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در انتظـار »اوباما«ي ديگـر

افغانستان هشدار  رهبر جبهة ملي 
سال  انتخابات  اگر  كه  است  داده 
همانند  رياست جمهوري،   2014
تقلب  با   2009 سال  انتخابات 
گسترده به همراه باشد، افغانستان 
به سوي يك »جنگ داخلي بزرگ« 

به پيش خواهد رفت.
جبهة  رهبر  مسعود  ضيا  احمد 
ملي از بارک اوباما خواسته تا در 
رياست جمهوری اش،  دوم  دورة 
سياست افغانستان را شفاف سازد 
برحكومت  را  الزم  فشارهاي  و 
يك  برگزاري  براي  افغانستان 

انتخابات شفاف وارد سازد.
پس  مي گويد:  ملي  جبهة  رهبر 
از  بين المللی  نيروهای  خروج  از 
عامل  چندين  شايد  افغانستان، 

بحران  يك  آمدن  ميان  به  باعث 
داخلی در اين كشور شود.

به گفتة او، بارک اوباما بايد برای 
آزاد و عادالنه  انتخابات  برگزاری 
در افغانستان تمركز كند تا اطمينان 
مانند  انتخابات  كه  شود  حاصل 
به  تقلب  اتهامات  با   2009 سال 

همراه نخواهد بود.
رياست جمهوری  پيشين  معاون 
افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری 
رويترز گفته است: هر مشكل در 
انتخابات و رای دهی، در كشوری 
كه نا اميدی ها به خاطر موجوديت 
فساد اداری،...      ادامه صفحه 6

          ماندگار
اگر زمام داران افغانستان به معضل خط ديورند خاتمه 
آخر  در  و  افغانستان«  شدن  تكه تكه  »امكان  ندهند، 

»تجزية كشور« وجود دارد.
از  صدهاتن  حضور  با  پنجشنبه  روز  كه  همايشی  در 
دانشجويان و استادان دانشگاه در پيوند به معضل خط 
بود، رهبر حزب كنگرة  برگزار شده  كابل  ديورند در 
زمانی كه  تا  گفت:  مطلب  اين  بيان  با  افغانستان  ملی 
سرنوشت ديورند يك طرفه نشود، افغانستان روی ثبات 

و آرامش را نخواهد ديد.
اكادميك، پژوهشگران  اين همايش كالن علمی و  در 

ساخته گی  را  ديورند  خط  معضل  تاريخ 
پيشين  زمام داران  كه  اند  گفته  و  خوانده 
افغانستان اين خط را به رسميت شناخته اند 
و اگر دولت كنونی اسنادی ندارد، بايد خط 

ديورند را به رسميت بشناسد.
تاريخ  پژوهشگر  محمدی  غالم محمد 
می گويد كه خط ديورند 60 سال می شود 
ايجاد  معضل  پاكستان  و  افغانستان  ميان 
كرده و اين »خط سرطانی« آيندة افغانستان  

را در هالة از ابهام قرار داده است.
افغانستان،  پيشين  زمام داران  كه  گفت  محمدی  آقای 

برای كسب و حفظ قدرت شان، اين خط را به رسميت 
شناخته اند و ادعای...        ادامه صفحه 7

رهبر جبهة ملي:

تقلب در انتخابات
 جنگ بزرگ را به دنبال دارد

بدون حل معضل ديورند
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كه  در شرايطی  اسالمی  رهبر حزب  گلبدين حكمتيار 
رقبای اصلی اش ديگر زنده نيستند، در تالش شركت در 

انتخابات رياست جمهوری سال 2014 است.
 برخی تحليلگران و استادان دانشگاه با اشاره به اظهارات 
اخير سخنگوی حزب اسالمی حكمتيار و قاضی حسين 
بيان  با  پاكستان،  اسالمی  جماعت  حزب  رهبر  احمد 
اين مطلب می گويند كه قاضی حسين احمد در تالش 

شريك ساختن حكمتيار در قدرت است.
در  اخيراً  حكمتيار  گلبدين  اسالمی  حزب  سخنگوی 
مصاحبه يی با تلويزيون طلوع گفته بود كه اگر انتخابات 
آيندة افغانستان شفاف و دموكراتيك باشد، آنان در آن 

شركت خواهند كرد.
قاضی حسين نيز هفتة گذشته در نامه يی به آقای كرزی 
و حطب  طالبان  افغانستان،  دولت  ميان  ميانجيگری  از 

اسالمی سخن گفته بود.
قاضي  مي گويد  كابل  دانشگاه  استاد  جالل  فيض اهلل 
حسين احمد كه از گذشته ها...         ادامه صفحه 6

صفحه 6

آقای کرزی مخالف حضور دو عضو بین 
المللی در کمیسیون شکایات شده و این 
موضوع به صراحت نشان می دهد که او 
از  انتخابات  در  باز  دست  با  می خواهد 
امنیت  ببرد.  سود  خود  تاثیرگذاری های 
افغانستان  امور  در  خارجی  مداخالت  و 
باید  که  است  دیگری  مسایل  از  نیز 
رییس جمهور اوباما به آن ها توجه نشان 
کشور  ناتو  نیروهای  او  زمان  در  دهد. 
دفاع  بنیادهای  ولی  می کنند؛  ترک  را 
برابر  در  کشور  ارضی  تمامیت  از  ملی 
است.  نشده  ضمانت  بیرونی  مداخالت 
را  خود  مناسب  جایگاه  باید  افغانستان 
بیابد  اوباما  آقای  بعدی  در سیاست های 
که ضمن تامین امنیت، روند دموکراتیزه 

کردن ساختارها را سد نشود.

حکمتیار میدان را 
خالی ديده است

داكتر عبداهلل به كميسيون انتخابات:

در تاريخ برگزاري 
انتخابات تجديد نظر كنید

از كميسيون  افغانستان  ايتالف ملي  داكتر عبداهلل عبداهلل رهبر 
برگزاری  زمان  مورد  در  تا  است  خواسته  انتخابات  مستقل 

انتخابات آيندة رياست جمهوری تجديد نظر كند.
پيشتر كميسيون مستقل انتخابات، شانزدهم حمل سال 1393 را 

روز برگزاری انتخابات رياست جمهوری اعالم كرده بود.
رييس جمهور كرزي، نمايندة سازمان ملل در افغانستان، اياالت 
متحدة امريكا و شماری از منتقدان سياسی حكومت افغانستان 

از تعيين زمان برگزاری انتخابات استقبال كردند.
پيش از اين، برخی از رهبران احزاب سياسی و منتقدان آقای 
كرزی اين احتمال را مطرح كردند كه رييس جمهور انتخابات 

را ديرتر از زمان قانونی آن برگزار خواهد كرد.
دورة پنج ساله رياست جمهوری...    ادامه صفحه 6



پيروزی باراک اوباما در انتخابات رياست جمهوری 
اياالت متحده امريكا حامل پيام های گوناگونی برای 

طيف سياسی و مردم افغانستان است. 
دوباره  انتخاب  از  می توان  كه  پيامی  ترين  استوار 
های  ستون  در  كه  است  اين  گرفت  اوباما  باراک 
قبال  در  امريكا  متحده  اياالت  استراتژی  اصلی 
افغانستان و منطقه تغيير خاصی رونما نخواهد شد و 
موضوعاتی بسان خروج از جغرافيای بحران، تمركز 
شعار  از  اغماض  و  مدت  كوتاه  های  برنامه  روی 
تامين و  با  پيوند  در  دبليو بوش  های كالن جورج 
نهادينه سازی دموكراسی و احترام به حقوق بشر در 
افغانستان، اعمال فشار های بيشتر و قابل مديريت 
و  خاستگاه ها  با  مبارزه  منظور  به  پاكستان  باالی 
طالبان،  ايديولوژيك   – منطقه يی  تربيت گاه های 
كردن  وادار  هم  يا  تشويق  برای  فعاليت ها  پيشبرد 
حكومت  با  سازش  نوعی  به  شورشی  های  گروه 
افغانستان، همچنان در صدر برنامه های كاخ سفيد 
روند  و  داشت  خواهد  قرار  افغانستان  با  پيوند  در 
انتقال مسووليت های امنيتی به نيرو های افغان حتا 
اگر اين نيرو های توانايی مقابله با چالش های امنيتی 
روبه  روند  مديريت  و  همسايه گان  نيابتی  جنگ  و 
را  افغانستان  در  افراط گرايی  و  شورشگری  رشد 

نداشته باشند، عملی خواهد شد.
افغانستان جايگاه  نامحبوب  اين كه جنگ  در مورد 
رياست جمهوری  انتخابات  رقابت های  در  چندانی 
2012 امريكا نداشت، داليل زيادی زيادی را می توان 
برشمرد؛ اما شايد يكی از بزرگترين داليل اين باشد 
افغانستان  امريكا در  از يك طرف دستاورد های  كه 
كشته شدن  و  دالر  مليارد  از 500  بيشتر  با مصرف 
متناسب  اين كشور  از سربازان  تن  از 2000  بيشتر 
كردن  قانع  به  قادر  امريكايی  هنوز سياسيون  نبوده، 
شهروندان اين كشور نسبت به حضور نظامی سنگين 
و خرج بردار يازده ساله شان در افغانستان نيستند و 

از جانب ديگر مجبور اند به اين بازی پر از آزمون 
و خطا در افغانستان و منطقه ادامه دهند و هزينه های 
اقتصاد تازه رهايی  بيشتر و شايد سنگين تری را بر 

يافته از بحران امريكا تحميل كند. 
  میراث جمهوری خواهان

جمهوری خواهان كه هنگام انفجار برج های تجارت 
جهانی نيويارک در سال 2001 سكان قدرت اياالت 
متحده امريكا را در اختيار داشتند، به صورت طبيعی 
مسوول بخش بزرگی از اشتباهاتی كه ممكن است 
سال  تا  امريكا  خارجی  سياست  دستگاه  و  نظاميان 
2008 ميالدی در قبال افغانستان و عراق انجام داده 
برگ های  اين موضوع  و  بدوش می كشند  را  باشند 
اختيار  در  سال  همان  انتخابات  در  را  زيادی  برندة 
دموكرات ها قرارداد و بخش بزرگی از شعار ها و 
برنامه های انتخاباتی اوباما در زمينه سياست خارجی 
چالش  روی  مستقيم  يا  ضمنی  انگشت گذاری  را 
هايی تكشيل ميداد كه امريكا در عراق و افغانستان 

به آن روبرو بود. 
خروج نظاميان امريكا از عراق، كشته شدن بن الدن 
پاكستان، شكست يا دستكم تضعيف شبكه القاعده و 
زمينه سازی برای »خروج مسووالنه« از افغانستان از 
مهم ترين موضوعاتی بود كه باراک اوباما از آنها به 
عنوان دستاورد های خود در چهار سال گذشته ياد 
كرده ميت رامنی هم به در سراسر مبارزات انتخاباتی 
پيوند  در  اوباما  های  عملكرد  و  ها  ديدگاه  نقد  به 
شايد  رويكرد  اين  و  پرداخت  افغانستان  مسايل  با 
قبال  در  خواهان  جمهوری  برخورد  ترين  عقالنی 
يكی از پروژه های كالن و خرج برداری كه آنان در 

سال 2001 آغاز كردند بوده است.
  اغماض از شعار های بوش 

مورد  در  اش  اداره  استراتژی  اعالم  هنگام  اوباما 
افغانستان و منطقه اعالم كرد كه امريكا پس از اين 
دارای  كوتاه مدت  های  برنامه  روی  افغانستان  در 

بازدهی زودهنگام سرمايه گزاری خواهد كرد و اين 
استراتژی بوش  تداوم  از  اغماض  واقع  رويكرد در 
و شعار های او مانند حمايت از تامين دموكراسی، 
افغانستان  در  بشر  حقوق  به  احترام  سازی  نهادينه 
بود كه به راه اندازی فرايند های بزرگ، خرج بردار 
و زمانگير نيازمند است و به باور بسياری از نظريه 
تاريخی  و  اجتماعی  ويژه گی های  غربی،  پردازان 
افغانستان در طول سه سده گذشته از پديدار شدن 
روزنه های عينی كه پذيرايی جامعه افغانی از اين گونه 
ارزش ها را نشان دهد يا جلوگيری كرده يا حتا با آن 
پايين  به موازات  به مقابله برخاسته است. سپس و 
عامه  اذهان  نزد  افغانستان  جنگ  محبوبيت  آمدن 
اعالم  بيشتر  صراحت  با  اوباما  باراک  امريكايی ها، 
دموكراسی  كردن  پياده  صدد  در  امريكا  كه  داشت 
اين  نيست.  افغانستان  در  جفرسون  توماس  مودل 
های  تصميم  بلكه  نبود  سياسی  ژست  يك  تنها 
توسعه يی،  های  برنامه  بودجه  كاهش  مانند  كالنی 
مدنی  جامعه  نهاد های  آزاد،  رسانه های  از  حمايت 
داشت.  دنبال  به  را  افغانستان  در  حكومتی  غير  و 
نهاد  ظرفيت سازی  برنامه های  در حال حاضر  حتا 
های دولتی، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر حتا 
تقويت و تجهيز نيرو های دفاعی و امنيتی افغانستان 
ها  رويكرد  اين  كه  اند  شده  متاثر  روند  اين  از  نيز 
نوعی گريز سيستماتيك از واقعيت های موجود در 
افغانستان و مسووليت هايی كه پيش از اين اياالت 
متحده امريكا در جنب مبارزه با تروريزم و مقابله با 
شورشگری در افغانستان به خود ترسيم كرده بود، 

تلقی شده می توانند.
در  اش  انتخاباتی  مبارزات  هنگام  اوباما  باراک 
انتخابات سال 2008 امريكا به افغانستان آمد و شيوه 
برخورد و انتقادات تند او از روند شكل گيری اوضاع 
در افغانستان به رييس جمهوركرزی پيام های دلسرد 
كننده يی داد و از همان آغاز مشخص شده بود كه 
در اداره ی دموكرات به رهبری اوباما در امريكا نه 
تنها حمايت های سخاوتمندانه و بی قيد و شرط به 
اداره رييس جمهور كرزی كاهش چشمگير خواهد 
يافت بلكه تنش های روبه افزايش ميان دولت های 
دوكشور بخشی از فرصت های باقی مانده برای راه 
اين  در  محور  ثبات  های  فرايند  پيشبرد  و  اندازی 

كشور را از كف مردم افغانستان خواهد ربود. 
  کشتی نرم کرزی

مشاهدة  افغانستان،  جمهوری  رييس  حامدكرزی 
به  نسبت  سفيد  كاخ  بی مهری  نمايه های  نخستين 
انتخابات رياست جمهوری  برگزاری  از  خود پيش 
نامزدی خود را  پيشاپيش  افغانستان  سال 2009 در 
به اين انتخابات اعالم كرد و همزمان از آغاز كشتی 
با  و  گفت  سخن  نيز  امريكا  متحده  اياالت  با  نرم 
استفاده از تمامی امكانات دست داشته به مانور دهی 
پرداخت و كرنش های غرب ستيزانه و منطقه محور 
پس  و   2010 سال  در  كه  پيشرفت  بدان حد  تا  او 
در  رياست جمهوری  پرتقلب  و  انتخابات رسوا  از 
جمهوری  رييس  معاون  بايدن  جوزف  افغانستان، 
امريكا حكومت كابل را مسووليت گريز و شخص 
حامد كرزی را شريكی غير قابل اعتماد عنوان كرد 
استراتژيك  نامه  موافقت  امضای  از  پس  بالخره  و 
ميان اوباما و كرزی در ماه می امسال و اصرار دولت 
های  روستا  در  تروريزم  كه  نكته  اين  به  افغانستان 
افغانستان نيست، كاخ سفيد فاز ديگری از استراتژی 
اوباما را مورد تاكيد قرار داد كه وظيفه امريكا مقابله 
افغانستان  با طالبان و ديگر گروه های شورشی در 
نه بلكه مبارزه با تروريزم در سطح منطقه به شمول 

افغانستان است. 
  ادامه ستراتژی خروج 

خواه  جمهوری  رامنی  ميت  شكست  كه  اكنون 
آمدن  بر  مبنی  های  گمانه  به  اوباما  باراک  برابر  در 
افغانستان  با  پيوند  در  امريكا  استراتيژی  در  تغيير 
دوران  تر  تهاجمی  رويكرد  به  برگشت  دستكم  و 
رياست جمهوری جورج دبليو بوش در برابر طالبان 
احتمال  حتا  و  منطقه  در  تندرو  دسته های  ديگر  و 
سربازان  از  بزرگی  بخش  خروج  افتادن  تعويق  به 
امريكايی از افغانستان تا ميانه های سال 2014 نقطه 
پايان گذاشته و ادامه سردی روابط ميان افغانستان و 
امريكا تا پايان دوره رياست جمهوری آقای كرزی 
نيز متصور است، برگزاری سالم، شفاف و سراسری 
انتخابات رياست جمهوری افغانستان و كليت روند 
دموكراتيك كنونی پس از سال 2014 با پرسش های 

بزرگتر و جدی تری روبرو می باشد. 
ادامه صفحه 7 در سال های اخير كه طيف... 
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حشمت رادفر

پیروزی اوباما و آزمون ناتمام 
افغانستان

 

باراک اوباما بازهم به كاخ سفيد برگشت؛ اما برگشت او 
براي افغانستان از چه اهميتي برخوردار است؟

اين سوال را زمان پاسخ خواهد داد و برنامه های جديدي 
كه كاخ سفيد در افغانستان اعمال مي كند.

