
چې  وايي،  چارواکي  پولیسو  رسحدي  د  ننګرهار  د 

د  دروازه  تورخم  د  سهاره  له  ورځې  تېرې  د  پاکستان 

ټرافیکو پر مخ تړلې او هیچا ته د تګ را تګ اجازه نه 

ورکوي.

په تورخم دروازه کې دواړو خواوو ته په سلګونه کسان 

د دروازې د خالصولو په هیله والړ دي، چې له ډېرو 

ستونزو رسه مخ دي.

د اقتصادي چارو پوهان وايي، چې د تورخم دروازې 

د  او  وکړي  اغېز  ناوړه  اقتصاد  پر  کې  هېواد  په  به  تړل 

توکیو بیې به وررسه لوړې يش.

د تورخم رسحدي دروزاې د رسحدي پولیسو کميسار 

پاکستانیو  چې  وايي،  اوریا  الله  هدایت  سمومنل 

د  راهیسې  سهار  پرون  له  دروازه  تورخم  د  ځواکونو 

ټرافیکو پرمخ تړلې ده.

هغه وايي، په دې دروازه هیڅوک هغه که قانوين اسناد 

لري او که نه تګ راتګ نيش کوالی.

ورځ  تېره  چې  ده  امله  همدې  له  وینا،  په  نوموړي  د 

څلورو تنو ناروغانو چې روغتیايي وضعیت یې نازک 

و او د درملنې لپاره یې پاکستان ته د تلو هوډ درلود، په 

تورخم کې ساه ورکړه.

په  چې  زیاتوي،  چارواکی  دغه  پولیسو  رسحدي  د 

تورخم دروازې سوداګریزو توکیو او موټرو ته هم د تګ 

راتګ اجازه نشته. ...            ادامه صفحه 6
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هر نوآوري در ميانۀ راه، ناقص و نارساست.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

استخبارات بریتانیا هم به کرزی 
پول داده است!

شماری از سناتوران کشور می گویند که حکومت در 
در  بی کاری  رفع  برای  اقدامی  هیچ   گذشته  سال   11

کشور انجام نداده است.
بیکاری همین  اگر روند موجود  تاکید کردند که  آنان 
ترک  را  کشور  کاری  نیروهای  کنند،  پیدا  ادامه  طور 

خواهند کرد.
علی اکبرجمشیدی از اعضای مشرانو جرگه گفت که 
در جریان یازده سال گذشته همواره بر شمار مهاجران 
آسیایی  و  اروپایی  کشورهای  از  شماری  در  افغانی 

افزوده شده است.
جریان  در  که  امکاناتی  از  افزود: حکومت  جمشیدی 
استفاده  داشته،  قرار  اختیارش  در  گذشته  سال  یازده 

کرده نتوانسته است.
این سناتور کشور هشدار داد که اگر دولت برای رفع 
بیکاری اقدام نکند به زودی...           ادامه صفحه 6

روز  ملی،  آرمان  و  روزنامه های هشت صبح  مسووِل  مدیران 
گذشته از سوی لوی سارنوالی جلب و زیِر تحقیق قرار گرفتند.
بر اساس گفته های مسووالن روزنامه های هشت صبح و آرمان 
ملی، اولی به دلیل نشر گزارشی زیر عنوان »یافته های هشت 
 1616 شمارۀ  در  که  می شوند«  تاراج  افغانستان  معادن  صبح: 
نشر  به  روزنامه  این  در  خورشیدی   1392 حمل   11 مورخ 
رسیده است، و دومی به دلیل نشر خبری زیر عنوان »بیست 
کیلو طالی سفید از فرودگاه کابل به طور قاچاق کشیده شده« 
که در یکی از شماره های منتشرۀ جدی سال 1391 چاپ شده، 

مورد بازجویی قرار گرفته اند.
مدیر مسوول روزنامۀ آرمان ملی در پی راجع شدِن شکایت 
مسووالن بخش های مختلف فرودگاه کابل، از سوی »کمیسیون 
رسیده گی به تخطی ها و شکایات رسانه یی« به لوی سارنوالی 
مبنای شکایت وزیر  بر  و مدیر مسوول روزنامۀ هشت صبح 
قرار  بازجویی  و  مورد جلب  سارنوالی  لوی  از سوی  معادن، 

گرفته اند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، حکم جلب و بازجویِی هر 
قانون رسانه های  احکام صریح  برخالف  را  مدیر مسوول  دو 

همه گانی می داند.
بر مبنای حکم مادۀ چهل وسوم قانون نافذ رسانه های همه گانی، 
رسیده گی به شکایت از یک رسانه...              ادامه صفحه 6

امريكايي ها از ولسوالي گوشتۀ واليت ننگرهار عقب نشيني 
كردند و خاك افغانستان را در اختيار پاكستاني ها قرار دادند 

و اين مساله نشان مي دهد كه امريكايي ها براي دفاع از 
خودشان حاضراند تا بخش از خاك افغانستان را دراختيار 
پاكستان قرار دهند. بنابراين اگر ما قبل از سال 2014  

نتوانيم به يك اجنداي ملي دست پيدا كنيم، آينده ما تاريك تر 
از گذشته خواهد بود

سناتوران:
حکومت اقدامی برای 

کاهش بیکاری نکرده است

اعالمیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان 
افغانستان در پیوند با

جلب مسووالن روزنامه های آرمان 
ملی و هشت صبح به لوی سارنوالی

د تورخم دروازه وتړل شوه
د دواړو خواوو ځواکونه یو بل ته په مورچو کې ناست دي

بازهم 
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جيغ ها رنگ 
ندارند

همه قرمز اند!

شش مدال طال
حاصل حضور 

تيم ملی 
پرورش اندام 

افغانستان 
در مسابقات 

آسيایی

در برگ ها

تبليغ شرم آوِر 
تورهای 

جنسی در 
انترنت
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صفحه 7

وحيد مژده تحليل گر سياسي:

بدون یك اجنداي ملي نمي توانیم مشکالت 
امروز افغانستان را حل کنیم

* فساد در ارگ متمرکز شده است

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی 

برآورند غالماِن او درخت از بیخ

»رییس جمهور به خاطر اخذ پول های 

غیر قانونی، قابل محاکمه است و باید 

به دادگاه کشانده شود.«



افشای سرازیر شدِن ده ها میلیون دالر از سوی 
استخبارات  مرکزی  )ادارۀ  سازمان سی.آی.ای 
رییس جمهور  دفتر  به  امریکا(  متحدۀ  ایاالت 
می تواند  گذشته،  دهۀ  یک  از  بیش  در  کرزی 
ارگ  در  موجود  ادارِی  فساد  روشِن  نشانۀ 
ویژه  به  رود.  شمار  به  ریاست جمهوری 
بلندپایه در این  این که اظهارنظرهای مقام های 
تناقض آمیز و چندپهلو است  خصوص، چنان 
ُکنِه مسأله دست  پایۀ آن ها به  که نمی توان بر 

یافت.
عنوان  به  او  از  حاال  باید  که  کرزی  آقای 
سلسله جنباِن فساد اداری در کشور نام گرفت، 
سازمان های  با  همکاری  به  که  گاهی  از  هر 
مختلف  کشورهای  اطالعاتی  و  استخباراتی 
قابل  توضیح  این که  جای  به  می شود،  متهم 
به  ارایه کند،  این گونه همکاری ها  از  پذیرشی 
شکِل افتضاح آمیزی مسایل را درهم می پیچد و 
تصوری غیرواقعی از آن چه که وجود دارد، در 

اختیار رسانه ها قرار می دهد. 
در  کشور  بلندپایۀ  مقام های  سخنان  اگر 
می بود،  یک دست  مسایل  این گونه  خصوص 
باز می شد که به این گونه توجیه گری های واهی 
رییس جمهوری  وقتی  ولی  کرد.  خوش  دل 
امنیت  این گونه پول ها را شورای  می گوید که 
امنیت  شورای  مشاور  و  کرده  دریافت  ملی 
از  رییس جمهوری،  سخنان  خالف  ملی، 
بی خبری اش در این خصوص سخن می گوید، 

باید نسبت به واقعیِت مسأله شک کرد. 
آقای کرزی فکر می کند با فرافکنی و گفته های 
تناقض آلود، می تواند از خود رفِع اتهام کند و 
حتا از آن به نفِع خود استفاده بَرد. در حالی که 
چنین افشاگری هایی نه تنها برای آقای کرزی 
نمی تواند مایۀ مباهات باشد، بل ذهنیِت عامه را 
نسبت به عمل کردهای خطرناک و چندپهلوی 
او که با منافع ملی کشور عماًل در تناقض قرار 

دارند، بیشتر دچار تردید می سازد. 
در  فساد  با  مبارزه  از  حالی  در  کرزی  آقای 
کشور اطمینان می دهد، که حکومتش چنان به 
فساد آلوده شده که هر اقدام سازنده در جهت 
محو فساد، در نطفه خنثا می گردد. البته موارد 
مختلفی از فساد از سوی خودِ آقای کرزی نیز 
خانه یی  این که:  جمله  از  است.  شده  گزارش 
خود  برای  افغانستان  در  می خواهد  او  که  را 
دسِت  در  بیت المال  کالِن  پول های  با  بسازد، 

ساخت قرار دارد.

از  به گرفتن پول  آقای کرزی  این هم  از  پیش 
کشورهای همسایه متهم شده بود که با افتخار 
کشورهای  که  گفت  حتا  و  کرد  تأیید  را  آن 
ارگ  اختیار  در  را  پول هایی  چنین  مختلفی 
واریز  آیا  می دهند.  قرار  ریاست جمهوری 
ارگ  به  مرجع  و  سند  بدون  پول های  شدن 
موارد  در  آن ها  مصرِف  و  ریاست جمهوری 
مشکوک، یک عمل غیرقانونی نیست که باید 
از سوی نهادهای عدلی و قضایِی کشور مورد 

پیگرد قرار گیرد؟ 
هر  از  پول ها  این گونه  دریافِت  شک  بدون 
قوانین  با  گیرد،  صورت  که  محلی  و  مرجع 
موجود در کشور منافات دارند و با عامالِن آن 

باید برخورد قانونی شود. 
آقای کرزی به چه حقی به نام مردم افغاانستان 
از مراکز استخباراتی و اطالعاتی پول دریافت 
می کند، در حالی که مشخص نیست این پول ها 

برای چه مقاصدی استفاده می شوند؟ 
بودجۀ عادی و توسعه یی کشور باید از سوی 
وزارت مالیه تدوین شود و به تصویب مجلس 

پول هایی  چنین  آن که  حال  برسد،  نماینده گان 
به گونۀ غیرقانونی وارد کشور می شوند و در 
کجا  از  می رسند.  مصرف  به  مشکوک  موارد 
معلوم است که آقای کرزی این گونه پول ها را 
برای اهداف شخصی و تیمِی خود که غالبًا با 
منافع ملی کشور تناقض دارند، استفاده نکرده 
این گونه  که  است  مشخص  کجا  از  باشد؟ 
پول ها برای تمویل و تجهیز نیروهای مخالِف 

مسلح به کار نرفته باشد؟ 
روشنی  و  واضح  نشانی های  کرزی  آقای 
دست  به  پول ها  این گونه  استفادۀ  موارد  از 
نمی دهد. او می گوید مقدار این پول ها کم بوده 

اوپراتیفی مصرف شده اند، در  مقاصد  برای  و 
مبالغ  از  پول ها  این  واریزکننده گاِن  که  حالی 
کدام  باید  حاال  می گویند.  سخن  هنگفت 
قابل  و  درست  مورد  این  در  را  حرف وسخن 
مقام های  متناقِض  حرف های  پنداشت؛  قبول 
به افشای  نهادهایی که  یا  بلندپایۀ کشور را و 

این گونه مسایل پرداخته اند؟ 
سازمان های  که  نیست  تردیدی  جای  این  در 
پرداخت کنندۀ این پول ها به مراکز اصلِی خود 
مقدارِ  و  پرداخت  نوِع  از  موثقی  گزارش های 
کاخ  که  نیست  این گونه  و  می کنند  ارایه  آن  
سفید از پرداخِت این گونه پول ها خبر نداشته 
مردم  وقتی  که  این جاست  مشکل  ولی  باشد؛ 
افغانستان از واریز شدِن این گونه پول ها اطالع 
هیچ  رییس جمهوری  آن  از  پیش  که  می یابند 

اشارۀ مشخصی به آن ها نداشته است. 
ملی  منافع  به  گوشۀ چشمی  اگر  کرزی  آقای 
کشور می داشت، بدون شک نهادهای مسوول 
را از واریز شدِن این گونه پول ها باخبر می کرد 
می سنجید.  را  آن ها  قانونِی  راه های مصرف  و 
می اندیشید  کشور  در  فساد  محو  به  او  اگر 
کشور  امروزِ  مشکالت  اصلِی  عامل  را  آن  و 
پنهان کاری هایی  چنین  به  هرگز  می دانست، 
آقای کرزی  دست نمی زد. مشخص است که 
و  است  کشور  در  فساد  گسترش  عامل  خود 
آن  با  مبارزه  برای  عملی  گامی  نمی خواهد 

بردارد. 
فساد،  موارد  این گونه  افشای  دیگر،  سوی  از 
بیان گر این مسأله می تواند باشد که خارجی ها 
هم برخالف ادعاهای خود، در ترویج فرهنِگ 
فساد در کشور دست داشته اند. اگر از یک سو 
اداری  فساد  با  مبارزه  خواهان  جهانی  جامعۀ 
دیگر  طرِف  از  است،  افغانستان  در  مالی  و 
این کشورها  استخباراتِی  نهادهای  می بینیم که 
مقام های  و  نهادها  کشاندِن  فساد  به  در  عماًل 

کشور ذی دخل بوده اند. 
خود  منافِع  برای  کشورها  این  تردید  بدون 
دست به هر اقدامی می زنند، ولی باید به این 
نیز فکر کنند که فاسد کردِن نهادها و مقام های 
متوجِه  را  جبران ناپذیری  زیان های  کشور، 
اهداف و برنامه های شان در منطقه و افغانستان 

می سازد. 
کل  می تواند  ریاست جمهوری  ارگ  در  فساد 
این  کند.  متأثر  و  مخدوش  را  جامعه  فضای 
و  صلح  برنامه های  که  می شود  سبب  مسأله 
توازن  و  بیافتد  مخاطره  به  کشور  در  امنیت 
گروه های  نفع  به  غیرقانونی  گونۀ  به  قدرت 

خشونت طلب و تندرو تغییر یابد. 
ارگ  به  غیرقانونی  پول های  شدِن  وارد 
اصلی ترین  می تواند  که  ریاست جمهوری 
باشد،  کشور  کالن  تصمیم گیری های  مرجع 
افزایش  افغانستان  امورِ  در  را  بیگانه ها  نفوذ 

می بخشد. این موضوع شاید در برخی موارد، 
زیاد مورد توجه قرار نگیرد، ولی چنین مسایلی 
پی  در  جبران ناپذیر  و  خطرناک  پیامدهای 

