هر روز 
تبلیغی  تبلیغ می پرداخت و مجالس  به  پاکستان  از مساجد  جمعه در یکی 
وی هواخواهان فراواني داشت. اما تبلیغ وی دیری دوام نکرد؛ زیرا در یکی 
از روزهای جمعه، به تاریخ 24 نوامبر 1989، زمانی که وی خانه اش را به 
قصد یکی از مساجد در شهر پشاور ترک می کرد، انفجار یک بمب در زیر 
پُلی که موتر داکتر همه روزه از آن  عبور می کرد، وی و دو پسر جوانش را 

از بین برد.(

www.mandegardaily.com

      در جست وجوی راه حل!

آجـندای مـلی
ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایداردر افغانستان

 بخش بیست ویکم 

در مسـیر پیروزی
حامد علمی

بخشپنجاهوششم



هادی خوش سیما 
بخش دوم 

  الف( نوشتن و دیوانه گی
بخشی از دیوانه گی و نابه هنجاری رادیکال شخصیت های 
آثار هدایت در شور بی غایت و بی هنجار نوشتن نهفته 

است:
»من فقط به شرح یکی از این پیش آمدها می پردازم.«

وظیفۀ  جور  یک  برایم  که  بود  نوشتن  احتیاج  »این 
اجباری شده بود.«

مشتبه  خودم  به  ببینم  تا  بنویسم  را  این ها  همۀ  »باید 
نشده باشد.«

و ...

  ب( عشق و دیوانه گی
مضمون عشق در آثار هدایت، به نظر می رسد برداشتی 
فروید  زنده گی  غریزة  از  دقیق  کم وبیش  ولی  آزاد 

است.
زنده گی شخصی مثل داش آکل با پیدا شدن یک زن 
)مرجان( و شعله ور شدن آتش عشق، سامان خود را 
از دست می دهد. همین میل کور و غیرعقالنی، راوی 

بوف کور را در خود می بلعد.
پیدایش  و  عروج  عامل  که  گفت  باید  زمینه  این  در 
محقق  در  ناکامی  رادیکال،  نابه هنجاری  و  دیوانه گی 
ساختن آن است. این میل و شور، تند و توفنده، انسان 
را از جادة مالیمت و عقالنیت به بیراهۀ تالش پی در 
معین  غایتی  به  رسیدن  برای  غیرحساب گرایانه  و  پی 
می کشاند و چون این غایت به دست نمی آید یا به کلی 
نابه هنجاری  به  از آب درمی آید، منجر  غیرقابل تحقق 
به  هدایت،  کور  بوف  در  شور  و  میل  این  می شود. 

اشکال مختلف بیان می شود.
افتاده  روز  این  به  که  نبود  )لکاته(  او  دست  از  »آیا 

بودم.«
که  بود  )لکاته(  او  خاطر  برای  که  می دانست  »آیا 

می مردم.«
»مثل این بود که این لکاته از شکنجۀ من کیف و لذت 

می برد.«

  ج( مرگ و دیوانه گی
در آثار هدایت، زنده گی مرگ است و مرگ زنده گی. 
همان دیالکتیکی که بر اساس نظریۀ هگل بین دو مقولۀ 
مرگ  هدایت،  آثار  در  دارد.  جریان  نیستی  و  هستی 
اساسًا  آن  آفریدن  از  زنده گی  که  می آفریند  را  شوری 

عاجز است.
شناخت این دیالکتیک که زنده گی، تهی از هرگونه شور 
و پویایی است و تنها عنصر برخوردار از سرزنده گی، 
چیزی جز نیستی محض انسان را در بر ندارد، دیوانه گی 

و نابه هنجاری رادیکال را باعث می شود.
شخصیت های  فعالیت های  و  حرکت  لحاظ،  این  از 
باشد،  داشته  عقالنیت  از  نشان  آن که  از  پیش  هدایت 

نشان از دیوانه گی یا شور سردرگم دارد:
»تنها چیزی که از من دلجویی می کرد، امید نیستی پس 

از مرگ بود.«
»ای مرگ تو نوش داروی ناامیدی می باشی.«

  طنز و هزل و بازتاب آن در بوف کور
به سر  آن  در  ما  که  جهانی  سورریالیست ها؛  نظر  در 
می بریم، خوارمایه و بی معنی است و در چشم کسی که 
نظری وسیع و عمیق دارد، جز به مسخره و ریشخند 

نمی ارزد.
کسی که بنا را بر طنز گذارد، از زنده گی روزمره جدا 
می شود و چون تماشاگران به نظارة آن می نشیند و آن 

را خوار و خفیف می یابد.
البته طنز مورد نظر سورریالیست ها که برتون از آن به 
عنوان نقاب نومیدی یاد می کند، هیچ گونه ارتباطی با 
شوخی و فانتزی احساساتی ندارد. طنز سورریالیستی 
درون  اعماق  از  که  ناسزا  به  آمیخته  است  خنده یی 
گفتار  و  رایج  عقاید  با  مقابله  برای  برمی آید  عاصی 

جهانی آن ها.
طنز به کار رفته در آثار هدایتـ  به جز آثار ریالیستی که 
بیش تر جنبۀ استهزا داردـ  همراه با یک احساس یأس و 
ناشکیبایی است. در واقع، هدایت امید و انزجار و یأس 

خود را در پوشش طنز بیان می دارد.
وی  آثار  بر  که  هدایت  شخصیت های  خودکشی 
نیز طنز تلخی است نسبت به شرایط و  انداخته  سایه 

قراردادهای اجتماعی:
»دنیا به نظرم یک خانۀ خالی و غم انگیز آمد …«

»حس می کردم که این دنیا برای من نبود …«
دیدی  با  که  سورریالیستی  طنز  بر  عالوه  کور  بوف 
معنی  به  )طنز  ریالیستی  طنز  از  است،  همراه  فلسفی 
عام( نیز بهره جسته است. و این بدان علت است که 
بلکه  نیست،  محض  سورریالیستی  اثر  یک  کور  بوف 

نیز  از ریالیسم، سمبولیسم و اکسپرسیونیسم  عناصری 
در آن مشاهده می شود.

  دنیای وهم و رویا
عالم وهم و خواب نیز یک نوع واقعیت دارد و خطا 

است که آن را از عالم واقع به کلی جدا کنیم.
را می توان  واقعیت  از  عالم رؤیا، درجۀ ژرف تری  در 
کشف کرد. در اثنای خواب )چه خواب طبیعی، و چه 
اظهار  نروال  می یابد.  ادامه  اندیشه  مصنوعی(،  خواب 
می دارد که قلمرو خیال، واقعیتی برابر با واقعیت عالم 
بیداری دارد. به عقیدة او، رؤیا و وهم به آدمی اجازه 
می دهد که در خود نفوذ کند و به معرفت متعالی دست 

نخستین  انسان های  میان  در  که  رؤیا  عالم  در  یابد. 
به  امکان  اضطراب آورِ  مسالۀ  بوده،  شناخت  وسیلۀ 
هیچ وجه مطرح نیست؛ همه چیز آسان جلوه می کند و 
ذهن منفعل در برابر عجیب ترین حوادث تصور تضاد 
نمی کند، مگر در عالم بیداری و به فرمان منطق محدود 

