
نیروهای فرانسوی با خروج از والیت کاپیسا، به آخرین 
پایان دادند. رییس  افغانستان  ماموریت جنگی شان در 
افغانستان  از  جمهور فرانسه قباًل به خروج زودهنگام 

تصمیم گرفته بود.
نجراب  ولسوالی  در  که  فرانسوی  سرباز  صد  چهار 

حوالی  بودند،  مستقر  کاپیسا  والیت 
از  بعد  شنبه  سه  روز  بجه  ده  ساعت 
پایگاه شان را  انجام یک مراسم نظامی 

ترک کردند.
این  رزمی  نیروهای  که  بودند  گفته  فرانسه  مقام های 

المللی  کشور دو سال قبل از تاریخی که ایتالف بین 
برای بیرون کشیدن نیروها از...          ادامه صفحه 7
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بدگماني و بدبيني پرده يي ست كه مياِن ما و ديگران كشيده مي شود و هيچ وقت نمي گذارد 
رشتة دوستِي خود را با آن ها محكم ساخته و از نعمِت وفا و محبت بهره مند شويم.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

په  سولې  د  چې  ویلي  درستیز  لوی  پاکستان  د  وایي،  ماڼۍ  ولسمشرۍ 
پروسه کې به ال ډېره مرسته وکړي.

کې  مرکه  په  سره  ورځپاڼې  ماندګار  له  فیضي  ایمل  ویاند  ولسمشر  د 
له ولسمشر حامد کرزي  وویل، چې د پاکستان لوی درستیز تېره ورځ 
سره وکتل او د دواړو هېوادونو ترمنځ پر اړیکو سربېره یې د سولې په اړه 

هم خبرې  اترې وکړې.
نوموړي وویل، چې په دې ناسته کې ولسمشر له جنرال اشفاق کیاني نه 
د پاکستان له لوري د طالب مشرانو خوشې کېدو او د سولې له عالي شورا 
نه د ښه هرکلي له امله مننه وکړه او په دې برخه کې یې ترېنه د ال ډېرې 

مرستې غوښتنه وکړه.
هغه زیاته کړه، چې د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیاني له ولسمشر 
کرزي سره په خبرو کې د سولې په برخه کې د مرستې ژمنه وکړه او ویې 
ویل چې په دې برخه کې به پاکستان...                             ادامه صفحه 7

که  است  گفته  تازه یی  در گزارش  متحد  ملل  سازمان 
کشت کوکنار در افغانستان در سال روان افزایش یافته 
است. اما دراین گزارش آمده که به دلیل آفات نباتی 
و آب و هوای بد، تولید مواد مخدر در افغانستان 36 

درصد کاهش خواهد یافت.
دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد 
با وجود تالش های حکومت  روز سه شنبه گفت که 
کشتزارهای  محو  برای  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
مواد مخدر، ساحات تحت کشت کوکنار در افغانستان 

18 درصد افزایش یافته است.
هرچند قیمت مواد مخدر در مزرعه به صورت نسبی 
باال باقی مانده و هر کیلوگرام آن به 196 دالر امریکایی 
معامله شده است، اما ارزش مجموعی مواد مخدر تولید 

شده در افغانستان به نصف کاهش یافته و 
به 700 میلیون دالر امریکایی رسیده است. 
بر این اساس، ارزش مواد مخدر افغانستان 
در سال 2011 میالدی برابر با هفت درصد 
که  بود  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید 
در سال 2012 به چهار درصد کاهش یافته 

است.
را  مخدر جهان  مواد  درصد   90 افغانستان 
این که در  تولید می کند و طالبان برعالوه 

قاچاق و کشت مواد مخدر سهم دارند، از دهقانان مالیه 
می گیرند و از طریق پول به دست آمده از مواد مخدر، 

جنگجویان خود را تمویل می کنند.
یوری فیدوتوف، رییس اجرایی اداره مبارزه با جرایم 

و مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت: »قیمت باالی 
مواد مخدر عامل اصلی افزایش کشت آن بوده است«. 
براساس بررسی سازمان ملل متحد، قیمت باالی مواد 
مخدر ممکن است به دهقانان...       ادامه صفحه 7

پاکستان د سولې په پروسه 
کې خپله ونډه زیاتوي

»درصورتتکرارتقلبدرانتخابات،افغانستانازهممیپاشد«
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هیاتی بلندپایه از تجار و رهبران سیاسی کشور در نشست 
بین المللی امنیت هالیفاکس درخصوص آیندة افغانستان و 
پاکستان به گفت وگو پرداختند. این یک نشست سالیانه در 
خصوص مسایل امنیتی است که به میزبانی پیتر مک کی، 

وزیر دفاع کانادا برگزار شد.
به گزارش روزنامه نشنال پست، عبدالرحیم وردک، وزیر 

دفاع پیشین و مشاور کنونی حامد کرزی، رییس جمهوری 
افغانستان در این نشست گفت: افغانستان به منابع بسیار 
زیاد و صبر و تحمل جامعه بین الملل نیاز دارد. متاسفانه 
طالبان و حامیان این گروه شبه نظامی از اول بر این موضوع 
حساب کرده اند که دیر یا زود نیروهای بین المللی صبر و 
تحمل خود را...                              ادامه صفحه 6

صفحه6

کشتموادمخدرافزایشیافتهاست

  در آخرین انتخابات به صورت واضح توسط رییس جمهوری افغانستان تقلب شد در صورتی که در 
انتخابات سال 2014 نیز چنین اتفاقی رخ دهد، افغانستان از هم می پاشد.

از16زندانی

مـحکومبهاعـدام
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شدند



لیبرال  حزب  پیشین  رهبر  اشدون  پدی 
جنجال  های  چهره  از  بریتانیا  دموکرات 
او  است.  کشور  این  هنگام  به  نا  و  برانگیز 
برابر  در  رادیکال  مواضعی  شدت  به  گاهی 
افغانستان  مساله  جمله  از  و  مسایل  برخی 
نشان داده است. او در سال 2008 قرار بود به 
عنوان نماینده ویژه سازمان ملل به افغانستان 
شد  او سبب  تند  مواضع  ولی  شود  فرستاده 
برابر  در  با  نخستین  برای  کشور  رهبری  که 
از  و  کند  مقاومت  ملل  سازمان  تصمیم 
پذیریش اشدون به عنوان نماینده این سازمان 
آن سازمان  از  زند. پس  افغانستان سرباز  در 
ملل متحد کای آیدی را به عنوان نماینده خود 
به افغانستان گسیل داشت. کسی که به محض 
ورودش در فرودگاه کابل گفت که او چیزی 
سازمان  تصمیم  ندارد.  اشدون  پدی  از  کم 
ملل در آن زمان برای فرستادن پدی اشدون 
بر یک اصل منطقی قرار داشت و آن تجربه 
یی بود که این دیپلومات کارکشته بریتانیایی 
بود.  آورده  دست  به  بوسنیا  منازعات  در 
سازمان ملل در آن زمان به این باور بود که 
او فردی قاطع و پرتالش نیاز است که بتواند 
وضعیت در افغانستان را مدیریت کند و در 
عین حال به دولت مردان این کشور در امر 
مبارزه با فساد و ایجاد حکومت داری خوب 
نگاه  و  لحن  زمان  آن  در  ولی  رساند.  یاری 
انتقاد شدید  و  افغانستان  قضایای  به  اشدون 
او از رهبری افغانستان این هراس را در ارگ 
ممکن  که  آورد  به وجود  ریاست جمهوری 
است پدی اشدون به جای همکار خوب به 
از  بعد  البته  شود.  تبدیل  سرسخت  منتقدی 
فرستاده  مورد  در  ملل  سازمان  نظر  تجدید 
ویژه خود به افغانستان لحن سیاست مداران 
کشور نیز مقداری تغییر کرد و مالیم ترشد. 
برخی از دولتمران کشور گفتند که رسانه ها 
سبب شدند که دولت افغانستان نسبت به پدی 

اشدون بدبین شود. ولی سوای این توجیه نخ 
نما مشخص بود که دولتمردان کشور از حضور 
پدی اشدون آشکارا به عنوان نماینده سازمان 
ملل می ترسند. آقای اشدون به تازه گی مقاله 
در رابطه به مسایل افغانستان نوشته و در آن به 
شدت از حضور نیروهای بریتانیایی در کشور 
مقاله  این  که  اشدون  آقای  است.  کرده  انتقاد 
ادامه  داده که  منتشر کرده هشدار  تایمز  را در 
افغانستان چیزی  نیروهای خارجی در  حضور 
به جز تلفات بیشتر را در پی نخواهد داشت. 
اشدون در بخشی از مقاله اش از دولت مردان 
آبرومندانه«  شکل«  به  که  خواسته  کشورش 
آمیز  کنایه  گفته  این  کنند.  ترک  را  افغانستان 
نشان می دهد که آقای اشدون اگر می خواست 
به گونه سلبی دیدگاهش را مطرح کند می گفت 
که حضور سربازان کشورش در افغانستان مایه 
شرمساری شده است. آقای اشدون هم چنین 
جامعه جهانی را هم به باد انتقاد گرفته و یازده 
سال حضور آن در افغانستان را شکست خورده 
اعالم کرده است. آقای اشدون می گوید: کامال 
را  افغانستان  در  جنگ  ناتو  که  است  روشن 
دیگری  بخش  در  اشدون  آقای  است.  باخته 
ناهماهنگ« عمل  به » بی نظم و  از مقاله اش 
اشاره کرده  افغانستان  کردن جامعه جهانی در 
به زعم خودش  از عوامل  را  این دو مساله  و 
افغانستان دانسته است. آقای  ناتو در  شکست 
به  را  القاعده  شبکه  راندن  بیرون  تنها  اشدون 
افغانستان  در  جهانی  جامعه  دستاورد  عنوان 
خوانده ولی نوشته که در دیگر بخش ها و از 
با فساد  جمله ایجاد دولتی خود کفا و مبارزه 
نداشته  دستاوردی  هیچ  جهانی  جامعه  اداری 
است. سخنان آقای اشدون قابل تامل و بررسی 
است. شاید حاال هم دولتمردان کشور با چنین 
را  آن  و  باشند  داشته  مشکل  و سخنانی  لحن 
ولی  بدانند.  ها  انگلیسی  شکنی  اتوریته  نوعی 
یی  تلخی  بر  عالوه  اشدون  آقای  سخنان  در 
در  نیز  را  هایي  واقعیت  است  آن  چاشنی  که 
بدبینانه  نگاه  سره  یک  اشدون  آقای  دارد.  بر 
به وضعیت ندارد، هرچند که در قسمت های 
دانستن  بهیوده  کند.   می  مبالغه  شدت  به  او 

حضور جامعه جهانی و شکست نیروهای ناتو 
در جنگ افغانستان شاید از همان نگاه بدبینانه 
یی آقای اشدون به مساله افغانستان ناشی شود؛ 
ولی اگر واقع بینانه به قضایا نگاه شود، به همان 
اشدون رسیده  آقای  که  توان رسید  نتیجه می 
و  امنیت  گذشته  سال  یازده  ظرف  چرا  است. 
نسبت  چرا  نشد؟  تامین  افغانستان  در  صلح 
به عوامل و انگیزه های ادامه جنگ در کشور 
انجام  دقیق  بررسی  جهانی  جامعه  سوی  از 
نگرفت؟ چرا جامعه جهانی مشکل فساد اداری 
و عدم حکومت داری خوب در افغانستان را به 
عنوان اولویت های ماموریت خود و از وظایف 
نکرد؟ جامعه  تعریف  اصلی دولتمردان کشور 
جهانی در حالی که از وضعیت فساد در کشور 
به خوبی آگاهی داشت بدون ایجاد مکانیزمی 
افغانستان  در  را  دالر  ها  میلیارد  مطمین  کارآو 
شک  بدون  کالن  های  پول  این  کرد.  سرازیر 
به  اقتصادی کشور  بر وضعیت  را  اثرات خود 
جا گذاشته ولی بازده آن به میزانی نبوده است، 
که بتوان از » تغییر« در افغانستان سخن گفت. 
حضور و نقش مخالفان در بسیاری محل ها نه 
تنها کم رنگ نشده بلکه روز به روز توانمندی 
های نظامی و اقتصادی آن ها بیشتر شده است. 
ناکامی جامعه  افغانستان،  شاید در کنار دولت 
جهانی را به قول آقای اشدون در این مسایل 
نتوان انکار کرد. فساد اداری و عدم حکومت 
داری خوب در یازده سال گذشته همواره مایه 
با  و  است  بوده  مردم  و  جامعه  برای  نگرانی 
این  در  که  ناقصی  و  ناتمام  برنامه های  وجود 
خصوص روی دست گرفته شد، دستاورد قابل 
مالحظه را نمی توان نشان داد. این دو مشکل 
اساسی، سبب ایجاد مشکالت دیگر در کشور 
شدند. از جمله ایجاد بی اعتمادی گسترده در 
میان مردم و گسترش ناامنی ها از یک حوزه به 
حوزه دیگر و از یک والیت به والیت دیگر. 
نسبت  مسووالنه  جهانی  جامعه  آغاز  از  اگر 
مفتون  و  اندیشید  می  افغانستان  وضعیت  به 
ساختار  در  مشخص  های  چهره  تعداد  یک 
اشدون  آقای  تردید حاال  بدون  نمی شد  نظام 
حکومت خود را این گونه بی مهابا به باد انتقاد 
نمی گرفت. جامعه جهانی در افغانستان برای 

تکرار تجربه اتحاد شوروی سابق حضور پیدا 
حساس  شرایط  یک  در  جهانی  جامعه  نکرد. 
وارد افغانستان شد و منافع هر دو طرف چنین 

مردم  بخشید.  می  مشروعیت  را  حضوری 
افغانستان هرگز حضور جامعه جهانی را اشغال 
ندانستند و هیچگاهی نسبت به آن ها واکنش 
تند نداشته اند. مردم افغانستان به جامعه جهانی 
به عنوان همکار نگاه می کند و انتظار داشتند 
دو  منافع  ها  تمام عرصه  در  این همکاری  که 
ارزیابی  متاسفانه  ولی  کند.  تامین  را  طرف 
امروز ما خیلی خوشبینانه به این حضور نیست 
و مجبوریم در برخی مسایل با پدی اشدون هم 