خواهد داشت.
سخن  ملی  منافع  از  حالی  در  کرزی  آقای 
افغانستان  می گوید و نگران حاکمیت ملی در 
نهادهای  استفادۀ  معرِض  در  خود  که  است 
استخباراتی و اطالعاتِی کشورهای دیگر قرار 
این  دادِن  با  کشورها  این  تردید  بدون  دارد. 
پول ها انتظاراتی نیز از آقای کرزی داشته اند و 
او مجبور بوده که در مواقع مشخص، این گونه 

انتظارات را برآورده سازد.
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احمد عمران

بازهم افتضاحی دیگر از ارگ  

یازده سال قبل، درست حول وحوِش همین ماه ها، ادارۀ موقت به 
رهبری حامد کرزی به وجود آمد که پس از یک دورۀ جنگ و 
افغانستان بدل شده  وحشت، این اداره به تنها روزنۀ امید مردمِ 

بود.
شور و شعفی که مردم برای آزادی، امنیت، رفاه و عمران از خود 
که  شد  موقت  ادارۀ  برای  محکمی  بسیار  پشتیباِن  دادند،  نشان 
حتا توانست این اداره را به دورۀ انتقالی و پس از آن، به دورۀ 

انتخابات عبور دهد.
از  پارلمان،  تشکیل  و  منتخب  رییس جمهور  اساسی،  قانون 
ملموس ترین پدیده هایی بودند که در همان آغاز به وجود آمدند؛ 
گرفته  شکل  افغانستان  در  نظام  تکوینی  چارچوب  این که  برای 
باشد و مبارزه با پدیده های نظام برانداز و قانون ستیز انسجام یابد.
و  ماند  باقی  نخست  مرحلۀ  همان  در  نظام  که  سوگ مندانه  اما 
هیچ گاه سیر تکوینِی خود را سپری نکرد. زیرا به دلیِل جعل و 
به  قهقرایی  سیر  نظام  شد،  رونما  اساسی  قانون  در  که  تزویری 
افغانستان،  با دشمنان مردم  این که به جای مبارزه  تا  خود گرفت 
یافت،  گسترش  فساد  شد،  گرفته  پیش  در  آن ها  با  دوستی  راه 
سیاست قومی  در سرلوحۀ برنامۀ دولت مداران قرار گرفت، کشت 
و قاچاق مواد مخدر افزایش یافت، سرمایۀ پروژه های عمرانی به 
غارت رفت، امنیت بدتر شد، مردم فقیرتر شدند، زیرساخت های 
اقتصادی شکل نگرفتـند و...، که در نتیجه امروز همه چیز بر لبۀ 

پرتگاه قرار گرفته است.
تردیدی نیست که به رغِم این همه اتفاقات ناخوشایند، یک سری 
تغییراِت سطحی و شکننده نیز به میان آمدند که کسی نمی تواند 
منکِر آن ها باشد. از جمله این که: تجارت رونق گرفت، رسانه ها 
گسترش یافتند و بلندمنزل ها بنا شدند. اما زیرساخت های سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی کشور، هم چنان ویران  باقی ماندند و اندک 

تالشی در راستای احیای آن ها صورت نگرفت.

سردمداران نظام کنونی، همواره برای همین تغییرات سطحی و 
شکننده هیاهو کرده اند و آن را به عنوان دستاوردهای درخشان 
قلمداد نموده اند. حال آن که ممکن است با اندک ترین ناامنی ، این 
دستاوردهای به اصطالح درخشان، از میان بروند و اثری از آن ها 

باقی نماند. 
تأسف بار تر از همه این که: اکنون در آستانۀ خروج کامل نیروهای 
این  نیز،  ناامنی ها  افزایش  احتمالِی  پیش بینی های  و  خارجی 
هم  هنوز  امور  متولیان  و  دارد  ادامه  خوش خیالی ها  و  هیاهوها 
وانمود می کنند که خطر بزرگی فرا راه مردم افغانستان قرار ندارد.
چه  که  می دانند  بهتر  خودشان  کنونی  نظام  سکان داران  هرچند 
اما  آورده اند،  به بار  افغانستان  مردم  برای  را  بزرگی  بدبختی های 
تقال می کنند که مردم را در ناآگاهی قرار دهند و به آنان بقبوالنند 
قرار  کنترول و مدیریِت دولت و حکومت  در  کاماًل  اوضاع  که 

دارد.
نیازمند سیستم  به شدت  این است که کشور  اوضاع  اما حقیقِت 
جدید و ایجاد اصالحات در امور کشورداری و حکومت می باشد. 
این اصالحات، در تمام شئون از جمله در حوزۀ سیاست احساس 

می شود.
حکومت  این  کارِ  پایان  به  که  ماهی  یازده  ـ  ده  این  در  اکنون 
تصور  از  دور  خرابی   و  نابه سامانی   این همه  اصالِح  مانده،  باقی 
می باشد. اما اگر در همین مدت باقی مانده نیز شخصیت های کارا 
که  بود  امیدوار  می شد  داشتند،  قرار  امور  رأس  در  متعهدی  و 
ریفورم و اصالحات سیاسی در بخش های گوناگون نظام به میان 
آید. یعنی در پرتو یک گفتمان ملی که محصول تفاهم عمومِی 
 نخبه گان کشور و هم چنان حاصل گفت وگوی آن ها باشد، می  شد 
نیاز به اصالحات را در بخش های گوناگوِن مدیریتی شناسایی و 

برای رفِع آن ها اقدام کرد.
این همه، برای جریان های سیاسی کشور هنوز فرصت وجود  با 
دارد که پا پیش گذاشته، حرکتی را سامان دهند که مردم افغانستان 
را به فردایی روشن  امیدوار سازد. از هم اکنون که تالش ها برای 
که  است  این  اساسی  نیاز  شده،  آغاز  انتخابات  سوی  به  رفتن 
نخبه گان وارد میدان شوند و با ارایۀ یک برنامۀ ملی و همه شمول، 

مسیر حرکت به سمت آیندۀ بهتر را مشخص سازند.
در شرایطی که مردْم ناامید از حکومت در تشویِش آینده به سر 
می برند، اهمیِت شخصیت ها و جریان های سیاسی یی که در بیرون 
از نظام قرار دارند، بیش از گذشته احساس می شود. از این رو، 
جریان ها و شخصیت های سیاسی، باید تمام توانایی شان را برای 
ترتیب و تدویِن یک برنامۀ کالن ملی برای برون رفت از وضعیِت 
این گونه  و  دهند  به خرچ  مطلوب،  آیندۀ  به  رسیدن  و  نامطلوب 

مردم را با خود همراه سازند.
یک حرکِت استوارِ ملی و مبتنی بر برنامۀ طوالنی مدت، می تواند 
هم امیدواری های مردم را دوباره زنده کند و هم جامعۀ جهانی را 

متوجه یک نیروی پویا و کارآمد در داخل افغانستان سازد.

پس از 11 سال هیاهو چه 
باید کرد؟

آقای كرزی اگر گوشۀ چشمی به منافع ملی كشور می داشت، بدون شك نهادهای 
مسوول را از واريز شدِن اين گونه پول ها باخبر می كرد و راه های مصرف قانونِی 
آن ها را می سنجيد. اگر او به محو فساد در كشور می انديشيد و آن را عامل 
اصلِی مشكالت امروِز كشور می دانست، هرگز به چنين پنهان كاری هايی دست 
نمی زد. مشخص است كه آقای كرزی خود عامل گسترش فساد در كشور است و 
نمی خواهد گامی عملی برای مبارزه با آن بردارد
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مسووالن در روسیه می گویند باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
و والدمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه بر سر افزایش تماس های 
سازمان های اطالعاتی دو کشور توافق کردند. این توافق به دنبال 

بمب گذاری اخیر در شهر بوستون امریکا صورت می گیرد.
گزارش ماندگار به نقل از صدای امریکا: رهبران امریکا و روسیه روز 
دوشنبه به صورت تلفنی با یکدیگر صحبت کردند. کاخ سفید می 
گوید آقای اوباما از همکاری نزدیک روسیه با آمریکا در خصوص 

پرونده بمب گذاری بوستون قدردانی کرده است.
کاخ سفید همچنین اعالم کرد روسای جمهوری دو کشور در ماه 

سپتامبر یک نشست دو جانبه برگزار می کنند.
مسووالن امریکایی و روسی می گویند رهبران دو کشور در مورد 
همکاری های امنیتی آینده از جمله مسائل امنیتی المپیک زمستانی 

2۰1۴ که در شهر سوچی روسیه برگزار می شود، صحبت کردند.
وضعیت  همچنین  امریکا  و  روسیه  رهبران  گوید  می  سفید  کاخ 
مورد  در  خود  نگرانی  بر  اوباما  باراک  و  کردند  بررسی  را  سوریه 

تسلیحات شیمیایی سوریه تاکید کرد.
بمب  متهم  دو  تسارنایف،  جوهر  برادرش  و  تسارنایف  تامرالن 

گذاری بوستون از روسیه به منطقه بوستون مهاجرت کرده بوند.
مقامات روسی بیش از دو سال پیش در تماسی با مقامات امریکایی، 
پرونده  سرانجام  اما  بودند.  کرده  بیان  آنها  درباره  را  خود  نگرانی 

تحقیق درمورد این خانواده در آمریکا اواخر بهار 2۰11 بسته شد.
بازپرسان آمریکایی اطالع دادند  چند روز پیش، مقامات روسی به 
که  آنها به طور مخفیانه یک مکالمه تلفنی را که در آن مادر تامرالن 
ضبط  است،  گفته  سخن  پسرش  با  جهاد  درباره  مبهم  صورت  به 

کرده بودند.

آیا امریکا 
به سوریه حمله خواهد کرد؟

جرج فریدمن، بنیانگذار اندیشکده استراتفور، یک بار در 
اواسط بحران سوریه نوشت امریکا تمایلی برای ورود به 

جنگی دیگر در سرزمین مسلمانان ندارد. 
به نظر می رسد برغم لفاظی هایی که در چند روز اخیر 
خاطر  به  سوریه  علیه  امریکا  نظامی  اقدام  لزوم  پیرامون 
راه  به  مخالفان  علیه  شیمایی  از سالح  اسد  نظام  استفاده 

افتاده، تغییری در تمایل اولیه امریکا ایجاد نشده است.
جمله  از  غربی  سیاسی  مقامات  از  برخی  موضع  اعالم 
نخست  وزیر انگلیس و مقامات دفاعی امریکا در روزهای 
گذشته مبنی بر اینکه احتمال دخالت نظامی قریب الوقوع 
در سوریه بعید است نشان می دهد که همه چیز در همان 

سطح لفاظی های رسانه ای باقی خواهد ماند.
نخست وزیر انگلیس، روز دوشنبه با اشاره به زیاد بودن 
احتمال استفاده اسد از سالح های شیمیایی تاکید کرد اینکه 
نیروهای انگلیسی وارد جنگ علیه بشار اسد شوند، بسیار 
تا  یابد  افزایش  مخالفان  از  باید حمایت ها  اما  است  بعید 

دولت بشار اسد تحت فشار قرار گیرد.
این موضوع گیری بار دیگر نشان می دهد که ادعای گذشته 
فریدمن درست است او گفته بود: در ایاالت متحده امریکا 
به وضوح تمایلی برای مداخله در یک کشور مسلمان دیگر 
وجود ندارد، خصوصا وقتی که پای متحدان اروپایی هم 

در میان نباشد.
اسد  نظام  استفاده  با طرح  که  علیه سوریه  ها  لفاظی  این 
از سوی  برای کشتار مخالفان مسلح خود  از گاز سارین 
انگلیسی ها و اسرائیلی ها مطرح شد البته چند دلیل دارد 
که پیشتر در یادداشتی به آن اشاره شده است. ]چهار دلیل 

برای شیمیایی کردن اسد[
اولین باری که موضوع استفاده از سالح های شیمیایی در 
سوریه مطرح شد به یک ماه پیش باز می گردد، زمانیکه 
دمشق ادعا کرد مخالفان مسلح در منطقه خان العسل در 
استان حلب مرتکب این جنایت شده اند. سوریه حتی به 
سازمان ملل شکایت کرد و برخی از کشورهای غربی و 
همسایگان را به حمایت از تروریسم متهم کرد و خواستار 

تحقیق سازمان ملل در این زمینه شد.
این کنش و واکنش چندان مورد توجه رسانه های جریان 
اصلی کشورهای غربی و منطقه قرار نگرفت تا اینکه چند 
روز پیش عنوان اصلی این رسانه ها به انتشار یک گزارش 
از سوی برخی سازمان های اطالعاتی انگلیس، اسرائیل و 
آمریکا درباره به کار گیری گاز بسیار سمی و کشنده سارین 
از سوی دمشق علیه مخالفان اختصاص پیدا کرد. ]آیا اسد 

از سالح شیمیایی استفاده کرده است؟[
های  گزارش  انتشار  به  غرب  عمومی  افکار  که  آنجا  از 
سازمان های اطالعاتی و امنیتی حساسیت زیادی دارند تب 
تندی درباره چگونگی برخورد مناسب با این خبر پدیدار 
گشت. اوباما که سال گذشته به صراحت استفاده از سالح 
های شیمیایی در سوریه را خط قرمز آمریکا معرفی کرده 
بود بالفاصله و پیش از آنکه جمهوریخواهان او را وادار به 
موضع گیری کنند تهدید کرد اگر این ادعا درست باشد 
قاعده بازی در سوریه تغییر خواهد کرد. ]اوباما: قاعده بازی 

در سوریه عوض می شود[
نیویورک تایمز در تحلیلی که فردای همان روز منتشر کرد 
ثابت شود« نوشت  اگر   « بر واژه  اوباما  تاکید  به  اشاره  با 
به  امریکا  نیست  قرار  و  افتاد  نخواهد  خاصی  اتفاق  که 
سوریه حمله کند؛ چون همانگونه که در متن گزارش های 
اثبات این ادعا  سازمان های اطالعات و جاسوسی آمده، 
هنوز نیازمند تحقیق و تفحص و اختصاص وقت و انرژی 

بیشتری است.
کایتلین هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا نیز در 
موضعگیری دوپهلویی که می شد در لحن آن پیام منتفی 
را خواند  علیه سوریه  امریکا  از سوی  نظامی  اقدام  بودن 

گفت: جامعه اطالعاتی ما با اطمینانی غیرقاطع ایده استفاده 
بشار اسد از سالح های شیمیایی، آن هم در مقیاسی محدود، 

در سوریه را مطرح کرده است.
موضع گیری تقریبا مشابهی نیز از سوی کاخ سفید منتشر 
شد مبنی بر اینکه جامعه اطالعاتی امریکا با اطمینانی که 
میزان آن متغیر است، طی نامه ای به اعضای کنگره اطالع 
داده که نظام بشار اسد از سالح های شیمیایی، در مقیاسی 
کوچک استفاده کرده است. این ارزیابی ها کافی نیستند و 