و نارسای ما.
در متونی که عالم رؤیا حاکم مطلق العنان است، اشباح 
بازی می کنند؛ زیرا  و موجودات وهمی نقشی منطقی 
ذهن انتقادی گریبان آن ها را نمی گیرد که بر  آن اعتراض 

کند.
رؤیا که به عقیدة فروید، مظهر دنیای سرکوفته و واقعیت 
برتر است، باید برای حل مسایل اساسی زنده گی به کار 
رود و با تحلیل و کشف آن، انسان می تواند وجود تام 

و تمام خود را ادارک کند.
در بوف کور صادق هدایت، عناصر رؤیا و خواب همراه 
با فضای داستان های گوتیک )اشیای سورریالیستی( به 
وفور دیده می شود. در این اثر، مدام سخن از تاریکی، 
صحنه ها  همۀ  فضای  است.  ازلی  و  جاودانه گی  شب 
این  از  نمونه  چند  به  زیر  در  است.  همراه  تاریکی  با 

جمالت اشاره می شود:
»در یک دنیای باورنکردی بیدار شده بودم …«

»چشم هایم را که می بستم دنیای حقیقی خودم، به من 
ظاهر می شد …«

معمولی  می شد، خواب  مجسم  من  جلو  که  »مناظری 
نبود؛ چون هنوز خوابم نبرده بود.«

راوی بعد از مرده شدن! زن اثیری می گوید:
»آیا در حالت رویا دیده بودم؟ آیا حقیقت داشت؟«

در داستان بوف کور، دنیای وهم و خیال، گاهی با پناه 
بردن به افیون ایجاد می شود:

و  لطیف  بزرگ،  افکارم  می کشیدم؛  تریاک  که  »وقتی 
افسون آمیز می شد.«

راوی در مورد مرده شدن! زن اثیری می گوید:
را  بی پایان  ژرف  یک خواب  برایم حکم  حالت  »این 

داشت.«
»از شدت تب مثل این بود که همۀ چیزها بزرگ شده 
و حاشیه پیدا کرده بود. سقف عوض این که پایین بیاید، 

باال رفته بود. لباس هایم تنم را فشار می داد.«
»آیا او موجودی حقیقی و یا یک توهم بود؟«

محمدیه  میدان  در  دیدم  شد،  بسته  که  »چشم هایم 
بودم.«

فضای  در  رویامانند  امور  شد،  اشاره  که  همان طور 
داستان های گوتیک و همراه با عناصر عجیب و غریب 
آن  به  سورریال  اشیاء  عنوان  زیر  ذیل  مبحث  در  که 
ظهور  مه گرفته  و  تیره  فضای  یک  در  می شود،  اشاره 

می یابد:
»خانه ام بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام مواقع 
است  خرابه  دورش  و  مجزا  کاماًل  آن  اطراف  شده، 

»…
»مه انبوهی در هوا متراکم شده بود به طوری که درست 

جلو پایم را نمی دیدم.«

  اشیای سورریالیستی )اشیا و موجودات رویایی، 
)Ready- made

و  رؤیاگونه ها  با  همراه  که  اشاره شد  رؤیا  مبحث  در 
پاره های وهمی عناصر غریبی نیز در متون سورریالیستی 
اشیای  عنوان  زیر  این جا  در  که  می خورد  چشم  به 

سورریالیستی به بررسی آن می پردازیم.
این اشیا )یا موجودات( حاصل دید عمیق و غیرمتعارف 
نویسنده نسبت به محیط دور و برخود است و با هدف 
زیر و رو کردن دنیای منطقی و آشکار ساختن بی کفایتی 

فعالیت خودآگاه فراهم می شوند.
عناصر سورریالیستی )مکان ها و اشیا( در بوف کور در 
خودنمایی  برجسته  شکلی  به  داستان  این  جای  جای 

می کند:
با  »خانه های عجیب و غریب به شکل بریدة هندسی 
پنجره های متروک سیاه کنار جاده رج کشیده بودند، ولی 
بدنۀ دیوار این خانه ها مانند کرم شب تاب، تشعشِع کدر 
و ناخوشی از خود متصاعد می کرد. درخت ها به حالت 

ترس ناکی دسته دسته، ردیف ردیف می گذشتند.«
غریب  و  عجیب  درخت های  بریده،  بریده  »کوه های 

توسری خورده و …«
با دریچه های  »سر راهم خانه های خاکستری رنگ … 

کوتاه و تاریک دیده می شد.«

  نگارش خودکار )جریان سیال ذهن(
زبان  نداند  نویسنده  این که  از  باالتر  تفاخری  »چه 
بداند  را  اثر  طول  ساختار  نه  چیست؟  کالم  چیست؟ 
نه  و  آن  نه “چرا”ی  را،  آن  گرفتن  پایان  نه شرایط  و 

“چه گونه“اش را ...«
وقتی که هرگونه قید و بند عقل از میان برود ـ یعنی 
در حالتی مانند خواب و جنون ـ ذهن ناهشیار ناگهان 
به کار می افتد و در این موقع اگر قلم به دست بگیریم 
و آن را آزاد بگذاریم، می توان پیام هایی را که از عالم 
ناهشیاری می رسد، ثبت کرد. کافی است که ذهن مان را 
خالی کنیم، به طوری که هجومی از کلمات به آن بدون 
جلوگیری صورت بگیرد و بگذاریم که زبان بی آن که 
آن چه  و  بزند  حرف  خود  خودی  به  کنیم،  توجیهش 

می گوید، عینًا روی کاغذ بیاورد.
دارد؛  فراوانی  مشکالت  سطحی،  ساده گی  این  اما 
گذاشتن ذهن در انفعالی ترین حالت ایجاب می کند که 

انسان به طور اساسی از دنیای روزمره جدا شود.
نگارش خودکار عدم توجه مطلق به واقعیت بیرونی را 
ایجاب می کند که به ساده گی قابل حصول نیست و نیز 
ترک همۀ اشتغاالت عادی خود ذهن؛ قطع عالقۀ کامل 
از آن چه معموالً تشکیل دهندة اندیشه شمرده می شود: 

وابسته گی های منطق و اخالقی و زیبایی شناختی.
خیال(  )صور  ایماژهای  آن  در  که  خودکار  نگارش 
فراوانی از اعماق ضمیر ناخودآگاه بیرون می آید، رابطۀ 
“غیر  و  کند  می  معکوس  را  ادبیات”  “غیر  و  ادبیات 
از  غنی تر  بسیار  تصویرناپذیری  صورت  به  ادبیات” 

ادبیات عمل می کند.
متن خودکار )اوتوماتیسم( به نگارنده اش نشان می دهد 
که چیزهایی فراتر از آن چه او تصور می کند، در بردارد 
به طوری که خود نگارنده را دچار حیرت می کند: این 
عناصر برای شما که می نویسید، همان قدر بیگانه اند که 

برای هرکس دیگری.
نیز در مورد بوف کور گفته: »وقتی یک چیز  هدایت 
خودم  می خواندم،  دوباره  و  می نوشتم  وحشت ناک 

می خندیدم.«

5سال چهارم y شمارة نه صد و سی و هشتم y یکشنبه 28 آبان/عقرب y 1391 18 نوامبر 2012 www.mandegardaily.com

در عالم رؤیا، درجة ژرف تری از واقعیت را می توان کشف کرد. در اثنای خواب )چه خواب 
طبیعی و چه خواب مصنوعی(، اندیشه ادامه می یابد. نروال اظهار می دارد که قلمرو خیال، 

واقعیتی برابر با واقعیت عالم بیداری دارد. به عقیدۀ او، رؤیا و وهم به آدمی اجازه می دهد که 
در خود نفوذ کند و به معرفت متعالی دست یابد. در عالم رؤیا که در میان انسان های نخستین 
وسیلة شناخت بوده، مسالة اضطراب آوِر امکان به هیچ وجه مطرح نیست؛ همه چیز آسان جلوه 
می کند و ذهن منفعل در برابر عجیب ترین حوادث تصور تضاد نمی کند، مگر در عالم بیداری و 

به فرمان منطق محدود و نارسای ما.

