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همة عيب هاي ما بخشودني هستند، مگر آن كه بكوشيم 
آن ها را پنهان كنيم.

فرانسواال روشه فوكو

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

ننگرهار؛ مرکز فساد اداری
نمایندة ملکی امریکا در ننگرهار:

کاش از شر شیرزی رهایی یافت

د  علماوو  د  والیت  دې  د  چې  وایي،  چارواکي  کندهار  د 
شورا مشر مولوي تور جان د امنیتي ځواکونو له لوري نیول 

شوی دی.
په هغه والیت کې د سولې د ځایي شورا مشر عطامحمد 
احمدي له ماندګار ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، چې 
امنیتي  د  مهال  پر  شپې  د  وړاندې  ورځې  دوه  نوموړی 
چې   دا  زیاتوي،  خو  دی؛  شوی  نیول  لوري  له  ځواکونو 
نوموړی ولې نیول شوی او په...             ادامه صفحه 6

این حرف را که رشوت خواران، اختالس گران، قاتالن و ... 
پس از دستگیری، دوباره رها می شوند، همه می زنند. این 
حرف، حرف مردم است. تکرار این سخن از زبان متولیان 

امور، چه نقشی در تحکیم و انفاذ قانون دارد؟
مردم می دانند که به چنین بالهایی سردچار اند، مردم 

می دانند که قاتل و دزد و راهزن و فاسد، پس از 
دستگیری دوباره رها می شوند؛ اما نمی دانند که: چه 

کسانی این ها را دوباره رها می کنند، چه کسانی باعث 
می شوند که آن ها را آزاد کنند، چرا حکومت در برابر 

این همه بی قانونی کاری نمی کند.

کرد  تاکید  افغانستان  به  سفر  در  ایتالیا  وزیر  نخست 
نه  است،  تحول  سال  افغانستان  برای   2014 سال  که 
سال برگشت به گذشته. این نگرانی وجود دارد که با 

خروج نیروهای بین المللی، افغانستان بار دیگر گرفتار 
بحران شود. 

ماریو  و  افغانستان  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
انتخابات  با  رابطه  در  ایتالیا  وزیر  نخست  مونتی، 
از  جهانی  حمایت  و  انتقال  پروسه  ریاست جمهوری، 

افغانستان پس از سال 2014 گفت وگو کردند.
ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه به کابل 
رییس جمهور  با  کنفرانس خبری  در یک  و  کرد  سفر 
کرزی گفت: »ما چشم به راه سال 2014 هستیم؛ سالی 
که سال تغییر و تحول خواهد بود، نه سال برگشت. 
این سال، سال ترقی است. ایتالیا در کنار سایر کشورها 

و  داد  خواهد  ادامه  افغانستان  از  را  خود  حمایت 
افغانستان تنها نخواهد گذاشت«.

نخست وزیر ایتالیا گفت که کشورش و افغانستان در 
ششم جنوری 2012 سند همکاری های استراتژیک را 
امضا کرده و در حال حاضر آن را تطبیق می کنند. این 
ایتالیا  سند،  این  براساس  که  کرد  تاکید  ایتالیایی  مقام 
افغانستان  متعهد است که از پیشرفت، ترقی و آبادی 

حمایت کند.
انتخابات  از  ایتالیا  که  افزود  همچنان  مونتی  آقای 
حمایت   2014 سال  در  افغانستان  ریاست جمهوری 
می کند. او گفت این انتخابات...        ادامه صفحه 6
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رویکرد جدید حکومت؛
اظـهار عجز در برابر 

هیوالی قانون شکنی

نخست وزیر ایتالیا:

2014 ســال ترقی افغانستان است
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دو  از  یکی  برنده شدن  می گوید  افغانستان  حکومت 
امریکا،  انتخابات  در  دموکرات  و  نامزد جمهوریخواه 
از  اقتصادی  و  نظامی  سیاسی،  حمایت  در  تغییری 

افغانستان به وجود نمی آورد.
خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
بین  استراتژیک  همکاری های  سند  امضای  می گوید 
انتخابات  نتیجه  تا  می شود  سبب  امریکا  و  افغانستان 
دو  بین  روابط  در  تغییری  امریکا  ریاست جمهوری 

با  همکاری های  تداوم  برای  »ما  نکند:  ایجاد  کشور 
درازمدت  استراتژیک  همکاری های  توافقنامه  امریکا، 
را امضا کرده ایم و مطمین هستیم که هر شخصی که 
برنده انتخابات امریکا شود، به تطبیق مکمل موافقتنامه 
همکاری های درازمدت بین دو کشور کماکان متعهد 

باشد«.
اما تحلیلگران مسایل سیاسی می گویند در صورتی که 
میت رامنی از حزب...       ادامه صفحه 6
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پرداختن  مقام ها،  اصلِی  سرگرمِی  روزها  این 
به  موسوم  کرزی،  آقای  تاریخی)!(  فرمان  به 
 164 در  که  فرمانی  است؛   45 شماره  فرمان 
پاسخ گوی  می تواند  گویا  و  شده  تنظیم  ماده 
تمام نیازهای جامعه باشد؛ نیازهایي که ظرف 
یک دهه برآورده نشده اند و حاال با این فرمان 

مشعشع، جامة عمل می پوشند!
در راستای اجرای این فرمان وزارت اطالعات 
اقدام های  رشته  یک  هم  کشور  فرهنگ  و 
فرهنگ  غنای  برای  را  بنیادی  و  اساسی 
شاهد  روزها  این  ما  و  کرده  آغاز  افغانستان 
اقدام های  این  از  یکی  هستیم.  آن ها  انجامِ 
تهاجم  مسالة  به  پرداختن  بنیادین،  و  کارساز 
نوع  آن  از  فرهنگی  تهاجم  است.  فرهنگی 
اصطالحات غیرقابل تاویل می تواند باشد که 
هرجا مشکلی به وجود آمد، می توان ریشه های 
کرد.  استخراج  اصطالح  این  درون  از  را  آن 
مثاًل برای سانسور و مانع تراشی در راه آزادی 
سری  یک  به  مقید  را  رسانه ها  می توان  بیان، 
فشارهایي کرد که زیاد دست از پا خطا نکنند 
آن  درخشاِن  کارکردهای  و  حکومت  بر  و  

ُخرده نگیرند. 
برای مبارزه با تهاجم فرهنگی و اجرای فرمان 
مقام های وزرات  شماره 45 رییس جمهوری، 
اطالعات و فرهنگ کشور دستور داده اند که 
سردرِ  و  تابلوها  روی  از  نامانوس  واژه های 
البته  شود.  برداشته  فروشگاه ها  و  مغازه ها 
از  آن ها،  ارتقای  و  فرهنگ  و  زبان  به  توجه 
ولی  باشد؛  می تواند  دولت  یک  الویت های 
مساله یی سبب  که چنین  امر  این  بر  تاکید  با 

تخریش اذعان عمومی نگردد. 
وقتی تصویرهایي از مبارزه با تهاجم فرهنگی 
تماشا  رسانه ها  طریق  از  هرات  شهر  در  را 
می کردم، متعجب و حیرت زده شدم. عده یی 
با زور اسلحه و پولیس )اگر این واژه مصداق 
تهاجم فرهنگی نباشد( در حال پاک کردن و به 
زیر آوردِن تابلوهای فروشگاه ها و مغازه های 
مردم بودند. با دیدن این صحنه ها این پرسش 
با چنین شیوه یي  آیا  که  کرد  ذهنم خطور  به 
می شود با واژه گان نامانوس به اصطالح آقایان 

مبارزة ثمربخش انجام داد؟ 
بدون تردید پاک کردن زبان از واژه های بیگانه 
و نامانوس، کاری ستودنی و زیباست؛ اما این 
کار به ساده گی و بدون در نظرداشت جوانب 
لحظه  همین  نیست.  شدنی  قضیه،  حساس 
صدها واژه بدون آن که جایگزین های مناسبی 
باشند،  داشته  کشور  رسمی  زبان های  در 
وارد زبان و حوزة علم و فرهنگ شده اند و 
ویژه  به  اند.  برخوردار  هم  باالیی  کاربرد  از 
کاماًل  فناوری  و  اندیشه  در حوزة  مساله  این 

هویداست. اما این سکه روی دیگری هم دارد 
و آن این که صدها واژة دیگر وارد زبان های 
رسمی کشور شده اند که جایگزین های مناسب 
این که  برای  کرد.  سراغ  آن ها  برای  می توان 
چنین مسالة مهمی به یک امر پیش پا افتاده و 
باید  تبدیل نشود، دولت  شعاری )مثل حاال( 
از آغاز تدابیر الزم را روی دست می گرفت و 
اکادمی علوم  به ویژه در  نهادهای مشخصی، 
کشور، به واژه سازی و معرفی واژه گان مشابه 

در زبان های رسمی کشور اقدام می کردند. 
دروازه های  سر  از  تابلو  چند  برداشتن  صرفًا 
کار  صورت  هیچ  به  فروشگاه ها،  و  مغازه ها 
درست و مناسبی نیست. مردم حق دارند برای 
جلب مشتری و ایجاد جاذبه های بازار، از نام ها 
و واژه گان مختلف بدون در نظرداشت مرز و 
جغرافیا استفاده کنند. مگر زبان های اروپایی از 
این امر مستثنا بوده اند و آن ها هیچ واژة بیگانه 
شاید  نداده اند.  راه  زبانِی خود  در ساحت  را 
استفادة بی رویه از واژه گان بیگانه، نمودار یک 
نوع اغتشاش زبانی در یک کشور باشد؛ ولی 
و  داد  و  جهانی  جدید  وضعیت  به  توجه  با 
ستدهای فرهنگی، می توان درک کرد که این 

وضعیت خیلی هم دور از انتظار نیست. 
چند  تابلوهای  اسلحه،  زور  به  شاید  دولت 
که  واژه یی  ده ها  با  ولی  کند،  پایین  را  مغازه 
چه  شده،  گذاشته  دولتی  نهادهای  روی 

می کند؟ 
برخی آقایان که مشخص است چه افکاری در 
سر دارند، تاب شنیدن واژه هایي مثل دانشگاه، 
شهرداری و فرماندهی را ندارند و آن گاه دم 
از مبارزه با تهاجم فرهنگی می زنند. اگر قرار 
پاک  اقدامی در جهت  به  است دولت دست 
کردن واژه گان نامانوس در سطح کشور بزند، 
نهادهای  اسامی  حال  به  فکری  باید  نخست 
پولیس،  ترافیک،  مثل  غیردولتی  و  دولتی 
کند.   ... و  هوتل  رستورانت،  کادستر،  بانک، 
با  انترکانیننتال،  نام  به  داریم  هوتلی  کابل  در 
این  آیا  کرد؟  برخورد  باید  چه گونه  نام  این 
نام جزِو واژه گان نامأنوس شده نمی تواند؟ با 

کابل سرینا چه باید کرد؟ 
از جانب دیگر، واژه گانی وجود دارد که هنوز 
هیچ  آن ها  برای  کشور  رسمی  زبان های  در 
به ساده گی  نمی توان  و  نشده  ساخته  معادلی 
برای آن ها جایگزین های مناسبی پیدا کرد. با 
این گونه واژه گان چه گونه باید برخورد کرد؟ 

نخست  خشونتی،  با  توام  اقدام  هر  از  پیش 
باید شرایط اجرایی شدِن آن را به گونة دقیق 
فرهنگستان  دوری  سالیان  از  گرفت.  نظر  در 
زبان فارسی در کشور ایران فعالیت می کند که 
کار آن عمدتًا حفظ زبان بوده است. در این 

اصطالح  به  واژه گان  از  بسیاری  برای  کشور 
نامأنوس، واژه گان جدید ساخته شده و برخي 
از آن ها هم اکنون کاربرد دارند؛ ولی بسیاری از 
واژه گان ساخته شده از سوی این فرهنگستان 

نیز، مقبولیت عام نیافته و استفاده نمی شوند.
 برخورد با زبان از روی احساسات و با فرمان 
هم  نه  و  نمی رسد  جایی  به  رییس جمهوری 
می تواند نتایج مثبتی داشته باشد. این کار بیشتر 
زبانی  درهم ریخته گی های  و  اغتشاش  سبب 
می شود، تا این که کمک کند گویش وراِن یک 
فکر  خاصی  زبانِی  گسترة  در  به راحتی  زبان 

کنند و با یک دیگر تماس داشته باشند. 
همان گونه  رییس جمهوری   45 شماره  فرمان 

عرصه ها  دیگر  در  را  خود  ناکارآمدی  که 
این عرصه هم موجب  در  است،  کرده  ثابت 
این که:  دیگر  مسالة  شد.  خواهد  شرم  ساری 
نخواهیم، وارد فضای  بخواهیم و چه  ما چه 
بزرگ،  فضای  این  شده ایم.  جهانی  بزرگ 
امکانات گسترده یی را در برابر انسان معاصر 
نیست که  مثل گذشته  داده است. دیگر  قرار 
کشورها از حال یک دیگر خبر نداشتند. ما در 
دهکدة جهانی زنده گی می کنیم و این دهکده 
تاثیرات مثبت و منفِی خود را در تمام عرصه ها 

به جا می گذارد.
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احمد عمران

واژه های نامانوس چه گونه 
واژه هایي اند؟

 

از  جمعي  میاِن  در  که  رییس جمهور  شنبة  روز  سخنان 
مسووالِن رسانه ها و تحلیل گراِن اوضاع سیاسي کشور در 
ارگ ریاست جمهوري ایراد شد، از زاویه هاي زیادي قابل 

بررسي و تأمل است.
کشور  رسانه هاي  این که  بابت  از  رییس جمهور  نگراني   
دارند،  نشرات  افغانستان«  »خالف  تلویزیون ها  به ویژه 

پرسش هاي چندپهلویي را خلق مي کند. 
و  کشور  رسانه هاي  میان  تباني  نوعي  از  رییس جمهوري 
هراس  رواني«  »جنگ  یک  پیشبرد  در  خارجي  رسانه هاي 
رییس جمهوري،  هراس  پشت  که  است  این  پرسش  دارد. 

