
رییس مجلس سنا حاجی نبی برادر محمد کریم خلیلی 
معاون دوم ریاست  جمهوری را در غصب زمین متهم 

کرد.
عمومی  جلسۀ  در  گذشته  روز  مسلمیار  هادی  فضل 
کریم خلیلی  برادر محمد  نبی  از حاجی  این مجلس 
خواست که به کمیسیون شکایات مجلس سنا و دادگاه 

حاضر شود و در مورد غصب زمین ها پاسخ بدهد.
تأکید می کنیم که در  بازهم  »ما  افزود:  آقای مسلمیار 

نه  ریاست جمهوری  دوم  معاون  خلیلی  کریم  مورد 
کدام شکایتی است و نه هم کسی بر وی عریضه کرده 
است، اما قضیۀ برادر خلیلی یک موضوع متفاوت و 
جداگانه است. بر وی اتهام  است، او  باید به دادگاه 
یا کمسیون سمع شکایات حاضر شود و از خود  دفاع 

کند.«
زلمی زابلی رییس کمیسیون شکایات مجلس سنا هفتۀ 
گذشته معاون دوم ریاست جمهوری را در مورد غصب 

زمین ها به حمایت از برادرش متهم کرد.
اما آقای خلیلی با ارسال نامه یی به رییس جمهور کرزی 

اتهام غصب زمین از سوی خودش را رد کرد.
آقای خلیلی این اتهام را توهین به خودش دانسته و 

خواستار اعادۀ حیثیت شده است.
رییس مجلس سنا گفت که شنبۀ گذشته او و شماری 
استاد  با  سنا،  مجلس  شکایت  کمیسیون  اعضای  از 

کریم خلیلی دیدار کرده اند.
به گفتۀ آقای مسلمیار، آقای خلیلی...  ادامه صفحه 6
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یکی از راه های خوش بختی این است که نسبت به کوچک ترین 
نعمت ها شکرگزار باشیم.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دلتنگی های رییس جـمهور

مقام های امنیتی می گویند که در انفجاری در داخل یک 
مسجد در والیت میدان وردک، هشت غیرنظامی کشته 
شده  اند. این انفجار بعد از یک عملیات علیه شورشیان 

در این منطقه به وقوع پیوست.
شاهد اهلل شاهد، سخنگوی والی میدان وردک گفت که 
قریه  در  در مسجدی  شنبه  زود یک  انفجار صبح  این 
حسن خیل ولسوالی سید آباد...          ادامه صفحه 6

رییس اداره زندان های افغانستان تایید کرده که یک زندانی در زندان 
پل چرخی خودکشی کرده است.

امیرمحمد جمشید، روز یکشنبه، به بی بی سی گفت که این فرد دیشب 
خود را در تشناب حلق آویز کرد.

آقای جمشید  اما  نشده،  زندانی مشخص  این  دلیل خودکشی  هنوز 
کرده  روانی« خودکشی  »ناراحتی  دلیل  به  زیاد  احتمال  به  که  گفت 

است.
به گفته رییس اداره زندان ها، این زندانی دوره سه ساله حبس خود 

را می گذراند.
پیشتر کسانی که ادعا داشتند در زندان پلچرخی زندانی هستند، در 
تماس تلفنی با بی سی سی گفتند که بیش از پنجاه تن در اعتراض به 

عدم رسیده گی به پرونده  های خود دهن خود را دوخته اند.
اما آقای جمشید این ادعا را به شدت رد کرد و گفت که وضعیت 
در درون زندان پلچرخی کامال عادی...                 ادامه صفحه 7

وزیر صحت عامه می گوید از یک دالری که در این 
حساب  است  حاضر  رسانیده،  مصرف  به  وزارت 

بدهد.
نام  زیر  که  نشستی  در  گذشته  روز  دلیل  ثریا  داکتر 
کابل  در  عامه  صحت  وزارت  کارکردهای  بررسی 
برگزار شده بود، گفت که حاضر هستیم از پول هایی 
که توسط نهادهای بین المللی به این وزارت در جریان 

چند سال گذشته کمک شده، حساب بدهیم.
صحت  وزارت  مسووالن  عالوۀ  بر  نشست  این  در 
عامه، شماری از مقام های دولتی و نماینده گان نهادهای 

بین المللی در افغانستان نیز حضور داشته اند.
مقام های وزارت صحت عامه، هدف از برگزاری این 
بین المللی  نهادهای  به مردم و  نشست را آگاهی دهی 
در مورد کارکردهای وزارت صحت عامه عنوان کرده 

اند.
داکتر دلیل گفت: وزارت صحت عامه آماده است که 
حساب  وزارت  این  به  شده  کمک  پول  دالر  یک  از 

بدهد.
در این حال، بانو دلیل خاطر نشان ساخت که وزارت 
آیندۀ  سال  در  را  مشخصی  برنامه های  عامه  صحت 

هجری شمسی روی دست دارد.
کارمندان  استخدام  به والیات،  دوا  عادالنه  توزیع  او، 
از  را  صحی  مراکز  سازی  مدرن  و  طبی  مسلکی 
عنوان  آینده  سال  در  وزارت  این  اصلی  برنامه های 

کرد.
خانم دلیل افزود که وزارت صحت عامه در سال های 
گذشته پیشرفت ها و دستاوردهایی دارد؛ اما به گفته او، 

این روند در سال آینده افزایش خواهد یافت.
بیشتر  آینده  سال  در  که  می گوید  عامه  وزیر صحت 
کار  والیات  در  خدمت رسانی  بهبود  و  کیفیت  روی 

خواهد شد.
داکتر ثریا دلیل مبارزه با فساد اداری را از برنامه های 
خوانده  آینده  سال  در  عامه  صحت  وزارت  دیگر 

است.
او گفت: »در جریان سال جاری به شش موسسه یی 

هشدار  می کردند  ارایه  مردم  به  بی کیفیت  ادویۀ  که 
نامه فرستاده و یک شرکت دیگر را به همین دلیل به 

ارگان های عدلی و قضایی معرفی کرده است.«
پیشتر شماری از مسووالن حکومتی نیز اعالم کرده اند 
با متخلفان و نهادهایی که ادویه بی  کیفیت را به کشور 

وارد می کنند برخورد جدی خواهند کرد..

انفجار در مسجدی در وردک

هشت غیرنظامی 
را کشت

یک زندانی در زندان 
پلچرخی خودکشی کرد

داکتر ثریا دلیل:

از یک دالر هم حساب می دهم
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به  کرزی  آقای  سفر  برای  اگر 
امریکا هیچ دستاوردی را نتوان 
عنوان  به  آن  از  که  برشمارد 
موفقیت این سفر سخن گفت، 
را  ُحسن  این  دست کم  ولی 
داشت که یک بار دیگر جامعه را 
نسبت به آیندۀ سیاسی کشور به 
تفکر واداشت. این روزها بحث 
اصلی محافل و حلقات سیاسی 
سخنرانی های  به  کشور  در 
و  افغانستان  جمهوری  روسای 
امریکا معطوف شده، که عمدتًا 
سال  از  پس  کشور  مسایل  به 
2014 میالدی و ختم مأموریت 
افغانستان  در  ناتو  نظامی 
اختصاص یافته بود. بارک اوباما 
رییس جمهوری امریکا و حامد 
کرزی رییس جمهوری کشور به 
شکل واضح این مسأله را بیان 
 2014 سال  از  پس  که  کردند 
افغانستان باید در تمام عرصه ها 
توانایی این را پیدا کند که روی 

پا خود ایستاد شود .
جامعۀ  کمک های  که  هرچند 

وجود  دیگر  دهۀ  یک  برای  هم چنان  جهانی 
به وضعیتی دچار  افغانستان  و  داشت  خواهد 
واقعًا  بحران  یک  سمت  به  که  شد  نخواهد 
در  می توانند  وعده ها  این  اما  برود؛  خطرناک 
چالش  به  خود  کشور،  سیاسی  مبهم  فضای 
جدی در برابر نظام مبدل شوند. افغانستان پس 
از خروج نیروهای خارجی به مدیریت سیاسی 
جدید و سالم نیاز دارد. این موضوع دیگر نه از 
چشم جامعۀ جهانی پنهان مانده است و نه هم 

از چشم مردم و نخبه گان کشور. اگر تا دیروز 
همه به نحوی خود را متکی به جامعۀ جهانی و 
به ویژه به حضور نظامی آن ها حس می کردند، 
اما پس از این الزم است که مردم افغانستان پا 
پیش بگذارند و برای حل مشکالت، خود به 
فکر چاره جویی باشند. نمی توان چنین انتظار 
دیگران  عمِل  و  فکر  با  افغانستان  که  داشت 
از یک دهۀ گذشته،  بیش  در  بنا گردد.  نو  از 
جامعۀ جهانی این فرصت را برای افغانستان به 
وجود آورد که پایه های یک نظام مردم ساالر و 
پاسخگو را بگذارد. هرچند که این هدف هنوز 
کاماًل برآورده نشده و به دلیل مدیریت ضعیف 
سیاسی حاکم بر کشور، مشکالت فراونی در 
راستای نظام سازی وجود دارد؛ ولی انکار نباید 
ارادۀ  و  جهانی  جامعۀ  کمک های  با  که  کرد 
افغانستان،  مردم  و  نخبه گان جامعه  از   بخشی 
شیرازۀ یک نظام دموکراتیک در کشور گذاشته 

شده است. 
به  جامعه شناسانه  نظریه های  اساس  بر  اگر 
افغانستان طی یک  نگاه کنیم،  قضایاي کشور 
دهۀ گذشته از دو مرحلۀ گذار به دموکراسی 
فروپاشی  اول،  مرحلۀ  است.  کرده  عبور 

و  بود،  خودکامه  و  دیکتاتوری  نظام های 
مرحلۀ دوم، ایجاد نهادهای دموکراتیک. حاال 
دموکراسی  به  گذار  سوم  فاز  وارد  افغانستان 
دموکراتیک  ارزش های  کردِن  نهادینه  یعنی 
و  جامعه شناسان  باور  به  اما  است.  شده 
نظریه پردازان علم سیاست، این مرحله زمان بَر 
و توام با دشواری مي باشد. در این مرحله است 
راستای  در  و  بیاندیشد  دقیق  باید  جامعه  که 
ایجاد یک نظام مبتنی بر ارادۀ مردم عمل کند. 

زیاد  دموکراسی،  به  گذار  نخست  مرحلۀ  دو 
نیست، ولی مرحلۀ  دغدغه برانگیز و چالش زا 
برخوردار  ویژه  اهمیت  از  این که  سوم ضمن 
است، می تواند با افت وخیزهای فراوانی همراه 
چهل  دهۀ  در  افغانستان  را  تجربه  این  باشد. 
دموکراسی  دهۀ  نام  به  که  دهه یی  داد؛  انجام 
نام بردار شده است. در آن زمان هم افغانستان 
به  را  دموکراسی  به  گذار  دوم  و  اول  مراحل 
در  ولی  سرگذاشت،  پشت  موفقانه  و  خوبی 
ارزش های  کردِن  نهادینه  که  سوم  مرحلۀ 
نظام  استمرار  و  استقرار  به هدف  دموکراتیک 
مردم ساالر بود، با شکست های سختی مواجه 
را  کشور  سرانجام  که  شکست هایي  گشت؛ 
برد  کودتایی  و  خودکامه  نظام های  سوی  به 
بحران هایي  شد؛  بزرگ  بحران های  سبب  و 
تکان  را  جامعه  آن  پس لرزه های  هنوز  تا  که 
به  تازه یی  چهرۀ  و  رنگ  روز  هر  و  می دهد 

خود می گیرد. 
وارد  که  است  جامعه  نخبه گان  وظیفۀ  اکنون 
آیندۀ  برای  گذشته  از  پویاتر  و  شوند  میدان 
کشور برنامه ریزی کنند. اگر منتظر باشیم که از 
درون تیم فعلی حاکم بر کشور، طرح و ایدۀ 
باید  بیرون شود،  رفع مشکالت  برای  تازه یی 

انتظاری،  چنین  که  کرد  اعتراف  صراحت  به 
انتظاری بیهوده است. تیم حاکم اگر می توانست 
برای حل مشکالت کشور چاره اندیشی کند، 
زمان و فرصت کافی را در اختیار داشت. ولی 
مختلف  اشکال  به  کافی  فرصت  و  زمان  این 
عدم  و  بی برنامه گی  جمله  از  و  متفاوت  و 
به  جدید،  افغانستان  احیای  برای  قوی  ارادۀ 
ملی  »آجندای  کنفرانس  هدر رفت. آن چه که 
ـ ریفورم سیاسی و صلح پایدار« در برابِر خود 
در  می تواند  دقیقًا  داده،  قرار  هدف  عنوان  به 
که  نیازی  شود؛  مطرح  ملی  نیاز  یک  راستای 
در سال های پسین به شدت مورد توجه بوده، 
تأخیر  به  همواره  نامشخص  دالیل  به  ولی 
افتاده است. خوش بختانه زمان آن گونه هم که 
برخی ها مي گویند، کاماًل از دست نرفته است. 
ولی این زمان محدود است و نمی تواند برای 

همیشه پایدار باقی بماند. 
مردم  فرهنگی،  و  سیاسی  بعد  از  چه  اکنون 
و  ملی  گفت وگوی  یک  به  نیاز  افغانستان 
برنامۀ  یک  آن  دروِن  از  که  دارند  سراسری 
منظم و مدون برای حل مشکالت کشور سراغ 
شود. تک گویی و راه اندازی مانولوگ هرگز در 
تاریخ بشریت مقرون به موفقیت نبوده است؛ 
آن چه که تیم حاکم بر کشور ظرف یک دهۀ 
گذشته به آن اکتفا ورزید. امروز زمان گفت وگو 
و دیالوگ است. این احساس در تمام اقشار و 
نهادهای جامعه به گونۀ روشن دیده می شود. 
آجندای  »کنفرانس  در  است  قرار  که  آن چه 
در طرحی  به گونۀ واضح  ملی« مطرح شود، 
شده،  ارایه  مسعود  احمدولی  سوی  از  که 
بازتاب یافته است. این طرح می تواند به عنوان 
گیرد  قرار  کشور  نخبه گان  برابر  در  راه  نقشۀ 
و در یک گفت وگوی شفاف و بدون هراس 
بیشتر از آن چه که هست، قوام پیدا کند. البته 
این طرح نمی تواند عاری از کاستی باشد، ولی 
به  که  کرد  سراغ  می توان  را  ملی  طرح  کدام 
محض مطرح شدن، بدون نقص باشد. تجربۀ 
کشورهایي که مرحلۀ جنگ و بحران را عبور 
کرده اند، نشان می دهد که پس از گفت وگو و 
مذاکره میان نخبه گان جامعه، به طرحی جامع 
رسیده اند  خود  مشکالت  حل  برای  مدون  و 
تازۀ  مرحلۀ  وارد  یک باره گی  به  این که  نه  و 
برابر  در  این طرح  اینک  باشند.  سیاسی شده 
نخبه گان کشور قرار گرفته و همه را به تفکر و 