جنبه های 

سورریالیستی 

در بوف 
کور 

صادق 
هدایت



نواز شریف و قاضی حسین احمد در پاسخ نامه  های حامد 
کرزی نوشته اند که افغانستان و پاکستان هردو از مصبیت 

تروریزم و افراطیت رنج می برند.
نواز شریف رهبر مسلم لیگ شاخه نواز و قاضی حسین 
احمد رهبر سابق جماعت اسالمی پاکستان پاسخ نامه های 
رییس جمهور کرزی را که اخیراً عنوانی وی و سایر رهبران 
سیاسی و مذهبی پاکستان مبنی بر همکاری مشترک هر دو 
تروریزم  بر ضد  و جدی  عملی  مبارزه  در جهت  کشور 
مالله  بر  تروریستی  حمله  تقبیح  همچنان  و  افراطیت  و 

یوسفزی ارسال گردیده بود، فرستاده اند.
براساس خبرنامۀ ریاست جمهوری، نواز شریف در جواب 
نامۀ حامد کرزی ضمن تشکری و قدردانی عمیق از وی 
به خاطر شریک نمودن نظرشان در رابطه به حمله بر مالله 

یوسفزی نوشته است که من کاماًل با شما موافق هستم که 
این جرم فراموش ناشدنی بوده و هیچگونه توجیه برای 

این عمل تروریستی وجود ندارد.
دانسته  قدر  قابل  را  احساسات حامد کرزی  نواز شریف 
و  می برند  رنج  تروریزم  مصبیت  از  کشور  دو  هر  گفت: 
چند  از  گرفتم،  قرار  تروریستی  حمله  هدف  خودم  من 
این مساله عمیقًا فکر می کنم و درک  سال بدینسو باالی 
می کنم که همۀ ما به یک چالش بزرگ مواجه هستیم و نیاز 
است که دانشمندان و اهل قلم گردهم آیند و گفت وگوی 
صادقانه و جدی را به خاطر فایق آمدن به این پدیده شوم 

جست وجو کنند.
باالی یک  تنها  این حمله  کرد:  لیگ تصریح  رهبر مسلم 
بلکه  نیست  نادان  و  گمراه  عناصر  توسط  معصوم  دختر 
عالیم ناراحتی ای است که جوامع چندین کشور اسالمی 

را به شمول افغانستان و پاکستان پریشان کرده است.
استعمال قوه  تنها  تاکید نموده است که  نامه  این  وی در 
بر علیه آن هاییکه در فعالیت های تروریستی و افراط گرایی 
دخیل هستند، بسنده نیست، بلکه به یک روش جامع که 
شامل سرمایه گذاری در معارف، ایجاد شغل و اصالحات 

اداری که حکومت داری بهتر را تضمین نماید، نیاز اساسی 
است تا در طرز تفکر و سلوک مردم تغییرات درستی را 

به وجود آورد.
همچنان قاضی حسین احمد رهبر سابق جماعت اسالمی 
پاکستان ضمن ارسال نامه جداگانه یی به جواب نامۀ آقای 
تروریزم  مورد  در  رییس جمهور  نگرانی  ابراز  از  کرزی 
مالله  باالی  جبونانه  حمله  خصوص  به  اطفال  آیندة  و 

یوسفزی، اظهار امتنان نموده است.
که  است  نگاشته  کرزی  حامد  جمهور  رییس  برای  وی 
هیچ فردی بیشتر از شما در مورد قتل عام هزاران مالله در 
افغانستان و پاکستان که در اثر مداخالت خارجی ها انجام 

می شود، ملتفت نیست.
رهبر سابق جماعت اسالمی پاکستان در جواب نامه رییس 
خارجی  مداخالت  در  را  مشکالت  تمام  ریشه  جمهور، 
دانسته، تاکید نموده است که برای تامین صلح باید منطقه 
از تمام انواع مداخالت خارجی رهایی یابد. قاضی حسین 
بر ضرورت  موجود  مشکالت  رفع  برای  همچنان  احمد 
یک اجماع بین االفغانی و یا جرگه تاکید کرده، از همکاری 

خویش در این راستا اطمینان داده است.
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مشـرف:

به دولتی تحت فرمان در کابل نیاز داریم

فساد مانع اجرای حدود...
لجام  برود،  پیش  به  منوال  همین  به  نظام  وضعیت   
مردم  و  شد  خواهد  بیشتر  اجتماعي  گسیخته گي هاي 

مجبور خواهند شد تا در صدد نظام دیگري باشند.
این عضو مجلس نماینده گان همچنان گفت، اما زماني که 
حدود جاري شده و قانون اسالمي تطبیق شود، نظام و 

ثبات در جامعه حکمفرما شد و جرایم نیز خود به خود 
کاهش خواهد یافت.

مدافعان حقوق  ابراز مي شود که  این واکنش ها در حال 
زنان  و  کودکان  بر  تجاوز  گسترش  از  کودکان  و  زنان 
برابر  در  قانون  تطبیق  خواهان  و  کرده  نگراني  اظهار 

کساني که دست به چنین جنایت ها مي زنند، شده اند.

ارادة سیاسـی پاکستان...
 موافقت کردند که 9 رهبر طالبان را آزاد کنند. 
]این اقدام[ می تواند گام مهمی برای همکاری 

در گفت وگوهای صلح باشد«.
اند  گفته  پاکستانی  مقامات  حال،  همین  در 
شمار اندکی از افراد طالبان از زندان رها شده 
اند؛ اما برخی رسانه های محلی خبر داده اند 

که 13 شورشی رها گشته اند.
پاکستان  که  شد  یادآور  همچنان  ربانی  آقای 
موافقت کرده است که رهبران طالبان با امنیت 
سفر کنند؛ اما او نگفت این افراد به کدام کشور 

می توانند سفر کنند.
افزود:  افغانستان  صلح  عالی  شورای  رییس 
والیت های  به  ویژه  به  والیتی،  »سفرهای 
با  ارتباط  جنوبی گام بعدی ما برای برقراری 
مردم، به خصوص جوانان، و تشریح اهداف 

شورای عالی صلح به آنان است«.
کشاف  الدین  قیام  مولوی  حال،  این  در 
در  می گوید:  صلح  عالی  شورای  سخنگوی 
مذهبی  رهبران  از  برخی  با  سفر  این  جریان 

و  الرحمن  فضل  موالنا  شمول  به  پاکستان 
گفت وگو  و  دیدار  نیز  احمد  حسین  قاضی 