در اين ميانه آيا جدال ظاهري آقاي كرزي با اوباما پايان 
ميابد يا هم چنان ادامه خواهد داشت؟

آغاز  از  متحده  اياالت  در  دموكرات ها  دولت  ظاهراً 
گاهی  نبودند.  موافق  او  ادارة  طرز  و  كرزی  آقای  با  هم 
داشته  آشكارا شكايت  مساله  اين  از  رييس جمهور كرزی 
است. اين سر ناسازگاری دو دولت به ده يازده سال پيش 
بر می گردد كه رييس جمهور كرزی به حمايت جمهوری 
و  رسيد  قدرت  به  افغانستان  در  متحده،  اياالت  خواهان 
اين  پرتنش  دورة  رفت،  سفيد  كاخ  به  اوباما  هنگامی كه 
با  متحده  اياالت  برخورد  چنان كه  شد.  شروع  دولت  دو 
قباًل  آقای كرزی، آن گونه كه در زمان تصدی بوش- كه 
گرفته  شكل  می انگاشت-  ناديده  را  كرزی  كوتاهی های 

بود، با رويكار آمدن اوباما به پايان رسيد. 
حمله های لفظی آقای كرزی به اياالت متحده و همين گونه 
تا  كماكان  ادارة كرزی  بر  امريكايی  مقامات  تند  انتقادات 

هنوز وجود دارد.
بر  كرزی  آقای  بر  را  اوباما  ادارة  خشم  كنون  تا  آن چه 
انگيخته، ناديده انگاشتن قانون از سوی ادارة كرزی، عدم 
قاطعيت در مبارزه با فساد، تروريسم و... بوده و هم چنان 
انتقادات  امريكايی،  نيروهای  حمله های  در  ملكی  تلفات 
رسانه های غربی از آقای كرزی و ... از مواردی بوده كه 

بالعكس آقای كرزی را عصبانی ساخته است. 
انرژی  از  زيادی  بخش  كه  اند  باور  اين  به  دموكرات ها 
سرمايه گذاری شدة اياالت متحده، در اثر ادارة نادرست 
آقای كرزی برباد رفته است. ادارة كرزی ملياردها دالر از 
اياالت متحده تحويل گرفت و در مقابل نه تنها كه در هيچ 
تروريسم،  با  مبارزه  چون  نظر-  مورد  پروژه های  از  يك 

كشت ترياک، تامين حقوق بشر و...- موفق نبود..... 
به جايی رسيد كه  اين همه تالش  از  اياالت متحده پس 
در نهايت افغانستان را تا دوسال ديگر قسمًا ترک كند؛ در 
حالی كه همه خطرات و عوامل اصلی بحران افغانستان با 
قوت خود پا برجاست. اياالت متحده برای ترميم آبرويش 
مردم  برای  ترفند  كاربستن  به  و  گويی  دروغ  به  مجبور 
زيرا  بود.  كرزی  آقای  ادارة  هم  آن  دليل  كه  خودش شد 
مردم خود و كشورهای جهان  متحده  اياالت  كه  آن گونه 
را متقاعد كرده بود، به دستاورد چشم گيری در افغانستان 
اين  به  ازگاهی  هر  او،  دولت  و  اوباما  باراک  نيامد.  نايل 
سال هايی  در  اشارات  اين  اما  است،  كرده  اشاره  مسايل 
پسين صورت گرفته؛ زمانی كه فرصت جبران برای اوباما 
بسيار كم بوده است. تا به حال ترس اوباما از آن بود كه 
می تواند يك بار ديگر بر اريكة قدرت ابقا شود يا نه؛ ولی 
اكنون كه اين سوال پاسخ يافته است و به نظر می رسد كه 

او در برابر آقای كرزی بيش از پيش قاطع باشد.
اياالت  بر  اتهاماتی  هم  كرزی  حكومت  ديگر،  طرف  از 
متحده دارد و بيشتری از ناكامی های خود را در سياست ها 
و برنامه ريزی های منفعت طلبانة اياالت متحده می بيند. از 
اخير،  يكی دو سال  در  آقای كرزی  كه  بود  همين خاطر 
بيش از هر وقت ديگر، عليه اياالت متحده موضع گرفته 

است.
اما بخش زيادی از اين موضع گيری ها به دليل فشارها و 
انتقادهای اياالت متحده اداره آقاي كرزي و سياست هاي 
او بود. پيشه كردن سياست های قومی، پروسة گفت وگوهای 
صلح و... همه از برنامه هايی بوده اند كه ظاهراً رييس جمهور 
كرزی به عنوان يك عكس العمل در برابر امريكا در نظر 
گرفت و هنوزهم در تالش ساختن يك اتكای جديد قومی 

در محور كرزي -طالبان - حكمت يار است.
با اين حال ديده شود كه سياست عملي امريكا در مورد 
افغانستان به خصوص آقاي كرزي چه گونه خواهد بود. آيا 
در  هم ديگر  احوال  رعايت  دورة  كه   باشيم  داشته  انتظار 
ميان ادارة كرزی و اوباما به پايان رسيده باشد يا نوع تباني 
جديدي در راه است؟  زيرا از يك سو، اياالت متحده برای 
تيم  ديگر  از سوی  و  می كند  چانه زنی  كشور خود  منافع 

آقای كرزی برای ادامة قدرت خودشان. 

پايان دورة رعايت يا تباني 
جديد؟

اگر نسل نو افغانستان و آنانی که در ده سال گذشته فرصت های خوبی برای فراگیری 
دانش، شناخت واقعیت های جامعه، انتقال تجارب و فناوری های نوین و تجربه روند 

های پر از فراز وفرود دموکراتیک در کشور شان را داشته اند، با یک درک دقیق از 
وضعیت، پیچیده گی ها، چالش ها و همین سان فرصت هایی که از تحوالت مثبت و 

منفی یک دهه گذشته به میراث میبرند، آگاهانه و با صالبت و با استفاده از فضای نسبتا 
مساعد کنونی با پرهیز از چسپیدن به روش ها و منش های خشونت آمیز و عصبیت 

انگیز و ایدیولوژیک گذشته در صدد ارایه تعریف نوینی از نیاز ها، ظرفیت ها و توانایی 
های خویش در جامعه برآیند دستکم و در گام نخست از هدر رفتن فرصت های باقی 

مانده ناشی از حضور پررنگ جامعه بین المللی در کشور جلوگیری خواهد شد.



دو  از  بيش  مبارزات  پاس  به  كه  كرد  اعالم  افريقای جنوبی  دولت 
اسكناس های  جنوبی  آفريقای  در  آپاراتايد  عليه  ماندال  نلسون  دهه 

جديدی با تصوير وی به چاپ رسيده و منتشر شده اند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، گيل ماركوس، رييس خزانه داری كل 
آفريقای جنوبی روز پنجشنبه گفت: به منظور قدردانی از تالش ها 
و مبارزات ده ها ساله اين قهرمان عليه آپارتايد در آفريقای جنوبی 
تصوير نلسون ماندال رييس جمهور سابق اين كشور و برنده جايزه 
صلح نوبل بر روی اسكناس های جديد چاپ و به بازار داده شده 

است.
نلسون ماندال اولين سياهپوستی است كه تصويرش روی اسكناس های 

آفريقای جنوبی چاپ می شود.
كه  است  حيوانی  پنج  تصوير  فيل  و  بوفالو  پلنگ،  كرگدن،  شير،   
بعنوان نماد آفريقای جنوبی بر روی ديگر اسكناس های اين كشور 

چاپ شده اند.
نلسون روليهالهال مانِدال )زادة 26 تير 1297 خورشيدی برابر با 18 
جوالی 1918( نخستين رييس جمهور آفريقای جنوبی است كه در 

انتخابات دموكراتيك عمومی برگزيده شد.
وی پيش از رياست جمهوری از فعاالن برجستة مخالف آپارتايد در 
آفريقای جنوبی و رهبر كنگره ملی آفريقا بود و به خاطر دخالت در 

فعاليت های مقاومت مسلحانه مخفی محاكمه و زندانی شد.
مبارزه مسلحانه، برای ماندال، آخرين راه چاره بود؛ او همواره پايبند 

به عدم توسل به خشونت بود.
در  در يك سلول  را  آن  بيشتر  كه  زندان،  در طول 27 سال  ماندال 
جزيره روبن سپری كرد، مشهورترين چهرة مبارزه عليه آپارتايد در 
آفريقای جنوبی شد. اگرچه رژيم آپارتايد و ملت های طرفدار آن وی 
مبارزه  تروريست می دانستند،  را كمونيست و  آفريقا  ملی  و كنگره 
مسلحانه بخشی جدايی ناپذير از مبارزه عليه آپارتايد بود. ماندال پس 
پيش  را در  از زندان در سال 1990، سياست صلح طلبی  آزادی  از 
به سمت  آفريقای جنوبی  انتقال  به تسهيل  امر منجر  اين  گرفت و 

دموكراسی  شد كه نماينده تمامی اقشار مردم باشد.
ماندال پس از دريافت جوايزی در طول چهار دهه، هم اكنون يك 
مهم  مسائل  مورد  در  همچنان  كه  است  دولتمرد  سرشناس  چهره 

عقايد خود را ابراز می دارد.
وی را در آفريقای جنوبی اغلب تحت عنوان ماديبا می شناسند، اين 
عنوان افتخاری را بزرگان خاندان ماندال به وی داده اند، بسياری از 
مردم آفريقای جنوبی نيز به نشانه احترام وی را مخولو )پدربزرگ( 

صدا می زنند.
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چالش های اوباما در خاورمیانه
جنوری   ۲۲ روز  اوباما  »باراک 
از  پس  ساعت   ۴۸ تنها   ۲۰۰۹
رییس  عنوان  به  خوردن  قسم 
که  بود  گفته  امریکا  جمهور 
خاورمیانه  در  او  هدف  مهمترین 
دنبال کردن صلح میان اسرائیل و 
فلسطینیان است. او گفته بود که 
امریکا  تعهد  به  نباید  کس  هیچ 
شک  اسرائیل  امنیت  به  نسبت 
کند، اما »غیر قابل تحمل« است 
که فلسطینیان هم امیدی به آینده 

خود نداشته باشند.«

وزارت  در  سخنرانی  همان  در  اوباما 
حسنی  »رهبری«  از  امريكا  خارجه 

مبارک در مصر تجليل كرد.

امريكا  سال  چهار  گذشت  از  پس 
همچنان به امنيت اسرائيل پايبند است، 
فلسطينيان  نيست.  خبری  از صلح  اما 
اميد  گذشته  سال  چهار  به  نسبت 
كمتری به آينده دارند و حسنی مبارک 
معترضان  كشتن  در  نقشش  برای  هم 
شده  محكوم  ابد  حبس  به  مصری 

است.
خاورميانه در حال تحول است و اين 
تحول خواسته مردان و زنانی است كه 

عموما كمتر از سی سال سن دارند.
جريان  در  كه  می خواهد  امريكا 

اما مردم منطقه  باشد  تاثير گذار  ميانه  تحوالت خاور 
نه دولتهای  آنها، و  داده اند كه می خواهند خود  نشان 
خارجی و متحدان داخلی كاخ نشين آنها، سرنوشتشان 

را كنترل كنند.
شايد  و  هست  امريكا  محدوديت های  متوجه  اوباما 
از  كال  كه  می داد  ترجيح  او  كه  كنيد  فكر  گاهی 
خاورميانه بگذرد. او سال گذشته گفت اولويت جديد 
كبير  اقيانوس  منطقه  آسيا و  امريكا،  سياست خارجی 

خواهد بود.
اما مشكل اين است كه خاورميانه آن قدر مهم است كه 

نمی توان از كنار آن گذشت.