ارایۀ نظر فرا می خواند.
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متولیان امور در کشور گاهی صحبت هایی را ایراد می کنند 
که انساِن غیرافغانستاني از تعجب شاخ می  کشد. اما مردم 
افغانستان به این گونه صحبت ها عادت کرده اند و جالبیِت 

خاصي براي آن ها ندارند.
فاروق  جناب  حرف های  صحبت ها،  این گونه  از  یکی 
تازه ترین  در  که  است  کشور  معارف  وزیر  وردک، 
گفته  والیات  معارف  روسای  به  خطاب  سخنرانی اش 
نداشتن پالن  به خاطر  »به خاطر کم کاری شما،  است که: 
فعالیت های  لست  عدم  به خاطر  شما،  عملیاتی  درست 
دقیق شما، من در  بودجۀ  نساختن  به خاطر  دقیق شما، 
خانۀ ملت استیضاح می شوم. کوتاهی شما کردید، خوب 

است که من استیضاح شوم!«
را  افغانستان  در  مدیریت  وضعیت  اظهارات،  نوع  این 
هر  سیاسی،  مقامات  و  مدیران  چنان که  می دهد.  نشان 
دیگران  شده،  آشکار  مدیریتی شان  باری  که ضعف های 
می خواهد  نیز  وردک  آقای  تا خود.  دانسته اند  مقصر  را 
با بیان این حرف ها به نحوی خود را تافتۀ جدا بافته از 
نظامِ معارف نشان دهد و طوری تلقین کند که او شخصًا 
بسیار کار کرده است، اما کم کاری سایر روسا باعث شده 

تا فعالیت های او به چشم نیاید. 
اما این اظهارات آقای وردک از کجا ناشی می شود؟

افغانستان  در  مدیریت  تفکر سنتی  در  باید  را  اول  دلیل 
به  اربابی  نوعی  مدیریت  سنتی،  تفکر  در  زیرا  جست. 
در  امور.  تنظیم  در  مسوولیت پذیری  تا  می آید  شمار 
مدیریت سنتی، مسوولیت پذیری در کل شامل حاِل مدیر 
به  دیکته کننده.  و  کارفرماست  بیشتر  او  نمی شود؛  اول 
همین سبب است که هرگاه کاری خراب می شود، بیشتر 

زیردستان مقصر اند تا مدیر اصلی.
وزارت  باشد. چون  تبلیغات  نوعی  می تواند  دوم،  علت 
معارف در ردیف آن عده از وزارت خانه هایی قرار گرفته 
است که بودجۀ انکشافی شان را کاماًل مصرف نکرده اند. 
این  به  تا  می کند  سعی  وردک  آقای  که  نیست  تردیدی 
وسیله پاسخی برای کوتاه کاری های خودش داشته باشد. 
او فکر می کند که این بیانات می تواند نماینده های مردم 
را مجاب کند و سرنوشِت او را با سلب صالحیت مواجه 

نسازد.
اما این توجیهات، هیچ گاه واقعیت کارنامۀ جناب وردک 
را نمی تواند بپوشاند. عیب و حسِن یک نظام مدیریتی، 
شامل حاِل همۀ پرسونل آن نظام می شود که مدیر آن نیز 
مسوول نخست شناخته می  گردد. این که روسای معارِف 
وزارت  داخلی  مسالۀ  یک  داشته اند،  کم کاری  والیات 
یادآوری را  این  آقای وردک  بود  معارف است که الزم 
ماه ها قبل براي آن ها انجام می داد، نه این که آن را اکنون 

در سطح ملی و در مقابل دوربین رسانه ها مطرح کند.
انکشافی  بودجۀ  است  نتوانسته  حالی  در  وردک  آقای 
گفتۀ خودش،  بر  بنا  که  کند  را مصرف  معارف  وزارت 
چند میلیون کودک در افغانستان از نعمت سواد بی بهره اند، 
نزدیک به پنج صد مکتب در والیات ناامن کشور مسدود 
است، در دوصد ولسوالی کشور معلم مسلکی زن وجود 
شاگرد  نهم  صنف  تا  فقط  مکاتب  از  بسیاری  و  ندارد 

می پذیرند.
با  انکشافی،  بودجۀ  مسووالنۀ  صرف  به جای  ایشان  اما 
برای  را  عجیب وغریبی  توجیهات  مفرط،  چرب زبانی 
مردم ارایه  می کند که در واقع توجیه نیستند؛ بل که توهین 

به شعور یک ملت شمرده مي شوند.
و  کم کاری ها  به  مسووالنه  وردک  آقای  بود  بهتر 
این که  جای  به  و  می کرد  اعتراف  کوتاه کاری هایش 
نتیجۀ  که  می پذیرفت  کند،  شماتت  را  خود  زیردستاِن 
کم کارِی زیردستانش بیشتر به شخِص خودِ او برمی گردد. 
عنوان  به  اصلی  مدیر  سالم،  مدیریت  یک  در  زیرا 
می شود،  شمرده  اصلي  مسوول  سازوکار،  سامان دهندۀ 
نماینده گان  که  کند  فراموش  نباید  او  او.  زیردستان  نه 
نه  داده اند  اعتماد  رای  او  شخِص  به  مجلس،  در  مردم 
بنابراین، مردم افغانستان می دانند که در  به زیردستانش. 
کوتاهی و عدم مصرف بودجۀ انکشافی وزارت معارف، 

شخِص او مقصر است نه کسی دیگر. 

اال و بال ده گردن مال!

تک گویی و راه اندازی مانولوگ هرگز در تاریخ بشریت مقرون به موفقیت 
نبوده است؛ آن چه که تیم حاکم بر کشور ظرف یک دهة گذشته به آن اکتفا 
ورزید. امروز زمان گفت وگو و دیالوگ است. این احساس در تمام اقشار 
و نهادهای جامعه به گونة روشن دیده می شود. آن چه که قرار است در 

»کنفرانس آجندای ملی« مطرح شود، به گونة واضح در طرحی که از سوی 
احمدولی مسعود ارایه شده، بازتاب یافته است. این طرح می تواند به عنوان 
نقشة راه در برابر نخبه گان کشور قرار گیرد و در یک گفت وگوی شفاف و 

بدون هراس بیشتر از آن چه که هست، قوام پیدا کند

آجندای ملی 
و مسـوولیت نخبه گان



بر اساس یک نظرسنجی که موسسه آپینیوم و آبزرور در 
خصوص ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا انجام 
انگلیس با کسب 10 درصد نسبت  داده اند، حزب کارگر 
به حزب محافظه کار در راس قرار دارد در حالی که حزب 
مستقل بریتانیا موسوم به »یوکیپ« آرای کمی کسب کرده 
جدیدی  آرای  به  نیز  دموکرات ها  لیبرال  حزب  و  است 

دست یافته  است.
جدید  نظرسنجی  این  در  گاردین،  روزنامه  نوشته  به 
مشخص شد، بیش از نیمی از مردم انگلیس معتقدند در 
به  دست  نتواند  نخست وزیر  کامرون،  دیوید  که  صورتی 
اشتغال  چون  مسائلی  در  جمله  از  قدرت  در  اصالحاتی 

بزند، انگلیس باید از اتحادیه اروپا خارج شود.
از  درصد   53 که  کرد  مشخص  همچنین  نظرسنجی  این 
اتحادیه اروپا موافق  از  انگلیس  با خروج  شرکت کنندگان 
و 19 درصد مخالف هستند. 57 درصد از شرکت کنندگان 
در این نظرسنجی همچنین معتقد بودند که منافع انگلیس 
به صورت پایه ای با سایر کشورهای عضو اتحادیه متفاوت 

است.
توانایی دولت  درباره  این حال، هنوز خوش بینی کمی  با 
ائتالفی انگلیس در خصوص بحث و مذاکره دوباره بر سر 
بازگشت به قدرت در حالی که به عنوان یک عضو اتحادیه 

اروپا باقی بماند، در میان انگلیسی ها وجود دارد.

تنها 25 درصد از شرکت کنندگان معتقدند که احتماال 
به  قدرت  بازگرداندن  در  می تواند  کامرون  دیوید 
ایجاد اشتغال موفق عمل کند در حالی  به  انگلیس 

که 47 درصد در این باره شک داشتند.
احزاب  از طرفداران  بیشتر  کارگر  طرفداران حزب 
دیگر معتقدند که دولت نمی تواند در این امر موفق 
نیز  عمل کند. حتی میان حامیان حزب محافظه کار 
در مورد توانایی دولت ائتالفی دو دستگی به وجود 
قضیه  این  به  نسبت  درصد   37 که  طوری  به  آمد، 

خوش بین و 39 درصد هم بدبین بودند.
انگلیس  مردم  میان  قوی  احساس  یک  همچنین 
اتحادیه  در  این کشور  تداوم عضویت  از  درباره حمایت 
بتواند  لندن  دولت  که  در صورتی  البته  دارد  وجود  اروپا 
توانایی خود را در منافع اقتصادی نشان دهد. 41 درصد 
از شرکت کنندگان نسبت به باقی ماندن انگلیس به عنوان 
عضو اتحادیه اروپا در صورتی که بتواند منافع و مزیت هایی 
برای کشور به همراه داشته باشد، موافقت کردند، در حالی 

که 30 درصد با این امر مخالف هستند.
طرفداران حزب محافظه کار نسبت به این قضیه حمایت 
حمایت  که  حالی  در  کردند  اعالم  را  خود  درصدی   41

طرفداران حزب کارگر از این موضوع به نصف رسید.
با  اولین نظرسنجی سال 2013 حزب کارگر توانست  در 
یک درصد پیشتر به 41 درصد آرا و حزب محافظه کار به 
31 درصد آرا در مقایسه با 29 درصد سال گذشته دست 

پیدا کند.
درصد   12 توانست  نیز  )یوکیپ(  بریتانیا  مستقل  حزب 
این  در  را  آرا  درصد   7 دموکرات ها  لیبرال  حزب  و  آرا 

نظرسنجی کسب کرد.
در این نظرسنجی بین هشتم تا یازدهم جنوری سال 2013، 
حدود 1964 بزرگسال باالی 18 سال شرکت کردند. نتایج 
تنظیم  ملی  فراگیر  معیارهای  اساس  بر  نظرسنجی  این 

شده اند.
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از سوی  پیامی  ارسال  بحبوحه شایعات درخصوص  در 
پایان  در  به همتای روس خود  امریکا  رییس جمهوری 
آیا می توان تصور کرد  ماه جنوری سال 2013 میالدی، 
که دولت واشنگتن سرانجام خود را آماده می کند تا در 

روابطش با مسکو بازنگری کند؟
با وجود تشویق ها و ترغیب های دو جانبه درباره بازبینی 
میان  روابط  روسیه،  و  امریکا  میان  روابط  بازنگری  و 
است  مخدوش  همچنان  جهان  اتمی  ابرقدرت  دو  این 
میان  دیگری«  »جنگ سرد  از  که حتی سخن  به طوری 
این دو دشمن دیرینه دوران شوروی سابق، به میان آمده 

است.
ریاست  انتخابات  دوران  که  اکنون  هم  حال،  این  با 
جمهوری در روسیه و امریکا به پایان رسیده، تحلیلگران 
سیاسی به نظاره نشسته اند تا ببینند آیا واشنگتن و مسکو 
یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به تنش های موجود 

می یابند یا خیر.
اولین نشانه در بهبود احتمالی روابط میان دو کشور زمانی 
به وجود آمد که اخباری درباره اعزام توماس دونیلون، 
مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا به 
مسکو در اواخر ژانویه سال جاری میالدی برای دیدار با 

والدیمیر پوتین، همتای روسی خود منتشر شد.
ماه  پایان  در  نوشت:  جمعه  روز  کومرسانت  روزنامه 
جنوری و کمی پس از ایراد مراسم سوگند اوباما، مشاور 
امنیت ملی قرار است به مسکو سفر کند و با والدیمیر 
پوتین دیدار داشته باشد. وی احتماال پیامی را از سوی 

اوباما برای پوتین به همراه خواهد داشت.
ملی  امنیت  شورای  رییس  پاتروشو،  نیکوالی  احتماال 
امریکا در روسیه در  روسیه و میخائیل مک فول، سفیر 
خواهد  پوتین  با  امریکا  ملی  امنیت  مشاور  که  نشستی 

داشت، شرکت می کنند.
جمهوری  رییس  انتخاباتی  رقابت های  جریان  در  اوباما 
انتخاباتی خود  سال 2012 در مقابل میت رامنی، رقیب 
سابق  جمهوری  رییس  مدودف،  دیمیتری  به  و  ایستاد 
پذیری  انعطاف  انتخابات  از  پس  که  کرد  اعالم  روسیه 

بیشتری در قبال روسیه خواهد داشت.
وی در مصاحبه یی اعالم کرده بود، در تمامی موارد بجز 
سپر دفاع موشکی، روسیه و امریکا می توانند به راه حل 
قابل قبولی دست پیدا کنند. در صورتی که روسیه به وی 

فرصت کافی بدهد.
اوباما اعالم کرده بود که این انتخابات دوره آخر ریاست 

جمهوری وی محسوب می شود و پس از این انتخابات 
وی می تواند انعطاف پذیری بیشتری در قبال روسیه از 

خود نشان دهد.
هم اکنون تحلیلگران سیاسی به این مساله این گونه نگاه 
مسکو  میان  روابط  در  اوضاع  وخامت  آیا  که  می کنند 
و  خواهان  جمهوری  میان  تنش های  درگیر  واشنگتن  و 
دموکرات های امریکا است یا خیر چرا که اکثر جمهوری 
خواهان بازبینی در روابط میان دو کشور را خوب تلقی 

نمی کنند.
یکی از مواردی که باعث تضعیف بازبینی در روابط میان 
دو کشور می شود برنامه واشنگتن در استقرار سامانه سپر 
دفاع موشکی در اروپاست؛ سپری که قرار است تنها چند 

مایل دورتر از مرز روسیه واقع شود.
دولت روسیه استقرار این سامانه دفاع موشکی را هدفی 
امریکا  سوی  از  خود  اتمی  تسلیحات  با  مقابله  برای 

می داند در حالی که دولت واشنگتن آن را رد می کند.
بسیاری از تحلیلگران اعالم کرده اند که عدم توافق بر سر 
استقرار این سامانه دفاع موشکی از سوی ناتو و امریکا 
تا جهان به سمت یک رقابت تسلیحاتی  باعث می شود 

دیگر پیش برود.