صدایی کنیم. 
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قاضی  به  تلفنی  تماس  یک  در  کرزی  جمهور  رییس 
حسین احمد رهبر پیشین جماعت اسالمی،  عمر طوالنی 
آرزو کرده و ضمنًا از این که قاضی پاسخ نامۀ آقای کرزی 

را فرستاده است، سپاس گزاری کرده است.
با یک  قبل  احمد، دو روز  قاضی حسین  کاروان حامل 
انتحاری مواجه شد که آقای قاضی از این حمله  حملۀ 
جان به سالمت بدر برد، ولی باعث شد که رییس جمهور 

کرزی برایش عرض ارادت کنند.
از آن جایی که روشن است، این نخستین حملۀ انتحاری 
به یک رهبر مذهبی پاکستان است که در ایجاد بنیادگرایی 

و طالبان در منطقه دست داشته است. 
موضع گیری های  با  پسین  سال های  در  قاضی  چند  هر 
جانب  هم  و  گرفته  را  طالبان  جانب  هم  گوناگونش 
مورد،  آخرین  در  اما  را؛  افغانستان  و  پاکستان  حکومت 
پاسخ نامۀ آقای کرزی بوده، وعده  در نامه یی که ظاهراً 
داده است که سعی خواهد کرد تا طالبان و حزب اسالمی 

 حکمتیار را به پروسۀ صلح کابل بکشاند.
حمله به جان قاضی حسین احمد زمانی صورت می گیرد 
که پاکستان شماری از سران طالبان را به وساطت شورای 
عالی صلح، برای نشان دادن حسن نیت مذاکرات صلح 
رها کرده است. انتقادها به این عمل شورای عالی صلح 
آن بود که پاکستان هیچ نیتی برای پایان یافتن خشونت ها 
در منطقه ندارد و رهایی بدون قیدوشرط دشمنان مردم 
افغانستان جبهۀ طالبان را تقویت می کند و در برابر سود 
دیگری به آبروی از دست رفتۀ پاکستان دارد که آن کشور 
و  می دهد  نشان  تروریسم  با  مبارزه  همکار  و  را صادق 
بیشتر  را  گمان  این  احمد  حسین  قاضی  جان  بر  حمله 
خود  موضوع،  بودن  بی سابقه  چنان که  می کند.  تقویت 
پرسشی را بر می انگیزد؛ این که چرا طالبان چنین رویه یی 

را در پیش گرفته اند؟
اما نقطۀ جالب ماجرا آن است که رییس جمهور کرزی به 
عنوان عالی ترین مرجع دولت افغانستان به جناب قاضی 
زنگ می زند و برای او طول عمر استدعا می کند. نخست 
این که حسن نیت نشان دادن راه های دیگری هم دارد که 
گردد،  متوسل  آن  به  می توانست  جمهور  رییس  جناب 
اما چنین رفتاری با آبروی یک ملت بازی کردن است. 
آقای  که  دارد  حقوقی  جایگاه  چه  احمد  حسین  قاضی 
کرزی به عنوان یک رییس جمهور کشور همسایه به او 
زنگ می زند و از سوءقصد به جان او خود را متاثر نشان 

می دهد؟ 
در  پاکردن ها  به  آتش  و  ماجراها  از  زیادی  شماری 
نوشته  احمدها  حسین  قاضی  همین  پای  به  افغانستان، 
و  تسریع  به  قاضی  امثال  این که  توجیه  است.  شده 
نتیجه دهی روند مذاکرات صلح کمک می کند، منطقی به 
نظر نمی رسد؛ آن گونه که ارگ ریاست جمهوری گمان 

برده است.
دادن  تسلی  جای  به  جمهور  رییس  الاقل  این که،  دوم 
این حمله-  این حمله عبرت می گرفت، زیرا  از  قاضی، 
طالبان  که  می دهد  نشان  نباشد-  استخباراتی  برنامۀ  اگر 
رهایی  نوع  از  امتیازدهی هایی  با  که  نیستند  گروهی 
سران شان، با روند کنونی افغانستان کوتاه بیایند. شناخت 

رییس جمهور از این گروه بسیار خام است.
گمان می رود که رییس جمهور تصور برده به بهانۀ حمله 
بر قاضی حسین احمد او را تسلی داده و با نشان دادن 
در  سازد،  جلب  را  پاکستان  توجه  بیشتر،  نیت  حسن 
امتیازهای  مانورهایی،  چنین  اجرای  با  پاکستان  حالی که 

خود را کسب می کند و به ریش جناب ما می خندد.
اکنون باید اضافه کرد که اگر جناب رییس جمهور گول 
مانورهای سیاسی پاکستان را خورده است، الاقل جایگاه 
و موقف خود را بشناسد و با نشان دادن حسن نیت های 
بی جا به هر کس و ناکس عرض ارادتش را نشان ندهد، 
افغانستان  مردم  آبروی  با  مستقیم  رفتار  گونه  این  زیرا 

بازی کردن است.

جنابرییسجمهور
جایگاهخودرادریابید!

آقای اشدون یک سره نگاه بدبینانه 
به وضعیت ندارد، هرچند که در 
قسمت های او به شدت مبالغه می 
کند.  بهیوده دانستن حضور جامعه 
جهانی و شکست نیروهای ناتو 
در جنگ افغانستان شاید از همان 
نگاه بدبینانه یی آقای اشدون به 
مساله افغانستان ناشی شود؛ ولی 
اگر واقع بینانه به قضایا نگاه شود، 
به همان نتیجه می توان رسید که 
آقای اشدون رسیده است. چرا 
ظرف یازده سال گذشته امنیت و 
صلح در افغانستان تامین نشد؟ چرا 
نسبت به عوامل و انگیزه های ادامه 
جنگ در کشور از سوی جامعه 
جهانی بررسی دقیق انجام نگرفت؟ 
چرا جامعه جهانی مشکل فساد 
اداری و عدم حکومت داری خوب 
در افغانستان را به عنوان اولویت 
های ماموریت خود و از وظایف 
اصلی دولتمردان کشور تعریف 
نکرد؟

نگاهاشدونبه
افغانستان

چگونهاست؟



نخست وزیر ترکیه، اسراییل را به دلیل حمله به غزه و کشتار در این 
منطقه یک »دولت تروریست« خواند و گفت که به سازمان ملل به 

دلیل آنکه صدای مسلمانان نیست، اعتمادی ندارد.
اردوغان،  طیب  رجب  ژورنال،  استریت  وال   روزنامه  نوشته  به 
نخست وزیر ترکیه در نشست شورای اسالمی اروپا-آسیا در استانبول 

اظهار داشت: اسراییل یک دولت ترویست است.
فلسطین، سوریه و  نادید گرفتن درد و رنج مردم  به  را  وی غرب 
میانمار به دلیل آنکه آنها نفت ندارند، متهم کرد و گفت: سازمان ملل 

فقط نظاره گر کشتارها در سوریه است.
اظهارات اردوغان همراه با تشویق پرشور حضار همراه بود.

وی همچنین سازمان ملل را به شکست برای اقدام در جهت ایجاد 
صلح در جهان متهم کرد و گفت که این سازمان نماینده تمامی ادیان 
نیست: »هیچ کشور اسالمی در شورای امنیت سازمان ملل نماینده 

ندارد.«
نخست وزیر ترکیه همچنین از کشورهای اسالمی خواست با کنار 
متحد  اسالم  لوای  قبیله تحت  و  قوم  اساس  بر  اختالفات  گذاشتن 
شوند و با کنار گذاشتن اختالفات این چنینی بتوانند بر درگیری های 

داخلی نظیر سوریه فایق آیند.
با  اضطراری  مذاکرات  از  پس  قاهره  از  تازه گی  به  که  اردوغان 
نخست وزیر مصر بازگشته کشورهای غربی را به شکست در اقدامی 
متهم  سوریه  در  خونریزی ها  کردن  متوقف  برای  متمرکز  و  جامع 

کرد.
وی گفت: کسانی که از مسلمانان و ترور به موازات یکدیگر سخن 
می گویند اکنون چشم های خود را آن هم زمانی که مسلمانان قتل 
عام می شوند بسته اند، کسانی که چشم هایشان را بر روی تبعیض ها 
علیه مسلمانان در سرزمین های خودشان بسته اند چشم هایشان را به 
بنابراین من می گویم  بسته اند.  نیز  در غزه  کشتار وحشیانه کودکان 

اسراییل یک دولت تروریست است.
وی همچنین از سازمان ملل نیز انتقاد کرد و از اسراییل و حماس 

خواست که با مصر برای برقراری آتش بس همکاری کنند.
به سازمان  پرسیده می شود چقدر  من  از  ترکیه گفت:  نخست وزیر 
ملل اعتماد دارم، من می گویم هیچ اعتمادی به این سازمان ندارم. 
من بار دیگر اصالحات در این نهاد بین المللی را خواستارم تا شورای 
امنیت بتواند اقداماتی جامع تر و مفیدتر برای توقف خونریزی ها در 

سراسر جهان انجام دهد.
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چرامصربهحمایتنظامیاز
غزهبرنمیخیزد؟

با آغاز حمالت رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ملت های 
عرب و مسلمان چشم به مصر دوخته اند که آیا به طور 
جدی به حمایت از مردم غزه برخواهد خاست یا اینکه 
تنها شیوه حسنی مبارک را در محکومیت های لفظی در 

پیش خواهد گرفت.
همدردی  بیانیه های  شاهد  اکنون  هم  عرب  »میلیون ها 
از  سفیر  فالن  اینکه  و  هستند  غزه  ملت  با  همراهی  و 
اسراییل فرا خوانده شد و یا سفیر اسراییل از فالن کشور 
اخراج شد، اما آیا اگر حمایت نظامی از غزه آغاز شود 
مرسی،  محمد  دولت  داشت؟  نخواهد  بیشتری  تاثیر 
شیوه  ظاهرا  این خصوص  در  نیز  مصر  رئیس جمهوری 
در  را  این کشور  پیشین  رئیس جمهوری  مبارک،  حسنی 
از غزه می پردازد  به حمایت های ظاهری  پیش گرفته و 
که یقینا این حمایت ها اسراییل را مجبور به انجام هیچ 

کاری نخواهد کرد.
دستگاه  وقت  رئیس  سلیمان،  عمر  نیز  مبارک  زمان  در 
علیه  زیادی  بیانیه های  و  کرد  سفر  غزه  به  مصر  امنیتی 
اسراییل صادر شد اما آن اقدامات نیز همانند اقداماتی که 

اکنون مرسی در پیش گرفته خم به ابروی بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم اشغالگر نیاورد.

نظامی ساده  تنها یک حمله  یقینا  به غزه  اسراییل  حمله 
نتانیاهو  می شود،  انجام  سیاسی  اغراض  با  بلکه  نیست 
عالوه بر جذب آرای رای دهندگان اسراییلی با این حمله 
تغییر  چیز  هیچ  هنوز  که  کند  ثابت  مصر  به  دارد  سعی 
چندان  می پندارند  عرب ها  که  آنگونه  اسراییل  و  نکرده 
اهمیتی برای مصر و مواضعش قائل نیست. این در حالی 
است که دولت محمد مرسی نیز به خوبی می داند هدف 
جنگ غزه این بار مصر است و نه گروه های فلسطینی و 
نتانیاهو با این کار می خواهد مرسی را در برابر انتظارات 
ملت های عرب و مردم مصر قرار دهد و او را به چالش 

بکشد.
می پرسند چه  از خود  اکنون  و جهان عرب  مصر  مردم 
دو  هر  که  حالی  در  است  مبارک  و  مرسی  میان  فرقی 
و  داشتند  یکسان  العملی  عکس  یکسان،  شرایطی  در 
آن  پس  کردند،  اکتفا  سفیر  فراخوان  و  بیانیه  صدور  به 
برای  است  سال  ده ها  که  المسلمین  اخوان  شعار  همه 

بازپس گیری حق ملت فلسطین 
سرمی دهند کجا رفت؟

المسلمین  اخوان  از  که  مرسی 
است قبل از رسیدن به قدرت  
وعده های زیادی برای حمایت 
از  پس  اما  داد،  فلسطینیان  از 
تکیه بر مسند ریاست جمهوری 
مصر، نه تنها آنچه را که مبارک 
بود  بسته  پیمان  اسراییل  با 
آن  بر  عالوه  بلکه  داشت  نگاه 
غزه  مرز  زیرزمینی  تونل های 
هیچگاه  مبارک  که  را  مصر  با 
از  نکرد  آنها  تخریب  در  سعی 
از  یکی  کار  این  با  تا  برد  بین 
مهمترین دغدغه های اسراییل و 
در عین حال یکی از بزرگترین 
راه های ورود کاال به غزه را از 
با  حتی  مرسی  باشد.  برده  بین 
حمله خود به شبه جزیره سینا 
و سرکوب شبه نظامیان موجود 
در این منطقه، در واقع خدمت 
بزرگی به اسراییل کرد چرا که 
این نظامیان سهم بسزایی در ایجاد رعب و وحشت در 

دل نظامیان اسراییلی داشتند.
در  مصر  اگر  که  اینجاست  سوال  اینها،  همه  وجود  با 
اسراییل  علیه  نظامی  اقدام  به  دست  غزه  از  حمایت 
بزند چه خواهد شد؟ هر چه که پیش بیاید یقینا چندان 
به جای  می تواند  نیز  مصر  و  بود  نخواهد  آمیز  مخاطره 
محدود  نظامی  اقدام  یک  گسترده  نظامی  عملیات  یک 
مبارک  و  مرسی  میان  بدانند  اسراییلی ها  تا  دهد  انجام 
ملت های  برای  باوری  چین  و  دارد  وجود  تفاوت هایی 

عرب و مسلمان نیز به وجود آید.
در پایان باید گفت: دولت نتانیاهو برای نظام کنونی مصر 
چندان اهمیتی قائل نیست و حتی سعی دارد با اقداماتی 
بکشد که  به چالش  را  این کشور  نظام جدید  گوناگون 
آیا  اما  این موارد است،  بارزترین  از  به غزه یکی  حمله 
مصر جرات وارد شدن به یک جنگ علیه اسراییل را دارد. 
باید منتظر ماند هر چند این مساله با موضع گیری هایی که 

مقامات مصر انجام دادند بسیار بعید می نماید.