را  همسايه  كشورهای  می تواند  سوريه  داخلی  جنگ 
شمالی  مرزهای  در  ناامنی  و  دهد  قرار  تاثير  تحت 
امری  امريكا  در  جمهوری  رييس  هيچ  برای  اسرائيل 

خوشايند نيست.
احتمال می رود كه اوباما در دوره دوم رياست جمهوری 

خود از شورشيان سوريه حمايت های بيشتری كند.
ايران  وضعيت  درخصوص  او  تصميم  وجود،  اين  با 

اهميت بسيار بيشتری خواهد داشت.
متقاعد  آينده  تابستان سال  تا  امريكا و متحدانش  اگر 
شوند كه ايران علی رغم تحريمها و مذاكرات با غرب 
در حال توليد بمب اتمی است، يا اوباما و متحدانش 
يا  اقدام  امكان  درخصوص  گيری  تصميم  به  ناچار 

عدم اقدام نظامی عليه مراكز هسته ای 
ايران خواهند شد و يا اين كه ممكن 
است درخصوص دادن چراغ سبز به 
تصميم  ايران  به  حمله  برای  اسرائيل 

گيری كنند.
توليد  برای  تالش  اتهام  بارها  ايران 
و  است  كرده  رد  را  هسته ای  بمب 
رهبر ايران گفته كه توليد و نگهداری 
گناه  يك  جمعی  كشتار  سالحهای 

كبيره است.
طرف  تنها  اسرائيل  حال،  همين  در 
ميانه  در خاور  دارای سالح هسته ای 
كه  می دهد  ترجيح  اوباما  و  است 
امريكا يكی از طرفين يك جنگ ديگر 

در خاورميانه نباشد.
او شايد به ميزان امتيازهايی كه به ايران 
تحقيقات  برنامه  تا  شد  خواهد  داده 
بيافزايد  كند  تعطيل  را  هسته ای خود 
را  خصوص  اين  در  تصميم گيری  تا 

برای ايران آسانتر كند.
آميز  مسالمت  فصل  و  حل  اما 
در  سفيد  كاخ  مشكالت  ايران  مسئله 
كرد؛  نخواهد  برطرف  را  خاورميانه 
و  اسرائيل  ميان  مشكالت  گرفتاری 

فلسطينيان همچنان باقی است.
كند  تالش  ديگر  باری  اوباما  شايد 
كه برای صلح اقدام كند - كاری كه 
در دوره اول رياست جمهوری خود 
نكرد - اما در اين مقطع واقعا معلوم 
مستقل  تشكيل يك كشور  كه  نيست 
فلسطين در مجاورت اسرائيل تا چه حد واقعا امكان 

پذير است.
امريكا بايد روابط خود را با كشورهای عربی كه پس 
كرده اند،  انتخاب  اسالمگرا  رهبران  عربی«  »بهار  از 
در  قيام  امكان  به  نسبت  همچنان  و  كند  بازسازی 

كشورهای عربی حوزه خليج فارس هم هشيار باشد.
علی رغم قدرت نظامی گسترده امريكا، نفوذ سياسی 

آن كشور در خاورميانه در حال افول است.
در  امريكا  مستبد  و  اعتماد  قابل  شنو،  متحدان حرف 
به  را  امريكا  كه  جديدی  نسل  شده اند.  ساقط  منطقه 
عنوان رقيب می بيند و نه دوست، در حال جايگزينی 

آنهاست.

چاپ تصویر نلسون 
ماندال روی اسکناس های 

افریقای جنوبی

www.mandegardaily.com

پاکستانی ها روز عالمه اقبال 
الهوری را گرامی داشتند

توافق مخالفان سوری برای تشکیل 
»دولت  موقت«

اوباما اشک ریخت!

سوريه  مخالفان 
در  را  نشستی  كه 
متحد  برای  قطر 
خود  صفوف  كردن 
به  كرده اند،  برگزار 
بر  پيشرفت هايی 
»دولت  تشكيل  سر 
مناطق  در  موقت« 
تحت كنترل مخالفان 
دست  سوريه،  در 

يافته اند.
شبكه  گزارش  به 
اسكای نيوز عربی، گروه های مختلف مخالف دولت سوريه كه تحت نظر طرف های 
بين المللی در دوحه، پايتخت قطر سرگرم انجام مذاكرات برای ايجاد وحدت ميان 
خود هستند، روز جمعه برخی از اعضای هيات اجرايی مخالفان را تعيين كردند و 

قرار است به زودی رييس جديد شورای مخالفان را تعيين كنند.
تشكل جديدی را كه مخالفان تاكنون با آن موافقت كرده اند بزرگتر از شورای ملی 

پيشين سوريه است كه رياست آن را عبدالباسط سيدا به عهده داشت.
بنا به گفته منابع حاضر در اين مذاكرات مخالفان از بين جورج صبرا، از مخالفان 
سرشناس دولت سوريه و عبدالباسط سيدا يكی را به عنوان رئيس جديد شورای 
مخالفان انتخاب خواهند كرد كه شانس صبرا برای تصدی اين پست بيشتر است.

مخالفان در نشست روز گذشته خود همچنين با تشكيل دولت موقت در مناطق 
تحت كنترل خود در سوريه موافقت كردند اما شرط كردند كه اين دولت بايد در 

خاک سوريه تشكيل شود و نه در خارج از آن.
زياد  احتمال  به  و  دارد  ادامه  همچنان  مختلف  گروه های  ميان  مذاكرات 
تصميم گيری های نهايی امشب و با نظارت مقام های كشورهای مرتبط با سوريه از 

جمله تركيه، قطر، امارات و مصر اتخاذ خواهد شد.

همزمان با يكصد و سی و پنجمين 
اقبال  محمد  عالمه  تولد  سالروز 
فيلسوف  و  آور  نام  شاعر  الهوری 
مردم،  زبان،  پارسی  و  پاكستانی 
دولت و ارتش اين كشور با گرامی 
داشتن اين روز، برنامه های ويژه و 
همايش هايی درباره زندگانی عالمه 

اقبال برگزار كردند.
نهم  روز  سال  هر  پاكستان  مردم 
تولد  سالروز  عنوان  به  را  نوامبر 

عالمه اقبال الهوری جشن می گيرند، همچنين دولت پاكستان اين روز 
را تعطيل رسمی اعالم كرده تا مردم با احترام به اين شاعر فيلسوف 
كه با اشعار و ايده هايش توانست فضای انقالبی را جهت ايجاد يك 

كشور مستقل در بين مردم پاكستان احيا كند، گرامی دارند.
بويژه  ارتش،  دولتی،  رتبه  عالی  های  مقام  سياسی،  احزاب  روسای 
نيروی دريايی پاكستان در اين روز در برنامه مخصوصی با حضور 
در آرامگاه عالمه اقبال در الهور ،مراسم بزرگداشت و ادای احترام 
نسبت به اين شاعر را اجرا كرده و همزمان هزاران نفر از مردم دراين 

روز برای فاتحه خوانی به آرامگاه اقبال الهوری مراجعه می كنند.
نخست  اشرف  پرويز  راجا  و  رييس جمهوری  زرداری  علی  آصف 
وزير پاكستان در پيامی بمناسبت سالروز والدت عالمه اقبال با اشاره 
به آرمان های اقبال و ايده های وی درباره پيشرفت پاكستان، از مردم 
كشورشان خواستند تا با بهره گيری از ايده ها و افكار عالمه اقبال در 

حل مشكالت در بازسازی كشورشان متحد شوند.
دكتر جاويد اقبال قاضی بازنشسته ديوان عالی پاكستان و فرزند عالمه 
محمد اقبال الهوری در چندين همايش بمناسبت سالروز والدت اين 
شاعر پاكستانی درباره تالش های عالمه اقبال در زمينه مفهوم يك 

كشور مستقل مسلمان در جنوب آسيا سخنرانی كرد.

باراک اوباما پس از پيروزی مجدد 
در انتخابات رياست جمهوری 
كاركنان  جمع  در  امريكا، 
گريه  انتخاباتی اش  كمپين 

كرد.
خبرگزاری  گزارش  به 
اوباما،  باراک  آسوشيتدپرس، 

برای  امريكا  جمهوری  رييس 
كاركنان  از  قدردانی  و  تشكر 

در  انتخاباتی اش،  كمپين 
انتخاباتی  ستادهای 
شيكاگو  در  خود 
و  شد  حاضر 

كرد:  اظهار 
شما  كه  كاری 

در  داديد  انجام 
شگفت زده  و  خواند  خواهند  را  آن  آيندگان  و  شد  خواهد  درج  تاريخ  صفحات 

خواهند شد.
اوباما در جمع كاركنان كمپين انتخاباتی اش گفت: مهمترين چيزی كه بايد بدانيد اين 
است كه سفر شما تازه آغاز شده است و هر اقدام خوبی كه ما در چهار سال آينده 

انجام دهيم، در مقايسه با كاری كه شما كرديد رنگ می بازد.
اوباما در حالی كه اين سخنان را می گفت ناگهان احساساتی شد و گريه كرد. اين 
اولين باری بود كه در طول چهار سال گذشته باراک اوباما در يك محفل عمومی 

گريه می كند.
اين صحنه كه با دوربين های مختلف عكاسی و فيلمبرداری ثبت شد هم اكنون در 

بسياری از وب سايت های اينترنتی منتشر شده است.
اوباما همچنين گفت، افرادی كه به انتخاب مجدد او به عنوان رييس جمهور امريكا 
كمك كردند نقش های جديدی در فضای سياسی آمريكا ايفا خواهند كرد و آنها را 

منبع قدرت و الهام برای خود ناميد.
مقامات ارشد كمپين انتخاباتی اوباما گفتند: زيرساخت كمپين اوباما يعنی ستادهای 
برنامه هايی  آينده  های  هفته  طی  داوطلبان،  نفری  هزار  صدها  شبكه  و  انتخاباتی 

خواهند داشت تا همچنان پايدار و تاثيرگذار باقی بمانند.

بی بی سی                     
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          احمد ولی مسعود  

ريفورم سياسی در وضع موجود افغانستان 
بايد در چهار حوزة مشخص تمركز يابد:

-1 اصالحات قانونی و تغييرات بنيادی در 
ساختار قدرت

و  سياسی  احزاب  تقويت  و  ايجاد   2-
نهادهای مدنی

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

در  نظام سازی  و  قانون  حاكميت   4-
افغانستان.

عاليم  تلخ،  تجربه های  سال ها  از  پس 
كه  می خورد  چشم  به  اميدواركننده يی 
از  بود.  داده  بروز  خود  از  را  آن ها  تاريخ 
اين ها بايد دستمايه يی برای قانونمندكردن 
می شد؛  مهيا  كشور  در  سياسی  رفتارهای 
فرآيند  بر  بالفصلی  آثار  بتواند  كه  امری 
و  گذاشته  سياسی  تصميم گيری  عمومی 
بحران ها را مهار سازد، كه متأسفانه چنان 
نشد و نتيجه اين كه ما هنوز اسير بحران های 
نااميد  معنای  به  اين  اما  هستيم.  هزاراليه 
شدن از تغيير وضعيت عمومی نيست؛ چه 
شكستن  در  تحول  ايجاد  كه  داريم  باور 
اراية  آن  موازات  به  و  انحصارطلبی ها 
درمانی  نقشی  می تواند  جديد،  الگوهای 
داشته باشد و موجب فرسايش فرهنگ های 

استبدادی و خودمحورانه گردد.
جامعة جهانی و ناتو فقط زمانی توانست 
در بوسنيا به موفقيت دست يابد، كه يك 
ساختارهای  با  مناسب  سياسی  نظرية 
اجرا  به  كشور  آن  در  اجتماعی  سياسی، 
توجه  از  قبل  كه  حالی  در  شد؛  گذاشته 
به ساختار نظام، به رغم  صرف هزينه های 
زماني  كردِن  سپری  و  گذشت  و  هنگفت 
بحران  دچار  هم چنان  كشور  چشم گير، 

بود.
نيروهای  حضور  از  دهه  يك  گذشت  با 
افغانستان و فرا رسيدن  جامعة جهانی در 
سال 2014 و انتقال مسووليت های امنيتی 
تهديدهای  افغانستان،  امنيتی  نيروهای  به 
مخدر،  مواد  تروريسم،  امنيتی،  بزرگ 
بی كفايت،  و  فاسد  ادارة  و  ناكارا  دولت 
مردم  و  باقی ست  برجايش  هم چنان 
نگران  ديگر،  زمان  هر  از  بيش  افغانستان 
 2014 سال  آستانة  در  چنان كه  اوضاع اند. 
امنيتی  و  نظامی  قرار گرفته ايم، تشكيالت 
منظم با روحية ملی نداريم، حتا اگر تا سال 
2014 پوليس و اردوی ملی ما تقويت هم 
امنيتی  مسووليت های  انتقال  بازهم  شوند، 
در  سياسی  بنيادی  تغيير  و  ريفورم  بدون 
ندارد.  اجرايی  تضمين  هيچ  افغانستان، 
مسووليت های  انتقال  مسوول  چنان كه 
تكميل  با  كه  است  معترف  خود  امنيتی، 

آمدن  برای  تضمينی  هيچ  انتقال،  پروسة 
ثبات در كشور وجود ندارد؛ چه اگر معيار 
و محك نيروی نظامی باشد، در مدت يك 
چه  بيرونی،  نظامی  نيروهای  همة  با  دهه 

اتفاقی افتاد كه با خروج شان اتفاق افتد؟
در  بين المللی  تفاهم  بُن،  كنفرانس  در 
اعالم  افغانستان  از  حمايت  و  همسويی 
گرديد، جامعة جهانی به افغانستان و مردم 
ما تعهد سپرد كه كشور ما را در مبارزه و 
جنگ عليه دهشت افكنی تا ريشه كن كردن 
ثبات  و  امنيت  آوردن  و  تروريسم  نهايی 
تا  داد  وعده  جهانی  جامعة  نمايد.  كمك 
پروسة مهم دولت ـ ملت سازی را حمايت 
دموكراتيزه  و  افغانستان  بازسازی  و  نمايد 
با ايجاد حاكميت قانون  ساختن كشور را 

در صدر ليست خويش قرار دهد. 
نشست  بُن،  كنفرانس  از  پس  دهه  يك 
بُن دوم«   « نام  يك صد كشور جهان زير  
صورت گرفت و جامعة جهانی در حالی 
كه تعهدشان را در همسويی و حمايت از 
افغانستان اعالم داشتند، در همين حال به 
استراتژی خروج نيروهای شان از افغانستان 
امنيتی  امور  تحويل دهی  و   2014 سال  تا 

مجدد  تأكيد  نيز  افغانستان  نيروهای  به 
وجود  با  كه  حالی ست  در  اين  نمودند. 
همة اين تعهدات سياسی و اخالقی در » 
و  حجيم تر  افغانستان  معضالت  اول«،  بُن 

چنداليه گرديده است. 
با نزديك شدن سال 2014، جامعة جهانی 
قطعًا  تجربه  دهه  يك  از  بيش  از  پس 
بدون  كه  باشد  رسيده  نتيجه  اين  به  بايد 
اصالحات  و  سياسی  ريفورم  راه اندازی 
اساسی ساختارهای قدرت و حل معضلة 
نظارت  و  افغانستان  در  رهبری  و  قدرت 
به  سياسی  مسووليت های  انتقال  جدی 
كشور،  در  جديد  رهبری  به  آرام  شكل 
امنيتی  جهانی  استراتژی  نمی تواند  غرب 
خود را كه قسمًا مرتبط با شرايط امنيتی و 
ثبات در افغانستان می داند، تضمين نمايد. 
نظام فعلِی با تمامی ساز و برِگ آن سقوط 
ازهم  كاماًل  بُن  اهداف  و  كرد  خواهد 

كنفرانس  بعداز  )چنان كه  پاشيد  خواهند 
با  نجيب اهلل  داكتر  چپ گرای  نظام  ژنيو، 
و  قوی تر  رهبری  و  بيشتر  قوت  وجود 
سازمان دهی به مراتب منسجم تر نسبت به 
حكومت آقای كرزی، با همة اردوی مجهِز 
آن سقوط نمود و هيچ نشانه يي از دستماية 

نظام برجا نماند(.
در  كه  كرزی  حامد  متمركز  رياستی  نظام 
مدت يازده سال علی رغم حمايت جهانی 
به عنوان مجری  امكانات وافر خارجی  و 
توافقات بُن نه تنها قادر نگرديد افغانستان 
آورد، كه  بيرون  آن  از درون معضالت  را 
هرگز نتوانست روي پای خود بايستد، به 
يقين كه طی يك سال ونيم آينده اين نظام 
قادر به خلق هيچ معجزه يی نخواهد بود. 