کردند.
در  نیز  آنان  دیدگاه  کشاف،  آقای  گفتۀ  به 
و  کرده  تغییر  افغانستان  جنگ  خصوص 
اطمینان دادند که از تالش های صلح افغانستان 

پشتیبانی می کنند.
به  افغانستان  صلح  عالی  شورای  هیات  یک 
جلب  هدف  به  ربانی  الدین  صالح  ریاست 
این  صلح  های  تالش  از  پاکستان  حمایت 

کشور هفتۀ گذشته به اسالم آباد سفر کرد.
در پایان این سفر یک اعالمیهء مشترک میان 

دو کشور نیز منتشر گردید.
پاکستان،  زندان های  از  طالب  زندانیان  آزادی 
برگزاری یک کنفرانس با حضور عالمان دینی 
حذف  برای  تالش  اسالمی،  کشورهای  از 
نام های آن عده از مخالفان مسلح که خواهان 
فهرست  از  اند  صلح  گفت وگوهای  پیشبرد 
سیاه سازمان ملل متحد و فراهم ساختن زمینۀ 
سفرهای مصون برای آنان از موارد عمدة در 

این اعالمیه به شمار می روند.

رییس جمهوری پیشین پاکستان روز 
شنبه در خصوص تالش برای ایجاد 
»افغانستانی مخالف پاکستان« به هند 
هشدار داد و تاکید کرد که دهلی نو 
پنهان  »جنگ  باید  آباد  اسالم  و 
افغانستان  در  را  خود  جاسوسی« 

متوقف کنند.
به گزارش خبرگزاری آسیا، جنرال 
جمهوری  رییس  مشرف،  پرویز 
سابق پاکستان گفت: افغانستان جبهۀ 
حساسیت  کانون  و  پاکستان  غربی 
نیازمند  پاکستان  است.  ما  توجه  و 
ایجاد یک دولت تحت فرمان اسالم 

آباد در کابل است. ارتش، نظامیان و دولت کابل 
تحت سلطۀ پنجشیری ها هستند.

مشرف همچنین شوروی سابق، هند و افغانستان 
در  بی ثباتی  ایجاد  برای  دهه یی  چند  تبانی  به  را 
متهم  بزرگتر  بلوچستان  یک  ایجاد  و  افغانستان 

کرد.
او همچنان با اشاره به خروج نیروهای امریکایی 
 2014 سال  پایان  در  افغانستان  از  بین المللی  و 
در صورتی  گفت:  و  داد  هشدار  هند  به  میالدی 
که یک جنگ جاسوسی یا تالش برای ایجاد یک 
افغانستان مخالف پاکستان وجود داشته باشد، ما 
افغانستان موافق و  نیز این حق را داریم که یک 
همکاری  به  نیاز  ما  کنیم.  ایجاد  پاکستان  طرفدار 

برای برقراری صلح در افغانستان داریم.
افغانستان  مردم  بدهید  اجازه  گفت:  مشرف 
نباید  پاکستان  و  هند  بگیرند.  تصمیم  خودشان 

دخالت کنند.

وی سه دوران برای افغانستان برشمرد: اول سال 
1991 زمانی که جنگ ساالران با یکدیگر به جنگ 
پرداختند؛ دوم سال 1996 زمانی که دولت طالبان 
شرایط  سوم  و  برخاست؛  شمال  ایتالف  علیه 
کنونی و سال 2014 زمانی که نیروهای بین المللی 
افغانستان با تضمین امنیت در افغانستان این کشور 

را ترک کنند.
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قتل فجیع یک زن و...
 نوعروس در هرات از سوی نزدیکانش سر بریده شده 
بود که مسؤولین حقوق بشر و نهادهای جامعۀ مدنی از 

این گونه حوادث سخت نگران اند.

  جسد یک کودک 9 ساله پیدا شد
ناحیۀ  از  از سوی دیگر، جسد یک کودک 9 ساله که 
دوازدهم شهر هرات ناپدید شده بود، روز گذشته پیدا 

شد.
ساله   9 کودک  این  که  می گویند  کودک  این  نزدیکان 
عباس نام داشته و روز چهارشنبه هنگامی که به سوی 
جبرییل  شهرک  در  مکتب  مسیر  از  می رفته،  مکتب 

ناپدید شده است.
به گفتۀ نزدیکان این کودک، بعداً معلوم شد که عباس 
یک  خانواده اش   از  رباینده گان  و  است  شده  ربوده 

میلیون افغانی تقاضا نمودند.
جسد این کودک در حالی که خفه شده بود، روز گذشته 
از منطقۀ شهرک جبرییل واقع در ناحیۀ دوازدهم شهر 

هرات پیدا شد.
نزدیکان کودک می گویند که او از سوی کاکایش ربوده 
شده بود، چون که مانع هر گونه دخالت و اطالع رسانی 

به پولیس در این رابطه گردید.
جنرال عبدالحمید حمیدی آمر امنیت فرماندهی پولیس 
هرات می گوید که کاکای این کودک که جمعه نام دارد، 
که  شواهدی  و  است  شده  بازداشت  پولیس  سوی  از 
دهد  می  نشان  است  آمده  پولیس  نیروهای  دست  به 
که جمعه کاکای این کودک در این قضیه دست داشته 

است.
او می گوید که قضیه آدم ربایی نبوده است و تحقیقات 

در این زمینه جریان دارد.

»من کاذب ترین فصلم«...
 عطش را با هم می خوانیم:

آیینۀ شفاف مسیحاست »شعرمن«
تک منطر قدیم هریواست »شعرمن«

از روزگار حضرت »زردشت« می رسم
ایمان بارگاه »اهوراست« شعرمن
من سرزمین بومی آزاده گیستم

ایستادگاه قامت »بوداست« شعرمن

از خانمان و دودة کوشانیان پاک
از جویبار خون«کنشکاست« شعرمن

ازخانقاه بلخ خدا حرف می زنم
شهر جنون »شمس معماست« شعرمن

مجنون هنوز در سخنم چیغ می زند
یعنی که، از قبیلۀ لیالست شعرمن

از دفترم تالطم فریاد می وزد
شاید؛ تن برهنۀ دریاست شعرمن

نواز شریف و حسین احمد در پاسخ به نامه های کرزی:

ما هم از تروریسم رنج می بریم

په افغانستان کې ۵۷۰ میلیارده ډالره 
څه شول؟

لیکلي،  کې  ګڼه  وروستۍ  خپله  په   ) اېټالیا  پول   ( اېټالیاورځپاڼې 
راغلي  ډالره  میلیارډه   ۶۵۰ پاسه  د  څه  اوسه  تر  ته  افغانستان  چې 
دي، چې۶۰ میلیارده ډالره د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او ۲۰ 

میلیارده ډالره په بیارغنیزو چارو لګېدلي دي.
وېبپاڼې خپور کړی،  افغانستان  ټول  یې  بڼه  پښتو  رپوټ چې  دغه 

لیکونکي  رپوټ  د  دي؟  لګېدلي  چېرې  پیسې  نورې  چې  پوښتي، 
په باور پوهېږي، چې له دغو پیسو بهرنیو څواکونو هم په افغانستان 
کې لګښتونه کړي خو زیاتوي، چې ۵۷۰ میلیارده ډالره هم ډېرې 
پیسې دي، چې یوه عمده برخه یې د کرزي او د هغه د مرستیاالنو  

