
در حالی که ریاست جمهوری افغانستان و شورای عالی 

صلح، از گفت وگوهای اخیر میان افغانستان و پاکستان 
معتقد  سناتوران  از  شماری  می کنند،  خرسندی  ابراز 
هستند که این گفت وگوها هیچ نتیجة مثبتی را در پی 

نداشته است.
سناتوران همچنان آزادی شماری از سران طالبان را از 
اثربخش  صلح  گفت وگوهای  در  پاکستان  زندان های 

نمی دانند.
مولوی محمود دانشجو یکی از...      ادامه صفحه 7
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

طالبان آزاد شده چه شدند؟

مسلح،  دزدان  گروه  یک  اخیر  روز  چند  در  پولیس 
دو قاتل و سه اخالل گر را در والیات کابل و غزنی 

بازداشت کردند.
به گزارش بست باستان، مل پاسوال محمد ظاهر رییس 
پولیس  فرماندهی  جنایی  جرایم  با  مبارزه  و  تحقیقات 
کابل روز گذشته در یک نشست خبری گفت که یک 
گروه مسلح دزدان که شبانه دست به دزدی می زدند را 
همراه با سه میل سالح کالشینکوف از ساحة حوزه های 
چهار و یازده امنیتی پولیس...        ادامه صفحه 6

دولت افغانستان محکمة 22 تن از کارمندان و افراد مرتبط با 
دوسیة »کابل بانک« را آغاز کرده است. فساد گسترده در کابل 
این بانک خصوصی کشور را تا سر حد ورشکستگی  بانک، 

کشاند.
22 نفر به شمول بنیانگذار و رییس کابل بانک، شیر خان فرنود 
و خیر اهلل فیروزی متهم به سرقت صدها میلیون دالر از طریق 

قرضه های این بانک هستند.
یک دادگاه ویژه که به دستور رییس جمهور کرزی اوایل سال 
روان میالدی ایجاد شد، وظیفه بررسی این دوسیه را دارد. به 
نظر می رسد که چه گونگی رسیده گی به رسوایی مالی »کابل 
با فساد  مبارزه  افغانستان در روند  برای دولت  بانک« محکی 

است.
رسوایی مالی کابل بانک که برای اولین بار...  ادامه صفحه 6

وزیر صحت عامه افزایش جمعیت افغانستان را نگران 
بیکاری  و  فقر  اصلی  دالیل  از  را  آن  و  دانسته  کننده 

عنوان می کند.

روز گذشته سازمان ملل متحد گزارش جهانی حالت 
نفوس 2012 را منتشر کرد.

الرنت زیسلر نمایندۀ صندوق وجهی جمعیت سازمان 
ملل متحد افزایش روز افزون جمعیت را در افغانستان 
نود  که  حالی  »در  گفت:  و  کرده  عنوان  کننده  نگران 
افغانستان از روش تنظیم خانواده آگاهی  درصد زنان 
دارند ولی فقط بیست درصد زنان افغان از این روش ها 

استفاده می کنند.«
باعث  تنظیم خانواده،  بر  افزود که سرمایه گذاری  وی 
جنسیتی،  برابری  ترویج  صحت،  رشد  فقر،  کاهش 
ایجاد فرصت ها برای ادامة تحصیل جوانان و افزایش 

نیروی کار می شود.

ثریا دلیل وزیر صحت عامة کشور نیز بر نگران کننده 
بودن رشد جمعیت در کشور تأکید کرده و گفت که 
ردۀ  در  افغانستان  جهان،  در  افزایش جمعیت  نظر  از 

دهم قرار دارد.
وی گفت که تنظیم خانواده عالوه بر رشد اقتصادی و 
کاهش فقر در کشور، باعث کاهش مرگ و میر مادران 

و کودکان نیز می گردد.
وی افزود که به پیش بینی سازمان ملل متحد اگر رشد 
جمعیت  بپیماید،  را  کنونی  سیر  کشور  در  جمعیت 
کشور در سال 2020 به 42 میلیون، در سال 2025 به 
47.6 میلیون، در سال 2030 به 53 میلیون و در نهایت 
در سال 2035 به 59 میلیون نفر...      ادامه صفحه 6

پولیس کابل
 چندین قاتل و دزد 

را بازداشت کرد

دادگاه عامالن سقوط 
کابل بانک برپا شد

افزایش جمعیت افغانستان نگران کننده است

کمپاین ضد تجاوز جنسی در هرات پایان یافت

انتقاد برخی سناتوران از آزادی طالبان

اسب
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هفته  یک  از  که  جنسی  تجاوز  محکومیت  کمپاین 
راه اندازی  غرب  حوزۀ  رسانه های  سوی  از  بدین سو 

شده بود، روز گذشته پایان یافت.
در این کمپاین رسانه های تصویری، صوتی و نوشتاری 
حوزۀ غرب، نهادهای حقوق بشر، جامعة مدنی و سایر 
نهادها اشتراک داشتند و هدف از راه اندازی این کمپاین 
محکومیت تجاوزهای جنسی و حمایت از کسانی که 

قربانی این رویدادها شده اند، خوانده شده است.
ولی احمد حدید مسوول راه اندازی این کمپاین گفت 
سوی  از  گزارش هایی  کمپاین   این  جریان  در  که 
رسانه ها در مورد تجاوز جنسی...       ادامه صفحه 6

صفحه 6

سعیدی: 
به جز انورالحق مجاهد كه پس 
از آزادي به خانه اش بازگشته و 

دوتن ديگر كه به دلیل تكمیل نبودن 
اسنادشان دوباره به زندان بازگردانیده 

شده اند، ساير طالبان آزاد شده، از 
زندان پاكستان به جاي برگشت به 
خانه هاي شان، به طالبان پیوسته اند

يک عضو شورای عالی صلح:

ما با طالبان آزاد شده تماسي 
نداشته ايم، زيرا زماني كه آنان آزاد 

شدند، ما به كابل آمديم؛ اما اينكه آنان 
به خانه هاي شان برگشتند و يا جاي 
ديگري رفتند، هنوز مشخص نیست



می رسد  نظر  به  نزدیک شدِن سال 2014،  با 
همة عناصر و قدرت های دخیل در افغانستان 
دست به طراحی یک استراتژی و مهره چینی 
با کمترین هزینه،  از آن پس  بتوانند  تا  زده اند 
بیشترین دستاورد را داشته باشند و معادالت را 
به نفع خود تغییر دهند. گمان مي شود امریکا 
بازیگران  تأثیرگذارترین  عنوان  به  پاکستان  و 
به  بازهم  روزها  این  افغانستان،  میدان  در 
و  طالبان  نام  به  مهره یی  با  کردن  بازی  فکر 
تغییر رنگ ورِخ بازی به نفِع خود استند؛ و از 
روی شواهد و قراینی که رونما شده، مي توان 
قضاوت کرد که هر دو به دنبال احیاي دوبارۀ 
قدرت و جایگاه مهره یی به نام طالبان در بازی 
سیاسی افغانستان هستند و می خواهند یک بار 
دیگر از این راه بر سرنوشت سیاسی افغانستان 
تأثیرگذار باشند. اما این که در این میان تا چه 
حد دولت افغانستان و دیگر نهادهای تأثیرگذار 
در روند مصالحه و مذاکره با طالبان، خواهند 
توانست به نفع ملت افغانستان کار کنند، هنوز 

جای اما و اگِر بسیار دارد. 
سفر  در  ربانی  صالح الدین  آقای  جناب 
اخیرش توانسته به توافقاتی با پاکستانی ها در 
و  مذاکره  روند  به  بخشیدن  سرعت  راستای 
مصالحه با طالبان دست پیدا کند؛ اما این که تا 
این روند می تواند موفق تمام شود،  چه حد 

بازهم باید صبر کرد و منتظر بود.
آزادی 9 تن از زندانیان طالب که در پاکستان 
در بند بودند، به گفتة آقای ربانی، هم مهم بوده 

و هم دستاورد قابل توجهی در تسریع مصالحه 
با طالبان! و مهم تر این که ایشان تأکید نموده اند 
که این طالبان از بند رها شده، برای صلح کار 
چه گونه  که  نیست  معلوم  اما  کرد.  خواهند 
اطمینانی  چنین  یک  به  ربانی  آقای  جناب 
دست پیدا کرده اند و کدام دست نوشتة پنهانی 
میان طالبانی که نام شان در لیست چهل نفری 
و  شده  بدل  و  رد  بوده،  صلح  عالی  شورای 
کجا و کی یک چنین قول و قراری میان آن ها 

مانده شده که اگر ما را آزاد کنید، برای صلح 
در افغانستان کمک خواهیم کرد؟! که اگر یک 
چنین پشتوانه یی یا پشتوانه هایی از این دست 
موجود نباشد و این اصرار بر آزاد شدن ها و از 
بند رستن های طالبان، هر کدام فقط به عنوان 
خوش آمد  برای  باشد  پیش کشی  اسب  یک 
طالبان، که بدون شک از نظر این بزرگواران، 
و  شمرد  نخواهند  را  پیش کشی  اسب  دندان 
این  هم  طالبان  آیا  که  دید  باید  شمرد؛  نباید 
اسب پیش کشی را دندان نشمرده قبول کرده و 
حسن نیت خود را در َطبق اخالص مانده و 
دست دوستِی ما را خواهند فشرد یا عکِس آن 

روی خواهد داد؟ 
است  دیگری  حقایق  گویای  جاری  اوضاع 
از  روزی  چند  هنوز  می بینیم  این که  آن  و 
نمی گذرد  پاکستان  در  طالب  زندانیان  آزادی 
در  آن  از  زیادی  تفسیرهای  و  تحلیل ها  که 
بعضی  و  یافته  انعکاس  مختلف  رسانه های 
جزِو  را  آزادشده گان  و  بزرگ  کاری  را  آن 
شمار  اما  و  می دانند  طالبان  های  دانه درشت 
زیادي هم، آن ها را طالباِن رده متوسط یا پایین 
که اینک چندان تأثیری در هرم قدرت طالبان 
آن ها  اساسِی  و  اصلی  یا تصمیم گیری های  و 
نخواهند داشت، به حساب آورده اند. اگر نظر 
اگر  که  گفت  باید  باشد،  درست  دوم  دستة 
زدن  دست  با  می خواهد  عالی صلح  شورای 
به چنین اقداماتی دل طالبان را به دست آورد، 
از  لنگ تر و فرسوده تر  اسب پیش کشی آن ها 
آن به نظر مي آید که حتا لیاقت پیش کش شدن 
به حتم می تواند  این خود  و  باشد.  داشته  را 
اختالف سلیقه هایی را در این میان به بار آورد 
که  کند  آن  از  تیزتر  را  طالبان  دندان طمع  و 
به آزادی این 9 تن و یا افرادی از این دست 
نزدیک  آینده یی  در  شاید  و  دهند  رضایت 
همة طالبان دربند به برکت این پروسه و این 

مصالحه و مذاکره، از بند رها شوند. 

این گفتة جناب آقای ربانی و تیم همراهش 
این طالباِن رها شده حتمًا  اذعان می کنند  که 
خواهند  کار  افغانستان  ثبات  و  صلح  برای 
منطقی،  پشتوانة  می تواند  میزان  چه  تا  کرد، 
سیاسی و حتا احساسی داشته باشد؟ چه کسی 
تضمین می کند که این طالبان برای صلح کار 
خواهند کرد؟ اگر تصمیم شورای عالی صلح 
فقط مبتني بر ریسکی باشد که نتیجه اش برای 
هیچ کس معلوم نیست و تنها امیدوارند که این 
طالبان برای صلح کار کنند و هیچ تضمین و 
مکانیزمی برای اجرایی شدِن آن نسنجیده اند، 
باید گفت که به عمل خطرناکی دست زده اند 
افغانستان و دنیا  که هزینة زیادی را بر ملت 

می تواند تحمیل کند. 
بر دیگر طالبان آن سوی  نیز  این طالبان  اگر 
میله های زندان اضافه شوند، نه تنها هیچ نتیجة 
افغانستان  زجرکشیدۀ  مردمِ  براي  را  مطلوبي 
به بار نیاورده ایم، که خواسته و ناخواسته آب 
به گردونه یی ریخته ایم که از گردش آن، فقط 
مردم ما هر روز متضرر مي شوند و جان و ماِل 

خود را می بازند.
پیش از این که دست به یک چنین حرکت ها 
تمام  صداقِت  با  باید  شود،  زده  اقداماتی  و 
با  کسانی  چه  که  گردد  مشخص  ملت  برای 
مکانیزمی  و  استراتژی  چه  با  و  اهدافی  چه 
مي خواهند دست به معامالت و تعامالتی این 
چنین گسترده و خطرخیز در عرصة صلح و 
ثبات کشور بزنند. فقط کافی ست به این فکر 
کنیم که اگر این طالباِن رها شده برای صلح 
پیش  دورنمایي  نکنند، چه  کار  افغانستان  در 
روی ما قرار خواهد گرفت؟ و اگر همة آن ها 
دوباره به صف دشمنان این ملت بپیوندند و با 
تجربه یی بیشتر، ضرباتی عمیق تر و کاری تر بر 
صلح وثبات متزلزِل ما فرو آورند، آیا فرصتی 
برای جبران اشتباهات و تصمیم های شتاب زده 

و آثار ناشی از آن خواهیم داشت؟
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حلیمه حسینی

اسب پیش کشِی شورای عالی صلح 
و 

دندان طمعِ طالبان، تیزتر!