اردوغان: 
اســراییل یک دولـت 

تروریستی است
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سید حسن نصراهلل:

اعراب، جرأت 
ارسال یک 

فشنگ به غزه را 
ندارند

دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنانی با رد اظهارات 
یکی از وزیران کشورهای حاشیه خلیج فارس 
بود،  کرده  توصیف  »گوسفند«  را  اعراب  که 
به  سالح  از  مملو  کشتی  اعراب  برخی  گفت: 
سوریه می فرستند اما جرأت ارسال یک فشنگ 

به غزه را ندارند.
سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان طی 
سخنانی به پایداری مقاومت فلسطین اشاره کرد 
پایبندی  و  غزه  در  مقاومت  پایداری  گفت:  و 
تا  بود، سبب شد  گذاشته  که  به شرط هایی  آن 
اسراییل به دنبال آتش بس باشد تا اوضاع را به 
حالت قبل از ترور احمد الجعبری از فرماندهان 
گردان های قسام برساند اما مقاومت این راه حل 

را رد کرد.
اهداف  بانک  گفت:  ادامه سخنان خود  در  وی 
یا  رسیده  پایان  به  غزه[  به  حمله  ]در  اسرائیل 
حال  در  اسرائیل  و  است  یافتن  پایان  حال  در 
بمباران دوباره و سه باره اهداف گذشته است اما 
موشک ها همچنان از غزه شلیک می شود و عمق 

رژیم صهیونیستی را هدف قرار می دهد.

گفت  سخنانش  ادامه  در  حزب اهلل  کل  دبیر 
اسرائیل روز گذشته بار دیگر به خوی وحشیانه 
غیرنظامیان،  از  زیادی  تعداد  و  بازگشت  خود 

کودکان و زنان را به خاک و خون کشاند.
وی گفت این اقدامات اسرائیل نشان از شکست 
عملیات نظامی در محقق نمودن اهدافش دارد و 
با این اقدام در تالش برای تحت فشار قرار دادن 

مقاومت برای عقب نشینی از شروطش است.
سید حسن نصراهلل افزود تجربه سال 2008 در 
غزه و تجربه لبنان، نشان داد که مقاومت، ملت و 
رهبرانش، از مرحله ای که امکان فشار بر آنها از 
طریق کشتار زنان و کودکان و همچنین فشار از 

طریق کشورهای دیگر دارد، عبور کرده  است.
کشورهای  موضع  از  لبنان  حزب اهلل  کل  دبیر 
و  غزه  علیه  اسرائیل  حمالت  قبال  در  عربی 
خارجه  امور  وزارت  نشست  بیانیه  همچنین 
اکتفا  محکومیت  به  فقط  که  عربی  کشورهای 

کرده بودند، انتقاد کرد.
با  عرب  اتحادیه   2012 سال  بیانیه  گفت  وی 
اختالف  مورد  چند  در  فقط   2009 سال  بیانیه 

تمامی  از  دعوت  موارد،  آن  از  یکی  که  داشت 
کشورها در متوقف نمودن عادی سازی روابط 
امور  وزیران  بیانیه  همچنین  است.  اسرائیل  با 
خارجه اتحادیه عرب از کمیته طرح صلح عربی 
خواسته تا موضع کشورهای عربی درباره روند 

صلح را بازبینی کند.
به  خود  سخنرانی  ادامه  در  نصراهلل  سید حسن 
سخنان یکی از وزیران امور خارجه کشورهای 
اتحادیه عرب در قاهره  عربی در نشست اخیر 
اشاره کرد و گفت: این وزیر ]اشاره سید حسن 
ثانی«  آل  جبر  بن  جاسم  بن  »حمد  به  نصراهلل 
است[  قطر  خارجه  امور  وزیر  و  وزیر  نخست 
از  امید بیش  به فلسطینی ها  ما نمی توانیم  گفت 

آن چیزی که می توانیم انجام دهیم، بدهیم.
وی گفت: این وزیر عربی اذعان کرد که برخی 
مشارکت  غزه  علیه  محاصره  در  اعراب  از 
است،  اکنون مطرح  اما سوالی که هم  داشته اند 
شامل  که  تسلیحات  این  چگونه  که  است  این 
موشک های  و   5 فجر  گراد،  موشک های  انواع 

ضد تانک بوده، به غزه رسیده است.

شرق االوسط                     

با انتشار اخباری مبنی بر مخالفت رژیم اسراییل با آتش بس حمالت به غزه بار دیگر شدت گرفت و 
فرمانده شاخۀ نظامی حماس تاکید کرد که درس فراموش نشدنی به اسراییلی ها خواهند داد. 

به گزارش اسکای نیوز عربی، با انتشار اخباری مبنی بر رد آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، 
رژیم  زمینی  حمله  در صورت  که  کرد  تهدید  نظامی حماس  شاخه  قسام،  عزالدین  گردان های 
صهیونیستی به غزه، درس فراموش نشدنی به صهیونیستی ها خواهند داد و سرنوشت دردناکی در 

انتظار آنها خواهد بود.
فرمانده گردان های عزالدین قسام در سخنانی عنوان داشت: حمله زمینی رژیم  الضیف،  محمد 
صهیونیستی به غزه سرآغازی برای آزادی همه اسرای فلسطینی خواهد شد و این مساله امید ما را 

برای آزادی اسیران افزایش داده است.
وی ادامه داد: در صورت حمله زمینی اسراییلی ها سرنوشت دردناکی در انتظار آنها خواهد بود و 

اشغالگران در غزه با شگفتی های بسیاری مواجه خواهند شد.
فرمانده گردان های عزالدین قسام ادامه داد: عملیات انجام شده در پنج روز اخیر، نتیجه تمرین های 
چند ساله گردان های مقاومت بود و سرآغازی برای آزادی کامل فلسطین و پاکسازی مسجد االقصی 

از اشغالگران است.
در همین حال، روز هفتم حمالت به غزه گرچه از ابتدای صبح با آرامش نسبی همراه بود، اما 
از اواسط روز بار دیگر حمالت جنگنده های صهیونیست به نوار غزه شدت گرفت که تاکنون به 

شهادت شش فلسطینی دیگر انجامیده است.
با شهادت این شش تن، شمار شهدای فلسطینی تاکنون به 114 تن رسیده و زخمی شدگان حمالت 

صهیونیست ها از 900 تن گذشته است.
گروه های مقاومت نیز با پرتاب موشک به مناطق مختلف سرزمین های اشغالی یک صهیونیست را 

از پای درآوردند و باعث زخمی شدن چند تن دیگر شدند.
مقاومت  گروه های  موشکی  اهداف  مهمترین  عسقالن  و  سدروت  اوفاکیم،  بئرالسبع،  شهرهای 
فلسطینی بودند که در نتیجه اصابت یک موشک به شهر عسقالن یک صهیونیست از پای در آمد. 
یک موشک نیز به یک خانه در شهر سدروت اصابت کرد که باعث تخریب کامل این خانه شد اما 

هنوز آماری از کشته و یا زخمی های احتمالی این حمله در دست نیست.

فرمانده نظامی حماس:

درس فراموش 
ناشدنی به اسراییل 

خواهیم داد

بانک اهداف اسرائیل ]در حمله به غزه[ به پایان رسیده یا در حال پایان یافتن است و 
اسرائیل در حال بمباران دوباره و سه باره اهداف گذشته است اما موشک ها همچنان از 

غزه شلیک می شود و عمق رژیم صهیونیستی را هدف قرار می دهد.
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         احمد ولی مسعود

و  نظام سازی  مانع  بزرگترین 
همانا  افغانستان،  در  قانون مندی 
چنگ انداختن به فرهنگ سیاسی 
سنتی و قبیله یی می باشد. به باور 
چنین  در  قانون  حوزة  محققین 
فرهنگی، سیاست فقط در حوزه و 
مقیاس اشخاص تعریف می گردد 
نمی شود،  مربوط  مردم  عام  به  و 
هویت های سیاسی در محور منافع 
نه  می گردد،  تعریف  قبیله  و  قوم 
افراد  و  بودن،  شهروند  محور  بر 
بیرون از قبیله قطعًا قابل اعتماد و 
اطمینان نمی باشند و از سهم گیری 
و  سیاسی  تصمیم گیری های  در 
در  اند.  دور  به  سرنوشت ساز 
فرسودة  و  منحط  فرهنگ  این 
خانواده گی  مناسبات  سیاسی، 
شایسته گی  و  تخصص  به  نسبت 
اهمیِت بیشتری دارند، نمونۀ بارز 
سیاست های  رویکردی،  چنین 
کرزی  رییس جمهور  قبیله گرایانۀ 
قدرت،  اول  ردة  در  که  است 
غالبًا بسته گان نزدیکش را گمارده 
مهم  تصمیم گیری های  و  است، 
قومی  تیم خاص  توسط  کشوری 
نظر  از  دور  و  خفا  در  خودش 
قانونی  و  دولتی  مسووولین  سایر 
به همین روش  صورت می گیرد. 
و  رییس جمهور  آقای  قبیلۀ  افراد 

بعد سایر قطعات قومی و در نهایت جایگاهی 
سلسله  در  مختلف  اقوام  افراد  سایر  به  هم 
مراتب قدرت و تصمیم گیری در نظر گرفته 
شده است. آن چه از آن به عنوان رقابت های 
دست  پایین  پست های  کسب  برای  آزاد 
دولتی می شنویم، دنبالۀ همین زدوبندهاست 
که امکان حضور کسانی را میسر می کند که 
تضمین  رییس جمهور  به  خدمتگذاری شان 

شده باشد.
چنین فرهنگ سیاسی منحط، هیچ سازگاری 
و  نظام سازی  و  قانون مندی  با  سنخیتی  و 
قانون  فرایند،  این  در  ندارد.  توسعۀ سیاسی 
که  می شود  مبدل  شفاهی یي  فرامین  به 
فرمان های  را می توان در  مثال های روشنش 
چنین  در  گرفت.  سراغ  رییس جمهور 
سیاستی است که رییس جمهور مانند پادشاه 
عمل می کند و خود را مالک همه چیز می داند 
این  با  نیست.  پاسخ گو  نهادی  هیچ  به  و 
نظام  نمی آید،  به وجود  باور مشترک  شیوه، 
قوام نمی یابد، هویتی شکل نمی گیرد و ملتی 

ساخته نمی شود. 
از سوی دیگر، دستگاه قضایی که اصوالً نهاد 
می باشد،  قانون  تطبیق کنندة  و  تضمین کننده 
دست آموز  یک  به  افغانستان  در  متأسفانه 

بی چون وچرای قدرت سیاسی تبدیل گردیده 
و بیشترین خدمات خود را ارزانی قدرتمندان 
درون دولت و وابسته گان بیرونِی آن می نماید 
و همین است که دستگاه حاکم به غیر از دفتر 
رییس جمهور به هیچ نهاد و مرجعی اهمیت 
نمی دهد و شخص رییس جمهور و حکومت 

بالنوبه نزد هیچ نهادی پاسخ گو نیست.
انتخابات 2009 در افغانستان به شکل گیری 
یک حکومت انحصارطلب، پارلمان ضعیف 
منجر  مزدور  و  وابسته  قضایی  دستگاه  و 
برای  شد  پوششی  انتخابات،  نفس  گردید. 
به فساد  اقتدارگرایی و مشروعیت بخشیدن 
گسترده و عمیق دستگاه حاکم؛ حکومتی که 
برای منافع خود از آن استفاده می کند، رفقای 
سیاسی خود را به کار می گمارد، والی ها را 
فاشیستی،  دموکراسی  همانند  می کند،  تعیین 
قدرت را می قاپد و انتخابات، به عنوان عملیۀ 
ربودن قدرت برای نوعی مشروعیت دروغین 

مورد سوءاستفاده قرار می گیرد.
اگر این قدرت لجام گسیخته، اصالح و مهار 
نگردد، به سرعت به یک دیکتاتوری پایدار 

تبدیل خواهد شد. با توجه به این حقیقت، 
در  دموکراسی  روند  شکست  احتمال 
زیرا  به وضوح مشاهده می گردد؛  افغانستان 
پیش شرط  یگانه  قانون گرایی  و  قانونمندی 
انسانی  جوامع  در  دموکراسی  موفقیت 
افغانستان متأسفانه حکومت  می باشد که در 
به شدت در برابر آن مقاومت می کند. جوامع 
قانون مدار نیازمند نمادهایی هستند که قدرت 
و هویت آن مستقل باشد؛ از همین جاست که 
همواره روی نظام غیرمتمرکز و تفکیک قوا 

تاکید داشته ایم.
ساختن  متمرکز  برای  حاکم  دستگاه  تالش 
ابزارهای  با  اغلب  که  قدرت  بیشتِر  هرچه 
صورت  عنعنه یي  لویه جرگۀ  نظیِر  فراقانونی 
و  داشته  دنبال  به  تلخی  نتایج  می گیرد، 

خواهد داشت.
به  افراطی  گونۀ  به  موجود  ریاستی  نظام 
حقوق مردم به شکل افقی و عمودی تجاوز 
دولت مردان  چون   می نماید،  تصرف  و 
سخن  مردم  طرف  از  که  می کنند  گمان  آن 
می گویند و این خود مثال برجستۀ خطرناک 
افغانستان  ریاستی  متمرکز  سیستم  بودِن 

می باشد.