چه چیزي وجود دارد؟
آقاي رییس جمهور تنها از فعالیِت رسانه هایي گله مند است 
که تحلیل هایي خالف برداشت هاي ارگ ریاست جمهوري 
تبلیغاتي را  و یا شاید اشتباه را مطرح مي کنند و یا این که 
علیه شخِص وي سامان مي دهند و یا هم اوضاع افغانستان 
که  پیش بیني مي کنند  به گونه یي  از سال 2014  بعد  در  را 
مردم را از  اکنون نسبت به آن تاریخ نگران ساخته اند. این 
تا چه  این که  از  ـ جدا  آقاي کرزي  نظر  از  فعالیت ها  نوع 
و  ملي  منافع  خالف  ـ  است  استوار  واقعیت ها  بر  اندازه 

خیانت به کشور محسوب مي شود. 
رییس جمهور  نظِر جناب  و  تحلیل  این  با  مي توان  هرچند 
موافق یا مخالف بود؛ اما پیش از پرداختن به آن، این  پرسش 
فعالیت  از  میان مي آید که چرا ریاست جمهوري کشور  به 
برخي رسانه هاي تصویرِي دیگري که هر روز و شب خالف 
برنامه ریزي مي کنند و هر روز  افغانستان  وضعیت سیاسِي 
مردم را علیه یکدیگر تحریک مي کنند، چشم بسته مي گذرد 

و آن ها را در حیطة سرزنش و تحلیلش  جا نمي دهد؟
این دست از رسانه ها که فعالیت هاي شان را در سطح قومي 
سامان  داده اند و همواره  کوشیده اند حقایق را خالف واقع 
جلوه داده و حساسیت هاي داخلي را برانگیزند، خطرناک تر 
از رسانه هایي اند که گاهي گزارش کمیتة بین اللملي بحران 
را نشر کرده اند و یا هم گزارش و تحلیل منفِي یک رسانة 
سال  از  بعد  که وضعیت  تحلیل گري  اظهاراِت  یا  و  غربي 
کرده  توصیف  بیم هایي  با  همراه  و  نگران کننده  را   2014

است.
که  قومي  پشتوانه هاي  با  رسانه هایي  برابر  در  متأسفانه  اما 
را  زننده  و  تفرقه افکن  جامعه برانداز،  برنامه هاي  همه روزه 
برنمي خیزد.  از رییس جمهوري  نشر مي کنند، هیچ صدایي 
از  معلوم الحال،  رسانه هاي  این  صاحبان  آن که  حال 
هرکدام  آنان  و  کرزي اند  آقاي  سیاسي  نورچشمي هاي 
شده اند.  مقام  و  جاه  صاحب  ریاست جمهوري  ارگ  در 
و  قبیله یي  و  قومي  کور  اندیشه هاي  با  افراد  چنان  حضور 
بدنامي شخص  سبب  تاریک،  و  ارتجاعي  ذهنیت هاي  نیز 
رییس جمهوري شده، به او صفت قوم گرایي و تبارپرستي 
آسیب پذیر  به شدت  مردم  نزد  را  وي  جایگاه  و  چسپانده 

کرده است. 
سکوت  و  بي توجهي  که  است  این  پرسش  حاال 
رییس جمهوري به فعالیت این رسانه ها که ظاهراً در نزدیکي 
با او فعالیت دارند، چیست؟ آیا حمایت آقاي کرزي را از 
ایشان  این که جناب  یا  و  مي دهد  نشان  فعالیت هایي  چنان 

نشراِت آن رسانه ها را هیچ گاه ندیده است؟ 
حمایت  افکاري  چنین  از  کرزي  آقاي  که  است  واضح 
نمي کند؛ اما صاحبان این رسانه هاي مسموم و طالب گرا، به 
عنوان حامیان و همکاراِن او، تکیه گاهي براي خود ساخته 
و با استفاده از این موقعیت، برنامه هاي سیاه بیگانه گان را 
عملي مي کنند. متاسفانه کسي هم نیست که از چه گونه گي 
ارایه  دقیق  گزارشي  رییس جمهور  به  رسانه ها  آن  فعالیِت 

کند. 
در  که  مسموم  رسانه هاي  این  پشت  در  که  است  واضح 
جهِت برانگیختِن اقوام و ایجاد نفاق و شقاق کار مي کنند، 
دست آي.اس.آي قرار دارد؛ چنان که در گذشته امنیت ملي 

کشور دربارة آن ها وضاحت کامل داده است. 
است  این  رییس جمهوري  به شخص  ما  پیشنهاد  بنابراین، 
یا  با آن نوع رسانه هایي که طالباني  که حساِب خویش را 
پاکستاني مشرب اند، روشن بسازد. مبادا برآیند فعالیت آن ها، 
افغانستان را به یک جنگ خانمان سوزِ دیگر بکشاند؛ چیزي 
که به نظر مي رسد صاحبان این رسانه هاي سیاه، به سوي 

آن حرکت کرده اند.

جناب رییس جمهور!
رسانه هاي »مسموم« را 

جدي بگیرید!

فرمان شماره 45 
رییس جمهوری همان گونه 
که ناکارآمدی خود را در دیگر 
عرصه ها ثابت کرده است، 
در این عرصه هم موجب 
شرم  ساری خواهد شد. مسالة 
دیگر این که: ما چه بخواهیم و 
چه نخواهیم، وارد فضای بزرگ 
جهانی شده ایم. این فضای 
بزرگ، امکانات گسترده یی را 
در برابر انسان معاصر قرار داده 
است. دیگر مثل گذشته نیست 
که کشورها از حال یک دیگر خبر 
نداشتند. ما در دهکدة جهانی 
زنده گی می کنیم و این دهکده 
تاثیرات مثبت و منفِی خود را در 
تمام عرصه ها به جا می گذارد
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تنش جدید میان

 انگلـیس و اتحادیة اروپـا

دولت انگلیس در ماه های گذشته بیش از پیش از اتحادیه 
دو  میان  چالش  جدیدترین  است.  گرفته  فاصله  اروپا 
طرف بر سر افزایش بودجه اتحادیه اروپاست. آیا ادامه 
سیاست دولت کامرون سبب خروج انگلیس از اتحادیه 

اروپا خواهد شد؟
اتحادیه  بودجه  افزایش  مخالف  شدت  به  انگلیس 
و  نگرانی  سبب  کامرون  دولت  سیاست  اروپاست. 
عصبانیت مسئوالن اتحادیه اروپا در بروکسل شده است.

یانوش لواندوسکی، کمیسر مالی اتحادیه اروپا، از دولت 
انگلیس خواست که هرچه زودتر تصمیم خود را برای 
ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا روشن کند. لواندوسکی 
در یک مصاحبه ی مطبوعاتی گفت: بریتانیا باید به طور 
شفاف بگوید که آیا آینده خود را در اتحادیه اروپا می بیند 

یا خیر.
با  اروپا  که  داشت  انتظار  نمی توان  لواندوسکی  گفته  به 
افزایش  مخالف  انگلیس  یابد.  توسعه  محدود  بودجه 
بودجه اتحادیه اروپا در سال های آتی است. بنا به تصمیم 

کمیسیون مالی اتحادیه اروپا قرار است که بودجه اتحادیه 
هزار  یک  بر  بالغ   2020 تا   2014 سال های  برای  اروپا 

میلیارد یورو باشد.
محافظه کاران و منتقدان اروپای متحد در انگلیس نه تنها 
کرده اند  اعالم  بلکه  هستند،  مخالف  بودجه  افزایش  با 
که لندن باید سهم خود در صندوق مشترک کشورهای 
نیز  انگلیس  در  کامرون  دولت  دهد.  کاهش  را  اروپایی 
افزایش  و  است  کنونی  سهمیه  پرداخت  خواهان  تنها 
بودجه اتحادیه اروپا را در شرایط کنونی »غیرواقع بینانه« 

می خواند.
به گزارش دویچه وله، البته برخی سیاستمداران انگلیسی 
نیز مواضع نخست وزیر این کشور را خطا می دانند. نیک 
دولت  در  کامرون  متحد  و  لیبرال  حزب  رهبر  کلگ، 
ائتالفی، و همچنین کن کالرک، وزیر پیشین دادگستری 
انگلیس، به صراحت اعالم کرده اند که قصد کامرون برای 

استفاده از حق وتو در بروکسل »اشتباهی جدی« است.
اتحادیه اروپا در روزهای 22 و 2۳ نوامبر درباره بودجه 

مشترک کشورهای اروپایی تصمیم خواهد گرفت. دیوید 
کامرون پیشاپیش اعالم کرد در صورتی که نشست آتی 
بر وفق مراد انگلیس پیش نرود این کشور از حق وتوی 

خود برای تنظیم بودجه استفاده خواهد کرد.
به همین دلیل بسیاری از سیاستمداران اروپایی با نگرانی 
اروپایی  کشورهای  نمایندگان  نشست  برپایی  انتظار  در 
هستند. سخنگوی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در این 
باره گفت: ما همه ی تحوالت سیاسی در کشورهای عضو 

را به دقت زیر نظر داریم.
انگلیس در ماه های گذشته هرچه بیشتر از اتحادیه اروپا 
فاصله گرفته است. مهمترین نمونه اخیر مخالفت انگلیس 
با پذیرش قواعد فراملی در تنظیم بودجه کشورهای عضو 
بود. دولت کامرون همچنین در ماه گذشته اعالم کرد که 
در 1۳0 پروژه در زمینه همکاری های پولیس و دستگاه 

قضایی کشورهای اروپایی مشارکت نخواهد داشت.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، طی روزهای آینده مهمان 
دیوید کامرون در لندن خواهد بود. یکی از موضوعات 
محوری در گفت وگوهای رهبران دو کشور آینده اتحادیه 

اروپا و نقش انگلیس در آن خواهد بود.
در  کشور  این  پیشنهادات  که  می داند  به خوبی  انگلیس 
کشور   26 از  کشور   1۷ ندارد.  طرفداری  اروپا  اتحادیه 
عضو اتحادیه اروپا جزو دریافت کنندگان کمک های مالی 
بودجه  کاهش  با  هیچ وجه  به  و  هستند  اتحادیه  این  از 

مشترک موافق نیستند.
اما در ضمن کشورهای ثروتمند در اتحادیه اروپا از جمله 
آلمان نیز از افزایش بودجه اتحادیه اروپا در شرایط سخت 
کارشناسان  برخی  گفته  به  نیستند.  خشنود  کنونی  مالی 
اقتصادی »اتحادیه اروپا می تواند در بسیاری از عرصه ها 

از جمله هزینه های اداری دست به صرفه جویی زند.«
به رغم برخی انتقادات مشترک از سوی انگلیس و آلمان 
اروپا، دولت مرکل نمی تواند  اتحادیه  بودجه  افزایش  به 
پیش  در  اروپا  اتحادیه  توسعه  با  مخالفت  در  سیاستی 
گیرد. دولت مرکل اعالم کرده است که خواهان تنظیم هر 

چه سریعتر بودجه اتحادیه اروپا در ماه نوامبر است.
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چه کسی پیروز 
انتخابات امریکا می شود؟

اردوغان: 
حزب عدالت و توسعه در ترکیه »انقالب« 

به پا کرد
برای چهارمین بار 
طارق الهاشمی به اعدام 

محکوم شد رجب طیب اردوغان گفته است: حاکمیت 10 
ساله حزب عدالت و توسعه یک »انقالب« در 
فضای سیاسی ترکیه ایجاد کرده و به میراث 
کودتاهای نظامی پایان بخشیده و باعث تحقق 

خواست مردم در کشور شده است.
طیب  رجب  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اردوغان نخست وزیر ترکیه، در نشست ساالنه 
حزبش در نزدیکی انقره اظهار داشت: نه تنها 
یک  بلکه  آمد  کار  سر  بر  جدید  حزب  یک 

انقالب در ذهنیت سیاسی ترکیه به راه افتاد.
حزب عدالت و توسعه وابسته به اردوغان در 
انتخابات سوم نوامبر سال 2002 پیروز شد و 

از آن زمان تاکنون قدرت را در دست داشته است.
اردوغان افزود که حزبش یک درک جدید از سیاست 

را معرفی کرده است.
به  معتقد  توسعه  و  عدالت  حزب  کرد:  اعالم  وی 
دموکراسی پیشرفته، حقوق و آزادی و ذهنیت نخبگان 
سیاسی  فضای  بر  دهه گذشته  یک  در طول  که  است 

ترکیه تسلط داشته است.
به  که  مرتب  طور  به  که  سخنرانی  یک  در  اردوغان 
داشت:  اظهار  می شد،  قطع  حاضران  تشویق  دلیل 
کار  سر  بر  پیش  دهه  یک  از  واقعی  جمهوریخواهان 

آمده اند.
آغاز  یک  و  عطف  نطقه  یک  را  نوامبر  سوم  اردوغان 
جدید نه تنها برای حزب عدالت و توسعه بلکه برای 

کل کشور دانست.
اردوغان پس از روی کار آمدن در سال 2002 قدرت 
ارتش مقتدر این کشور را کاهش داد، ارتشی که خود را 
محافظ اصول سکورالیسم در ترکیه می داند و در طول 
نیم قرن گذشته چهار کودتا کرده و همچنین در گذشته 
حزب عدالت و توسعه را تهدید به ممنوعیت فعالیت 

سیاسی کرده است.
اردوغان در اشاره به ارتش اظهار داشت: نه کشور و نه 
جمهوری به محافظ نیاز ندارند. ملت »یک پرستار بچه« 
نمی خواهند. این ملت بزرگ دارای قدرت محافظت از 

جمهوری و کشور خود هستند.