 

نگاه خیلی گذرا به یازده سال گذشته، نشان می دهد که ایاالت 
همانا  که  را  افغانستان  به  لشکرکشی شان  دلیل  ناتو  و  متحده 
و  بود  شده  ذکر  بشر  حقوق  رعایت  و  دموکراسی  تحکیم 
حکومت طالبان در افغانستان آن را به مخاطره انداخته بودند، 
فراموش کرده اند. زیرا یازده سال کار و عرق ریزی برای به وجود 
آمدن این مهم، سرانجام به جایی منتهي می گردد که امروز گویا 
همان طالباِن ناقض حقوق بشر و مخالف دموکراسی، به صحنة 

قدرت بازمی گردند.
با   - حکمتیار  را  سبز  چراغ های  نخستین  پسین،  ماه های  در 
نشان دهد  تا  دارد - روشن کرد  بسیار واضحي  که  گذشته 
عالی  شورای  آن،  از  پس  برگردد.  صحنه  به  است  مایل  که 
صلح با ابتکار جدید خود هشت تن از زندانیان طالب را از 
زندان های پاکستان رها کرد که عامل مهم انهدام مجسمه های 
بودا در بامیان نیز در میان آن ها بود. پاکستان و افغانستان هر 
دو متعهد شده اند که همة زندانیان سیاسی طالبان را از زندان ها 
رها سازند؛ چنان که در گذشته ده ها نفر از آنان را رها کرده 
است،  مردم  که  آنان  واقعی  از طرف  پرسشی  بی آن که  بودند 

صورت گرفته باشد.
از  آن عده  تنها  تاکید کرده؛  بارها  آن که جناب کرزی  به رغم 
طالبان به افغانستان برخواهند گشت که متهم به نقض حقوق 
فقط  حرفی  چنین  که  می شود  دیده  اما  باشند؛  نشده  بشر 
به خاطر فریب مردم بر زبان آمده و هیچ گاه جنبة عملی نداشته 

و نخواهد داشت.
بیم آن میرود که ایاالت متحده و ناتو سعی بر آن دارند که به 
هر طریقی جنگ افغانستان را پایان یافته تلقی کنند. خسته گی 
ممتد مردم کشورهای عضو ناتو از جنگ افغانستان، این اجازه 
را به دولت های آنان می دهد که از فاجعه یی که در افغانستان 

جاری ست، چشم بپوشند.
حکومت افغانستان در اثر تزریق افکار تمامیت خواهانة قومی 
 از سوی حلقاتي معین در داخل، دست به ابتکاری زد که تا 
کنون هیچ منطقی را برنمی تابد. این ابتکار که همانا کشاندن 
هنوز  تا  بود،  نظام  به  بشر  حقوق  ناقضان  و  مسلح  مخالفان 
جریان دارد و نشانه هایی در دست است که به زودی محقق 

مي گردد. 
حکومت  برنامه های  به  خود  رغبِت  دادن  نشان  با  پاکستان 
افغانستان، روند این فاجعة بزرگ را تسریع کرده و خود را یک 
قدمِ دیگر به اهداِف خویش نزدیک تر ساخته است. بدیهی ست 
که رهایی طالبانی که همواره در پی تضمیِن منافع پاکستان در 
آمدن  به دست  و  آنان  جبهة  تقویت  برای  بوده اند،  افغانستان 
هرچه بیشتر منافع پاکستان مفید است؛ اما حکومت افغانستان 
طالبان  کامل  برگشت  منتظر  و  پنداشته  سعادت  نشانة  را  آن 

است.
پرسش اصلی که همواره در جریان این روند وجود داشته، همانا 
افغانستان  نظام  به  طالبان  بازگشت  دربارۀ  مردم  نظر  پرسیدن 
بوده که هنوز هم پابرجاست و حکومت به رغم دانستن دیدگاه 
مردم، سعی داشته که مسأله را مسکوت بگذارد. شمار زیادی از 
اعضای جبهة مقاومت که دیروز با طالبان و حکمتیار جنگیده 
بودند، بر بنیاد منافع شخصی شان امروز دوشادوش حکومت 
به روند این ادغام ناسنجیده کمک می کنند و توجیهات راست 

و دروغی را تحویل مردم می دهند.
حکومت  برنامه های  با  که  مقاومت گران  از  دیگری  بخش 
مخالف اند و از بیرون بازی را تماشا می کنند، به رغم انتقادها و 
مخالفت های زیادی منفعل و خسته دست زیر االشه نشسته اند 

و هیچ کاری از دست شان برنمی آید.
افغانستان که هر از گاهی در  نهادهای مدافع حقوق بشر در 
برابر حادثات جنایی جبهه می گیرند، تا جایی که توان داشته اند، 
شمار  و  کرده اند  حذر  فاجعه  این  برابر  در  موقف  احرازِ  از 
زیادی از آن ها به پخش اعالمیه هایی اکتفا نموده اند؛ در حالی 
که می طلبید تظاهرات گسترده و یا موقف گیری های مستحکم 
منابع  که  است  آن  دریافت  باشند.  داشته  قضیه  این  برابر  در 
اجازه  و  دارند  پروسه دست  این  در  نهادها خود  این  تمویِل 
چنین  با  آنان،  کشورهای  کلی  سیاست های  که  نمی دهند 

مخالفت هایي  برهم بخورد.
بنابراین، به نظر می رسد که تمامِ غوغای یازده سالة دموکراسی 
در افغانستان، قصة مفتی بوده که فقط به خاطر رسیدن به منافع 
برخی از کشورها علم شده بود. در این میانه، حکومتی که به 
دست گروهی از منفعت طلبان افتاده است، سود همان کشورها 
را در نظر دارد. نه تنها آن گروه، که بسیاری از نهادهای موسوم 
پیگیری  را  قضایا  خاموشانه  بشر،  حقوق  و  مدنی  جامعة  به 
این  به  افغانستان نگاه های نگران  می کنند، در حالی که مردم 

پرسش اصلی دارند:  آیا دوباره به عقب برمي گردیم؟

دو باره به عقب بر 
مي گردیم؟

پیش از این که دست به یک چنین 
حرکت ها و اقداماتی زده شود، باید 
با صداقِت تمام برای ملت مشخص 
گردد که چه کسانی با چه اهدافی 
و با چه استراتژی و مکانیزمی 
مي خواهند دست به معامالت و 
تعامالتی این چنین گسترده و 
خطرخیز در عرصة صلح و ثبات 
کشور بزنند. فقط کافی ست به این 
فکر کنیم که اگر این طالباِن رها 
شده برای صلح در افغانستان کار 
نکنند، چه دورنمایي پیش روی 
ما قرار خواهد گرفت؟ و اگر همة 
آن ها دوباره به صف دشمنان این 
ملت بپیوندند و با تجربه یی بیشتر، 
ضرباتی عمیق تر و کاری تر بر 
صلح وثبات متزلزِل ما فرو آورند، آیا 
فرصتی برای جبران اشتباهات و 
تصمیم های شتاب زده و آثار ناشی 
از آن خواهیم داشت؟
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حملة زمینی اسراییل به غزه
به سود حماس است

از »حق«  اوباما  باراک  آنکه  با وجود 
خود«  از  »دفاع  برای  اسراییل  رژیم 
نوار  موشکی  حمالت  مقابل  در 
غزه حمایت کرده اما مقامات دولت 
گرفتن  باال  هستند  نگران  امریکا 
به جایگاه شکننده  درگیری می تواند 

این رژیم در منطقه آسیب بزند.
به  نسبت  نگرانی  با  اوباما  دولت 
غزه  نوار  در  خشونت ها  تشدید 
به  اسراییل  زمینی  حمله  دارد  اعتقاد 
تلفات  افزایش  به  منجر  منطقه  این 
چه  هر  دیدن  آسیب  غیرنظامیان، 
و  منطقه  در  اسراییل  جایگاه  بیشتر 
نظامی  گروه های  که  کاری  انجام 

فلسطینی انتظار دارند، می شود.
اوباما،  باراک  آنکه  وجود  با 
تضمین های  امریکا  رییس جمهوری 
عمومی و خصوصی سریع و قاطعی 
داده مبنی بر اینکه اسراییل حق دفاع 
از خود در مقابل حمالت موشکی از 

نوار غزه را دارد مقامات دولت امریکا به طور خصوصی 
از مقامات اسراییل خواستند درگیری ها را گسترش ندهند 

چرا که معتقدند به نفع حماس است.
دنباله دار  تشدید  می کنند  نگرانی  اظهار  مقامات  این 
درگیری ها به روابط شکننده اسراییل با مصر و اردن در 
حالی که دولت های هر دو کشور نیز تحت فشار مردم 

خود قرار دارند، آسیب می زند.
نتانیاهو، نخست وزیر  بنیامین  با  اوباما روز جمعه  باراک 
اسراییل برای دومین بار در روزهای اخیر تماس گرفت 
وزارت  و  پنتاگون  سفید،  کاخ  مقامات  حال  عین  در  و 
امور خارجه امریکا با همتایان اسراییلی خود تماس تلفنی 

داشته اند.
نیروی  فرمانده  ایشیل،  امیر  جنرال  پیش  روز  چند 
غزه  نوار  در  بحران  آغاز  از  پیش  اسراییل  ارتش  هوای 
داشت.  دیدار  امریکایی  مقامات  با  و  بود  واشنگتن  در 
آنها در  به  از پیش  آیا  این مشخص نیست که  با وجود 
خصوص انجام حمله موشکی علیه فرمانده شاخه نظامی 

حماس هشدار داده است یا خیر.
به گفته کاخ سفید باراک اوباما در جریان تماس تلفنی با 
نتانیاهو بر حمایت امریکا از حق اسراییل در دفاع از خود 

تاکید کرده و نسبت به کشته شدن غیرنظامیان فلسطینی و 
اسراییلی اظهار تاسف کرده است و دو طرف گزینه های 

مربوط به آرام کردن وضعیت را مورد بحث قرار دادند.
باراک اوباما همچنین با این مساله روبرو است که چطور 
دولت مصر را که بسیار متفاوت از دولت قبلی این کشور 
است متقاعد کند. این دولت دیگر دولت حسنی مبارک 
به  امریکا  رهبران  کنار  در  دهه  که مدت چندین  نیست 
منظور مهار گروه حماس جلوی نظر مردم کشور خود 

ایستاد.
روز چهارشنبه باراک اوباما با محمد مرسی پس از آنکه 
اسراییل بیش از 50 حمله هوایی علیه نوار غزه انجام داد 
تماس گرفت و جمعه نیز تماس مجددی با وی داشت.

به گفته بیانیه کاخ سفید اوباما و مرسی بر اهمیت تالش 
ممکن  زمان  سریعتر  در  وضعیت  کردن  آرام  منظور  به 
تاکید کرده و توافق کردند در روزهای آینده با یکدیگر 

در تماس باشند.
یک مقام بلندپایه دولت اوباما گفت: پیام امریکا به مصر 
این بود که نمی توانیم اجازه دهیم این درگیری در حالی 
که تهدیدهای بزرگتری را علیه غیرنظامیان در پی خواهد 

داشت به طول بیانجامد.
تنها  اردن  و  مصر  بازگردد  غزه  نوار  به  اسراییل  که  اگر 

کشورهایی عربی دارای معاهده صلح با اسراییل هستند 
را  تا روابط خود  قرار می گیرند  مردم خود  فشار  تحت 
با اسراییل قطع کنند و این قطعا به نفع حماس خواهد 

بود.
با وجود این محمد مرسی تاکنون اشاره ای به این مساله 
روبرو خواهد  تهدید  با  را  دیوید  پیمان صلح کمپ  که 

ساخت نکرده است.
مرسی  محمد  که  می دارند  عنوان  امریکا  دولت  مقامات 
عنوان داشته برای آرام کردن وضعیت در نوار غزه پیش 

از آنکه بدتر شود تالش خواهد کرد.
برای  حماس  با  البی گری  حد  تا  تالش ها  این  اینکه 
مقابله با آن دسته از گروه های مسلح خود باشد که خاک 
اسراییل را هدف حمله قرار می دهند، مشخص نیست اما 
واشنگتن  برای  قاهره  در  نسبی  در حال حاضر سکوت 

یک قدم مثبت اولیه است.
اما یک مقام دولت امریکا گفت: تا زمانی می توان به روی 
همکاری محمد مرسی حساب باز کرد که اسراییل نوار 

غزه را هدف حمله زمینی قرار ندهد.
به گفته وی حمله زمینی به معنی آن خواهد بود که همه 

امیدها کمرنگ خواهند شد.
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رییس جمهوری امریکا روز یکشنبه به آسیا آمد تا سیاست  خارجی 
است  در حال رشد  به سرعت  که  منطقه یی  را درخصوص  امریکا 
تقویت کند. این اقدام نخستین سفر برون مرزی وی از زمان انتخاب 

مجددش است و شامل یک دیدار تاریخی از میانمار نیز می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما نخستین رییس  جمهوری 
امریکا است که به میانمار، کشوری که مدتی طوالنی طرد شده بود، 
سفر می کند. این اقدام بهبود چشمگیر روابط میان این دو کشور را 
نشان می دهد که در پی تغییرات سیاسی همه جانبه توسط یک دولت 

جدید اصالح طلب در میانمار صورت گرفته است.
اوباما که به خود لقب نخستین »رییس جمهور اقیانوسیه« امریکا را 
داده است، در سفر خود به آسیا ابتدا در تایلند توقف می کند و سپس 
قبل از ملحق شدن به رهبران منطقه یی برای اجالس سران آسیای 

جنوب شرقی )آ سه آن( در کامبوج، امروز در میانمار می ماند.
برای  از سال 2009 میالدی  از زمان ریاست جمهوری خود  اوباما 
پنجمین بار است که به آسیا سفر می کند و در سال جاری میالدی 

این دومین سفر وی به آسیا محسوب می شود.
تام دانیلون، مشاور امنیت ملی اوباما گفت: سفر زودهنگام اوباما پس 
این منطقه  او برای  از اهمیتی است که  انتخاب مجددش حاکی  از 
به  نسبت  را  منطقه  این  اولویت  و  اهمیت  همچنین  و  است  قائل 

بسیاری از منافع امنیت ملی امریکا نشان می دهد.
در بخش اصلی سیاست خارجی اوباما، وی برنامه های محوری برای 
آسیا در نظر دارد که شامل همکاری های نظامی با استرالیا، تایلند و 
ویتنام و همچنین برنامه ای برای انتقال بخش اصلی نیروی دریایی 

امریکا به اقیانوسیه تا سال 2020 میالدی است.
قرار است که اوباما در نخستین توقفش در تایلند دیداری با پادشاه 
بهومیبول آدولیادج داشته باشد. وی همچنین مذاکراتی با یینگالک 

شیناواترا، نخست وزیر تایلند برگزار می کند.
اوباما هم چنین قصد دارد تا درخصوص همکاری های امریکا با تایلند 
مذاکره کند که شامل یک معاهده علیه مسائل مواد مخدر، تروریسم 
دانشگاه های  ارتباط  برای  برنامه ای  همچنین  و  می باشد  قاچاق  و 

امریکا و تایلند آغاز می شود.
روز دوشنبه اوباما به میانمار سفر می کند. این سفر در پی اصالحات 
این  طلب  اصالح  رییس جمهوری  سین،  تین  رهبری  به  چشمگیر 

کشور صورت گرفته است.
اوباما از این سفر برای تشویق دولت میانمار برای ایجاد اصالحات 
بیشتر استفاده می کند و نفوذ اوباما در این لحظه بحرانی که لحظه 
خروج میانمار پس از سال ها انزوا و سرکوبی است، می تواند بسیار 

مهم باشد.
غرب  در  از خشونت  موجی  است  ممکن  که  است  حالی  در  این 
اقلیت مسلمانان روهینجا  بوداییان و  میان  میانمار در منطقه راخین 

این سفر را تحت الشعاع قرار دهد.
برای  که  است  امریکا  رییس جمهوری  نخستین  همچنین  اوباما 
مذاکراتی با هان سن، نخست وزیر کامبوج و رییس اجالس آ سه آن 

اواخر روز دوشنبه به کامبوج سفر می کند.
با ون جیابائو، نخست وزیر در حال  اوباما  این اجالس،  در حاشیه 
دیدار  نیز  ژاپن  نخست وزیر  نودا،  یوشیهیکو  و  چین  کناره گیری 
می کند که روابطش با پکن به علت ادعاهای ارضی منطقه ای تیره و 

تار شده است.