  حرف آخر
جامعۀ  و  می شویم  نزدیک تر   2014 سال  به 
میزان  به  نمی تواند  این  از  بیش  جهانی 
تعهدات اولیۀ خود در کشور ما باقی بماند؛ 
بنابراین ایجاد مشروعیت سیاسی و حمایت 
روند  و  پایدار  صلح  برپایی  برای  مردمی 

دولت – ملت سازی حتمی است. 
تحکیم  با  اعتمادسازی  پروسۀ  راه اندازی 
صفوف نخبه گان، داشتن دیدگاه های روشن، 
مسایلی  جمله  از  سیاسی  ریفورم  با  یک جا 
پیشنهاد  ملی«  »آجندای  بستۀ  در  که  است 
تالفی  جهت  در  بتوانیم  تا  است  شده 
نماییم و نقشۀ بعد  ضایعات یک دهه عمل 
از 2014 را باهم مشترکًا پی ریزی نماییم. در 
غیر آن، فضای سیاسي افغانستان از امروز تا 
رسیدن به 2014 کاماًل غبار آلود، تاریک و 

غیرقابل پیش بیني می باشد.
و  شک  ایجاد  با  کرزي  آقاي  اخیر  اعالم 
معرفي   ،2014 انتخابات  روال  بر  تردیدها 
اعضاي کمیسیون خودساختۀ انتخاباتي توسط 
اعالمیه ها و موضع گیري هاي  رییس جمهور، 
امریکایي،  مقامات  چندگانۀ 
آزمندی های  و  نگرانی ها 
سیاسي  مانورهاي  منطقه، 
خشونت های  تشدید  و 
در  طالباني  نیروهاي 
استراتژی  چارچوب 
نظامیان  همیشه گی 
تالش  پاکستاني، 
داخل  تیم  شبانه روزی 
ریاست جمهوري  ارگ 
بخشیدن  مشروعیت  بر 
و  طالبانی  نیروهای  به 
مشترک  موضع گیری های 
سیاسی  مخالف  نیروهای 
یک  نبود  حکومت، 
با  امنیتي  منسجم  نیروي 
شدید  موج  ملي،  روحیۀ 
اجنداهاي  اعتماد،  بحران 
باندبازی های  و  شخصي 
جمله  از  دولتي  مقامات 
افغانستان  که  مواردي اند 
بحران هاي  مرحلۀ  وارد  را 
شدید  التهاب های  عمیق، 
و رویارویي ها و تنش هاي 

خطرناک خواهد ساخت.
و  آشفته  وضعیت  این  با 
صلح  آوردن  نابهنجار، 
کشور،  نجات  و  واقعی 
نیروهای  عزم  و  تفاهم 
مکانیسم  یک  در  را  مطرح 
در  مأمول  این  و  می طلبد  شفاف  و  دقیق 
سیاسی  ساختار  در  تغییر  راه  از  جز  نهایت 
نمی باشد؛  ممکن  افغانستان  فعلی  نظام 
سیاسی  پروسۀ  این که  بر  دارم  تأکید  چه 
بنیادی  تغییرات  و  اساسی  اصالحات 
زنده گی  می تواند  که  ساختارهاست  در 
شهروندان را با اصول، دیدگاه ها و ارزش ها 
نماید  تنظیم  متفاوت شان  جهان بینی های  و 
مکررات  تکرار  این صورت، جز  غیر  در  و 
بحران  تداوم  و  باطل  دورهای  تسلسل  و 
نهادها،  تضعیف  و  هرج ومرج  استمرار  و 
پروسه و  ارایۀ هر  آمد.  نخواهد  بر  حاصلی 
با  تعامل  خصوص  در  برنامه یی  هر  اجرای 
نیروهای طالبانی و یا هر نیروی دیگر، به یک 
نیاز دارد و هرگز نمی تواند  رویکرد جمعی 
در قالب تصامیم شخصی، گروهی، قومی و 
حتا  موضوع  این  شود.  محدود  حکومتی  یا 
است  ملی  شورای  صالحیت های  از  فراتر 
در  مردم محسوب می شوند.  نماینده گان  که 
همۀ  حضور  زمینۀ  و  بستر  دولت،  پهلوی 
زنان  احزاب سیاسی،  و  مدنی  مردم، جامعۀ 
و نیروهای مقاومت ملی که بیشترین قربانیان 
سیاست ها و قاعده های طالبانی اند، باید مهیا 

گردد. 

  اعدام مسوولین فاجعة تخار
خبر گرفتاری سیدجمال به پاکستان مخابره شد. حزب اسالمی به عکس العمل 
محوری  نقطۀ  که  انداخت  به راه  را  وسیعي  تبلیغات  و  نمود  اقدام  فوری 
تبلیغات شان عبارت از دست داشتن حکومت کابل و شوروی ها در گرفتاری 
و اسارت سیدجمال بود؛ زیرا هیچ کس باور نداشت که جبهۀ مقتدر و مسلح 
حزب اسالمی در شمال کشور، در ظرف دو روز بدون کدام مقاومت جدی 
به دست دوصد نفر از نیروهای شورای نظار سقوط کند. این مساله قوت حزب 
اسالمی از یک طرف و عدم هماهنگی جبهات این گروه و تبلیغات و ادعاهای 

آن ها را در مورد سایر جبهات شان از طرف دیگر مورد سوال قرار می داد.
بود؛  افغانستان  انجنیر گلبدین حکمتیار در داخل  هنگام گرفتاری سیدجمال، 
بنابران دفتر سیاسی حزب اسالمی، کنفرانسي مطبوعاتی دایر کرد و از انجنیر 
عبیداهلل، معاون شان، خواستند تا خبرنگاران را در جریان ماجرا بگذارد و نظر 

حزب را ابراز کند.
کنفرانس مطبوعاتی در یکی از دفاتر حزب اسالمی در شهر پشاور دایر گردید 
و در آن، معاون حزب که هیچ گونه تجربه در ایراد بیانیه و پاسخ به سواالت 

روزنامه نگاران نداشت، سخنرانی کرد.
قوماندانان  عکس العمل  را  تخار  حادثۀ  که  می خواست  اسالمی  معاون حزب 
گرفتاری  و  دستگیری  در  که  می کرد  پافشاری  شدیداً  و  دهد  جلوه  محلی 
همکاری  مسعود  احمدشاه  با  نیروهای شوروی  و  کابل  سیدجمال، حکومت 
و  شوروی ها  توسط   اوالً  سیدجمال  که  کرد  ادعا  واضحًا  حتا  او  کرده اند. 
ملیشه های حکومت دستگیر شد و چون روابط احمدشاه مسعود با شوروی ها 
و حکومت کابل نزدیک است، بنابران آن ها سیدجمال را اسیر و تسلیم شورای 
نظار کرده اند. انجنیر عبیداهلل برای ثبوت ادعاهایش، از چندین قوماندان ملیشه 

در صفحات شمال نیز نام برد.
زمانی که سخنرانی انجنیر عبیداهلل به اتمام رسید، پرسش هاي خبرنگاران آغاز 
شد و نگارنده نیز سوالی را مطرح ساختم که بیشتر جنبۀ توضیحی داشت. از 
نیروهای  سیدجمال  دستگیری  در  که  فرمودید  »شما  پرسیدم  عبیداهلل  انجنیر 
این  این که  اول  دارد:  جزِو  دو  من  سوال  داشتند.  سهم  شوروی ها  و  ملیشه 
نیروهای ملیشه و حکومت کابل از کدام والیت به آن جا رفته اند؟ زیرا زمانی 
که شهر تالقان در 15 آگست سال گذشته به دست مجاهدین افتاد، شما عکس 
فاتح  ولید  سیدجمال  که  نوشتید  آن  زیر  در  کرده  چاپ  را  سیدجمال  بزرگ 
والیت تخار و در آن به مردم افغانستان مژده دادید که والیت تخار از وجود 
ملیشه ها و نیروهای حکومت کابل آزاد گردید. حتا به یاد دارم که عکس سیاه 
و سفید سیدجمال در پوستر آبی رنگ بر دیوارهاي دفاتر حزب اسالمی و نقاط 
مزدحم شهر پشاور نصب شده بود. جزِو دوم سوال بنده این است که چه طور 
یک جبهۀ بزرگ مجاهدین در ظرف کمتر از دو روز مقاومت به دست دشمن 
افتاد؟ در حالی که همه می دانند سیدجمال حدود هزار میل سالح و افراد در 
اختیار داشت و تجربه نشان داده که حتا نیروهای شوروی با تمام قوت و شدت 
بمباران، نتوانسته اند تا حال یک جبهۀ بیست نفری مجاهدین را در ظرف دو 

روز نابود و افراد آن را زنده دستگیر کنند.«
انجنیرعبیداهلل از سوال مفصل و دقیق نگارنده دکه خورده بدون آنکه جواب 
قانع کننده بدهد رویش را بطرف نواب سلیم ترجمان حزب اسالمی افغانستان 
دور داده آهسته گفت »نه والیت تخار آزاد نشده بود.« و از خبرنگاران خواست 
تا سوال دیگر را مطرح کنند و سایر سواالت را نیز بدین ترتیب گنگ و بی ربط 

جواب داد و برخاست و رفت.
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      در جست وجوی راه حل!

آجـندایمـلی
ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایداردر افغانستان

بخش بیست وسوم

در مسـیر پیروزی
حامد علمی

بخشپنجاهوهـشتم



در  پیش  چندي  که  اندرسون  توماس  »استاد«  فیلم  از 
تحسین  هم  خیلی  و  درآمد  نمایش  به  ونیز  جشنوارة 
شد، گرفته تا فیلم »موتورهای مقدس« لئوس کاراکس 
ـ که شاید نام کارگردانش خیلی برای تان شناخته شده 
، به نظر می رسد این  نباشد اما فیلم خوبی ساخته استـ 
برای  امیدوارکننده یی  قوِی  فیلم هایی  با  )پاییز(  فصل 
آثار هنری  این  اما مولفان  باشد.  سینمای جهان همراه 
که در سال 2012 ما را هیجان زده می کنند، چه کسانی 

هستند؟ 

  پل توماس اندرسون 
با وجود آن که او در طول 16 سال فعالیت فیلم سازی اش 
تنها 5 فیلم ساخته است، امروز از یک فیلم ساز جوان 
و  شده  تبدیل  هالیوود  بزرگان  از  یکی  به  پرانرژی 
است.  آشکار  کاماًل  کاری اش  کارنامۀ  در  جهش  این 

و  گسترده  دیدش  حوزة  و  اندرسون  فیلم های  دنیای 
متفاوت است. از مجموعۀ »ماگنولیا« و »شب های سیاه« 
داشتند  زیادی  پراکندة  شخصیت های  و  داستان  که 
بگیرید، تا فیلم جمع وجور و خودمانِی »ضربۀ مخمور 
کاراکتر  آن  با  شد«  خواهد  به پا  »خون  فیلم  یا  عشق« 
نتیجه کاماًل مشخص است  خودمحور و نفس گرا. در 
که چرا وی خودش را کاماًل وقف کارش کرده است. 
خوبی  چندان  عمومی  روابط  اندرسون  توماس  البته 
ستاره های  بین  دلیل هم  به همین  و  ندارد  با رسانه ها 
سینما به گوشه گیرترین فیلم ساز نسل خودش معروف 
شده است. صفحۀ معرفی او در ویکی پدیا در بخش 
زنده گی شخصی، از همۀ هنرمندان کوتاه تر و موجزتر 
است. فیلم جدید وی »استاد«، نگاه جنجال برانگیزی به 

آیین های تازه متولد شده در کلیسا دارد. 
 

  لین رمسی 
قرار  رمسی  لین  که  شد  اعالم  بار  اولین  برای  وقتی 
را  بزنیم«  حرف  کوین  دربارة  »باید  از  اقتباسی  است 
کارگردان  رمسی  کشیدند:  راحتی  نفس  همه  بسازد، 
این رمان محبوب  از  فیلم خوبی  مطمینی بود و قطعًا 
که  کرد  ثابت  رمسی  ساخته شد،  که  فیلم  درمی آورد. 
این گمانه زنی ها درست بوده است. پیشینۀ طوالنی این 
مرگ  کودکان،  به  که  فیلم هایی  ساخت  در  کارگردان 
در  خوبی  بصرِی  حس  او  به  می شد،  مربوط  گناه  و 
وحشت  حس  که  ُفرمی  داد،  فیلم  این  ساخت  زمینۀ 
»شکارچی  فیلمش  اولین  می کرد.  القا  را  هیپنوتیزم  و 
فیلمی  که  ساخت   1999 سال  در  را  موش صفتان« 
نتوانست  گرچه  و  بود  درگیرکننده  و  زیبا  غایت  به 
زمان  همان  از  اما  کند،  خودش  نصیب  زیادی  جوایز 
کار  شد.  منتقدان  محبوب  کارگردان  به  تبدیل  رمسی 
بعدِی او »موبی دیک« است که به نظر می رسد برای 
منتقدان  و  شده  محسوب  خیلی شخصی  پروژه یی  او 
تیلدا  شد.  خواهد  محکمی  و  قدرتمند  فیلم  معتقدند 
سویینتون )بازیگر اصلی فیلم »باید دربارة کوین حرف 
آن  از  یکی  شبیه  »او  می گوید:  رمسی  دربارة  بزنیم«( 
قهرمانان قدرتمند فیلم هاست که حاال در جهان حقیقی 

به واقعیت پیوسته است.« 

  نیکالس ویندینگ رفن 
آن  از  یکی  است.  وسواسی  بیمار  یک  شبیه  او 
فیلم سازهایی است که تا وقتی کاماًل آماده نباشد، پرواز 
اما  ساخته،  فیلم   9 فقط  سال   15 طول  در  نمی کند. 
نتیجۀ آنها که فیلم آخرش، »بران« بود، شگفت انگیز و 
منحصربه فرد است. فیلم های او شبیه هیچ کس دیگری 
نیست )گرچه باید اعتراف کنیم فیلم »خیزش الهه ها« 

مالیک  ترنس  آثار  به  خیلی   )2009 )محصول 
»زورگیر«  سه گانۀ خشونت بار  از  است(.  نزدیک 
فوق العادة  و  غریب  و  عجیب  فیلم  تا  بگیرید 
»برانسون«، این فیلم ها بیشتر تکنیک هنری دارند. 
یک نوع خشونت فرمیک در آن ها موج می زند. 
سال گذشته فیلم »بران« باعث شد که مردم دوباره 
آیندة  پروژة  دو  در  است  قرار  بیافتند.  رفن  یاد 
وی، بازهم رایان گاسلینگ بازی کند. یکی فیلمی 
که  خداست  »فقط  نام  به  بوکسینگ  تای  دربارة 
علمی  فیلم  یک  بازسازی  دیگری  و  می بخشد« 
نام »دویدن لوگان«. همکاری  تخیلی دهۀ 70 به 
رفن و گاسلینگ خیلی طوالنی شده و بعید نیست 

که به زودی از هم خسته شوند! 