هنوز به شواهد »موثق و متقن« نیاز است.
روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گزارش داده یکی از مقامات 
مشی های  اتخاذ خط  مبنای  نامه  این  گفته  پنتاگون  ارشد 
استفاده از مداخله نظامی نخواهد بود. این مقام ارشد دفاعی 
آمریکا به موارد قبلی تصمیم های اشتباه آمریکا بر اساس 
ارزیابی های اطالعاتی اشاره کرده و نتیجه گیری دولت بوش 
درباره سالح های کشتار جمعی عراق را نمونه ای از چنین 

تصمیم هایی دانسته است.
با این همه جمهوریخواهان و بازهای امریکایی از فرصت 
استفاده کرده و در اظهار نظرهای تندی از اوباما خواسته اند 
که به عهدخود مبنی بر برخورد نظامی با اسد در صورت 
استفاده از سالح های شیمیایی عمل کند و به سوریه حمله 

کند.
سناتور جان مک کین، کهنه سرباز جنگ ویتنام و رقیب 
همراه  به  سال 2۰۰8  در  اوباما  باراک  اول  دور  انتخاباتی 
سناتور لیندزی گراهام، جمهوری خواه از ایالت کارولینای 
جنوبی دو تن از پیش قراوالن این حمالت هستند. مک 
کین رسما از اوباما خواسته است تا وارد فاز نظامی درگیری 
را  پایگاه های هوایی سوریه  با سوریه شده و دست کم 
بمباران کرده و نیروی هوایی ارتش سوریه را از پای در 

آورد.
مک کین همچنین معتقد است که امریکا باید مخالفان دولت 
بشار اسد را مسلح کند و از حمالت هوایی برای هدف قرار 
دادن نیروهای اسد استفاده کرده و یک پناهگاه  امن برای 

آوارگان سوری ایجاد کند.
این اظهارات تند البته محدود به سناتورهای جمهوریخواه 
کلر مک  سناتور  از جمله  نیز  ها  دموکرات  و  است  نبوده 
کاسکیل از ایالت میسوری نیز با موضعگیری های تند به 
میدان آمده اند. این آخری گفته است که حضور نیروهای 

امریکایی در سوریه ضروری است.
به خاطر  را  او  که  دارد  هم  اوباما طرفدارانی  همه  این  با 
کنند  می  تشویق  طلبانه  جنگ  صداهای  به  ندادن  گوش 
و رویکرد حساب شده او در قبال سوریه را می ستایند. 
افراد است که در عین حال  این  از جمله  برنز  نیکوالس 
نمایی هم می کند. معاون سابق وزیر  اوباما مظلوم  برای 
امور خارجه امریکا گفته است که اوباما در شرایط پیچیده 

و سختی قرار گرفته است.
راه  به مثل گذشته چراغ  اتکاء  با  نیز  از تحلیگران  برخی 
آینده، سعی می کنند ماجراهای مربوط به هفته های پیش از 
حمله امریکا به عراق در سال 2۰۰3 به یاد بیاورند، جایی 
با استناد به یک  که بوش و بلر با یکدیگر متحد شده و 
ادعای واهی مبنی بر وجود سالح های کشتار جمعی در 
علیه  را  آنها  دقیقه   ۴5 ظرف  است  قادر  صدام  که  عراق 
به جنگ  برای عزیمت  را  گیرد، همه  بکار  اهداف غرب 

متقاعد کردند.
تفاوت های امروز با آن روز این است که رییس جمهور 
از بوش و عملکردی  متفاوت  بسیار  با شعارهایی  امریکا 
متفاوت تر از او دست کم در ظاهر در کاخ سفید حضور 
دارد، متحد اصلی او در اروپا یعنی انگلیس پیشتر بی تمایلی 
خود برای ورود به جنگ را اعالم کرده و مهمتر از همه 
اینکه در پنتاگون به شدت درباره ورود به جنگ با سوریه 

هشدارهایی داده شده است.

چه کسانی مایل به ورود امریکا به جنگ هستند
ورود  به  اصراری  که  اند  کرده  اعالم  ها  اسرائیلی  ظاهرا 
نظامی آمریکا به سوریه ندارند. امر یووال اشتینیتز، وزیر 
امور اطالعاتی و استراتژیک و روابط بین الملل اسرائیل طی 
نخواسته   امریکا  از  ما  است  گفته  نیویورک  در  کنفرانسی 
ایم و حتی او را تشویق نکرده ایم تا در سوریه دست به 
اسرائیل،  که  است  این  امر  واقع  اما  بزند.  نظامی  اقدامات 
ترکیه، قطر و عربستان به شدت مایل به ورود نظامی آمریکا 
به سوریه هستند. هریک از این بازیگران منطقه ای برای 
اند که درگیر  این تمایل خود دالیل و منافعی بر شمرده 
شدن آمریکا در خاک سوریه آنها را محقق می کند. کمترین 
بار  شدن  سبک  سوریه  به  آمریکا  نظامی  ورود  خاصیت 
پیمانکاران منطقه ای و نیز افزایش ضریب امنیتی اسرائیل 
در منطقه است. به همین دلیل می توان برخی از گزارش 
ها مبنی بر اینکه سازمان جاسوسی اسرائیل، انگلیس و قطر 
پشت پرده انتشار اطالعات غلط در مورد مسأله شیمیایی 

سوریه هستند را معتبر دانست.
  چرا امریکا به سوریه حمله نمی کند؟

سوای از اینکه به راه انداختن هرگونه جنگ از سوی آمریکا 
خالف شعارها و اصول و مبانی تبیین شده از سوی باراک 
اوباما در دوران تبلیغات ریاست جمهوری او و مشی عملی 
او در دوره اول ریاست جمهوری آمریکا است و این خود 
به خود مانع از تصمیم گیری او برای حمله به سوریه می 
شود، دالیل دیگری را نیز می توان برای انجام نشدن این 
می  حمله  سوریه  به  زمانی  چه  ]آمریکا  شمرد.  بر  حمله 

کند؟[
پاسخ به این سوال که اگر آمریکا به سوریه حمله می کرد 
چه می شد؟ می تواند تا حد زیادی اصلی ترین دلیل را 

برای ما ترسیم کند.
اگر آمریکا تا کنون به سوریه حمله کرده بود در بهترین 
شرایط همین تعداد سوری مسلمان، اعم از شیعه و سنی 
و اخوانی و علوی و مسیحی در جریان مستقیم جنگ، یا 
نا امنی های بعد از آن کشته می شدند و همه این کشته ها 
به پای آمریکا نوشته می شد. حال آنکه اکنون این تلفات 
جانی خواسته یا ناخواسته به پای مسلمانان از هر دو سو 
اعم از سنی و شیعه نوشته می شود. تجربه عراق این ادعا 
را ثابت کرده است. چه اینکه هنوز بعد از گذشت ده سال 
از سرنگونی صدام، خشونت ها و اقدامات تروریستی در 
عراق قربانیان زیادی می گیرد و تعداد قربانیان جنگ عراق 
در سال های بعد از حمله آمریکا به این کشور دست کم 
ده برابر از تعداد قربانیان حمله مستقیم آمریکا به عراق بوده 
است. همین وضعیت به شکل مشابهی در افغانستان دیده 

می شود.
از سوی دیگر مادامیکه در جنگ سوریه خسارتی به طرف 
سوم، یعنی غیر مسلمانان و خصوصا صهیونیست ها وارد 
سوریه  بحران  در  درگیر  کشورهای  عمده  و  شود  نمی 
و  شده  وارد  آمریکا  باید  چرا  هستند  اسالمی  کشورهای 
خود را تبدیل به هدف تازه ای برای جریان های افراطی و 

رادیکال کند؟ ]اشتراک منافع امریکا و القاعده در سوریه[
ها  آمریکایی  برای  دیگری  منظر  از  سوریه  مهلکه  ادامه 
عمده  تجمع  محل  به  اکنون  هم  سوریه  است.  مطلوب 
افراطیون از گوشه و کنار جهان تبدیل شده که یا به دست 
بشار اسد کشته می شوند و یا می توانند ضربه یا ضرباتی بر 
پیکر بشار اسد وارد کنند. در هر دو حالت برنده این جنگ 

اسرائیل و آمریکا هستند.
  امریکا چرا تهدید می کند؟

هنوز دالیل دیگری را می توان برای وارد نشدن امریکا به 
جنگ با سوریه بر شمرد که گمان می رود مهمترین آنها 
ذکر شد. اما در اینجا یک سوال باقی می ماند و اینکه پس 

چرا امریکا تهدید می کند و رجز می خواند؟
پاسخ به این سوال از دو زاویه قابل تامل است :

حقوق  از  دفاع  به  متعهد  را  خود  امریکا  سیاسی  نگاه  از 
بشر و دموکراسی خواهی و انقالب های اخیر در منطقه 
خاورمیانه می داند. لذا به همین دلیل گاه و بیگاه حتی لب 
به سرزنش رژیم آل خلیفه در بحرین که از متحدان اصلی 
و استراتژیک واشنگتن در منطقه است می گشاید و این 
رژیم را به نقض حقوق بشر متهم می کند و خط و نشان 
هم می کشد. ساده اینکه این رفتار آمریکا صرفا یک نمایش 

و تظاهر به تالش برای اقدام است.
از نگاه روانشناسی و از منظر جنگ روانی این تهدیدها و 
جنگ های زرگری برای رفتن یا نرفتن به جنگ با سوریه 
می تواند آتش جنگی را که در آن از هر طرف کشته شوند 
به نفع آمریکا و اسرائیل است همچنان سوزان نگاه دارد و 
این امید را به شکست خوردگان یا آنهایی که در آستانه 
باالخره  و  است  راه  در  کمک  که  بدهد  هستند  شکست 

امریکا خواهد آمد.

 اوباما و پوتين صحبت تلفنی كردند
توافق بر سر افزايش تماس های اطالعاتی

نتانیاهو: ايران هنوز از »خط 

قرمز« عبور نكرده است
 

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعالم کرد که برنامه هسته ای 
ایران در آستانه عبور از »خط قرمز« است، اما هنوز از آن عبور نکرده 

است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از اورشلیم، نخست وزیر اسراییل که 
بیت نو،  و  لیکود  احزاب  ائتالف  مسؤوالن  جمع  در  دوشنبه  دیروز 
اظهار  این کشور پخش می شد،  رادیو  از  سخن می گفت و همزمان 
داشت: »ایران هنوز از خط قرمزی که من در سازمان ملل متحد ترسیم 

کردم عبور نکرده است.«
با این حال وی اضافه کرد که »ایران به طور سیستماتیک به این خط 
از آن  به این کشور اجازه عبور  قرمز نزدیک شده و ما نمی توانیم 

را بدهیم.«
جریان  در  گذشته  سپتامبر  اسرائیل،  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین 
سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با توضیح مراحل 
پیشرفت ایران در زمینه غنی سازی اورانیوم، خط قرمزی را ترسیم 
کرد که به اعتقاد او، ایران با گذشتن از این خط توانایی ساخت سالح 

اتمی را خواهد داشت.
این در حالی است که آقای نتانیاهو، مدت هاست که خواستار ترسیم 
یک »خط قرمز مشخص« برای ایران، با استفاده از تهدید حمله نظامی 

علیه این کشور، از سوی جامعه جهانی به ویژه دولت آمریکاست.
چاک هیگل، وزیر دفاع امریکا، در جریان سفر هفته گذشته خود به 
اسرائیل، بار دیگر بر تعهد آمریکا به حفظ امنیت اسرائیل تأکید کرد.

به  میلیاردها دالر سالح،  قرارداد فروش  این سفر،  وی همچنین در 
ویژه موشک و هواپیمای جنگی، به اسرائیل را امضا کرد.

وزیر دفاع آمریکا گفت که این قراردادها پیام روشنی به ایران است تا 
از رسیدن به سالح اتمی منصرف شود.

اسرائیل در  امریکا و  میان  اختالفی  اضافه کرد که هیچ  آقای هیگل 
زمینه باز داشتن ایران از دست یابی به سالح اتمی وجود ندارد.

این در حالی است که هیچ گاه اسرائیل احتمال حمله نظامی به ایران 
را رد نکرده است.

کشورهای غربی و اسرائیل ایران را متهم می کنند که فعالیت های 
هسته ای اش اهداف نظامی نیز دارد، اما ایران این اتهام را تا کنون رد 

کرده است.

                    محمدرضا نوروزپور/ خبرآنالین

آيا تهديدهای اخير 
امريكا كه ناشی 

از انتشار گزارشی 
مبنی بر استفاده اسد 

از سالح شيميايی 
است به معنی حمله 

نظامی به سوريه 
است؟
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بخش سوم و پایانی

کار یا سوهان روح؟
  برای تغییر تالش کنید 

همسر شما نیاز دارد تا تغییراتی در وضعیت کاری اش ایجاد کند. این تغییرات 
یا  باشد.  جدید  شغل  یک  دنبال  باید  او  شاید  باشند.  متفاوت  است  ممکن 
تغییراتی اصالحی در رفتارش بدهد و نگرشش را تغییر بدهد. اگر همسرتان 
به دنبال شغل دیگری  ناراحت است، تشویقش کنید که  به خاطر نوع کارش 
باشد. اما پیدا کردن یک شغل جدید، کار ساده یی نیست. ممکن است بارها و 
بارها پیشنهادهای کاری رد شوند. در این وضعیت، ناامیدی همسرتان بیشتر 
می شود. از یک طرف، از شغل فعلی اش ناراضی است و از سوی دیگر، برای 
نقش  باید  که  هستید  شما  این  هم چنان  بنابراین  نمی شود؛  تأیید  جدید  کار 

حمایت گری را ایفا کنید و انگیزه بدهید. 
  عصبانی نشوید و نادیده بگیرید 

همان طور که توقع دارید همسرتان حمایت ها و مراقبت های تان را بپذیرد، او 
هم از شما می خواهد ناراحتی ها، عصبانیت ها و افسرده گی هایش را فراموش 
همسرتان  رفتار  از  دارید  حق  شما  نکنید.  تاکید  آن ها  روی  بر  مدام  و  کنید 
اما  باشید.  داشته  استرس  بدون  و  شاد  رابطۀ  یک  بخواهید  و  ناراحت شوید 
اگر کمک ها و  ندارد و حتا  مناسبی  کنید که همسرتان وضعیت  اکنون درک 
راه،  بهترین  کنید.  کنترل  را  خودتان  نپذیرفت،  به راحتی  را  حمایت های تان 
کنید و در عین حال،  آگاه  از شرایط و احساسات تان  را  او  گفت وگو است. 