ورونو جېبونو ته اچولې ده.
پول  اېټالیا د کرزي پر کورنۍ نیوکه کړې او لیکلي یې دي، کومې 
پیسې چې افغانستان ته د بیارغونې او انکشاف لپاره ورځي، فقط د 

کرزی د ورونو جېبونو ته ځي.
د ورځپاڼې په باور، دا کورنۍ په افغانستان کې داسي کړنې ترسره 
کوي چې له یوې خوا امریکا او اروپا ته امکانات برابروي، د افغانستان 
له  پلوه په غیر مستقیم ډول  بله  له  او  ځمکنۍ ذخیري لوټ کړي 

لندن سره د افغانستان په ټوټه کېدو کې مرسته کوي.
له دې وړاندې نیویارک ټایمز هم د ولسمشر کرزي د ورونو د فساد 

په اړه یو بشپړ رپوټ خپور کړی و.
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و افزایش بهاي سوخت 
وحشت از زمستان

حمایت پارلمان آلمان از ادامة

حضور نیروهای این کشور در افغانستان

مردم  که  می گویند  افغانستان  سیکهـ های  و  هندوها 
نداشتن  مشکالت  اما  دارند،  نیک  رفتار  آنها  با  کشور 
مرده های  اجساد  سوزاندن  برای  مکانی  و  زمین  خانه، 

شان، نمی گذارد با خاطر آرام زنده گی کنند.
قندوز در شمال  پیش در شهر  ارندر سینگهـ 50 سال 
کشور تولد شد. آن زمان حدود 120 خانواده هندو و 
سیکهـ در این والیت زنده گی می کردند. ارندر سینگهـ 
افغانستان  سیکهـ های  و  هندوها  از  دیگر  بسیاری  و 
شدند  کشورشان  ترک  به  مجبور  جنگ  شروع  از  بعد 
کاشانه شان  و  رفتند و خانه  هندوستان  به  بیشترشان  و 

را از دست داده اند.
ارندر سینگهـ حاال به زادگاه اش، قندوز برگشته است، 
اما خانه یی ندارد که در آن زنده گی کند. حاال او و دیگر 
عبادتگاه  در  قندوز،  به  برگشته  سیکهـ های  و  هندوها 
ارندر  می کنند.  زنده گی  »درمسال«  به  موسوم  شان 
سینگهـ می گوید: »مشکل عمده ما بی خانگی و بیجایی 
است. اگرچه این مساله را بارها مطرح کرده ایم و به 
مقام های عالی رتبه دولتی هم رسانده ایم، اما تا به حال 

توجهی در این زمینه نشده است«.
هندوها و سیکهـ هایی که در افغانستان زندگی می کنند، 
عطاری  دکان های  آنها  اکثر  و  اند  پیشه  تجارت  مردم 
دارند. حضور این مردم در سیاست و مسایل اجتماعی 
بسیار کمرنگ است و به داشتن یک نماینده در مجلس 

سنای افغانستان خالصه می شود.
این مشکل تنها در والیت های افغانستان مطرح نیست، 
بلکه در کابل، پایتخت نیز جدی است. هندوها و سیکهـ 
برای  جایی  هنوز  می کنند،  زنده گی  کابل  در  که  هایی 
جایی  حکومت  قبل  سال  چند  ندارند.  سوزان«  »مرده 
مردمی  نظر،  مورد  ساحه  در  اما  کرد.  تعیین  آنها  برای 
از قوم کروخیل زنده گی می کنند و آنها ادعای ملکیت 
را  ها  سیکهـ  و  هندوها  به  یافته  اختصاص  زمین های 

دارند.
درنویر سینگهـ، یکی از هندوهای کابل می گوید: »حاال 
ما در شهر کابل هندوسوزان نداریم که مرده های خود 
را بسوزانیم. وقتی که کسی از میان ما می میرد، جسدش 
را در درمسال می سوزانیم. بعدش مسلمان های چهار 

این کار هوای محیط  طرف ما می آیند و می گویند که 
آن ها را خراب می کند«.

برای هندوها و سیکهـ ها در افغانستان از نظر قانونی به 
شده  ذکر  فقط  نمی شود.  دیده  تبعیض  مورد،  یک  جز 
باشد.  مسلمان  باید  افغانستان  رییس جمهور  که  است 
زمینه یی  تنها  نه  حاال  کابل  سیکهـ های  و  هندوها  اما 
برای واردشدن در عرصه سیاسی نمی بینند، بلکه گاهی 

احساس بی هویتی نیز می کنند.
اللو باب سینگهـ، دیگر هندوبار در کابل می گوید: »یک 
گورستان  و  هندوسوزان  مملکت  یک  در  وقتی  هندو 

ندارد، خوب شهروند آن کشور نیز نیست«.
و  هندوها  که مشکالت  می دهند  مقام ها همواره وعده 
کابل  شهردار  نواندیش،  یونس  می شود.  حل  سیکهـ ها 
گفت: »در ساحه یی که 86 جریب مساحت دارد، برای 
هندوها خانه های رهایشی، هندوسوزان و پارک تفریحی 

اعمار می گردد«.
اقلیت هندو  به  افغانستان نسبت  بسیاری مردم  هرچند 
نشان  مروت  و  دلسوزی  از خود  کشور  این  سیکهـ  و 
نهادینه شده علیه  تبعیض  نوعی  اما در عمل  می دهند، 
از  نهادینه شده یکی  تبعیض های  این  آنها وجود دارد. 
دالیلی است که هندوها و سیکهـ ها کمتر کودکان شان 
را به مکتب می فرستند. طالبان در زمان حاکمیت شان 
آن ها را مجبور به پوشیدن شالی مخصوص کرده بودند 

تا از مسلمان ها فرق شوند.
مردم  هندوها  می گوید  قندوز  شهر  باشنده  عبدالعلی، 
اند.  نکرده  خلق  مشکل  گاهی  هیچ  و  هستند  بی آزار 
احمد فرید، دیگر باشنده قندوز می گوید: »آنها به دین 
مراسم  هم  خودشان  و  اند  نکرده  توهین  ما  مذهب  و 
یونانی  ادویه جات  در  می دهند.  انجام  را  شان  مذهبی 
به  باید  ما  است.  موثر  شان  بودن  دارند.  کافی  تجربه 
مذهب شان اهانت نکنیم. قانونا این کار را نباید بکنیم«.