  جاس ودون 
او  بازمی گردد.  تلویزیون  به  ودون  پیشینۀ جاس 
نویسنده و کارگردان چند تا از سریال های موفق 
»فرشته گان«  و  »بافی خون آشام«  مثل  محبوب  و 
پیدا  پروپاقرصی  طرف داران  شد  باعث  که  بود 
او  »وقار«،  تا سریال آخرش  کند؛ طرفدارانی که 
زمینه یی  درواقع  که  سریالی  کردند؛  همراهی  را 
برای ساخت اولین فیلم سینمایی در سال 2005 
وی بود. پس از آن، ودون همۀ تالشش را کرد 
موفق  برنامه های  و  قدیمی  سریال های  از  تا 
که  فیلم هایی  بسازد؛  پرفروش  فیلم های  سابق، 
طرف داران جوان ودون را راضی می کرد و آن ها 

را به سینماها می کشاند. 
اتفاقات  مهم ترین  از  یکی  ودون  امسال 
فیلم  کرد؛  سینماها  پردة  راهی  را  سال  سینمایی 
کتاب های  از  یکی  روی  از  که  »انتقام جویان« 
کمیک مارول ساخته شده بود. اما فیلم دیگرش 
که در آن به عنوان فیلم نامه نویس توجه منتقدان 
را به خود جلب کرد و نقدهای مثبت زیادی روی 
آن نوشته شد، کمدی وحشتی به نام »کلبه یی در 

و  نوشت  خودش  را  فیلم نامه اش  هم  که  بود  جنگل« 
هم تهیه کنندة فیلم بود. اگرچه قرارداد »انتقام جویان2« 
برای سال 2015 بسته شده است، اما پیش از آن ودون 
به  بودجۀ کم در خانۀ خودش  با  فیلمی  دارد  تصمیم 
قرار  فیلم  این  فیلم برداری  کند.  تولید  لوکیشن  عنوان 

است فقط 8 روز طول بکشد. 

  الرس فن تریه 
در 10 سال گذشته، او یک فیلم روان کاوانۀ کابوس وار، 
دربارة  تجربی  مستند  یک  دنمارکی،  کمدی  یک 
طبیعت و دو قسمت اول یک سه گانه دربارة مجازات 
بعدی اش  پروژة  است.  ساخته  را  امریکایی  شیوة  به 
Nymphomaniac نام دارد و قرار است شیا لبوف 

در آن بازی کند. 

  جیسن رایتمن 
یافته است،  رایتمن در یک خانوادة سینمایی پرورش 
پس عجیب نیست که شغل پدر را دنبال کرد و اولین 
فیلم مستقلش را که هجوی روی تجارت تنباکو بود، با 
نام »از سیگار کشیدن شما متشکرم« ساخت. در هفت 
سال اول فیلم سازی اش چهار بار نامزد دریافت جایزة 
اسکار شد. آخرین فیلمش »بزرگ سال نوجوان« کمدی 
تراژدی پیچیده یی بود که چارلیز ترون در آن درخشید. 
اسم  با  نوجوانان  کتاب های  نویسندة  یک  نقش  او 
مستعار را بازی می کرد. برای فیلم بعدی اش قرار است 
کیت وینسلت را در فیلم »روز کارگر« کارگردانی کند.

 
  استیو مک کویین 

او یک هنرمند گالری دار بود که ناگهان به عنوان یک 
فیلم ساز مطرح، جهش پیدا کرد. مک کویین استاد این 
است که ایده های محرکش را به تصویر دربیاورد. هنر 
بازی  است.  بازیگران  از  گرفتن  بازی  در  وی  اصلی 
به  را  »گرسنه گی«  درام  در  فاسبندر  مایکل  درخشان 
یاد بیاورید و بعد هم حضور شگفت انگیزش در فیلم 

»شرم«. مک کویین ُرک و صریح و تاثیرگذار است و 
می کند.  پرهیز  جلوه گرانه  صحنه های  و  خودنمایی  از 
ترکیبی  تابلوی  یک  زیبایی  به  وی  فیلم های  این که  با 
فیلم  دو  می کنند.  پیروی  ساده یی  قوانین  از  هستند، 
اولش دربارة میل به قدرت و چالش با آن بود. در فیلم 
فاسبندر  با  دیگر  بار  اثرش،  آخرین  ساله«،   12 »بردة 
همکاری می کند و این بار برد پیت و پل جیاماتی هم 

از بازیگران فیلمش هستند. 
 

  لئوس کاراکس 
الکس اسکار دوپونت، نام اصلی کاراکس در دو فیلِم 
اولش بود که در دهۀ 80 ساخته شد. وقتی که همه فکر 
می کردند او پول و وقتش را هدر می دهد. اما دو فیلمی 
که در اوایل دهۀ 90 ساخت، »عشاق پل نهم« و »پوال 
ایکس« فیلم های احترام برانگیزی بودند که گیشه ها را 
مقدس«،  »موتورهای  فیلم جدیدش  با  کردند.  تسخیر 
فرانسه  کارگردانان هنری  از  یکی  عنوان  به  را  تاجش 
که به سینمای جریان اصلی هم تعلق داشت، از دست 
داد و دوباره لوک بسون نفر اول این نوع سینما شد. 
فیلمش پر رمز و راز، گاهی خسته کننده و البته خیلی 
پیچیده بود. بعید بود فیلم ساز دیگری به جز کاراکس 

بتواند چنین فیلمی بسازد. 
فیلم سازان بعدی که نام شان در این فهرست آمده بود، 
استیون  آرنولد،  آ  آندره  رایت،  ادگار  از:  عبارت اند 
ژاک  نوالن،  کریستوفر  تارانتینو،  کوئنیتین  سودربرگ، 
فینچر  دیوید  هرتسوگ،  ورنر  اودیار، جی.جی.آبرامز، 

و ترنس مالیک.

سال چهارم y شمارة نه صد و چهلم y چهارشنبه 01 آذر/قوس y 1391 21 نوامبر 2012

مردانی
که
شگفتی
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 )معرفی فیلم سازان برتر این روزهای 
سینمای جهان(

          منبع: گاردین
         برگردان: صوفیا نصرالهی

به نظر می رسد این فصل )پاییز( با فیلم هایی قوِی امیدوارکننده یی برای سینمای جهان 

همراه باشد. اما مولفان این آثار هنری که در سال 2012 ما را هیجان زده می کنند، چه 

کسانی هستند؟ 



          احمدعمران 

افغانستان کشور حوادث است. هر روز می توان به خبرهای 
تکان دهنده یی روبه رو شد. از درگیری های مسلحانه گرفته 
تا انتحاری ها و بمب گذاری های کنار جاده یی. از حمله های 
خارجی،  نیروهای  یا  و  شان  همکاران  به  امنیتی  نیروهای 
دیگر  و  طالبان  وسیلۀ  به  غیرنظامیان  کشتار  و  سربردن  تا 
گروه های شورشی. همان های که دولت می خواهد از طریق 
در  حتا  و  بیاورد  مذاکره  میز  دور  به  را  آن ها  صلح  برنامه 
دیگری هم  تازه گی حوادث  به  دهد.  روند سیاسی شرکت 
وارد فضایی رسانه یی کشور شده اند. شاید در گذشته نیز از 
این نوع حوادث هرازگاهی گزارش های منتشر می شد؛ ولی 
افزایش  این گونه حوادث  نشر  اخیر،  ماه ها و هفته های  در 
باشد  آن  از  جدی تر  مسأله  باید  که  می دهد  نشان  و  یافته 
در  از هرات  براساس گزارش های رسیده  که فکر می شود. 
غرب کشور، از آغاز سال روان تا به حال هفتاد واقعۀ تجاوز 
واقعات  این  از  شماری  که  شده  ثبت  شهر  این  در  جنسی 
تجاوز جنسی بر کودکان بوده است. خبرنگاران و نهادهای 
مدنی هرات در پیوند به این مساله دست به کمپاین اعتراضی 
زدند و از نهادهای مسوول خواستند که با این نوع حوادث 
برخورد جدی صورت گیرد. این کمپاین نشان می دهد که 
موضوع تجاوزهای جنسی و قتل های ناموسی در این شهر 
بار روزنامه نگاران که  چنان مایۀ نگرانی شده است که این 
خود گزارشگران این نوع حوادث هستند، دست به یک اقدام 
تجاوزهای  بحث  اما  بزنند.  آن  کاهش  و  رفع  برای  مدنی 
جنسی تنها نمی تواند در محدوده یی یک کمپاین اعتراضی و 
هشدار آمیز پایان یابد و یا به راه حلی بینجامد. این موضوع 
چنان عمیق و تأمل برانگیز است که بدون مشارکت عمومی 
مردم و نهادهای مسوول نمی توان برای آن راه حلی سراغ 
کرد. کودک آزاری بخش دیگری از چهرة پنهان خشونت در 
کشور است که گاهی حتا از فرط بدیهی بودن به فراموشی 
آزار  مورد  چنان  خانواده  در  گاهی  کودک  می شود.  سپرده 
و اذیت از سوی نزدیکترین افراد به خود قرار می گیرد که 
بسیاری ها بر آن نام کودک آزاری نمی نهند؛ ولی در حقیقت 

موجب  که  گیرد  صورت  والدین  سوی  از  که  اقدامی  هر 
آزاری  کودک  نحوی  به  خود  شود  کودک  ترس  و  خوف 
پنداشته می شود. اما در کشوری مثل افغانستان به دلیل وجود 
انواع خشونت های عریان به پدیدة کودک آزاری کمتر توجه 
می شود؛ ولی همین پدیده سبب می شود که ابعاد گسترده تر 
یا  و  استفاده های جنسی  به سو  و  بگیرد  به خود  بزرگتر  و 
در  مستندی  فیلم  نشر  شود.  منجر  جنسی  تجاوزهای  هم 
» بچه بازی« که چند سال پیش منتشر شد،  به پدیده  رابطه 
شاید نخستین تکانه برای بیداری جامعه می توانست باشد. 
ولی نسبت به نشر آن نه تنها واکنش دقیقی صورت نگرفت 
بلکه عده یی تالش کردند که موضوع را به گونه های دیگر 
توجیه کنند تا به گفتۀ دوستی سبب » شرم ساری« در انزار 
مثل  پدیده های  که  است  این  واقعیت  ولی  نشوند.  جهانی 
خشونت  و  کودکان  از  جنسی  استفاده های  آزاری،  کودک 
علیه آن ها در کشور وجود دارند و نمی توان با پنهان کردن 
 « که  می گفت  کانت  زمانی  داد.  تغییر  نیز  را  واقعیت  آن ها 
روشنگری این است که انسان از صغارت فکر بیرون شود« ، 
یعنی این که مسوولیت اعمال خود را خود به گردن بگیرد. 
را  واقعیت ها  و  شویم  بیرون  چنین صغارتی  از  باید  نیز  ما 
به عنوان واقعیت بپذیریم و آن گاه برای حل آن ها به گونه 
اعدام  برای  رییس جمهوری  فرمان  حتا  کنیم.  فکر  عقالنی 
عده ی ی از تجاوزگران جنسی بر کودکان نمی تواند راه حل 
درستی برای این گونه پدیده باشد، هرچند که می تواند زنگ 
خطر را برای کسانی که در این خصوص با بی پروایی عمل 

می کنند، به صدا در آورد. این موضوع نیاز به بررسی و آسیب 
از دیدگاه های مختلف  باید  شناسی های کارشناسانه دارد و 
قتل های  موضوع  دیگر  سوی  از  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد 
رویدادهای  و  حوادث  سرخط  در  روزها  این  نیز  ناموسی 
کشور قرار گرفته اند. در این نوع قتل ها عمدتا زنان از سوی 
می گیرند.  قرار  خشونت  مورد  وابسته گانش  یا  و  شوهران 
قتل های ناموسی تاریخی طوالنی درمیان ملل جهان دارد و 
از کودکان  همان گونه که پدیده های مثل سواستفاده جنسی 
و یا کودک آزاری به جامعه و کشور خاصی تعلق ندارند، 
این پدیده نیز نباید تنها در جغرافیای خاصی تعریف شود؛ 
مختلف  در جوامع  آن  نوع های  و  که شکل ها  این  در  ولی 
بسیاری  نیست.  باشد، هیچ جای شبهه یی  می تواند مختلف 
به  انتشار گزارش های مربوط  دارند که  باور  از تحلیل گران 
ناموسی  قتل های  یا  و  کودکان  از  جنسی  سواستفاده های 
مبالغه  آن ها  آمار  مورد  در  که  است  شده  سبب  کشور  در 
که  گذشته ها  در  است  ممکن  که  درحالی  گیرد.  صورت 
از  حوادثی  نبوده،  گسترده  همه  این  اطالعات  به  دسترسی 
ناموسی  قتل های  و  کودکان  از  جنسی  سواستفاده های  نوع 
بیشتر از چیزی بوده باشد که در حال حاضر در مورد آن ها 
و  باشند  یافته  کاهش  ارقام  این  چه  ولی  می گویند؛  سخن 
چه افزایش نمی توانند توجیه گر وضعیتی باشند که در حال 
به رو است. ما چه بخواهیم و چه  با آن رو  حاضر کشور 
نخواهیم با سواستفاده جنسی از کودکان، خشونت علیه زنان 
و قتل های ناموسی در کشور مواجه ایم و این پدیده ها به 

عنوان شنیع ترین و قبیح ترین نوع خشونت ها می توانند برای 
ما مایه شرمساری باشند؛ ولی واقعیت آن ها را باید پذیرفت 
و برای محو آن ها اقدام های سازنده و موثری انجام داد. نه 
عبور کردن از کنار آن ها می تواند مشکل جامعه را حل کند 
و نه هم پنهان کردن ها. با واقعیت ها باید شجاعانه رو به رو 
شد و تلخی ها و شیرینی های آن ها را همان گونه که هستند 
باید دید. ولی این دیدن به معنای تسلیم شدن در برابر آن ها 
نیست؛ بلکه چاره جویی و یافتن راه های حل  موثر برای این 

گونه شرم ساری های بزرگ است. 