آغاز سفر اوباما به آسیا

تالش مخفیانة پاکستان برای
 نظامی سازی هواپیماهای بدون سرنشین اش 

دولت پاکستان به طور مخفیانه در 
بدون  هواپیماهای  تا  است  تالش 
موشک  به  را  کشور  این  سرنشین 

مسلح کند.
خبرگزاری  گزارش  به 
پس  اقدام  این  آسوشیتدپرس، 
از  پاکستان  که  شد  انجام  آن  از 
هواپیماهای  تامین  برای  امریکا 
این  با  شد.  ناامید  نیازش  مورد 
حال پاکستان در آزمایش اولیه این 
مهمات  عدم  مشکل  با  هواپیماها 

کافی و تکنولوژی پیشرفته مواجه شده است.
چین که یکی از متحدان نزدیک پاکستان و رقیب امریکاست، اعالم کرده است که می تواند 
هواپیماهای بدون سرنشین مسلح به پاکستان بفروشد اما متخصصان صنایع دفاعی اعالم 
کردند که از کارایی این هواپیماها اطمینان ندارند. توسعه هواپیماهای جنگی بدون سرنشین 
در پاکستان از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که حمالت هواپیماهای بدون سرنشین 

امریکا در مناطق قبیله نشین پاکستان موجب نارضایتی مردم شده است.
دولت پاکستان حمالت هوایی سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سیا( را در پاکستان محکوم 

کرده و آن را نقض تمامیت ارضی کشورش می داند.
پاکستان از امریکا درخواست کرده تا هواپیماهایی را در اختیارش قرار دهد و مدعی شد 
که بهتر از امریکا علیه شبه نظامیان مبارزه می کند. این درخواست با مخالفت امریکا روبرو 
شد. اما دولت امریکا در مذاکره با مقام های پاکستان اعالم آمادگی کرد تا هواپیماهای بدون 
سرنشین غیر مسلح در اختیار آنها قرار دهد که این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت چرا 

که پاکستان هم اکنون تعدادی از این هواپیماها را در اختیار دارد.
نخست وزیر پاکستان اخیرا در نمایشگاه صنایع دفاعی کراچی گفت که کشورش از چین 

برای ارتقای هواپیماهای خود استفاده خواهد کرد.
یک مقام ارتش پاکستان در ادامه گفت: پاکستان هم اکنون در حال توسعه هواپیماهای مسلح 

بدون سرنشین خود است.
بدون  هواپیماهای  روی  بر  تسلیحات  تست  به  شروع  پیش  ماه  هشت  حدود  پاکستان 
سرنشین فالکو ساخت ایتالیا کرد. از این هواپیماها برای شناسایی استفاده می شود اما هم 

اکنون قابلیت حمل موشک  نیز دارد اما هنوز در هیچ عملیاتی از آن استفاده نشده است.

اسالمی  مقاومت  جنبش  رهبران  از  یکی 
حماس تاکید کرد که رژیم اسراییل در تحقق 
غزه  نوار  به  وحشیانه  حمله  از  خود  اهداف 
که در چارچوب اهداف سیاسی، انتخاباتی و 
تسویه حساب های شخصی خود با فرماندهان 
بزرگ فلسطینی و در راس آن ترور »احمد 

الجعبری« انجام می گیرد، ناکام مانده است.
به گزارش ایسنا، دکتر صالح بردویل، یکی 
حماس  اسالمی  مقاومت  جنبش  رهبران  از 
تجاوزات  به  مقاومت  پاسخ  کرد:  اظهار 
دشمن اسراییل، بسیار مقتدرانه و قدرتمند و 
کوبنده بود. این واکنش ها نه مانوری نظامی 
و تاکتیکی، بلکه بیانگر راهکار و استراتژی 
اسراییل  با دشمن  مقابله  در  جنبش حماس 
است که به موجب این استراتژی درسی به 
و  گرفته  عبرت  که  شد  داده  صهیونیست ها 
دیگر چنین جنایت ها و تجاوزاتی را تکرار 

نکنند.
گردان های  و  حماس  که  کرد  تاکید  وی 

عزالدین قسام، شاخه نظامی آن توانستند ضربه ای 
از  هم  کنند؛  وارد  اسراییل  پیکره دشمن  بر  قوی 
به  که  موشک هایی  دقت  و  میزان  و  نوع  جهت 
کردند،  شلیک  صهیونیست نشین  مناطق  سمت 
هم از جهت مخفی نگه داشتن و استتار خود. و 
مهم تر از همه این ها توانمندی در وحدت بخشی 

گروه های  دیگر  با  عالی  همکاری  و  مقاومت  به 
مقاومت است.

با مرکز اطالع رسانی فلسطین  وی در گفت وگو 
کسی  که  است  بی ارزش  »کامال  که  کرد  تصریح 
موشک  شلیک  در  مقاومت  توان  همه  کند  فکر 
به تل آویو یا قدس اشغالی خالصه می شود، زیرا 
این  و  است  شده  شروع  تازه  مقاومت  مبارزات 
در  که  است  طبیعی  کامال 
همین آغاز کار تمام قدرت و 
توانمندی خود را رو نکند.«

تالش های  با  رابطه  در  وی 
برای  گرفته  صورت 
تاکید کرد  اوضاع  آرام سازی 
به  قادر  اسراییل  رژیم  که 
موشک های  شلیک  توقف 
ناچار  به  و  نیست  مقاومت 
بتواند  تا  به هر دری می زند 

اوضاع را آرام کند.
این مقام ارشد حماس ضمن اشاره 
به اینکه معادله ای که دشمن در پی 
آن است، مردود است، تاکید کرد که 
بر سر چندین  فلسطینی  گروه های 
رسیده اند  توافق  به  شروط  و  بند 
بندها  این  که  شود  محقق  باید  که 
اشغالگری دشمن  پایان  از  عبارتند 
پایان  اسراییل در مناطق فلسطینی، 
و  حمالت  و  غزه  نوار  محاصره 
علیه  مداوم  و  مکرر  ترورهای 
در  فلسطینی  شهروندان  و  رهبران 
باختری،  کرانه  و  اشغالی  قدس 
ملت  علیه  جنگ  و  تجاوز  پایان 

فلسطین.
دکتر صالح بردویل ضمن اشاره به اینکه مقاومت 
در پرتو تداوم حمالت صهیونیست ها به آرام سازی 
انتظار  آنچه مورد  افزود:  داد،  نخواهد  اوضاع تن 
جنایت های  و  تجاوز  توقف  ماست،  مطلوب  و 
فشار  اعمال  و  محاصره  از  اعم  اسراییل  دشمن 
پایبندی  بر فلسطینیان در غزه و کرانه باختری و 
صهیونیست ها به این مساله است. در این صورت 
به  دستیابی  امکان  فلسطینی  گروه های  که  است 

آتش بس با این رژیم را بررسی خواهند کرد.
این مطلب که هرگز در صورت  بیان  وی ضمن 
تداوم جنایت های صهیونیست ها و محاصره غزه، 
آرام سازی اوضاع را نخواهیم پذیرفت، تاکید کرد 
که »شروطی که ما پیشنهاد داده ایم تغییر نخواهد 
کرد و به یاری خداوند ما قادر به دفاع از گزینه ها 

و شروط خود و پایبندی به آن خواهیم بود.«

نیویورکتایمز           

حماس: 
اسراییل را عبرت خواهیم داد
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         احمد ولی مسعود
دموکراسی  یک  افغانستان  مردم  واقع  در 

حکومت  طرف  از  را  راهزنانه 
نوع  این  در  نموده اند.  تجربه 
انتخابات  بساط  دموکراسی، 
صندوق های  می شود،  گسترده 
پُر می گردند، رییس دستگاه  رأی 
نهادهای  دادگاه ها،  ادارات  حاکم، 
دولتی را با رفقای خود پُر می کنند 
تا  می دهند  رشوه  دیگران  به  و 
شرکای  با  و  شوند  ملحق  آن  به 
این  و  می بندند  پیمان  ذی نفع 
سیاسِت  نفس  از  نمونه یی  است 
به  خیانت  فساد،  در  کثیف، غرق 
دموکراسی که حکومت را فرصت 
دست اندازی به حقوق مردم داده 

است.
در این میان، کمیسیون به اصطالح 
اعضای  که  نیز  انتخابات  مستقل 
آن همه از طرف رییس حکومت 
عنوان  به  می باشند،  توظیف 
بی چون وچرای  سرسپرده گان 
تقلب  سامانه های  همة  حکومت، 
را آماده می سازد. تنها در انتخابات 
از   ،2009 سال  ریاست جمهوری 
حدود 3 میلیون رأی حامد کرزی، 
و  تقلبی  آن  میلیون  یک  از  بیش 
جعلی برآمد که خود رییس جمهور 
به آن اعتراف نمود؛ پس در کشور 
با  رییس جمهورش  میلیونی،  سی 
اخذ کمتر از 2 میلیون رأی مسلمًا 

با بحران مشروعیت روبه رو می باشد.
آمار   2004 سال  انتخابات  با  مقایسه  در 
رأی دهنده گان در میان فاصلة 5 سال به شدت 
بی اعتمادی  نشان دهندۀ  خود  که  نمود  اُفت 
مردم نسبت به انتخابات و سیستم رأی دهی 
رأی دهی  سیستم  منوال  همین  به  باشد،  می 
انتخابات پارلمانی، سیستم تک رایی غیرقابل 
شخص  طرف  از  که   )S N T V( انتقال 
اجنداهای  راستای  در  بازهم  رییس جمهور 
گردید،  تحمیل  مصرانه  قومی  و  شخصی 
پارلمان ضعیف به  تا یک  باعث شده است 

وجود آید.
با توجه به ترکیب اجتماعی یي که افغانستان 
نماینده گی  به خاطر  سیستم  این  دارد، 
می باشد.  گمراه کننده  کاًل  غیرمتناسب، 
بدون  مردم  گردیده،  ضایع  رأی  میلیون ها 
نماینده گان شان  شناسایی  عدم  یا  و  نماینده 
پارلمان  در  احزاب  نقش  مانده اند.  باقی 
اغلبًا  نماینده گان  و  است  رفته  بین  از 
منافع  و  خود  از  فقط  پارلمان  داخل  در 
هیچ  و  می نمایند  نماینده گی  خود  اطرافیاِن 
مسوولیت پذیری  حساب دهی،  رابطة  نوع 
واقعی  نماینده گی  یک  سایر خصوصیات  و 
نیامد.  به وجود  میان خانة ملت و مردم  در 
به  پارلمان  غلط،  رأی دهی  سیستم  علت  به 

گردید  مشغول  خود  درونی  کشمکش های 
و  نگذاشت  قانون گذاری  بر  تأثیری  هیچ  و 
کنترول  و  تفتیش  در  برجسته یي  نقش  هیچ 
داشته،  هم  اگر  و  است،  نداشته  حکومت 

بیشتر ظاهری و موقتی بوده است.
انتخابات  مکانیسم  ایجاد  گزینه،  بهترین 
 P( متناسب  نماینده گی  سیستم  پارلمانی، 
مختلط  سیستم  یا  و  باز  لیست های  با   )R
حال  شرایط  مناسِب  سیستم  یک  عنوان  به 
که  این سیستم  تطبیق  با  افغانستان می باشد. 
امروز  جهان  کشورهای  اکثر  استفادۀ  مورد 
می باشد، هم جمعیت در نظر گرفته  می شود، 
هم نماینده  گی مردم و هم احزاب و انتخاب 
جدی  مردم  طرف  از  نماینده گان  دلخواه 

گرفته می شود.
در جهت اصالح اساسی مکانیسم انتخابات؛ 
ما به مدیریت سالم، سیستم رأی دهی موفق، 
نظارت  و  انتخابات  مستقل  واقعًا  کمیسیون 
جوابده  و  مشخص  معیارهای  بین المللی، 
ضرورت  افغانستان  نفوس  سرشماری  و 
استقالل  و  کمیسیون  اعضای  ترکیب  داریم. 