ارندر سینگهـ نیز می گوید: »کهن ساالن مثل پدر با ما 
رفتار می کنند و کهتران مثل برادر. ما با هم رابطه خیلی 
دوستانه داریم. به خانه همدیگر رفت و آمد داریم و در 
مشکلی  .اگر  می کنیم  شرکت  همدیگر  خوشی  مراسم 

پیش بیاید، سر وقت می رسند و کمک می کنند«.
        اسالم پور

به  رو  نیز  مواد سوختي  بهاي  زمستان،  به فصل  نزدیک شدن  موازاِت  به 
افزایش است. برخي از سودجویاِن از خدا بي خبر از مجبوریِت مردم در 
این  افزایش مي دهند.  بهاي مواد سوختي را  این فصل سوءاستفاده کرده، 
عمل هر سال با سرد شدِن هوا تکرار مي شود و شهروندان فقیِر کشور را با 

چالِش جدي روبه رو مي سازد. 
از یک ماه بدین سو شهروندان کابل نگرانِي خویش را مبني بر افزایش نرخ 
مواد سوختي ابراز کرده اند. شماري از مردم مي گویند: سال  گذشته در این 
فصل بهاي مواد سوخت تا این اندازه افزایش نیافته بود؛ ولي اکنون دیده 
مي شود که هر هفته قیمت مواد سوختي باالتر مي رود. این صعود بي سابقۀ 

قیمت سوخت، موجب نگرانِي شدید مردم شده است.
نوراهلل باشندة شهر کابل مي گوید: فعاًل قیمِت یک تُن چوپ سوخت، به 
13هزار افغاني رسیده است. دولت در این مورد هیچ  توجهي نکرده و در 
صورتي  که وضع به همین منوال پیش رود، احتمال مي رود که بهاي مواد 

سوختي تا فرا رسیدن فصل زمستان چند برابر گردد. 
ده هزار  از  »معاِش من کم تر  کارمندان دولت مي گوید:  از  حمداهلل یک تن 
با آمدن  اما  مبلغ مخارج خانواده ام را پوره نمي کند.  این  افغاني است که 
زمستان، مشکالِت ما دوچند مي گردد؛ زیرا غِم تهیۀ سوخت نیز ما را به 
خود مصروف مي سازد که پوِل خریِد آن را از کدام مدرک و منبع به دست 

آوریم.«
نظرعلي یکي از کارمندان دولت، دلیل افزایش نرخ مواد سوختي را عدم 
کنترول و نظارِت دولت دانسته مي گوید: تجاران بااستفاده از این آشفته بازار 
و بي اعتنایي دولت، نرخ ها را به خواست و منفعِت خویش افزایش مي دهند؛ 
در حالي که یک دولت مسوول و پاسخگو، نرخ تمام اجناس را کنترول 

مي کند و از مردم فقیر و بي بضاعت پشتیباني مي نماید.
هم چنان خالد احد باشندة شهر کابل ضمن انتقاد شدید از دولت مي گوید: 
در سال گذشته قیمت یک تن چوپ  سوخت در این ماه، پنج تا شش هزار 
افغاني بود؛ ولي هنوز زمستان فرا نرسیده، یک  تن چوپ در بازار تا مرز 
13 هزار افغاني رسیده است. اگر دولت به این مسأله توجه نکند، بسیاري 
این  در  که  کرد  بدون سوخت سپري خواهند  را  امسال  زمستاِن  مردم  از 

صورت، جاِن آن ها با خطر جدي مواجه خواهد شد.
از سوي دیگر، برخي از آگاهان ضمن انتقاد شدید از حکومت مي گویند: 
از  تجاران  که  قیم، سبب شده  کنترول  براي  دقیق و شفاف  مکانیزم  نبود 

فرصت هایي مانند زمستان، بهره برداري هاي ظالمانه کنند.
سوختي  مواد  بهاي  افزایش  سبب  را  اساسي  عامل  چند  آگاهان  این 

مي دانند:
اولیه و  به ویژه مواد  بر نرخ کاالها و  نبود سیستم نظارتي حکومت  یک ـ 

کنترول نوسان قیمت ها.
دوـ سودجویي غیرمتعارِف تجاراني که بدون توجه به وضعیت اجتماعي و 

فقر مردم، فقط به منافِع خود مي اندیشند.
سه ـ سیاسِت بازار آزاد باعث شده تجاران این حق را به خود بدهند که در 

تعیین نرخ ها، فارغ از هر قید و بندي عمل کنند.
چهار ـ مسووالن امور بر اثر ضعف مدیریتي خویش، تا هنوز نتوانسته اند 
براي حمایت از مردم در فصل زمستان، برنامه یي مدون و همه شمول تهیه 
کنند تا از آسیب هاي احتمالي و حوادِث دردناک جلوگیري شود. در نتیجۀ 
غفلت مقام هاي دولتي و نبود برنامه ریزي درست، ما هر ساله شاهد مرگ 

هموطنان مان بر اثر سرما و کوالک هستیم.
پنج ـ گاهي تنش هاي سیاسي با همسایه گان سبب مي شود که ورود کاالهاي 
بازرگاني، ماه ها متوقف شود. هم چنین اخاذي ها در شاهراه ها نیز به عنوان 
یک چالش در برابر تاجران قرار دارد. این دو عامل نیز قیمت اجناس و  

کاالها از جمله مواد سوختي را افزایش مي دهند. 

معاملة بزرگی میان افغانستان...
 و حکمت یار دارد. حال باید این نگرانی ها به نوعی 
قبل از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان به 
شکلی برطرف شود، هر چند که نیروهای خارجی 
به طور کامل خارج نخواهند شد و یک پایگاه نظامی 

در افغانستان باقی خواهد ماند.
به  عالی صلح  رییس شورای  سفر  به  اشاره  با  وی 
که  است  این  دنبال  به  هیات  این  گفت:  پاکستان 
پاکستان و عربستان سعودی کمک کنند که مذاکرات 
جمهوری  رییس  کرزی  حامد  و  طالبان  بین  جدی 
افغانستان شروع شود و قبل از 2014 یک مصالحه 
و  رسیده  پایان  به  جنگ  و  بگیرد  صورت  ملی 

نگرانی ها از بین برود.
آیا شورای  اینکه  بیان  با  شبه قاره  مسایل  کارشناس 
صلح می تواند چنین کاری انجام دهد و پاکستان به 
ساده گی حاضر خواهد شد که با افغانستان کنار بیاد 
تصریح کرد: به نظر می رسد که قضاوت سخت است، 
به این دلیل که پاکستان یک سری منافع استراتژیک 
دارد که تا آن منافع را به دست نیاورد کامال حمایت 
خود را از گروه های معارض افغانستان قطع و یا کم 
نخواهد کرد، اما فشار امریکا به پاکستان خیلی زیاد 
نسبت  پاکستان  که  می رسد  نظر  به  امروز  و  است 

افغانستان  با  برای مذاکره  بیشتری  تمایل  به گذشته 
این  در  امریکا  فشار  اگر  می داند،  که  چرا  دارد، 
این  از  امنیتش به خطر می افتد و  بیشتر شود  زمینه 
زاویه امیدواری ایجاد شده که مذاکره یی جدی بین 

افغانستان و پاکستان صورت بگیرد.
افغانستان  خط دیورند را به رسمیت می شناسد

مالزهی با تاکید بر این که از نظر مقامات افغانستان 
اظهار  شود  حل  طالبان  مساله   2014 از  قبل  باید 
است،  پاکستان  همکاری  به  منوط  امر  این  داشت: 
به نظر می رسد که افغانستان می خواهد خط مرزی 
در  بشناسد. حاال بحث هایی  به رسمیت  را  دیورند 
کابل وجود دارد که عنوان می شود برخی گروه های 
سیاسی تمایل دارند خط مرزی دیورند را به رسمیت 
به  مرزی  خط  این  اگر  معتقداند  چون  بشناسند، 
رسمیت شناخته شود دیگر پاکستان انگیزه یی برای 
دخالت در افغانستان ندارد و صلح و ثبات در این 

کشور محقق خواهد شد.
به  قبال  در  دارند  انتظار  افغان ها  البته  افزود:  وی 
پاکستان  در  بندری  دیورند،  مرز  شناختن  رسمیت 
که عمدتًا فکر می شود بندر گواتر باشد در ایاالت 
تجارت  تا  بگیرد  قرار  اختیارشان  در  بلوچستان 
خارجی افغانستان از این بندر صورت بگیرد. به نظر 

گرفتن  شکل  جریان  در  بزرگی  معامله  به  می رسد 
است، اما هنوز شکل آن روشن نیست.