درصورتتکرارتقلبدر...
 از دست می دهند و افغانستان را ترک می کنند. این همان 
آماده  برایش  را  خود  شبه نظامیان  این  که  است  دلیلی 
می کنند. امیدواریم که حمایت و پشتیبانی بین المللی ادامه 

پیدا کند.
نیروهای خود  رزمی  ماموریت  پنج سال  به  پیشتر  کانادا 
حدود  حال  این  با  است.  داده  پایان  قندهار  والیت  در 
900 نیروی کانادایی همچنان در کابل، پایتخت افغانستان 
کشور  این  سربازان  و  پولیس  ماموران  که  دارند  حضور 
است  قرار  کانادایی  تمامی سربازان  می دهند.  آموزش  را 
در مارچ سال 2014 میالدی و پیش از انتخابات ریاست 
ترک  را  کشور  این  سال  همان  در  افغانستان  جمهوری 

کنند.
ماموریت های  نیز  غربی  کشورهای  سایر  این،  بر  عالوه 
نظامی خود را در افغانستان کاهش داده اند. امریکا اعالم 
کرده که در سال 2014 میالدی 67 هزار نیروی خود را از 
افغانستان خارج می کند و تعداد کمی از سربازان را برای 
آموزش و مشاوره و حضور در واحدهای نیروهای ویژه 

مقابله با تروریسم در این کشور باقی می گذارد.
به  امنیتی  مسوولیت های  گذار  و  انتقال  روند  جریان  در 
افغان تا سال 2014 میالدی، کابل آماده  امنیتی  نیروهای 

یک دور جدید انتخابات است که طی آن کرزی از نامزد 
شدن برای دور سوم منع شده است.

انتخابات  عادالنه  و  آزاد  برگزاری  می گویند،  ناظران 
ریاست جمهوری سال 2014 میالدی در افغانستان امری 
آسان به نظر نمی رسد چرا که با تهدید از سوی طالبان و 

سایر گروه های شبه نظامی مواجه خواهد بود.
احمد رشید، خبرنگار پاکستانی و ناظر افغانستانی در این 
باره می گوید: چه مقدار نفوذ و تاثیر از جانب غرب نیاز 
است تا درخصوص برگزاری آزادانه و عادالنه انتخابات 
2014 میالدی اطمینان حاصل شود؟ در آخرین انتخابات 
به صورت واضح توسط رییس جمهوری افغانستان تقلب 
چنین  نیز   2014 سال  انتخابات  در  که  صورتی  در  شد 

اتفاقی رخ دهد، افغانستان از هم می پاشد.
امراهلل صالح، رییس سابق امنیت ملی افغانستان و مخالف 
کنونی دولت کرزی که در یک جنبش ضد فساد در کابل 
افغانستان بسیار بسیار آسیب پذیر  فعالیت می کند، گفت: 
شده است. در صورتی که غرب که 11 سال به ما کمک 
کرده تا به مقابله با شبه نظامیان بپردازیم هم اکنون ما را رها 

کند، کشور از هم می پاشد و شبه نظامیان باز می گردند.
خواندن  نامعلوم   با  افغانستان  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
ریاست جمهوری  انتخابات  که  است  گفته  کشور،  آیندة 

سال 2014 میالدی شفاف نخواهد بود.

امراهلل صالح در دیدار با جمعی از افغان های مقیم کانادا 
در حاشیۀ  کنفرانس »اینتر نیشنل سیکورتی فارم« در شهر 
هالیفکس کشور کانادا همچنان گفته که برخی مقام ها در 
دولت افغانستان، از همین اکنون در حال برنامه ریزی برای 

تقلب در انتخابات آیندة ریاست جمهوری هستند.
آقای صالح از این افراد نام نبرده و اما گفته که حکومت 

در این تقلب ها دست خواهد داشت. 
  »پاسخ گویی خارجی ها«

آقای صالح، خارجی ها را در گسترش فساد در افغانستان 
مقصر دانسته و گفته است که آن ها باید در این خصوص 

پاسخگو باشند.
رییس پیشین امنیت ملی همچنان گفته که جامعه جهانی 
با صداقت به تعهداتی که در برابر افغانستان سپرده بود، 
عمل نکرده و به گفته او، کشورهای خارجی به کسانی 
مطابق  که  کردند  اعتماد«  حد  از  »بیش  افغانستان  در 

خواست شان عمل می کنند.
به  را  افراد  این  حد،  از  بیش  اعتماد  این  صالح،  باور  به 
در  اداری  فساد  زمینه  و  ساخت  حاکم  مردم  سرنوشت 

کشور را به شکل مافیایی فراهم کرده است.
رییس پیشین امنیت ملی افغانستان می گوید که در یازده 
او  آنچه  و  اداری  فساد  با  افغانستان  دولت  سال گذشته، 

بی عدالتی می خواند، مبارزه نکرده است.

صالح تاکید کرد که خارجی ها در برخی موارد، قراردادهای 
کالن را به افرادی مشخصی واگذار کردند که این روند، 
افغان ها  بین  در  سرمایه داری  غیرمتوازن  انکشاف  باعث 

شده است.
تحصلیکردة  قشر  و  نخبگان  استعدادها،  که  می گوید  او 
گذاشته  دور  به  سرمایه داری  انکشاف  از  افغانستان 

شده اند.
او گفت: »رهایی از مافیای سیاسی و اقتصادی در افغانستان 

کار ساده یی نیست.«
  نبود سیاست شفاف در برابر پاکستان

در  که  کرد  متهم  را  ملی، حکومت  امنیت  پیشین  رییس 
برابر پاکستان سیاست شفاف و روشنی ندارد.

در  دارند  قرار  دولت  راس  در  که  »افرادی  گفت:  صالح 
و  طرح  هیچ  پاکستان  مداخله گرایانه  سیاست های  برابر 
برنامه یی ندارند و نمی دانند که با  این دخالت های آشکار 

به چه طریقی برخورد کنند.«
پس از نشست امنیت بین الملل هالیفاکس، وزیر دفاع کانادا 
بار دیگر بر موضع اوتاوا در خصوص پایان بخشیدن به 
پایان  افغانستان در  این کشور در  نظامی  ماموریت کامل 
سال 2014 میالدی تاکید کرد و گفت که کانادا همچنان به 

ارسال کمک های مالی خود به افغانستان ادامه می دهد.
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هزارانکودکدر...
 مشکالت کودکان از عدم اصالح خانواده ها می باشد، 
ظلم هایی که شماری از خانواده ها بر کودکان شان روا 

می دارند، پیامدهای بدی را در قبال دارد.

گذشته  سال  که  اساس سروی  بر  افزود  همچنان  وی 
ریاست کار و امور اجتماعی به همکاری ملل متحد در 
هرات انجام داد 7500 کودک خیابانی در این والیت 
مستحق  کودکان  این  از  نفر   3500 که  داشت  وجود 

خدمات شناخته شدند.

محفل  این  برگزاری  از  هدف  که  گفت  عثمانی  آقای 
به  که  می باشد  کودک  جهانی  روز  از  بزرگداشت 
امور اجتماعی، دفتر ساحوی  همکاری ریاست کار و 
کمیسیون حقوق بشر و یونسف برگزار گردیده است.

در حالی از روز جهانی کودک در هرات بزرگداشت 

می شود که هزاران کودک به خاطر به دست آوردن لقمه 
مصروف  هرات  خیابان های  در  شب  تا  روزها  نانی، 
کارهای شاقه می باشند و چندین مورد تجاوز جنسی و 

قتل این کودکان را هرات در این روزها شاهد بود.

دادستانی کل اففانستان روز گذشته هشت زندانی را در 
بازداشتگاه پلچرخی کابل اعدام کرده است.

شب  ناوقت  کل  دادستانی  معاون  نظری  اهلل  رحمت 
گذشته به روزنامۀ ماندگار گفت که ریاست جمهوری 
افغانستان حکم اعدام هشت تن را به آن ها فرستاده بود 

که آنرا عملی کردند.
اما دفتر ریاست جمهوری می گوید که رییس جمهوری 

کرزی حکم اعدام 16 زندانی را صادر کرده است.
ایمل فیضی، سخنگوی رییس جمهور کرزی شام روز 
گذشته به روزنامۀ ماندگار گفت که حکم شماری از 
زندانیان محکوم به اعدام، از سوی رییس جمهور صادر 
شده و برای عملی شدن به دادستانی کل فرستاده شده 

است.
شده،  شان صادر  اعدام  که حکم  افرادی  او،  گفته  به 
جرایم سنگینی مانند تجاوز بر کودکان و زنان و قتل 

را مرتکب شده اند. 
سخنگوی رییس جمهوری کرزی افزود، در خصوص 
افراد چندین بار در جلسۀ عدلی و قضایی بحث  این 
صورت گرفت و باالخره حکم اعدام آن ها صادر شد.

آقای فیضی تصریح کرد: »دوسیۀ آن ها به لوی سارنوالی 
مراحل،  طی  از  پس  و  شده  فرستاده  کل(  )دادستانی 

حکم رییس جمهور عملی خواهد شد.«
او گفت که ادارة امور از دوسیۀ افراد محکوم به اعدام 

نظارت می کند.

اعدام  اگر حکم  که  دادستانی کل می گوید  معاون  اما 
آنرا  شود،  فرستاده  آنان  به  هم  دیگر  زندانی  هشت 

عملی خواهند کرد.
شدیدترین  عنوان  به  اعدام  کشور  قوانین  در  هرچند 
مجازات در نظر گرفته شده، اما بعد از سقوط طالبان 
در نتیجه تهاجم نظامی امریکا در سال 2001 میالدی، 
اجرای حکم اعدام در این کشور بسیار نادر بوده است. 
طالبان در زمان حاکمیت شان شمار زیادی را به جرم 

زنا و تخلف از شریعت اسالمی اعدام کردند.
کودکان  بر  جنسی  تجاوز  عامالن  مجازات  عدم  اما 
علیه  مردم  شدید  انتقادهای  زنان،  علیه  خشونت  و 
باور  این  به  بسیاری  است.  داشته  پی  در  را  دولت 
و  زنان  و  کودکان  علیه  خشونت  عامالن  اگر  که  اند 
گردند،  مجازات  انتحاری  حمالت  طراحان  همچنان 

این خشونت ها و حمالت کاهش می یابند.
ریاست جمهوری  در  دیگر  منبع  یک  حال،  این  در 
افغانستان در مورد جرایم افراد محکوم شده به اعدام 
»آنها  است:  گفته  فرانسه  خبرگزاری  با  گفت وگو  در 

تجاوز  جنسی،  تجاوز  خاطر  به  که  هستند  مجرمینی 
شده  محکوم  کالن  جرایم  و  قتل  کودکان،  بر  جنسی 

اند«.
این منبع حکومت شرح داد که به عنوان نمونه، یکی 
از محکومان به اعدام، چندین کودک و مادر آنها را به 
چاه آب انداخته و به قتل رسانده است. یک فرد دیگر 
به دلیل تجاوز جنسی بر یک کودک به اعدام محکوم 

شده است.
این خبر در حالی نشر می شود که یک دادگاه نظامی 
روز دوشنبه استیناف خواهی سرباز محکوم به اعدام 

را رد کرد. 
این سرباز افغان به جرم قتل پنج سرباز فرانسوی در 

ماه جنوری، به اعدام محکوم شده بود.
ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع گفت که محکمه 
استیناف تقاضای این سرباز افغان به نام محمد صبور 
را رد کرد و حکمی را که قباًل توسط محکمه ابتداییه 

صادر شده بود، تایید نمود.

از16زندانیمحکومبهاعدام

هـشتتناعدامشدند
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کشتموادمخدر...
 انگیزه بدهد که در فصل های پیش رو بیشتر کوکنار کشت کنند.

فیدوتوف خواستار تالش های پایدار جامعه بین المللی و حکومت 
افغانستان برای جلوگیری از کشت مواد مخدر و همچنان رویکرد 

متوازن در اقدام های توسعه یی و تطبیق قانون گردید.
سازمان ملل در این بررسی دریافته است که با وجود »افزایش 154 
درصدی« در تالش های حکومت افغانستان برای محو کشتزارهای 

کوکنار، ساحات تحت کشت مواد مخدر افزایش یافته است.
افغانستان در  مطابق گزارش سازمان ملل، 95 درصد مواد مخدر 
والیت های جنوبی و شرقی این کشور کشت شده است. جنوب 
و شرق مناطقی اند که شورشیان و جنایتکاران سازمان یافته بیشتر 
فعالیت دارند و به همین دلیل، جلوگیری از کشت کوکنار نیز با 

چالش هایی همراه است.
رابطه  دهنده  نشان  مساله  این  که  است  شده  ذکر  گزارش  در 
شورشگری با کشت مواد مخدر در افغانستان است. از سوی دیگر، 
طالبان  که  اند  گفته  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  مقام های 

ساالنه 100 میلیون دالر از تجارت مواد مخدر به دست می آورند.