دولت اردوغان اختیارات جنرال های ارتش این کشور 
را کاهش داده و گفته می شود بیش از ۳00 افسر ارتش 
اتهام توطئه چینی برای کودتا علیه حزب عدالت و  به 

توسعه به پشت میله های زندان رفته اند.
باشد  ترکیه خاطرنشان کرد: شاید ممکن  نخست وزیر 
اما  کرد  حکومت  کشور  بر  نخبه  عده یی  با  بتوان  که 
مردم  از  را  قدرت  باید  دموکراتیک  در یک جمهوری 

گرفت.
توسعه،  و  عدالت  حزب  گذشته،  سال   10 طول  در 
نابسامان  اقتصادی  اقتصاد ترکیه را متحول و وضعیت 
اقتصاد  یک  به  تبدیل  را   2001 سال  در  کشور  این 
پررونق کرده است. تنها در طول دو سال گذشته رشد 

اقتصادی این کشور بیش از هشت درصد بوده است.
اقتصادی  دستاوردهای  به  خود  سخنرانی  در  اردوغان 

دولت و ساخت پروژه های زیرساختی اشاره کرد.
شدن  متزلزل  نگران  که  کرد  اعالم  ترکیه  اپوزوسیون 
این  سنت های سکوالر ترکیه است و سکوالریسم در 

کشور به خاطر اردوغان و حزبش در خطر است.
برخی  غذای  اعتصاب  درخصوص  همچنین  اردوغان 
افراد برای آزادی رهبر شورشی خود اظهار داشت: ما 
شما  اینکه  خاطر  به  را  تروریست ها  رئیس  نمی توانیم 

می خواهید آزاد کنیم.
آزادی  برای  تن   ۷00 به  نزدیک  که  درحالیست  این 

عبداهلل اوجاالن اعتصاب غذا کرده اند.

در حالی که تنها دو روز به انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
تقریبا  گذشته  هفته  چند  طی  نظرسنجی ها  نتایج  مانده،  زمان 
یکسان است. کارشناسان علوم سیاسی می گویند اگرچه پیش 
دشواری  کار  فعلی  زمانی  مقطع  در  انتخابات  این  پیروز  بینی 
است، اما محاسبات انتخاباتی به نفع باراک اوباما است و او در 

تعدادی از ایالت های مهم از رامنی پیشی گرفته است.
ارشد  کارشناس  مان،  توماس  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
علوم سیاسی در امریکا که در موسسه بروکینگز فعالیت دارد، 
می گوید در مقطع فعلی اوباما پیشتاز است و او کمپن موثرتری 

نسبت به رامنی داشته است.
مان می افزاید، بنیادهای انتخاباتی از جمله انتخاب مجدد یک 
اقتصاد  و  شده اند  قطبی  شدت  به  که  احزابی  جمهور،  رییس 
به  نسبت  مهمتری  عوامل  است  مثبت  مسیر  در  که  نابسامان 
دیگر موارد انتخاباتی بوده اند و می توانند عوامل اصلی در تعیین 

تصمیم مردم باشند.
وعده های اوباما برای افزایش اشتغالزایی و نوع مدیریت او در 
جریان طوفان سندی باعث پیشتازی او شده است و این، کار 
با کنگره  را برای رامنی که مدعی است همکاری کارآمدتری 
خواهد داشت و اقتصاد رکودزده را احیا می کند، سخت کرده 

است.
مرکز سیاست گذاری  در  دموکراسی  پروژه  مدیر  فورتیر،  جان 
بسیار  رامنی  و  اوباما  بین  رقابت  می گوید  امریکا،  فراحزبی 
نزدیک است البته اوباما در چندین میدان نبرد و در ایالت های 

مهم پیشتاز است.
پیروزی در این ایالت ها به معنای انتخاب مجدد اوست و مهم 

نیست که نتیجه کل آراء ملی چه باشد.
فورتیر به شینهوا گفت: من انتظار دارم که رقابت بسیار نزدیک 
در انتخابات باشد و تنها چند ایالت تعیین کننده نتیجه انتخابات 

باشند.
نتیجه  تعیین  در  بسیار مهمی  نقش  اوهایو  در  انتخابات  نتیجه 
بودن  دارا  با  اوهایو  دارد؛  امریکا  در  شنبه  سه  روز  انتخابات 
18 رای الکترال کالج می تواند کمک بسیاری به پیروزی یک 

کاندیدا در انتخابات کند.
انتخابات  در  پیروزی  برای  الکترال  رای   2۷0 نیازمند  اوباما 

ریاست جمهوری است.
اوهایو  ایالت  در  اوباما  که  می دهند  نشان  نظرسنجی  چندین 
پیشتاز است. براساس نتایج نظرسنجی ان بی سی نیوز / وال 
استریت ژورنال /ماریست که روز شنبه منتشر شد اوباما دارای 
برتری شش درصدی نسبت به رامنی است. یعنی 51 درصد 
نسبت به 45 درصد حمایت از رامنی. این نتیجه از نظرسنجی 

ماه گذشته تا به حال بی تغییر مانده است.
موسسه  و  ان  سی ان  خبری  شبکه  مشترک  نظرسنجی  نتایج 
برتری سه  نشان دهنده  نیز  منتشر شد  ORC که روز جمعه 

درصدی اوباما نسبت به رامنی در اوهایو است.
تایمز  نیویورک  اس/  سی بی  خبری  شبکه  نظرسنجی های 
پنج  برتری  دهنده  نشان  نیز  دانشگاهی  نظرسنجی  چندین  و 

درصدی اوباما در اوهایو هستند.
فورتیر می گوید: اوهایو همیشه یک ایالت مهم بوده، در سال 
پیروز می شد می توانست  ایالت  این  اگر جان کری در   2004

جورج بوش را در انتخابات ریاست جمهوری شکست دهد.
در  آرا  کسب  برای  فراوانی  تالش  رامنی  و  اوباما  اکنون  هم 
اوهایو می کنند، اوباما روز جمعه و شنبه چهار تجمع انتخاباتی 

در اوهایو برگزار کرد.
او قرار است روز یکشنبه نیز یک تجمع انتخاباتی دیگر در این 

ایالت برگزار کند.
رامنی نیز روز جمعه دو تجمع انتخاباتی در اوهایو برگزار کرد 

و امروز نیز یک تجمع دیگر برگزار می کند.
فورتیر معتقد است اگرچه پیشتازی در ایالت اوهایو در مقطع 
فعلی برای رامنی دور از دسترس است اما اگر وی در این ایالت 
توانست  خواهد  آورد  دست  به  ناگهانی  پیروزی  یک  بتواند 

محاسبات انتخاباتی را به نفع خود چرخش دهد.

دادگاه کیفری عراق روز یکشنبه چهارمین حکم اعدام علیه 
طارق الهاشمی را به اتهام تالش برای انفجار خودرویی در 

جمع زائران شیعه عراقی صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری النهار الجدید، دادگاه کیفری بغداد 
طارق  غیابی  طور  به  جلسه یی  برگزاری  با  گذشته  روز 
تالش  اتهام  به  را  عراق  جمهوری  رییس  معاون  الهاشمی، 
برای منفجر کردن یک خودروی بمب گذاری شده در جمع 
زائران شیعه عراقی و کشتار آنها در جنوب بغداد، به اعدام 
الهاشمی  علیه  اعدام  محکوم کرد.این حکم چهارمین حکم 

است.
عراق  قضات  عالی  شورای  سخنگوی  بیرقدار،  عبدالستار 
گفت: دادگاه کیفری امروز الهاشمی و دامادش احمد قحطان 
آنها  علیه  تروریسم محاکمه و  با  مبارزه  قوانین  با  را مطابق 

حکم صادر کرد.
وی افزود: حکم صادر شده علیه الهاشمی به خاطر اتهام های 
بمب  خودروی  انفجار  جهت  تالش  در  وی  علیه  وارده 
گذاری شده در جنوب بغداد بود که زائران شیعه عازم کربال 

را هدف قرار داده بود.
در یکم ماه جاری میالدی نیز دادگاه کیفری عراق الهاشمی و 
دامادش را به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی علیه 
شهروندان عراقی، به طور غیابی و برای سومین بار به اعدام 

با چوبه دار محکوم کرده بود.
پیشتر طارق الهاشمی در واکنش به صدور حکم دوم و سوم 
اعدام علیه خود ضمن به تمسخر گرفتن این حکم به استهزا 

گفت: صدور یک حکم هم کافی بود.
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          احمد ولی مسعود
و  تاریخی  شکاف های  از  مجموعه یی 
ساختار  شکل گیری  موجب  ساختاری، 
و  اجتماعی  نیروهای  از  پیچیده یی  نسبتًا 
همواره  است.  شده  افغانستان  در  سیاسی 
در طی تاریخ، کشور ما ترکیب پیچیده یی 
از اقوام و گروه ها و مذاهب را داشته است؛ 
متأسفانه ضعف حکومت در چندسال  اما 
شکاف های  این  که  شد  باعث  گذشته 
عقیدة  به  که  شوند  عمیق تر  اجتماعی 
و  مشکالت  از  بسیاری  بروز  بستر   من، 

ناهنجاری ها همین شکاف ها است.
ساختارهای  از  جامعه شناسانه  درک 
سنتی جامعه و گذار از آن و تطبیق طرح 
تدریجی  شکل  به  جامعه  مدنی  تغییر 
حل  تیوری  از  دیگری  جزو  کشور،  در 
که  نیست  شکی  می باشد.  ملی  بحران 
چه  و  افراطی  محافظه کاری های  چه 
تجددطلبی های تند، در تفکر اعتدالی مردم 
ما جایی ندارند. آن چه مردم ما به آن معتقد 
اند؛ اعتدال اسالمی و نیازمندی به  اعتدال 
گردش  اگر  باشد،  می  عرصه ها  همة  در 
امور بر محور اعتدال باشد، دچار دورهای 

باطل نخواهیم شد.
باور به اصول، روش و ارزش دموکراسی 
مردم  مشارکت  یعنی  سیاسی،  امور  در 
به  احترام  سرنوشت شان،  تعیین  در 
و  سیاسی  فهم  ارتقای  شهروندی،  حقوق 
اطالع دهی و شفاف سازی از جریان امور، 
تأکید  تیوری حل بحران است.  از اجزای 
ترکیب  و  ساخت  این که  به  دارم  مجدانه 
قدرت حاکم، باید بازتاِب از واقعیت های 
این  از  تا  باشد  افغانستان  سیاسی  جدید 
تعیین  جهت  در  اساسی  گام های  طریق 
سیاسی،  عدالت  و  اجتماعی  عدالت 
کشور  باید  سیاسی  رهبران  شود.  برداشته 
و  نمایند  برخوردار  یک پارچه  روح  از  را 
تدابیری بیاندیشند تا فرصت های باقی مانده 
را مغتنم بشمارند و از آن ها به سود ملت 
استفاده کنند و با تقویت بنیة ملی از پِس 

تهدیدهای نوظهور برآیند.
اگر اصلی ترین اهداف دورة جدید تاریخ 
را حفظ »ثبات« و »امنیت« و » بازسازی« 
که  باشیم  رسیده  باور  این  به  باید  بدانیم، 
با افزایش التهاب و هیجان زده گی سیاسی، 
تحقق این اهداف ممکن و میسر نخواهد 
بود. هر یک از ما که ادعای رهبری سیاسی 
و مقام های دولتی را داریم، باید به عنوان 
عوامل بازدارندة اختالفات نقش ایفا کنیم، 
نه این که خودمان زمینه ساز بروز اختالل ها 
و تشنجات در کشور شویم. باید بتوانیم با 
روش توافق ملی برای حل اختالف نظرها 
واحد  ملِت  به  دیدگاه ها،  کردن  نزدیک  و 
تبدیل شویم. برای ما که همواره از قوانین 
اجتماعی  امور  و  کشورداری  در  عادالنه 
به  پای بندی  و  پذیرش  بوده ایم،  محروم 
از  دارد.  جدی  اهمیت  یکدیگر،  حقوق 

طرف دیگر، دوران مبارزات قهرآمیز به سر 
آمده است؛ آگاهی، ارتباطات، تکنالوجی و 
نظارت  و  یک سو  از  مردم  فشار خواست 
این  هیچ کس  به  دیگرسو،  از  بین المللی 
امکان را نمی دهد که فضای کشور را دچار 
تهدیدآمیز  و  هیجانی  تالطم های  و  تزلزل 
و  برتری خواهانه  اعتقاد  نتایج  کند. 
جنایت کارانة  گروه هایی را که باور داشتند 
رسیدن به سروری در افغانستان هنوز هم 
از گذرگاه های زور و دیکتاتوری و استبداد 
می گذرد، چشیدیم و امروز، تاریخ مصرف 

آن گذشته است. 
ما  کشور  که  ممتازی  موقعیت  بر  تکیه  با 
دارد،  جهان  سیاسی  جغرافیای  تاریخ  در 
به  دیگران  نیاز  که  نمود  ادعا  می توان 
با  ارتباط  به  ما  نیاز  از  کمتر  ما،  با  ارتباط 
تأمین  و  اصول  این  پایة  بر  نیست.  آن ها 
منافع ملی خود، هنر دیپلماسِی ما این است 
تعداد دشمنان خود  از  به لحظه  که لحظه 
و  تعداد دوستان  بر  گام  به  گام  و  بکاهیم 

نزدیکاِن کشور بیافزاییم.       