شخصیت حمایت گرتان را حفظ کنید. 
  خودخواه نباشید 

با روشی مثبت مدیریت می کند، دیگر  نارضایتی در کارش را  اگر همسرتان 
نیاز نیست که به دنبال تغییر شغل برای همسرتان باشید. فقط تغییراتی کوچک 
ایجاد کنید. مثاًل اگر همسرتان معلم مکتب است و این کار را دوست دارد، 
شاید الزم باشد که فقط مکتب را تغییر بدهد، نه این که دنیال یک کار جدید 

یا حرفۀ دیگر باشد. 
یا  از مکتب  این باشد که محل کارش  نارضایتی همسرتان  مثاًل ممکن است 
کودکستان و یا خانه دور است. در این صورت فقط کافی ست شرایط را بهتر 
کنید. بدون شک هر تغییری می تواند مشکالت جدیدی در زنده گی تان ایجاد 
کند. بنابراین باید تصمیم بگیرید که آیا این تغییرات به نفع شماست و یا باعث 

مشکالت دیگری می شود. 
بیایید و یک وضعیت متفاوت را فرض کنید. همسرتان در تمام زنده گی اش 
برای رسیدن به موقعیت مالِی خوب کار کرده است، اما هرگز از کاری که انجام 
داده راضی و خوشحال نبوده، ولي با این حال رفاه شما و فرزندان تان را تأمین 
کرده است. اکنون فرزندان تان بزرگ شده اند و موقعیت مالی شما ایده آل است، 
اما همسرتان هنوز از کارش راضی نیست. او باالخره تصمیمش را گرفته و 
می خواهد به رویایش برسد، ولی کار مورد عالقۀ همسرتان درآمد زیادی ندارد 

و ممکن است زنده گی تان به یک باره تغییر کند. 
مسلم است در شرایطی که شما با معاش باال زنده گی کرده اید، پذیرش این تغییر 
بزرگ کار بسیار سختی است. اما اگر همسرتان سال ها با وجود بی عالقه گی 
و نارضایتی از کارش فقط برای بهبود اوضاع مالی خانواده تالش کرده باشد، 
آیا حق ندارد بعد از این، کار دل خواهش را انجام بدهد؟ آیا شما نیز می توانید 
از خواسته های تان چشم بپوشید و اجازه بدهید همسرتان به رضایت از کار 

برسد؟ 
تاثیر زیادی در زنده گی شما خواهد گذاشت. ممکن  تغییر شغل بدون شک 
تغییر  زنده گی  برنامه های  در  شاید  یا  شود.  کمتر  یا  بیشتر  شما  درآمد  است 
ایجاد کند. حتا ممکن است باعث جابه جایی و تغییر مکان زنده گی تان شود. 
هر کدام از این تغییرات می تواند براي شما قابل درک و یا غیرقابل پذیرش 
باشند. با همسرتان دربارۀ تاثیر این تغییرات بر زنده گی فردی و خانواده گی تان 
حرف بزنید. هر تغییر شغلی باید با هماهنگی و رضایت شما و همسرتان باشد 
باید  تنها راه رسیدن به یک توافق مطلوب است. هر دوی شما  و گفت وگو 
واقع بین باشید. ممکن است این تغییرات واقعًا به نفع زنده گی باشند و هر دو 
خوشحال و راضی شوید؛ پس ترس را کنار بگذارید و رویاهای تان را دنبال 

کنید. 
نسبت  واقع گرایی  و  متقابل  درک  صبوری،  با  سازش.  و  توافق  یعنی  رابطه 
سالم  رابطۀ  یک  در  بسازید.  را  تغییرات  همسرتان،  و  خود  خواسته های  به 
همیشه می توانید به یکدیگر کمک کنید تا به رضایت و آرامــــش از زنده گی 

شخصی تان برسید.

          نويسنده: دونا.م. هوگز
گسترش سریع و روزافزون شبکۀ انترنت، 
به تبلیغات صنعت گردش گرِی جنسی ـ به 
ویژه جهِت ساکنان اروپای غربی و امریکا 
این  در  است.  بخشیده  دوچندان  رونقی  ـ 
جنسی،  تورهای  نظیر  خدماتی  تبلیغات 
زنان  انترنتی  فاحشه خانه ها و سفارش های 
روسپی در کشورهایی نظیر تایلند، فیلیپین 

و کیوبا ارایه می شود. 
بی شک در این وضعیت، عالوه بر گسترش 
قاچاق زنان و کودکان، ضربات سنگینی بر 
حقوق انسانی زنان و کودکان وارد شده و 
آن ها را به یک کاالی جنسی جهت مردان 

هوس ران گردش گر، تبدیل نموده است.
مبلغان تورهای جنسی، اندام ها و جنسیت 
زنان را در کل کرۀ خاکی و از طریق شبکۀ 
شبکه،  این  می گذارند.  حراج  به  انترنت 
در  زنان  فروش  جهت  بین المللی  ارتباط 
مردان  جهت  ویژه  به  و  جهانی  بازار  یک 
است.  آورده  به وجود  کشورهای صنعتی، 
در دو سال گذشته، امکانات چندرسانه یی 
انترنت  شبکۀ  به  تصویر(  و  )صوت 
گرافیک،  رنگ،  تبدل  که  شده  افزوده 
متحرک  تصاویر  و  صدا  انیمیشن،  عکس، 
ویژه گی های  این  است.  نموده  ممکن  را 
سریع  رشد  به  انترنت،  نوین  و  پرشور 
گوناگون  بخش های  در  تجاری  منافع 
شبکه منجر گردیده است که در این میان 
در  پیشگامان  از  یکی  سکس«  »صنعت 
تبلیغات  ویژه گی هاست.  این  از  استفاده 
و  فاحشه خانه ها  جنسی،  تورهای  ویژۀ 
افرادی  آن  در  که  )بارهایی  استریپ بارها 
کاماًل برهنه می شوند( به سهولت و بدون 
انترنت ارایه  کم ترین محدودیتی در شبکۀ 
می کنیم:  مرور  را  مثال  چند  می گردد. 
به  امروزه  انترنتی،  گفت وگوی  اتاق های 
مکانی جهت تبادل اطالعات در توصیه ها 
یافتن  و  جنسی  گردش گری های  برای 
زنان روسپی در کشورهای مختلف تبدیل 
چه گونه گی  نظیر  اطالعاتی  است.  شده 
تلیفون ها،  شماره  هوتل ها،  قیمت   سفر، 
الکولی،  مشروبات  قیمت  تکسی ها،  کرایۀ 
انواع  و  شده  ارایه  جنسی  خدمات  قمیت 
اتاق ها  این  در  می توانید  راحتی  به  را  آن 
بیابید. تصاویر مستهجن این سفرها نیز در 

دسترس همه گان است. 
امریکایی،  مرد  یک   1995 تابستان  در 
برای اولین بار »تورهای جنسی« به مقصد 
انترنت  شبکۀ  در  را  دومینیکن  جمهوری 
تبلیغ نمود. این تور ۴ روزه با همراهی یک 
در  کاربردی  اطالعات  ارایۀ  جهت  راهنما 
زنان  با  ارتباط  و  یافتن  چه گونه گی  مورد 
روسپی و هم چنین یافتن گروه های عیاشی 
دهانی  سکس  با  تورها  این  می شد.  ارایه 
توسط یک زن جذاب که از سوی راهنمای 
در  یا  و  بود  همراه  می شد،  انتخاب  تور 
در  جنسی«  »تعطیالت  به  مربوط  تبلیغات 
کاستاریکا که با ارایۀ راهنمای گردش گری 
)زنان روسپی بومی( همراه بود، با طوالنی 
راهنماها  تعویض  امکان  تور  زمان  شدن 
سکسی  مبتذل  شوهای  بود.  ممکن  نیز 
مهم  بخش های  از  یکی  به  تایلند  در  نیز 
گردش گری تبلیغ شده در اینترنت بدل شده 
است. از تصاویر زنان کاماًل عریان نیز در 

این تبلیغات استفاده می شود.
به  سفر  به  مربوط  تبلیغات  از  یکی  در 
ارایۀ تصویر یک زن همراه  با  فیلیپین، که 
است، وی از شما دعوت می کند که جهت 
این  در  با وی همراه شوید!  فیلیپین  دیدن 

مکانی  عنوان  به  کشور  آن  از  تبلیغات 
جذاب و هیجان انگیز نام برده شده است. 
در این تبلیغات به اختصار به وجود زنان 
ارایۀ  با  و  کشور  جای  همه  در  روسپی 
به  است.  شده  اشاره  آنان  قیمت  لیست 
عشق  پیرامون  حرف ها  همۀ  می رسد  نظر 

و زناشویی دور می زند.
راهنمای  یک  ارایۀ  دیگر،  تبلیغاتی  در 
تبلیغ  تورها  این  جهت  اختصاصی  مؤنث 
شده است. در این تبلیغات اشاره شده که 
باید به مدیر تور و نه زن  کلیۀ دستمزدها 
پرداخت گردد، اما پرداخت انعام فراموش 
به  زنان  این  که  گفته می شود  یا  و  نگردد! 
سن، ظاهر و ثروت شما توجهی نخواهند 
لیستی  ارایۀ  با  دیگر  تبلیغی  در  کرد. 
آنان  آدرس های  مختلف،  زنان  از  مصور 
این  همۀ  می شود.  فروخته  خریداران  به 

فاحشه خانه ها  سودآوری  برای  تبلیغات 
مفید  نیز  مشروب فروشی ها  و  هوتل ها  و 

خواهند بود.
برخالف  دختران  انترنتی  سفارشات  در 
در  همسر  یافتن  عنوان  به  که  آن چه 
کشورهای دیگر تعبیر می شود، اکثر مردان 
پس از سفر به آن کشورها و ازدواج با آن 

دختران، آنان را ترک می کنند.
در گردش گری جنسی و سفر به مکان های 
موجود  محدودیت های  افراد  هیجان انگیز، 
در  داشت.  نخواهند  را  خود  منازل  در 

نوع  همه  امکان  مردان  خارجی،  شهرهای 
سوءاستفاده و بدرفتاری با زنان و دختران 
را به روش هایی که در کشورهای خودشان 
است،  پردردسر  یا  و  خطرناک  بسیار 
مردان،  از  تعدادی  برای  داشت.  خواهند 
دختران  وجود  دلیل  به  بانکوک  جذابیت 
بسیار جوان و روش های شبیه به برده داری 
به  سفر  انترنتی  تبلیغات  در  است.  آن  در 
بانکوک، به رضایت مردانی که پیش از این 

به تایلند سفر کرده اند، اشاره شده است.
آزار  نژادی،  تبعیض  پرقدرت  نیروهای 
زنان، تسلط کشورهای قدرتمند و استعمار 
اقتصادی در فروش زنان جذاب و شهوانی 
توریسم  مکان های  اکثر  گردیده اند.  متحد 
و  تایلند  نظیر  جنوبی  نیم کرۀ  در  جنسی 
با  را  خود  فعالیت  آغاز  سال های  فیلیپین 
توسط  روسپی  زنان  به  مربوط  تقاضای 

با  و  است  نموده  آغاز  امریکایی  نظامیان 
ترک ارتش امریکا، دالالن محبت )قوادان( 
بازار  صنعت،  این  در  فعال  کارگزاران  و 
فیلیپینی  و  تایلندی  زنان  برای  را  جدیدی 
جاپان  مقاصد  به  جنسی  تورهای  جهت 
این  فزایندۀ  سود  کرده اند.  پیدا  اروپا  و 
فراملیتی،  شرکت های  نصیب  تورها 
خطوط هواپیمایی، هوتل ها و رستورانت ها 

می گردد.

تبلیغ شرم آورِ تورهای جنسی 
در انترنت

اکثر مکان های توریسم جنسی در نیم کرۀ جنوبی نظیر تایلند و 
فیلیپین سال های آغاز فعالیت خود را با تقاضای مربوط به زنان 
روسپی توسط نظامیان امریکایی آغاز نموده است و با ترک ارتش 
امریکا، دالالن محبت )قوادان( و کارگزاران فعال در این صنعت، بازار 
جدیدی را برای زنان تایلندی و فیلیپینی جهت تورهای جنسی به 
مقاصد جاپان و اروپا پیدا کرده اند. سود فزایندۀ این تورها نصیب 
شرکت های فراملیتی، خطوط هواپیمایی، هوتل ها و رستورانت ها 
می گردد

بخش نخست



            مسعود حسن زاده
به تازه گی، هنرمند مشهور افغانستان فرهاد دریا، در نبشته یی 
بررسی وضعیت موسیقی طی ده سال گذشته  به  شتاب زده، 
در افغانستان پرداخته است. نبشته یی که به خیال من، حاصل 
مراجعه از نوع ژورنالیستیک و بی پرسش به »وضعیت« است. 
و هم نگاهی بیرونی و ماهوی دارد به موسیقی افغانستان. اما 
بدیهی ست که نوشتۀ ایشان به برخی نقایص محرزِ این وضعیت 
می پردازد و تالش می کند سبب ها و چه گونه گِی پدید آمدِن 
چنین وضعیتی را جست وجو کند. اما نوشتۀ حاضر، صرفاً در 
پی ارایۀ پاسخ به برخی ابهامات، کمبودها و اشتباهاِت نوشتۀ 
ایشان نیست؛ بلکه تالش می کند فراتر از این، به ترسیم مواضع 
نسل جدید موسیقی در افغانستان بپردازد، چون مخاطب خاِص 
ایشان در آن نوشته، طیف وسیعی از نوگراها و تجدیدنظرطلبان 
در موسیقی افغانستان است. در عین زمان، این نوشته تالش 

می کند تا کروکِی دقیق تری از وضعیت نیز ترسیم کند.
  قبل از موسیقی زیرزمینی، موسیقی سرزمینی

از  یکی  نهادن،  نام  کرد.  آغاز  نام گذاری ها  از  باید  نخست 
موثرترین شیوه ها برای تعیین کردن است و همواره بخش اعظم 
محتوای »نام نهاده شده« را نامِ آن تعیین می کند. و ما معموالً 
می گویند  وقتی  می گذریم.  »تعیین گری«  این  کنار  از  آسان 
»موسیقی افغانی«، دقیقاً چه چیزی را نام گذاری کرده اند؟ این 
ترکیِب دو کلمه یِی سهل و ظاهراً موجه، حاصل کدام بازِی 

زبانی است و معطوف به کدام قدرِت تعیین کننده؟
موجه اش،  و  ظاهر سهل  برخالِف  افغانی«  »موسیقی  ترکیب 
بی پاسِخ  پرسش های  و  فراوان  مجادله های  موضوع 
بی شماری ست. هم از لحاظ روش شناسی در موسیقی که بیشتر 
تمایل به دسته بندی سبکی دارد تا هرنوع تقسیم بندی اتنیکی، 
و هم از دید تاریخی، ترکیب »موسیقی افغانی« دچار چالش و 
بحران است. چون این »تعیین گری« تالش می کند طیف وسیع 
قرار  نامی واحد  از سنت های موسیقایی را تحت  متنوعی  و 

دهدـ که نمی تواند و ممکن نیست. 
افغانستان، سنت های موسیقیایِی متنوع و گاه متناقضی دارد که 
با شمار زیادی از کشورهای هم جوار و گاه حتا دور، مشترک 
است. اما شاید منظور از موسیقی افغانی، میراث استادان هندی 
از  با شماری  زمان  مرور  به  که  باشد  امیرشیرعلی خان  دربارِ 
دیگر  گونه یی  و  شد  مخلوط  بومی  موسیقیایی  سنت های 
اشتباه  »تعیین گری«  این  هم،  این صورت  در  آورد.  به وجود 
است. این نام گذاری اما بیشتر نوعی »تعیین گری« سیاسی ست 
و در راستای یک استراتژی تاریخی دیرینه؛ استراتژی یی که به 
عنوان یک نسخۀ سیاسی برای بحران هویِت این سرزمین، از 
تمام اقلیت های فرهنگی، زبانی، مذهبی و قومی می خواهد تا 
تمام پیشینۀ تاریخی و فرهنگِی خود را واگذاشته و حول محورِ 
نامِ یک قوم به توافق رسیده و آن نام را پاسخی بسازند برای 

مشکل هویِت این سرزمین. 
با این استدالل، این تعیین گری چیزی بیش از داللتی سیاسی 
افغانی«،  »موسیقی  نام  به  چیزی  چون  نیست.  استراتژیک  و 
موسیقی  یا  ملل  موسیقی  بحث  در  ندارد.  امکان  و  واقعیت 
سرزمینی، که تقسیم بندی یی تاریخِی معطوف به مقولۀ ملت 
است، برای نسبت دادن ژانر خاص هنری به سرزمینی خاص، 
نخست باید مقولۀ ملت وجود  داشته باشد و در مورد سایر 
مولفه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسِی آن نیز توافق عمومی به 
وجود بیاید. چیزی که در جغرافیای سیاسی یی به نام افغانستان 

وجود ندارد.
  موسیقی بومی، تعامل یا عقب نشینی؟

آن چه در سطح و در فضاهای رسمی و کمتر اکادمیک از چندین 
دهه بدین سو به نام موسیقی افغانی )از هر نوعش( در افغانستان 
حرام زاده یی ست  می شود،  دیده  و  شنیده  و  تجلیل  و  تکریم 
ترکیبی که خوِن چندین پدر در رگ هایش جاری ست. به همین 
دلیل، هر نوع دیدگاه اصالت طلبانه و بنیادگرایانۀ معطوف به 
نام نگاشت هایی از این دست دچار سوءتفاهم هستند. موسیقی 
در افغانستان دهه هاست در مواجهه قرار دارد؛ مواجهه یی که 
به تعامل دعوت می کند و گاه چون آن چه وارد شده است، در 
موضع قدرت قرار دارد، تهدید به مرگ آنی یا تدریجی می کند. 