تیم های  تخصص  کیفیت  و  بی طرفی  رأی، 
ناظر، ماهیت کمیسیون ها، ادارات انتخاباتی، 
باالی  سیاسی  احزاب  توافق  و  مشورت 
نهادهای  سایر  و  انتخابات  کمیسیون های 
کیفیت  بر  قطعًا  خود  نوبة  به  همه  ذیربط 
تأثیر  نتایِج آن  انتخابات و میزان مشروعیت 

مستقیم می گذارد.
و  اساسی  قانون  محکمة  تقویت  و  ایجاد 
بخش نظارت بر قانون اساسی، واجد اهمیت 
اساسی است تا بتواند من حیث قاضی بی طرف 
در صورت بروز مشکالت انتخاباتی، تقلبات 
به  اقدام  فراقانونی،  موارد  بسا  و  تخلفات  و 
مهم  موارد  و  نماید  قانونی  تفسیر  و  تعبیر 
تطبیق حاکمیت قانون برای شفافیت پروسة 
طی  دهد.  قرار  اهتمام  مورد  را  انتخابات 
به  اعتراف  وجود  با   ،2009 سال  انتخابات 
رییس جمهور  کرزی  حامد  میلیونی  تقلبات 
افغانستان و اخذ پایین تر از 50 فیصد رأی، 
داور آخر خانم کلینتون وزیر خارجة امریکا 
حامد  قانونی،  سلسله مراتب  بدون  که  بود 
اعالم  انتخابات  برندۀ  عنوان  به  را  کرزی 

نمود. 
در  نظام سازی  و  قانون  حاکمیت   -4

افغانستان

کردِن  ریشه کن  و  شکست  هدف  اگر 
تروریسم و تندروی و افراط گرایی را داریم، 
دوامدار سیاسی و دولت  به مشروعیت  اگر 
اگر معتقد  نیازمندیم،  افغانستان  قانونمند در 
و  ایجاد  می باشیم،  عدالت  و  دموکراسی  به 
تقویت حاکمیت قانون و نظام گرایی تنها راه 

آن است.
و  خصوصیات  مواد،  فهم  قانون،  جایگاه 
قانون گرایی،  فرهنگ  ترویج  قانون،  ممیزات 
آخر  در  و  قانونمندی  روحیة  و  فضا  ایجاد 
پابندی به قانون و قبول حاکمیت آن،  برای 
که  می گیرد  بر  در  را  درازی  سالیان  ملت ها 
بیافتد و  به مثابة جان مایة نظم اجتماعی جا 
است  قانون گرایی  روند  با  نماید.  ایفا  نقش 
تفاهم می رسد و همگرایی  به  که یک ملت 
ملی را تجربه می کند، از همین رهگذر است 
پایدار  اجتماعی  قرارداد  شهروندان  میان  که 
مسیر  در  قانون مدار  نظام  می آید،  وجود  به 
استکمال قرار می گیرد، مردم در پرتو آن به 
رفاه و آرامش دست پیدا می کنند و سرانجام 
شکوفایی  و  شکل گیری  مناسب  زمینه های 
دموکراسی در کشورها مهیا 
می شود. بذر قانون، اجرایی 
بر  نظارت  و  قانون  کردن 
که  اصلی  اند  سه  قانون؛ 
مختلف  سیاسی  نظام های 
در کشورها بر اساس آن ها 
شکل می گیرند و از قوام و 

دوام برخوردار می شوند.
مردم  تاریخی  انتظارات 
به  رسیدن  نیز  افغانستان 
یک  قانونمند،  کشور  یک 
قبول  قابل  سیاسی  نظام 
تلخ  طعم  چه  می باشد؛ 
و  تاریخی  ناکامی های 
طول  در  مردم  بیچاره گی 
وثیقة  یک  نبود  در  تاریخ، 
نهفته  قانون  نام  به  ملی 

می باشد. 
قانون گرایی  تجربة  گرچه 
همین  طی  افغانستان  در 
نخبه گان  برای  دهه  یک 
آموزنده است؛ اما برای عام 
گیج کننده  افغانستان  مردم 
نموده  جلوه  نامأنوس  و 
به طور  دولت  زیرا  است؛ 
عام و رییس دولت به طور 
من حیث  قانون  از  خاص 
شیوۀ   به  سیاسی  وسیلة 
سوء استفاده ها  نامشروعی 
کرده اند و مثال برجستة آن، 
لویه جرگة عنعنوی است  راه اندازی همایش 
نهادهای  شدید  مخالفت های  علی رغم  که 
مدنی، احزاب و شخصیت ها، با صدور فرمان 
و شیوۀ فراقانونی رییس جمهور دایر گردید 
قانون  بازیچه شدِن سیاست و  بر  که عالوه 
سناریوی  حکومت،  سیاسی  اهداف  برای 
ناکامی های  باطل  دور  به  تاریخی  عقب گرد 
کشید؛  تصویر  به  نیز  را  افغانستان  تاریخی 
افتضاح آمیز  قدرت نمایی هایی  که   روندی 
به خاطر هدف های شخصی و غیرملی، پروسة 
و  تزویر  چالش های  برابر  در  را  نظام سازی 
ریا، اغفال ذهنیت ها و عوام فریبی قرار داد و 
قانون مداری را  روز به روز تضعیف کرد و 

بی اعتبار نمود.
قانون گذاری  مجلس  اگر  هم  ازگاهی  هر 
است، حکومت  برخاسته  قانون  از  دفاع  در 
امکاناِت مقابله در برابر آن را بسیج نموده و 
در جهت پراکنده نمودن، بی اعتبار ساختن و 
تضعیف پارلمان به کار انداخته است؛ چندان 
ضعیف،  پارلمان  یک  وجود  پیداست  که 
افغانستان  در  بی صالحیت  و  پارچه  پارچه 
به  نتیجة ضدیت آشکارای حکومت  امروز، 
خصوص رییس دولت با نقش اصلی پارلمان 

در تصمیم گیری کشوری بوده است. 

داکتر عبداهلل عزام هنگام وقوع حادثة فرخار با انجنیر حکمتیار در داخل افغانستان 
به سر می برد، ولی بعداً به والیت تخار رفت و زمانی که فاجعه را از نزدیک بررسی 
کرد، به خشم آمده و در جمعی از طرفداران و همراهانش، سیدجمال را »جمال 
رشدی« یعنی برادر سلمان رشدی نویسندۀ انگلیسی کتاب آیات شیطانی، خواند و 

خواهان محاکمه و مجازات وی شد.
بعد از فتوای علما، هواخواهان و افراد سیدجمال دسته دسته از وی رو گشتاندند 
و زمانی که شورای نظار به عملیات نظامی متوسل شد و خواست سیدجمال را 

دستگیر و به شریعت محول کند، هیچ گونه مقاومت جدی صورت نگرفت.
»ما منتظر ماندیم که حکومت موقت چه می کند، خود حزب اسالمی چه می کند 
و چه عکس العملي خواهد داشت. ما از جمال مطالبه کردیم که خود را به قانون 
بسپارد. طبعًا جمال خود را به قانون نسپارید. حزب اسالمی حکمتیار به عوض 
این که یک موقف درست تر و مناسب تر بگیرد، سخت از عمل جمال پشتیبانی کرد. 
خود حکمتیار در بیانیه های خود، عمل جمال را تایید کرد و هنوز این جانی را 
تشویق نمود. حکومت موقت هم نتوانست به زودی تصمیم بگیرد؛ بنابران مجبور 
شدیم که دست به عمل نظامی بزنیم و در ظرف یک ونیم روز جنگ با سیدجمال، 
تمامی همدستانش که بیش از هزار میل سالح داشتند، خلع سالح شدند. در قدم 
اول جمال موفق شد که از محاصره با شش تن از اقاربش فرار کند، ولی سه روز 
گردید.«  دستگیر  جمال  و  شد  داده  نشان  وی  مخفیگاه  محل،  مردم  توسط  بعد 
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به آسانی دستگیر شد و درزندان شورای نظار محبوس گردید.
گرفتاری  عملیات  هنگام  که  پنجشیر،  درۀ  موسفیدان  از  یکی  سعدالدین،  باشی 
مجاهدین  از  متشکل  »قوای  می گوید:  می برد،  به سر  کشور  شمال  در  سیدجمال 
مراکز  به طرف  و  آماده  به قصد گرفتاری و سرکوبی سیدجمال  چندین والیت، 
حزب اسالمی در حرکت شدند. هیچ گونه مقاومت جدی صورت نگرفت. در چند 
موضع زمانی که مقاومت شد، به زودی سرکوب گردید و افراد سیدجمال دسته 
احمدشاه مسعود خودش  اسیر می گردیدند.  و عده یی هم  تسلیم می شدند  دسته 
عملیات را از نزدیک تعقیب می کرد تا مجاهدین و افرادش دست به انتقام جویی، 
قتل و کشتار نزنند. زمانی که مراکز سیدجمال یکی بعد دیگری تسخیر می گردید، 
اطالع آمد که سیدجمال با برادرش ایشان میرزا و شوهر همشیرۀشان فخرالدین، 
فرار کرده اند. اگرچه مسعود از اول حادثه کوشیده بود تا حداعظمی کوشش به 
نکند؛ ولی  فرار  افغانستان  از  یا خارج  کابل  به سوي حکومت  او  خرچ دهد که 
سیدجمال به یک باره گی ناپدید شد و ما گمان بردیم که به والیت کندز، بغالن 
و یا بدخشان فرار کرده است. اما به زودی اهالی از موجودیت او در یک خانه 
به احمدشاه مسعود اطالع دادند. مسعود باعجله خود را به نزدیکی های مخفی گاه 
رسانید و حلقة محاصره را تنگ تر و اقدامات شدید امنیتی را روی دست گرفت و 
به سیدجمال اطالع داد که محِل او کشف شده، باید هرچه زودتر خود را تسلیم 
که  داده شد  اطالع  او  به  ولی  کند،  مقاومت  اول سیدجمال می خواست  در  کند. 
مقاومت، بیهوده و کار احمقانه است. او پرزه کاغذ کوچکي به مسعود فرستاد و 
از او خواست که حیاتش را تضمین کند. مسعود در پاسخ نوشت که انتقام فوری 
نخواهد گرفت، هرچه علما و موسفیدان فیصله کردند، قبول می کند و باید مطابق 
شریعت رفتار شود و خودش اقدامی نخواهد کرد. همان بود که سیدجمال و چهار 

تن از همراهانش از زیرزمینی یک خانه برآمده و تسلیم شدند.« )26(
هنگام  نیز  وینتروپ  نام کریگ  به  امریکایی  نویسندۀ  و  بی.بی.سی  تلویزیون  تیم 
گرفتاری سیدجمال در شمال کشور بودند و خاکة فلم ویدیویی یي را که تهیه کرده 
بودند، در اختیار نگارنده قرار دادند. در آن فلم حدود دوصد تن از کوماندوهای 
شورای نظار دیده می شد که سوار بر موترهای باربری به سوی قرارگاه ها و مراکز 
سیدجمال حرکت کردند و پایگاه های سیدجمال بدون کدام مقاومت جدی به دست 
نیروهای شورای نظار  افتاد. اگرچه در چندین ناحیه آتش توپ خانه به کار رفت 
و چنان معلوم بود که افراد حزب اسالمی نمی خواهند عکس العمل شدید از خود 

نشان بدهند.
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هادی خوش سیما 
بخش سوم و پایانی

خودکار  نگارش  در  جریان  سه 
سورریالیستی ادغام می شود:

همة  از  عاری  روان کاوی  تیوری  1ـ 
هدف های درمانی

مسایل  از  فارغ  اما  مدیومی  جریان  2ـ 
مربوط به احضار روح

3ـ سنت شاعرانه )الهام(
سنت  بخصوص  موارد  این  تفصیل 
طول  در  را  تغییرات خاصی  که  شاعرانه 
زمان )دوران باستان، قرون وسطا و دوران 
حاکمیت سورریال( به خود دیده، نوشتار 

دیگری را به خود اختصاص می دهد.
خودکار  نگارش  راه  از  که  متونی  در 
و  حک  هرگونه  از  باید  آمده،  به دست 
اصالح خودداری کرد و همان چیزی که 
از ذهن تراوش کند را باید بر روی صفحه 
آورد. زیرا حک و اصالح، چهرۀ “واقعیت 
برتر” را که به دشواری تجلی کرده است، 
ضایع می کند، به همین دلیل )عدم حک 
از  است  سرشار  متون  این  اصالح(  و 

و  نحوی(  و  )صرفی  دستوری  غلط های 
امالیی و در نتیجه جمالت مبهم.

صادق هدایت نیز در آثاری مثل، زنده به گور، سه قطره خون 
بر ذهنش ـ راوی ـ  به خصوص بوف کور، آن چه را که  و 
جاری می شود، بر صفحة کاغذ می ریزد؛ در انتخاب کلمات 
دقت نمی کند و برای زیبایی آن ها زحمت نمی کشد. کاربرد 
به  تا آن جاست که  آثارش  مبهم در  معانی  جمالت غلط و 
او لقب »داستان نویس ناشی!« داده اند. در زیر به چند نمونه 

اشاره می شود:
»ولی من در مقابل این گلویی که برای خودم بودم، بیش از 

یک نوع اثبات مطلق و مجنون چیز دیگری نبودم.«
»روی قلم دانی که با آن مشغول نوشتن هستم.«

»آیا با مرده چه می توانستم بکنم.«
»بعد حس کردم که زنده گی من رو به قهقرا می رفت.«

هم چنین هدایت در بوف کور، بعضی لغات و اصطالحات 
به  غیرمعمول  صورت های  در  یا  غیرمعمولی  معانی  در  را 

کار برده:
»به یک معنی کافی بود، برای این که آن فرشتة آسمانی ...«

باید توجه داشت که شیوۀ داستان پردازی در بوف کور  اما 
هرچند به جریان سیال ذهن نزدیک است، اما دقیقًا آن نیست. 
در این شیوه )جریان سیال ذهن( همة طیف های روحی و 
جریانات و مشغله های ذهنی مطرح می شود و داستان عرصة 
نمایش تفکرات و دریافت ها از جنبة ناخودآگاه و خودآگاه و 
سیالن خاطرات و احساسات و تداعی معانی بی پایان است. 
از این نظر بوف کور به جریان سیال ذهن نزدیک است؛ اما 
در جریان سیال ذهن، تکیه بیش تر بر الیه های پیش از گفتار 
شخصیت ها،  یا  شخصیت  ذهن  در  که  معنی  بدین  است. 
تبلور  گفتار  صورت  به  هنوز  که  است  مسایلی  و  مطالب 
نیافته، اما خواننده باید آن ها را حس کند. هرچند این مورد 

در بوف کور نمونه هایی دارد، اما اساسی نیست.
در بوف کور کم تر به الیه های پیش از گفتار برمی خوریم و 
گفتارها، گفتارهایی است عقالنی )نه در معنای کالسیک( و 

سراسر کتاب پر است از جمالت توضیحی و معترضه:
»نمی دانم چرا گذرم به خانة پدرزنم افتاد. پسرکوچکش - 

برادر زنم - روی سکو نشسته بود.«
داسی،  بوگام  باکره،  دخترۀ  عاشق یک  پدرم  مدتی  از  »بعد 

رقاص معبد لینگم می شود.«
روایت بوف کور را می توان تا حدودی نزدیک به خودگویی 
درونی دانست؛ حدیث نفس یا خودگویی )حرف زدن با خود 
یکی از شیوه های جریان سیال ذهن( آن است که شخصیتـ  
راوی ـ افکار و احساسات خود را به زبان بیاورد تا خواننده 

هرچند فرضی ـ از نیات و مقاصد او با خبر شود.
در حدیث نفس، خصوصیات روانی راوی بر خواننده آشکار 
می شود. نویسنده در حاالت و مکالمات او دخالت نمی کند 
و از طریق صحبت های او با مخاطب فرضی ـ در مورد بوف 
کور این مخاطب سایه اش است ـ است که می توان به افکار 