انگلیس در دو راهی:

یا اصالحات و یا خروج از اتحادیۀ اروپا

www.mandegardaily.com

چامسکی:

اوباما لفاظ است

مبارک دوباره محاکمه 
می شود

در  سیاسی  مشهور  فعال  و  شناس  زبان  چامسکی،  نوآم 
به  الجزیره  خبری  شبکه  برنامه های  از  یکی  با  مصاحبه یی 
یعنی  زندگی اش  اصلی  فعالیت  دو  درخصوص  صحبت 

پژوهش و عملگرایی سیاسی پرداخت.
نوآم چامسکی، زبان شناس و فعال سیاسی معروف امریکایی 
داشت:  اظهار  الجزیره«  با  »گفت وگو  برنامه  با  مصاحبه  در 
عملگرایی برای من بسیار بر کار حرفه ایم مقدم بوده است.

بنابراین در دهه 1940  بزرگ شدم  اینگونه  افزود: من  وی 
اینکه چیزی درباره زبان  هنگامی که نوجوان بودم بیش از 

شناسی شنیده باشم یک فعال سیاسی بودم.
امریکا،  سیاست  درباره  بحث  در  ام آی تی  دانشگاه  استاد 
پارتی«  »تی  راستگرای  جنبش  فزونی  حال  در  محبوبیت 
برخی  در  اوباما  باراک  با  دیوانه وار  مخالفت  طور  همین  و 
محافل را به آنچه که »پارانویای بیمارگونه« می خواند، نسبت 

داد.
این چیزی است که در کشور ما وجود  اظهار داشت:  وی 
دارد. کشور ما یک کشور پر تشویش است و همواره اینگونه 

بوده است.
محوریت  بدون  فردی  را  اوباما  چامسکی،  حال  همین  در 
به  اگر  گفت:  اوباما  درخصوص  وی  می داند.  اخالقی 
سیاست های او نگاه کنید فکر می کنم که چنین چیزی را این 
سیاست ها افشا می کنند. منظور ما این است که لفاظی های 
به  که  هنگامی  اما  می شود  بیان  آنجا  و  اینجا  در  زیبایی 
ترور  کمپین  مثال  به طور  نگاه می کنیم  سیاست های عملی 

با هواپیماهای بدون سرنشین یک مثال بسیار خوب است. 
برای ترور  این حمالت یک کمپین جهانی  بدین معنی که 

است.
نوآم چامسکی درخصوص تداوم شهرک سازی های اسراییل 
اوباما  از سوی  نیز گفت که هیچ تالشی  باختری  کرانه  در 
انجام  بگیرد،  را  آن  جلوی  و  کرده  سعی  حتی  آنکه  برای 

نشده است.
اسراییل  رهبران  دیگر  و  نتانیاهو  به  اوباما  می کند:  تاکید  او 
می گوید من با شما برخورد می کنم اما بروید و آنچه را که 
دوست دارید انجام دهید. بنابراین در حقیقت اوباما نخستین 
رییس جمهوری امریکا است که واقعا هیچ محدودیت  علیه 

اسراییل اعمال نکرده است.
و  کرده  انتقاد  نئولیبرال ها  برنامه های  از  همچنین  چامسکی 
می گوید که این برنامه ها در بحران مالی جهانی جاری نقشی 
بزرگ داشته اند و تقریبا هرجایی که به اجرا درآمده اند کامال 

زیانبار بوده اند.
وی تصریح می کند: در دهه 1950 و 1960 که مصادف با 
مالی  نهادهای  بود  امریکا  تاریخ  در  رشد  بزرگترین  دوران 
قاعده مند شدند. قوانین »معامله جدید« به اجرا درآمدند و 

هیچ بحران مالی وجود نداشت. هیچ چیز!
کرد.  پیدا  تغییر  اساس  از  اوضاع   1970 دهه  آغاز  با 
البته  که  شود  بازسازی  اقتصاد  تا  شد  گرفته  تصمیم هایی 

این ها تصمیم بودند نه قوانین طبیعت.
تصمیم ها  این  بعد  چنددهه  می سازد:  خاطرنشان  چامسکی 
اما  است.  مصیبت  یک  واقعا  که  شدند  وضعیتی  به  منجر 
هیچ چیز هنوز بیش از حد ناگوار نشده است و هر چیزی 
تصمیم های  این ها  بازگردد.  اول  وضع  به  دوباره  می تواند 

انسانی هستند که تاثیر گذارند.
وی در خاتمه اظهار می دارد: هرچه بیشتر شما امتیاز داشته 
باشید بیشتر فرصت دارید و هرچه بیشتر شما فرصت داشته 

باشید بیشتر مسئولیت دارید

بازنگری در روابط 
مسکو و واشنگتن

گزارش/ راشاتودی                     

رییس  مبارک  فرجام خواهی حسنی  در مصر  دادگاهی 
و  پذیرفته  را  ابد  به حکم حبس  مصر  سابق  جمهوری 

دستور تکرار محاکمه را داده است.
به  "دادگاه  عبدالرحمان،  علی  احمد  قاضی  گفته  به 
پذیرش فرجام خواهی متهمان حکم داده و دستور اعاده 
این  عبدالرحمان  قاضی  است."  کرده  را صادر  دادرسی 
موضوع را روز یکشنبه بعد از یک جلسه کوتاه بازپرسی 

اعالم کرد.
حبیب  حکم  فرجام  درخواست  مبارک،  آقای  جز  به 
العادلی وزیر داخله دولت آقای مبارک هم پذیرفته شده 

است.
حکم حبس ابد هر دو نفر به جرم کشتار تظاهرکننده گان 

در قیام سال 2011 صادر شده بود.
آقای مبارک که 84 سال دارد بعد از تظاهرات گسترده 
یی در قاهره و دیگر شهرهای مصر از قدرت ساقط شد 

و از ماه جون در زندان به سر می برد.
شدن  کشته  جرم  به  مصر  سابق  جمهوری  رییس 
تظاهرکنندگان مصری به حبس ابد محکوم شده بود. از 
باره وضعیت  زمان زندانی شدن، مرتب گزارشهایی در 

بد سالمتی آقای مبارک منتشر شده است.
حسنی مبارک سی سال بر مصر حکومت کرد و در این 

مدت از شش سوء قصد جان سالم به در برد.
از قدرت  اعتراضهای مردمی  با  مبارک که  آقای  از  بعد 
مصر  جمهوری  ریاست  به  مرسی  محمد  رفت،  کنار 

انتخاب شده است.
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تدویر  مورد  در  عبدالرحمن  امیر 
لویه جرگه یی که اعضای آن، متن عهدنامۀ 

دیورند را تأیید کردند، می نویسد:
»در تاریخ سیزدهم ماه نوامبر، در عمارت 
سالم خانه دربار عمومي تشکیل یافته، تمام 
صاحب منصب هاي کشوري و نظامي کابل 
نفر  دو  نیز  و  مختلف  طوایف  روساي  و 
پسرهاي بزرگم، حضور داشتند. در حضور 
باب المقدمه  من  جهت  به  مجلس،  اهل 
که  را  قراردادهایی  تمام  و  نمودم  نطقي 
داده شده بود، به جهت اطالع ملت و اهل 
بودند،  که حاضر  کساني  و  مملکت خود 
بیان کردم. خداوند را حمد نمودم  اجماالً 
که روابط دوستانه را که بین این دو دولت 
از  بیشتر  را  آن ها  و  محکم  بود،  حاصل 
پیشتر با همدیگر موافقت عطا فرمود. و نیز 
از »سر مارتیمور دوراند« و اجزای سفارت، 
از  را  گفت وگوها  که  نمودم  امتنان  اظهار 

روي عاقلي قطع وفصل نمودند. 
نطق  دوراند«،  »سرمارتیمور  آن  از  بعد 
مختصري نموده، در آخر اظهار داشت که 
از فرمان فرماي هندوستان به من  تلگرافي 
شده  داده  تازه  که  قراردادهایی  از  رسید. 
ما خیلي  موافقت هاي دوستانۀ  از  است و 
نیز  و  نموده اند،  رضایت  و  شعف  اظهار 
اظهار داشته اند که »لردکمیرلي« در مجلس 
به  است.  نموده  رضایت  اظهار  پارلمان 
تمام وکال و مأمورین دولت من که حاضر 
بودند، سوادي از خطابۀ نماینده هاي ملت 
افغانستان ›لویه جرگه‹  که تمامًا آن را مهر 
نموده بودند، داده شد و در خطابۀ مذکور 
نموده،  رضایت  اظهار  مزبور  نماینده هاي 
نموده،  قبول  را  اتفاق نامه ها  و  قراردادها 
از دوستي بین دولت انگلیس و افغانستان، 
خیلي اظهار شعف و مسرت نموده بودند.« 

)3(
  معاهدۀ دوم دیورند

مابین جناب امیر عبدالرحمن خان، جی.سی.
اس.آی امیر افغانستان حدود متعلقۀ آن در 
دیورند  مارتیمور  هنری  سر  طرف،  یک 

سکرتری  فارن  کی.سی.آی.ای.اس.ای 
دولت عالیۀ هند و نایب و وکیل از جانب 
به  برتانیه  بهیه  دیگر.  طرف   عالیه  دولت 
که  داشته اند  اظهار  صاحب  امیر  جانب 
دولت روس اصرار می کنند از برای ایفای 
کامل عهدنامۀ 1873 مابین روس انگلند که 
یافته بود  انفصال  به واسطۀ آن قرار دارد، 
لیک  از  آمو  دریای  یعنی  اکسس  رود  که 
ویکتوریه )مشهوربه سرکول( طرف مشرق 
تا ملحق گاه رود کوکچه بارود اکسس باید 
چنان که  و  باشد  افغانستان  شمالی  سرحد 
نمایند  بهیه برطانیه )برتانیه( تصور  دولت 
که بر خودشان  واجب است که عمل موافق 
شرایط این عهدنامه نمایند، هر گاه دولت 
عمل  مزکور  شرایط،  قرار  به  نیز  روس 
خان  عبدالرحمن  امیر  جناب  لهذا  کنند، 
،جی،سی،اس،ای، امیر افغانستان و متعلقۀ 
آن از برای اظهار دوستی خود با دولت بهیه 
برطانیه )برتانیه( و نیز جهت ظاهر ساختن 
و  کردن صالح  قبول  برای  آماده گی خود 
مصلحت دولت بهیه در اموراتی که داخل 
تعلقات خود با دولت های خارجه دارند، به 
وسیلۀ این نوشته قبول می نمایند. و راضی 
که  عالقه جاتی  تمام  ممدوح  که  می باشند 
که  اکسس  رود  حصه  این  شمالی  طرف 
در قبضۀ خود دارند، تخلیه نمایند. بر این 
تمام  که  صریح  دانسته گی  و  فهمیده گی 
رود  حصه  این  جنوب  طرف  عالقه جات 
اکسس می باشند و االن در قبضه و تصرف 
جناب ممدوح نیستند، جناب محتشم الیه 
شوند.  نموده  تسلیم  و  داده  عوض  در  را 
کی.سی. دیورند  مارتیمور  هنری  سر  و 
ای.سی.اس.ای فارن سکرتری دولت عالیه 
هند به واسطۀ این نوشته از جانب دولت 
که  می نمایند  اعتراف  و  اقرار  برتانیه  بهیۀ 
واقع  عالقه جات  نمودن  تسلیم  و  تحویل 
امیر  جانب  به  اکسس  رود  جنوب  طرف 
صاحب یک شرط واجب اصلی این تدبیر 
که  می شوید  متعهد  و  می باشد  معامله  و 
جهت  روس  دولت  همراه  بندوبست های 
تحویل و تسلیم نموده عالقه جات مذکور 
)اکسس(  یه  آمو  دریای  جنوبی  و  شمالی 
ماه   12 المرقوم  فقط  شد.  خواهد  کرده 
جمادی   2 مطابق  عیسوی   1892 نوامبر 

االول 1311 هجری )4(

  امیر امان اهلل خان و عهدنامۀ دیورند
 امیر امان اهلل پس از به دست گرفتن قدرت، 

اپریل سال  در 13  نطق خویش  اولین  در 
کرد.  اعالن  را  افغانستان  استقالل   ،1919
توسط  شده  ارایه  متن  آدمک،  لودویک 
امان اهلل خان در این مورد را در کتاب خود 

به شرح ذیل قید کرده است:  
»من خود و کشور خود را از لحاظ جمیع 
کلي  صورت  به  خارجي  و  داخلي  امور 
مي دارم.  اعالن  غیروابسته  و  مستقل  آزاد، 
کشور من بعد از این از نعمت آزادي چنان 
برخوردار خواهد بود که سایر کشورها و 
قوم هاي جهان از آن مستفید مي باشند. به 
نخواهد  داده  اجازه  خارجي  قدرت  هیچ 
شد تا یک سر مو به حقوق و امور داخلي 
افغانستان مداخله کند  و سیاست خارجي 
و اگر کساني زماني چنان تجاوز نماید، من 
با این شمشیر گردنش را قطع  تا  حاضرم 