پیوستن  و  معاصر  عهد  با  شدن  هم دوران 
افغانستان به دنیای امروز، نه حادثة ناگهانی 
که روندی تدریجی و دورانی است؛ برای 
سیاست  کار  در  و  دارند  تدبیر  که  آن ها 
مردم  که  آینده یی  در  را  خود  و  هستند 
تعیین کننده خواهند  و  اصلی  نقش  آن  در 
می دانند،  سهمی  و  اراده  صاحب  داشت، 
آیندة  برای  ریزی  برنامه  و  است  واجب 
شناخت خواست های  اساس  بر  را  کشور 
تنظیم  فردا،  جهاِن  حرکت های  و  مردم 

نمایند.
بُن، ما در  یازده سال پیش، طبق توافقات 
مرحله یي قرار گرفته بودیم که باید متناسب 
جامعه  غالب  و  مشترک  خواسته های  با 
و  دورنگری، ضابطه  و  تعقل  اساس  بر  و 
هنجارهای  و  می ساختیم  را  قاعده هایی 
اجتماعی را به وجود می آوردیم که شئون 
رابطة  بر می گرفت؛  در  را  مختلف جامعه 
سیاسی بین حکومت و مردم  از پایه های 
مشروعیت  می شد،  برخوردار  منطقی 

حکومت  نیکوی  ساماندهی  برای  قدرت 
قوای  در  قدرت  توزیع  می شد،  نهادینه 
مختلف تعریف و تشخیص می شد، تعیین 
شدة   تفکیک  مسوولیت های  و  اختیارات 
و  آنها  اجرایی  دولتی و ضمانت  نهادهای 
موجب  قطعًا  می باید  که  دیگری  مسایل 
حفظ حقوق هرچه بیشتر مردم می گردید 
و نظم و ضابطه را فراگیر می ساخت، که 
قرار  اگر  امروز  و  نشد.  چنان  متأسفانه 
را  تالش مان  تمام  دیگر  بار  یک  است 
تأمین  و  جدید  افغانستاِن  ساختن  برای 
بندیم،  کار  به  صلح  برقراری  و  آرامش 
سرانجام  تا  سنجید  را  امکانات  همة  باید 
به روش هایي رسید که مورد تأیید اکثریت 
مردم و نیروهای تأثیرگذار باشند و در واقع 
یک اجماع همه گانی صورت گیرد. این راه 
یقینًا راهی صاف و هموار نخواهد بود، اما 
تنها راهی است که وجود دارد و اولین قدم 
با تأکید مجدد این باشد که  در این جاده 
تحمل  را  یکدیگر  چه گونه  بگیریم  یاد  ما 
کنیم؛ قدم بعدی فرهنگ تحمل این است 

فارغ  را  یکدیگر  حرف های  چه گونه  که 
مشکالت مان  و  بشنویم  پیش داوری   از 
یاد  ما  به  بعدی  قدم  دهیم؛  تشخیص  را 
می دهد که چه گونه بر مشکالت غلبه کنیم 
جامعة  که چه گونه  می گیریم  یاد  بعدها  و 

آرمانی و ملتی متحد بسازیم. 
اکنون زمان آن فرا رسیده است تا با اتخاذ 
دموکراسی  عملی،  و  عقالنی  تصمیمات 
به یک  از یک شعار سیاسی  را  و عدالت 
پروژة ملی تبدیل کنیم. الزمه بلوغ آدمیان 
نابود  عوض  به  بیاموزند  که  است  آن 
و  نظریه ها  و  دیدگاه ها  یکدیگر،  ساختن 
مورد  را  دیگران  و  خویش  اندیشه های 
نقادی و ارزش یابی قرار دهند و بکوشند 
در این مسیر، به آراي شایسته تر و کارآمدتر 
برای  را  مساعدتری  زمینة  که  یابند  دست 
فعلیت یافتن امکانات بالقوه و تحقق آرمان 

جامعة خویش فراهم می آورد.

را  تخار  فاجعة  دنیا،  سراسر  در  مجاهدین  طرفداران  و  افغانستان  جهاد  خارجِی  دوستان 
به شدت تقبیح کردند.

وزارت خارجة ایاالت متحدة امریکا بیانیة مطبوعاتی صادر کرد و واقعة تخار را به شدت 
محکوم نمود. ریچارد بوشر، سخنگوي وزارت خارجة امریکا، اعالمیة حکومت آن کشور 
را به خبرنگاران خوانده گفت: »ما این عمل غم انگیز و وحشیانه را مایة تاسف می دانیم 
و ما به مجاهدین توصیه می کنیم که توجه شان را به مساعی حیاتی، بهبود بخشیدن اتحاد 
و هماهنگی مبذول دارند. ما هم چنین به منظور دریافت حقایق در مورد وقوع حادثه، به 
مساعی خویش ادامه می دهیم. حمله بر قوماندانان مجاهدین، هیچ تغییری بر تعهد ایاالت 
متحدة امریکا در برابر مجاهدین در بر نخواهد داشت. ما این حادثه را تحت غور قرار 
می دهیم و ما متیقن استیم که نتیجة درست را به دست خواهیم آورد؛ ولی پشتیبانِی اساسی 

ما برای مجاهدین و ماهیت صبغة کمک ما، بدون تغییر باقی خواهد ماند.« )14(
چرا فاجعة تخار رخ داد؟

چرا حادثة تخار رخ داد؟ چرا سیدجمال دست به چنین جنایتي زد؟ چرا بهترین فرزندان 
جهاد افغانستان به صورت دسته جمعی شهید شدند؟ و ده ها سوال دیگر.

حزب اسالمی افغانستان و سیدجمال تا آخر نتوانستند یا نخواستند دلیل قناعت بخش و 
تصویر روشني از حادثة تخار ارایه کنند و حتا نخواستند دیدگاه های خویش را به صورت 
معقول و مستند ابراز کنند. بنابراین، تمام پاسخ ها و تحلیل ها در دایرة احتماالت محدود 
باقی می ماند و فقط می شد با پیوست دادن بیانیه ها، شواهد و حادثه ها، سواالت باال را پاسخ 
داد. حادثه زمانی رخ داد که انجنیر گلبدین حکمتیار در داخل افغانستان به سر می برد و از 
جبهات داخلی اش دیدن می کرد. از طرف دیگر، حکومت موقت در حال از هم پاشیدن 
بود؛ زیرا حدود شش ماه از عمرش سپری می شد و حکومت نتوانست در مدت شش ماه 

موفقیت نظامی و سیاسی به دست بیاورد و پایگاهش را به داخل افغانستان انتقال دهد.
عالوه بر این ها، مجاهدین در جنگ جالل آباد نتوانستند موفقیت های چشم گیری به دست 
بیاورند و حامیان داخلی و خارجِی آن جنگ نیز در ناامیدي بسر می بردند و برنامه های 
باد استهزا گرفته می شد. در آن جنگ، مجاهدین والیات شرقی و جنوب  به  جنگی شان 

شرقی افغانستان نتوانستند قابلیت جنگی مناسب و کاردانِی موثر از خود نشان بدهند.
در چنان حالتي انتظار می رفت مجاهدین شمال و غرب و جنوب غربی کشور، دست به 

عملیاتي وسیع زده، جهاد را از حالت فروپاشی نجات دهند.
جبهات غربی از مرکز فاصلة فراوان داشت و هر پیروزی اگرچه بزرگ هم می بود، برای 
بماند؛  باقی  ساحات  همان  محدودة  در  می توانست  فقط  و  نداشت  به سزایی  تاثیر  کابل 

بنابران، جبهات غربی کشور حیثیت دروازة کابل را نداشتند.
قوماندانان  کثرت  داشت.  وجود  داخلی  فراوان  مشکالت  غربی،  جنوب  جبهات  در 
مقامات  و  جهاد  رهبری  با  غزنی  قوماندانان  همکاری  عدم  قندهار،  در  مختلف السلیقه 
نظامی حکومت پاکستان، تجمع عظیم نیروهای حکومت کابل در نواحی غربی شهر کابل، 
حکومت را از ناحیة غربی مصون ساخته بود.  فلم مستندي که تلویزیون بی.بی.سی در 
اواسط سال 1989 تهیه کرد، ثبوت ادعای ماست. در آن برنامه زمانی که خبرنگار از پیتر 
تامپسن، سفیر ایاالت متحدة امریکا نزد مجاهدین افغانستان، که گفته می شد یکی از حامیان 
جنگ جالل آباد و عملیات نظامی علیه حکومت کابل بود، می پرسید که »چرا در افغانستان 
به  سایر والیات دست  مجاهیدن  و  نظامی حک فرما شده  رکود  از جنگ جالل آباد،  بعد 
عملیات نظامی نمی زنند؟« او در پاسخ می گوید که با آب شدن برف و رسیدن فصل گرما، 
عملیات نظامی آغاز می گردد. تصویر عوض می شود و دشت های سوزان قندهار را نشان 
می دهد که در آفتاب تموز می سوزد و سفیر امریکا دلیل می آورد که هنوز در افغانستان 

سرما است. )15(
در چنان شرایط، چشم امید مجاهدین و دوستان جهاد افغانستان به مجاهدین والیات شمال 
کشور دوخته شده بود و یگانه نیروی موثر در آن ساحات، نیروهای شورای نظار بود؛ چه 
آن ها با داشتن نظم و دسپلین عالی، قابلیت جنگی فوق العاده، برنامه های معقول و اراضی 
مناسب می توانستند دردسرهایي به حکومت کابل به وجود بیاورند و حتا با قطع راه های 
اکماالتی و آوردن فشار در چندین نقطه، دست وپای حکومت را ببندند. اگر شورای نظار 
با همکاری سایر گروه های مجاهدین از والیات شمال کشور به کابل حمله می کردند و 
به پیروزی هایی دست می یافتند، باعث شرم ساری بزرگ و سرافکنده گی عظیم مجاهدین 
والیات شرقی و حامیان نظامی شان مخصوصًا پاکستان و ایاالت متحدة امریکا می گردید؛ 
با  زیرا برنامة جنگ جالل آباد به کمک مستقیم آن ها تهیه گردیده بود و از طرف دیگر، 
وجود نزدیکی جبهات به پاکستان و ارسال سیل آسای اسلحه از طریق آن کشور به داخل 

افغانستان، مجاهدین ننگرهار هیچ کاری از پیش برده نتوانستند.
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      در جست وجوی راه حل!
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حامد علمی



          اسد کوشا

»من و معشوق و ماقبل تاریخ« نخستین مجموعة شعری 
است از پژوهشگر توانا، مدرس و شاعر جوان ما یعقوب 
یسنا. این مجموعه ـ که در چهل برگ از طرف »کاشانة 
نویسنده گان« چاپ شده است ـ کوتاه نوشته های فلسفی، 
شاعری  رویای  و  توهم  خیال،  اسطوره یی،  روایت های 
و  انسان  هستِی  از  معجونی  و  زاییده  را  شعر  که  است 
وجود خداگونة روح فاعل انسانی می فهمد. با این وصف، 
در  می شود  را  یسنا  تاریخ«  ماقبل  و  معشوق  و  »من  نقد 
چهارچوبة تاویلی به تبیین و چندوچون گرفت که هنر در 
نظرگاه آن میکدة سقراطی هستی انسان و ادبیات بازگفت 
او  اگزیستانسیاِل  دردهای  فرارگاه  و  بنی آدم  سوگوارة 
و  فلسفه  سقط  عقل،  بحران  از  پس  که  انسانی  است؛ 
خبط »عقل معاش« تمام تالشش توجیه جهان بی مفهوم، 
و معنی بخشی به پیوندی است که بتواند انسان سیزیفی 
را با هستی، با بودن، با زنده گانی و با جهان پیوند زند. 
بر این سیاق و در یک نگاه کلی، درون مایة اشعار یسنا 
را می توان »هستی«، »زنده گی« و »مرگ« فهم کرد. حیات 
در نگاه شاعر برخالف برساخته های متافیزیک و به دور 
از هرگونه بینش پیش داده شده، فرصت خیامی نوشیدن 
انسان  زمینی  معشوق  لب گوشت آلود  بوسیدن  و  شراب 
و  ذهنی  خواست های  انسانی ترین  در  که  انسانی  است؛ 
زیستن  بی آالیش،  زنده گی  آرام،  زیست  آرمان  تنانه اش 
بی قتال و آرمان رنسانسی کردِن اسطوره های شادخوار را 

در سر دارد:
رفیق!

ما نشانه های مبهم ایم؛
خاطر زمین به یاد نمی آورد.

فقط در اتاق ها
تولد و مرگ مان

دور از حضور آفتاب و ماه و ستاره یی 
اتفاق می افتد

و در عادت خنده ها و گریه ها
فراموش می شود.

...
رفیق!