و احساسات او پی برد.
زمان داستانی در متون سورریال

پیش ما صدسال و یک ساعت یکی ست
که دراز و کوته از ما منفکی ست

موالنا
به طور کلی، در داستان ها با دو مقولة: زمان بیرونی و زمان 

درونی سر و کار داریم.
زمان بیرونی: داستان های رئال برخاسته از ساز و کارهای آن 
است و هرگونه تحلیل آن ها نیز بر اساس روابط و مناسباتی 

است که از آن ناشی می شود. گذشته در حکم مرده یی است 
که روحش را زمان حال احضار می کند و آینده، انگشتی است 
که هنوز دکمة زنگ را فشار نداده است. در این زمان، درک 
گذشته و آینده منبعث از حال همیشه حاضر است: زمان از 

آینده می آید، به حال می رسد و به گذشته می پیوندد.
اندازه گیری  قابل  نه  درونی  زمان  بیرونی،  زمان  برخالف 

است، نه مبتنی بر روابط علی.
سورریال  داستان های  ساخت وساز  در  که  درونی  زمان  در 
به کار رفته، هیچ مرز روشن و هیچ خط دقیقی بین گذشته و 
حال یا حال و آینده وجود ندارد. استمرار مانند رودخانه یی 
آینده  درون  به  و  درمی آمیزد  حال  با  گذشته  است؛  جاری 
می ریزد. بدین ترتیب، زمان درونی نه زمان حال حاضر که 
نیازهای  اثر  بر  زمان استمرار و تداوم است که وحدت آن 

عقل عملی تکه پاره می شود.
احساس سبکی و بی وزنی راوی بوف کور و حس مشارکت 
التفات او به زمان  اتفاقات دوران کودکی، ناشی از  وی در 
درونی است. حضور گذشته در ذهن راوی، نه برخاسته از 
تداوم  و  استمرار  از  منبعث  بلکه  ارادی حال حاضر،  کنش 

است. او تأکید می کند:
»زمان بچه گی خودم را می دیدم. نه تنها می دیدم، بلکه در این 

گیر و دارها شرکت داشتم و آن ها را حس می کردم.«
راوی این گذشته را که همیشه در ذهن وی حی و حاضر 

است، با هیچ زمانی عوض نمی کند:
»ابدیت چیست؟ برای من ابدیت عبارت از این بود که کنار 

نهر سورن با آن لکاته سرمامک بازی بکنم و …«
راوی در کنار زن اثیری مرده نیز همان حالت های زمان های 

برگشت پذیر را احساس می کند:
نشو  در  افالک  و  زمین  گردش  در  من  لحظه  این  در   …«
گذشته  داشتم.  شرکت  جانداران  جنبش  و  رستنی ها  نمای 
و آیندۀ دور و نزدیک با زنده گی احساساتی من شریک و 

توأم شده بود.«
بوف کور دو زمان است از یک قهرمان ـ به صورت پیوسته. 
یک قهرمان که در عین حال در دو دنیای متفاوت و در دو 

زمان متوازی می زید.
در پایان کتاب متوجه می شویم که پیرمرد خود راوی است:

جلو  را  دست هایم  ترس  شدت  از  ولی  آینه،  جلو  »رفتم 
صورتم گرفتم. دیدم شبیه نه، اصاًل پیرمرد خنزر پنزری شده 

بودم.«
در نتیجه آن اعمالی که از او سر زده، اعمالی است که از خود 
راوی  زمان  با  موازی  زمان  در یک  دیگری  زمان  در  راوی 
بروز کرده است. به همین علت، رمان بعد از پایان دوباره از 
نو در ذهن خواننده آغاز می شود. بدین ترتیب، آغاز، پایان 
و وسط داستان یکی است؛ داستان بر روی یک خط مستقیم 
)زمان بیرونی( سیر نمی کند، ماجراها هم مربوط به دیروز اند 

و هم امروز و هم فردا.
با توجه به زمان های  در این داستان هر قهرمان را می توان 
مختلف، مظهر قهرمان دیگر دانست و داستان را از زبان او 

بیان کرد.
در یک لحظه هم راوی را می بینیم که جوانی است و هم 
از طرف  پیرمرد  آیندۀ راوی است. همین  پیرمرد قوزی که 
دیگر، زمان حال روای هم هست به اعتبار این که راوی در 

برهه یی از زمان پیرمرد است و جزیی از کل اوست:
دیده  ناخوشی  و  دیده، جوان شکسته  مرا  دیروز  »هر کس 
است؛ ولی امروز پیرمرد قوزی یی می بیند که موهای سفید، 

چشم های واسوخته و لب شکری دارد.«

االن  و همین  بچه شده ام  که  می کردم  »حس 
که مشغول نوشتن هستم، در این احساسات 
شرکت می کنم. همة این احساسات متعلق به 

االن است و مال گذشته نیست.«
»زنده گی من در هر روز و هر دقیقه عوض 

می شد ...«
و  مشاهدات  از  است  آمیزه یی  کور  بوف 
متعارف  حقایق  بیداری،  و  خواب  رؤیاهای 
جهان  در  کردن  حرکت  و  غیرمتعارف  و 
و  روح  آشیانة  به  شدن  نزدیک  و  تاریکی ها 

سخن گفتن از ابهام آن.
و از آن جا که متن بوف کور در حال توصیف 
جهانی مجهول و وهمی است به همین سبب، 
اساس بوف کور بر وهم و تردید و شک است 

که به انحای مختلف منعکس شده:
»آیا من حقیقتًا با او مالقات کرده بودم.«

خواب  رهگذری  پرندۀ  یا  مرغ  یک  »شاید 
می دید.«

کور  بوف  در  روزمره  و  عادی  واقعیت های 
درهم  طبیعی  مافوق  غرایب  از  هاله یی  با 
این  در  می آفریند.  دیگری  جهان  و  می آمیزد 
و  معمولی  و  عادی  چیزهای  همة  جهان، 
از  اسرارآمیز و خیال جلوه می کنند و حالتی 
خرق عادت و رمز و راز، اشخاص و اشیا را 
در بر می گیرد؛ شهرها و خانه ها خصوصیت 
و کیفیت مرموزی پیدا می کند. نزدیکی خیال 
و واقعیت در این داستان به گونه یی است که 
به دشواری می توان آن ها را از هم تمیز داد. 
به قول ریمبون دنسی: »گویی با قلمی نوشته 

شده که آن را در خشخاش فرو برده اند.«
از  پر  و  دردناک  وهم آلود،  داستان  سراسر 
نوعی  انسان  به وضع چرکین  ناسزا  نفرت و 

است.
عاری  و  زنده  است  نثری  که  کور  بوف  نثر 
از منطق دستوری، سرشار است از تشبیهات 

غریب و بی سابقه:
گذاشته  باز  مرده  دهن  مثل  را  اتاق  در  »الی 

بود.«
»صورت هول و محو او مثل این که از پشت 

ابر و دود ظاهر شده باشد.«
سراسر  در  تشبیهات  قبیل  همین  از  استفاده 
و  رویا  فضای  ایجاد  به  منجر  کور،  بوف 

جمالت مبهم شده است.
با  کتاب  آخر  در  کور  بوف  راوی  ماجرای 
این عبارت: »وزن مرده یی روی سینه ام فشار 
به  راوی  بی آن که  می پذیرد،  پایان   »... می داد 

آرمان خود )رسیدن وحدت( دست یابد.
با پایان یافتن داستان، داستان دوباره در ذهن 
خواننده آغاز می شود؛ اما به شکلی دگرگون.

منابع:
ـ خانلری، پرویز، سورریالیسم، مجلة سخن، 

دورۀ هفدهم.
ـ سیدحسینی، رضا، مکتب های ادبی، 2 جلد.

ـ هدایت، صادق، بوف کور.
ـ میر صادقی، جمال، ادبیات داستانی.

ـ آریان  پور، یحیا، زنده گی و آثار هدایت.
آثار  و  ادبی  شیادی های  حسن:  قایمیان،  ـ 

هدایت.
ـ آبادی، سروش، بررسی آثار هدایت.

ـ جمشیدی، اسماعیل، خودکشی هدایت.
دربارۀ  کوتاهی  بحث  محمود،  کتیرایی،  ـ 

هدایت و آثارش.
نگاه  نورانی،  شهید  به  هدایت  نامه های  ـ 
شمیسا، سروش،  جدید.  دورۀ   ،9 شمارۀ  نو. 

داستان یک روح.
سایه اش  با  که  مردی  صادق،  همایونی،  ـ 

حرف می زند.
ـ کاتوزیان، محمد علی، از افسانه تا واقعیت.

ـ بهارلو، محمد، داستان و ادبیات داستان.
آثار  در  مرگ  و  عشق  محمد.  بهارلو،  ـ 

هدایت.
ـ براهنی رضا، قصه نویسی.

ـ دستغیب، عبدالعلی، نقد آثار هدایت.
ـ غیاثی. محمدتقی: تاویل بوف کور.

ـ غیاثی، محمدتقی، درآمدی بر سبک شناسی 
ساختاری.

منبع: باشگاه اندیشه 
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جنبه های سورریالیستی در بوف کور 
صادق هدایت

صادق هدایت نیز در آثاری مثل، زنده به گور، سه قطره خون 
و به خصوص بوف کور، آن چه را که بر ذهنش ـ راوی ـ جاری 

می شود، بر صفحة کاغذ می ریزد؛ در انتخاب کلمات دقت 
نمی کند و برای زیبایی آن ها زحمت نمی کشد. کاربرد جمالت 

غلط و معانی مبهم در آثارش تا آن جاست که به او لقب 
»داستان نویس ناشی!« داده اند.

ـــــــ سرودِ سبِزبارانست شعرت ُگل سرِخ بهارانست شعرت ـ 
حیات تازه می بخشد سخن راـــــــ حضورِ آب حیوانست شعرت

ـ به صورت گرپریشانست شعرت بود جمعیت دل ها به معنیـ 
ــــــ فروِغ عشق و عرفانست شعرت مرا درکارگاه دیده و دلـ 
ــــــ تجلیگاه ایمانست شعرت به چشم روشِن معنی شناسانـ 
ــــــ چراغان در چراغانست شعرت زداِغ خلوِت آیینة توـ 

ــــــ مه و مهِر درخشانست شعرت به شهِر شب پرستاِن زمانهـ 
ــــــ به رنِگ دیگری جانست شعرت کنون در پیکِر بی جاِن مردمـ 
ــــــ چو امواج خروشانست شعرت به بحِر زنده گی ی پرتحرکـ 
ـــــ به ساِن تیِغ عریانست شعرت درین دوران شجاعت مشربان راـ 
ــــــ که روح سیل و توفانست شعرت طلسم علِت پندار بشکنـ 
ــــــ گلستان در گلستانست شعرت دماِغ خستة ارباِب دل راـ 
ــــــ نمای دردِ انسانست شعرت فرافردی بود فریادِ گرمتـ 
ــــــ چو مرواریِد غلطانست شعرت به تارِ شستة اندیشة نوـ 

عزیزم افسِر رهبین و رهدان
به دردِ عشق درمانست شعرت

پنجشنبه روز عرفه، نهم ذوالحجه الحرام 1433 هـ. ق
برابرماه عقرب 1391 خورشیدی

سرود سـبز باران

حیدری وجودی:

»به جناب محمد افسر رهبین 
به نیت تكريم از اشعارش، به خلوص دل 

تقديم می كنم«
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طـالبان آزاد شده چه شدند؟

کمپاین ضد تجاوز جنسی...
خطبه های  موضوع  اوقاف  و  حج  ریاست  شد.  نشر   
ولسوالی های  و  شهر  مساجد  تمام  در  را  جمعه  نماز 
هرات محو خشونت علیه زنان و کودکان اعالم نمودند 
و شعارها وعکس هایی در سطح شهر در رابطه به این 

موضوع نصب شد.
وی گفت که نظر به آمار طب عدلی از آغاز سال جاری 
76 مورد تجاوز جنسی در طب عدلی هرات به ثبت 
رسیده که دوسیه های سی مورد آن از سوی دادستانی 
تکمیل و 21 مورد آن از سوی دادگاه ها فیصله گردیده 
است که این سبب نگرانی جامعة مدنی و رسانه ها در 

هرات شده است. در مراسم پایانی این کمپاین رسانه ها 
سید عبد القادر رحیمی رییس کمیسیون حقوق بشر در 
هرات گفت که وظیفة دولت است تا از حقوق کودکان 
حمایت نماید چون که افغانستان کنوانسیون حمایت از 

حقوق اطفال را امضا نموده است.
وی از افزایش تجاوز جنسی در افغانستان و در حوزۀ 
و  بشر  حقوق  کمیسیون  که  گفت  و  داده  خبر  غرب 
نهادهای حمایت از کودکان از این موضوع نگران اند.

در این حال، محی الدین نوری سخنگوی والی هرات 
می گوید که در سال جاری 25 قضیه از لواط و زنا در 
اما  رسیده،  ثبت  به  هرات  دادستانی  و  پولیس  ادارات 

قضیة   9 صرف  نبوده،  جنسی  تجاوز  موارد  این  تمام 
به  قضایا  این  مورد   21 در  و  می باشد  جنسی  تجاوز 
دادگاه رسیده گی شده است. هفتة گذشته نیز یک نفر 

به اتهام تجاوز جنسی به اعدام محکوم شد.
را  نامة  قطعه  کمپاین  این  پایان  در  رسانه ها  همچنین 
صادر کردند که در این قطعنامه با توجه به بهبود امنیت 
مصونیت  و  امنیت  تأمین  خواهان  امنیتی  نهادهای  از 
فردی همه مردم به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه 
و  عدلی  نهادهای  از  و  شدند  کودکان  و  زنان  یعنی 
قضایی خواستند تا در راستای مجازات عاملین تجاوز 

جنسی تنها به دساتیر الهی متوصل شوند.

زمینة  در  تا  خواستند  مردم  از  قطعنامه  این  در  ایشان 
تحکیم قانون و جلوگیری از جرایم با نیروهای امنیتی 
همکاری نمایند و از رسانه ها و نهادهایی که در زمینة 
آگاهی دهی مردم کار می کنند نیز خواهان برنامه های 

بیشتر در راستای آگاهی دهی به مردم شدند.
گفتنی است که این کمپاین رسانه ها پس از یک هفته 
در حالی به پایان می رسد که روز گذشته یک کودک 
هشت ساله در ولسوالی انجیل مورد تجاوز جنسی قرار 
گرفته است و چند روز قبل نیز کودک سیزده ساله یی 
در ناحیة پنجم شهر هرات پس از تجاوز جنسی به قتل 

رسیده بود.