کنم.«   
نمایندۀ  به طرف  را  از آن روي خود  بعد 

بریتانیا گشتانده گفت:   
»اي سفیر آن چه من گفتم، شما فهمیدید؟ «   
»بلي فهمیدم.«  بریتانیا جواب داد:  نمایندۀ 
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از آن به بعد، امیر جدید افغانستان،  طي نامۀ 
مورخ 3 مارچ 1919 عنواني وایسراي هند، 
موضوع کشته شدن پدرش حبیب اهلل خان، 
استعفاي سردار نصراهلل خان از قدرت به 
نفع وي و جانشیني خود را به جای پدر به 
آن اطالع داد و ضمنًا موضوع به رسمیت 
شناخته شدن استقالل افغانستان از جانب 
انگلستان و انعقاد عهدنامه هاي جدید میان 
طرفین را براي او پیشنهاد کرد. وایسرا در 
پاسخ به نامۀ امان اهلل خان، مکتوبي را تهیه 
وي  عنواني   1919 اپریل   15 تاریخ  به  و 
به  از  او  مکتوب،  این  در  داشت.  ارسال 
اظهار  امیر حبیب اهلل خان  شهادت رسیدن 
عهدنامه هاي  انعقاد  پیرامون  و  کرد  تأثر 
شناختن  رسمیت  به  مسالۀ  و  جدید 
استقالل افغانستان تماس نگرفت. بنابراین، 
امان اهلل خان پس از توسل به یک سلسله 
مانورهاي سیاسي، ارتش خویش را آمادۀ 
او  ساخت.  انگلیس  متصرفات  بر  تعرض 
پالن حربي اش را طوري ترتیب داد که به 
اساس آن، قوت هاي آماده شدۀ مذکور از 
به  قندهار  و  خیبر، خوست  استقامت هاي 
نادر  محمد  خان،  صالح محمد  فرماندهي 
پیشروي  خان  عبدالقدوس  سردار  و  خان 
امان اهلل خان،   نظامي  تحرکات  این  کردند. 
انگلیس  و  افغان  سوم  جنگ  آغاز  زمینۀ 
جانب  مذکور  درگیري  آورد.  فراهم  را 
با  مذاکره  به  حاضر  را  مسأله  انگلیسي 
سردار  نتیجه،  در  ساخت.  افغاني   طرف 
دولت  از  نماینده گي  به  عبدالرحمن خان 
به  خان  سیف اهلل  حافظ  و  افغانستان 
نشستي  طي  هند،  وایسراي  از  نماینده گي 
که در شهر جالل آباد انجام دادند، مقدمات 
دیدند.  تهیه  را  طرفین  میان  صلح  مذاکره 
 24 تاریخ  به  خان  امان اهلل  این،  از  گذشته 
ماه مي سال 1919 نامه یي را عنواني وایسرا 
گسیل داشت. متن نامۀ مذکور حاوي نیت 
با  دوستي  حفظ  جهت  جدید  شاه  نیک 
دادن  رابطه  و  بریتانوي  هند  حکومت 
اشتعال جنگ به سوءتفاهم و تخطي قواي 
وایسراي  چلمسفورد  الرد  بود.  انگلیس 
هند بعد از دریافت نامۀ مذکور، به تاریخ 
دوم ماه جون همین سال تحت شرایط ذیل 

متارکه را پذیرفت:
قدر  به  افغانستان  قوای  رفتن  عقب  اول: 
ماندن  باقی  و  سرحد  خط  از  میل  بیست 

نیروی بریتانیه در مواضع آن.
اکتشافی جهت طیارات  پرواز  اجازۀ  دوم: 
انگلیسی در باالی خاک افغانستان و عدم 

مقابله با آن.
سوم: اعادۀ سالمانۀ عملۀ چنین طیارات در 

صورت سقوط ایشان در خاک افغانستان.
در  قبایلیان  حرکات  نمودن  اداره  چهارم: 
هر دو طرف خط سرحد و اخطار دادن به 
ایشان، که در صورت اقدام علیه انگلیس، 

از امداد افغانستان محروم خواهند بود.
راولپندی  در  صلح  مذاکرات  آغاز  پنجم: 

بین نماینده گان دو کشور. )6(
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  حوادث بعدی 

الف: مسافرت احمدشاه مسعود به پاکستان: زمانی که فرماندهان جلسات شان را 
راجع به مسایل نظامی در شاه سلیم ادامه می دادند، عده یی از رهبران سیاسی و چند 
افسر ادارۀ استخبارات نظامی پاکستان به شمول جنرال نصیر درانی رییس آن اداره، 
به مرز افغانستان رفته با احمدشاه مسعود مالقات کردند. آن ها از مسعود خواستند 
تا برای دیدن مقامات حکومت پاکستان و شخص میرزا اسلم بیگ لوی درستیز آن 

کشور، به اسالم آباد سفر کند.
»زمانی که پاکستانی ها از مسعود دعوت کردند تا به آن کشور برود، مسعود من 
)اخترمحمد تولواک(، انورخان و نجیب بابا را خصوصی خواسته، مسالۀ دعوت 
پاکستانی ها را با ما در میان گذاشت. ما به او مشوره دادیم تا برای معرفی هرچه 
بیشتر شورا و بیان اهداِف آن به پاکستان سفر کند و تاکید ورزیدیم تا از این فرصت 
استفاده نماید. او بعداً جلسۀ شورای قوماندانان را خواست و با فرماندهان مشورت 
کرد. فرماندهان همه مشوره دادند تا به پاکستان برود. طیارۀ هلیکوپتر با چند افسر 

و جنرال پاکستانی به شاه سلیم آمده، مسعود را با خود به پاکستان بردند.« )50(
مسعود برای بار اول بعد از تهاجم شوروی بر افغانستان، از کشور خارج می شد. او 
خودش هدف سفرش را در جمعی از خبرنگاران داخلی و خارجی در والیت تخار 
چنین بیان کرد: »شورای قوماندانان تشکیل شد و در آن زمان طرح حمله بر کابل 
از طرف پاکستانی ها با همکاری حکمتیار مطرح گردیده بود. بنابران من به خاطر 
چند موضوع به پاکستان رفتم: اول رفع مشکل با حزب اسالمی، دوم مالقات های 
بیشتر با قوماندانان و طرح استراتژی مشترک، سوم دیدن با رهبر جمعیت اسالمی 
افغانستان و مذاکرات با آن، خصوصًا بعد از این که پروفیسور برهان الدین ربانی در 
پای توافق نامه امضا کرده بود که بر اساس آن باید باالی شهر کابل حمله صورت 
می گرفت، چهارم دیدن با رهبران پاکستان و پنجم دیدن با رهبران مجاهدین؛ زیرا 

آن ها تصور می کردند که شورای نظار و شورای قوماندانان، مخالف آن هاست. 
با قوماندانان دیدم و آن ها را از اجرای عملیاتی که توسط پاکستانی ها مطرح شده 
بود، هشدار دادم. در عوض با قوماندانان استراتژی مشترک را طرح کردیم که بر 
کار  این  برای  می گرفت.  باید جنگ صورت  منطقه  چند  در  همزمان  آن،  اساس 
این  بود.  بیشتر  ما  آلۀ مخابره ضرورت  به  داشتیم، خصوصًا  به مهمات ضرورت 
موضوع را با پاکستانی ها در میان گذاشتم و گفتم ما پالن های منظم طرح خواهیم 
کرد و شما می توانید به ما مشوره بدهید، ولی پالن های جنگی را خود ما مطرح 

می کنیم.« )51(
بلی؛ یکی از ثمرات مهم دیدار مسعود از پاکستان، توافق نامه یي بود که برای رفع 
اختالفات میان حزب اسالمی افغانستان و جمعیت اسالمی به تاریخ 24 اکتوبر سال 
1990 به امضا رسید. اگرچه مسعود در پای توافق نامه امضا نکرده بود، ولی رهبران 
به مخاصمات  و  کردند  امضا  را  آن  و مسعود  رهبران  دو گروه در حضور سایر 

خونینی که به ویژه پس از واقعۀ تخار ایجاد شده بود، ظاهراً خاتمه بخشیدند.
و  جهادی  رهبران  دیدن  از  عبارت  پاکستان،  به  سفر  از  مسعود  دیگر  هدف  دو 
نتایج این دو هدف را در مصاحبه یی چنین  زمام داران پاکستان بود. او جریان و 

گفت:
 »در پاکستان با رهبران جهادی مالقات کردم. در مرحلۀ اول مشکل آن ها این بود 
که میان شان کدورت های فراوان و شکررنجی های زیاد وجود داشت و آشکارا علیه 
یکدیگر جبهه گرفته بودند، به طور مثال پروفیسور صبغت اهلل مجددی هرگز حاضر 
نبود تا با حکمتیار مالقات کند. در مرحلۀ اول ما قوماندانان تالش به خرج دادیم تا 
با هم صلح کنند. بعد از چندین مالقات حاضر شدند با همدیگر ببینند و بعداً روی 

استراتژی خویش با آن ها حرف زدیم که مورد تایید آن ها قرار گرفت. 



          سرور آذرخش
نقد   من  امروز،  از  پیش  سالی  سه  دو 
خالده  شعر های  بر  بودم  نوشته  واره یی 
به  که  بود  زمانی  درست  این  و  فروغ 
عصر«  پنج  »همیشه  مجموعۀ  تازه گی 
فروغ منتشر شده  بود. آن نقد واره را نیز 
به  بهانۀ چاپ همین دفتر نوشته  بودم که 
همان وقت در روزنامۀ ماندگار به چاپ 

رسید.
در آن نبشته، من به شیوۀ روان شاد اخوان 
ثالث )که فروغ فرخ زاد را پری شاهدخت 
شعر فارسی لقب داده  بود(، خالده فروغ 
فارسی«  شعر  دیگر  »پری شاهدخت  را 
خوانده  بودم. اینک که از آن زمان سالی 
چند فاصله گرفته ایم، می بینیم که خالده 
چنین  داشتن  شایسته گی  واقعًا  فروغ 

عنوانی را داشته  است.
اتفاق  من  »فردای  فروغ  تازۀ شعر  دفتر 
می افتد در دیروز« حجت گو و یا برهان 

قاطعی بر این ادعا می تواند باشد.
مجموعۀ حاضر از دیدگاه بار اندیشه گی 
به  قبلی است،  شعر  دفتر  ادامۀ  واقع  در 
که  عصر«  پنچ  »همیشه  پارچۀ  ویژه 
زنده گی  به  نومیدوار  دید  زاویۀ  همان 
می افتد،  اتفاق  آن  در  که  آن چه  هر  و 
جاری ست.  و  ساری  نیز  دفتر  این  در 
شعر های  و  عصر«  پنج  »همیشه  گرچه 

اما ساختار  اند،  آزاد   ُفرم شعر  نظر  از  دو  کنونی هر  دفتر 
درونی شعر ها و هندسۀ کتابت دفتر حاضر از استحکام و 

دگر دیسِی چشم گیری برخوردار می باشند.
گذشته از آن فروغ در این دفتر گام های تازه یی در راستای 
تکرار های  از  بسیاری  برمی دارد.  کردن  خطر   و  شدن  نو 
می گذارد  کنار  را  دست مالی شده  واژه های  و  مالل آور 
می فرستد، چون  بایگانی  به  را  آریایی  و  سامی  اساطیر  و 
هنری  آفرینش  قلمرو  در  آن ها  تاریخ مصرف  که  می داند 
واژه گانی  نه  مجموعه  این  در  دیگر  رسیده  است.  سر  به 
چون فرهنگ و بهار و پنجره و شب و کاووس و رستم، 
و  هاجر  و  بالل  و  کعبه  نه  و  کرده اند  پیدا  راه  تکرار  به 
می دهم:  قرار  استثنا  من  را  واژه  دو  میان  این  در  البته  ...؛ 
واژه های عشق و آزادی را. زیرا تا آدمی بوده و جهان بوده، 
این دو گوهر هم زاد او بوده اند و تا آدمی هست و جهان 
را  آدمی  گریبان  آن  دغدغه های  و  گوهر  دو  این  هست، 
رها نخواهد کرد. به گمان من تکرار در این دو زمینه واقعًا 
تکراری احسن خواهد  بود. مثاًل ما هرگز احساس مالل و 
دل تنگی نخواهیم  کرد اگر شعر هایی از این فصل و باب را 

پیوسته از حنجرۀ فروغ بشنویم:
دگر همیشه با تواَم حقیقت سپید عشق!

و یا در شعر دیگر:
چرا خاموش نشسته ای تو اکنون
چشم های ملت عشق خونین اند.

بلند  گامی  مجموعۀ حاضر  در  که  دیگری  ویژه گی  اما  و 
محسوب می گردد، کنار گذاشتن ردیِف زنجیرهایی ست که 
پیش از این دست وپای شاعر را چونان عنکبوتی در خود 
می پیچیدند. خالده فروغ در این مجموعه زنجیر های مزاحِم 
ردیف های  اضافات،  سنتی،  ردیف  و  قافیه  دست وپاگیر 
ترکیبی و فعلی و وزن تحمیلی را یک سره گسسته، پرندۀ 
به  تحمیلی  قافیۀ  و  مزاحمت وزن  گونه  بی هیچ  او  تخیل 
رادع،  و  مانع  بدون  پیوستۀ  تداعی های  و  درمی آید  پرواز 

شکل عمودی شعر او را استحکام و وحدت می بخشد.
حاال دیگر هارمونی و موسیقی شعر از طریق ردیف ها و 
قافیه های کناری و میانی یک نواخت تأمین نمی گردند، بل 
به وسیلۀ قافیه ها، سجع ها، هم نشینی و هم خوانی واژه ها، ـ 
، وزن و بی وزنی نه زورکی و  گاهی حتا از تکرار یک واژهـ 
تصنعی که به گونۀ طبیعی در شعر حضور به هم می رسانند. 

به این مثال ها بنگرید:

ماهی یي که بر سر کرده بود/ چادر سفید زیبایی را/ ماهی یي 
که بر تن کرده  بود/ پیراهن زرد تنهایی را/ با دلی هزارپاره/ 

آواره/ کنسرت بی صدا...
و به این رکن های یک شعر از دفتر حاضر توجه کنید و 
ببینید که چه گونه، شاعر با استفاده از هم آوایی کلمه ها به 

غنای موسیقایی شعر دست می یابد:
یا هو/ تن تن رنگین  از من/  استند  متأثر  ...قطعًا چشم ها 

کمان بودن بهتر  است/ قطعًا.