ابقای نظام رياستی متمركز موجود، تجزيه، 
پی خواهد  در  را  داخلی  انارشی و جنگ 
داشت، شكست استراتژی امنيتی جهانی در 
مهار نيروهای طالبانی، افغانستان را تبديل 
و  نمود  تروريسم خواهد  اصلی  پايگاه  به 
تحكيم نيروهای طالبانی، يك تهديد بالقوة 

استراتژيك را به بار خواهد آورد.
با  سياسی  ريفورم  و  نظام سازی  پروسة 

رويكرد به اصل عدم تمركز قدرت، اصل 
ماهيت  درنظرداشت  با  قدرت،  توزيع 
سياسی غيرمتمركز جامعة افغانستان، افقی 
مسايل  حل  قدرت،  ساختارهای  ساختن 
و  رهبری  و  قدرت  معمای  حل  و  ملی 
سياسی  عدالت  و  اجتماعی  عدالت  ايجاد 
و توازن اقتصادی، تدوين سياست خارجی 
منطقه يی،  سياست  به خصوص  معتدل 
يك  تدوين  روشن،  ديدگاه های  ايجاد 
استراتژی ملی، پيشبرد پروسة اعتمادسازی 
راه های  و  ملی  اعتماد  ايجاد  منظور  به 
ناكامی  باتالِق  از  افغانستان  بيرون رفت 
صلح  نقشه،  اين  با  می باشند.   تاريخی 
پايدار به واقعيت می پيوندد،  عرصه برای 
تروريسم، طالبانيسم و افراط گرايی، تنگ و 
محدود خواهد گرديد و نگرانی جهانی از 
به شدت  افغانستان،  از  برخاسته  تهديدات 

كاهش خواهد يافت.

اگر به اين نظريه ها كه گفته می شود حزب اسالمی و جمعيت اسالمی به هم نزديك 
اتحاد  اين  از  ناشی  ترس  می توان  را  سيدجمال  عمل  پس  كنيم،  باور  می شدند، 
دانست؛ زيرا اگر رهبری حزب اسالمی با احمدشاه مسعود توافق می كرد و روی 
برنامة مشترک نظامی ـ سياسی توافق می كردند، در آن صورت قوماندانان حزب 
اسالمی در شمال كشور مجبور و مكلف بودند تا از اوامِر احمدشاه مسعود اطاعت 
كنند و آن وقت بود كه حيثيت انجنير بشير شهادتيار، آمر عمومی حزب اسالمی در 
واليت تخار و سيدجمال و ده ها قوماندان ديگر حزب، سخت صدمه می ديد. حتا 
چندين تن از قوماندانان در خطر نابودی كامل قرار می گرفتند. بنابران، سيدجمال 
با همكاری انجنير بشير، دست به چنان عملی زد كه برای هميشه، روابط حزب 
اسالمی و شورای نظار را از هم فرو پاشيد و خود و ساير قوماندانان حزب را در 

شمال از چنگال بی حيثيتی و بی عزتی رهانيد.
نظير چنين اعمالي، بارها در طول سال های جهاد در بين جبهات مجاهدين ديده 
و  دوستی  دست  می خواستند  بزرگ  قومانداِن  دو   هرگاه  كه  طوری  است.  شده 
سرنوشت  از  كه  مجاهد  و  سرگروپ  چند  يا  يك  بدهند،  همديگر  با  همكاری 
می زدند  عملی  چنان  به  دست  می بودند،  تشويش  در  آيندة خويش  و  حيثيت  و 
قتل  باعث  را وخيم تر می ساختند و حتا سبب كشمكش های خونين و  و روابط 
و كشتارهای فراوان می گرديدند. و اگر مجاهد يا سرگروه به چنان كاری موفق 
نمی شد، يا پشت به جهاد می كرد و تسليم حكومت كابل می شد و يا هم به تنظيم 

ديگر تعهد می بست.
نزديكی  از  كه  بود  ترسی  از  ناشی  سيدجمال  عمل  گويا  كه  نظر  اين  معتقدين 
از  ادعای شان،  ثبوت  برای  آمد،  به وجود  نظار  با شورای  اسالمی  احتمالِی حزب 
همراهان انجنير گلبدين حكمتيار نقل قول كرده می گويند: زمانی كه خبر حادثة 
تخار به انجنير حكمتيار كه در آن روزها در غوربند بود، رسيد، او به شدت تكان 

خورد و حتا دست پاچه گرديد.
هرگاه از آن ها پرسيده شود كه »با در نظرداشت داليل باال، پس چرا انجنير حكمتيار 
تا آخر فاجعة تخار را تقبيح نكرد و نخواست از عمل قوماندانانش عذرخواهی 
تنها حاضر نشد مسوولين فاجعة تخار را  نه  كند؟ و چرا رهبری حزب اسالمی 
گرفتار كرده و به سزا برساند، بلكه تا آخر از سيدجمال و انجنير بشير كه مسوولين 
فردی  خاصيت  به  را  موضوع  پاسخ،  در  آن ها  كرد؟«  حمايت  بودند،  اول  درجه 
انجنير حكمتيار ربط می دادند و چند زدوخورد بين مجاهدين را  مثال می آوردند 
نيروهای  حضور  هنگام   1987 سال  اواسط  در  كه  بدخشان  حادثة  به  خصوصًا 
شوروی در كشور رخ داد و در آن دو قوماندان برجستة حزب اسالمی هر يك 
استاد عبدالودود و عبدالحی شيدا در اثر اختالفات داخلی خودشان كشته شدند 
می كرد،  حمايت  قوماندان  دو  هر  از  آخر  تا  افغانستان  اسالمی  حزب  رهبری  و 
اشاره كرده می گفتند كه انجنير حكمتيار چندين بار ثابت ساخته است كه به آسانی 
قوماندانان و مجاهدينش را از دست نمی دهد و در بدترين شرايط اگرچه جنايتكار 

و خاين هم بوده اند، با آن هم از آن ها حمايت كرده است.
عالوه بر احتماالت فوق، شايد برخی به اين باور باشند كه حادثة تخار يك عمل 
انتقام جويانة  شخصی سيدجمال و حزب اسالمِی واليت تخار بوده باشد. اما اين 
احتمال نيز ضعيف است؛ زيرا اشخاصی كه قربانی اين حادثه گرديدند، هيچ گونه 
مخالفت و دشمنی با سيدجمال و گروه آن نداشتند. اسالم الدين حامد از دوستان 
او  خانواده گِی  اقارب  و  وابسته گان  از  سيدحسين  داكتر  و  بود  سيدجمال  قديم 
پناه برده بود و  به شمار می رفت، حتا سيدجمال در شرايط بس دشوار به آن ها 
بار ميان سيدجمال  قوماندانان جمعيت او را ياری رسانيده بودند و قباًل چندين 
حالت  آن  در  و  بود  آمده  به وجود  كشمكش  اسالمی  حزب  قوماندانان  ساير  و 
اسالم الدين حامد و داكتر سيدحسين به حيث ميانجی و مصلح نقش بازی كرده 

بودند.
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           مانی سپهری
هنرمندان بزرگ، در نسبت با فرهنگ رسمِی 
زمانةشان اغلب مركزگريز، در حاشيه و در 
اين  موارد  از  بسياری  در  بوده اند.  اقليت 
در اقليت بوده گی و مركزگريزی، ريشه در 
تجربه های فردی هنرمند در كودكی دارد 
تجربة  با  تجربه ها  اين  خوردِن  پيوند  و 
در  هنرمند  پيرامون  محيط  در  كه  جمعی 
پراكنده  بعدتر،  يا  كودكی  دوران  همان 
است. همين تجربه هاست كه در ُفرم های 
هنری كه هنرمند برمی گزيند، نمود می يابد 
را  او  زيبايی شناختِی  جهان  و  سبك  و 
بتوان گفت  بيان ديگر، شايد  می سازد. به 
سبك همان چيزی است كه از زخمی سر 
گارسيا  فدريكو  می زند.  بيرون  بازكرده 
لوركا بدون شك يكی از اين هنرمندان در 
اقليت است؛ هنرمندی كه گويا زخم هايی 
نمايشنامه هايش  و  اشعار  در  را  هزارساله 
از  آمده  می كرد؛ زخم هايی  با خود حمل 
وضعيت  با  پيوندخورده  و  كهن  اعصار 
فرهنگی و سياسی روزگاری كه لوركا در 

آن می زيست. 
بيهوده نيست كه هستة اصلی شعر لوركا 
را سوگ نامه هايی سخت زنانه برمی سازد. 
آن هم نه به صورت سوگ سروده های يك 
مرد برای زنی تحت ستم، كه به صورت 
صدای زنانه يی كه خود به مثابه يك سوژه 
لوركا  نمايشنامه های  و  اشعار  عمق  در 
آن  از  را  شاعر  مرد  زبان  و  كرده  رسوخ 
زبان  ابژة  به  را  شاعر  مردانه گی  و  خود 
از هر  اين شايد بيش  بدل كرده است. و 
كه  باشد  داشته  بيماری يی  ريشه  در  چيز 
او  و  كرد  خانه نشين  كودكی  در  را  لوركا 
را در جوار زنان قرار داد و عنصر زنانه از 

بيماری در عمق  همان دوران و به واسطة 
و  بيماری  با  شد  قرين  اين  و  كرد  رسوخ  شاعر  جان 

نزديكی  اين همه  شايد  كه  دوران  همان  در  برادر  مرگ 
مرگ و زنانه گی در آثار او، با اين حادثه هم بی ارتباط 

تجربه های  اين  همه  بعدها  گرچه  نباشد. 
فردی به تجربه های عمومی پيوند خورد 
كه راز ماندگاری هنر اصيل نيز در همين 
كتاب »غوطة  بر  مترجم  مقدمة  است. در 
اين  دربارة  خيال«  چشمة  در  خاطرات، 
دوره از زنده گی لوركا كه به پيوند هرچه 

بيشترش با هنر منجر شد، می خوانيم:
بيماری  دچار  كه  بود  نوزاد  فدريكو،   
رفتن  راه  به  قادر  چهارساله گی  تا  و  شد 
نبود. ضعف پاها باعث شد نتواند پابه پای 
بازی  و  بدود  فاميل  كودكان  وسيع  جمع 
آهنگ های  و  می نشست  بيشتر  كند. 
را زمزمه می كرد. قدرت خيال و  عاميانه 
كودكان  و  داشت  شگفت انگيزی  حافظة 
ساخته گي  نمايش های  و  بازی ها  با  را 
سخت  با  مادر  می ساخت.  سرگرم  خود، 
نوشتن  و  خواندن  او  به  عشق  و  كوشی 
بود  كرده  عادت  فدريكو  و  می آموخت 
به  دايه  و  مادر  الاليی های  و  قصه ها  با 
خواب رود. لوركا چهارساله كه بود برادر 
دوساله اش را بر اثر بيماری از دست داد. 
هرچند پس از آن يك پسر و دو دختر در 
خانواده اش متولد شدند، اما تاثير آن مرگ 
و  قصه ها  به  ورزيدن  و عشق  يك سو  از 
كتاب خوانی های  و  اندلسی  آوازهای 
را  او  شاعرانة  جان  ديگر،  سوی  از  مادر 
موسيقی  و  ادبيات  او  به  مادر  داد.  شكل 
به كليسا  او را همراه خود  می آموخت و 
شبيه خوانی  و  مذهبی  مراسم  تماشای  و 
تياتری  جان ماية  شيفتة  فدريكو  می برد. 
به  را  كودكان  گاهی  مادر  و  پدر  بود.  مراسمی  چنين 

ابزارآالت  برايش  لوركا[  ]مادر  بيسنتا  و  می بردند  تياتر 
خيمه شب بازی خريد كه فدريكو با بازسازی قصه هايی 
كه شنيده بود، برای كودكان نمايش اجرا می كرد. شعر، 
تياتر، موسيقی، افسانه و طبيعت عناصری بودند كه از 
كودكی در جان او ريشه كردند و از برآيند آن ها، لوركای 
شاعر برآمد... خانوادة لوركا در 1909 به غرناطه كوچ 
كردند و در خانة بزرگ سه اشكوبه ساكن شدند. آن ها 
دلورس خدمتكار سال خوردةشان را با خود به غرناطه 
بردند و اين زن شريف و باتجربه در آشنايی فدريكو با 
ترانه ها، الاليی ها و فرهنگ زباِن عاميانة هسپانيه نقشی 

به سزا داشت.
 اين گونه بود كه زبان غيررسمی و دور از مركز هسپانيه، 
به واسطة صدايی زنانه به ناخودآگاه لوركا وارد شد و 
بعدها خود را در اشعار و نمايشنامه های او، به صورت 

يك دستگاه زيبايی شناختی عيان كرد. 
زمزمه های  و  الاليی ها  گويا  او،  شعرهای  از  بسياری 
زنانی زخم خورده و داغدار است؛ زنانی در جوار مرگ 
كه مرگ را از صدای خود عبور می دهند و آن را با رنگ 
های ديگر... با رنگ های متضادی چون عشق و زنده گی 
گاه  و  متضاد  رنگ های  اين  همه  بر  گرچه  می آميزند. 
سرزنده، سايه يی از مرگ به عنوان اصلی ترين رنگ، افتاده 
است. سايه يی كه »عطر لغات شاعر را تاريك می كند« 
حنجرة  از  عبور  در  را  زنانه  ترانه های  و  ها  الاليی  و 
مردانة شاعر، به مويه يی بدل می كند كه شهادت دهنده به 
فاجعه يی است: »مرده اش يافتند به خيابان/ با دشنه در 
سينه. / هيچ كس بازش نمی شناخت. / چه لرزشی داشت 
چراغ خيابان! / مادر. / چه لرزشی داشت چراغ كوچك/ 
به خيابان! / سپيده دمان بود. هيچ كس را/ يارای آن نبود 
كه بنگرد به چشمانش، / چشمانی به فراخی گشوده بر 
هوای سخت. / او مرده مانده بود به خيابان/ با دشنه در 

سينه، / و هيچ كس بازش نمی شناخت«. 

             نویسنده: اعظم عامل نیک

كتاب هايی در دوره های مختلف باعث به وجود آمدِن 
اعتراض هايی شدند و ممنوع الچاپ شده يا از دسترِس 
اين  از  كتاب هايی  زير  نوشتار  در  شدند.  جمع  مردم 
فارسي زبان  مخاطبان  برای  كه  شده اند  انتخاب  شمار 
عنوان های  كتاب ها،  اين  فهرست  در  مي باشند.  آشنا 
بيشتری وجود دارند كه البته به خاطر همان موضوعات 

جنجالی و گاه غيراخالقی شان، چاپ نشده اند. 

  متهم ردیف اول جادوگران 
مجموعه كتاب های هری پاتر، جی.كی.رولينگ، 2001 
جزِو  هميشه  ادبيات،  دنيای  در  كودكان  كتاب های 
كتاب های مهربان و كم سروصدا بوده اند. ما معموالً از 
بياندازد  به راه  نداريم جنجالی  توقع  يك كتاِب كودک 
و در جامعه سروصدا به پا كند. اما مجموعة هری پاتر 
بودند.  مستثنا  قاعده  اين  از  جادوگری اش  مدرسة  و 
كتاب  انتشار  زمان  از  پاتر  هری  كتاب های  مجموعة 
اولش تا به حال كه 7 جلد چاپ شده است، همواره 
شكايت گروه های بسياری را بلند كرده است. در جمع 
مادرهاي  و  پدر  مجموعه،  اين  به  اعتراض كننده گان 
حساس و گروه های مذهبی در اول صف قرار دارند. 
آن ها معتقد هستند اين مجموعه با فرستادن يك كودک 
و  جادويی  امور  آموزش  برای  جادوگری  مدرسة  به 
غيبی، كودكان را درگير مسايل پيچيده می كند كه تاثير 
خوبی بر آن ها نخواهد داشت. البته پدر و مادرها خيلی 
مجموعه،  اين  در  نيستند؛  مقصر  موضوع  اين  در  هم 
كودک همراه »هری« توطيه، خيانت، دروغ و تيره گی 

را تجربه می كند! 