افغانستان  صلح  شورای  رییس  ربانی،  صالح الدین 
مقام های  با  گفت و گو  هدف  با  هیاتی  با  همراه 

پاکستانی اخیراً به این کشور سفر کرده  بود.
به نظر می رسد در نتیجه این سفر مقامات پاکستانی 
با آزادی مال ترابی، وزیر پیشین عدلیۀ طالبان و دو 
ولی  است.  کرده  موافقت  طالبان  استخباراتی  مامور 
آزاد  نفرات  بین  در  هنوز  طالبان  دوم  نفر  مالبرادر، 

شده نیست. 
بعد از اینکه طالبان حمل امسال از مذاکرات صلح 
کنار کشیدند، تا کنون فعالیتی برای بازگرداندن آنها 
به میز مذاکرات صورت نگرفته بود. آزادی این چند 
مقام پیشین طالبان، برای آغاز دوباره گفت وگوهای 

صلح بسیار مهم به خوانده شده است.
شورای صلح افغانستان دو سال پیش با شرکت 70 
عضو از سوی حامد کرزی، رییس جمهوری کشور 
با هدف مذاکره با طالبان ایجاد شد. ولی این شورا 
هنوز دستاورد چشمگیری نداشته است. مال محمد 
عمر، رهبر طالبان، در پیام تبریک خود به مناسبت 
امکان هر گونه  از قبل  با لحنی متفاوت  عید قربان 

مذاکره را با دولت افغانستان رد کرده بود.

ما هم شهروند افغانستان 
هستیم؟

www.mandegardaily.com

پارلمان آلمان از ادامه حضور نظامی این کشور در 
افغانستان حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، بیشتر اعضای پارلمان 
افغانستان  در  نظامی  ماموریت  ادامه  از  آلمان 

حمایت کردند.
سوسیال دموکرات  حزب  گزارش،   این  اساس  بر 
از  آلمان-  دولت  مخالف  حزب  بزرگترین   –
کرد.  حمایت  افغانستان  در  نظامی  حضور  ادامه 
راینر آرنولد سخنگوی دفاعی فراکسیون سوسیال 
اقدامات در جهت  درستی  "این  دموکرات گفت: 

صورت می گیرند."
حزب سبز درباره نتیجه بخش بودن این اقدام ابراز 
دیگر خواستار  بار  نیز  و حزب چپ  کرد  تردید 

خروج نظامی هر چه سریعتر از افغانستان شد.
نظامی  ماموریت های  از  کاستن  حال  در  آلمان 
خود در افغانستان است و از این رو روز پنجشنبه 
فرماندهی بازسازی نظامی - غیرنظامی در والیت 

قندوز را بر عهده گرفت.
نظامی  بنابر طرح خروج  که  است  در حالی  این 
نیروهای ناتو از افغانستان، تا فبروری 2014 باید 

افغانستان از 4 هزار و  شمار نیروهای آلمانی در 
کاهش  تن   300 و  هزار   3 به   کنونی  تن   760

یابد.
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       ناجیه نوری

عدم تطبیق حدود شرعي و معافیت مجرمان، متجاوزان 
جنسي را جرأت مي دهد که به جنایات خود علیه زنان 

و کودکان ادامه بدهند.
این  بیان  با  حقوق دانان  و  مجلس  اعضاي  از  شماري 
قضایي  و  عدلي  نهادهاي  تمام  مي کنند،  تاکید  مطلب 
آلوده به فساد هستند و بنابراین در چنین وضعیتي تطبیق 

حدود شرعی غیرممکن شده است.
به باور آنان، اگر وضعیت نظام به همین منوال به پیش 
برود، لجام گسیخته گي هاي اجتماعي بیشتر شده و مردم 

مجبور خواهند شد تا در صدد نظام دیگري باشند.
به دنبال افزایش تجاوز بر کودکان و زنان در کشور، هفته 
تا  خواست  عالي  دادگاه  از  نماینده گان  مجلس  گذشته 
حدود شرعي را بر کساني که مرتکب این جرم مي شوند، 

تطبیق کند.
کابل  دانشگاه  حقوق  دانشکده  استاد  فرید  شهال  اما 
مي گوید، حدود زماني تطبیق شده مي تواند که محل حق 
داشته  وجود  عادالنه  محاکمۀ  یک  یعني  باشد،  عادالنه 

باشد.
او تاکید کرد، تمام نهادهاي افغانستان به شمول ارگان هاي 
عدلي و قضایي آلوده به فساد هستند، بنابراین در چنین 
وضعیتي تطبیق حدود غیرممکن و یا اگر انجام هم شود، 

به درستي نخواهد بود.
قوي  بسیار  دالیل  از  یکي  دانشگاه،  استاد  این  گفتۀ  به 
عدم تطبیق حدود در افغانستان عدم امنیت و وجود فساد 

گستردة اداري در نهادهاي عدلي و قضایي است. 
افزایش تجاوزات جنسي برکودکان و  وي، عامل دیگر 
زنان را مشکالت فرهنگي و اجتماعي جامعه و برخی 
خانواده ها عنوان کرده گفت، تنها عدم تطبیق حدود باعث 
افزایش این جرم نشده، بل مشکالت فرهنگي موجود در 

جامعه، سبب افزایش این جنایت ها شده است.
بانو فرید همچنان گفت، زماني که یک مرد بیست و چند 

ساله به یک دختر 5 ساله تجاوز مي کند، نه تنها مسلمان 
مسایل  بل  مي گیرد؛  قرار  سوال  مورد  مرد  این  بودن 
فرهنگي، اجتماعي و تربیت خانوادة او را نیز به شدت 

زیر سوال مي برد.
روز  هر  ما  که  جنایاتي  چنین  کرد،  اضافه  همچنان  او 
شاهد افزایش آن هستیم، نشان مي دهد که شمار زیادي 

از مردم از اسالم و قوانین اسالمي بي خبر اند.
این استاد دانشگاه افزود، پس زماني تطبیق حدود اصالح 
اجتماعي،  آگاهي  سطح  ما  که  آورد  خواهد  بار  به  را 
بنابراین  باشیم،  برده  باال  را  جامعه  اسالمي  و  فرهنگي 

یکي از راه حل ها تربیت اسالمي جامعه است.
در همین حال، اسداهلل سعادتي عضو مجلس نماینده گان 
این  و  داریم  قانون  ما در عرصه هاي مختلف  مي گوید، 
باید در  از شرعیت اسالمي است، پس  بر گرفته  قانون 
برابر کساني که چنین جرمي را مرتکب مي شوند، قانون 

تطبیق شود.
به گفتۀ سعادتي، ما هر روز شاهد افزایش این جنایت ها 
برخورد  جنایات  این  مرتکبین  با  دولت  اگر  اما  استیم، 
صورت  به  را  جرم  این  عامالن  از  یکي  و  کند  جدي 

کاهش  جرایم  چنین  گراف  یقینًا  نماید،  محاکمه  علني 
خواهد یافت.