که شاعر  دریابید  تا  بگذرانید  نظر  از  هم  را  نمونه  این  و 
ایجاد  به  واژه  یک  تکرار  از  کم نظیر  مهارتی  با  چه گونه 

موسیقی شعر خویش دست می یازد:
اصاًل باران پایان ناپذیر می شود/ تخت خوابم را باران با خود 
فرا  شدیدی  باران  باران/  می دهد  تکان  را  بالشم  می برد/ 

می گیرد مرا...
چون  را  باران  واژۀ  بار  نُه  از  بیش تر  شاعر  شعر،  این  در 
نُه رکن شعر می نشاند و  دانه های مروارید گران بهایی در 
به این ترتیب موسیقی و هارمونی و هم آهنگی شعر را به 

کمال می رساند.
زبان در این دفتر بسیار امروزینه و نو است. زبان در عین 
واژه گان  تمامی  روی  بر  را  خود  دریچه های  فشرده گی، 
می گشاید، واژه ها از هر نوعی از پرویزن ذهن خالده فروغ 
می گذرند و آن گاه حتا چینل، امازون، تلویزیون، طبیعت، 
کلمه های  و  عتیقه  تعویق،  داینسور،  نیویارک،  ساعت، 
دیگری از این دست هیچ گاهی به وسیلۀ شاعر سانسور 
نمی شوند، زیرا در عصری که ما به سر می بریم، این واژه ها 
برای بازتاب دادن واقعیت های جاری روزگار ما الزمی اند. 

پس شاعر چرا به سانسور آن ها بپردازد.
ساحرانه  چنان  دیگر  واژه هایی  با  را  واژه ها  این  فروغ 
می شوند  دیگر  آیینه دار  یکی  واژه گان  که  درمی آمیزد 
کوچه های  در  را  مخاطب  تابناک،  چلچراغی  چونان  و 
شعر  در  را  آن  مثال  می کنند.  هدایت  شاعر  شعر  رازناک 

آتی بنگرید:
در چینل تلویزیون کابل/ می نگرم/ جنگل های امازون را/ 
می پندارم دلی دارند مردمانش از جنون/ که در تابستان و 
را  با خویش/ شالق طبیعت  زمستان زنده گی/ نمی سازند 

هر ساعتی از عمر/  می زنند بر تن خویش...
با  ساده گی،  و  روانی  شفافیت،  حین  در  زبان  این  اما  و 
ویژه گی تصویری بودن درمی آمیزد. تشبیه ها و استعاره ها و 
مجاز و کنایه و آرایه های دیگر کالمی ظریف و بدیع، این 
زبان را هم راهی می کنند. زبان از برهنه گی و مستقیم بودن 
رنج نمی برد، بل این هنر های کالمی به شعر هیبتی دیگر 
می بخشند تا از کالم عادی تفکیک و تمییز شوند. به این 

مثال کوتاه نظر کنید:
نشسته/  شب  شبیه  دختری  جنگل ها/  این  از  یکی  در 
از  نیویارک/  شهر  جاده های  به  می نگرد/  ماه  از  برهنه تر 
عاشق  و  است/  خودش  که  شبی  در  ندارد/  که  پنجره یي 

مردی می شود...
برازنده گی دیگری که به نظر من این مجموعه را از کارهای 
قبلی فروغ متفاوت جلوه گر می سازد، بیان تلخ و طنزآمیزی 
به  دفتر  این  پارچه های  از  بسیاری  بر  آن  سایۀ  که  است 
روشنی دیده می شود. طنزی که در بعضی موارد عواطف 

آدمی را چنان برمی انگیزد که موی بر تن راست می ایستد. 
به یکی دو نمونۀ مختصر توجه فرمایید:

ماهیی که بر تن کرده بود/ پیراهن زرد تنهایی را/ با دلی 
استیژ  در  اجرا/  بی صدا/ می کرد  آواره/ کنسرت  هزارپاره/ 
پاییزی دریای ویترین/ و مشتریان رستورانت جهان/ نوِش 

جان می کردند/ گوشت بریان شدۀ خواهرش را...
پیش از آغاز شعر در پیشانی صفحه، شاعر برای این شعر 
»رستورانت  توضیح  این  در  و  نگاشته  مختصری  توضیح 
جهان« را در میان گیومه گرفته تا نشان داده باشد که نام 
شعر  متن  در  اما  است،  تهران  شهر  در  معینی  رستورانت 
بدانیم  تا ما  رستورانت جهان در میان گیومه گرفته نشده 
این رستورانت، همان رستورانتی نیست که خالده در  که 
میان  این در  و  ماهی می خورده.  آن  برادرش در  با  تهران 
گیومه نگذاشتن به یقین که از جانب شاعر یک کار عمدی 
است تا پیام تلخ طنز خود را به مخاطب رسانیده باشد. که 
این  رستورانت جهان کدام رستورانت است و این گوشت 
خواهر کیست که بی رحمانه جویده می شود. حاال، تو خود 

حدیث مفصل بخوان از این مجمل.     
مثال دیگر:

سرخ که پوشیدم نیم رخی شدم از ماه/ چشم ها برق زدند/ 
مرا/  نکردند  رها  چشم ها  بازهم  پوشیدم/  که  سیاه   /...
با  زدند/  نیشم  چشم ها  اما  باشم/  سرد  که  پوشیدم  زرد 
زنبور های خویش/ .../ بی رنگ که شدم/ به سنگم زدند/ .../ 
رنگین کمان شدم بی گمان/ حاال/ قطعًا چشم ها متأثر استند 

از من/ یاهو/ تن تن رنگین کمان بودن بهتر است/ قطعًا.
اگر خواسته باشیم طنز گزنده یي را که در این چند جمله 
قطوری  کتاب  شاید  کنیم،  تفسیر  و  توضیح  می شود  بیان 
و  صادق  و  بی  پیرایه  تا  است:  روشن  طنز  پیام  اما  شود، 
یک رنگ باشی به ترتیبی گریبانت را می گیرند و اگر این 
هنر را داشته باشی که بوقلمون صفتانه هر لحظه به رنگی 
بیامیزی، آن وقت است که  نیرنگی  با  درآیی و هر لمحه 

همه از تو حساب خواهند برد.
در جایی خواندم که خانم منتقدی در مورد فروغ نوشته 
بود: »او )خالده فروغ( به شکل گسترده یي با تمام نجابت 
ماجرا ها،  به دغدغه ها،  در سرایش،  بی آالیشانه اش  و  سبز 
شکل  به  جنگ زده...  اجتماع  و...  اسارت ها  نابه سامانی ها، 
ممتدی می پردازد و تا جایی که کم تر »منی را در من منی 

خودش، در خلوت عاشقانۀ یک زن جوان می یابیم.«
این را از آن خانم منتقد می پذیرم که بیش ترینه شعر های 
فروغ یک چنین رنگ وبویی دارند، اما این هم حقیقتی است 
که زنده گی خصوصی فروغ و خلوت گزینی های روحانی 
و  با سرشت  است  آمیخته  و  عجین  نیز  او  تنهایی های  و 
در  حتا  فروغ  که  مظلومی  و  ستم  پاماِل  ملت  سرنوشت 
با من خودش و جهان شعرش نمی تواند  خلوت خویش 

از آن فاصله بگیرد.
مگر خواهر بزرگ فروغ )خواهر هنری فروغ را می گویم 
بیش ترینه  در  است(  فرخ زاد  فروغ  شاد روان  منظورم 
او  نمی کرد؟  تبعیت  اندیشه یي  یک چنین  از  شعر هایش 
نمی توانست  زنده گی اش  لحظه های  عاشقانه ترین  در  حتا 
دگرگونه اندیشی هایش را به دست فراموشی بسپارد. به این 
امعان  آغاز فصل سرد«  به  بیاوریم  »ایمان  از شعر  رکن ها 

نظر بفرمایید:
... ای یار، ای یگانه ترین یار!/ چه ابر های سیاهی در انتظار 
وزیدن  دروغ  آسمان  در  وقتی  خورشیدند/  میهمانی  روز 
می گیرد/ چه گونه می شود به سوره های رسوالن سرشکسته 

پناه/ آورد؟
اندیشه است. شعر او همواره  خالده فروغ شاعر صاحب 
لباسی از تفکر و اندیشه ـ تفکر و اندیشه یي که پیوسته در 
برابر استبداد و نابرابری و ستم و تزویر و ریا قد راست 
می کند ـ  بر تن دارد. شاید به همین دلیل است که شعر او از 
صمیمیتی شاعرانه لبریز است. ادا و اطوار های روشن فکرانه 
را برنمی تابد، از تظاهر و تفرعن بیزار است و چشمۀ زالل 
صمیمیت شخصی او چنان در تاروپود شعر هایش جاری 

می شود که شعر او زبان حال ما نیز می گردد.
و دفتر اخیر او نیز در یک چنین حال وهوایی نفس می کشد؛ 
دارند،  را  خود  پیام خاص  کدام  هر  که  حالی  در  شعر ها 
سایۀ اندیشه ها و نگرش های انسانی فروغ نیز چون هاله یی 

نورانی بر فراز سر آن ها می درخشد.
دفتر شعر »فردای من اتفاق می افتد در دیروز« دارای نوزده 
پارچه شعر است که باید در مورد...        ادامه صفحه 6
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جلوهیيدگردیس
 از پری شاهدخت دیگر شعر فارسی
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آقای سرور آذرخش ساِل پار براي بار دوم رخت هجرت به کانادا بستند و این دوری یک ساله 
از ميهن و فضاي فرهنگي ادبي آن، باعث شده که ایشان از چاپ و انتشار مجموعه های شعری 
»قيام ميترا و چند رویای دیگر«، »ُرمان پایان ناپذیری ست گورستان« و »کوچه های خالی دنيا«ی 
استاد خالده فروغ بي خبر باشند. چنان که هر خوانندة آگاه، با خوانِش نقدنوشتۀ زیر می تواند این 

بی خبري را مشاهده کند.
ماندگار
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دلتنگی هـای رییس جـمهور

برادر خلیلی به دادگاه...
 گفته است هر فردی که در غصب زمین های دولتی دست 

دارد باید به پنجۀ قانون سپرده شود.
از سوی دیگر، زلمی زابلی رییس کمیسیون شکایات مجلس 
سنا یک بار دیگر تاکید کرد که برادر کریم خلیلی در غصب 
اعالم  تمام جهان  به  »ما  دارد:  زمین دست  هزاران جریب 
می کنیم که برادر کریم خلیلی یک غاصب است. کمیسیون 
دست  در  اسناد  هم  محکمه  و  سنا  مجلس  شکایت  سمع 
دارند. ما به هیچ صورت این را قبول کرده نمی توانیم که 
دهان  بر  را  معذرت  کلمۀ  تلویزیون ها  طریق  از  سناتوران 

بیاورند و بگویند که به خاطر عذرخواهی آمده ایم.«

انفجار در مسجدی در وردک...
داخل  در  انفجار  این  علت  که  گفت  او  داد.  رخ   
مسجد معلوم نیست، اما احتمال دارد که ناشی از مواد 
انفجاری طالبان بوده باشد. هیاتی از سوی مقام های 
محلی میدان وردک برای تحقیق در مورد علت این 

انفجار تعیین شده است.
کاروان  یک  وردک،  میدان  والی  سخنگوی  گفته  به 
نیروهای خارجی و افغان در این محله هدف حمله 
شورشیان طالبان از درون مسجد قرار گرفتند و طالبان 
از مسجد به عنوان سنگر استفاده می کردند. به گفته 
او، شب گذشته نیروهای افغان و بین المللی عملیاتی 
در  انفجار  و  راه اندازی کردند  منطقه  پاکسازی  برای 

مسجد پس از ختم عملیات به وقوع پیوست.
افغان و  نیروهای  نتیجه عملیات  شاهد گفت که در 
در  طالبان  مسلح  شورشیان  از  تن  چهار  بین المللی، 
مسجد »حاجی قدوس« در ولسوالی سید آباد کشته 
شدند. او افزود: »صبح امروز زمانی که مردم محل این 
اجساد را از مسجد بیرون می کردند، انفجاری رخ داد 
که در نتیجه آن هشت غیرنظامی کشته شدند و یک 

خانم زخم برداشت«.
برخی رسانه ها از بمباران این مسجد توسط نیروهای 
بین المللی گزارش دادند. براساس این گزارش ها، 13 
غیرنظامی در این حادثه کشته شده اند، اما سخنگوی 

والی وردک این گزارش ها را تکذیب کرد.
یک سخنگوی نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو 

و  افغان  نیروهای  مشترک  شبانه  عملیات  یک  انجام 
ناتو را تایید کرد. او به خبرگزاری رویترز گفت که در 
این عملیات مشترک به افراد ملکی تلفات وارد نشده 
است. او همچنان افزود که از وقوع انفجار در مسجد 

بعد از این عملیات، اطالع یافته اند.
عملیات شبانه و تلفات ملکی از موضوعات حساس 
در افغانستان است که اظهارات انتقادی حامد کرزی، 
رییس جمهور این کشور را در پی داشته است. حامد 
نیروهای  شبانه  عملیات  قطع  خواستار  بارها  کرزی 
این  المللی  بین  نیروهای  اما  است،  المللی شده  بین 
عملیات ها را کم تلفات و در مبارزه با تروریسم موثر 

عنوان می کنند.