  نجات دنیا 
دنيای جديد را نجات بده، آلدوس هاكسلی، 1932 

اين كتاب كه سال 1932 منتشر شد، مشهورترين رمان 
»آلدوس هاكسلی« است؛ البته مهم ترين رمان او نيست. 
اين كتاب بارها مورد اعتراض قرار گرفت و هنوز هم 
كتابی بحث برانگيز است. هاكسلی در اين كتاب ديدگاه 
بيان  خواننده گان  برای  جديد  دنيای  دربارة  را  خود 
دنيای جديد  پيچيده گی های  كتاب  اين  در  او  می كند. 
و مشكالت آن، مانند داستان مواد مخدر، دخانيات و 
خودكشی را به تصوير كشيده و فرهنگ اياالت متحده 

را در اين ميان، ناتوان و ضعيف معرفی می كند. 
پيش گويی های يك ذهن بيمار 

كتاب 1984، جورج اورول، 1949 

»جورج اورول« وقتی اين كتاب را می نوشت، تقريبًا در 
بستر مرگ بود و با بيماری سل مبارزه می كرد. كتاب 
می كند  تعريف  را  جامعه يی  آيندة  از  بدی  وضعيت 
با مفهوم زنده گی شخصی، حقيقت،  كه در آن چيزی 
اراده و احساس وجود ندارد. او در اين كتاب دربارة 
قرار  آن  در  جوامع  كه  شرايطی  و  دولت ها  عملكرد 
دارند، موضوع های مختلف و متفاوتی را بازگو می كند. 
در »1984« ما با همراهی ذهن خسته و بيمار جورج 
نظام  دربارة  او  پيش گويی های  و  نظرات  از  اورول، 
استبدادی، اياالت متحدة امريكا، اتحاد جماهير شوروی 
و سوسياليسم مطلع می شويم. او پيش گويی هايی دربارة 
زنده گی خصوصی، فناوری، قدرت، احساسات بشری، 
كه  دارد  مميزی  و  سانسور  سازمان يافته،  مذاهب 
عده يی از مردم در كشورهای مختلف اعتقاد دارند اين 
پيش گويی ها به حقيقت پيوسته است. با اين توصيفات، 

خيلی هم عجيب نيست كه اين كتاب از زمان انتشارش 
بگيرد.  قرار  جنجالی  كتاب های  شمارِ  در  امروز  به  تا 
مخالفان اعتقاد دارند كه او تحت تاثير بيماری، اين همه 

نااميدانه دربارة آينده پيش گويی كرده است. 
نوجوان ياغی 

  ناتور دشت، جی دی سلینجر،۱۹۵۱ 
زمان  در  »ناتوردشت«  سلينجر  رمان  معروف ترين 
جنجالی  و  متفاوت  كتاب  يك  آن،  از  پس  و  انتشار 
بود. در اين كتاب، نويسنده داستان سه روز از زنده گی 
نوجوانی دبيرستانی را توصيف می كند. هولدن كالفيلد، 
شخصيت غرغري و معترضی بود كه تقريبًا از همه چيِز 
او  با  دنيا  همة  تقريبًا  و  بود  گله مند  اطرافش  جامعه 
و  اعتراض  نماد  سال ها  برای  او  داشتند.  جنگ  سر 
عصيان بود. مخالفان اين كتاب به توصيف تشويش ها 

كلمات  از  استفاده  نوجوانان،  بلوغ  دوران  تمايالت  و 
خشونت  و  سفيدپوستی  ضد  گرايش هاي  زشت، 
اين  با  داشتند.  اعتراض  داستان،  در  موجود  افراطِی 
همه، اين كتاب به زبان های زيادی ترجمه شده است 
جزِو  هم چنان  آن،  انتشار  از  سال  پنجاه  گذشت  با  و 

كتاب های محبوب دوست داران ادبيات است. 
فرار از تمدن با پای برهنه 

  هاکلبری فین، مارک تواین، ۱۸۸۴ 
هاكلبری، شخصيت مورد عالقة بيشتر نوجوان های هم 
نسِل  ما است؛ كودكی ولگرد كه عطای رفاه و آسايش 
را به لقايش می بخشد و خودش را به مردن می زند تا 
لباس های  پای برهنه و  با  او  خودش را نجات بدهد. 
كهنه به همراه يك بردة سياه از دست آدم های متمدن به 
سوی آزادی فرار می كند. در اين كتاب، مارک تواين با 
قرار دادن »هاک« ساده و بی ريا در برابر آدم های متمدن 
و به ظاهر درستكار، واقعيت های تلخی را به نمايش 
می گذارد و دربارة برابری، مساوات، عدالت و حقوق 
مخصوصًا  ابتدا  همان  از  كتاب  اين  با  می گويد.  بشر 
بعضی  در  و  شد  زيادی  مخالفت های  بيستم  قرن  در 
امريكا  اين كتاب سال ها در  ادعا شده است كه  منابع 
ممنوع الچاپ و واتيكان نيز به اين كتاب معترض بوده 
است. نوع لهجه و گويش عاميانة داستان نيز مورد انتقاد 
قرار گرفته بود. »ارنست همينگوی« در مورد هاكلبری 
فين گفته است: »اين كتاب، بهترين كتابی است كه تا 

به حال داشته ايم.« 

  اسرار کلیسای کاتولیک 
رمز داوينچی، دن براون، 2003 

بيشترتان  هستم  مطمين  باشيد،  نخوانده  را  كتاب  اگر 
داوينچی  رمز  كتاب  ديده ايد.  را  داوينچی«  »رمز  فيلم 
پس از چاپ در تمام دنيا و به خصوص جوامع مسيحی 
كتاب،  اين  در  انداخت.  به راه  زيادی  سروصدای 
از  اسراری  بيان  به  تخيلی  ديدگاه  يك  در  براون  دن 
كليسای كاتوليك می پردازد كه قرن هاست كسی اجازة 
واقعًا  براون  دن  تخيل  البته  است.  نداده  را  انتشارشان 
به  كتاب  عليه  بر  اعتراض ها  اكثر  بود.  دردسرساز 
ترديدها و سوءتعبير از تاريخ كليسای كاتوليك ُرم و 
مسيحيت  اعتقادات  به  راجع  اساسی  سوال های  ايجاد 
مربوط می شد. ساختن فيلمی از اين كتاب و پخش آن، 
اين غوغاها را بيشتر كرد. البته اين همه سروصدا دربارة 
به  دنيا  سراسر  مردم  شد  باعث  بود،  نوشته  او  آن چه 
كتاب و فيلم رمز داوينچی توجه خاصی داشته باشند.

سال چهارم y شمارة نه صد و سی و دوم  y  شنبه 20 آبان/عقرب y 1391 10 نوامبر 2012

كتاب هـای جنجال برانگــیز در 
دنیای ادبیـات

5 www.mandegardaily.com

 حاشیه یی بر »گزیده«ي اشــعار »لورکا«



سال چهارم y شمارة نه صد و سی و دوم  y  شنبه 20 آبان/عقرب y 1391 10 نوامبر 62012

در انتظــار »اوباما«ي ديگــر

حکمتیار میدان را...
 رابطة بسيار نزديك با حكمتيار دارد، در تالش است 
تا او را متقاعد سازد كه از شرايط تفاهم بين االفغاني كه 

اكنون مطرح است، استفاده كند. 
به گفتْه او، مطرح كردن مسالة مذاكره با طالبان از سوي 
قاضي حسين احمد ضمني است، تمام تالش هاي وي 
در راستاي رسانيدن حزب اسالمي و شخص حكمتيار 

به قدرت است.
در  احمد  حسين  قاضي  گفت،  همچنان  جالل  استاد 
گلبدين  شخص  و  اسالمي  حزب  مشاركت  تالش 
 2014 سال  رياست جمهوری  انتخابات  در  حكمتيار 

است. 
استاد  و  ملی(  )قهرمان  مسعود  احمدشاه  او،  باور  به 
رباني حريفان سياسي حكمتيار ديگر در صحنه نيستند 

و چون حكمتيار حامد كرزي و اعضاي كابينه وي را 
حريف خود نمي داند، بنابراين فكر مي كند كه شانس 

طاليي براي به قدرت رسيدن در اختيار دارد.
اين استاد دانشگاه افزود، حكمتيار فكر مي كند از اين 
استفاده كرده و  انتخابات  با شركت در  شانس طاليي 
پيروز ميداِن بدون حريف شود، اما نبايد فراموش كرد 
كه اين فكر تنها متعلق به شخص حكمتيار نيست، بل 
حاميان وي و قاضي حسين احمد نيز چنين انديشه يی 

دارند.
استاد جالل تاكيد كرد، مسالة مهم ديگر اينكه حكمتيار 
فكر  بنابراين  دارد،  خوبي  نفوذ  نيز  طالبان  ميان  در 
مي كند كه شانس طاليي در اختيار دارد و بايد از آن 

براي رسيدن به قدرت استفاده كند.
او اضافه كرد، نامة قاضي حسين احمد رابطه مستقيم با 
سخنان غيرت بهير سخنگوي حزب اسالمي دارد، پس 

حكمتيار و حاميانش در تالش هستند كه با حضور در 
انتخابات، چهرة جديدي از خود معرفي كرده و خود 

را طرفدار مذاكره و حل سياسي اعالم كنند.
منطقه  مسايل  آگاه  سعيدي  احمد  حال،  همين  در 
با  تنگاتنگ  رابطة  احمد  حسين  قاضي  مي گويد، 
حزب اسالمي حكمتيار دارد و در اسالم آباد چندين 
خانه يی كه با پول حزب اسالمي خريداري شده، به نام 
يك  او  حاضر  حال  در  اما  است؛  ثبت  حسين  قاضي 
فرد عادي است و تاثير بسيار كمي در تصميم گيري ها 

دارد.
او افزود، آنچه را كه قاضي حسين در نامه اش به كرزي 
تا  وعده داده عملي نخواهد كرد، بل همة آن سخنان 

فرارسيدن سال 2014 يك نوع فريب است.
از سوي  اينكه موضوعات مطرح شده  سعيدي ضمن 
غيرت بهير را سخناني گنگ و نامعلوم مي داند مي گويد، 

اسالمي  به خصوص حزب  افغانستان  دولت  مخالفان 
به  افغانستان  از سال 2014 وضعيت  بعد  كه  نمي داند 

كجا خواهد رفت.
كه  مي كرد  فكر  حكمتيار  سياسي،  آگاه  اين  گفتة  به 
انتخابات وقتي برگزار خواهد شد كه نيروهاي خارجي 
در افغانستان حضور ندارند؛ اما حاال كه زمان برگزاري 
كه قوت هاي  زماني  در  انتخابات 16 حمل و درست 
خارجي حضور دارند، اعالم شده، بنابراين نگران است 

كه نكند لقمة چرب را از دست دهد. 
شايد  كه  مي كند  فكر  حكمتيار  گفت،  همچنان  او 
باشرط  مي خواهد  بنابراين  كند،  پيدا  استحكام  دولت 
كند؛  انتخابات شركت  در  انتخابات  شفافيت  گذاشتن 
اما اگر دولت تا 2014 به ناتواناي مواجه شد، بگويد كه 

انتخابات شفاف نيست و ما شركت نمي كنيم.

میان ماه من تا ماه...
 می ايستند و از حق ملت، كار برای ملت و دلسوزی 
برای مردم مي گويند و وعده های سر خرمن مي دهند 
اين همه فريب و دروغ  از  و هيچ شرم و هراسی هم 
مردمی ترين  به  وقتی  بازهم  و  نمی دهند.  راه  خود  به 
را  تلخ  حقيقِت  اين  می زنی،  سری  جامعه  اليه های 
اين  سياسی،  های وهوی هاي  اين  تمامِ  كه  درمي يابي 
هم  كلة  و  سر  بر  اين  و  لفاظی ها  اين  حق طلبی ها، 
آب  مردم  برای  نه  پارلمان،  يا  كابينه  داخل  زدن های 
بتوانند  كه  زمستان  سوخت  حتا  نه  و  نان  نه  می شود 

اطفال شان را از سرماي ُكشنده محافظت كنند. 
پدر دردمندي را می بينی كه چند ماه است در خانةشان 

كم تر  خورده اند و حتا از مقدار روغنی كه در غذاي شان 
هميشه استفاده می كردند، كاسته اند تا هزينة الزم برای 
به  باالخره  و  كنند.  تهيه  را  خود  زمستاِن  سوخت 
كوهي  با  درازتر،  پا  از  دست  و  رفته  چوب  خريدِن 
از غم بر گشته و اطفاِل او فهميده اند كه دوباره قيمت 
چوب باالتر رفته و  اين ماه نيز بايد صرفه جويی كنند 
و كمتر بخورند تا پول يك خروار چوب آماده گردد! 
ما  با  چوب فروش ها  مگر  می پرسند  پدر  از  اطفال 
مسابقه می دهند كه تا پول يك خروار چوب را جمع 
می كنيم، قيمتش را باالتر می برند؟ طفل ُخردتر به مادر 
ما  كه  بگوييم  چوب فروش  كاكا  به  ماه  اين  می گويد 
باال  را  قيمت  بازهم  بعد  ماهِ  وگرنه  خريديم،  چوب 

می برد!