توافق نامة امنیتی و...
هنوز  جنگ  این  نمی شود.  تلقی  پایان یافته  جنگ  هنوز   
مردم  و  می گیرد  قربانی  کشور  شهرهای  و  روستاها  در 
نگران آیندۀ خود بدون حضور نیروهای خارجی هستند. 
امر  یک  هیچ صورت  به  خارجی  نیروهای  البته حضور 
پذیرفتنی و قابل دفاع بوده نمی تواند؛ ولی به این امر باید 

به عنوان یک ناگزیری و مجبوریِت تاریخی نگاه کرد. 
پس  خارجی  سرباز  هزاران  پذیرای  حالی  در  افغانستان 
ساختارهای  که  شد،  کشور  در  طالبان  رژیم  سقوط  از 
کشور  در  دولتی  نظام  و  بودند  شده  ویران  عماًل  امنیتی 
وجود نداشت. جامعة جهانی ضمن این که مبارزه با پدیدۀ 
افغانستان را دنبال می کرد، در پی  تروریسم در منطقه و 
احیاي زیرساخت های ویران شدۀ کشور هم بود. به همین 
دلیل طی سال های متمادی، جامعة جهانی میلیاردها دالر 
افغانستان  امنیتی و دولتی در  ایجاد ظرفیت های  براي  را 

هزینه کرد. 

خالصه  ساختارها  نبود  به  تنها  افغانستان  مشکل  ولی 
نمی شد. جامعة جهانی در ده سال گذشته به رغم مصارف 
گزاف در داخل کشور، نتوانست با شرکایي مطمین رابطه 
برقرار کند. دولت افغانستان شوربختانه که در آغاز تشکیل 
و تاسیس خود، با فساد لجام گسیخته و فراخ دامن روبه رو 
شد و عماًل عده یي در دروِن ساختار نتوانستند مدیریت 
درست دولتی را به اجرا گذارند. شاید در برخی زمینه ها 
و  نداشت  را  مسأله  این  دغدغة  زیاد  هم  جهانی  جامعة 
بر  درازمدت  در  می تواند  افغانستان  که  بود  قانع  این  به 
مشکالت خود چیره شود؛ ولی گذشت یک دهه نشان داد 
که اشتباه دیروز را نمی توان امروز به ساده گی رفع کرد. 

گوناگون،  مشکالت  بحبوحة  در  افغانستان  اکنون 
می خواهد با نیروهای خارجی وداع کند. این وداع هرچند 
از منظر ماهیت ملی، می تواند خوش بینانه ارزیابی شود؛ 
پوشید.  چشم  هم  کشور  واقعیت های  از  نمی توان  ولی 
واقعیت های کشور این است که نیروهای امنیتی هنوز به 
حدی رشد و توسعه نیافته اند که بتوانند به نیازهای امنیتی 

با  می توان  بلندپروازی  سر  از  گاهی  دهند.  پاسخ  کشور 
بیش  را  امنیتی  نیروهای  تواِن  که  شد  روبه رو  صداهایي 
از آن چه که هست، نشان می دهند. ولی این صداها بدون 
شک با واقعیت های ملموس جامعه کم تر نزدیکی دارند. 
این صداها عمدتًا از نوعی خوش باوری بیش از اندازه به 
توانایی های موجود در کشور حکایت دارند که نمی تواند 
افکار عمومی را به گونة منطقی قانع کند. به همین دلیل 
برای  قدرتمند،  کشور  یک  با  امنیتی  سند  امضای  بحث 

افغانستان اهمیت می یابد. 
مذاکرات  این  مدیریت  روی  نماینده گان،  مجلس  در 
بحث های طوالنی انجام شد. برخی از نماینده گان حضور 
سفیر افغانستان در امریکا را به عنوان نمایندۀ کشور در 
مذاکرات امنیتی، غیرقابل دفاع عنوان می کردند و به این 
نظر بودند که سفیر افغانستان در امریکا از صالحیت های 
ولی  نیست.  برخوردار  سندی  چنین  تدوین  برای  الزم 
مذاکرات  این  در حال حاضر  که  است  این  امر  واقعیت 
در  افغانستان  سفیر  مخالفت ها،  وجود  با  و  شده  انجام 

هم  سند  این  و  می دهد  ادامه  را  مذاکرات  این  امریکا 
امضاشدني است. بنابراین، حاال زمان آن است که بر سر 

نوع و ویژه گی های این توافق نامه صحبت شود. 
افغانستان نیازهای مشخصی در سال 2014 خواهد داشت 
و تمامِ این نیازها باید در توافق نامة امنیتی بازتاب یابند. 
مکانیزمی  با چه  امریکایی ها  که  نیست  این  اصلی  مسالة 
در صورت انجام تخلف محاکمه شوند؛ ولی مساله این 
در  را  امکاناتی  نوع  چه  امریکا  ارتش  که  می تواند  بوده 
کارایِی  میزان  تا  مي دهد  قرار  افغانستان  نیروهای  اختیار 
آن ها را در برابر حمالت و تجاوزهای بیگانه ارتقا بخشد. 
پاکستان را حل نکرده و  با  افغانستان هنوز مشکل خود 
مرزهای  از  که  چالش هایي  باید  توافق نامه،  این  امضای 
کنند،  تهدید  را  کشور  ارضی  تمامیت  می توانند  جنوبی 
پاسخ دهد. البته نکات مهم در توافق نامة امنیتی، می توانند 

زیاد باشند و باید با کارشناسی به آن ها پرداخت. 
در  باید  افغانستان  دولت  که  استند  مسایلی  همه  این ها 

اولویت گفت وگوهای خود با جانب مقابل قرار دهد.

           ناجیه نوری

درحالی که شورای عالی صلح افغانستان از سرنوشت 
سران طالبان پس از آزادی از زندان های پاکستان، اظهار 
افراد  که  می گوید  منطقه  آگاه  یک  می کند،  بی اطالعی 

آزاد شده دوباره به صفوف طالبان پیوسته اند.
صلح  عالی  شورای  هیات  سفر  دنبال  به  پاکستان 
فرماندهان  و  سران  از  تن   9 اسالم آباد،  به  افغانستان 

طالبان را از زندان آزاد کرد.
از  شده  آزاد  افراد  از  شماری  می شود  گفته  حاال  اما 
پیوسته  طالبان  صفوف  به  دوباره  پاکستان  زندان های 

اند.
جز  به  مي گوید،  منطقه  مسایل  آگاه  سعیدي  احمد 
انورالحق مجاهد که پس از آزادي به خانه اش بازگشته 
و دوتن دیگر که به دلیل تکمیل نبودن اسنادشان دوباره 
به زندان بازگردانیده شده اند، سایر طالبان آزاد شده، 
از زندان پاکستان به جاي برگشت به خانه هاي شان، به 

طالبان پیوسته اند.
شورای عالی صلح هم تاکنون نمی داند که طالبان آزاد 

شده در کجا به سر می برند.
سعیدی  احمد  ادعای  صلح  عالي  شوراي  عضو  یک 

تماسي  شده  آزاد  طالبان  با  ما  مي گوید،  کرده  رد  را 
کابل  به  ما  شدند  آزاد  آنان  زماني که  زیرا  نداشته ایم، 
آمدیم؛ اما اینکه آنان به خانه هاي شان برگشتند یا جاي 

دیگري رفته اند، هنوز مشخص نیست.
هیات  سفر  آنکه  با  منطقه  مسایل  آگاه  سعیدي  احمد 
شوراي عالي صلح به پاکستان را موثر عنوان مي کند، 
مي گوید سه تن از افراد آزاد شده که والیان والیت های 
بغالن، کابل و ننگرهار طالبان بودند، پس از آزادي از 

زندان پاکستان، به طالبان پیوسته اند.
او افزود، دو تن از افراد آزاد شده به دلیل اینکه اسناد 
آنان تکمیل نبوده، دوباره به زندان برده شده اند و تنها 

انورالحق مجاهد به خانة خود آمده است.
هیات  اینکه  دیگر  مهم  مسالة  کرد،  تاکید  سعیدي 
آزاد  با زندانیان  شوراي عالي صلح هیچگونه دیداري 
افراد چه کاره هستند و کي ها  این  اند که  نداشته  شده 
اند، بنابراین افراد آزاد شده ضمن اینکه با شوراي عالي 
نگشته  باز  نیز  شان  خانه هاي  به  نکردند،  دیدار  صلح 

اند.
این آگاه منطقه، سیاست پاکستان را سیاست موسمي و 
قابل تغییر عنوان کرده گفت، پاکستان فکر مي کرد که 
پس از سال 2014 میدان براي آنان خالي خواهد ماند، 

اما اکنون که تعداد زیادي از نیروهاي خارجي تا سال 
به  مي خواهد  ماند،  خواهند  باقي  افغانستان  در   2025

نحوی در قضایاي افغانستان شریک باشد.
رد  با  صلح  عالي  شوراي  عضو  مبارز  عبدالحمید  اما 
بند  از  دیروز  طالبان  از  تن  مي گوید، چند  ادعاها  این 
که  است  ممکن  چطور  پس  اند؛  شده  آزاد  پاکستان 
چنین خبرهایي با این سرعت از پاکستان به افغانستان 

برسد؟
او تاکید کرد، ما با طالبان آزاد شده تماسي نداشته ایم، 
اما  آمدیم؛  کابل  به  ما  شدند،  آزاد  آنان  زماني که  زیرا 
اینکه آنان به خانه هاي شان برگشتند و یا جاي دیگري 

رفتند، هنوز مشخص نیست.
این عضو شوراي عالي صلح همچنان گفت: »ما ادعا 
موفق  صددرصد  پاکستان(  به  رفتن  )با  که  نداریم 
شده ایم؛ اما مي توانیم بگوییم که براي رسیدن به صلح 

یک آغاز بسیار خوب بود.«
اعالمیه یی  این سفر  در  ما  آورد  مبارز، دست  گفتة  به 
است که از طرف وزارت خارجة دو کشور صادر شده 
است و چون وزارت خارجة یک کشور، نماینده گي از 
دولت آن کشور مي کند، بنابراین ما فکر مي کنیم که ما 

به هدف خود بسیار نزدیک شده ایم. 

مي گوید،  نماینده گان  مجلس  عضو  رحماني  عارف 
و  مهم  خیلي  افراد  پاکستان  بند  از  شده  آزاد  طالبان 
کلیدي نیستند؛ بنابراین همان طوری که آمدن افرادي 
مانند وکیل احمد متوکل، مال عبدالسالم ضعیف و سایر 
افراد کمکي به صلح نکرد، اشخاص تازه آزاد شده نیز 

به روند مذاکره و صلح کمکي نخواهد کرد. 
از  باید  با طالبان،  او، براي حل مسالة مذاکره  به گفتة 
طریق راه هاي دیپلماتیک به پاکستان فشار آورده شود 
اسالمي دست  و حزب  القاعده  طالبان،  از حمایت  تا 

برداشته و آنان را وادار به گفت وگو سازد.
 به باور او، پروژۀ صلح یک خیالی بیش نیست، زیرا 
واقعیت هاي افغانستان یک چیزي است و مناسبات و 
چیزي  پاکستان  قبال  در  افغانستان  خارجي  سیاست 
دیگري؛ بنابراین شوراي عالي صلح نمي تواند ما را به 

هدف اصلي که همانا صلح است، برساند.
این عضو مجلس، سفر شوراي عالي صلح به پاکستان 
شاید  گفت،  کرده  عنوان  نتیجه  بدون  سفر  یک  را 
باشد؛  داده  نشان  سبزي  چراغ  شورا  این  به  پاکستان 
حکومت ضعیف  یک  خواهان  همواره  کشور  این  اما 
در افغانستان است؛ بنابراین چنین سفرهایي نمي تواند 

مشکل افغانستان را حل کند.

www.mandegardaily.com

دادگاه عامالن سقوط...
 در سال 2010 افشا شد، باعث گردید تا صندوق بین المللی 
پول صدها میلیون دالر از کمک های بین المللی به افغانستان 

را به حالت تعلیق درآورد.
پس از آن که 900 میلیون دالر از کابل بانک ناپدید شد، 
این بانک خصوصی تا آستانه سقوط پیش رفت و سرانجام 
افغانستان واگذار گردید. پس از آن که 900  به حکومت 
میلیون دالر از کابل بانک ناپدید شد، این بانک خصوصی تا 
آستانه سقوط پیش رفت و سرانجام به حکومت افغانستان 

واگذار گردید.
از آن که به ورطه ورشکستگی به خاطر  بانک پس  کابل 
به  رسید،  آن  صاحبان  توسط  دالر  میلیون   900 برداشت 

حکومت افغانستان واگذار شد.
هفته  چهارشنبه  روز  بار  نخستین  برای  فیروزی  و  فرنود 
گذشته پیش از برپایی دادگاه ظاهر شدند و افراد دیگری را 

متهم کردند و مسوول دانستند.
متهم  مرکزی  بانک  و  بانک  این  کارمند  یکشنبه، 10  روز 
به اغفال و نارسایی در گزارش این تقلب مالی شدند. این 
افراد اتهامات را رد کردند و یکی از آنها گفت که »تجربه« 
قاضی  از سه  یکی  اما  است؛  نداشته  تقلب  برای شناخت 

درجواب گفت که »این مساله دلیل شده نمی تواند«.
عبدالقدیر فطرت، رییس پیشین بانک مرکزی افغانستان نیز 
متهم به دست داشتن در رسوایی مالی کابل بانک است. او 
که در حال حاضر در ایاالت متحده امریکا زنده گی می کند، 

از طریق یک دادستان اتهامات خود را رد کرد.

افزایش جمعیت افغانستان...
 می رسد.

در  که  می گوید  عامه  صحت  وزیر  همه  این  با 
را  نزولی  سیر  مادران  میر  و  مرگ  اخیر  سال های 
پیموده و از هر صد هزار مادر تنها 327 مادر مرده 

اند.
طور  به  مادر  هر  افغانستان  در  که  می افزاید  وی 
متوسط دارای پنج فرزند می باشند در حالی که این 
تعداد در کشورهای منطقه مانند ایران 1.9 فرزند، 
در ترکمنستان 2.1، در پاکستان سه و در چین 1.6 

فرزند بوده است.
او همچنان گفت که حدود شصت درصد مادران 

در دوران باروری حداقل یکبار به خدمات صحی 
دسترسی می یابند.