          حليمه حسينی 

کاخ سفید در طول یک دهۀ گذشته، مکانی آشنا و به 
افغانستان  عبارتی خانۀ دومی بود برای ارگ نشیناِن 
سفر  آن  به  باز  دستی  با  و  آسوده  خاطري  با  که 
می کردند؛ اما این بار که جناب آقای کرزی به دیدار 
رفت، خالِف  سفید  کاخ  به  خود  امریکایی  همتای 
نداشت؛  را  سابق  رنگ وبوی  هیچ چیز  ایشان،  توقع 
نه  و  بود  خبری  همیشه گی  گرم  لبخندهای  از  نه 
همه چیز  آن چنانی.  ضیافت های  و  استقبال ها  آن  از 
این بار برای جناب آقای کرزی بوی غربت می داد و 
نامهرباني. بدون شک دل ایشان در مدت اقامت شان 
بود.  نکرده  وطن  هوای  حد  این  تا  واشنگتن،  در 
خانۀ  در  کرزی  جناب  این بار  چرا  به راستی  اما 
و  نگرفت  قرار  استقبال  مورد  چندان  خویش  دومِ 
نتوانست خوش حال و راضی از امریکا برگردد؟ چرا 
این بار بیش از هر زماِن دیگر رییس جمهور اوباما از 
کلماتی درشت تر و سنگین تر و لحنی غیرمعمول تر 

در مصاحبۀ مطبوعاتِی خود استفاده کرد؟
آقاي اوباما چندین بار اظهاراِت خود را با عبارت »این 
ناممکن است...« آغاز کرد. تکرارِ این ناممکن است ها 
در سخنان اوباما، نه فقط خبر از تغییر لفظ یا جنگي 
به هم ریخته گي  از یک  که حکایت  کلمات،  با  سرد 
اوباما  این که  باشد.  داشته  می توانست  روابط  در 
شده  تکمیل  افغانستان  در  آن ها  کار  است  معتقد 

این  جز  معنایی  رسیده اند،  اهداِف خود  به  آن ها  و 
بیشتر  به ماندن و  افغانستان را  ندارد که رها کردن 
اما  از این هزینه کردن در آن، ترجیح خواهند داد. 
سوالي که اکنون رخ مي نماید این است که اگر واقعًا 
عالقه مندی امریکایی ها به ماندن و هزینه کردن در 
این  از  می توان  چه گونه  باشد،  شده  کم  افغانستان 
افغانستان متضرر  تعاملی شد که  با آن ها وارد  پس 

و قرباني نگردد؟ 
تا حال که امریکا در رأس قوای ناتو تا این اندازه 
در  دادن  مانور  و  کردن  مبارزه  و  ماندن  به  مشتاق 
هم چنان  و  آن ها  با  روابط  وضعیت  بود،  منطقه 
و  آن ها  از  افغانستانی ها  حساب گیرِی  قدرت 
که  بود  درجه یی  این  تا  مسوولیت پذیری شان 
شاهدش هستیم، و حال که به گفتۀ اوباما این بار فقط 
به درخواست و دعوِت خود افغانستانی ها حاضر به 
قبول مخاطره و ریسِک ماندن در افغانستان هستند، 
توقعاِت  توانست  خواهد  افغانستان  دولت  چه گونه 

آن ها را برآوَرد و بر ماندن ترغیب شان سازد؟
جمله یی که اوباما در مصاحبۀ مطبوعاتی مشترکش 
با رییس جمهور کرزی ایراد کرد مبنی بر این که »این 
داشتِن  بدون  امریکایی  سربازان  که  است  ناممکن 
مصونیت قضایی در افغانستان بمانند« و این نکته که 
سربازان امریکایی در هر سرزمینی که حضور دارند، 
محکم  آن چنان  هستند،  برخوردار  مصونیت  این  از 
و مطمین از سوی اوباما بیان شد که هیچ گزینه یی 

برایش  آقاي کرزی  از سوی  قبوِل آن  به جز  دیگر 
باقی نگذاشت. هم چنین طرز بیان و رفتار اوباما به 
خوبی نمایان گر آغاز فصل جدیدی از روابط امریکا 
و افغانستان بود. از این رو باید این بار از جناب آقای 
کرزی دل جویی شود و خسته نباشید به او گفت، چرا 
که این بار سفِر سخت و غریبي را طی کرده  است؛ 
این بار نه رییس جمهور اوباما آن اوبامای قدیم بود، 
همیشه گی.  سیاسِت  آن  امریکایی ها،  سیاسِت  نه  و 
شاید  است،  می داده  غربت  بوی  همه چیز  این که 
بتواند ساده ترین تعبیر از غافل گیر شدن جناب آقای 

کرزی و تغییرات به وجود آمده باشد! 
همۀ این بازی ها و همۀ این مهره چینی ها، همۀ این 
خوشامد کردن ها و همۀ این سردی ها و گرمی های 
رخ  سیاست  فضای  در  که  غیرمنتظره  و  به یک باره 
می دهند، گویای یک حقیقت  است که نباید به هیچ 
وعده و هیچ تعهدی بیش از آن چه دل بست که خود 
در اختیار داری. امروز اگر امریکا به عنوان یکی از 
حامیان پُرقدرت افغانستان، بخواهد استراتژِی خود 
تنها  مشکالتش  بار  با  را  ما  کشورِ  و  دهد  تغییر  را 
گذارد و یا دست کم کمک هایش را فقط علي الظاهر 
نگاه دارد و نخواهد به تعهدات درازمدتش در قبال 
احیاي زیرساخت های اساسی افغانستان وفا کند، چه 
باید کرد و یا چه مي توان کرد؟ این همان استرس 
و واهمه یی ست که همۀ مردمِ ما را فرا گرفته است. 
اما پرسش اساسي تر این جاست که دولت افغانستان، 

نخبه گان سیاسی ما، فعاالن عرصۀ اقتصاد و فرهنگ 
ما برای یک چنین روزی چه تدابیری سنجیده اند؟ 

افغانستان طي یک دهۀ گذشته برای دست کم اندکی 
برنامه هایی  چه  است؟  کرده  چه  شدن  خودکفاتر 
روی دست داشته و دارد؟ و امروز ما به کدام مرحله 

از خودکفایي  رسیده ایم؟
بدون شک اوباما سخنرانی قهارتر از رییس جمهور 
سخنوري،  در  مهارتش  از  جدای  اما  است؛  کرزی 
اعتماد به نفسی که در وجودِ او در هر بار ادا کردِن 
یا  است«  ناممکن  »این  که  دست  این  از  کلماتی 
»این ممکن نیست« موج مي زد، ناشی از دست باال 
باالتری  موضِع  و  بهتر  وضعیتی  در  و  کردن  بازی 
قرار داشتن است. ای کاش این سفر و دستاوردهای 
برای  تنها  نه  شود  عبرتی  درس  آن،  منفی  و  مثبت 
رییس جمهور کرزی، که برای همۀ سیاست مداران ما 
که وابسته بازی کردن و عدم اتکا به مردم هرچه قدر 
هم بتواند قدرت و اقتدار بیافریند، اما این قدرت و 
تغییر  محض  به  و  است  مقطعي  و  پوشالي  اقتدار، 
ارادۀ عواملی که قدرت و اقتدار را عطا کرده اند، از 

هم فرو مي پاشد. 
نیاز است تا رییس جمهور کرزی نشستی خصوصی 
با حلقۀ نزدیک به خود گرفته و درد دل های ناگفته 
از  نیز  ما  این گونه  شاید  و  کند  بیان  آن ها  برای  را 
و  درشتی  دلیِل  نشست،  این  صحبت هاي  البه الی 

نامهربانِی اوباما را نسبت به آقاي کرزي دریابیم.
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جلوه یي دگر دیس...
 هر یک آن ها یا حداقل در مورد بیش تر آن پارچه ها به 
این  برای  کافی  فرصت  که  اکنون  گفت.  تفصیل سخن 
کار میسر نیست، علی العجاله به گونۀ مختصر در مورد 
یکی از سروده های این دفتر، اشارت هایی دارم که حیفم 

می آید آن ها را ناگفته بگذارم و بگذرم:
اولین شعر این مجموعه سرودۀ بلندی است که »درنگ 
در طول یک سفر  این شعر  در  دارد. شاعر  نام  ناتمام« 
درونی و خلسه آمیز به واقعیت های تکان دهنده یي دست 

می یابد:
این سفر با »تردید« آغار می شود و به »حیرت« می رسد... 
بازهم همان شک و تردید در مورد همه چیز و بازهم 
همان حیرت و سرگشته گی. شاعر پس از هر نوبت شک 
و تردید و حیرت و سرشکسته گی دوباره به جهان پیرامون 
خویش باز می گردد. این رفت وبرگشت و تردیدوحیرِت 
در  او  آن که  تا  می کشاند  با خود  را  ذهن شاعر  پیوسته 
جریان این سیر و سفرحیرت انگیز و رازناک هر لحظه به 
کشف جدیدی از زنده گی انساِن خودفروختۀ عصر ما و 

واقعیت های دهشت ناک حول وحوش او دست می یابد.
اگر من درست فهمیده باشم، خالده فروغ در این سفر 
درونی نه تنها به چاهسار وضعیت مهیب کنونی سرزمین 
دردناک  واگویۀ  خالل  در  بل  می زند،  نقب  خودش 
فرهنگی  ـ  اجتماعی  موقعیت  واقع  در  وضعیت خودی 
تصویر  دقیقی  گونۀ  به  نیز  را  امروزین  وانفسای  جهان 

می کند.
در توالی این سفر حسرت آلود و جادویی، شاعر به این 
نیرومندی  لرزۀ  بار زمین  »این  تلخ می رسد که  واقعیت 
از آدمی و آدمیت و حقیقت و  داشت« و هرچه را که 
وارسته گی و ضمیر و وجدان و معنویت بوده، به هیچ 
مبدل ساخت، از صداقت اثری به جا نماند و صداقت را 

مثاًل  نشست،  جست وجو  به  حیوانات  در  می توان  تنها 
دیگر  و  صحرایی  معصوم  آهوی  یک  تپندۀ  قلب  در 
نام  اکنون ما دیگر ساکنان سرزمینی شده ایم که  »هیچ«. 
آن »هیچستان« است. ما امروز در دستان خویشتن به جز 
»هیچ« چه چیزی داریم؟ و اگر به این مقوله از زاویۀ دیگر 
بنگریم، آیا نمی توانیم گفت: اینک ما در جهانی به سر 
می بریم که نام آن »هیچستان« است؟ مگر همین اکنون 
بسیاری از ما که در غربت کدۀ غرب نفس می کشیم، جز 
این جا  و  داریم؟  »هیچ« چه  به جز  و  استیم  »هیچ« چه 
که ما زنده گی می کنیم، مگر خودش »هیچستان« بزرگی 

نیست؟
را،  انسان  غربت  که  مصبیت بار  نوستالژی  این  فرجام 
که جداشدن انسان را، که تهی شدن انسان را از هویت 
اصلی و انسانی اش و از جهان معنوی و روحانی اش بیان 
به  و  منتهی می شود  انزوا  و  تنهایی  به  باالخره  می دارد، 

یک مسخ بی انتها می رسد.
حاال اگر کسی ادعا کند که این شعر یا شعر های دیگری 
از این دست در این دفتر بیانگر یأس و نومیدی اند، شاید 
نیز  آشکار  واقعیت  این  بر  اما  نباشد،  بیهوده یي  ادعای 
که  امروزی جهانی  منظر  آیا  که  پوشید  نمی توان چشم 
بازتاب  نیز  امیدی را  برابر ما گسترانیده شده روزنۀ  در 
می دهد؟ و مگرخواهر بزرگ تر فروغ نیز سال ها پیش به 

یک چنین نتیجه یي نرسیده بود؟:
ز شب خسته گان یاد  کن شبی آرمیدی اگر

سالمی هم از ما رسان، به صبحی رسیدی اگر
کجا می کند چاره یي، شبی بر ورق پاره یي

ز خورشید انگاره یي، چو طفالن کشیدی اگر
نباید خودداری کنیم که  این حقیقت  بیان  از  این جا  در 
را  در شعر  معنا  کرنای عدم ضرورت  و  بوق  که  آنانی 
بلند می کنند و ادعا دارند که تنها ُفرم است که در محراق 
نیست،  پذیرش  قابل  برای من  دارد،  قرار  ارزش هنری 

یا حد اقل این قدر می توانم بگویم که شاعر و نویسندۀ 
کنونی  مقطع  در  یافته ام،  تولد  آن  در  من  که  سرزمینی 
تاریخی که ما در آن به سر می بریم، نمی توانند نقش معنا 
نادیده  هنری شان  آفرینش های  در  را  اندیشه  و  تفکر  و 

انگارند.
این دست شعر های  از  که  کنم  اعتراف  باید  این همه  با 
و  یأس  پیام  به  رسیدن  من،  برداشت  به  فروغ  خالده 
ناامیدی نیست، بل من این شعر ها و از آن جمله شعر بلند 
»درنگ ناتمام« را بیان نامۀ محکومیت نسلی می دانم که ما 
هم شامل آن استیم؛ نسلی که به ارزش ها پشت پا زده ایم 

و ناظر بی تفاوت انتحار معنویت خویش بوده ایم.
من در این جا سر آن ندارم که به کمی ها و کاستی های 
مجموعۀ حاضر بپردازم، اما تذکر چند نکتۀ مختصر را 

در این فرصت ضروری می شمارم:
1- در بعضی موارد شاعر اسیر سهل انگاری می شود و 
این کاستی  امتناع می ورزد که  تنقیط  از گذاشتن عالیم 
ممکن است برای برخی از خواننده گان مشکل برداشت 

معنایی ایجاد کند:
مثاًل در صفحۀ 1، سطر های 12 و 14 گذاشتن عالمت 
سوال ضروری است، زیرا این شعر در متن یک گفت وگو 
شکل می گیرد، و اگر در مواردی که ایجاب می کند این 
به چه  که سخن  نمی شود  فهمیده  نگذاریم،  را  عالمت 

کسی تعلق دارد، به »من« یا به »منی«؟
در همین شعر و در بعضی شعر های دیگر نیز شاعر در 

گذاشتن عالمت سوال امساک به خرج داده  است.
باید به گونۀ  افادۀ بهتر معنا برخی رکن ها که  2- برای 
سبب  کار  این  که  نشده اند  می شدند،  نوشته  نردبانی 
را  رکن ها  میان  ارتباط  مشکل  به  خواننده  تا  می شود 

برقرار کند:
به گونۀ مثال در صفحۀ 4 سطر 21 باید واژۀ »خواندم« 
به شکل نردبانی بعد از جملۀ »در آن سوی« می آمد تا 

انتقال معنارا آسان می ساخت و خواننده را از سردرگمی 
می رهانید.