ما نقطه ایم؛
جمله خبری اش افتاده است، 

شاید کسی،
به یاد ما شراب هم ننوشد!  )به کسانی که می شناسم!، من 

و معشوق و ماقبل تاریخ(
مرگ سرنوشت »هملت« و پایان جان بازی های »سیزیف« 
است. مرگ آن هیوالیی است که »پرسفون« دختر جوان 
»زئوس« و »دیمیتر« را سایه وار تا دمی دنبال کرد که »او 
نرگس  گل  یک  بود،  چیدن  گل  مشغول  »انا«  دشت  در 
شکافته  زمین  ناگهان  که  کشید  بیرون  زمین  از  را  زیبا 
به طور  فرمانروای مرگ و جهان زیرین،  شد و هادس، 

رعدآسایی با ارابة طالیی اش که توسط چهار اسب سیاه 
کشیده می شد، از شکاف زمین بیرون آمده و »پرسفون« 
به  با خودش  را  او  و  ربود  می زد،  که جیغ  حالی  در  را 
جهان زیرین برد.«]1[ با این روایت، »پرسفون« در کهن 
دور  نماد  و  مظهر  باستان،  یونان  اسطورة  الگوشناسی 
شدِن انسان از مادر یعنی حیات این جهانی و اضطراب 
جدایی از زنده گی است. از منظر روان شناسی اسطوره یی 
دنیای  به  »پرسفون«  سفر   )mythical psychology(
زیرین، عمق خودآگاهی انسان از رفتن به برداشت خیامی 
این همه  با  اما  است.  رفته گان  و  نیست شده گان  دنیای  به 
»مرگ« پایان تام و مطلق )absolute( ماده نیست و به 
از  پس  مادی خود  ذات  در  ماده  آن،  ماتریالیستیک  فهم 
تلون  دیگر  شکلی  به  شکلی  از  بلکه  نه،  نیست  »مرگ« 
و یا همانا به زبان کیمیاگری تناسخ می یابد، تناسخی که 
زیست  روند  در    )ontology(هستی شناسی منظر  از 
آن  به  محکوم  موجودی  هر  که  است  قوامی  محکومیت 

است. 
در نگاه)insight(  شاعر، »مرگ« پایان زنده گی مِن شاعر 
یا مِن روای، شاعری ـ که زنده گی و وجود اگزیستانسیال 
با  او  از همین رو،  ـ است.  مبهم« می داند  »نشانه های  را 
آگاهی از این تراژدی هولناک و یا شاید هم به بردداشت 
کیرکه گاردی »رفیق شیرین« دست به خالقیت می برد تا به 
زیستن این بازی دان کیشوتی و یا به فهم کامویی آن »بازی 
بیهوده« مفهوم بخشد؛ مفهومی که به تاویل شاعر بیرون 
از ساحت وجود انسان نیست. از همین رو، در مجموعه 

شعری »من و معشوق و ماقبل تاریخ« مخاطب با انسان 
خالق بودلری مقابل است که مدام در تکاپوی خلق منعی 
از  زنده گی  است.  زنده گی  پوچی  و  بی معنایی  بستر  در 
منظر شاعر، زمان بی بازگشت، هستی بی آغاز و بی پایانی 
است که زیست کنونی به فهم خیامی آن ایستگاه طرب، 
با خلق  مستی، عشق ورزیدن و گل چیدن است. شاعر 
و عشق  معنی  آفرینش  در تالش  پیاپی  اروتیک  تصاویر 
در تن و حضور معشوق است تا انسان معاصر »فراتر از 
بیهوده گی های اش در آغوش عشق و زنده گی کهن سال« 
و در فرجام رهسپار خانة ابدی و ساکن آن سوی اقیانوس 

مرگ شود.
...

می نشیند  دیده هاست  دیدن،  فرودگاه  گردن-ات  زیر 
می نشیند 

پرواز می کند،
حضورت خدایی، متجلی در زمان، در مکان اندک-اندک 

از من بزرگ
از من غیب می شود.

...
تو! گنجایش پر لحظه هایی، تو! مادر-معشوقی؛

همیشه از بزرگی فراتر می روی؛

نسبتی با خودت داری با ماقبل تاریخ،
و نسبتی با من!

می لمد روح پیر سرگشته ام  کنار آغوشت،
...

خود.  از  لحظه یی  بیهوده گی ها  از  می روم  فراتر  و  فرا  و 
)بوسه، از همین مجموعه(

در این نگاه واژه ها حامل رنگ و لعاب اخالق افالطونی، 
نیست،  سعدی گونه  اندرزهای  و  ایدیولوژیک  مانفیست 
بلکه واژه ها ذواِت ذاتی انسان است که به گونة خودکار 
به  پدیدار می شوند.  قالب شعر  با خودآگاهی در  توام  و 
این فهم می توان گفت که اشعار یسنا پدیدار ذاتی پدیدار 
هست وبود انسان است؛ پدیداری که می شود در هر تک 
واژة آن، هستی انسان مدرن را بدون کم وکاست مشاهده 
کرد؛ پدیداری که در پرتو آن وجود)existence(  انسان 
هیچ  که  است  بی پایانی  اقیانوس  و  نامکشوف  قلمرو 

حقیقت و توهمی بیرون از آن نیست:
تو در میان واژه ها
او در میان واژه ها

و در بین واژه ها چیزی هست،
مانند ندانم تا وجود من 
هستی ام را تاویل می زند؛

این من ام در فاصلة بین واژه ها پرتاب شده،
هیچ کس هیچ واژه نمی داند! 
ندانمی در این وسط ها هست؛

همیشه چون خالیگاه چیزها را در خود جا می دهد واژه ها 

را.  ) ندانم، همین مجموعه(
شناخت  اسطوره یی،  الگوهای  کهن  یونگی  فهم  در 
و  پیرامون  جهان  از  بشر  ذهن  اولیة   )knowledge(
با خیال  اسطوره  آمیزش  اساس،  این  بر  فراطبیعی است. 
و  شعر  به  که  است  دیالیکتیکی  نوع  شعر،  در  آگاهی  و 
داستان معاصر درون مایة اندیشه یی می بخشد. از این منظر 
اشعار اسطوره محور یعقوب یسنا در کنار حمل خصیصة 
و  لورکا  با  اسطوره یی  تفاوت های  به رغم  و  آوانگاردی 
شاملو، شباهت زیادی به آن دو دارد؛ چنان که گاه به گاهی 
چهره های  کمک  با  سروده های شان  در  شاملو  و  لورکا 
هستی  در  خالق  نظریة  القاگری  تالش  در  اسطوره یی 
اسطوره یی  روایت های  بیان  با  نیز  یسنا  اند،  انسان  در  و 
قدسی  نگاه  دارد  سعی  میتیک،  نمادهای  به کارگیری  و 
خالقانه را در ذهن مخاطب متبادر سازد و این در واقع 
به عنوان  از آن  اشعار یسناست که شاعر  شاخص دیگِر 

چراغ راه یاب عصر سردرگم امروزین بهره می برد:
نیمه شبان من و خدا و گیلگمش،

در سقف اتاق خوابم به بن بست می رسیم. 
خدا سیگاری دود می کند، 

ما سه در خاطرة گنگی غرق؛
گیلکمش تصوری شبیه خدا دارد،

من تصوری شبیه گلیگمش.
در این وسط قصه یی،

تکرار می شود!
روایتی؛

که در آن یک جانور
بیگانه شده است. )باخود-ام، از همین مجموعه(   

از دیگر منظر، طبیعت دوستی توام با فلسفة التقاطی شاعر 
در این مجموعه، موتیفی است که می توان گفت به شعر 
مِن  طعم پست مدرنیستی می بخشد؛ در چنین رویکردی 
انسان )original self( است؛ منی که  اولیة  شاعر، مِن 
در صرافت اولیه اش ناظر بر پاکی و بی آالیشی انسان و 
عاری بودن او از برساخته ها و مفاهیم پیش ساخته و در 
گونه شناسی خود چنین نگاه نوع معرفت شناسی یی است 
حالت  در  طبیعت  و  جهان  اشیا،  آن  چهارچوبة  در  که 
انضمامی مستقل از انسان و اشیا و جهان بیرون از درون 
انسان نیست. به سخن دیگر، من شاعر در این مجموعه 
به لحاظ ماهیت، ذهن انسانی است که تقال دارد به عنوان 
موجود طبیعی با به کارگیری پدیدارشناسی توام با نوعی 
 transcendental( رویکرد خود آگاهانه من استعالی
میان  التفات  گونه یی  ساخته،  دار  معنی  را  جهان   )self
جهان و انسان خلق کند که طی آن »یک هستی داده شده 
معانی  توسعة  و  گسترش  »محل  بلکه  نیست«]2[  معین 
فی  جهان  فهم  این  چهارچوبة  در  و  است.«]۳[  جهان 
نفسه بی مفهوم)concept-less( ، زمانی مفهوم می یابد 
مفهوم  خود  نگرش  در  فاعل خالق  عنوان  به  انسان  که 

خلق کند.   
 ***

اگراز ٌحسن و سیرت سروده های یسنا بگذریم، نکتة در 
خور تذکار کژهنجارِی ساختمان شعر و بی سامانی زبان آن 
 )organism( است. ساختار شعر هماره به اندامواره یی
تسلسل  پیرو  محتوا  و  ُفرم  در  می بایست  که  می ماند 
و  معشوق  و  »من  نیمه بلند  سرودة  اما  باشد.  شعر  منطق 
و  پیش آگاهی  با  آن که  با  مجموعه  این  تاریخ«*  ماقبل 
بعد  آغاز می یابد، در مصراع  مضمون)motive(  ذهنی 
ساختار عمودی شعر از هم فرو می پاشد و شاعر ناگهان 
به دور از منطق شعری، سر از توالی تاریخ و برهة زمان 
برمی کشد. تسلسل منطقی در شعر به گونة مثال در »آیدا 
در آینه« شاملو به عنوان یک الگوی سپید بلند به شکلی 
است که از آغاز تا فرجام بر محور اصلی و موتیف شعر 
می چرخد. اما یسنا بی خبر از و یا شاید بی توجه به این امر 
خوب و به راحتی نتوانسته است از زیر بار ساختمان بندی 
و در  آید  بیرون  تاریخ«  ماقبل  و  و معشوق  »من  سرودة 
و  شعر سست  با  را  خواننده  ارگانیک،  نقض  این  نتیجه 

متزلزل ساختار روبه رو می سازد.
 افزون بر این، بی سامانی زبان، سستی دیگری است که 
این مجموعه را کمی ناخوانا از آب درآورده است. زبان 

فرمالیستی  فهم  در  ادب  بخش  هویت  عنصر  عنوان  به 
و  نویسنده  سخن  و  بیان  انتقال   )tool( وسیلة  ادبیات 
به  و  ادبی  نوشتة  و  شعر  الینفک  بخش  بلکه  نه،  شاعر 
فهم فرمالیست ها شاخص اصلی و برازندة ادبیات است. 
زبان در صورتی که کارکرد شعری و ادبی را ایفا نتواند، 
می سازد.«]4[   )literariness( ادبیت  فاقد  را  »ادبیات 
بر این اساس، می توان گفت که کم سامانی زبانی در این 
اثر نشانگر کورمال کورمال گشتن آقای یعقوب یسنا به 
دنبال واژه هایی است که بتواند ابعاد مفهومی شعر را به 
امر  این  از عهدة  بی آن که  پایان  تا  اما شاعر  بنشیند،  بیان 
واژه های  ناچاری  روی  از  شاید  شود،  بیرون  راحتی  به 

نامتناسب و گاهی هم بیگانه را به خدمت می گیرد. 
***

* مراد از»من و معشوق و ماقبل تاریخ« صرفًا اشاره به 
همین سروده است.

 
گفت آوردها:________________________

الگویی  کهن  روان شناسی  و  یونگ  رابرت جانسون،   -1
انسان، ترجمة تورج بنی صدر

عزت الهم  ترجمة  جهان،  و  آگاهی  استوارت،  هیوز   -2
فوالدوند
۳- همان

4- آندره میلنر و جف براویت، درآمدی بر نظریة فرهنگی 
معاصر، ترجمة جمال محمدی. 
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نگــاهی بر
»من و معشوق و ماقبل تاریخ«

اشعار اسطوره محوِر یعقوب یسنا در کنار حمل خصیصة آوانگاردی و به رغم 
تفاوت های اسطوره یی با لورکا و شاملو، شباهت زیادی به آن دو دارد؛ 

چنان که گاه به گاهی لورکا و شاملو در سروده های شان با کمک چهره های 
اسطوره یی در تالش القاگری نظریة خالق در هستی و در انسان اند، یسنا 
نیز با بیان روایت های اسطوره یی و به کارگیری نمادهای میتیک، سعی دارد 
نگاه قدسی خالقانه را به ذهن مخاطب متبادر سازد و این در واقع شاخص 
دیگِر اشعار یسناست که شاعر از آن به عنوان چراغ راه یاب عصر سردرگم 

امروزین بهره می برد
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ننگرهار؛ مرکز فساد اداری
نمایندة ملکی امریکا در ننگرهار:

کــاش از شر شیرزی رهــایی یافت

2014 ســال ترقی...
افغانستان  برای مردم  را  آیندة درخشانی   می تواند 
با  نوید دهد. او خاطر نشان کرد که در این زمینه 

مقامات افغانستان نیز گفت وگو کرده است.
بیشتر نیروهای ایتالیایی در غرب افغانستان حضور 
افغانستان  ایتالیایی در غرب  دارند. بیشتر نیروهای 

حضور دارند.
ایتالیا ۳500 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آن 
امنیت  تامین  مصروف  هرات  غربی  والیت  در  ها 

هستند.