زبان و فرهنگ روسی در حال بازگشتن به افغانستان 
اتحاد جماهیر  است، جایی که روس ها در چارچوب 
ویرانگر  جنگی  درگیر  آن  در  سال  ده  سابق  شوروی 
آن  از  خروج  قصد  غربی  نیروهای  که  حاال  و  بودند 
را دارند، مسکو می خواهد نفوذ از دست رفته اش در 

افغانستان را باز یابد.
روس ها در حال بازسازی مرکز فرهنگی خود در کابل 
شده  ویران  مجاهدین  های  جنگ  در  مرکز  این  اند، 
موسوم  فرهنگی روسیه  فعالیتهای  مرکز  کابل  در  بود. 
به »خانه علم و فرهنگ شوروی« در سال های پس از 

خروج نیروهای شوروی بالاستفاده مانده بود.
برقی  و  پرزرق  ساختمان  تا  اند  مشغول  بولدوزرها 
ساخته شود که جانشین ساختمان بزرگ پیشین باشد، 
و  روسیه  جنگ  نماد  بسیاری ها  برای  که  ساختمانی 
شکست آن در سال 1989 بود و 15 هزار تن از نظامیان 

روسی در جریان آن جان باختند.
آمدن  محل جمع  به  اخیر  سال های  در  ساختمان  این 

مصرف کنندگان هرویین مبدل شده بود.
اندری اویتسیان فرستاده روسیه برای کابل هنگام اظهار 
نظر در مورد تصمیم شان برای بازسازی این مرکز به 
هستیم  منطقه  همین  در  »ما  گفت:  رویترز  خبرگزاری 
و در آینده هم خواهیم بود و برای برقرار نگه داشتن 
باید  افغانستان،  با  و خوبی  دوستانه  روابط همسایگی 

یک مرکز فرهنگی داشته باشیم.«
به  نیروهای  از  مسکو نگران است که خروج بسیاری 
رهبری ناتو تا پایان 2014 میالدی باعث خالء قدرت 
خطرناکی در مرزهای جنوبی قلمرو شوروی سابق در 
آسیای میانه شود، امنیت مسکو در معرض تهدید قرار 
مخدر  مواد  قاچاقچیان  فعالیت  برای  زمینه  و  بگیرد 

فراهم گردد.
و  آوازخوانی  روسی،  زبان  جدید،  فرهنگی  مرکز  در 
رقص آموزش داده خواهد شد و نیز حرفه دست بافی. 
این مرکز دارای یک تاالر کنسرت نیز خواهد بود، شبیه 

تاالری که در سال 1983 میالدی ساخته شد.

نفوذی است که  یادآور  این ساختمان عظیم  بازسازی 
شوروی پیش از تجاوز 1979 خود در افغانستان داشت، 
یاد آور روزگاری که روس ها از دانش و فرهنگ بسیار 

حمایت می کردند.
آن ها  در  که  نیمه عالی  و  عالی  آموزش  مرجع  چندین 
می شد  تدریس  روس،  استادان  وسیله  به  روسی  زبان 
در این کشور وجود داشت و هزاران نفر در ده سال 
به  عالی  تحصیالت  برای  شوروی ،  نیروهای  حضور 

اتحاد جماهیر شوروی فرستاده شدند.
به نظر می آید حاال افغان ها بار دیگر به یادگیری زبان 
روسی عالقمند شده باشند چرا که می بینند این زبان به 

صورت فزاینده ای کارایی پیدا می کند.
برای  اشتیاق  می گوید  کابل  برای  روسیه  فرستاده 
آموزش زبان روسی در میان افغان ها در مقایسه با پنج 
سال پیش، بیشتر شده است و خیلی ها به این زبان از 

گذشته آشنا هستند.
او افزود: »مشاوران خارجی برای همیشه در افغانستان 
خواهند  همه  اروپا  اتحادیه  و  ناتو  ماند،  نخواهند 

رفت.«
باعث تضعیف  افغانستان  از  نیروهای شوروی  خروج 
شوروی  حمایت  مورد  حکومت  سقوط  نهایت  در  و 
شد و پس از آن مجاهدین با همدیگر وارد جنگ های 
قدرت  و  ظهور  اش  نتیجه  که  خانمان براندازی شدند 

گرفتن طالبان در سال 1996 بود.

روسیه در پی نفوذ از دست رفته 
در افغانستان

           حلیمه حسینی

به نظر می رسد که طالبان یک بار دیگر به عنوان چهره یي 
تبارز  افغانستان  سیاسی  معادالت  در  برجسته  و  مطرح 
یک  از  بیش  طول  در  ناتو  که  است  این  پرسش  کنند. 
تصمیم  اوباما  باراک  آقای  اینک جناب  و  کرد  دهه چه 
قطعِی خود را برای خروج نیروهایش از افغانستان اعالم 
کرده اما پیش از رفتن، این بزرگواران باید به یک سوال 
خروجی  این گونه،  رفتنی  آیا  این که  آن  و  دهند  پاسخ 
و  تروریسم  نابودِي  برنامۀ  آیا  بود؟  خواهد  مسووالنه 
را  بود  ورودشان  اصلِي  دلیل  و  شعار  که  دهشت افکنی 
توانسته اند موفقانه به پایان برسانند؟ و یا این که مشکل 

کما فی السابق به قوت خویش باقی است؟ 
شورای عالی صلح و یا صحبت از صلح به جای مبارزة 
جدی و ریشه کن ساختِن طالبان و تروریسم از این راه 
در  )امریکایي ها(  بزرگواران  همین  که  بود  راه حلی  نیز 
و  مذاکره  و  صلح  طبل  بر  و  گذاشتند  بنیان  افغانستان 
مصالحه با طالبان کوفتن هم از کاناِل طرح و برنامه های 
با گذشت هر روز،  آن ها آغاز گشت. حال می بینیم که 
طالبان  به نام  یا  طالبان  با  زدوبند  و  معامله گری  بازار 
وسعت گرفته تا جایی که به پیچیده تر شدن و وخامت 
از یک دهه،  افزوده است. طالبان در طول بیش  اوضاع 
هیچ انعطاف و نرمی و کوتاه آمدن از مواضع شان را نشان 
نداده اند؛ اما با هر دسته گلی که به آب دادند، باز شوارای 
عالی صلح و ناتو و دولت و جامعۀ جهانی آن را به قدمی 
در جهت گلی بر سِر این ملت زدن، تعبیر کردند. اما آیا 
و  کرد  مردم، سیاست  فریب  و  انکار حقایق  با  می توان 

اوضاع درهم آشفتۀ این مردم را به سامان رساند؟
 2014 انتخابات  تا  باقی مانده  ماه های  در  شک  بدون   
کسانی که می خواهند قدرت را در انحصار داشته باشند، 
به  را  اهرم های شان  و  مهره ها  که  نمود  خواهند  تالش 
در  آن ها  از  ضرورت،  وقت  در  تا  کنند  جابه جا  خوبی 

جهِت تأمین منافِع خود استفاده نمایند.
راه حل  تنها  عادالنه  و  شفاف  همه گیر،  آزاد،  انتخاباتی 
مسالۀ توزیع قدرت و انتقال مسالمت آمیِز آن بعد از 2014 
است، اما به حق چند درصد مردم ما به انتخاباتی با یک 
باور  می توان  چه قدر  و  دارند  باور  ویژه گی هایی  چنین 

کرد که می توان یک چنین انتخاباتی را به راه انداخت؟ 
که  می بینیم   2012 سال  روزهای  واپسین  در  درست 
دوباره  بخشیدنی  جان  و  طالبان  نفع  به  حرکت هایی 
منوال  همین  به  روند  این  اگر  که  گرفته  آن ها شکل  به 
تجهیز،  برای  کافی  فرصت  سال واندی  یک  یابد،  ادامه 

جابه جایی و قدرت بخشیدن به مهره ها و اهرم هایی ست 
که از هر سو به نفع گروهی مشخص در حال سازمان دهی 
شدن و نیرو گرفتن هستند، وگرنه چه منطقی می تواند 
جامعۀ  یا  و  افغانستان  دولت  یا  و  صلح  عالی  شورای 
جهانی را به این باور برساند که در معامله یی نامعلوم و 
پیچیده و در ابهام فرو رفته، طالبانی را از بند رها کنند 
آن ها  منجِی  که  آنانی  خود  امروز،  تا  رهایی  از  بعد  که 
بوده اند، خبری از آن ها ندارند و تمایلی در آن ها نیز برای 
همکاری و تماس برقرار کردن با کسانی که رهایی شان 

را میسر ساختند، به چشم  نمی خورد؟
بازی کردن را یک حماقت و  ناپخته  این قدر  به راستی 
در  این که  یا  آورد،  به شمار  می توان  ندانم کارِی سهوی 
نهفته  پیچیده یی  این حماقت ها، محاسبات کالن و  پس 
است که هوشمندانه بازی کردن در پشت پرده را تصویر 

می کند؟
 به نظر می رسد شورای عالی صلح هم خود به مهره یی 
بدل شده است که دیگران از آن استفاده می کنند و خود 
بر  جدی  تأثیرگذاری  در  قدرت  و  صالحیت  چندان 
و صالحیت  نام  از  بلکه  ندارد،  را  بازی  این  کم وکیِف 
پیش  از  اهداف  تا  می شود  استفاده  او  اسمِی  و  حقوقی 
تعیین شده یی را عملی سازند. در غیر این صورت، چه 
نیازی به آزادسازی کسانی است که گفته می شود حتمًا 
به روند صلح آوری کمک خواهند کرد و بعد از آزادی به 

هم قطاران پیشیِن خود بپیوندند و تجدید بیعت کنند؟ 

احتمال  این  می نماید،  منطقی تر  و  عاقالنه  بیشتر  آن چه 
است که خود دست اندرکاران روند آزادسازی طالبان و 
مصالحه و مذاکره را در گرِو یک چنین پیش شرط ها و 
رها  طالبان  که  می دانند  نیک  دانستن،  خودشیرینی هایی 
پیوست و  به هم قطاراِن خود خواهند  اوالً  بند،  از  شده 
اگر هم به فرض محال نپیوندند، دیگر جایی و قدرتی 
میان طالبان ندارند که بتوان از آن ها امید کمک به صلح 
و تثبیت ثبات در افغانستان را داشت؛ در نتیجۀ در هر دو 
حالت، نتیجه یکی است و آن هم عقیم ماندِن ادعاهایی 
این  با  بود.  این راه خواهد  از  بر تسریع صلح  مبنی  که 
استراتژیکی،  حرکات  چنین  یک  آغاز  از  باید  وصف، 
برداشت های دیگری داشت و منطق نهفته در آن را جای 
دیگری جست. این فرضیه می تواند قوی تر باشد که پس 
با اشراف کامل به عقیم ماندن این طرح شاید بزرگورانی 
که دست به این کار زده اند، در پی جابه جایی مهره ها و 
رابط هایی میان طالبان هستند تا در روز مبادا به دردشان 
افغانستان  امنیت و صلح در  بخورند و دست کم اگر به 
کمک نمی کنند، بتوانند در ناامن کردِن مناطق احتمالی که 
نیاز باشد در دوران قبل از انتخابات و پس از آن همکار 
نی، قسم خورده برای شان به شمار روند. و این خود برگ 
برنده یی خواهد شد در دست کسانی که انتخاباتی آزاد، 
نمی تواند  هرگز  مردمی،  و  عادالنه  و  شفاف  همه گیر، 
منافِع آن ها را تأمین کند و امنیت و بُرد آن ها، در ناامنی 

و بی ثباتی افغانستان نهفته است. 

تعامل اخیر با طالبان

فـرضیهییدیگـر؟!
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مردههايشانراکجا...
 جنجال آفرینی های مذهبی به ویژه ایجاد مشکل برای اقلیت های 
هندو و سیک کار برخی از گروه های پرورش یافتۀ پاکستان باشد، 
ولی در این میانه نقش مردم کم سواد و متعصب مسلمانان خودمان 
را  مشکالتی  چنین  ناآگاهی  سر  از  که  کرد  فراموش  نباید  نیز  را 

ایجاد می کنند.
هر مذهبی گروه های افراطی خود را دارد. همین گونه که مسلمانان 
دارند، سیک ها، هندوها، مسیحی ها، یهودی ها و... طبقات افراطی 
بر  را  یافته های خشک شان، سالیق شان  بنیاد  بر  دارند که  را  خود 
بسیار  گروه  که  ایم  نکرده  فراموش  می کنند.  اعمال  مذاهب  سایر 
بسیار  فلم  قبل  چندی  مسیحی،  متعصب  بنیادگرای  و  تفرقه افگن 
احساسات همۀ  که  پیامبر گرامی  اسالم ساخت  دربارة  را  موهنی 
مسلمانان جهان را جریحه دار کرد. این یک نمونۀ تعصب مذهبی 
بود که از سوی چنین گروه هایی انجام پذیرفت. از این رو، برادران 
مسلمان ما نیز نباید چنین حرکات های ناسنجیده را سامان بدهند؛ 
زیرا، امکان هر نوع برخورد و خشونت و عمل بالمثل می رود؛ مثاًل 
می تواند که سیک ها و هندوها در کشورهایی نظیر هندوستان، عمل 
بالمثلی را به تالفی این کار مسلمانان در افغانستان انجام بدهند، 
چون مسلمانان آن کشور خود یک اقلیت مذهبی اند. شکی نیست 
که کشورهایی نظیر پاکستان که از این تفرقه افگنی ها سود سیاسی و 
اقتصادی می برند، در این گونه حرکات نقش دارند؛ ولی باید مردم 
شریف افغانستان متوجه عواقب این کار باشند و تا جای امکان این 
نوع برخوردها پرهیز کنند و اجازه ندهند که گروه ها و کشورهای 
مخالف از احساسات پاک مذهبی ایشان استفادة سوء بکنند و به 

سود و سودای خودشان برسند.