مواردی مختصر شاعر در گزینش واژه ها دچار  3- در 
اشتباه می شود:

کلمۀ  از  »انبان«  جای  به   19 سطر   14 صفحۀ  در  مثال 
»انبار« استفاده شده است، هم چنان در صفحۀ 54 سطر 
10 »در قامت« آمده است که باید به جای آن »برقامت« 

نگاشته می شد، و اندک موارد مشابه دیگر.
4- بعضی از شعرها به گونۀ کامل و برخی ها به گونۀ 
قسمی برهنه اند و شعارگونه و کم تصویری، این بخش ها 
ارایه  آرایه های کالمی  بدون  و  مستقیم  زبانی  با  بیش تر 

شده اند:
مثاًل در شعر »برباد رفته« صفحۀ 33 می خوانیم که: یک 
است/  رفته  برباد  که  نمی داند/  تن  هزاران  میان  از  تن 

هزاران تن دیگر نیز نمی دانند که/ برباد رفته اند...
این شعر تا فرجامین سطر به همین شیوه ادامه می یابد و 
بارِ گران شعارگونه گی بر شانه های آن سنگینی می کند. 
مثال های دیگری نیز از این دست می توان این جا و آن جا 

در این مجموعه  مالحظه کرد.
این درست است که شعر شاعر مثل فرزند او عزیز است، 
آفریدن شعر خوب ریاضت می خواهد و شب زنده داری 
و دود چراغ خوردن، اما اتفاق می افتد که گاهی فرزند یا 
فرزندانی ناقص الخلقه متولد شوند. خالده با آن ذهن رسا 
و تخیل نیرومند و گسترده یي که دارد، باید در گزینش 

شعر هایش دقتی بیش تر از این مبذول دارد.
هنوز  او  دارد.  قرار  چهل ساله گی  مرز  در  فروغ  خالده 
جوان است و جاده هایی ناکوبیده در پیش دارد. صمیمیت 
با  به قول عرب ها  دارم،  او سراغ  و ظرفیتی که من در 
با  جاده ها  این  در  او  که  گفت  می توانم  قاطع  ضرس 
او بر  بلند  دلیری گام خواهد برداشت و جای گام های 

جادۀ شعر معاصر این سرزمین ماندگار خواهد بود.



سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست 
خبر  به  واکنش  در  افغانستان  جمهوری 
برکناری اش می گوید که او از این سمت 
به  به خواست خودش  بل  برکنار نشده، 
وزارت خارجه و در بخش مطبوعات این 

وزارت تبدیل شده است.

در  منبع  یک  این،  از  پیش تر 
ماندگار  روزنامۀ  به  ریاست جمهوری 
گفته بود که سیامک هروی از سمتش در 

دفتر سخنگوی رییس جمهور برکنار و به 
وزارت خارجه معرفی شده است. 
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تيرباران و به دار آویختن یک زن 
در ميدان وردک

په بامیانو کې د ډېرو سیمو الرې 
تړل شوي دي

هشدار بوت دوزان:

جلو بوت های چينایی را بگيرید

واکنش سيامک هروی

فواد محمدی، کودک 12 ساله یی بود که در 
جاده های شهر کابل به مسافران مجله و نقشه 
می  کوشش  بود  مهاجر  که  او  می فروخت. 
کرد تا با این کار به خانواده اش کمک نماید. 
نامزد  بزکشی«،  »بچه های  فلم  او حاال ستاره 

جایزه اسکار است.
فقیر،  کودکان  از  دیگر  بسیاری  مانند  فواد 
مشتریانی را که برای خرید سوغات و قالینچه 
با فروش  تا  بازار می آمدند، دنبال می کرد  به 
را  خانواده اش  زندگی  خرج  مجله  و  نقشه 
درگذشته  پیش  سال ها  فواد  پدر  کند.  تامین 
این  که  نمی کرد  تصور  هرگز  فواد  اما  بود. 
یک  فرنچ،  سام  به  را  او  روزی  دستفروشی 

فلمساز معرفی کند و ستاره فلمش شود.
فواد  رنگ  سبز  چشم های  و  دودآلود  چهره 
از  بسیاری  پرده  بر  روزها  این  محمدی 
سینماها از لوس آنجلس گرفته تا لندن دیده 
او  بزکشی« که  فلم کوتاه »بچه های  می شود. 
ستاره آن است، این روزها نامزد جایزه اسکار 

می باشد.
فواد اخیرا در نمایش این فلم در کابل گفت: 
خصوص  به  دیدم؛  زیادی  فلم های  »من 
فلم های افغانی؛ و وقتی که من آن ها را دیدم 

آرزو کردم که یک بازیگر شوم. پس از آن، 
من سام فرنچ را دیدم. چنین بود که من در 

فلمش بازی کردم«.
را  کودک  دو  زنده گی  بزکشی«  های  »بچه 
روایت می کند که در کابل بزرگ می شوند و 
آرزو دارند چاپ انداز شوند. یکی از بچه ها 
آهنگری  اسپندی است و دیگری در کارگاه 

کار می کند.
سام فرنچ، کارگردان فلم می گوید: »چیزی که 
من می خواستم در فلم نشان بدهم، این بود که 
حتا کودکان امید و آرزوهایی برای آینده خود 
نمی بینند.  را  آن  غرب  در  که  چیزی  دارند؛ 
چیزی که شما از افغانستان در غرب می بینید، 
طالبان  و  انتحاری  بمبگذاران  از  گروه  یک 

هستند. شما آدم های معمولی را نمی بینید«.
از مشکالت ساخت  فرنچ می گوید که یکی 
متفاوت  پیشینه  کودکان  که  بود  این  فلم 
در  بود  دستفروش  بچه  یک  فواد  داشتند. 
حالی که همبازی او پسر یک فلمساز افغان 
نقش  فلم ها  در  سالگی  دو  سن  از  که  بود 

داشته است.
فرنچ توضیح می دهد: »من درباره بازی یک 
کودک خیابانی در فلم بسیار نگران بودم؛ چرا 

که آنها بازیگر ]حرفه یی[ نبودند، اما من فواد 
را از طریق یکی از دوستانم یافتم«.

تصمیم  فرنچ  فلم،  روند ضبط  از  بخشی  در 
و  کند  تبدیل  را  کودک  دو  نقش  تا  گرفت 
فواد به جای نقش پسر یک آهنگر، نقش بچه 
اسپندی را بازی کند. اما فرنچ می گوید: »من 
بزرگترین  او  دل  برگشتم؛ چون  محمدی  به 
دل بین مردهایی است که من تا اکنون دیده 
ام. او بهترین نفر و کاراکتر من بود. او بچه 

]اصلی[ فلم بود«.
فواد حاال 14 ساله است. او با حمایت شماری 
مکتب  به  حاال  می تواند  مهاجران  از  دیگر 
همچنان  فواد  کند.  دنبال  را  هدفش  و  برود 
می خواهد که انگلیسی را روان گپ بزند. او 
مرغ ها  کوچه  در  را  انگلیسی  »من  می گوید: 
اما  کنم؛  یاد گرفتم و حاال می توانم صحبت 
به خوبی نمی توانم حرف بزنم یا بنویسم. این 

چیزها را در مکتب یاد می گیرم«.
گروه  یک  فلم  اولین  بزکشی«  های  »بچه 
است  افغان«  فلم  »پروژه  نام  به  غیرانتقاعی 
شده  ساخته  دالر  هزار   200 هزینه  با  که 
است. هدف اولیه این گروه در واقع آموزش 

فلمسازان جوان افغانستان بود.

از  مملو  کابل  فروشی  بوت  دکان های 
سایر  تولید  و  پاکستانی  چینی،  بوت های 
یافت  می  توان  را  دکانی  کمتر  کشورهاست. 
این  باشد.  داشته  افغانستان  بوت ساخت  که 
در حالی است که تولیدکننده گان داخلی توان 

رقابت با کمپنی های خارجی راندارند.
این در حالی است که اتحادیه بوت دوزان از 
دوزی  بوت  های  کارخانه  شدن  ورشکست 
سخن می گویند و هشدار می دهند در صورتی 
که جلو ورود بوت های چینی و سایر کشورها 
گرفته نشود، اعتراض های گسترده یی را به راه 

می اندازند.
بوت فروشان می گویند قیمت ارزان بوت های 
چینی سبب شده تا مردم میل کمتری به خرید 

بوت های وطنی داشته باشند.
فهیم اهلل که در شهر کابل مغازه بوت فروشی 
دارد، بیشتر بوت هایش را از چین و پاکستان 
و  داریم  ایرانی  بوت  هم  »ما  می کند:  وارد 
مال  ما  می فروشیم.  چینایی  بوت  های  هم 
چینایی را از الهور و مندوی کابل می خریم. 
تقریبًا دست دو و دست سه این بوت ها را 
می خریم«. این دکاندار کابلی می گوید در دو 
سال اخیر بیشتر مردم می کوشند تا بوت های 

اصلی را اما ارزان را بخرند.
بوت افغانی با مارک خارجی

در  که  بوت هایی  بیشتر  می گوید  اهلل  فهیم 
مارک  و  نام  با  می شوند  ساخته  افغانستان 
لوکس  فروشگاه های  در  خارجی  کشورهای 
به فروش می رسند: »فعال بوت افغانی مارک 
کشورهای  یا  ترکی  یا  ایرانی  می شود؛  زده 

اما  شوند؛  می  فروخته  شهرنو  در  و  دیگر... 
این بوت ها ساخت کشور ماست«.

خریداران بوت می گویند بوت های ساخت 
افغانستان قیمت است اما نسبت به بوت های 

چینی و پاکستانی کیفیت خوبی دارد.
گوید:  می  بوت  خریدار  یک  اکبر،  محمد 
»بوت افغانستان قیمت است. مردم بوت هایی 

را می خرند که ارزان باشد«.
هشدار بوت دوزان

شهر  دوزان  بوت  اتحادیه  حال  همین  در 
کابل به حکومت هشدار داده اند در صورتی 
چینی  بی کیفیت  بوت های  ورود  جلو  که 
در  را  گسترده یی  اعتراض های  نشود،  گرفته 

جاده های کابل به راه می اندازد.
بوت  اتحادیه  رییس  جامی،  آصف  محمد 
جدی   24 یکشنبه  روز  کابل  شهر  دوزان 
1391 در یک کنفرانس خبری در کابل گفت 
که بوت دوزان حاال به فقیرترین قشر جامعه 
از  غذا  که  می کنیم  »اعالن  اند:  شده  تبدیل 

غذا  ما  گریخته،  دوزان  بوت  ما  سفره های 
نداریم«.

دلیل  به  افغان  دوزان  بوت  که  افزود  جامی 
و  گرفته  پیش  در  را  مهاجرت  راه  کار  نبود 
او  اند.  شده  مهاجر  همسایه  کشورهای  به 
دوزان  بوت  از  که  صورتی  در  داد  هشدار 
بوت  ورود  جلو  حکومت  و  نشود  حمایت 
دست  دوزان  بوت  نگیرد،  را  خارجی  های 
برنامه  دولت  »اگر  زد:  خواهند  تظاهرات  به 
ما  های  خواسته  به  و  نکند  اعالم  خودرا 
به تظاهرات شبانه روزی  ما  نکند،  رسیدگی 

خیابانی دست خواهیم زد«.
تاکنون  آزاد،  بازار  نظام  پذیرش  با  افغانستان 
دروازه هایش را بر روی تولیدات کشورهای 
در  این  است.  گذاشته  باز  جهان  و  همسایه 
حالی است که تولیدکننده گان داخلی قدرت 
را  خارجی  بزرگ  کمپنی های  با  رقابت 

ندارند.

طالبان یک زن فعال اجتماعی را در ولسوالی چک 
میدان وردک گلوله باران کرده و سپس جسدش 

را به درخت آویزان کرده  اند.
این  که  می گوید  وردک  میدان  پولیس  فرماندهی 
خانم چهار روز پیش )20 جدی( اختطاف شده 

بود.
به گزارش بخدی، عبدالولی سخنگوی فرماندهی 
پولیس میدان وردک گفت که جسد این خانم روز 
یکشنبه از قریۀ خواجه عمری و از منطقۀ موسوم 
به »کودۀ« ولسوالی چک والیت میدان وردک پیدا 

شده است.
نهاد  یک  در  خانم  این  که  کرد  تایید  عبدالولی 
اجتماعی کار می کرده و از سوی افراد مال روحانی 

وردک  میدان  والیت  در  طالبان  فرماندۀ 
اختطاف و به قتل رسیده است.

کار  آن  در  خانم  این  موسسه یی که 
می کرده است، مرغ، ماشین های خیاطی 
محل  مردم  برای  بافی  قالین  کارگاه  و 

توزیع می کند.
که  گفت  عمری  خواجه  باشندۀ  یک 
را  اجتماعی  فعال  زن  نخست  طالبان 
شکنجه کرده و بعداً او را با ضرب گلوله کشتند و 

جسدش را به درخت آویزان کردند.
این باشنده محل می گوید که جسد این خانم از 
ساعت یک تا دوی پس از چاشت روز شنبه به 

درخت آویزان بود.
والیت  اصلی  باشندۀ  خانم  این  که  می گوید  او 
بامیان بوده که در یک کلینیک کار می کرده است.

به گفته او، ماموران صلیب سرخ جسد این خانم 
را به جای نامعلومی انتقال دادند.

فرماندهی امنیه والیت میدان وردک گفته تحقیقات 
در پیوند با این رویداد را آغاز کرده است.

ماموارن پولیس، یک تن را در ارتباط به قتل این 
خانم بازداشت کرده اند.

پسر دستفروشی
 که 

سـتارۀ 
»بچه هـای بزکشـی« شد

یک زندانی در زندان...
 است.

افغانستان است  زندان پلچرخی بزرگترین زندان 
بازسازی  امریکا  و در سال 1388 به کمک مالی 

شد.
افغان و خارجی  این زندان شهروندان کلیک  در 

اعتراض  در  بارها  زندانیان  و  می شوند  نگهداری 
کلیک  به  زندان دست  این  نامناسب  به وضعیت 

شورش و کلیک اعتصاب زده اند.
شمار زیادی از زندانیان وابسته به گروه طالبان هم 
در همین زندان نگهداری می شوند و در سال های 
گذشته مواردی هم بود که زندانیان از آن جا فرار 

کرده اند.