در  گفت  کرزی  جمهور  رییس  حال،  همین  در 
به  دالر  میلیون  از 500  بیش  ایتالیا  ده سال گذشته 
دوستی  سابقه  کشور  دو  و  کرده  کمک  افغانستان 

یک قرن را دارند.
مخالف با حضور خارجی ها در کمیسیون شکایات 

انتخاباتی
که  کرد  تاکید  دیگر  بار  یک  کرزی  رییس جمهور 
کمیسیون  در  خارجی  دو  حضور  به  ضرورت 
شکایات انتخاباتی نیست. در قانون جدید تشکیل 
است  آمده  انتخابات  کمیسیون  صالحیت های  و 

که ملل متحد دو عضو خارجی را برای کمیسیون 
کرزی  آقای  اما  کند؛  معرفی  انتخاباتی  شکایات 
گفت افغانستان صاحب حاکمیت ملی است و در 
دولتی  نهادهای  در  خارجی ها  جهان  کشور  هیچ 
مانند سایر کشورها  نیز  »افغانستان  ندارند:  حضور 
انتخابات و زنده گی  باید  این مرحله رسیده که  به 
سیاسی و اجتماعی خود را خودش پیش ببرد. پس 
ضرورت به آن ها )دو عضور خارجی در کمیسیون 
هم  ملی  حاکمیت  و  نیست  انتخاباتی(  شکایات 

اجازه نمی دهد«.

با رییس جمهور جدید...
شود،  برنده  امریکا  انتخابات  در  جمهوریخواه   
تغییراتی را در سیاست آن کشور در مورد افغانستان 

به وجود خواهد آورد.
استراتژیک  دوست  افغانستان  گفت  موسی زی 
نحو  به  روابط  این  است  امیدوار  و  است  امریکا 
دولت  برای  که  »نکته یی  برود:  پیش  به  خوبی 
افغانستان مهم است روابط ما با دولت امریکاست 
روابط  دوستانه،  روابط  ما  این چهار چوب  در  و 
حسنه، روابط نیکو و روابط خیلی وسیع با ایاالت 

متحده امریکا داریم«.

به گفته این مقام حکومت، افغانستان تالش می کند 
توافقنامه  اساس  بر  امریکا  با  را  خود  روابط  تا 
همچنین  و  استراتژیک  درازمدت  های  همکاری 
توافقنامه همکاری های نظامی که در آینده نزدیک 

مذاکرات آن آغاز می شود، تنظیم کند.

  دیدگاه های دو نامزد درباره افغانستان
جمهوریخواهان از عجله رییس جمهور اوباما برای 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرده 
نامزد  دو  معاونان  بین  مناظره  تازه ترین  در  اند. 
رامنی  آقای  معاون  امریکا،  در  جمهوری  ریاست 

گفته است در صورتی که برنده شوند، بخشی از 
نیروی نظامی امریکا را در افغانستان نگه خواهند 
خروج  بر  معاونش  و  اوباما  بارک  اما  داشت. 
افغانستان تا سال 2014 تاکید  نیروهای امریکا از 

کرده اند.
انتقال  بر  امریکا  متحده  ایاالت  کنونی  پالیسی 
خروج  و  افغان  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت 

نیروهای آن کشور از افغانستان متمرکز است.
استراتژی  تطبیق  نحوه  در  می گویند  تحلیلگران 
در  اما  آمد؛  خواهد  وجود  به  تغییراتی  امریکا 
افغانستان  قبال  در  امریکا  کالن  های  سیاست 

تغییری رونما نخواهد شد.
رییس جمهور کرزی در دوران ریاست جمهوری 
جورج دبلیو بوش روابط خوبی با او داشت. کرزی 
در آن دوران چندین بار به امریکا سفر کرد اما پس 
امریکا شد،  رییس جمهور  اوباما  بارک  که  آن  از 

مخالفت ها بین دو رییس جمهور افزایش یافت.
به  افغانستان  حکومت  در  فساد  از  اوباما  بارک 
شدت انتقاد می کند و رییس جمهور کرزی کشتار 
غیرنظامیان را حربه یی برای رویارویی و انتقادهای 

جدی از رییس جمهور اوباما قرار می دهد.

والیت  است،  نوشته  امریکایی  معتبر  روزنامة  یک 
رهبری  شیرزی  گل آغا  توسط  که  ننگرهار  سرحدی 

می شود، به مرکز فساد اداری مبدل شده است.
روزنامة والستریت ژورنال می گوید، نیروهای امریکایی 
به  را  ننگرهار  والی  شیرزی  آغا  گل  پیش  سال  چند 
خاطر تامین امنیت این والیت، بزرگ ترین منبع امید 
سرحد  در  که  مهم  والیت  این  اکنون  اما  می دانستند؛ 
رهبری  زیر  دارد،  موقعیت  پاکستان  و  افغانستان  میان 

گل آغا شیرزی به مرکز فساد اداری مبدل شده است.
گزارش ارزیابی فعالیت های گل آغا شیرزی از سوی 
یک مقام بلند رتبة ملکی ایاالت متحده امریکا، به حیث 
یک سند محرم تهیه شده و به دست روزنامة والستریت 

ژورنال رسیده است.
روزنامه می نویسد: در گزارش آمده است که گل آغا 
در  سیستماتیک  طور  به  وی  ادارة  اعضای  و  شیرزی 
فساد اداری آغشته اند که اخاذی ها، غصب زمین ها و 

قاچاق مواد مخدر شامل آن می باشند.

این ارزیابی که مسوده یی از اسناد دیپلوماتیک به شمار 
می رود، نیاز به مالحظة نهایی دارد.

به نوشتة روزنامه، یک گزارش کوتاه به نام »حساس« 
از سوی  کارشناسان امور گمرکی امریکا نیز به چنین 

موارد مشابه اشاره کرده است.
و  دقیق  گزارش ها  این  می گویند،  امریکایی  مقامات 
آن  دقت  به  رابطه  در  بحث  برای  جای  و  اند  موثق 

وجود ندارد.
مقامات امریکایی این موضوع را هم تایید می کنند که  
فساد اداری در والیت ننگرهار یکی از مشکالت عمده 

به شمار می رود.
دفاع  وزارت  سخنگوی  یک  سپیکس  ویلیم  فرمانده 
امریکا، به روزنامة والستریت ژورنال گفته است که این 

وزارت ادعای فساد اداری را خیلی جدی می پندارد.
اما این مقامات امریکایی می گویند: این موضوع را نباید 
فراموش کرد که ما در موقفی قرار نداریم که رهبران 

افغان را تعیین کنیم. این کار خود افغان ها است.

گوید:  می  ننگرهار  والی  سخنگوی  این،  با  هم زمان 
آن ها  دسترس  به  ژورنال  والستریت  روزنامة  گزارش 
هم قرار گرفته است، اما گفته که زود است تا در این 

مورد تبصره کند.
در  شیرزی  آغا  گل  فعالیت های  ارزیابی  گزارش 
و  استخباراتی  معلومات  اساس  بر  ژورنال  والستریت 

سایر منابع، تهیه شده است.
در این گزارش آمده است: والی ننگرهار به نام خود 
صندوق خیریه را ایجاد کرده و از راننده های وسایط که 
از راه تورخم می گذرند پول جمع آوری می کند و وی 

از این طریق سرمایة زیاد به دست آورده است.
روزنامه والستریت ژورنال می گوید، والی ننگرهار در 
این اواخر به خاطر بکس پر از پولی که به دست داشته، 
ساعت  دو  برای  آلمان  هوایی  میدان  پولیس  سوی  از 

مورد بازرسی قرار گرفت.
اما روزنامه می نویسد که گل آغا شیرزی به خاطری که 
پولش  بکس  با  توانست  دارد،  دیپلوماتیک  پاسپورت 

وارد آن کشور شود.
در این مقالة روزنامه والستریت ژورنال از قول مامورین 
ملکی امریکا آمده است که عده یی از مقامات در اداره 
از  افرادی که  دستگیری  و  محاکمه  از  شیرزی،  گل آغا 
می شوند،   دستگیر  افغان  و  امریکایی  نیروهای  سوی 
چشم پوشی کرده و به این ترتیب زمینة تشدد را مساعد 

می سازند.
و  ملکی  مقامات  اخیر  روزهای  در  روزنامه،  گفتة  به 
نظامی امریکایی در محل به طور واضح  گل آغا شیرزی 
را نشانه یی از حکومت فلج می بینند که پس از خروج 
نیروهای خارجی در سال 2014 میالدی از افغانستان، 

برای مردم هیچ کاری را انجام داده نمی تواند.
نظامی  نیروهای  ملکی  امور  ویلمارت مسوول  مارتین 
امریکا در والیت ننگرهار به روزنامة والستریت ژورنال 
گفته است که گل آغا شیرزی برای ادارة خوب ننگرهار 
یک ضربة بزرگ به شمار می رود و کاش می شد از شر 

آن رهایی یافت.
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          منوچهر

آمد  فرود  دزدی  خانه یی  در  روزگاری  می گویند: 
به راه  سروصدا  و  شد  بیدار  صاحب خانه  سپس  و 
انداخت. در اثر دادوفریاد، همسایه ها به کوچه ریختند 
این  ترِس  از  دزد  کردند.  همراهی  را  صاحب خانه  و 
مردم  به جلد  را  و خود  گریخت  کوچه  به  سروصدا 
زده، سروصدایی به مراتب بلندتر را راه انداخت. در 
را  این که دزد  به جای  این هنگام شحنه سر رسید و 

شناسایی کند، او هم شروع کرد به دادوفریاد کردن.
که  ماند  جا  به  ضرب المثل  این  بعد،  به  روز  آن  از 

می گویند: »دزد هم وای می گوید، صاحب خانه هم.«
این حکایت بدان دلیل آمد که جناب مارشال محمد 
در  ریاست جمهوری،  نخست  معاون  فهیم،  قسیم 
است  گفته  افغانستان  دادستان های  سراسرِی  نشست 
اختطاف چی،  و  دزد  ده ها  روزانه  امنیتی  نیروهای  که 
قاتل، رشوت خوار و راهزن را می گیرند، اما دوباره رها 
می شوند. او گفته است که عدم محاکمة این مجرمان 
سبب ناامنی ها شده است. او عالوه کرده که آزادی این 

مجرمان سبب شده که آنان با جرأت بیشتری به تکرار 
جرم ادامه دهند.

دارد  را  برخوردی  همان  دقیقًا  نیز  مارشال  جناب  اما 
که در تمثیل باال ذکِر آن رفت. آقای مارشال که خود 
شحنة مملکت اند، حکومت اند و مجری انفاذ قانون، 

چرا این گونه گپ می زنند؟
این حرف را که رشوت خواران، اختالس گران، قاتالن 
همه  می شوند،  رها  دوباره  دستگیری،  از  پس   ... و 
این  تکرار  است.  مردم  حرف  حرف،  این  می زنند. 
و  تحکیم  در  نقشی  چه  امور،  متولیان  زبان  از  سخن 

انفاذ قانون دارد؟
مردم می دانند که به چنین بالهایی سردچار اند، مردم 
از  پس  فاسد،  و  راهزن  و  دزد  و  قاتل  که  می دانند 
که: چه  نمی دانند  اما  می شوند؛  رها  دوباره  دستگیری 
کسانی این ها را دوباره رها می کنند، چه کسانی باعث 
می شوند که آن ها را آزاد کنند، چرا حکومت در برابر 

این همه بی قانونی کاری نمی کند.
حرف  تکرار  جای  به  مارشال  جناب  که  داشت  جا 

مردم، پاسخ  این مساله و مشکل را ارایه می کرد.

تکرار  را  حرف هایی  چنین  مارشال  جناب  تنها  ولي 
می کند، بلکه رییس جمهور و سایر افراد حکومت نیز 
این حرف  پارلمان هم  و  را می زنند. قضا  این حرف 
و  احزاب  اپوزیسیون،  آزاد،  رسانه های  می زنند.  را 
گروه های مستقل و نامستقل هم چنین حرفی را بیان 
می دارند. حاال روشن نیست که چه کسی باید به جای 
حرف، دنبال عمل باشد و این بدبختی را که دامن گیر 

مردم شده است، از چهرة مملکت بزدایند.
آیا دردناک به نظر نمی رسد که مسووالن ما به جای 
مبارزه در برابر ماهیت مشکالت و فعالیِت قانون شکنان، 

مایوسانه گپ های مردم را تکرار می کنند؟
در این اواخر دیده شده که مجریان قانون، مردم را با 
ابراز چنین حرف هایی سرگرم می کنند؛ شاید به این امید 
که این روش، ترحم برانگیز است و مردم را با حکومت 
چنین  گرفتِن  دست  روی  آن که  حال  می کند.  هم سو 
ریاست جمهوری،  ارگ  مقامات  سوی  از  رویکردی 
فساد،  با  مبارزه  امر  در  را  ناکامِی  حکومت  خود 
آن که  حال  می کند.  اعالم  ثبات  تامین  و  قانون شکنی 
این اعالم ناکامی باید سال ها قبل صورت می گرفت تا 

امروز ما شاهد تغییری می بودیم؛ اما متاسفانه مسووالن 
حکومت زماني از چنین واقعیت ها سخن می گویند که 

فرصت بسیار کمي باقي مانده است.
به  »اعتراف  رویکرد  از  استفاده  با  حکومت  مقامات 
و  کوتاه کاری ها  از  می خواهند  خودشان«  کار  نواقص 
این  کنند.  برائت حاصل  بی شمار خویش  ناکامی های 
شد.  آغاز  رییس جمهور  جناب  با  نخست  رویکرد، 
به  اعتراف  با  که  بود  رییس جمهور  جناب  اول  بار 
کوتاهی ها اشک تمساح ریخت و در برابر مردم روی 
خود را سفید جلوه داد. اکنون به نظر می رسد که چنین 
امور  متولیان  میان  در  سنت  یک  به  کم کم  رویکردی 

تبدیل شده است.
واقعیت های  این که  پهلوی  در  مارشال  جناب  سخنان 
و  یأس  حکایت  می سازد،  آشکار  را  بسیاری 
سرخورده گي را هم در خود دارد. این که مردم بي چارة 
وقتی  کنند  رجوع  کسانی  یا  کسی  چه  به  افغانستان 
را  عجز شان  قانون،  انفاذ  به جای  حکومت،  مسووالن 
بروز  قانون گریزی  و  قانون شکنی  هیوالی  برابر  در 

می دهند؟!
 اگر ده سال قبل بود و مسوولین حکومت چنین سخنانی 
تاریِخ کشور ورق می خورد؛  ابراز می کردند، شاید  را 
اما  داشت.  وجود  تغییر  برای  زیادی  فرصت  چون 
امروز که گام به گام به سوی 2014 نزدیک می شویم و 
همه چیز رنگ شک و تردید به خود می گیرد، چه گونه 
می  توان با این همه مشکل مبارزه کرد و یا چه کسانی 

این کار را خواهند کرد؟

د کندهار د عالمانو د شورا...
 کوم تور، معلومات نه لري.