دلیل همچنان بی سوادی را یکی از عوامل مهم این 
افزایش جمعیت دانسته و می گوید که 76 درصد 

زنان بین 15 تا 40 بی سواد هستند.
مسلکی  قابله های  تعداد  افزایش  که  می گوید  وی 
در کشور، شامل کردن مضمون تنظیم خانواده در 
شیوه های  تبلیغ  معارف،  وزارت  تعلیمی  نصاب 
تنظیم خانواده در کلینیک ها و دسترسی خانواده ها 
از  رایگان  طور  به  حاملگی  ضد  ادویه های  به 
جمله برنامه های این وزارت جلوگیری از افزایش 

جمعیت است.

خوش بینی کرزی از...
جمهور،  رییس  دوم  معاون  خلیلی  محمدکریم   
مسلمیار  فضل هادی  و  ابراهیمی  عبدالرووف 
روسای مجلس نماینده گان و مجلس سنا، بسم اهلل 
رییس  قیام الدین کشاف  ملی،  دفاع  محمدی وزیر 
شورای سراسری علمای افغانستان و برخی دیگر 

از مقامات دولتی و اعضای شورای عالی صلح نیز 
در این جلسه حضور داشتند.

از  افغانستان  صلح  عالی  شورای  عالی رتبه  هیات 
تا بیست و ششم ماه جاری  تاریخ بیست و سوم 
وزیر  دعوت  با  ربانی،  ریاست صالح الدین  تحت 

امور خارجه پاکستان به این کشور سفر کرد.

پولیس کابل  چندین قاتل...
 بازداشت کردند.

وی گفت که این افراد اعتراف کردند که در دوازده سرقت 
مسلحانه در شهر کابل دست داشتند.

نفر  قتل سه  در  که  دیگر  قاتل  دو  که  ظاهر گفت  جنرال 
دست داشته و چندی پیش نیز با نیروهای پولیس درگیری 
نیز، از ولسوالی قره باغ والیت غزنی  اند  مسلحانه داشته 

بازداشت شدند.
وی اظهار داشت که نیروهای پولیس همچنان سه نفر را در 
تاریخ 25 عقرب در ساحة حوزۀ نهم با شلیک گلوله نظم 

عامه را اخالل نموده بودند، بازداشت کرد.
وی دلیل اصلی این تخلفات را بیکاری، فقر و عدم آگاهی 
از قانون عنوان کرده و می گوید که جرایم سازمان سافته 
های  دزدی  ولی  است  یافته  کاهش  درصد   98 تاکنون 

کوچک کم نشده است.
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اینیستا:

 شکستن رکورد این فصل 
بارسا غیر ممکن است

اوباما:

تا 48 ساعت آینده تکلیف 
بحران غزه مشخص می شود

سناتور امریکایی خواستار توقف فوری جنگ 
افغانستان شد

اولین دور مذاکرات رسمی میان 
افغانستان و امریکا روی موافقتنامه 
امنیتی بین این دوکشور در کابل 

آغاز شده است.
و  تروریسم  علیه  جنگ  آغاز  در 
حامیانش در سال 2001 میالدی 
امریکا  اصلی  متحد  پاکستان 
در  که  درحالی  بود.  منطقه  در 
به  پاکستان  دهه،  همان  پایان 
در  اصلی  مانع  یا  مشکل  عنوان 
قرار  امریکا  برابر  در  کارزار  این 

گرفت.
اصرار  پیوسته  افغانستان  دولت 
داشته است که شورشیان جنگجو 

در این کشور از سوی ارتش پاکستان آموزش می بینند 
باید  امریکا  کابل،  اعتقاد  به  پس،  می شوند.  و حمایت 
جنگ را به آن طرف مرز ببرد و یا حد اقل بر پاکستان 
فشار الزم را بیاورد تا از حمایت از گروه های شورشی 

در افغانستان دست بردارد.
به گزارش بی بی سی، مذاکره کنندگان افغان می کوشند 
امریکا در قالب موافقتنامه امنیتی تضمین های مشخص 
مداخله  مورد  در  افغانستان  دولت  به  را  دفاعی 
همسایه های این کشور بدهد. موضوعی که بخش مهمی 

از مذاکرات آینده خواهد بود.
  کورگره پاکستان

به نظر می رسد امریکا دیگر پذیرفته است که ادعاهای 
از گروه های شورشی  اسالم آباد  بر حمایت  مبنی  کابل 
امریکا  دلیل  همین  به  شد.  نخواهد  قطع  به زودی 
افغان را به حدی تمرین و  امنیتی  نیروهای  می خواهد 

تجهیز کند تا بتوانند در برابر طالبان ایستادگی کنند.
پیروزی های  کسب  بدون  جنگ  تداوم  امریکا  باور  به 
استراتژیک برای طالبان باالخره پاکستان را وا می دارد 

که سیاست خود در قبال افغانستان را عوض کند.
جلوگیری از ناکامی نیروهای افغان در برابر طالبان یکی 

از عناصر مهم موافقت نامه امنیتی است.

داود مرادیان، رییس انستیتوت مطالعات استراتژیک، هم 
به این باور است که واشنگتن به این نتیجه رسیده که 
»پاکستان علی رغم تقاضاهای مکرر تا به حال در خط 
است.  نکرده  نظر  تجدید  افغانستان  مورد  در  مشی اش 
بدین ترتیب به باور امریکایی ها باید پاکستان را با یک 
شکست  از  است  عبارت  آن  و  کرد  روبه رو  واقعیت 

ناپذیر بودن نیروهای امنیتی افغان«.
ولی آیا واقعًا تداوم جنگ و پیروز نشدن طالبان تأثیری 
از  برخی  داشت؟  خواهد  پاکستان  استراتژیک  دید  بر 
کارشناسان و سیاست مداران در افغانستان از نفس تداوم 
صحبت  پاکستان  هدف  عنوان  به  افغانستان  در  جنگ 
خروج  از  بعد  باشد  قرار  اگر  می گویند  آنها  می کنند. 
نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 جنگی دیگر 
آغاز شود، پس پاکستان دلیلی برای تغییر سیاست خود 

در قبال افغانستان نمی بیند.
راشد رحمان، سردبیر روزنامه دیلی تایمز پاکستان، نگاه 
جنگ  آغاز  می گوید،  و  دارد  موضوع  این  به  متفاوتی 
بسیار  پیامدهای  افغانستان  در   2014 از  بعد  داخلی 
رحمان  آقای  داشت.  خواهد  پاکستان  برای  ناگواری 
می افزاید، »تمام پشتون های افغانستان از طالبان حمایت 
نمی کنند و اگر جنگی آغاز شود، جنگ پشتون با پشتون 

خواهد بود. پاکستان به عنوان همسایه نزدیک این کشور 
از گزند این جنگ در امان نخواهد ماند«.

  تغییرات درونی پاکستان
در ده سال گذشته اتفاقاتی که در منطقه رخ داده، تغییرات 
بسیار زیادی را در معادالت سیاسی منطقه به بار آورده 
است. به طور مثال، افغانستان در ده سال گذشته شاهد 
پیشرفت های چشمگیری بوده است. افغانستان نسبت به 

سال های گذشته تواناتر شده است.
بدین  میالدی   2007 سال  از  که  است  حالی  در  این 
با  پاکستان« همراه  طالبان  »تحریک  نام  به  سو جریانی 
برای  را  اساسی  مشکالت  اسالمگرا  دیگر  گروه های 

دولت این کشور ایجاد کرده اند.
به باور آقای رحمان، حد اقل از سال 2007 بدین سو، 
ارتش پاکستان متوجه پیامدهای منفی سیاست پشتیبانی 
او، همین  به گفته  افراط گرایی شده است.  از گسترش 
خط مشی بود که تحریک طالبان پاکستان را پدید آورد و 
این گروه امروز عماًل در برابر دولت پاکستان می جنگد. 
افزون بر این، »همین گروه های افراطی پاکستان در آن 
طرف مرز در والیات جنوبی افغانستان که شبکه حقانی 

در آنها نفوذ دارد، پناه گرفته اند«.
تغییرات  به  توجه  با  که  است  معتقد  رحمان  راشد 
اینچنینی، ارتش نیازمند بازنگری سیاست خود در برابر 

افغانستان است.
  امیدواری ها

مشخصی  تضمین های  بتواند  افغانستان  دولت  اگر 
مداخالت  مورد  در  امریکا  از  دارد  نیاز  که  را  دفاعی 
نگرانی های مردم  بگیرد، شاید  افغانستان  همسایه های 
در مورد احتمال نا آرامی ها بعد از خروج نیروهای ناتو 
آقای رحمان، نشانه  باور  به  پیدا کند. همچنین  کاهش 
های تغییر امیدوارکننده همین حاال در برخورد پاکستان 
پاکستان  در  زندانی  طالب   9 آزادی  او  می شود.  دیده 
به در خواست شورای عالی صلح افغانستان، سفر حنا 
رهبران  با  او  مالقات  و  پاکستان  خارجه  وزیر  ربانی، 
غیرپشتون در افغانستان، را نمایانگر این تغییر، هر چند 

بطی، در نگاه ارتش به موضوع افغانستان می داند.

لیونل  بارسلونا  هافبک 
مسی را بازیکنی بی نظیر 

خواند.
گلی  دو  با  مسی  لیونل 
شب  شنبه  دیدار  در  که 
مقابل رئال ساراگوسا به 
ثمر رساند تعداد گل های 

خود را به عدد 17 رساند 
و به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان این فصل لیگا قرار گرفت.

آندرس اینیستا پس از نمایش خوب مسی مقابل ساراگوسا به ستایش از او 
پرداخت و گفت: به گلزنی های مسی و بازی های خوب او عادت  کرده ایم. 
او بازیکنی تاثیرگذار و سرنوشت ساز است. لیو بی نظیر است. امیدوارم که 

به این روند خود ادامه دهد و سال های سال شاهد درخشش او باشیم.
بارسلونا با پیروزی که مقابل رئال ساراگوسا به دست آورد، جمع امتیازات 
خود را به 34 امتیاز از 12 بازی رساند که این یک رکورد به شمار می آید. 
هافبک آبی - اناریها با بیان اینکه این رکورد تقریبا غیر قابل شکستن است 
گفت: بارسلونا امتیازات را پشت سر هم جمع آوری می کند. امیدوارم به 
این روند ادامه دهیم. شکستن رکوردی که در این فصل از خود به جای 

گذاشته ایم تا حدودی غیر ممکن است »
زیادی  گل های  فصل  این  در  بارسلونا  چرا  که  سوال  این  درباره  وی 
تا اشتباه هات  بله. من این را قبول دارم. تالش می کنیم  می خورد؟ گفت: 
بازی  یک  فوتبال  که  بگویم  باید  کنیم.  برطرف  دفاعی  خط  در  را  خود 
گروهی است و تیم های حریف هم خوب بازی می کنند. بنابرین باز شدن 

دروازه  طبیعی است.

با تأکید بر خروج نظامیان  یک سناتور امریکایی 
این کشور پیش از زمان تعیین شده از افغانستان، 

خواستار توقف فوری جنگ در این کشور شد.
باربارالی هنگام سخنرانی در مجلس سنای امریکا 
بیان داشت که اکنون زمان آن فرارسیده تا صدای 
افغانستان  در  توقف جنگ  را در خصوص  خود 

هماهنگ کنیم.
وی روز گذشته با تأکید بر توقف فوری جنگ در 
افغانستان از سایر سناتوران امریکایی نیز خواست 
امریکایی  نظامیان  نامه ای در خصوص خروج  تا 
پیش از زمان تعیین شده، به رئیس جمهور امریکا 

ارسال کنند.
افغانستان گفت: هزینه هایی به گزارش پژواک، این سناتور امریکایی با انتقاد از  هزینه های نظامی در 

که در حال حاضر در افغانستان صورت می گیرد 
باید در بخش توسعه این کشور به مصرف برسد.
بر اساس نظرسنجی ها در امریکا، در حال حاضر 
کمتر از 30 درصد شهروندان این کشور از ادامه 

جنگ در افغانستان حمایت می کنند.
حدود  افغانستان  در  گذشته  سال   11 در  امریکا 
کشته  آن  ثمره  که  کرده  هزینه  دالر  میلیارد   500
بوده  کشور  این  نظامی   2200 به  نزدیک  شدن 

است.
بر اساس توافقات انجام شده با دولت افغانستان، 
بیشتر  میالدی،   2014 سال  پایان  تا  است  قرار 
ترک  را  افغانستان  خاک  امریکا  نظامی  نیروهای 

کنند.

پاکستان و موافقت نامة 
افغانســتان و امــریکا
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 48 طی  که  گفت  اوباما 
احتمال  آینده  ساعت 
بحران  توقف  در  پیشرفت 

غزه معلوم خواهد شد.
خبری  شبکه  گزارش  به 
باراک  عربی،  نیوز  اسکای 
اوباما، رییس جمهور امریکا 
و  تایلند  به  سفرش  در 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
شیناواترا،  یینگالک  با 
رییس جمهور این کشور بار 
دیگر برحمایت واشنگتن از 

رژیم صهیونیستی تاکید کرده و مدعی شد که اسرائیل حق دارد از خود 
دفاع کند.

اوباما با این حال اعالم کرد که طی 36 و حداکثر48 ساعت آینده مشخص 
خواهد شد که آیا پیشرفتی در حل بحران غزه حاصل می شود یا خیر.

وی همچنین درخصوص سفرش به میانمار تاکید کرد که هدف از سفر 
وی به این کشور تایید دولت این کشور نیست بلکه تایید روند اصالحات 

موجود در میانمار است.