این مواجهه گاه به تهاجم می انجامد.
ورود استادان موسیقی هندی در سال 1897 میالدی در زمان 
امیرشیرعلی خان و حمایت دربار از آن موسیقی در حقیقت، 
آغاز فصل تهاجم علیه موسیقی بومِی این خطه بود. موسیقی یی 
که در جغرافیای افغانستان محصور نبود. آن موسیقی از موضع 
قدرت ترویج شد و با حمایِت شاه و دربار، اشرافیتی غریب در 
موسیقی به وجود آورد که نتیجه اش گرفتن تریبیون های رسمی 
و امکانات رشد و تحول بود. از آن زمان به بعد، فراخور اوضاع 
و  بوده،  مواجهه  در  افغانستان  موسیقی  اجتماعی،  و  سیاسی 

به تدریج تن به تعامل و گاه عقب نشینی داده است.
سبب های عقب نشینی موسیقی بومی، نیاز به یک بررسی عمیق 
جامعه شناختی دارد که در حوصلۀ این نوشتار نمی گنجد، اما 
حافظۀ تاریخِی ما دالیل تعامل موسیقی بومی با آن چه بر او 
وارد شده است را خوب به خاطر می آورد. بخشی از این تعامل، 
حاصل روند طبیعِی جوامع است، دوره های تاریخی مختلف، 
که  می کنند  بازتولید  و  تولید  هم  را  مختلفی  نیازمندی های 
شکل ها و قالب های کهنه ناگزیر از تعامل با نیازمندی های تازه 
هستند. اما بخش دیگر و ویژه تِر این تعامل سنت های موسیقایی 
افغانستان حداقل در تاریخ معاصر یعنی 5۰ سال گذشته، با 

دگرگونی وضعیت کِل جهان نیز ارتباط تنگاتنگ دارد.
 جهان بعد از دو جنگ جهانی، وارد یک مرحلۀ تازه و پُرشتاب 
شد. هرچند سهم جغرافیای سیاسی به نام افغانستان در تولید 
و حتا بهره مندی از این شتاب اندک و ناچیز بود، اما با آن هم 
این شتاب شکل زنده گی و باورها را تغییر داد و به تبع آن، 
دلیل،  همین  به  آورد.  به وجود  نیز  را  تازه یی  ضرورت های 

موسیقی بومی ناگزیر از تعامل با انواع موسیقی های وارداتی از 
جهان های دیگر و سنت های موسیقیایی دیگر بود. اما طی ده 
سال گذشته، بعد از امارت طالبان که دورۀ سکوت در موسیقی 
افغانستان قلم داد می شود )که چنین نبود(، سرعت این تعامل و 
در مواردی اندک گفت وگو میان سنت های موسیقیایی مختلف، 
به مراتب بیشتر از چند دهۀ گذشته بود. محصول این تعامل 
فقدان  و  بی سامانی  هرج ومرج،  نوعی  بازتولید  گفت وگو،  و 

معیارهای سنجش می باشد.
  پدرخوانده گی و بحران مشروعیت

بدیهی ست که این شتاِب هدف گم کرده و این فضای سیاِل 
بدون سانسور مستقیم، در حاشیه ها انواع سلیقه های ویژه تری 
را نیز خلق می کند. حاال پرسش چه گونه سامان دادن به این 
بازار مکاره، مطرح می شود، و این جاست که میل پدرخوانده گی 
زده  دامن  پیش کسوتان  از  زیادی  در شمار  این وضعیت،  بر 
می شود. اکنون بعد از ده سال، باید به ترسیم دقیِق این میداِن 
پدرخوانده گی  به  کرد،  اقدام  زودتر  که  هر  پرداخت.  جنگ 
این  دقیِق  کروکی  تشخیص  برای  اما  است.  شده  نزدیک تر 

بی سامانی، ناگزیر باید تقسیم بندی های دیگری را ایجاد نمود:
1ـ موسیقی رسانه یی

این موسیقی پس از سال 2۰۰3 و هم زمان با به وجود آمدِن 
برای  شخصی  و  غیردولتی  دیدارِی  و  شنیداری  رسانه های 
آمد.  به وجود  وارداتی،  موسیقی های  انواع  با  جای گزینی 
سهولت های تکنولوژیک از یک طرف و نوعی شبه بازار مساعِد 
رسانه یی برای مصرف این محصول، باعث رشد فراواِن این نوع 
موسیقی گردید تا جایی که اکنون و بعد از بیشتر از ده سال، 
معیار ارزش یابی عمومی در مورد یک اثر موسیقی، بیشتر پخش 
و نشر شدِن آن از طریق این رسانه هاست. کعبۀ آمال شایقین 
موسیقی  جشنوارۀ  و  افغان  ستارۀ  موسیقی،  این  مخاطبین  و 

تلویزیوِن آریاناست. 
2ـ موسیقی پروژه یی

ذی نفع  کشورهای  و  )دونرها  سیاسی  وضعیت  مدیران 
عماًل  را  دموکراسی  تحقق  که  آن جایی  از  افغانستان(  در 
هم چون یک پروژه دنبال می کنند، نیازمند اجرای این پروژه 
در بخش های مختلف هستند. هرچند بخش اعظِم پول های 
نظامی می شود  برنامه های  افغانستان، صرف  به  اهدایی  کالِن 
و مقدار ناچیزی به حوزۀ مسایل فرهنگی تعلق می گیرد، اما 
آنان می دانند که بخش های فرهنگی می تواند ویترین مناسبی 
به  باشد.  فعالیت ها و پول خرج  کردن های شان  نمایش  برای 
همین دلیل، از هر اقدام فرهنگی که موازی با استراتژی های شان 
باشد و بتواند تصویری زیبا و ویترینی از اعمال شان نشان دهد، 
استقبال می کنند. آگاهی از این نیت دونرها، بازاری بی سابقه 
موسیقی  نوعی  رو،  همین  از  آورد.  وجود  به  موسیقی  برای 
علم  قد  دموکراسی سازی و صلح  پروژۀ  با  موازی  پروژه یی، 
کنسرت های  زودی  به  بودند.  اولین ها  زرنگ ترین ها،  کرد. 

به  را  کار  پوروپوزل ها  مبلغ  افتاد.  به راه  دالری  چندصدهزار 
این  نیز تماشاگِر  افغانستان  نقاط  ناامن ترین  جایی کشاند که 
که  موسیقی یی  شدند.  پروژه یی(  موسیقی)موسیقی  تازۀ  نوِع 
وضعیت را تأیید می کند و با عبارات و توصیف های مدیریت 
شده و پُرجال، تالش می کند آن شادی پیش کشی را در رگ های 
میلیون ها انساِن کارد به استخوان رسیده و غارت شده به وسیلۀ 
حاکمان، تزریق کند و نوعی قناعِت ُکشنده را ترویج نماید. 
موسیقی یی که از مردم دعوت می کند در مقابل حیف ومیل و 
غارت میلیون ها دالر پول اهدا شده توسط گروهی از حاکمان 
و زورگیران، خویشتن داری کنند و سرگرم پروژۀ وحدت ملی 
باشند و سفیهانه لبخند بزنند و به عطیه یی به نام صلح بیاندیشند 
که قرار است غربی ها برای شان تحفه دهند. اما در ماهیت و در 
نهایت، میلیون ها دالری که در این راه مصرف شد، صرف نوعی 
دهن کجی به طالبان بود و نمایش زورآزمایی دونرها با آنان، و 
هیچ ثمرۀ دیگری نداشت. اما شماری اندک از زرنگ ترین ها، 
پول های کالن به جیب زدند و در الیه های سطحی مخاطبین، 

به فوق ستاره های پُرجال اما مشکوک بدل شدند.
3ـ موسیقی یی که عقب نشینی کرده است

رسانه یی،  موسیقی  وسیلۀ  به  بومی  و  فولکلور  آثار  بازتولید 
اعظم  بخش  کرد.  عقب نشینی  به  مجبور  را  بومی  موسیقی 
ترانه هایی که طی این ده سال تولید و نشِر مکرر شده اند، یا 
ترانه های فولکلور هستند و یا به نوعی وام گرفته از سنت های 
موسیقی بومی افغانستان. اما این فقط موسیقی بومی نبود که 
عقب نشینی کرد. موسیقی خراباتی نیز تمام وکمال فضا را در 
اختیار موسیقی رسانه یی گذاشت و خود به تلنگرهای خفیف 

و متناوب و کمیاب مبدل گشت.
4ـ مواضع آن فیل پنهان در اتاق / موسیقی آلترناتیو

حاال این فضای به ظاهر پلورال می بایست بر اساس قوانین 
طبعی، ضد خود را نیز در بطِن خود پرورانده باشد. باید نوعی 
»دیگری« نیز نطفه بسته و متولد شده باشد. »دیگری« که از 
این همه همهمه و خوش خیالی و مصادره عبور کند و به طور 
کامل، صورت مسأله یی تازه بنویسد. این »دیگری« اما نمی تواند 
آنی و سفارشی و سطحی باشد، چون قرار است در برابر کل 
بکشد. چه  به چالش  و  کند  و سوال طرح  بایستد  وضعیت 
چیزی مصادره شده است و چرا؟ چه چیزهایی پنهان شده اند؟ 
کجاها ماست مالی شده اند؟ و حتا عمیق تر: موسیقِی ما چه کرده 

است و چه می کند؟
این »دیگری« ناگزیر باید انرژی های مخالف را از درون خودِ 
این فرهنگ استخراج کرده و به نیرویی عظیم برای مقابله مبدل 
کند. موسیقی الترناتیو افغانستان، نه بستۀ سفارشی غربی ها و 
نه بازتولید تجربه های ایرانی ها و پاکستانی ها و هندی هاست. 
موسیقی الترناتیو افغانستان برخالف تصوری که آگاهانه دامن 
نوعی  حاصل  و  طالبان  دورۀ  حفقاِن  محصول  می شود،  زده 
آگاهِی بالقوه از ضرورت تحول موسیقی در افغانستان است. 

و  واهی  ادعاهای  از  شماری  موسیقی،  این  دیدن  بهتر  برای 
کج بینی ها و عقده ها را باید عقب زد و به مطالعۀ بدون تعصب 

در مورد آن پرداخت. 
اکثراً دورۀ طالبان را دورۀ سکوت در موسیقی افغانستان می نامند، 
در حالی که چنین نبود. شمار زیادی از جوانان حتا در همان 
خفقان، مشغول فراگیری به گونۀ خودآموز، ایجاد و پی ریزِی 
حرفی تازه در موسیقِی افغانستان بودند. »گروه مورچه ها« که 
در سال 2۰۰5 برای نخستین بار در افغانستان موسیقی راک 
تولید کرد، حاصل بیش از 1۰ سال کار و فراگیری و آزمون و 
خطا توسط چند جوان بود که همه زیر خفقاِن طالبان و با بازی 
کردن با جان های شان و در چمبرۀ فقر و ناداری، می آموختند 
و ایجاد می کردند. سایر تحرکات در حوزۀ موسیقی آلترناتیو 
افغانستان نیز محصول سال ها کار و تجربه اندوزی و آزمون و 
خطا بوده است. بدیهی ست که این موسیقی هنوز در ابتدای 

راه قرار دارد.
 کج فهمی دیگری را که باید کنار زد، طرح موضوع انحرافِی 
»موسیقی زیرزمینی«ست. هیچ یک از دست اندرکاران موسیقی 
آلترناتیو افغانستان، تا حال محصول کارِ خویش را »موسیقی 
زیرزمینی« خطاب نکرده اند. در قوانین افغانستان هم حداقل بر 
روی کاغذ، هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای بروز و حضور 
)موسیقی  ترکیب  این  اطالق  ندارد.  آلترناتیو وجود  موسیقی 
تیوری توطیه در  با هدف پرورش شک و  بیشتر  زیرزمینی( 
اذهان عامه و ایجاد بدبینی صورت می گیرد و در ادامۀ همان 
مقولۀ »تعیین گری« مطرح می شود. این موسیقی نه تنها طی این 
سال ها زیر زمین نبوده است، که کم کم و به تدریج سنگرهای 
پوشالی موسیقی رسمی، موسیقی پروژه یی و موسیقی رسانه یی 
را افشا و از بین برده و تریبیون های خاِص خود را نیز ایجاد 
کرده است. گروه مورچه ها طی دو سال گذشته، بیشتر از 25 
کنسرت اجرا کرده است که همه به روش همکارِی متقابل و 
بدون هزینه و پوروپوزل و تمویل کننده برگزار شده اند. سایر 
گروه ها و دست اندرکاران موسیقی آلترناتیو نیز همین وضعیت 
متوجه  را  موسیقی  جدِی  مخاطبین  تدریج  به  و  دارند  را 
زمزمه های تغییر در موسیقی افغانستان کرده اند. مجلۀ مشهور 