له  چې  وايي،  چارواکي  واليت  بامیانو  د 
ولسوالیو  او  واليتونو  ګاونډيو  يوشمېر 
ترمنځ غځېدلې الرې د واورېدو د ورېدو 

له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوي دي.
همدارنګه د سالنګونو د ساتنې او څارنې 
مسوولین وايي، چې په دې الره تر اوسه 
ستونزه  اصلي  خو  نشته  ستونزه  جدي 

لوی بار وړونکي موټر را منځته کوي.
عبدالرحمن  وياند  والي  د  بامیان  د 
احمدي ماندګار ورځپاڼې ته وويل، چې 
وروسته  بجو  څلورو  له  ورځې  تېرې  د 

پرانستل  بېرته  الرې  شوې  تړل  ډېرې 
شوي دي.

کې  کوتل  قوناق  په  وړاندې  دې  له  چې  وويل،  هغه 
واورې  د  اوس  خو  ول؛  پاتې  بند  موټرونه  ډېرشمېر 
پاکونې د شرکتونو په مرسته الره پرانستل شوې او 

کومه جدي ستونزه شتون نه لري.
دی وايي، چې په بامیانو کې په ځینو سیمو کې تر 
مترو  سانتي   ۱۵۰ تر  کې  سیمو  ځینو  په  او  شپېتو 
هم  توپان  شديد  يو  چې  ده  ورېدلې  واوره  پورې 

ورسره مل دی.
شاتو  چې  وه  شوې  ټاکل  زياتوي،  احمدی  ښاغلی 
کوتل هم پرانستل شي خو تر دې دمه ورته معلومات 

نشته چې پرانستل شوی او کنه.
هغه وايي، دمګړۍ سره له دې چې کوم جدي خطر 
بامیانو  د  او  واليت  ودرګو  میدان  خو  لري  نه  شتون 
يوشمېر ولسوالیو ته غځېدلې الرې د ټرافیکو پر مخ 

تړل شوي دي.
د بامیان د والي وياند وويل، چې ولسوالیو او شاو خو 
واليتونو ته بامیان يوولس الرې لري او د فوايدعامې 
وزارت له يوولسو شرکتونو سره د دغو الرو د پاکولو 
الزمل  ورته  شرکتونو  دغو  او  کړي  قراردادونه 

چمتوالی نیولی دی.
هغه وايي، سره له دې چې دوو شرکتونو ونشو کوالی 
خپل کار په تېرو دوو ورځو کې سم تر سره کړي؛ خو 

د نورو شرکتونو چارې بريالۍ روانې دي.
له تېر کال نه ښه تدابیر  د احمدزي په خبره، دوی 
لري او کېدای شي کومه جدی ستونزه را پیدا نشي.

مسوول  څارنې  او  ساتنې  د  سالنګو  د  همدارنګه 
جنرال رجب له ماندګار ورځپاڼې سره په مرکه کې 
وويل، چې د يکشنبې په شپه د ډ ېرې واورې ورېدنې 
له امله يې په احتیاطي ډول سالنګونه د ترافیکو پر 
يې  بجې  درې  کابو  سهار  پرون  خو  ول؛  تړلي  مخ 

بېرته پرانیستل.
بندېدو  د  لويې الرې  د  هغه وويل، چې د سالنګونو 

او ستونزې د را پیدا کېدو اصلي المل د ټېلر موټرونو 
تګ راتګ دی او هر کله چې دغه موټرونه پر سالنګ 
تګ راتګ ونکړي نو ويالی شي، چې هېڅکله به په 

دې الره کې ستونزې پیدا نشي.
نوموړي وويل، کله چې په سالنګ کې ټېلر موټرونو 
ته حرکت ورکړل شي نو په دې برخه کې ټولې شته 
ستونزې به د هغه چا پر غاړه وي چې دغو موټرو ته 

په سالنګ کې د حرکت کولو اجازه ورکوي.
د ښاغلي رجب په وينا، دمګړۍ کومه جدي ستونزه 
شتون نه لري خو په شمالي سالنګ کې کابو اتیا او 
واوره  مترو  سانتي  شپېتو  تر  کې  سالنګ  سوېلي  په 

ورېدلې ده.
توکي  اړين  سره  ځان  له  ډرېوران  که  وايي،  هغه 
ولري او وضع شوي مقررات عملي کړي کومه جدي 

ستونزه به پېښه نشي.
نوموړی وويل، له تېر کال نه ښه تدابیر لري، سره له 
دې چې په ۱۳ سیمو کې د ژغورنې سیمې چې په 
اړينو توکیو سمبال شوي؛ خو داسې دوه نوې وسیلې 
يې هم نصب کړي چې د اېټالیا له لوري ورکړل شوي 
او يوشمېر کارکوونکي يې د دې پرمختللې وسیلې 
لپاره په اېټالیا کې روزل شوي هم دي او سږکال به 

له دې وسیلو هم ګټه واخلي.
چې  وايي،  مسوول  څارنې  او  ساتنې  د  سالنګونو  د 
کله  او  دي  لپاره  معلومولو  وضعیت  د  وسیلې  دغه 
چې وضعیت په خرابېدو شي دغه وسیلې ورته خبر 

ورکوي او دوی به يې په الرښوونو عمل کوي.
هغه زياته کړه، همدارنګه د پروان واليت، ملي اردو، 
فوايدعامې وزارت، له طبیعي پېښو سره د مبارزې د 
ادارې او د بېړنیو حاالتو کمېسیون هم ورسره بشپړ 

مرسته کړې او الزم تدابیر يې نیولي دي.
به  مرسته  په  الو  دغو  د  وايي،  رجب  جنرال  ښاغلي 
وختونو  خطرناکو  په  چې  کړي  معلومه  وتوانېږي 
کې تر هغو موټرو ته سالنګونو ته د ورتلو اجازه ورنه 

کړي، چې ډاډه شوي نه وی شرايط ښه دي.
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      ناجيه نوری

تالش  در  امریکا  به  سفرش  در  کرزی  رییس جمهور 
کسب منافع شخصی و گروهی  بود و می خواست پس 
داشته  مصونیت  ریاست جمهوری اش،  دورۀ  پایان  از 

باشد.
آقای  که  می گویند  مطلب  این  بیان  با  آگاهان  برخی 
بر  را  خواست های اش  سفر  این  در  نتوانست  کرزی 

آورده سازد و با دست خالی بر می  گردد.
در  گذشته  هفتۀ  شنبۀ  سه  روز  کرزی،  رییس جمهور 
رأس یک هیأت بلندپایه عازم واشنگتن شد و با بارک 
و  وزیر خارجه  کلینتون  هیالری  رییس جمهور،  اوباما 
دیگر  مقام های  برخی  و  امریکا  دفاع  وزیر  پانیتا  لیون 

این کشور، دیدار و گفت وگو کرد.
اما آگاهان معتقد استند که رییس جمهور افغانستان در 

این سفر هیچ دست آورد قابل مالحظۀ نداشته است.
نماینده گان  مجلس  عضو  مهدي  محي الدین  داکتر 
سفر  این  در  داشت  تصمیم  رییس جمهور  مي گوید، 
اوباما را متقاعد سازد تا در قدرت باقي بماند، اما چنین 
آقای  نصیب  خصوص،  این  در  دست آ وردي  و  نشد 

کرزي نگردید.
حامد  با  امریکایی ها  آمد  پیش  حتا  کرد،  تأکید  او 
کرزي و تیم اش چندان مناسب نبود، بنابراین آنچه را 
پس  نیاورد،  دست  به  داشت،  آرزو  رییس جمهور  که 
مي توان گفت که سفر رییس جمهور هیچ دست آوردي 

نداشت.
به گفتۀ داکتر مهدي، امریکا یکبار دیگر رییس جمهور 
را مجبور ساخت که به زبان خود بگوید: انتخابات به 

موقع و مطابق قانون اساسي کشور برگزار می شود.
افغانستان  افزود، زماني که کرزي به  این عضو مجلس 
باز گردد به دلیل نارضایتی اش از این سفر یکبار دیگر 
بار  مي گفت،  امریکا  مورد  در  قباًل  که  را  حرف هایی 
دیگر تکرار خواهد کرد و با شعارهاي تکراري وانمود 

خواهد کرد که یک شخصیت ملي است.
در همین حال، فضل الرحمان اوریا عضو ایتالف ملي 
به  رییس جمهوری،  خواست  یک  مي گوید،  افغانستان 
دست آوردن امیتازهای گروهی، خانواده گی و شخصی 

بود که در این سفر نتوانست به آن برسد.

سفر  این  از  نتوانست  تنها  نه  کرزي  حامد  افزود،  او 
برگزاري  تعهد  به  مجبور  بل  کند،  کسب  امتیازي 

انتخابات شفاف و عادالنه نیز شد.
این  در  کرزي  حامد  وعده هایي که  کرد،  تاکید  اوریا 
و  وعده  زیرا  شد؛  نخواهد  عملي  داد،  اوباما  به  سفر 
باقي  حرف  حد  در  گذشته  مانند  کرزي  حرف هاي 
خواهد ماند؛ ولي مسالۀ مهم این است که حامد کرزي 
خیلي  دست  با  و  بود  رفته  امریکا  به  خالي  دست  با 

برخواهد گشت.
با  کرزي  حامد   کرد،  اضافه  ملي  ایتالف  عضو  این 
اما تمام  بود،  این سفر رفته  به  آرزوهایي دور و دراز 
آن آروزها نقش بر آب شد و حتا مجبور به پذیرفتن 

برگزاري انتخابات نیز شد.
قدرت  مي خواست  کرزي  حامد  داشت،  اظهار  وي 
سیاسي را به خانوادۀ خود منتقل کند، اما امریکایي ها 
با این خواست او موافقت نکردند، پس مي توان گفت 
که رییس جمهور از این سفر امتیازي به نفع خود کسب 

کرده نتوانست.
 2014 سال  از  پس  کرزي  حامد  این که  وي،  گفتۀ  به 
اینکه مصونیت قانوني داشته  معاش ملي داشته باشد، 
باشد و اینکه تحت بازپرس قرار گیرد یا خیر، مربوط 

به دولت آیندۀ افغانستان خواهد بود.
این  خصوص  در  رییس جمهور  کرد،  تصریح  اوریا 
مسایل مي خواست یک نوع تضمیني را از امریکایي ها 
به دست آورد که چنین نشد، زیرا تصمیم در خصوص 
این مسایل مربوط به دولت آینده افغانستان است، نه 

امریکایي ها.
پیام  چند  هر  داشت،  بیان  ملي  ایتالف  عضو  این 
کرزي  حامد  از  سفر  این  در  امریکایي ها  خواست  و 
برگزاري یک انتخابات شفاف و صداقت در مذاکرات 
بین االفغاني بود، اما غیر ممکن است که رییس جمهور 
بخواهند  و  کشیده  دست  منافع شخصي  از  تیم اش  و 

چنین گام هاي مثبتي را بر دارند.

»کرزی از امریکایی ها مصونیت شخصی می خواست«
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یک شهروند هرات 
برادرش را با بیل کشت

خصومت های  دلیل  به  را  برادرش  هرات،  باشندۀ  یک 
خانواده گی به قتل رساند.

فرماندهی پولیس هرات در یک خبرنامه یی گفته است که 
این فرد نور احمد نام دارد.

نور احمد روز گذشته محمد  برادرش را که باشندۀ نوآباد 
به  لفظی  مشاجرۀ  از  پس  بود،  هرات  اوبه  ولسوالی  سیره 

ضربات بیل به قتل رساند.
بازداشت  اوبه  فرماندهی  پولیس  سوی  از  شخص  این 
که  می دهد  نشان  پولیس  اولیه  تحقیقات  و  است  گردیده 

انگیزۀ قتل خصومت های خانواده گی می باشد.
همچنان فرماندهی پولیس از بازداشت یک فرد به نام بصیر 
احمد که باشندۀ اصلی ولسوالی پشتون زرغون می باشد به 

اتهام حمل و نگهداری سالح غیر قانونی خبر داده است.
همراه با این شخص یک میل تفنگچه میکاروف پاکستانی 

نیز به دست آمده است.

ملي کنفرانس
په افغانستان کې د تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو او سیاسي ريفورم ـ ملي اجنډا

د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، له هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نېټې )۲۰۱۴/۱۳۹۳( 
په رانېږدې کېدو او په افغانستان کې د روانې پروسې د ښه والي لپاره، د شهید احمدشاه مسعود 
بنسټ د خپل ملي مسوولیت او مسلسلو څارونکیو هڅو په لړ کې؛ د هېواد د نخبګانو د نېږدې 

کېدو او تفاهم په موخه د يوې ملي اجنډا په محور، د يوې بین االفغاني غونډې هوډ لري.
له دې امله د هېواد له ټولو، سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو نخبګانو څخه، چې د يوې 
ملي حل الرې لپاره يې هلې ځلې کړي او کوي يې، په ډېر اراتمندانه ډول هیله 
شهید  د  لپاره،  اخیستو  برخه  او  ګډون  خپل  د  کې  ناسته  دې  په  څو  کوو، 

احمدشاه مسعود بنسټ ته مخکې له مخکې خبر ورکړي.

                             د شهید احمدشاه مسعود بنسټ
اېمېل او د اړيکو شمېرې:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk
0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

0785755330

د درنو لوستونکیو د پام وړ!
د شهید احمدشاه مسعود بنسټ خپلو هېوادوالو ته زېری ورکوي، چې د )په افغانستان کې د 
تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو  او سیاسي ريفورم ـ ملي اجنډا ( کتاب په پښتو او انګلیسي ژبو 

هم ژباړل شوی او ډېر ژر به د مینه والو الس ته ورسېږي.
دغه کتاب د ياد بنسټ مشر احمدولي مسعود لیکلي چې تر ډېره يې په کې د هېواد په روان 

وضعیت او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په راوستو پر حل الرې بحث کړی دی.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد 

صلح پایدار در افغانستان
افغانستان و نزدیک شدن سال  با در نظرداشت اوضاع جاری در 

1393 / 2014 زمان خروج نیروهای بین المللی از کشور، و 
شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به 

به  و  ملی خویش  مسوولیت  بر  بنا  مسعود  احمدشاه 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی 

و تفاهم میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي 
نظر  در  را  بین االفغانی  نشست  یک  تدویِر  ملی، 

دارد.
بدین منظور، از همۀ از نخبگان سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 

تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که 
از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

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