او تاکید کرد، اما زماني که دولت به عنوان مجري قانون 
به  مجرمین  نمي کند،  اجرا  را  قانون  و  کرده  کوتاهي 
شاهد  روز  هر  ما  چنانچه  مي دهند،  ادامه  شان  جنایات 

افزایش این گونه جرایم استیم.
قاضي نذیر احمد حنفي، عضو دیگر مجلس نماینده گان 
تمام  در  اداري  گستردة  فساد  و  امنیت  عدم  مي گوید، 
نهادهاي دولتي و به خصوص ارگان هاي قضاي باعث 

عدم تطبیق حدود شرعي در کشور شده است.
او افزود، دو مساله در عدم تطبیق حدود شرعي وجود 
دارد، یکي اینکه گاه نفس قضیه طوري مي شود که دالیل 
فساد  اینکه  دیگر  مهم  مسالۀ  و  مي سازد  مبهم  را  جرم 
موجود در ارگان هاي عدلي و قضایي تطبیق حدود را با 

چالش هاي مواجه ساخته است.
به باور این عضو مجلس نماینده گان، در کشور ما فساد 
آن قدر گسترده است که باعث تجاوز به عزت و آبروي 

امت اسالمي گردیده است.
به گفتۀ قاضي حنفي، اگر...        ادامه صفحه 6

نماینده گان مجلس و آگاهان:

فساد مانع اجرای حدود باالی متجاوزان شده است

رهبر پیشین لیبرال دموکرات های بریتانیا: 

ناتو در جنگ افغانستان باخته است

پدی اشداون، رهبر پیشین حزب لیبرال دموکرات بریتانیا 
گفته است که بریتانیا باید »فورا و به صورت آبرومندانه« 

نیروهای خود را از افغانستان خارج کند.
ارزیابی  تایمز  روزنامه  در  مقاله  یک  در  اشداون  لرد 
ارایه کرده  افغانستان  نبرد در  از 11 سال  دلسردکننده  یی 
و گفته کامال روشن است که ناتو جنگ در افغانستان را 

باخته است.
افغانستان  در  بین المللی  جامعه  که  گفته  اشداون  پدی 

»بی نظم و ناهماهنگ« عمل کرده است.
نیروی  تعهد کرده که 9 هزار  بریتانیا  در حالی که دولت 
خود را تا آخر 2014 از افغانستان بیرون کند، لرد اشداون 
بریتانیا  نیروهای  تا  این است  تاکید کرده که کار معقول 

همین اکنون از افغانستان خارج شوند.
حضور  ادامه  نتیجه  تنها  که  داده  هشدار  اشداون  آقای 
نیروها در افغانستان تلفات بیشتر است و در این مورد به 
افغان به نیروهای خارجی اشاره کرده  حمالت سربازان 

است.
بریتانیا تا کنون 438 سرباز خود را در جنگ افغانستان از 

دست داده است.
رهبر پیشین لیبرال دموکرات های بریتانیا پذیرفته که ناتو 
آن  و  یافته  دست  افغانستان  در  مهم  هدف  یک  به  تنها 
که  افزوده  اما  است؛  کشور  این  از  القاعده  راندن  بیرون 
بیشتر اهداف دیگر به ویژه ایجاد یک دولت خودکفا در 

افغانستان تحقق نیافته است.
او گفته:« ما نمی توانیم وانمود کنیم که بازهم در افغانستان 
کشور  این  از  خروج  حاال  اصلی  اولویت  داریم.  کار 

است.«
در  شکست  که  گفته  بریتانیا  اعیان  مجلس  عضو  این 

افغانستان بیشتر سیاسی است تا نظامی.
به یک هدف  برای رسیدن  المللی  بین  او گفته:« جامعه 
واحد در افغانستان باید یک صدا عمل می کرد. در عوض، 
ما ناهماهنگ عمل کردیم. ما باید به جای جنگ در عراق، 

برای پیروزی در افغانستان تالش می کردیم.«
یک  کنار  در  گرفتن  قرار  جای  به  باید  ما  افزوده:«  او 
دولت فاسد، مبارزه با فساد را در اولویت های خود قرار 

می دادیم.«
در سال 2010، پارلمان بریتانیا به ادامه حضور نیروهای 

این کشور در افغانستان رای داد.
این  پارلمان  از اعضای  تا کنون، شماری  از آن زمان  اما 
کشور از احزاب مختلف خواهان خروج فوری نیروهای 

بریتانیایی از افغانستان شده اند.
لرد پدی اشداون، عضو مجلس اعیان بریتانیا، در فاصله 
سال های 2002 تا 2005 میالدی، به عنوان نماینده ارشد 
می  کار  بوسنی  در  اروپا  اتحادیه  و  متحد  ملل  سازمان 

کرد.
دولت افغانستان با نامزدی لرد اشداون به عنوان نماینده 

سازمان ملل به افغانستان در سال 2008 مخالفت کرد. w
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»من کاذب ترین فصلم« 
در میزان نقد

بعد از ظهر روز جمعه با حضور شماری از شاعران، فرهنگیان، 
نویسنده گان جوان و برخی سیاست مداران کشور مراسم نقد 
مجموعۀ  نخستین  فصلم«  ترین  کاذب  »من  کتاب  بررسی  و 
شعری سرایشگر جوان عبدالمالک عطش، در کانون فرهنگی 

حکیم ناصر خسرو بلخی برگزار شد.
این نشست که با گرداننده گی رامین مظهر برگزار شده بود، با 
خوش آمدگویی و سخنرانی بانو زهرا نادری مسوول عمومی 
کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی و نمایندة مردم در پارلمان 
عبدالمالک عطش  توسط  شعر  پارچه  چند  خوانش  و  کشور 
را  نگرش هایش  و  نقد  فرهاد  جاوید  آقاي  بعد  و  شد  آغاز 
پیرامون مجموعۀ »من کاذب ترین فصلم« با اشتراک کنندگان 

در میان گذاشت.
آقای علی فخری پیام بانو بهار سعید شاعر شهیر کشور مقیم 
بیژن  آقای بشیر  به خوانش گرفت و  امریکا را  در کالفرنیای 

چند ویژه گی خوب شخصیت عطش را برشمرد.
در بخش ترنم که بخش دوم این برنامه بود نظام الدین رضایی، 
آریا نژاد آژیر، نیما عاصی، ناظم مظهر، یعقوب رسولی و شفیق 

رفیقی بخشی از شعرهای عطش را به دیکلمه گرفتند.
من کاذب ترین فصلم، نخستین مجموعۀ شعری عطش است 
که در بهار امسال از سوی انتشارات خیام در کابل چاپ شده 

است.
در این جا یک غزل از عبدالمالک...            ادامه صفحه 6

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

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

و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 
بین المللی  نیروهای  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
بنا بر مسوولیت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پیگیرش، 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همۀ 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
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0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
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