و حرفه یی موسیقی »رولینگ استون« گروه موسیقی متال افغانی 
)منطقۀ ناشناخته( را نمایندۀ فرهنِگ مخالف مطرح کرده است. 
گروه ایندی راک »رویاهای کابل«، شناخته ترین گروه موسیقی 
افغانستان بعد از تحوالت اخیر در جهان است. گروه هارد راک 
اکنون گروهی شناخته شده  با نوآوری هایش  »صفحۀ سفید« 
در میان طیف وسیعی از مخاطبین جدِی موسیقی ست و گروه 
»مورچه ها« که نخستین گروه موسیقی راک و بلوز در افغانستان 
نیز می باشد، در شناساندِن کارکرد اجتماعی و اعتراضِی موسیقی 
ده ها  است،  داشته  بی سابقه یی  موفقیت های  افغانستان،  در 
رپ خواِن جوان و پُرانرژی در گوشه گوشۀ افغانستان، فرهنگ 
آلترناتیو و »دیگربوده گی« را وسعت می دهند و سهم ویژه یی در 

باطل کردِن تصورات مرکزگرایانه و تنگ نظرانه دارند.
این  موسیقی،  رسمی  فضای  تیکه داران  که  بدیهی ست  حاال 
زمزمۀ تغییر را برنتابند و در صدد بایکات، تحریف و مصادرۀ 
آن برآیند و برای حفظ تریبیون های شان از افشا شدن و از بین 
افکار عامه شوند.  به فکر مدیریت فضای موسیقی و  رفتن، 
اما پیشنهاد موسیقی الترناتیو به ایشان این است که برگردند 
افتاد؛ زمانی که  اتفاق  به تجربه یی مشابه که در دهۀ شصت 
نسلی تازه با نیازمندی های موسیقیایی تازه، اقدام به ایجاد و 
خلق آثاری کرد که از دید اصحاب موسیقی رسمی، یک سره 
بی ربط و سطحی می نمود. ظاهر هویدا، ناشناس و خیلی های 
تا فضا برای  بینشی وسیع اجازه دادند  با بزرگواری و  دیگر 
این نسل باز شود و در مواردی حتا مساعدت های درخور نیز 
کردند. آن ها در آن زمان با بینش وسیعی که داشتند، دریافتند که 
این نوع موسیقی با تمام کاستی ها و بحران هایش، برآیند سبک 
زنده گی تازه و پاسخ نیازمندی های عصری ست که آن ها با آن 
فاصله دارند. آنان به دنبال تیکه داری و پدرخوانده گی موسیقی 
افغانستان نبودند و خاک به چشم عالقه مندان و مخاطبین شان 
مقوالتی  و  انحرافی  موضوعات  طرح  با  هرگز  و  نزدند 
تنگ دستی  و  فقر  در  نکردند.  آشفته تر  را  فضا  من درآوردی، 

زیستند و خلق کردند و به همین دلیل جاودانه شدند.
مورد  در  »تعیین گری«  و  داوری  برای  این که:  آخر  سخن  و 
هر مقوله یی، نخست باید با جهان بینی و خاستگاهِ آن پدیده 
با آن رابطۀ  به طور ملموس  نزدیک و  از  آشنایی و هم چنین 
متقابل داشت؛ رابطه یی پویا و به دور از تعصب. شرایط حاضر 
در  اگر  ندارد.  با دهۀ شصت  به هیچ وجه شباهتی  افغانستان 
ثغورِ  و  حدود  تعیین  و  سانسور  برای  کمیسیونی  آن زمان 
حرکت های جدید وجود داشت، امروز نیز موجودیت چنین 
واقعیت  از  به دور  و  بی ربط  مضحک،  به شدت  سازوکاری، 
جامعۀ افغانی ست. حاال هیچ سازمانه و سیستمی، این جیغ ها را 
متوقف کرده نمی تواند. این جیغ ها، جیغ های عبث و بی زمینه 
و بی پشتوانه نیستند. این جیغ ها حاصِل همین »وضعیت قرمز« 

هستند. به همین دلیل، بی رنگ و قرمز اند. 
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جیغ ها رنگ ندارند
همه قرمز اند!
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برای داوری و »تعیین گری« در مورد هر مقوله یی، نخست باید با جهان بینی و خاستگاِه آن پدیده آشنایی و هم چنین از نزدیک و به طور 
ملموس با آن رابطۀ متقابل داشت؛ رابطه یی پویا و به دور از تعصب. شرایط حاضر افغانستان به هیچ وجه شباهتی با دهۀ شصت 
ندارد. اگر در آن زمان کمیسیونی برای سانسور و تعیین حدود و ثغوِر حرکت های جدید وجود داشت، امروز نیز موجودیت چنین 

سازوکاری، به شدت مضحک، بی ربط و به دور از واقعیت جامعۀ افغانی ست. حاال هیچ سازمانه و سیستمی، این جیغ ها را متوقف کرده 
نمی تواند. این جیغ ها، جیغ های عبث و بی زمینه و بی پشتوانه نیستند. این جیغ ها حاصِل همین »وضعیت قرمز« هستند. به همین دلیل، 

بی رنگ و قرمز اند
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استخبارات بریتانیا هم به کرزی 
پول داده است!

حکومت اقدامی برای...
 شاهد یک فاجعه بزرگ خواهیم بود.
نبود کار و زمینه های شغلی در کشور 
شماری  گسترده  شکایت های  همواره 
نیز  را  مختلف  والیات  باشنده گان  از 

به دنبال داشته است.
برای  مجبورند  جوانان  آنان،  باور  به 

کشورهای  به  پول،  آوردن  دست  به 
خارج سفر کرده یا با گروه های مسلح 

مخالف دولت یکجا شوند.
که  صورتی  در  می دهند:  هشدار  آنان 
برنامه های  آینده  سال های  در  دولت 
مشخصی را به منظور ایجاد زمینه های 
با  کشور  نگیرد،  دست  روی  شغلی 

مشکالت جدی روبرو خواهد شد.

د تورخم دروازه...
ماندګار   رحامين  میرویس  خربیال  ځايي  یوه  ننګرهار  د 

ورځپاڼې ته وویل، چې د پولې دواړو خواوو ته په سلګونه 

کسان د الرې د پرانستو په هیله والړ دي.

او  افغانستان  د  ته  خواوو  دواړو  پولې  د  چې  وویل،  هغه 

د  امله  له  شخړې  لفظي  لنډې  د  منځ  تر  ځواکونو  پاکستان 

دواړو هېوادونو پوځيان یو بل ته په مورچو کې ناست دي او 

وضعیت ترینګلی دی.

ښاغلی رحامين وايي، چې پاکستانیو ځواکونو د افغانستان 

او د افغان ځواکونو د پاکستان یو رستېری، چې په ټېل ماټېل 

کې له پولې اوښتې را اوښتي ول، نیويل دي.

د ده په اند، په تورخم کې افغانان له ګڼو ستونزو رسه مخ دي، 

خلک ناروغان لري، چې وضعیت یې نازک دی او په تورخم 

کې تر شنه اسامن الندې پراته دي.

مسوول  اړیکو  بهرنیو  د  خونو  سوداګریزو  د  خوا  بلې  له 

اذرخش حافظي ماندګار ورځپاڼې ته وویل، چې افغانستان د 

خوراکي توکیو لپاره د ایران او پاکستان لنډو الرو ته اړتیا لري 

او د نفتي توکیو لپاره د منځنيو هېوادونو له الرو کار اخيل. 

هغه وویل، که هر هېواد پر افغانستان خپله ټرانزيټي الره بنده 

کړي، افغانستان له ستونزو رسه مخ کوالی يش او پر مارکېټ 

منفي اغېز کوي.

د ده په وینا، له بده مرغه چې پاکستان تل افغان سوداګرو ته 

ایساروي،  مالونه  کراچۍ کې  په  يې  کله  ستونزې جوړوي، 

کله د تورخم، چمن او سپین بولدک الرې پرې بندوي.

ښاغلی حافظي وايي، د افغانستان د بازار پېرودونکي د دغو 

هېوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان توکیو ته اړ دی، او دا 

بیې  کې  هېواد  په  نو  وتړي؛  دروازه  تورخم  د  پاکستان  چې 

لوړې يش.

د ده په اند، افغانستان نه یوازې دا چې له پاکستانه واردات 

لري، بلکې صادرات هم له دې الرې نورې نړۍ ته کوي، 

هم  افغان سوداګر  به  بندېدو رسه  په  پولې  د  تورخم  د  چې 

زیان وویني.

بازار  په  هم  سوداګر  صادروونکي  به  همدارګه  وویل،  هغه 

کې خپلې بیې لوړې کړي، چې په دې کار رسه ټول زیان عام 

ولس او پېرودونکیو ته رسېږي.

کې  هېواد  دغه  په  چې  ویل،  ویيل  پاکستان  وړاندې  دې  له 

د ټاکنو پر مهال به د افغانستان او پاکستان تر منځ شته پوله 

د  اوس  چې  وايي،  چارواکي  خو  وتړي؛  مخ  پر  ټرافیکو  د 

پاکستان ټاکنو ته له لسو زیاتې ورځې پاتې دي او پاکستان له 

وخت وړاندې د تورخم دروازه تړلې ده.

په تورخم کې بند افغانان وايي، که دغه الره خالصه نه يش 

نو امکان لري، چې  ډېر ناروغان پاکستان ته د تګ په مته په 

تورخم کې ساه ورکړي.

روغتیايي  چې  ناروغان  هغه  ډېری  ورځ  هره  افغانستانه  له 

وضعیت یې نازک وي، د ښې درملنې لپاره له پولې هاخوا 

روغتونونو ته وړل کېږي، چې د الرې په بندېدو رسه له ګڼو 

ستونزو رسه مخ وي.

از سوی  افشای سرازیر شدن پول های گزاف  از  پس 
این بار  کرزی،  حامد  دفتر  به  امریکا  استخبارات  ادارۀ 
از سرازیر شدِن میلیون ها دالِر دیگر توسط استخبارات 

انگلستان به رییس جمهور کرزی خبر داده می شود.
ده  در  که  داد  گزارش  گاردین  روزنامۀ  گذشته  روز 
را  زیادی  پول های  بریتانیا  استخبارات  گذشته،  سال 
به رییس جمهور کرزی به شکل پنهانی داده است. اما 
مقدارِ این پول کمتر از پولی بوده که استخبارات امریکا 

به حامد کرزی پرداخته است.
به هدف  پول  این  که  است  گفته  بریتانیا  استخبارات 

نشست کرزی با طالبان به مصرف رسیده است.
برده  نام  موردی  از  شاهد  عنوان  به  گاردین  روزنامۀ 
است که یک دوکان دارِ فریب کارِ شهر کویتۀ پاکستان 
ارگ  در  کرزی  با  طالبان  رهبران  از  یکی  عنوان  به 
پول ها  آن  از  مقداری  و  کرده  دیدار  ریاست جمهوری 

را با خود برده است.
افشای این گونه پول گرفتن های پنهانِی آقای کرزی از 
استخبارات کشورهای امریکا و بریتانیا، نقِش او را در 

روند فساد به گونۀ آشکاری نشان می دهد.
 دیروز آقای کرزی تأیید کرد که از پول هایی که توسط 
فرستاده  ریاست جمهوری  ارگ  به  امریکا  استخبارات 
شده، در امور کاری استفاده کرده و هم چنان گفته بود 
کشور  امنیت  شورای  دفتر  آدرس  به  پول ها  این  که 

می رسیده است.
اما داکتر اسپنتا مشاور امنیت ملی کشور ضمن رد این 
موضوع، گفته است که هیچ گاه از فرستادن چنین پولی 

به دفترش خبر نداشته است. 

عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نماینده گان در این باره 
به روزنامۀ ماندگار گفت: »رییس جمهور به خاطر اخذ 
به  باید  و  است  محاکمه  قابل  قانونی،  غیر  پول های 

دادگاه کشانده شود.«
او هم چنان گفت که کشورهایی که به گونۀ غیرمجاز 
به رییس جمهور پول داده اند، باید به مردم افغانستان و 

جهان پاسخ گو باشند. 
نهادهای  و  قانون  دارای  افغانستان  که  گفت  منصور 
کمکی  که  کشوری  هر  است.  زمینه  هر  در  مشخص 
به افغانستان می کند، باید از مجراهای معلوم و قانونِی 
آن وارد شود، نه از مجرای یک شخص آن هم به شکل 

پنهانی.
افشای  گفت:  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
و  امریکا  استخبارات  از  کرزی  آقای  پول گیری های 
انگلستان و در گذشته از ایران، نشان می دهد که فساد 
در افغانستان در خود ارگ ریاست جمهوری و شخص 

کرزی متمرکز شده است.
رییس جمهور  »آیا  گفت:  رییس جمهور  به  خطاب  او 
فکر کرده است؛ وقتی که خودش ده ها میلیون دالر را 
به شکل غیرقانونی از کشورهای مختلف گرفته، وزیران 
و وکیالِن او چه  طور لک ها دالر را از مجراهای مختلف 

به جیب نزنند؟!«
 منصور گفت: دیگر ثابت شده که آقای کرزی خودش 

بانی و آغازگِر فساد در ارگ ریاست جمهوری ست. 
این نمایندۀ مجلس با تأکید گفت که مردم افغانستان 
شاهد باشند که بارها برادر آقای کرزی به فساد متهم 
شد، اما برگ از درخت نجنبید؛ اما این بار خودِ او به 

بزرگ ترین فساد مالی متهم شده است.
منصور هم چنان گفت که پول گرفتن های پنهانی آقای 
نیز  را  سیاسی  احزاب  و  سیاسی  جریان های  کرزی، 
تحریک خواهد کرد که به هر دری رفته و برای ادامۀ 
حیات سیاسی شان پول هایی را به شکل پنهانی به دست 

آورند.
در همین حال، مجلس سنا روز گذشته از پرداخت پوِل 
سازمان اطالعات امریکا )سی.آی.ای( به رییس جمهور 
کرزی، انتقاد کرد و از دادگاه عالی کشور خواست که 

این مسأله را مورد پیگرد قرار دهد.
داد وگرفِت  سنا،  مجلس  منشی  جناب،  فرخ شاه  سید 
و  خواند  اساسی  قانون  را خالف  این چنینی  پول های 
گفت که همۀ این موارد باید از قبل برای مردم مشخص 

می شد.
عمومی،  جلسۀ  در  جرگه  مشرانو  اعضای  از  شماری 
به  امریکا  استخباراتی  سازمان  پول  پرداخت  از 
عالی  دادگاه  از  و  کردند  انتقاد  کرزی،  رییس جمهور 
قرار  پیگرد  مورد  را  موضوع  این  که  خواستند  کشور 

دهد. 
علی اکبر جمشیدی، از سناتوران مشرانو جرگه گفت: 
باید  کشور  اول  فرد  و  دارد  اساسی  قانون  »افغانستان 

قانون را مراعات کند.«
این سناتور می گوید که این گونه معامله ها، به حاکمیت 

ملی افغانستان صدمه می رساند.
قانون  بر  نظارت  کمیسیون  و  محکمه  از  هم چنان  او 
و  جدی  را  قضیه  این  که  خواست  کشور  اساسِی 

همه جانبه بررسی کنند.
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اعالمیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان...
همه گانی«  رسانه های  »کمیسیون  وظیفۀ  نخست  گام  در   
است و در صورتی که قضیۀ جنبۀ جرمی داشته باشد، همین 
چنین  می تواند  همه گانی(  رسانه های  )کمیسیون  کمیسیون 

قضیه هایی را به مراجع عدلی و قضایی راجع کند.
در هر دو قضیۀ مربوط به روزنامه های هشت صبح و آرمان 
ملی، این روند قانونی به انجام نرسیده است و نمی توانسته 

انجام شود؛ چون از نظر قانونی مانع دارد.
به  نزدیک  گذشت  وجود  با  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
چهار سال از انفاذ قانون رسانه های همه گانی، هنوز حاضر 
به تشکیل کمیسیون رسانه های همه گانی نشده و در واقع، 
شخص وزیر اطالعات و فرهنگ، مانع ایجاد این کمیسیون 

است.