           احمدعمران

نتيجه انتخابات امريكا با راه يافتن دوباره بارک اوباما 
از  بسياری  نبود.  انتظار هم  از  به كاخ سفيد زياد دور 
دوباره  پيروزی  انتخابات  نتايج  اعالم  از  پيش  آگاهان 
اوباما را پيش بينی می كردند. در چند دهه گذشته كمتر 
دوره  دو  كه  داشته  وجود  امريكا  در  رييس جمهوری 
رقيب  رامنی  ميت  باشد.  نمانده  باقی  سفيد  كاخ  در 
جمهوری خواه اوباما زمانی كه شكست خود را پذيرفت 
در جمع هوادارانش گفت كه دلش می خواست به كاخ 
آغاز  را  تازه يی  مسير  امريكا  تا  می كرد  پيدا  راه  سفيد 
به  را  اوباما  مسير  امريكا  مردم  كه  اين  مثل  ولی  كند. 
رأی  او  به  و  كردند  ارزيابی  مفيد تر  شان  كشور  حال 
قدرت  عرصه  در  رامنی  ميت  آمدن  واقعا  ولی  دادند. 
مورد  اين  در  دهد؟  تغيير  را  امريكا  ميسر  می توانست 
آن  اتكای  به  كه  نيست  دست  در  روشنی  نشانه  هيچ 
چنين وعده يی را قابل اجرا دانست. چون سياست های 
كالن امريكا پيش از آن كه در دست اين حزب و آن 
حزب باشد، در اختيار يك جريان انديشة بزرگ قرار 
دارد كه همواره مشرف بر سياست های داخلی وخارجی 
اين كشور است. از سوی ديگر بسياری از سياست های 
امريكا در قبال موضوعات مهم سياسی جهان به وسيله 
امريكا رقم می خورد و رييس جمهوری در حد  سنای 

يك اجرا كننده مطيع می تواند عمل كند. 
بيرون  امريكا  جامعه  در  شده  پذيرفته  ارزش های 
و  دارد  قرار  گروه ها  و  افراد  صالحيت های  حوزه  از 
ارزش ها  سراين  بر  كشور  اين  سياست مداران  اكثر 
ديدگاه های شبيه به هم دارند. حتا در جريان مبارزات 
اين  می شد  اوباما  و  رامنی  ميان  انتخاباتی  منازعات  و 

كه  نامزد  دو  اين  كرد.  حس  را  بزرگ  شباهت های 
هستند  امريكا  در  قدرت مند  حزب  دو  نماينده گان 
خارجی  و  داخلی  كالن  سياست های  از  بسياری  در 
اين  كما  می دادند،  تبارز  را  مشابه  نظرهای  نقطه  خود 
كه گاهی از نظر سليقه می شد تفاوت های ميان ها را 
دونامزد  هر  سياست های  كل  در  ولی  كرد  تشخيص 
در بسياری از مسايل مهم و عمده داخلی و  خارجی 
افغانستان  مردم  برای  می شد.  منجر  واحدی  نتيجه  به 
انتخابات  دنبال كردن  از مردم جهان  بسياری  هم مثل 
به  نبود.  دلچسپی  از  خالی  امريكا  جمهوری  رياست 
هرحال سياست های امريكا تاثيرات مشخصی براوضاع 
افغانستان و منطقه دارد و پيروزی هر يك از نامزدها 
می تواند از اين منظر قابل تامل باشد. آقای اوباما رييس 
جمهور ازموده شده در چهارسال گذشته است. هرچند 
او كشتن بن الدن رهبر شبكه القاعده را دركارنامه خود 
موفقيت های  از  نمی توان  زمينه ها  ديگر  در  ولی  دارد؛ 
سخن  افغانستان  امنيت  و  تروريسم  با  جنگ  در  او 
از  كه  تهديد هايي  متوجه  هرچند  اوباما  آقای  گفت. 
سوی پاكستان وجود دارد در سال های پايانی دوره اول 
رياست جمهوری خود شد ولی اقدام های كه عليه اين 
چندان  برداشت،  بنيادگرايی  و  تروريسم  حامی  كشور 
ثمربخش نبوده است. آقای اوباما در حالی يك دوره 
كه  كرد  آن خود  از  كاخ سفيد  در  را  ديگر چهارساله 
در چهارسال گذشته مشكل افغانستان نه تنها راه حل 
مناسبی نيافته است؛ بلكه وضعيت به شدت از گذشته 
بدتر شده و اعتماد مردم افغانستان به آينده صلح آميز و 
درخشان به ميزان قابل توجهی كاهش يافته است. مردم 
افغانستان زمانی كه تازه آقای اوباما قدرت سياسی در 
امريكا را در دست گرفت با انتقاد از گروه برسرقدرت 

در ارگ رياست جمهوری و به ويژه سياست های آقای 
كرزی اين اميد در دل های شان زنده شد كه حاال در 
آن ها  بهتر  كه  گرفته  دردست  را  قدرت  فردی  امريكا 
در  جاری  وضعيت  از  روشنی  درک  و  می فهمد  را 
نمی توان كرد كه مردم  انكار  دارد.  افغانستان  منطقه و 
افغانستان نسبت به سياست های جورج بوش به دليل 
ترديد  ديده  به  ارگ  گروه  از  چنانی  آن  حمايت های 
از آن كه به  بيشتر  اين سياست ها را  نگاه می كردند و 
نفع ثبات و صلح در كشور بدانند، ضمانت سلطه يك 
كرد  اوباما تالش  آقای  اما  گروه مشخص می دانستند. 
كه رويكرد خود به قضايا را تغيير دهد. او ضمن اين 
آن  در  تروريسم  خاستگاه های  به  معينی  مقدار  به  كه 
انتقاد از سياست های  سوی مرزها توجه نشان داد، به 
همين  به  پرداخت.  نيز  رييس جمهوری كشور  و  ارگ 
دليل ميانه او با ارگ رياست جمهوری در يك برهه يی 
از زمان به تيره گی انجاميد و تا حاال هم اين مناسبات 
آقای  شايد  دليل  همين  به  است.  نيافته  بهبود  چندان 
كرزی از پيروزی دوباره بارک اوباما چندان خوشحال 
نشد و پيامی را هم كه او به اين مناسبت فرستاد چندان 
كه  می داشت  خوش تر  كرزی  آقای  نبود.  صميمانه 
ميت رامنی را در كاخ سفيد ببيند. چرا كه روابط او با 
جمهوری خواه هان در سطح بااليی خوب است و اين 
حزب بيشتر از هرحزب ديگری از آقای كرزی حمايت 
كرده است و حمايت می كند. اما از اين روابط شخصی 
است  تازه يی  فرصت  اوباما  آقای  پيروزی  بگذريم  كه 
كه اين سياست مدار امريكايی بايد بيشتر و بهتر از آن 
در چهارسال آينده استفاده كند. او به هر حال سياستی 
هرچند  كه  كرده  آغاز  منطقه  و  افغانستان  قبال  در  را 
نتايج  می تواند  ولی  است،  توام  فراوانی  كاستی های  با 

مثبتی را در پی داشته باشد. آقای اوباما با شريك های 
سياسی بدی در ساختار قدرت در افغانستان و منطقه 
سال  ده  در  جمهوری  رياست  ارگ  است.  رو  به  رو 
جامعه  به  كارآ  و  بارز  از خود چهره  نتوانسته  گذشته 
پی  در  قدرت  مطلق  انحصار  با  گروه  اين  كند.  ارايه 
است. در حال حاضر  افغانستان  در  ديكتاتوری  ايجاد 
به  گذشته  سال  ده  در  كه  ساالرانه  مردم  ارزش های 
كمك جامعة جهانی در كشور اساس گذشته شد، در 
ارگ  است.  گرفته  قرار  ممكن  وضعيت  شكننده ترين 
سال  انتخابات  برگزاری  از  هرچند  جمهوری  رياست 
مشخصی  نيات  و  اهداف  ولی  می گويد  سخن   1393
در مورد اين انتخابات دارد. تمهيداتی كه ازحاال ارگ 
رياست جمهوری روی دست گرفته نشان می دهد كه 
است.  انتخابات  روند  مهندسی  تالش  در  گروه  اين 
قانون انتخابات كه از سوی مجلس نمايندگان تصويب 
شد ولی با كارشكنی هايي از سوی آقای كرزی رو به 
دو عضو  مخالف حضور  كرزی  آقای  است.  رو شده 
واين موضوع  كميسيون شكايات شده  در  المللی  بين 
دست  با  می خواهد  او  كه  می دهد  نشان  صراحت  به 
ببرد.  سود  خود  تاثيرگذاری های  از  انتخابات  در  باز 
از  نيز  افغانستان  امور  در  مداخالت خارجی  و  امنيت 
مسايل ديگری است كه بايد رييس جمهور اوباما به آن 
ها توجه نشان دهد. در زمان او نيروهای ناتوكشور را 
ترک می كنند؛ ولی بنيادهای دفاع ملی از تماميت ارضی 
كشور در برابر مداخالت بيرونی ضمانت نشده است. 
افغانستان بايد جايگاه مناسب خود را در سياست های 
روند  امنيت،  تامين  كه ضمن  بيابد  اوباما  آقای  بعدی 

دموكراتيزه كردن ساختارها را سد نشود.
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در تاريخ برگزاري...
 آقای كرزی رسمًا در ماه آگوست سال 2014، حدود 3 ماه 

بعد از انتخابات رياست جمهوری پايان خواهد يافت.
برابر  در  چالش ها  از  برخی  كه  می گويد  اما  عبداهلل  داكتر 
زمان  تغيير  كه  دارد  وجود  رياست جمهوری  انتخابات 
چالش ها  اين  حل  برای  گزينه  بهترين  انتخابات،  برگزاری 

خواهد بود.
كه  است  گفته  طلوع  خصوصی  تلويزيون  به  عبداهلل  آقای 
ممكن در 16 حمل بيشتر مردم افغانستان نتوانند در اننخابات 

رياست جمهوری شركت كنند.
او می گويد كه زمستان برخی از واليات كشور طوالنی است 
و اين نگرانی وجود دارد كه درصد بااليی مردم نتوانند در 

انتخابات شركت كنند.
عبداهلل گفته است كه زمانی برای برگزاری انتخابات، در نظر 

گرفته شود كه مشكالت حمل و نقل و رفت و آمد وجود 
نداشته باشد.

به نظر می رسد كه راه اندازی كمپاين انتخاباتی نيز از موارد 
باور عبداهلل عبداهلل در زمستان قابليت اجرايی  است كه به 

نخواهد داشت.
 1388 سال  رياست جمهوری  انتخابات  در  عبداهلل،  عبداهلل 

رقيب سرسخت حامد كرزی بود.
او پس از اينكه انتخابات به دور دوم كشانيده شد، به دليل 
آنچه تقلبات گسترده خوانده شد از شركت در دور انتخابات 
اعالم  افغانستان  رييس  جمهور  كرزی  حامد  و  كرد  امتناع 

شد.
زمان مناسب

بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان 16 حمل سال 1393 
را زمان مناسب برای برگزاری انتخابات خوانده است.

اساسی  قانون  بنياد  بر  هم  كه  می گويد  غر  سپين  جانداد 
افغانستاان و هم به سبب حضور نيروهای خارجی در كشور، 
انتخابات  برگزاری  برای  زمان  بهترين  شده  اعالم  زمان 

است.
آقای سپين غر در مورد نگرانی ها در مورد برگزاری كمپاين 
انتخاباتی گفته است كه زمان برای انجام پيكارهای انتخاباتی 

زياد است.
او می گويد كه نظاميان خارجی می توانند مسئوليت اكماالت 
به  از هوا  را  انتخابات  مواد الزم  صندوق های راهی دهی و 

عهده بگيرند.
ارگان های  تمامی  به  جمهور،  رييس  كرزی  حامد  پيشتر، 
برای  را  الزم  امنيتی  تدابير  تا  داد  دستور  كشور  امنيتی 
شوراهای  و  رياست جمهوری  آينده  انتخابات  برگزاری 

واليتی روی دست گيرند.

برگزاری محفل رونمايی...
جهان را برسرم با يك خم ابرو بگردانی
به نفرينم گرفتارت كنم آخر چرا نامرد
برای قتل يارت، در بغل چاقو بگردانی

مگر در چشم هايت راز دنيا را نشان دادند
كه هر شب خانقاهی را پر از ياهو بگردانی
مرا آتش زدی خير است اما می شود گاهی

كبابم را ازين پهلو به آن پهلو بگردانی
اميدی باطلی دارم، پس ازمن دستمالم را

ببندی مثل تعويذی ودر بازو بگردانی
به دستت ناگهان، كرمی نچسپد، پس مواظب باش

اگرروزی كفن را ازرخم، يكسو بگردانی

تقلب در انتخابات...
باالی  ارقام  و  ويران شده  زيربناهای   حكومت ضعيف، 
بيكاری زياد شده، افغانستان را به سوی يك بحران سوق 

خواهد داد.
 2014 سال  انتخابات  اگر  مسعود،  ضيا  احمد  گفته  به 
ميالدی با تقلب همراه شود، مردم تحمل خود را از دست 
جنگ  يك  سوی  به  دروازه ها  واقع،  در  و  داد  خواهند 
داخلی بزرگ گشوده خواهد شد. اما رييس جمهور كرزی 
انتخابات به صورت درست آن  می گويد: برای برگزاری 

تالش خواهد كرد.
به  دموكراسی  اجالس  در  شركت  برای  كه  كرزی  آقای 
اندونيزيا رفته، از جامعة بين المللی هم خواست تا برای 

برگزاری بهتر انتخابات همكاری كند.

او در جريان سخنرانی اش گفت كه با انتخابات شفاف در 
تامين  در  ديگر  گام  چند  افغانستان  ميالدی،   2014 سال 

آينده مطمين، ديموكرات و بهتر به پيش خواهد رفت.
رييس جمهور  اوباما  بارک  می گويد:  ملي  جبهة  رهبر  اما 
امريكا بايد فشارها را باالی حكومت افغانستان به خاطر 
برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه افزايش دهد، در غير 

آن افغانستان به سوی يك بی ثباتی خواهد رفت.
آقای مسعود همچنان گفته كه اگر پروسة سياسی شفاف 

باشد، دليلی برای جنگ داخلی وجود نخواهد داشت.
اعالن  افغانستان هفتة گذشته  انتخابات  كميسيون مستقل 
كرد كه انتخابات رياست جمهوری افغانستان در ماه حمل 
سال 1393 يعنی اپريل سال 2014 ميالدی برگزار خواهد 

شد.
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كابل و دهلی چهار توافقنامه امضا می كنند كلینتون از وزارت امور خارجة 
امريکا كناره گیری می كند

بدون حل معضل ديورند...
 مرزی افغانستان در اين خصوص كاماًل بی اساس و بی پايه 

است.
اين پژوهشگر تاريخ ضمن اين كه تاريخ معاصر افغانستان 
را »سراسر جعل« خواند، گفت كه برخی ها ادعا می كنند، 
تحميل شده،  پيشين كشور  زمام داران  باالی  ديورند  خط 
در حالی كه به گفتة او، عبدالرحمان خان بارها گفته كه 
او خود برای بيرون رفت از چالش ها اين خط را به عنوان 

مرز ميان افغانستان و پاكستان پذيرفته است.
او گفت كه عبدالرحمان خان به انگليس ها نامه فرستاده و 
از آن ها خواسته بود كه بياييد خط مرزی ميان افغانستان و 
پاكستان )هند بريتانيا( را مشخص سازيد، زيرا سرحدات 
سرحد  بايد  و  شده  مشخص  افغانستان  غربی  و  شمالی 

جنوب- شرقی كشور نيز مشخص گردد.
زمينة  در  تحميلی  »هيچ گونه  كرد:  آقای محمدی تصريح 
چون  نبوده،  كار  در  ديورند  خط  رسميت شناختن  به 
عبدالرحمان خان در اوج قدرتش اين خط را به رسميت 
شناخته است؛ ادعاهای دولت افغانستان در اين زمينه كاماًل 

واهی و بی اساس است.«
اين آگاه تاريخ افغانستان اضافه كرد، عبدالرحمان خان در 
زمان قدرتش به مردمان آن سوی سرحد نامه فرستاد و به 
آن ها خاطر نشان كرده بود كه من اين خط را به رسميت 

شناخته ام و تصميمم كاماًل قطعی و نهايی می باشد.
محمدی گفت: »با وجود همة اسناد و شواهدی كه وجود 

دارد، طفالنه است كه اين خط را به رسميت نشاسيم.«
اين تاريخ نگار افغانستان با ذكر اسناد و شواهد موثق گفت 
)حبيب اهلل  عبدالرحمان خان  از  زمام داران كشور پس  كه 
به  را  خط  اين  ظاهرشاه(  نادرشاه،  خان،  اهلل  امان  خان، 

رسميت شناخته اند.
به گفتة او، امان اهلل خان اين خط را بين المللی ساخت و 
نادرشاه در نامة به انگليس ها گفت كه من افتخار می كنم 