خو له بلې خوا ځینې امینتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې 
والو  وسله  له  چې  تورجان  مولوي  چې  ویلي،  شي  واخیستل 
ځای  یو  سره  دولت  له  او  جال  وړاندې  کاله  دوه  څخه  طالبانو 

شوی و، غوښتل چې بېرته د طالبانو لیکو ته ورشي.
مولوي  چې  وویل،  ته  ماندګار  خبریال  ځایي  یو  کندهار  د 
تورجان د کندهار په کچه د وسله والو طالبانو یو مهم قوماندان 
و، دوه کاله وړاندې له دولت سره یو ځای شو، چې وروسته بیا 

په دغه والیت کې د علماوو د شورا مشر وټاکل شو.

رویکرد جدید حکومت؛

اظهار عجز در برابر هیوالی قانون شکنی



عامل  که  می گویند  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  شماری 
میان  دیورند  خط  نبودن  مشخص  کشور،  در  بحران  اصلی 

افغانستان و پاکستان است.
مجلس  عضو  اخالقی،  علی  محمد  بخدی،  گزارش  به 
نماینده گان گفت: »خط دیورند در حال حاضر به یک بحران 

بزرگ ملی تبدیل شده است.«
آقای اخالقی تاکید کرد که عامل اصلی ناامنی ها در کشور 

مبهم بودن خط دیورند است.
او افزود، در صورتی که جامعه جهانی و دولت افغانستان به 
دنبال صلح و ثبات دراز مدت در کشور هستند، باید موضوع 

خط دیورند را حل کنند.

که  نامه سال 189۳  موافقت  اساس  بر  دیورند  خط 
خارجه  امور  وزیر  دیورند،  مارتیمر  سرهنری  میان 
دولت اسبق هند بریتانیایی و امیر عبدالرحمان پادشاه 
وقت افغانستان به امضا رسید، به عنوان خط مرزی 
دو کشور شناخته شد. دو کشور افغانستان و پاکستان 

دارای 2250 کیلومتر مرز مشترک هستند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  خان،  نعیم  پیشتر 
بین المللی  مرز  دیورند  خط  که  بود  گفته  پاکستان 
بوده به گفته او این خط قباًل میان دولت افغانستان و 

پاکستان به رسمیت شناخته شده است.
مقام های سفارت امریکا در کابل نیز اعالم کرده اند 

افغانستان و  میان  به عنوان مرز مشترک  را  که خط دیورند 
پاکستان به رسمیت می شناسند.

با این حال، احمد بهزاد نماینده مردم در مجلس نماینده گان 
می گوید که مبهم بودن خط دیورند میان کابل و اسالم آباد، 
بیشترین آسیب را در سه دهه گذشته به افغانستان وارد کرده 

است.
    به باور آقای بهزاد، عدم رسیدگی به وضعیت خط دیورند، 
از اشتباهات استراتژیک دولت افغانستان در چند سال اخیر 

بوده است.
نماینده گان  مردم در مجلس  نماینده  اسداهلل سعادتی، دیگر 
نیز، عامل اصلی بحران کنونی در کشور را مشخص نبودن 

خط دیورند خوانده است.
خط  قربانی  همواره  افغانستان  »مردم  گفت:  سعادتی  آقای 

دیورند و تجاوز خارجی ها از آن سوی مرز شده است.«

سال چهارم y شمارة نه صد و بیست و نهم  y  دو شنبه 15 آبان/عقرب y 1391 05 نوامبر 72012

برخی اعضای مجلس: 

خط دیورند بیشترین آسیب را به افغانستان وارد کرده است

افغانستان  د  چې  شوی  بلل  ګرم  دې  په  تل  پاکستان 
افغانستان کې  په کورنیو چارو کې السوهنه کوي، په 
ټولو  له  ګډون  په  القاعدې  د  او  وهي  لمن  ته  جګړې 

وسله والو ډلو مالتړ کوي.
له دې امله پاکستان له سختو کورنیو او نړیوالو فشارونو 
له  او په هغه هېواد کې د اسامه بن الدن  سره مخ شو 
القاعدې  د  چې  شوه  روښانه  ته  نړۍ  ټولې  سره  وژنې 
والو ډلو اصلي مالتړ کوونکی هېواد کوم  نورو وسله  او 

دی؟
په  چې  دا  یوازې  نه  پاکستان  امله  له  فشارونو  دغو  د 
د  کې  افغانستان  په  او  السوهنې  له  کې  چارو  کورنیو 
په  یې  اوس  بلکې  وانخیست  الس  غځېدو  د  جګړې 
افغانستان کې د یوه بل ناورین د رامنځته کېدو لپاره 

مټې رانغښتي دي.
وایي،  اوسېدونکي  والیتونو  نورو  ختیزو  او  ننګرهار  د 
په  افغانستان  چې  کوي  هڅه  پاکستان  اوس  چې 

مذهبي شخړو کې ښکېل کړي.
ډېر  کې  وروستیو  دې  په  چې  وایي،  اوسېدونکي  دغه 
کونړو  ننګرهار،  پاکستانه  له  کتابونه  داسې  شمېر 
د  چې  شوي،  لېږل  را  ته  والیتونو  خوست  او  لغمان 
شخړو  مذهبي  او  هڅوي  ته  جګړې  ذهن  لوستونکیو 

ته لمن وهي.
وهابي،  مذهبي،  د  چې  کتابونو  دغو  په  ډول  په  بېلګې  د 
پنجپیر، سلفي او نورو په نومونو لیکل شوي دي هېواد ته 

راوړل شوي دي.
بېل  بېل  نه  احادیثو  او  پاک  قران  له  کې  کتابونو  دغو  په 
برداشتونه شوي، چې د یوې ډلې کسان پر بلې حتی د کفر 

فتوا ته هڅوي.
د ننګرهار او کونړ اوسېدونکي وایي، چې اوس هم هره ورځ 
د دیني عالمانو ترمنځ په بېالبېلو سیمو کې د پنجپیري، 

وهابي، مذهبي... په نومونو ناندرۍ وي او شخړې کېږي.
دوی اندېښنه لري، چې دا ناندرۍ ورځ تر بلې ډېرېږي چې 

تر اوسه یې په اړه حکومت چوپه خوله دی.
که چېرې حکومت په دې برخه کې همداسې بې دریځ او 
بې غرضه پاتې شي ښایي په راتلونکې کې ډېرې ستونزې 

را وزېږوي.
تر دې دمه په افغانستان کې مذهبي شخړو ته لمن نه وه 
وهل شوې خو پاکستان په ټول توان سره اوس دغه کار ته 

مالتړلې ده.

یوه  په کابل کې  په مراسمو کې  د عاشورا  تېر کال 
ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله 
چې تر ټولو خونړۍ پېښه او پړه یې په پاکستان کې 

مېشتې جنګوي ډلې پر غاړه واخیسته.
شننونکي وایي، تر هر ډول شخړو او النجو مذهبي 
تېره  په  النجې  دا  او  دي  خطرناکې  ډېر  شخړې 
لسیزه کې له ډېر وخته پاکستان په افغانستان کې 

پیل کړي دي.
یو  له  خلک  کې  والیاتو  ختیزو  په  ښکاره  په  اوس 
او دا ټول  بل سره په مذهبي مسایلو شخړې کوي 
کېږي  څخه  کتابونو  راغلو  پاکستان  له  برداشتونه 

چې تر دې دمه دولت جدي نه دي ګڼلي.
په کار وه چې حکومت که یې د نورې جګړې مخه 
نه  اجازه  باید  ته یې هم  کار  نو دې  نیوالی  نه شوه 

وای ورکړې.
د کارپوهانو په وینا که حکومت له پاکستان سره په 
پولې بشپړ کنټرول درلودای او یا یې د اطالعاتو او 
کولتور فعاله وزارت درلودای، ښایي ننګرهار او نورو 
ختیزو والیاتو ته یې داسې کتابونه ور رسولي وای، 
چې په دغو سیمو کې مېشتو اوسېدونکیو ورته اړتیا 

درلودای.
کولتور  او  اطالعاتو  او  اقافو  او  حج  د  چېرې  که 
د  او  کړې  محسوسه  اړتیا  دغه  خلکو  د  وزارتونو 
مخنیوي لپاره یې ورته ګامونه اخیستي وای نو له 
پاکستانه به د کتابونو را واردېدېدو ته مجال نه وای 

پیدا شوای.
اوس هم حکومت ته په کار دي چې له پاکستانه د 
ګامونه  کوټلي  لپاره  مخنیوي  د  کتابونو  ډول  دغه 
فعاله کړي  ننګرهار کې شته چاپخونې  په  واخلي، 
او له لیکوالو سره شته ګټور کتابونه د چاپ په ګاڼه 

سمبال کړي.
د خلکو د لوستو تنده په داسې کتابونو خړوبه کړي، 
هغه  همدارنګه  وي،  نغښتي  کې  په  مینه  هېوادنۍ  د  چې 
ناندریو  او  شخړو  السوهنو،  ډول  هر  له  چې  کتابونه  دیني 

پاک دي خلکو ته ورسوي.
لسیزو  راتلونکیو  په  به  افغانستان  نو  شي  ونه  کار  دغه  که 
له هغې هم ډېر وسوځي  اور کې  کې د مذهبي شخړو په 
لکه څنګه چې له تېرو څلورو لسیزو راهیسې د وسله والې 

جګړې په اور کې سوځي.

ساالنه در خیلی از کشورها از جمله در بریتانیا مسابقات 
)اسپیلینگ( یا امال برگزار می شود.

در این مسابقات از شرکت کننده ها خواسته می شود تا 
واژه های مختلف را هجی کنند.

به گزارش بی بی سی، در مسابقات سال 2012 امالء 
احمدی،  آزیتا   )Spelling Bee  ( بریتانیا  سرتاسری 
سال  کننده  هجی  بهترین  افغانستان  از  مهاجر  دختر 

شناخته شد.
پیش  سال  سیزده  خانواده اش  و  دارد  سال   12 آزیتا 

افغانستان را ترک کردند و به بریتانیا مهاجرت کردند.
این دختر افغان در صنف هفتم مکتب کولچستر درس 

می خواند.
در مسابقات امالء امسال بریتانیا، دانش آموزان 

1200 مکتب از سراسر بریتانیا شرکت کردند.
مسابقه سه مرحله داشته است، واژه ها محدود 
های  واژه  شامل  و  نبودند  ای خاصی  رشته  به 

علمی، پزشکی و ادبی می شدند.
اپسویچ  آزیتا که در شهر  پدر  احسان احمدی، 
که  می گوید  است  خانوادگی  پزشک  بریتانیا 
سختی واژه ها به حدی بود که حتی برای او به 

عنوان یک پزشک مشکل به نظر می آمد.
از  »واقعا مسابقات سخت و رقابتی بود. خیلی 
واژه ها پزشکی بودند. مانند Diaphragm که 
یک واژه پزشکی است و حجاب حاجز معنا می 
دهد و یا Tyrannosaurus که اسم نوعی از 

سوسمار است.«
آزیتا می گوید که عواملی زیادی در موفقیت اش 
در مسابقات نقش داشته است. از جمله، مطالعه 

کتاب.
را  پاتر  هری  های  قصه  کتاب  جلد  هفت  من 
داده  عادت  را  من  مادرم  کودکی  از  خوانده ام. 
موفقیت ام  در  این  کنم  فکر  خواندن.  کتاب  به 

نقش داشته.«

آزیتا در گذشته هم دستاوردهای زیادی داشته، از جمله 
چند داستانش در کتاب قصه های کودکان چاپ شده 

است.
درخشش  در  آنها  که  گویند  می  آزیتا  مادر  و  پدر 

فرزندشان نقش داشته اند.
تمام  او  که  می گوید  آزیتا  مادر  احمدی،  پرنیان  آریا 

وقتش را صرف پرورش آزیتا کرده است.
»برای من جای افتخار این بود که آزیتا به عنوان یک 
از  آزیتا  که  پرسیدند  می  همه  وقتی  شد.  برنده  افغان 
کجاست و می فهمیدند که از افغانستان است، من در 
لباسم نمی گنجیدم. اما پیام من این است که اگر ما کمی 
وقت خود را صرف پرورش فرزندان مان کنیم، هر کدام 

ما آزیتاهای زیادی در خانه های خود داریم.«
مسابقات امال )اسپیلینگ بی( از سال 1825 در امریکا 
کشورها  از  خیلی  در  حال  تا  زمان  آن  از  و  شد  آغاز 
ساالنه برگزار می شود. در آمریکا حتی برای برنده مقام 
اهدا می  به عنوان جایزه  آمریکا هم  اول ۳0000 دالر 

شود.
خوشحال  او  دستاورد  از  اش  خانواده  و  آزیتا  حاال 
هستند. شاید کسی فکر نمی کرد دختری که سرزمین 
مادری اش هزاران کیلومتر آنطرفتر است، روزی نامش 
تیتر روزنامه ها شود، آنهم به خاطر تسلط اش به زبانی، 

به جز زبان مادری اش.