سارنوالی  لوی  از  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
کشور جداً تقاضا دارد که:

- هر دو قضیه را از دایرۀ پیگرد قانونی خارج سازند و از 
وزارت اطالعات و فرهنگ بخواهند که در گام نخست این 
قضایا از سوی کمیسیون رسانه های همه گانی پیگیری شود.
- مسووالن لوی سارنوالی کشور نباید اجازه دهند که روند 
پیگیری قانونی این قضایا، زیر اعمال نفوذ و فشار مقامات 

حکومتی قرار گیرد.
و هشت  ملی  آرمان  روزنامه های  نظر  مورد  دوسیه های   -

صبح را حفظ کنند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان هم چنان از شورای ملی 
خودسری ها  جلو  که  می طلبد  کشور  جمهوری  ریاست  و 
و بی قانونی های وزارت اطالعات و فرهنگ را گرفته و به 
مسووالن لوی سارنوالی، هدایت بدهند که از پیگیری این 

دو قضیه، خود داری نمایند.
شورای اجراییۀ اتحادیۀ ملی ژرونالیستان افغانستان

انتشار کتاب های دانشگاهی...
 که با درنظرداشت همین ضرورت قصد دارند گامی 
عرصه  در  موجود  خال  پرکردن  برای  اولیه  هرچند 
در  دانشگاهی  درسی  کمک  و  درسی  منابع  تامین 

افغانستان بردارند.
دکتر محمد سرور موالیی که سالها تجربه استادی در 
دارد،  را  افغانستان  و  ایران  در  مختلف  دانشگاه های 
شکل  گیری این نهاد را در افغانستان، مایه امیدواری 

می خواند.
آقای موالیی می گوید که برخی کتاب های منتشر شده 
با وجود رعایت معیارهای علمی و تحقیقی، نیازمند 
تغییراتی هستند تا ساختار ویژه کتاب درسی را پیدا 

کنند.
درباره  را  تساهل  هیچگونه  نباید  که  است  معتقد  او 
ساختار علمی و آرایش کتاب های درسی دانشگاهی 
منابع  تدوین  معیارهای  از  شتابزدگی  با  و  پذیرفت 
این  در  کار  رو  همین  از  کرد.  چشم پوشی  درسی 

عرصه را باید به متخصصان آموزشی سپرد.
تدوین  کابل  دانشگاه  استاد  وحیدی  عبدالرزاق 
افغانستان  در  را  درسی  کمک  و  درسی  کتاب های 
کاری دشوار، هم به لحاظ نبود تجربه در این عرصه 

و هم از نظر کمبود منابع، می  داند.
به  باید  مترجمان  و  نویسندگان  که  است  معتقد  او 
کتاب های  تدوین  و  تولید  برای  الزم  ویژگی های 

درسی دانشگاهی توجه داشته باشند.

  ویژگی های آثار جدید
از  نشان  دانشگاهی  کتاب های  مجموعه  این  انتشار 
در  علمی  پژوهش  و  تحقیق  عرصه   به  تازه  توجهی 

افغانستان دارد.
ویراستاران مجموعه  و  مترجمان  نویسندگان،  تالش 

اخیر این بوده که منابعی فشرده با زبانی علمی و در 
عین حال روان عرضه شود.

کوشش برای ویرایش حرفه ای این آثار، آنها را از نوع 
متمایز  می شود،  منتشر  افغانستان  در  که  کتاب هایی 
پدیده  با  چندانی  آشنایی  کشور  این  در  زیرا  ساخته 
از  که  این  بدون  آثار  اغلب  و  ندارد  ویرایش وجود 
نظر ادبی و فنی پیراسته شوند، به دست نشر سپرده 

می شوند.
ویرایش این آثار بر اساس شیوه های ادبی و نگارشی 
انتقال  در  رسایی  و  آنها  زبانی  پیراستگی  به  جدید 

مفاهیم کمک کرده است.
از  حسینی،  محسن  توسط  جلد،  حرفه  ای  طراحی 
دیگر ویژگی های بارز این مجموعه است که آنها را 
متفاوت  افغانستان  در  منتشر شده  کتاب های  نوع  از 

می سازد.
از  صحافی  و  صفحه  آرایی  چاپ،  مطلوب  کیفیت 

دیگر خصوصیات این سری کتاب ها است.
فشرده  تاریخ افغانستان، نوشته دکتر فاروق انصاری: 
از دوران  افغانستان  به تاریخ  اثر نگاهی اجمالی  این 
بر  آن  تمرکز  اما  داشته،  امروز  تا  باستان  تمدنهای 

تاریخ معاصر این کشور بوده است.
تاریخ  عرصه  در  را  خود  دکترای  کتاب  مؤلف 
شیوه  به  تاریخ نویسی  به  و  کرده  دریافت  افغانستان 

علمی وقوف دارد.
نیز  دیگری  آثار  کتاب،  این  بر  عالوه  انصاری  آقای 
تحوالت  به  و  کرده  ارائه  افغانستان  تاریخ  درباره 
تاریخی سده های گذشته در این کشور اشراف دارد.

»فشرده تاریخ افغانستان« پیش از این نیز منتشر شده 
و مورد استقبال دانشگاهیان قرار گرفته، اما اثر حاضر 
رویدادهای پس از سال 1387 خورشیدی و کودتای 
نیروهای چپ را نیز در بر می گیرد. این اثر برخالف 
چاپ پیشین به صورت حرفه ای ویرایش شده و این 

امر به سالست و شیوایی متن افزوده است.
این کتاب، با توجه به میزان باالی نیاز به اثری فشرده 
کتاب  یک  نقش  افغانستان  معاصر  تاریخ  عرصه  در 

درسی عمومی را برای دانشجویان پیدا کرده است.
و  تنسی  ستفن  نوشته  حکومت،  و  سیاست  مبانی 
اثر  این  شفایی:  اسداهلل  ترجمه  جکسون،  نایجل 
منبعی پرطرفدار برای دروس علوم سیاسی در مقطع 

لیسانس در بریتانیا بوده است.
نویسندگان، با برخورداری از تجربه طوالنی تدریس 
به  اثر  این  در  بریتانیا،  علمی  مراکز  در  پژوهش  و 
صورت فشرده به عمده  ترین مباحث سیاست، نظریه-
 های سیاسی و مقایسه نظام های سیاسی گوناگون در 

جهان پرداخته  اند.
انتقال مفاهیم دشوار  ترجمه روان اسداهلل شفایی در 
اثر  این  تا  ساده سبب شده  زبانی  به  علمی سیاست 
جدای از رفع نیاز دانش پژوهان علوم سیاسی، روابط 
بین الملل، حقوق و رشته  های مشابه، منبعی سودمند 
با  آشنایی  قصد  که  شود  خوانندگانی  تمامی  برای 

مسایل بنیادین سیاست و حکومت را دارند.
این  خلیلی:  نبی  نوشته  مدیریت،  و  سازمان  مبانی 
کتاب برای تمام کسانی که با سازمان و مدیریت سر 
دانشجویان  برای  خاص  صورت  به  و  دارند  کار  و 

دوره لیسانس و کارمندان تدوین شده است.
طرح مباحث کاربردی مدیریت به صورت فشرده و 

با بیانی روان از ویژگی های این اثر است.
بشری،  منابع  مدیریت  سازماندهی،  برنامه ریزی، 
از  برخی  بحران  مدیریت  و  ارتباطات  و  هماهنگی 

سرفصل های این کتاب را تشکیل می دهد.
یک  خالی  جای  می تواند  مدیریت  و  سازمان  مبانی 
کتاب فشرده و کاربردی را برای دانشجویان مدیریت 
به عنوان یکی از رشته های پرطرفدار علوم انسانی در 

افغانستان پر کند.

پسری در والیت هرات...
خشونت  آمار  بیشترین  کشور  غربی   
داده  اختصاص  خود  به  را  زنان  علیه 

است.
های  قتل  خانواده گی،  خشونت های 
وقت،  از  قبل  های  ازدواج  و  ناموسی 
زنان در زون  از رویدادهایی است که 

غرب کشور با آن روبرو بوده اند.

نهادهای  و  فرهنگی  فعاالن  از  شماری 
عدم  هرات،  والیت  در  مدنی  جامعه 
خشونت  منع  قانون  از  مردم  آگاهی 
این  وقوع  اصلی  عامل  را  زنان  علیه 

رویدادها می دانند.
دولتی  مسوول  نهادهای  آنان  باور  به 

باید بیشتر در این زمینه کار کنند.
خبرگزاری بخدی



          گفت وگو كننده: ناجيه نوري

آقاي مژده! با سپاس فراوان!
شما  نظر  به  که  مي پرسیم  نخست  در 
امروز  افغانستان  سیاسي  وضعیت 

چگونه است؟
پاسخ: وضعیت سیاسي امروز افغانستان، 
اتحاد  که  دارد  دوراني  به  بسیار  شباهت 
شوروي اعالن خروج از افغانستان کرده 

بود.
و  سال ها  آن  در  مجاهدین  بي برنامه گي 
شوروي  اتحاد  بي برنامه گي  حال  درعین 
براي خروج ازافغانستان، شباهت بسیار به 
وضعیت امروزي دارد. یعني امریکایي ها 
اما  کنند؛  ترک  را  افغانستان  مي خواهند 

هیچ برنامه براي آینده افغانستان ندارند.
 طالبان و نیروهاي مخالف مسلح دولت 
نیز اجندایي براي آیندۀ افغانستان - که چه 
نوع نظام مي خواهند و چه خواست هایی 
ارایه  دارند،-  فعلي  نظام  اصالح  براي 
با  ما  حاضر  درحال  بنابراین  اند.  نکرده 
دهۀ  در  که  هستیم  مواجه  سردرگمي یی 

هفتاد مواجه بودیم.
حکومت  این که  به  توجه  با  پرسش: 
طالبان  برابر  در  مبارزه  توان  تنهایي  به 
به  نیاز  ندارد،   2014 سال  از  پس  را 
نظام  تا  نیست  سیاسي  بستر کالن  یك 

افغانستان را ثابت نگهدارد؟
نمي توانیم  ملي  اجنداي  بدون  ما  پاسخ: 
نیاز  بنابراین  کنیم.  حل  را  مشکل  این 
است تا تمامي نیروهاي مؤثر درافغانستان 
به یک تفاهم ملي برسند؛ زیرا تفاهم ملي 
مردم  اصلي  ضرورت   فعلي  شرایط  در 
حاکمیت  متاسفانه  اما  است؛  افغانستان 
را  نیروها  این  این که  جاي  به  امروزي 
باهم نزدیک ساخته و در جهت ساختن 
آنان  از  افغانستان  براي  آیندۀ خوب  یک 
استفاده کند، برعکس تالش کرده تا این 
در  حتا  و  بسازد  جدا  هم  از  را  نیروها 
با  که  سیاسي  و جهت هاي  نیروها  مورد 
آنان یکجا شده بودند نیز چنین کاري را 

کرده اند.
حال  در  اسالمي  حزب  مثال؛  طور   
حاضر به چند بخش تقسیم شده است و 
تالش ها براي پارچه شدن احزاب دیگر 

نیز جریان دارد. 
سیاسي  جناح هاي  تا  است  نیاز  پس 
یک  روي  و  شوند  نزدیک  مختلف 
درغیرآن  برسند.  توافق  به  ملي  اجنداي 
آیندۀ روشني درانتظار افغانستان نخواهد 

بود.
پرسش: پس این امکان وجود دارد که 
تمامي جریان هاي سیاسي، شخصیت ها 
بستر  و  فضا  یك  سیاسي  نخبه گان  و 

کالن سیاسي را به وجود بیاورند؟
تا  بود  من خوب خواهد  باور  به  پاسخ: 
ملي  دراجنداي  سیاسي  جریان هاي  تمام 

در  و  بسازند  شریک  را  خود  نظریات 
را  افغانستان  مسایل  تمامي  آن  روشني 
نتیجه مثبت  تا به یک  به بررسي بگیرند 

برسیم.
از  امریکایي ها  اینکه  مهم  بسیار  مساله 
عقب  ننگرهار  والیت  گوشتۀ  ولسوالي 
در  را  افغانستان  خاک  و  کردند  نشیني 
اختیار پاکستاني ها قرار دادند و این مساله 
دفاع  براي  امریکایي ها  که  مي دهد  نشان 
از خاک  بخش  تا  از خودشان حاضراند 
افغانستان را دراختیار پاکستان قرار دهند. 
بنابراین اگر ما قبل از سال 2۰1۴  نتوانیم 
کنیم،  پیدا  دست  ملي  اجنداي  یک  به 

آینده ما تاریک تر از گذشته خواهد بود.
پرسش: یعنی این امکان وجود دارد؟

پاسخ: سوال اصلي این است که اگر این 
کار را نکنند چه خواهد شد؟ به باور من 
یک  با  افغانستان  نکنند  را  کار  این  اگر 
بزرگي مواجه خواهد شد.  بسیار  چالش 
پس براي آنانیکه مي خواهند درافغانستان 
افغانستان  آناني که خواهان یک  بمانند و 
با ثبات و امن هستند، نیاز است تا روي 
اما  برسند؛  توافق  به  ملي  اجنداي  یک 
اگر کساني باشند که با این مساله موافق 
نباشند، مشخص است که براي افغانستان 

ارزشي قایل نیستند.
که  افرادي  از  شماري  میان  در  متاسفانه 
وجود  تفکر  این  دارند  دوگانه  تابعیت 
دارد که اگر افغانستان امن بود، زنده گي 
که  کشورهایي  به  نشد  اگر  اما  مي کنیم؛ 
ربطي  ما  به  و  برمي گردیم  بودیم   قباًل 

ندارد که در افغانستان چه خواهد شد. 
اما وظیفه اصلي را کساني دارند که دیروز 
دفاع  شوروي ها  برابر  در  افغانستان  از 
کردند. این اشخاص باید دست به دست 
حالت  این  از  را  افغانستان  و  بدهند  هم 

بیرون بیاورند.
یک  دیروز  تنظیم هاي  و  گروه ها  اگر 
از  پس  مي داشتند،  واحد  ملي  اجنداي 
چنین  با  نجیب  داکتر  حکومت  سقوط 
قبل  بنابراین  نمي شدند،  دچار  سرنوشتي 