انتقاد برخی سناتوران از...
روزۀ  چند  سفر  اینکه  بر  تاکید  با  سناتوران   
در  مثبتی  نتیجه  باید  صلح  عالی  شورای  هیات 
شورای  اعضای  رفتن  با  که  گفت  می داشت،  پی 
عالی صلح به پاکستان 10 تن از طالبان رها شدند؛ 
اما آن ها به عنوان دوست در کنار مردم افغانستان 

نخواهند بود.
دانشجو همچنین با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی 
بر  خود  حمالت  نخست،  قدم  در  باید  پاکستان 
سپس  کند،  متوقف  را  افغانستان  مرزی  مناطق 
 10 که  گفت  بزند  افغانستان  در  صلح  از  سخن 
افغانستان  در  دیگر  طالبان  از  رهاشده،  طالب 

نماینده گی نمی کنند.
در همین حال، عبدالمنان حق ویون، یکی دیگر 
از سناتوران به تبیین نقش امریکا در روند صلح 
طالبان  و  پاکستان  امریکا،  که  گفت  و  پرداخت 

هیچگاه در افغانستان صلح نمی خواهند.
به  افغانستان  در  زمانی که  تا  امریکا  گفته وی،  به 
اهداف خود نرسیده، هیچ وقت صلح و امنیت در 

این کشور را نمی خواهد.
در  امریکا  کارنامه 11 ساله  به  زمینه  این  در  وی 
افغانستان اشاره کرد و گفت: »در طول یازده سال 
خاطر  به  افغانستان  در  پاکستان  و  امریکا  گذشته 
امنیت و ثبات این کشور تالش نکرده؛ بلکه آن ها 

منافع شخصی خود شان را دنبال نموده ا ند«.
او همچنین از عملکرد شورای ملی در زمینه صلح 
افغانستان شورای ملی  انتقاد کرد و گفت: »مردم 
را به عنوان خانه ملت می شناسند؛ اما نماینده گان 
مردم در طول 10 سال گذشته، برای ایجاد صلح 

در  والیات کشور هیح تالش نکرده اند«.
سفر  دستاوردهای  که  است  حالی  در  این 
با  دیروز  پاکستان،  به  صلح  عالی  شورای  هیات 

از  دیگر  شماری  جویانه  مخالفت  واکنش های 
اعضای شورای ملی نیز قرار گرفت.

اول  نایب  ایزدیار  علم  محمد  حال،  همین  در 
مجلس سنا نیز به حمالت جاری رژیم اسراییل بر 
نوار غزه پرداخت و گفت که اسراییل در گذشته 
کوشش داشت تا مردم فلسطین را به قتل برساند؛ 
اما به تازه گی دوباره عمل ظالمانه خود را در قبال 
غیرانسانی  عمل  این  نموده،  آغاز  فلسطین  مردم 

اسراییل را به شدیدترین لهن تقبیح می نماییم.
ملل  سازمان  از  »ما  کرد:  تاکید  همچنین  ایزدیار 
در  اسراییل  غیرانسانی  عمل  مانع  تا  می خواهیم 

مقابل فلسطین شود«.
او همچان به تظاهرات دو روز پی اهل هنود اشاره 
کرده گفت که در افغانستان، ادیان غیراسالمی هم 
آن ها  به  باید  افغانستان  دولت  پس  دارند،  وجود 

احترام داشته باشد.

برگزاری اولین دوره مسابقات 
والیبال دختران در کابل

اولین دوره مسابقات والیبال دختران در کابل، روز یکشنبه با حضور پنج 
تیم آغاز شد. این مسابقات در میدان ورزشی، زون 202 شمشاد، با عنوان 

"اموا" )اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان( برگزار شده است.
سید محمودضیا دشتی، رییس اتحادیه ملی ورزشکاران، هدف از برگزاری 
این بازی ها را رشد ورزش میان دختران و انکشاف ارتباط پولیس های زن 

با ورزشکاران اناث خوانده است.
این مسابقات برای سه روز در سالون ورزشی فرماندهی  او می گوید که 

زون 202 شمشاد ادامه دارد تا چهرۀ برتر این بازی ها مشخص شود.
ورزشکاران طبقه اناث در کشور بارها از میدان های سرپوشیده که بتوانند 

به تمرینات ورزشی خود ادامه دهند، شکایت کرده اند.
اما در این اوخر، پیشرفت های قابل توجهی برای ورزشکاران در کشور به 

خصوص طبقه ذکور، رشد قابل چشم گیری داشته است.
در همین حال، ورزشکارانی که در جام "اموا" شرکت کرده اند، از برگزاری 

این مسابقات بین طبقه اناث اظهار رضایت کرده اند.
به گفته دشتی، در این مسابقات پنج تیم اشتراک کرده اند که تیم های الف 

و ب زون 202 شمشاد به عنوان دو تیم از پولیس، شرکت کرده اند.
تیم های دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی، دانشکدۀ تربیت بدنی و مجتمع 

الزهرا چهره های دیگر این مسابقه هستند.
آقای دشتی می گوید که در دیدار افتتاحیه این رقابت ها، تیم الف پولیس 
زون 202 شمشاد به مصاف دانشکدۀ تربیت بدنی رفت که در نهایت، بازی 

2 بر0 به سود الف شمشاد به پایان رسید.
در دیگر بازی این جام، دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی با نتیجه مشابه از 
سد تیم مجتمع الزهرا گذشت. مسابقه پایانی این دور از رقابت های والیبال 

دختران در کابل، روز سه شنبه برگزار می شود.
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        احمد عمران

نخستین دور مذاکرات امریکا و افغانستان بر سر توافق نامة 
مشروعیِت  توافق نامه،  این  است.  شده  آغاز  امنیتی 
به دست  کشور  دو  میان  راهبردی  توافق نامة  از  را  خود 
می آورد که سال گذشته در سفر نابه هنگام باراک اوباما 
رییس جمهوری امریکا به کابل، میان روسای جمهور دو 
کشور به امضا رسید. در توافق نامة راهبردی میان امریکا و 
افغانستان، ضمن اشاره به مسایل امنیتی ، گفته شده است 
دوجانبه  در گفت وگوهای  بعداً  آن  میزاِن  و  نوعیت  که 
مشخص می گردد؛ چیزی که پس از چانه زنی های فراوان 
و طوالنی میان مقام های دو کشور، اکنون رنگ عملی به 

خود گرفته است. 
خروج  با  مصادف  که   2014 سال  از  پس  افغانستان 
نیروهای ناتو از کشور است، به هم پیمانان قوی در سطح 
جهانی نیاز دارد و به همین دلیل مقام های کشور در یک 
رشته سفرها و دیدارها با مقام های جامعة جهانی، چندین 
توافق نامة راهبردی را امضا کردند؛ توافق نامه هایي که در 
یک سطح و میزان نیستند، ولی در مجموع می توانند به 

برخی از نگرانی های عمده پس از بیرون شدِن نیروهای 
خارجی پاسخ گویند. 

هرچند در آغازِ امضای این توافق نامه ها حرف وحدیث های 
زیادی مطرح شد، ولی در حال حاضر که افغانستان این 
به  خوش بینی  با  باید  است،  کرده  امضا  را  توافق نامه ها 
آن ها نگاه کرد و در عملی شدِن مفادشان تالش ورزید. 
کل واقعیت امضای این توافق نامه های راهبردی، به مسالة 
افغانستان و حضور یک دهة جامعة جهانی در منطقه و 

جنگ با تروریسم مربوط می شود.
 سربازان خارجی در حالی می خواهند افغانستان و منطقه 
را ترک کنند که هنوز نتایج ملموِس مبارزه با تروریسم 
امریکا  رییس جمهوری  اوباما  باراک  نیست.  مشخص 
اعالم  تمام شده  نحوی  به  کشورش  برای  را  جنگ  این 
دیده  صدمه  کافی  اندازۀ  به  القاعده  که  گفت  او  کرد. 
و رهبر آن در حملة برق آسای نیروهای ویژۀ امریکایی 
جریان  در  هم چنین  او  است.  شده  کشته  پاکستان  در 
مبارزات انتخاباتی اش اظهار داشت که طالبان به عنوان 
را  افغانستان  در  جنگ  که  مسلحي  نیروهای  مهم ترین 
ادامه می دهند، دیگر آن توانایی و نیرو را ندارند که برای 

دولت افغانستان یک تهدید کاماًل جدی تلقی شوند. 
مبارزات  با  مرتبط  اوباما،  آقای  از سخنان  بخشی  شاید 
انتخاباتِی او و برخاسته از مشکالت داخلی امریکا باشد. 
حال  در  امریکا  که  است  انکارناپدیز  واقعیت  یک  این 
حاضر با مشکالت فراوان اقتصادی روبه رو است و از 
جانب دیگر، جنگ افغانستان با هزینه های سرسام آور و 
تلفات آن، دیگر در افکار عمومی مردم امریکا پذیرفتنی 
نیست. امریکایی ها و غربی ها به هر صورت ممکن تالش 
پایان یافته تلقی کنند و یا چنین  دارند که این جنگ را 
دغدغة  دیگر  جنگ  این  که  دهند  نشان  خود  مردم  به 
ذهنی شان نیست و از این پس با خیال راحت می توانند 

به سامان دهی مشکالت داخلِی خود بپردازند. 
اما جنگ افغانستان برای مردمِ ما...        ادامه صفحه 6

توافق نامة امنیتی و نیازهای افغانستان

کرزی: 

مراسم عاشورا را با آرامی و احتیاط 
برگزار کنید

رییس جمهور کرزی از پیروان مذهب تشیع در افغانستان 
کنند.  تجلیل  آرامی  با  را  عاشورا  مراسم  تا  است  خواسته 
مراسم عزاداری دهة محرم در کابل آغاز شده و دروازه هایی 
نقاط مختلف شهر نصب  در  از روز عاشورا  یادبود  برای 

شده اند.
را  کمیسیونی  افغانستان  محرم، حکومت  ماه  فرارسیدن  با 
متشکل از وزارت های دفاع و داخله، امنیت ملی و شماری 
از علمای شیعه، برای برگزاری امن مراسم عاشورا تشکیل 

ایجاد کرده است.
روزها و شب های عزاداری محرم، دسته های سینه زنی از 
شرق به غرب کابل و برعکس آن در گردش هستند. حمله 

به این دسته ها به یکی از نگرانی ها تبدیل شده است.
گفته  اعالمیه یی  نشر  با  افغانستان  ریاست جمهوری  دفتر 
است که رییس جمهور کرزی با شماری از علمای شیعه در 
ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده و گفته است: »شورای 

علما باید در این مورد رهنمایی کند تا براساس 
آن نظم و هماهنگی به میان آید؛ و علما اخوت و 

برادری بین مسلمانان را تقویت کنند«.
لشکر جنگوی که مقر آن در پاکستان است، سال 
در  عاشورا  مراسم  بر  حمله  مسوولیت  گذشته 
کابل را بر عهده گرفت. در نتیجه آن حمله ده ها 
که  لشکر جنگوی  کشته شدند.  عزاداران  از  تن 
مقر آن در پاکستان است، سال گذشته مسوولیت 
عهده  بر  را  کابل  در  عاشورا  مراسم  بر  حمله 
گرفت. در نتیجة آن حمله ده ها تن از عزاداران 

کشته شدند.
علمای اهل تشیع در این نشست از رییس جمهور 
که  دهد  دستور  امنیتی  نیروهای  به  تا  اند  خواسته  کرزی 

امنیت مراسم عاشورا گرفته شود.
در این اعالمیه همچنان آمده است که رییس جمهور کرزی 
این  آرام  برگزاری  »برای  تا  تشیع خواسته  اهل  پیروان  از 
مراسم بسیار احتیاط کنند و این مراسم را با هماهنگی و 

همکاری نیروهای امنیتی انجام دهند«.
در  گذشته  سال  که  می شوند  مطرح  حالی  در  تدابیر  این 
افراطیان در کابل،  اثر حمالتی که توسط  روز عاشورا در 
مزارشریف و قندهار صورت گرفت، 80 نفر کشته شدند و 

صدها تن زخم برداشتند.
حادثه حمله انتحاری بر عزااداران در زیارت ابوالفضل یکی 
بود. جنگ های  اخیر  یازده سال  از رویدادهای خونین در 
فرقه یی در افغانستان پیشینه یی ندارد؛ اما گروه افراط گرای 
»لشکر جنگوی« در پاکستان مسوولیت حمله بر شیعیان در 

زیارت ابوالفضل را بر عهده گرفت. w
w
w
.m

an
de
ga
rd
ai
ly
.co

m
مه 

زنا
رو

ی 
ما

ارن
ت

خوش بینی کرزی از 
نتایج مذاکرات هیات 

شورای صلح در پاکستان

حامد کرزی در جلسه خود با صالح الدین ربانی و اعضای 
موثر  را  پاکستان  به  آنان  سفر  صلح،  عالی  شورای  هیات 

ارزیابی کرد.
حضور  با  کرزی  حامد  ریاست  تحت  که  جلسه یی  در 
صالح الدین ربانی و برخی دیگر از اعضای شورای عالی 
صلح در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، رییس جمهور 
افغانستان سفر اخیر هیات شورای عالی صلح به پاکستان 

را مثبت ارزیابی کرد.
این  از اعضای  این جلسه صالح الدین ربانی و برخی  در 
پاکستان  کشور  به  خود  اخیر  سفر  خصوص  در  شورا 

اطالعاتی داده و آن را موثر دانستند.
در  افغانستان،  جمهوری  ریاست  دفتر  اطالعیه  از  نقل  به 
از  برخی  آزادی  زمینه  در  پاکستان  اقدامات  از  این جلسه 
زندانیان طالبان در جریان سفر هیات شورای عالی صلح، 
قدردانی شد و اعضای جلسه اظهار امیدواری کردند چنین 
انجام  افغانستان  در  صلح  ایجاد  زمینه  در  که  تالش هایی 

می شود تداوم یابد.
در این جلسه، از اعالمیه مشترک هیئت شورای عالی صلح 

افغانستان و مقامات پاکستانی حمایت شد.
عالوه بر کرزی و صالح الدین ربانی،...     ادامه صفحه 6

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

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

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

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

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

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

بدین منظور، از همة از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330

وداع بانیروهاي هرچند از منظر ماهیت 
ملی، می تواند خوش بینانه ارزیابی شود؛ 
ولی نمی توان از واقعیت های کشور هم 
چشم پوشید. واقعیت های کشور این 
است که نیروهای امنیتی هنوز به حدی 
رشد و توسعه نیافته اند که بتوانند به 
نیازهای امنیتی کشور پاسخ دهند. گاهی 
از سر بلندپروازی می توان با صداهایي 
روبه رو شد که تواِن نیروهای امنیتی را 
بیش از آن چه که هست، نشان می دهند. 
این صداها عمدتاً از نوعی خوش باوری 
بیش از اندازه به توانایی های موجود در 
کشور حکایت دارند که نمی تواند افکار 
عمومی را به گونة منطقی قانع کند 