نیروهـایفرانسهییازکاپیسـا...
 افغانستان تعیین کرده است، در ماه دسمبر سال 2012 )ماه بعد( از 

افغانستان خارج می شوند.
باقی  افغانستان  در   2013 سال  در  فرانسوی  سرباز   1500 حدود 
می مانند تا از یک طرف تجهیزات نظامی شان را از این کشور به 
فرانسه انتقال دهند و از سوی دیگر در آموزش نیروهای ارتش ملی 

افغانستان سهم بگیرند.
فرانسه در اواخر سال 2001 میالدی بعد از حمله یازدهم سپتمبر بر 
ایاالت متحده امریکا، به ماموریت تحت رهبری ناتو در افغانستان 
پیوست. اما پس از 11 سال جنگ، شورشگری طالبان پایان نیافته و 
نگرانی از قدرت گیری این گروه بعد از خروج نیروهای بین المللی 

هنوز وجود دارد.
فرانسه بعد از ایاالت متحده امریکا، بریتانیا، آلمان و ایتالیا، پنجمین 
کشوری است که بیشترین نیروی نظامی را در ده سال گذشته در 
و  طالبان  با  ساله  یازده  جنگ  در  فرانسه  است.  داشته  افغانستان 

القاعده، 88 سرباز خود را از دست داده است.
ماموریت نظامی در کاپیسا برای فرانسه خونبارترین ماموریت بوده 
است و 60 تن از سربازان این کشور در این والیت کشته شده اند. 
سربازان فرانسوی در سال 2008 در این والیت مستقر شدند و بعد 

از آن درگیری با طالبان نیز افزایش یافت.
فرماندهان نظامی فرانسوی و افغان می گویند که حاال والیت کاپیسا 
به ثبات رسیده است. جنرال الیور دی باوینچوف، فرمانده نیروهای 
این  در  محله یی  که  ام  ندیده  »من  گفت:  افغانستان  در  فرانسوی 

منطقه دوباره به تصرف شورشیان درآمده باشد«.
با این هم، تصور می شود که دست کم دو ولسوالی از شش ولسوالی 
والیت کاپیسا در کنترول شورشیان قرار دارند. حاال مسوولیت های 
سپرده  افغانستان  پولیس  و  سرباز   4700 به  کاپیسا  والیت  امنیتی 
شده است. همچنان 250 سرباز امریکایی از نیروهای افغان در این 

والیت حمایت می کنند.
حکومت فرانسه بعد از یک سلسله حمالت در سال 2011 و 2012، 
تصمیم گرفت که نیروهای رزمی خود را زودتر از افغانستان خارج 
سازد. نیکوال سرکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه اعالم کرده 
به   20013 سال  در  افغانستان  در  را  نیروهایش  ماموریت  که  بود 
پایان می رساند، اما فرانسوا اوالند، رییس جمهور کنونی فرانسه 
گفت که در آخر سال 2012 به ماموریت جنگی نیروهای کشورش 

خاتمه می دهد.

پاکستان د سولې په پروسه...
 ال خپلو همکاریو ته پراختیا ورکړي.

کاوه  ټینګار  دې  په  کیاني  اشفاق  کړه،  زیاته  فیضي  ایمل 
پراخې  ډېرې  ال  دې  اړیکې  پاکستان  او  افغانستان  د  چې 

شي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا د سولې د پروسې 
چارواکیو  پوځي  د  پاکستان  د  به  اړه  په  افغانستان  د  او 

په  پاکستان  وویل،  کنه؟  وی  شوی  بدل  لیدلوری  او  نظر 
لومړی  واخیستل،  دې وروستیو کې ځینې مثبت ګامونه 
طالب  پاکستان  غوښتنه  په  شورا  عالي  د  سولې  د  چې  دا 
مشران خوشې کړل، اشفاق کیاني افغانستان ته سفر وکړ 
او  ولیدل  سره  کرزي  ولسمشر  له  یې  خبرو  په  سولې  د  او 

دواړه هېوادونه اوس ډېرې اړیکې لري.
سولې  د  همدارنګه  کیاني  اشفاق  وویل،  ویاند  ولسمشر  د 
د  او  پړاو  دویم  د  ته  رباني  الدین  صالح  مشر  شورا  عالي  د 

امنیتي مسایلو په اړه د بحث لپاره د ملي دفاع وزیر جنرال 
بسم اهلل محمدي ته اسالم اباد ته د ورتګ بلنه ورکړه چې 
د دواړو چارواکیو له لوري ومنل شوه او په نېږدې وخت کې 
به د سولې د عالي شورا مشر او د ملي دفاع وزیر پاکستان 

ته سفر وکړي.
هغه همدارنګه وویل چې تېره ورځ د برېټانیا لوی درستیز 
د  کې  لیدنه  جال  یوې  په  سره  کرزي  ولسمشر  له  هم 

افغانستان پر وضعیت خبرې اترې وکړې. 
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         منوچهر

بنیادگرایی در دو سه دهۀ اخیر در افغانستان و منطقه، 
جدای از این که تبعات بسیار بد سیاسی را در کشور 
و منطقه به وجود آورد، برخی از پیامدهای نهایت بد 
اجتماعی را هم به بار نشاند که به دلیل پر رنگ بودن 
از  آن  اجتماعی  پیامدهای  پدیده،  این  سیاسی  وقایع 

نظرها به دور مانده است.
تا دهه های قبل در افغانستان، بر عالوة بخش بزرگی از 
جمعیت این کشور که مسلمانان بودند، شمار زیادی از 
سیک ها، هندوها، یهودیان و... نیز زنده گی می کردند. 
دشواری های  با  هم  در گذشته ها  اقلیت  این  آن که  با 
چنان  بودند-  روبه رو  تعصب،  از  ناشی  که  زیادی 
تا  می ساخت  مجبور  را  آنان  گذشته  دولت های  که 
از  مشخص  رنگ  با  چادرهایی  و  کاله ها  پوشیدن  با 
مسلمانان تفکیک گردند- اما در سه چهار دهۀ پسین 
که بنیادگرایی  اوج گرفت، این اقلیت مذهبی بیش از 

همه دچار آسیب شده اند.
چند روز قبل جماعتی از این اقلیت سک و اهل هنود، 

به تظاهرات  در مقابل ارگ ریاست جمهوری دست 
برای  مسلمانان  از  برخی  که  کردند  ادعا  و  زدند 
سیک ها و هندوها اجازه نمی دهند تا در جاهای معین 
جمله  از  مذهبی شان،  مراسم  خودشان  به  مختص  و 

سوزاندن اجساد مرده گان  شان را انجام بدهند.
مردم  این  حق  رسمًا  کشور  اساسی  قانون  آن که  با 
همان  مبنای  بر  هنوز  تا  جامعه  اما  است،  پذیرفته  را 
نپذیرفته  را  این حق  شد،  یادآوری  آن  از  که  تبعاتی 
انجام  در  هندوها  و  سیک ها  این که  از  جدای  است. 
اجتماعی  معامالت  در  دارند،  مشکل  مذهبی  مراسم 
مشکالت  این  هستند.  عدیده یی  معضالت  دچار  هم 
مذهبی ست،  تعصبات  از  ناشی  عمده  به صورت  که 
برای  و  کرده  سرایت  اجتماعی  ساحت  سایر  به  حتا 
ساخته  دشوار  افغانستان  در  را  زنده گی  اقلیت  این 
است. چندی قبل یکی از اتفاقات جالبی را در کارتۀ 
پروان کابل- که از گذشته ها تا کنون مکان بودوباش 
هندوها و سیک ها بوده است- مشاهده کردم که از هر 
تقریبًا ده دوازده  لحاظ جالب می نمود. یک پسربچۀ 

سالۀ سیک، از سوی جمعی از بچه های محل محاصره 
شده بود و این بچه ها مصر بودند که پسربچۀ سیک 
گریه  فقط  میانه  این  در  پسربچه  شود.  مسلمان  باید 

می کرد.
  چنین برخوردهای از کجا ناشی می شود؟

بنابر  افغانستان  در  خانواده ها  که  نیست  تردیدی 
رویۀ  به  بیشتر  مذهبی،  آموزش های  گرفتن  دست کم 
تعصب مذهب تکیه می کنند و کودکان را همان گونه 
دیگر  مذاهب  برابر  در  بچه گی  از  که  می آورند  بار 
اندک  که  همین جاست  از  باشد.  متعصب  و  حساس 
اندک پس از سال های طوالنی، این کودکان با گرایش 
کاماًل مذهبی و خشن بار می آیند که نه تنها دست به 
حذف و از بین بردن سایر اقلیت های مذهبی می زنند، 

بل که هم مذهب خودشان نیز در امان نمی ماند.
در  ناراض  هندوهای  و  سیک ها  که  نیست  تردیدی 
و  هستند  جانب  به  حق  زیادی  حدود  تا  افغانستان 
دولت بنابر حکم قانون باید از حقوق آن ها محافظت 
کند، اما این بار مشکل این اقلیت مذهبی باالتر و بیشتر 
از حمایت دولت است. چون با جامعه یی روبه روست 
که همین گونه به بار آمده است. می طلبد که حکومت 
برای زدودن تعصبات  فعال جامعۀ مدنی  نهادهای  و 
موجود در برابر اقلیت های دیگر مذهبی دست به کار 
شوند و تا جای ممکن با استفاده از تبلیغات، تربیه و 

آموزش این مشکل را کمتر سازند.
بسیار  عواقب  مذهبی  تعصبات  به  زدن  دامن  زیرا 
امروز  اندازة  به  گذشته  در  چند  هر  وخیمی  دارد. 
بنابر  اما  نبود،  افغانستان  دامن گیر  مشکل  این 
مبنای  بر  پاکستان- که بسیار زیاد  برنامه های سیاسی 
تفرقه افگنی های انگلیسی وار مذهبی استوار است- این 
مشکل به افغانستان نیز سرایت کرد. شک وجود دارد 
که بسیاری از این...        ادامه صفحه 7

مردههايشانراکجاآتشزنند؟

سفیر هند در کابل:

سالآیندهاستخراجمعدنحاجیگگ
شروعمیشود

گذاران  سرمایه  که  است  کرده  اعالم  کابل  در  هند  سفیر 
هندی را تشویق می کند تا آنان در بامیان سرمایه گذاری 

کنند.
به والیت  که  در سفری  کابل  در  هند  سفیر  پاردیا  گوتم 
بامیان داشته گفته است که بامیان از والیت های امن کشور  
است و جاذبه های گردشگری نیز در این والیت نسبت به 

سایر مناطق افغانستان مناسب تر است.
سفیر هند روز دوشنبه به بامیان رفت و با مقام های محلی 

این والیت دیدار و گفت وگو کرد.
گوتم پاردیا از از پارک ملی بند امیر، معدن آهن حاجی 

گگ و مناطق توریستی بامیان دیدار کرد.
سفیر هندوستان به خبرگزاری بخدی گفت: »برای بررسی 
و مطالعه زمینه های سرمایه گذاری و کمک های بشر دوستانه 

هندوستان به مردم بامیان به این والیت سفر کرده ام.«
معدن حاجی  از  استخراج  که  کرد  اعالم  سفر  این  در  او 
هندی  خصوصی  شرکت  یک  سوی  از  آینده  سال  گگ 

شروع خواهد شد.
پاردیا می گوید که زمینه های زیادی در بامیان وجود دارد تا 

تاجران هندی در این والیت سرمایه گذاری کنند.
بنابر  بامیان  به  ما  »کمک های  گفت:  کابل  در  هند  سفیر 
هندوستان  است،  هندوستان  و  افغانستان  بین  توافقات 
آموزش  و  زراعت  های  بخش  در  که  است  عالقه مند 

وپرورش به بامیان کمک کند.«
 این نخستین سفر آقای گوتم پاردیا به بامیان خوانده شده 
است و او در جریان این سفر وعده داد که کشورش یک 

مکتب را در بند امیر می سازد.
از  پایتخت هند،  نو  اخیر در دهلی  حامد کرزی در سفر 
سرمایه گذاران این کشور خواست تا در افغانستان سرمایه 

گذاری کنند.
در  اقتصادی  پروژه  چندین  سفر،  این  در  کرزی  آقای 

بخش های مختلف را با هند امضا کرد.
گویند  می  اقتصادی  مسایل  کارشناسان  از  شماری      
هند  نظامی  های  رقابت  و  افغانستان  در  امنیت  نبود  که 
سرمایه  فراروی  اساسی  های  چالش  از  یکی  پاکستان  و 

گذاران هندی در افغانستان خوانده شده است.
با این حال، سفیر هند در کابل می گوید که ما در افغانستان 

با هیچ کشوری رقابت نداریم.
با  ساله  هزار  پنج  رابطه  هندوستان  که  کرد  تاکید  پاردیا 
را  این روابط  نمی تواند  دارد و هیچ کشورشی  افغانستان 

دگرگون کند.
با  کشورش  رقابت  مورد  در  کابل  در  هند  سفیر  اگر چه 
سال  یازده  در  اما  نگفت  چیزی  افغانستان  در  پاکستان 
گذشته بارها منافع هند در افغانستان مورد حمله طالبان که 
به شدت از سوی پاکستان حمایت می شوند، قرار گرفته 
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هزارانکودک
درهراتکارشاقهمیکنند

بشر  کنفرانس های حقوق  تاالر  در  کودک  جهانی  روز  از 
هرات روز گذشته بزرگداشت به عمل آمد.

در محفلی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود، سید 
عبدالقادر رحیمی رییس ساحوی کمیسیون حقوق بشر در 
هرات، خانم بصیره محمدی رییس کار و امور اجتماعی، 
شمس الدین عثمانی مسوول بخش برنامۀ موسسۀ وارچا 
اشتراک  شده گان  بیجا  و  خیابانی  کودکان  از  شماری  و 

داشتند.
کننده گان  امضا  از  یکی  افغانستان  که  رحیمی گفت  آقای 
افغانستان  دولت  می باشد؛  کودک  حقوق  کنوانسیون 
رفتن  مکتب  که  کنوانسیون  این  خواسته های  از  قسمتی 
و واکسیناسیون کودکان می باشد را تطبیق کرده است، اما 
شاقه  کارهای  به  دست  کودکان  از  شماری  نیز  اکنون  تا 
زده، معتاد و یا محروم از تحصیل می باشند و یا مجبور به 

ازدواج می شوند.
وی گفت نظر به آماری که نشر شده سه تا ده هزار کودک 
خیابانی در هرات وجود دارند، اما آماری که نزد کمیسیون 
ساحوی حقوق بشر در هرات وجود دارد، نشان می دهد 
که از سه تا پنج هزار کودک خیابانی در هرات وجود دارند 
و  بشر  حقوق  کمیسیون  مسووالن  نگرانی  سبب  این  که 

نهادهای حمایت از کودکان شده است.
خانم محمدی گفت که بیشترین...          ادامه صفحه 6

کنفرانسملي
ریفورمسیاسیو اجندایملیـ
ایجادصلحپایداردرافغانستان

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
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