در مورد خط ديورند همانند شما فكر می كنم.
عامل  »داوودخان  اين كه  بيان  با  محمدی  محمد  غالم 
انديشه های  با  او  كه  گفت  است«،  افغانستان  تباهی 

رسميت  به  را  ديورند  داشت  پشتونستان خواهی يی كه 
نشناخت و زمينة مداخالت بعدی پاكستان را در افغانستان 

فراهم كرد.
بربادی  و  تباهی  جز  ديورند  خط  محمدی،  گفتة  به 
افغانستان هيچ سودی به دنبال ندارد و بايد هرچه زودتر 

اين خط بسته شود.
ارزش  هيچ گونه  ديورند  خط  ساخت:  خاطرنشان  او 

تاريخی برای افغانستان ندارد و تباهی آفرين است.
او با اشاره به مداخالت ارتش و استخبارات پاكستان در 
پاكستان مداخله  امور  »افغانستان هم در  افغانستان گفت: 
می كند، افغانستان هم آی آس آی دارد! آی اس آی افغانستان 
وزارت  به  اوپراتيفی  پول های  است،  سرحدات  وزارت 
سرحدات برای مداخله در امور قبايل سپرده می شود، به 

خاطر چه اين كار بايد صورت گيرد؟« 
به گفتة اين پژوهشگر تاريخ، به جز هندوستان، هيچ كشور 
ديگری از موضع افغانستان در خصوص خط ديورند دفاع 

نمی كند.
در اين حال، عبدالحفيظ منصور رييس كميسيون تفتيش 
در  كه  همايش گفت  اين  در  نماينده گان  مجلس  مركزی 
قدرت شان  تداوم  و  حفظ  برای  ارگ نشينان  حاضر  حال 

معضل تاريخی ديورند را داغ كرده اند.
گره  آنكه  از  بيش  ديورند  خط  معضل  كه  می گويد  او 
و  منطقه يی  ريشة  باشد،  مردم  خواست های  در  خورده 

جهانی دارد.
آقای منصور با اشاره به اين كه مردمان آن سوی ديورند به 
هيچ صورت خواستار پيوستن به افغانستان نيستند، گفت: 
»حاكميت ملی« مشروعيت خود را از رضايت شهروندان 
جای  می كند،  كسب  آن ها  برابر  در  نظام  پاسخ گويی  و  
تأسف است كه ما در حال حاضر ادعا كنيم، خواست ها و 

نيازهای مردمان آن سوی ديورند را برآورده می سازيم.
اين عضو مجلس تصريح كرد: بربنياد اين تحليل، زمام داران 

ما در قرن 17 و 18 به سر می برند.
و  پول  آور  ديورند  »خط  كه  اين  دليل  به  كرد:  اضافه  او 
جدی  آنرا  دولتی  مقام های  از  برخی  است«،  قدرت آور 
می گيرند و از آن بهره می جويند؛ پول آور به اين معناست 

كه وزارت سرحدات و قبايل عماًل از سوی برخی كشورها 
تمويل می شود، پول های باد آورده را دريافت می كند.

كه  است  معتقد  مجلس  مركزی  تفتيش  كميسيون  رييس 
شرايط كنونی فرصت مناسبی برای حل اين معضل نيست 
يك طرفه  را  ديورند  معضل  ما  پيش  سال  هشت  بايد  و 
سيم  را  سرحد  بود:  گفته  مشرف  كه  هنگامی  می كرديم؛ 

خاردار می گيرم؛ ما بايد چنين كاری را می كرديم.
بايد  زخم خونين  اين  كرد:  تصريح  منصور  عبدالحفيظ 
كه  در شرايطی  مناسب يك طرفه شود،  در يك فرصت 
خارجي   ها افغانستان را ترک می كنند، نمی توانيم اين مساله 

را حل كنيم.
همچنان داكتر لطيف نظری استاد دانشگاه در اين مراسم 
گفت كه تمامی سرحدات افغانستان تحت تاثير استعمار 
مشخص شده، اما چرا تنها ما در مورد خط ديورند يا مرز 

جنوب و شرقی مان، دچار مشكل هستيم؟
او افزود: اگر مسايل قومی مطرح باشد، بايد ما در سرحدات 

شمالی و غربی مان هم چنين مشكلی را می داشتيم.
امور  در  پاكستان  مداخالت  برخی  ذكر  با  نظری  داكتر 
افغانستان گفت: » اگر ما بتوانيم در برابر مداخالت پاكستان 

جغرافيای كنونی مان را حفظ كنيم، هنر كرده ايم.«
و  ديورند  معضل  ختم  به  پاكستان  نظری،  آقای  گفتة  به 
به رسميت شناختن آن از سوی افغانستان اكتفا نمی كند؛ 

عمق استراتژيك پاكستان هندوكش است.
اين استاد دانشگاه با برشمردن برخی راه حل ها گفت كه 
برای ختم خط چالش آفرين ديورند، بايد يك همه پرسی 
انجام دهيم و سپس در خصوص اين خط تصميم گيری 

كنيم. 
سال  در  كه  سرويی  يك  كه  گفت  او  حال،  درعين 
1947صورت گرفته بود، پاكستانی های قبايل واضح گفتند 

كه نمی خواهند شامل خاک افغانستان شوند.
او اضافه كرد: »باشنده گان آن سوی ديورند افغان بودن را 

عار می دانند.«
مجلس  نمايندة  و  ملی  كنگرة  رهبر  پدرام  لطيف  داكتر 

سخنران ديگر اين محفل بود. 
گفت:  دانشجويان  از  صدهاتن  حضور  در  پدرام  آقای 

رسميت  به  موضوع  نخستين بار  برای  من  كه  هنگامی 
شناختن خط ديورند و نقطة پايان بخشيدن به اين معضل 
را، از جملة برنامه های اصلی در مبارزات انتخاباتی ام اعالن 
می كردم، در آن زمان برخی ها اين را »خيانت ملی« قلمداد 
می كردند. اما آقای پدرام گفت كه حاال خوش بختانه اين 

بت شكسته است. 
كه  منصور  عبدلحفيظ  اظهارات  به  اشاره  با  پدرام  داكتر 
شرايط كنونی را برای حل معضل ديورند مساعد ندانست، 
گفت: اگر ما منتظر روزی باشيم كه نفوس كشورمان 400 
ميليون شود و صاحب سالح اتومی گرديم و آنگاه خط 
باطل  خيال  اين  دهيم،  خاتمه  خود  سود  به  را  ديورند 
است، چرا پاكستانی ها ما را نمی گذارند به چنين موقعيتی 

برسيم. 
به  بخشيدن  پايان  كه  گفته  همواره  افغانستان  حكومت 
معضل ديورند از صالحيت آن ها نيست و در اين خصوص 

مردم افغانستان بايد تصميم بگيرند.
وزارت  و  ارگ  مقام های  به  ملی خطاب  كنگرة  رهبر  اما 
معاهده  اين  متن  از  كه  افغانستان  مردم  گفت:  خارجه 
بايد  داريد،  اختيار  در  اسنادی  اگر  شما  ندارند،  آگاهی 
تاكنون كدام اسنادی را  بامردم شريك سازيد، ما كه  آنرا 
نديده ايم. اگر اسنادی هست كه بايد كاپی آنرا در اختيار 

مردم قرار دهيد.
او تصريح كرد: »با توهمات نمی توانيم اين معضل را حل 

كنيم.«
افغانستان  كه  است  امكان ناپذير  افزود:  اين عضو مجلس 
بدون يك طرفه كردن خط ديورند، به ثبات و آرامش الزم 
برسد؛ هر آدم عاقلی می داند كه ما نمی توانيم پاكستان را 

اشغال كنيم.
داكتر پدرام با اشاره به تجزية برخی كشورها هشدار داد 
تكه تكه شدن  امكان  نشود،  حل  ديورند  معضل  اگر  كه 

افغانستان و در آخر نابودی كشور وجود دارد.
معضل  خصوص  در  سيحون  سيف الدين  استاد  آخر  در 
كه  گفت  سيحون  استاد  پرداخت.  سخنرانی  به  ديورند 
قرن 12- 13  به شيوة  اين مورد  در  افغانستان  زمام داران 

فكر می كنند.

اين  مقام های  با  هندوستان  به  سفری  در  كرزی  رييس جمهور 
كشور در مورد افزايش نقش دهلی جديد در آموزش نيروهای 
امنيتی افغانستان گفت وگو می كند. همچنان قرار است او چهار 

توافقنامه را با مقام های هندی امضا كند.
مقام های سفارت افغانستان در دهلی جديد گفتند كه سفر حامد 
كرزی  حامد  می شود.  شروع  جمعه   روز  هندوستان  به  كرزی 
ابتدا وارد ممبئی، مركز اقتصادی هند می شود و با مقام های  در 
تجارتی هند صحبت می كند. او روز دوشنبه با من موهان سينگهـ، 

نخست وزير هندوستان در دهلی جديد ديدار می كند.
زلمی وفامل، سخنگوی سفارت افغانستان در دهلی جديد گفت: 
پروژه های  امور جوانان،  معادن،  در عرصه های  توافقنامه  »چهار 
كوچك توسعه يی و كود كيمياوی روز دوشنبه بعد از مذاكرات 

حامد كرزی و من موهان سينگهـ امضا خواهد شد«.
پيش از اين ديدار حامد كرزی، هندوستان از كمك 100 ميليون 
دالری خود در پروژه های كوچك توسعه يی در افغانستان خبر داد. 
به اين ترتيب مجموع كمك های هندوستان در بازسازی و توسعه 

افغانستان به بيش از دو ميليارد دالر امريكايی می رسد.
بازسازی  و  ملكی  بخش  در  گذشته  سال  ده  در  هندوستان 
توافقنامه  يك  براساس  اما  است،  كرده  كمك  افغانستان  به 
شد،  امضا  كشور  دو  ميان  گذشته  سال  كه  استراتژيك 
سهم  نيز  افغانستان  امنيتی  نيروهای  آموزش  در  هندوستان 

می گيرد.
سخنگوی سفارت افغانستان در دهلی جديد گفت: »در مورد 
در  افغانستان  امنيتی  نيروهای  افزايش  به  رو  شمار  آموزش 
هندوستان نيز گفت وگو خواهد شد«. او افزود كه براساس 
توافقنامه استراتژيك دو كشور، هندوستان به تقويت امنيت 

افغانستان تعهد كرده است.
افزايش  به  هندوستان  مقام های  كه  اند  داده  گزارش  رسانه ها 
خود  نظامی  اكادمی های  در  افغانستان  نظامی  افسران  پذيرش 
توافق كرده است، اما برنامه يی برای فرستادن نيروهای خود به 
افغانستان ندارد. اين گزارش ها هنوز از سوی مقام های دو كشور 

تاييد نشده اند.
سال  جون  ماه  در  امريكا  متحده  اياالت  دفاع  وزير  پنيتا،  ليون 
روان ميالدی از هندوستان خواست كه آموزش نيروهای امنيتی 
افغانستان را توسعه بدهد. پنيتا آن زمان در يك سفر به هندوستان 
به  )هندوستان(  آنها  كه  بود  اين  كردم  اصرار  من  »آنچه  گفت: 
آموزش نيروهای امنيتی افغانستان ادامه دهند و اگر ممكن است 
اين آموزش را توسعه دهند تا موثريت نيروهای ارتش افغانستان 

تقويت گردد«.
امنيتی،  بخش  در  خصوصًا  افغانستان  در  هند  نقش  افزايش 
حساسيت هايی را برای رقيب ديرينه اش پاكستان در پی دارد، 
استراتژيك  روابط  كه  است  كرده  تاكيد  بارها  افغانستان  هرچند 

اش با هندوستان بر عليه هيچ كشور ديگری نيست.

پیروزی اوباما و...
های سياسی  افغانستان سرگرم چانه زنی  بر   سياسی حاكم 
و  دفاعی  های  نيرو  و  بوده  امريكا  با  نرم  جنگ  پيشبرد  و 
امنيتی افغانستان ظاهرا مسير تجهيز و تقويت ساختار های 
خويش را می پيمود و انتقال مسووليت های امنيتی نيز به گفته 
مسووالن مطابق برنامه تا حدود 75 درصد خاک افغانستان 
را شامل شده است. در همين حال گراف ناامنی و بی ثباتی 
در افغانستان به طرز نگران كننده يی در حال بلند رفتن بوده، 
كوچكترين نشانه از موفقيت تالش های دولت در كار مبارزه 
و  عدلی  نظام  نشده،  مشاهده  مخدر  مواد  و  اداری  فساد  با 
قضايی افغانستان به مثابه زيرساخت های اصلی تامين عدالت 
تا  مانده  باقی  اندود  فساد  و  ناكارآ  همچنان  دموكراسی،  و 
به  مراجعه  ناآرام  مناطق  در  ويژه  به  مردم  مراجعه  كه  آنجا 
ستيز  عدالت  ساختارهای  و  طالبان  صحرايی  دادگاه های 
ترجيح  ها  نهاد  اين  به  مراجعه  به  نسبت  سنتی  و  قبيله يی 

ميدهند، شگاف های قومی و ايديولوژيك بيش از هر زمان 
ديگر بر مناسبات قدرت و سياست سايه افگنده است.