مذهبي شخړې؛ 
د پاکسـتان نوې پروژه
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دختر مهاجر افغان
برندة امسال مسابقات امالی بریتانیا

عبدالغفار داوی 
قرض کابل بانک را نمی پردازد

مسوول  داوی  عبدالفغار  که  می گوید  بانک  کابل  تصفیه  مدیر 
امریکایی قرض  دالر  میلیون  به چهل  نزدیک  آیل  داوی  شرکت 

کابل بانک را نه پرداخته است.
در پی تالش ها برای حصول قرضه های کابل بانک، مدیر تصفیه 
این بانک می گویند که عبدالغفار داوی یکی از مقروضین است که 

تا حال حاضر به تصفیه حسابش نشده است.
حمیداهلل محبی به روز یکشبنه در کمسیون مالی و بودجة مجلس 
نماینده گان گفت که عبدالغفار داوی ۳۷ میلیون دالر از کابل بانک 

مقروض می باشد.
آقای محبی از عبدالفغار داوی مسوول شرکت داوی ایل خواست 

تا برای تصفیه حسابات اش به دادگاه ویژه حاضر شود.
مدعی  را  دالر  میلیون   28 مبلغ  داوی  آقای  باالی  "ما  گفت:  او 
هستیم، اما آقای داوی 28 میلیون دالر آن را قبول کرده است، وی 
16 میلیون دالر را به اساس اصل قرضه قبول کرده است و بقیه 
قبول کرده سند  را  مبلغ  این  تکتانه خودش،  به حساب  را  مبلغ 

امضا کرده است."
روشن  جهت  یکشنبه  روز  به  مجلس  بودجة  و  مالی  کمسیون 
شدن قضیه شرکت داوی آیل، کابل بانک و شرکت هوایی آریانا، 

مسووالن این شرکت ها را فرا خواند.
مسووالن  های  ادعا  آیل  داوی  شرکت  رییس  داوی  عبدالغفار 
این  می گوید:  و  خوانده  اساس  بی  را  بانک  کابل  تصفیه  بخش 

مساله را به محکمة تجارتی محول کرده است.
آقای داوی گفت: در صورتی که سند موجود باشد حاضر است 
تا این پول را بپردازد: "اگر اسناد قاطع در دست دارند، بسم اهلل 
برای  داریم  نزد خود  ما  که  نمایم، سندی  پرداخت  را  آن  ما  که 
ما معلوم است و به محکمة تجارتی کابل ارایه کردیم که تحت 

دوران قرار دارد."
است  مخالف  داوی  آقای  تقاضای  این  با  بانک  کابل  مدیر  اما 
تمام  باید  کرزی  رییس جمهور  فرمان  اساس  به  که  می گوید  و 

مقروضین از طریق دادگاه خاص قضایای شان را حل نمایند.
محبی  آقای  خواست  این  از  مجلس  بودجة  و  مالی  کمسیون 

حمایت کرد.
در عین حال، اعضای کمسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان، 
آقای داوی را متهم به انحصار ذخایر تیل در میدان های هوایی 

کشور کردند.
آنان گفتند که شرکت داوی ایل به شرکت های دیگر اجازه نمی 

دهد تا در بخش تورید تیل طیاره فعالیت نمایند.
اما آقای داوی این ادعا ها را رد کرد.

با  تیل  توزیع  تورید و  با وی  ترانسپورت  وی گفت که وزارت 
شرکت های هوایی در کشور را برای ده سال قرارداد کرده و تا 

اکنون چندین سال از این قرارداد باقی مانده است.
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      ناجیه نوری

و  خارجی  استخبارات  نفوذ  طالبان،  با  مصالحه  پروسة 
عدم  و  امنیتی  نیروهای  درون  به  دولت  مسلح  مخالفان 
توجه خارجی ها به فرهنگ و سنت های مردم افغانستان، 

از دالیل اصلی افزایش حمالت خودی می باشند.
تحلیلگران نظامی و نماینده گان مجلس با بیان این مطلب، 
صلح،  یک جانبة  گفت وگوهای  که  می گویند  همچنان 

انگیزة نیروهای امنیتی افغان را از بین برده است.
در جریان سال گذشته ده ها سرباز داخلی و خارجی در 
کشته  افغان  سربازان  توسط  داخلی«  یا  »خودی  حمالت 

شده اند.
توسط  پولیس  سرباز  چهار  هلمند  والیت  در  اخیراً 

همکاران شان به قتل رسیدند.
اکثر  مي گوید،  نظامي  مسایل  آگاه  کوهستاني  جاوید 
کساني که جذب پولیس ملي و پولیس محلي مي شوند، یا 
بیکاران هستند و یا هم اشخاص وابسته به طالبان می باشند 
همسایه  کشورهاي  استخباراتي  سازمان هاي  سوي  از  که 
گماشته  افغان  و  خارجي  نیروهاي  به  زدن  ضربه  جهت 

مي شوند.
به گفتة این آگاه نظامي، عدم توجه و دقت در استخدام 
افزایش  باعث  محلي،  پولیس  ویژه  به  امنیتي  نیروهای 

حمالت »سبز بر آبي« شده است.
او همچنان افزود، مسالة مهم دیگر عدم آموزش و تربیت 
الزم، نداشتن انگیزه در میان پولیس و ارتش و ضعف کار 
و  پولیس  استخدام  در  افغان  امنیتي  نیروهاي  استخباراتي 

ارتش است.
کوهستاني تاکید کرد، پولیس و ارتش ما داراي ضعف هاي 
ساختاري و تشکیالتي هستند و تا زماني که این ضعف ها 
نخواهد  کاهش  تنها  نه  حمالت  این گونه  نشود،  مرفوع 
یافت، بل ما شاهد افزایش این نوع حمالت تا سال 201۳ 

که شرایط تنگتر مي شود، خواهیم بود.
نفوذ  از  جلوگیري  و  شناسایي  نظامي،  آگاه  این  باور  به 
امنیتي  ارگان هاي  در درون  طالبان  استخباراتي  شبکه هاي 
متاسفانه  اما  دهد؛  کاهش  را  گونه حمالت  این  مي تواند 
نشده  انجام  خصوص  این  در  کاري  نوع  هیچ  تاکنون 

است.  
مجلس  عضو  کاظمي  علي  سید  داکتر  حال،  همین  در 
نماینده گان مي گوید، از اولین لحظاتي که  پروسة جلب 
و جذب در پولیس ملي آغاز شد، چون براي این پروسه 
شکل  خودي  حمالت  بود،  نشده  طرح  درست  برنامة 

گرفت.
داکتر کاظمي تاکید کرد، در قدم نخست باید سنک تهداب 

پولیس ملي درست گذاشته مي شد و اعتمادسازي به وجود 
مي آمد، تا مردم به حکومت و پولیس اعتماد مي کردند که 

متاسفانه چنین نشد.
این عضو مجلس نماینده گان افزود، زماني که اعتماد وجود 
داشت؛  نخواهد  وجود  نیز  تعهد  و  انگیزه  باشد،  نداشته 
بنابراین همة این مسایل باعث شد که حمالت نیروهاي 

خودي شکل بگیرد.
این  افزایش  دیگر  دلیل  نیز  اقتصادی  او، شرایط  گفتة  به 
مي کردیم  مساعد  را  شرایطي  ما  اگر  اما  است؛  حمالت 
به  دانش شان  و  فهم  و  سلیقه  به  مطابق  ما  جوانان  که 
امروز شاهد چنین حمالتي  کار گماشته مي شدند، شاید 

نمي بودیم.
بسته  به روي شان  راه ها  که همة  کرد، جواني  اضافه  وي 
است، مجبور وارد پولیس و یا هم ارتش مي شوند؛ آن ها 
بنابراین  ندارند،  نهادها  این  به  انگیزه و عالقه  هیچ گونه 
و  انگیزه  نبود  خودي  حمالت  افزایش  علل  از  یکي 

مشکالت اقتصادي است.
عبدالهادي خالد معین پیشین وزارت داخله، عدم احترام 
نیروهاي خارجي به فرهنگ هاي مردم افغانستان را یکي از 

علل افزایش حمالت درون آستیني مي داند.
او مي گوید، نیروهاي خارجي به فرهنگ و عنعنات مردم 
ما  پیش  چندی  چنانچه  نمي گذارند،  احترام  افغانستان 
شاهد قرآن سوزي در پایگاه بگرام بودیم، بنابراین احترام 
نکردن به فرهنگ مردم افغانستان نیز علت دیگر افزایش 

این حمالت است.
این  افزایش  دیگر  علت  را  طالبان  با  مصالحه  مسالة  او 
حمالت دانسته گفت، زمانیکه حکومت مسالة مصالحه با 
طالبان را مطرح مي کند، نیروهاي پاییني فکر مي کنند که 
طالبان برندة میدان هستند، پس باید پیش دستي کرده و با 

طالبان متحد شویم.
به گفتة معین پیشین وزارت داخله، مراکز تعلیمي ما تحت 
کنترل نیروهاي خارجي قرار دارد و هنوز افغاني نشده اند، 
پس تمام این مسایل باعث ایجاد نفرت و عکس العمل در 
آن  رفع  براي  باید  که  مي گردد  خارجي  نیروهاي  مقابل 

تدابیر درست و دقیق سنجیده شود.
خواستیم نظر وزارت داخله را نیز دراین مورد داشته باشیم، 

اما آنان حاضر به گفت وگو در این خصوص نگردیدند.

دالیل افزایش حمالت خودی

سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن:

 امریکا باید در افغانستان بماند

سفیر پیشین پاکستان در امریکا از مقامات واشنگتن 
خواست به فکر خروج از افغانستان تا سال 2014 
کشور  این  در  است  الزم  که  زمانی  تا  و  نباشند 

بمانند.
در  پاکستان  در  امریکا  پیشین  حسین حقانی، سفیر 
نوشتاری برای روزنامه واشنگتن پست آورده است: 
اگر امریکا و هم پیمانانش، افغانستان را تا سال 2014 
دست   طالبان  و  القاعده  پناهگاه های  و  کنند  ترک 
مطمینًا  امریکایی  نیروهای  بمانند،  باقی   نخورده 
مجبور خواهند شد پس از حادثه یی همچون حادثه 

11 سپتامبر به منطقه برگردند.
اشتیاق خود  از  آنکه  جای  به  واشنگتن  گفت:  وی 
برای خروج از افغانستان صحبت کند باید نشان دهد 

تا  این کشور  در  ماندن  که خواهان 
زمان الزم است.

امریکا  در  پاکستان  پیشین  سفیر 
چند  انتخاباتی  مناظره  در  گفت: 
که  گفت  اوباما  باراک  گذشته،  روز 
به  که  عواملی  کشتن  و  شناسایی  با 
شده اند  شناخته  تروریست  عنوان 
می توان علیه القاعده پیروز شد. این 
دیدگاه به طور قطع از نارضایتی  رای 
دهندگان از جنگ  نشات می گیرد. اما 
این تفکر از نحوه استفاده از پهپادها 
بطوری  دوربرد  تجهیزات  دیگر  و 
میلیارد   6/1 نارضایتی  و  خشم  که 
باشد،  نداشته  دنبال  به  را  مسلمان 

چیزی نگفت است .
وی در ادامه آورده است: گروه های تندرو که دارای 
از  پس  حتی  می توانند  هستند  ایدیولوژیکی  انگیزه 
آنکه رهبرانشان کشته شدند دوباره افراد جدیدی را 
استخدام کرده و به آموزش آن ها بپردازند و گروه های 
جدیدی را تشکیل دهند. اسامه بن الدن پیش بینی 
کرده بود که امریکایی ها از جنگ های طوالنی مدت 
چنان خسته و بیزار می شوند که نه تنها در خاورمیانه 

نمی مانند بلکه از آن خارج خواهند شد.
در  سریالنکا  پاکستان  پیشین  سفیر  حقانی  حسین 
سال های 1992 تا 199۳ و همچنین سفیر پیشین این 

کشور در امریکا در سال های 2008 تا 2011 بود. w
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کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

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

و نزدیک شدن سال 1۳9۳ / 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
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آگــهی:

ترانه و ترویست، تازه ترین مجموعه شعر 
کاوه جبران از چاپ برآمد. عالقه مندان 

می توانند این کتاب را از انتشارات امیری، 
مرکز کتاب فروشی های کابل در جادة آسمایی 
و یا سایر نماینده گی های این انتشارات در 

افغانستان، به دست بیاورند.