 شگفت آور اين كه اگر نهاد هايی بسان گروه بين المللی 
بحران به گوشه هايی از اين نگرانی ها اشاره می كنند كه با 
واكنش های تند بلند پايه گان نظام روبرو شده و به راه اندازی 
جنگ روانی در برابر دولت افغانستان متهم می شوند. اين 
گمانه در حال نيرو گرفتن است كه دولت مردان افغانستان 
در  آشكار  نه چندان  تبانی  در يك  امريكا  متحده  اياالت  و 
تالش اند تا استراتژی خروج باراک اوباما به هر صورت و 
به هر قيمت ممكن تا سال 2014 در افغانستان عملی شود و 
اين كه پس از آن در اين كشور چه اتفاقاتی خواهد افتاد به 

هيچيك از طرفين »اهميت استراتژيك« ندارد. 
  روزنه های امید

با اين حال، عقالنيت سياسی كه در چهار سال گذشته باراک 
اوباما از خود تبارز داده اين خوشبينی را نيز پديد آورده كه 
های  مولفه  افغانستان،  سياسی  طيف  و  دولت  رهبری  اگر 

عينی و روانی ثبات و توسعه در افغانستان را درک كرده و 
با راهكار ها و رويكرد های نو و متناسب با نياز های امروز 
فراراه  اراده رفع چالش های موجود  فردای كشور شان،  و 
تبارز  خود  از  را  افغانستان  در  موجود  بند  نيم  ثبات  تداوم 
دهند، امريكا به اين ساده گی ها برگشت افغانستان به دهه 

نود قرن بيستم را تحمل نخواهد كرد.
اگر نسل نو افغانستان و آنانی كه در ده سال گذشته فرصت 
های  واقعيت  شناخت  دانش،  فراگيری  برای  خوبی  های 
نوين و تجربه روند  فناوری های  انتقال تجارب و  جامعه، 
های پر از فراز وفرود دموكراتيك در كشور شان را داشته 
پيچيده گی ها، چالش  از وضعيت،  با يك درک دقيق  اند، 
ها و همين سان فرصت هايی كه از تحوالت مثبت و منفی 
يك دهه گذشته به ميراث ميبرند، آگاهانه و با صالبت و با 
از چسپيدن  با پرهيز  از فضای نسبتا مساعد كنونی  استفاده 
به روش ها و منش های خشونت آميز و عصبيت انگيز و 
ايديولوژيك گذشته در صدد ارايه تعريف نوينی از نياز ها، 

ظرفيت ها و توانايی های خويش در جامعه برآيند دستكم 
و در گام نخست از هدر رفتن فرصت های باقی مانده ناشی 
جلوگيری  كشور  در  المللی  بين  جامعه  پررنگ  حضور  از 
های  واقعيت  از  دقيق  تصوير  ارايه  فرجام  در  شد.  خواهد 
موجود در افغانستان به جهانيان و جلوگيری از رشد افراط 
گرايی در تمامی نماد ها و نمود ها و ظرف ها و بستر های 
با همپيمانان بزرگ آن  افغانستان  از روابط  آن، تنش زدايی 
مانند اياالت متحده امريكا، توسعه زيربنا ها، ارايه خدمات 
افغان از حقوق  و زمينه سازی برای بهره مندی شهروندان 
بشری شان در كانون های مختلف و پشتيبانی از پيش زمينه 
رسانه  بيان،  آزادی  مانند،  كشور  در  دموكراسی  تداوم  های 
نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشری در كنار  آزاد،  های 
تداوم حمايت از روند  تقويت ساختار های ملكی، نظامی 
در  اوباما  باراک  پيروزی  انداز  چشم  افغانستان،  امنيتی  و 
انتخابات رياست جمهوری امريكا برای دومين بار را به مردم 

افغانستان روشنتر و اميدوار كننده تر خواهد ساخت.
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انتظار می رود طی چند روز پس از شروع دور 
هيالری  اوباما،  باراک  جمهوری  رياست  دوم 
امريكا  خارجه  امور  وزير  سمت  از  كلينتون 

كناره گيری كند.
سخنگوی  ميل،  ديلی  روزنامه  گزارش  به 
امريكا  خارجه  امور  وزير  كلينتون،  هيالری 
گفت: پس از مراسم تحليف رياست جمهوری 
باراک اوباما در ماه ژانويه، هيالری كلينتون از 

سمت وزير امور خارجه امريكا كنار می رود.
مدت زمان طوالنی بود كه انتظار می رفت خبر 
شود  منتشر  اين سمت  از  كلينتون  كناره گيری 
مقدمه ای  را  اقدام  اين  دموكرات ها  اكثر  زيرا 

برای حضور كلينتون به عنوان كانديدای رياست 
جمهوری در انتخابات رياست جمهوری سال 

2016 می دانند.
ساله   69  ،2016 سال  در  كلينتون  هيالری 
كری  جان  سناتور  می رود  انتظار  بود.  خواهد 
روابط  كميته  رييس  و  ماساچوست  ايالت  از 
خارجی مجلس سنای امريكا كه در سال 2014 
امريكا  جمهوری  رياست  انتخابات  كانديدای 

بود، جانشين كلينتون شود.
احتمال انتصاب جان كری به عنوان وزير امور 
سفير  رايس،  سوزان  به  نسبت  امريكا  خارجه 

امريكا در سازمان ملل بيشتر است.
تام  سمت  اين  احزار  برای  ديگر  گزينه های 
ديويد  امريكا،  ملی  امنيت  مشاور  دانيلون، 
پتريوس، رييس سازمان سيا، چاک هگل، يك 
جمهوری  سناتور  يك  و  ويتنام  سرباز  كهنه 
خواه، سامانتا پاور، يك خبرنگار متولد ايرلند و 

ويليام برنز، معاون كلينتون هستند.
برای  گفت:  كلينتون  سخنگوی  رينس،  فيليپ 
خارجه  امور  وزير  عنوان  به  خدمت  كلينتون 
رييس جمهور اوباما يك افتخار بود و او عاشق 
هر دقيقه كار در اين سمت و هدايت وزارتخانه 

متبوع خود بود.
وی تاكيد كرد: كلينتون چند روز پس از مراسم 

تحليف اين سمت را واگذار می كنند.
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      حلیمه حسینی

به جز  و  است  آغشته  را  همه جا  ترديدها  و  ترس ها 
را  شهر  غبارگرفتة  چهرة  كه  بدرنگی  خاكسترِی 
پوشانده، هيچ طراوتی بر چهره ها و لبخندي بر لب ها 
باقی نمانده است. آيا حق شهروندان اين ديار با درد 
به دنيا آمدن و با درد از دنيا رفتن است و هيچ حقی 
برای شاد بودن و لذت بردن از لحظات زنده گی برای 

آن ها متصور نيست؟ 
عابراِن  قدم های  زيِر  كه  پاييزی  زرد  برگ های 
سرگشته، تُرد و شكننده به نظر می رسند و ريزش شان 
را  عاشقانه  صحنه های  پرجاذبه ترين  روزگاری  كه 
رسيدِن  فرا  جز  روايتی  هيچ  امروز  بود،  تصويرگر 

سرمايی سخت و تكان دهنده ندارد.
خانواده هاي شان  سرپرست  كه  مادراني  روزها  اين 
هستند، يتيمان، فقرا، معلولين و بی كارانی كه با سالمت 
كامل جسمانی از صبح تا چاشت بر سر هر چهارراهی 

حالل  لقمه نانی  تا  ايستاده  اند  كاری  يافتِن  انتظار  در 
چيز  يك  از  همه  كنند،  مهيا  خويش  خانوادة  برای 
سوخِت  و  چوب  قيمت  هم  آن  و  می كنند  صحبت 
زمستان. جالب است، چه قدر مكالمات و بحث های 
درون مردمی با دغدغه ها و مشاجراِت درون پارلمانی و 
درون كابينه يی متفاوت اند! آن قدر دغدغه ها از هم فرق 
دارند كه اين روزها سخت است باور كنی اين دولت 
و اين پارلمان برای اين مردم كار می كنند. آيا آن ها به 
نام همين مردم در حال فعاليت و فربه شدن هستند كه 
بزرگ ترين دغدغةشان هنوز هم يك وعده غذای گرم 

و جايی امن برای خوابيدن است؟ 
دموكراسی  دهه  يك  از  پس  كه  می مانی  حيرت  در 
كشور،  اين  در  شدن  خرج  دالر  ميلياردها  از  بعد  و 
كه  است  شده  زده  افغانستان  مردم  سر  بر  گلی  چه 
هنوز هم دسترخوان ها خالی، خانه ها نمور و سرد و 
پاپوشی  كه  است  كسانی  از  بيشتر  پابرهنه گان  تعداد 

ندانم كاری ها  از  خيلی  روی  بر  گذاشتن  سرپوش  با 
و دزدی ها توانسته اند تهيه كنند. به ياد اين شعر زيبا 
می افتی كه »ميان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمين 
تا آسمان است« و بازهم شكاف عجيب و غريبی كه 
ميان دولت و ملت افتاده را نظاره مي كني كه يكی به 
فكِر نان و سوخت و جای زنده گي است و ديگری به 
فكر پر كردِن جيب و افزودن بر تعداد ساختمان هايش. 
و سپس می پرسيم چرا امنيت و رفاه و سعادت در اين 
وطن فقط از آِن زورمندان و صاحباِن سود و سرمايه 
است و برای ديگران اين چيزها نه وجود دارد و نه 

قابل تصور مي باشد؟
 2014 سال  رسيدِن  فرا  نگران  همه  چرا  امروز 
بهارِ  دهة گذشته،  كه  است  اين  از  غير  مگر  هستند؟ 
بی پروا  همه  و  بود  افغانستان  در  خارجی ها  حضور 
بيشتر  پول  فكر  به  فقط  كتاب،  و  حساب  بدون  و 
در  و  كردن  خرج  افغانستان  در  درشت تری  رقم  و 
اين  همة  با  اما  بودند؛  ظاهر شدن  قدرتمندانه تر  ناتو 
رقابت ها و هزينه ها، نتيجه اين شد كه می بينيم! پس 

سال های بعد چه خواهد شد؟
به  محض  نااميدِي  و  بالتكليفی  يك  در  ملت  امروز 
وقتی صاحب خانه  كه  می شود  ديده  حتا  می برد،  سر 
ِگلكاری را براي كاه گل كردِن بام خانه اش مي آورد، به 
او مي گويد همان قدر كاه و گل مصرف كن كه امسال 
بگذرد و از چكك بی غم شويم؛ تا سال ديگر معلوم 
نيست كه چه بر سر اين وطن می آيد. حال بايد ديد با 
يك چنين تفكر و انديشة مسمومی كه مملو از نگرانی 
از  به نفس است، چه گونه می خواهيم  اعتماد  و عدم 
فرار سرمايه های حاضر جلوگيری كنيم و افغانستان را 

سرپا نگه داريم؟
زيادی  غيرمترقبة  حوادث  كه  می دانند  همه  امروز   
اما اين كه كی و كجا آن ها را غافل گير  در راه است، 
خواهد كرد، هيچ كس چيزي نمی داند. گويا ميليون ها 
با  كه  ساخته اند  خانه  آب  سِر  بر  افغانستان  شهروند 
آمدِن هر طوفان و يا وزِش تندبادی، قرار است غرق 
شدن تنها گزينه باشد. درست تحت چنين شرايطی، 
زورمندان پشت تريبيون ها...       ادامه صفحه 6

میان ماه من تا ماه گردون 
تفاوت از زمین تا آسمان است

كشف »دی ان ای غیرنظامیان افغان« 
بر روی لباس و تفنگ سرباز متهم امريکايی

امريكا  ارتش  ای'  ان  'دی  متخصص  يك 
دادگاه  در  شهادت  برای  پنجشنبه  روز 
سرباز امريكايی متهم به قتل 16 غيرنظامی 

افغان در قندهار حاضر شد.
كريستاين تراپالسی، گفت زمانيكه رابرت 
امسال،  مارچ  از حادثه شب 11  بيلز پس 
كم  دست  خون  آثار  كرد،  تسليم  را  خود 
اسلحه خود  و  لباس ها  روی  بر  را  نفر   4

داشت.
بر  زن  دو  و  مرد  دو  خون  آثار  گفت  او 
ديگر  و  تفنگ  دستكش،  پيراهن،  شلوار، 
اشيای مربوط به آقای بيلز ديده شده است.

از مدارک  اينكه  خانم تراپالسی همچنين گفت برای 
خون  لكه های  از  بخش  يك  تنها  او  شود،  حفاظت 
ادامه  است  ممكن  و  داده  قرار  آزمايش  مورد  را 
در  را  بيشتری  اطالعات  ای'،  ان  'دی  آزمايش های 

اختيار دادگاه قرار دهد.
ابتدايی  دادگاه  يك  در  امريكا،  ارتش  متخصص  اين 
اين  كردن  مشخص  آن  از  هدف  كه  می داد  شهادت 
محاكمه  برای  كافی  مدارک  آيا  كه  است  موضوع 

رابرت بيلز در يك دادگاه نظامی وجود دارد يا نه.
برنامه  با  افغان  شهروند  شانزده  قتل  به  بيلز  رابرت 
افغان و  به شش شهروند ديگر  قبلی و حمله  ريزی 
در   2012 مارس   11 روز  در  آنها  قتل  برای  تالش 

ولسوالی پنجوايی واليت قندهار متهم است.
چهار  و  زن  يك  مرد،  يك  به  حمله  به  همچنين  او 
كودک ديگر و تالش برای قتل آنها متهم شده است.

اين دادگاه ابتدايی دو هفته ادامه خواهد داشت و انتظار 

می رود روزهای جمعه، شنبه و يك شنبه، روستاييان و 
سربازان افغان از طريق ويديو كنفرانس از قندهار در 

اين دادگاه شهادت بدهند.
افغانستان،  ملی  ارتش  2 سرباز  روز گذشته  شاهدان 
2 قربانی كه در اين حادثه مجروح شدند و 4 عضو 

خانواده قربانيان اند.
بيلز، 39 ساله اهل ايالت اوهايوی امريكا است و اگر 
به قتل اين 16 غيرنظامی افغان مجرم شناخته شود، به 

اعدام محكوم خواهد شد.
يكشنبه 21  روز  بامداد  اوليه  در ساعات  بيلز  رابرت 
ولسوالی  در  را  روستايی  غيرنظامی  ساكنان  حوت 

پنجوايی مورد حمله قرار داد.
اين سرباز در دو روستای الكوزی و نجيبان، در فاصله 
حدود 500 متری پايگاه خود، وارد خانه های مردم 

شده و به طرف افراد غيرنظامی تيراندازی كرد.
در پايان حمله، 16 نفر، از جمله 9 كودک كشته و پنج 
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w
w
.m

an
de
ga
rd
ai
ly
.co

m
مه 

زنا
رو

ی 
ما

ارن
ت

برگزاری محفل رونمايی 
مجموعة شعری كاوه جبران

شاعران،  از  شماری  حضور  با  پنجشنبه  روز  ظهر  از  بعد 
فرهنگيان و نويسنده گان جوان، هيات رييسه و فعاالن ايتالف 
افغانستان، مراسم  احزاب وسازمان های دموكرات وترقيخواه 
شعری  مجموعة  سومين  وتروريست«  »ترانه  كتاب  رونمايی 
سرايشگر جوان كاوه جبران، در انجمن قلم افغانستان برگزار 

شد.
پويامك  امان  كشور  جوان  نويسندة  توسط  كه  نشست  اين 
گرداننده گی می شد، با خوانش چند پارچه شعر توسط كاوه 
و  نقد  يسنا  يعقوب  و  فرهاد  جاويد  بعد  و  آغاز شد  جبران 
نگرش های شان را پيرامون مجموعة » ترانه و تروريست« به 
خوانش گرفتند. در فرجام بخش نخست برنامه ديپلوم انجنير 
احزاب و سازمان های  ايتالف  رييس دوره يی  احمد شاهين، 
دموكرات و ترقيخواه، ضمن ستايش از فعاليت های فرهنگی 
جبران،  كاوه  ارزشمند  وآفرين شهای  افغانستان  قلم  انجمن 

درمورد وضعيت كنونی فرهنگی كشور سخن گفت.
در بخش ديگر فريد رستگار آواز خوان مطرح كشور، سرودها 
گرم  استقبال  با  كه  كرد  اجرا  باگيتار  همراه  را  ترانه هايی  و 

بدرقه شد.
ترانه و تروريست، سومين مجموعة شعرهای جبران است كه 
شامل سی وپنج غزل می باشد و از سوی انتشارات اميری در 

كابل چاپ شده است.
نمونة از يك غزل اين مجموعه:

قيامت می شود روزی كه از من روبگردانی...  ادامه صفحه 6

كنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ريفورم سیاسی و 

ايجاد صلح پايدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 

و نزديك شدن سال 1393 / 2014 
بين المللی  نيروهای  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  كشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهيد  بنياد 
بنا بر مسووليت ملی خويش و 
به سلسله تالش های پيگيرش، 

به  هدف ايجاد نزديكی و تفاهم 
ميان نخبگان كشور در محور يك 

نشست  يك  تدويِر  ملی،  اجنداي 
بين االفغانی را در نظر دارد.

بدين منظور، از همة از نخبگان سياسی، فرهنگی 
و اجتماعي كشور كه به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داريم كه از اشتراک و سهم گيرِی خويش در اين نشست، 

دفتر مركزی بنياد شهيد مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود
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