اینکه وقت بگذرد باید به توافق برسند.
پرسش: شاید افغانستان ازجمله محدود 
و  ملي  هویت  که  است  کشورهایی 
نشده،  تعریف  آن  در  ملي  وحدت 
هویت  آوردن  دست  به  براي  بنابراین 
ملي نیاز به اجنداي ملي است. یا بهتر 
مي تواند  ملي  اجنداي  که  بگویم  است 

هویت ملي را تعریف کند؟
زنده گي  معیني  جغرافیا  دریک  ما  پاسخ: 
مي کنیم و دریک کشتي به نام افغانستان 
سوار استیم که اگر این کشتي غرق شود، 
بنابراین  شد؛  خواهیم  غرق  باهم  همه 
اجنداي ملي باید متکي براین اصل باشد 
خانه  دریک  کساني که  عنوان  به  ما  که 
کنار  باهم  باید  مي کنند،  زنده گي  معین 
بیایم و مشکالت گذشته را فراموش کنیم 

و روي یک اجنداي ملي به توافق برسیم، 
به  افغانستان  نکنیم و  این کار را  اگر  اما 
نتیجه آن »چند  چند بخش تقسیم شود، 
باهم  همیشه  خشکۀ  به  محاط  کشورِ 

درگیر« خواهند بود.
پرسش: در مورد سال 2014 و پس از 

آن چگونه مي اندیشید؟
به   2۰1۴ سال  تا  نتوانیم  ما  اگر  پاسخ: 
صلح برسیم، بدون شک دوام جنگ براي 
و  بود  خواهد  سنگین  بسیار  بار  یک  ما 
مستقر  خود  درپایگاه هاي  خارجي ها 
درپایگاه ها  شان  حضور  و  شد  خواهند 
انگیزه یی براي ادامۀ جنگ خواهند بود و 
افغاني شدن  افغاني خواهد شد و  جنگ 
جنگ براي ما یک مصیبت بسیار بزرگ 

خواهد بود.
از  زیادي  شماري  این که  وجود  با 
تحلیل گران فکر مي کنند که امریکا براي 
افغانستان طرح و برنامه دارد؛ اما وضعیت 
افغانستان به حدي پیچیده است که حتا 
برنامْه  و  طرح  یک  نمي تواند  نیز  امریکا 

روشني را ارایه کند. 
مساله مهم دیگر این که امریکا یک کشور 
به  چیز  بیشترازهر  و  است  سرمایه داري 
سرمایه و منافع خودش مي اندیشند. پس 
نباید ما امیدوار این باشیم که خارجي ها 
در افغانستان باقي بمانند و ما نفع ببریم.

ابر  است  گواه  تاریخ  طورکه  همان 
افغانستان  مشکالت  نتوانستند  قدرت ها 
را حل کنند و مجبور شدند از افغانستان 
بیرون شوند. پس هیچ خارجي نمي تواند 
مشکالت ما را حل کنند؛ بل تنها افغان ها 

مي توانند مشکالت شان را حل کنند.
 بنابراین ما خود باید براي نجات کشور 
جست وجو  مناسب  حل  راه  یک  خود 

کنیم.
ریاست جمهوري  انتخابات  پرسش:  

آینده چگونه برگزار خواهد شد؟
غیر  مراتب  به  آینده  انتخابات  پاسخ: 
خواهد  گذشته  انتخابات  از  شفاف تر 
کشور  بزرگ  بخش هاي  در  اگر  و  بود 
بخش  دریک  و  برگزارنشود  انتخابات 
یقینًا  گیرد،  صورت  انتخابات  کوچکي 
که این انتخابات یک انتخابات شفاف و 

مورد تایید اکثریت نخواهد بود.
صورت  به  مناطق  از  شماري  در  اگر 
و  شود  برگزار  انتخابات  نمایشي 
صندوق ها با راي جعلي پرشود و جامعه 
یک  اندیشي  مصلحت  خاطر  به  جهاني 
رییس جمهور تقلبي دیگر را به ما بقبوالند 
رییس جمهور  این شخص  که  بگوید  و 
شما است و ما ازاو حمایت مي کنیم، این 
گونه انتخابات نه تنها مشکالت افغانستان 
را  شکاف ها  بل  کرد،  نخواهد  حل  را 

بیشتر خواهد ساخت.
 بنابراین من فکر مي کنیم که قبل از هر 
مذاکره  و  صلح  طرف  به  رفتن  کاري 

حتمي است.
در پایان اگر حرف خاصي داشته باشد، 

بفرماید.
هیچ  که  مي کنیم  تاکید  بار  یک  پایان  در 
تحقق  صلح  به  رسیدن  بدون  کاري 
به  دالر  میلیون ها  اگر  و  یافت  نخواهد 
نباشد،  صلح  اما  شود  سرازیر  افغانستان 
همْه این پول ها تماس کوچکي با اقتصاد 
افغانستان  از  دوباره  و  داشته  افغانستان 
در  که  همانطور  شد،  خواهد  خارج 
پس  بود.  شده  چنین  گذشته  سال  یازده 
تا زمانیکه افغان ها افغانستان را به عنوان 
نمي کنیم  فکر  ندانند،  خانه مشترک شان 
یک  حتا  بتوانیم  خارجي ها  کمک  به  که 

قدم هم به جلو برویم.
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شش مدال طال
حاصل حضور تیم ملی پرورش اندام افغانستان در 

مسابقات آسیایی

شورای همکاری های احزاب خطاب به ریيس جمهور:

قانون صالحیت های کمیسیون 
انتخابات را توشیح کنید

وحيد مژده تحليل گر مسایل سياسي:

بدون یك اجنداي ملي نمي توانیم 
مشکالت امروزافغانستان را حل کنیم

اعضای تیم ملی پرورش اندام افغانستان با کسب 
شش مدال طال از مسابقات پرورش اندام قهرمانی 
آسیا با استقبال گسترده مردم به کشور باز گشتند.

کیلوگرام،   9۰ مثبت  وزن  در  اعظمی،  هارون 
و  کیلوگرام   9۰ منفی  وزن  در  سخی  یوسف 
عارف سخی در وزن 7۰ کیلوگرام مردان طالیی 
افغانستان در این مسابقات بودند. هارون اعظمی، 
در وزن مثبت 9۰ کیلوگرام، یوسف سخی در وزن 
 7۰ وزن  در  سخی  عارف  و  کیلوگرام   9۰ منفی 
کیلوگرام مردان طالیی افغانستان در این مسابقات 

بودند.
اندام  پرورش  فدراسیون  رییس  هوتک،  باور 
ملی  »تیم  گفت:  بخدی  خبرگزاری  به  افغانستان 
کشور در این مسابقات با 3 ورزشکار، یک مربی 

و یک ناظر شرکت کرده بود.«
یوسف  اعظمی،  هارون  که  افزود  هوتک  آقای 
سخی و عارف سخی ورزشکاران حاضر در این 

مسابقات بودند.
میزبانی  به  آسیا  قهرمانی  اندام  پرورش  مسابقات 
شهر آلماتا، مرکز کشور قزاقستان برگزار شده بود.
کیلوگرام،   9۰ مثبت  وزن  در  اعظمی،  هارون 
و  کیلوگرام   9۰ منفی  وزن  در  سخی  یوسف 
عارف سخی در وزن 7۰ کیلوگرام مردان طالیی 

افغانستان در این مسابقات بودند.
با این حال هوتک گفت که این مسابقات در دو 
بخش برگزار شده بود که ورزشکاران افغان در هر 

دو بخش، توانستند مدال طال کسب کنند.
هوتک گفت: »به دلیل بعضی از محدودیت های 
دینی تیم پرورش اندام بانوان افغانستان از حضور 
خودداری  قزاقستان  کشور  در  مسابقات  این  در 

کردند.«
تیم ملی پرورش اندام کشور پس افتخار آفرینی در 

مسابقات قهرمانی آسیا امروز به کشور برگشتند.
گفته می شود که صدها تن باشندگان شهر کابل 

از ورزشکاران کشور به گرمی استقبال کرده اند.
بین  در  پرطرفدار  های  رشته  از  اندام  پرورش 

جوانان کشور است.
در جریان چند سال گذشته، تیم های مختلفی از 
سراسر کشور در بخش پرورش اندام برای حضور 
در مسابقات ملی و بین المللی اعالم آمادگی کرده 

اند.
خبرگزاری بخدی

سیاسی  ائتالف های  و  احزاب  همکاری  شورای 
دیروز 1۰ ثور با انتقاد شدید از تأخیر در توشیح 
توسط  انتخابات  کمیسیون  صالحیت های  قانون 
رییس جمهور، خواهان توشیح هر چه زودتر آن 

شد.
اقتدار  حزب  عضو  رضوانی  علی  محمد  سید 
ملی با قرائت اعالمیۀ شورای همکاری احزاب و 
ائتالف های سیاسی، خواهان توشیح هرچه زودتر 
قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون 
مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی که بعد از 
جمهوری  ریاست  به  مجلسین  توسط  تصویب 

ارائه شده است، شد.
رییس  که  شد  گفته  خبری  کنفرانس  این  در 
جمهور کرزی هیچ دلیلی برای تأخیر در توشیح 

قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون 
و  ندارد  انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات  مستقل 
باید هر چه زودتر باید این قانون را توشیح کند.

قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون 
هفته  دو  انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات  مستقل 
پیش بعد از تصویب در هر دو مجلس به ریاست 

جمهوری ارائه شد.
رییس  کار  ادامۀ  که  در گفت  رضوانی هم چنان 
دادگاه عالی که دورۀ مأموریت آن به پایان رسیده، 
خالف قانون می باشد و رییس جمهور باید هر 

چه زودتر به این روند غیر قانونی پایان بخشد.
سیاسی،  های  ائتالف  و  احزاب  نیز  این  از  پیش 
قانون  خالف  را  عالی  دادگاه  رییس  کار  ادامۀ 

دانسته بودند.

در  خبرنگاری  رشته  به  عالقمند  بانوی  چهل 
اساسات  آموزش  ماه  دو  پس  هرات،  والیت 
فراغت  سند  جاری،  هفته  شنبه  روز  خبرنگاری، 

شان را دریافت کردند.
به گزارش روزنامه ماندگار به نقل از خبرگزاری 
بخدی قدیر شاهین خبرنگار و مسوول برگزاری 
این برنامه در والیت هرات می گوید که در این 
ورکشاپ ۴۰ بانوی عالقمند به رشته خبرنگاری 

اشتراک کردند.
آقای شاهین تاکید کرد که اکثر شرکت کننده گان 
و  دانشگاه  دانشجویان  آموزشی،  دوره  این  در 

دانش آموزان معارف بودند.
از  رسانه  و  زنان  به  موسوم  آموزشی  دوره  این 
و  او(  اس  )وی  پیشرو  خدماتی  موسسه  سوی 

بنیاد جامعه باز افغانستان راه اندازی شده بود. 
در این دوره آموزشی اساسات خبرنگاری نوین، 
تدوین ایدت صدا و تصویر و دوبالژ به صورت 
عملی و نظری برای دانش آموزان تدریس شده 

است.
این  چند  هر  که  گویند  می  برنامه  این  مسووالن 
راه  مدت  کوتاه  های  پروژه  عنوان  به  ها  برنامه 
افزایش  روی  آن،  تداوم  اما  شود،  می  اندازی 
توانمندی زنان، و باال رفتن سطح آگاهی آنان از 

فن خبرنگاری، موثر است.
مسوول  نوری،  الدین  دیگرمحی  سوی  از 

مطبوعات دولتی در والیت هرات راه اندازی این 
به  سازی  ظرفیت  برای  ارزنده  گام  را  ها  برنامه 

بانوان در رشته خبرنگاری خوانده است.
آقای نوری گفت که شماری از رسانه های محلی 
به  به خصوص رسانه های دولتی والیت هرات 
نیازمند  خبرنگاری  امور  آگاه  و  مسلکی  بانوان 

است.
از  ورکشاپ  این  کننده  اشتراک  بانوان  همچنان 
برگزاری این دوره آموزشی اظهار خرسندی کرده 
برنامه ها در هرات  این چنین  تداوم  و خواستار 

شده اند.
از اشتراک کننده  سپوژمی صاحب زاده، یک تن 
های این ورکشاپ می گوید، با اینکه رسانه ها در 
اما  داشتند،  توجهی  قابل  رشد  چند سال گذشته 
فضای کاری در رسانه های محلی، تاهنوز برای 

زنان مناسب نیست.
رشته  فارغان  و  خبرنگار  بانوان  فعالیت 
خبرنگاری از دانشگاه هرات در چند سال گذشته 
در  زنان  فعالیت  افزایش  برای  را  امیدواری هایی 

رسانه ها به وجود آورده است.
تلویزیون  و  رادیو   3۰ از  بیش  حاضر  حال  در 

محلی در والیت هرات فعالیت دارند.
کمبود نیروی مسلکی و آموزش دیده از مشکالت 
اصلی رسانه ها در این والیت خوانده شده است.

فراغت چهل بانو، از یك دوره آموزش 
خبرنگاری در والیت هرات
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          علی سليمی/ بی بی سی
اخیرا مجموعه یی از کتابهای درسی و کمک درسی دانشگاهی 
در کابل با پرداخت و ساختاری تازه و متفاوت منتشر شده 

است.
این آثار در شرایطی انتشار یافته که کمبود شدید منابع درسی 
یکی از چالش  های جدی بر سر راه آموزش عالی افغانستان 
به شمار می  رود. تدوین، ترجمه، ویرایش و نشر این مجموعه 

از تالشی نو برای پاسخگویی به این نیاز حکایت دارد.
»فشرده  تاریخ افغانستان«، »مبانی سازمان و مدیریت«، »مبانی 
سیاست و حکومت«، »تاریخ سیاسی و فرهنگی افغانستان« و 
چند اثر دیگر جزو مجموعه  ای از کتابهای دانشگاهی است 
که از سوی »نهاد ارتقای دانش« برای رفع نیاز دانشجویان در 

افغانستان منتشر می شود.
ایجاد تغییرات در عرصه آموزش عالی در افغانستان از طریق 
از  استفاده  آثار علمی و  برگردان  ترویج پژوهش، تدوین و 
این  در  است.  نهاد  این  هدف  جهانی  به روز  دانش  و  منابع 
نهاد تیمی از افراد کارشناس در عرصۀ پژوهش و همچنین 

مجموعه ای از مترجمان و ویراستاران حرفه  ای کار می کنند.
این  گزینش  که  می  گویند  تاسیس  تازه  نهاد  این  مسئوالن 
مشورت  ابتدایی،  مطالعه های  رشته  یک  از  پس  مجموعه 
از  بهره گیری  و  والیات   و  کابل  در  دانشگاه ها  استادان  با 
تجربه های کارشناسان در داخل و خارج از افغانستان صورت 

گرفته است.

  جایگاه منابع درسی دانشگاهی در افغانستان
افغانستان  در  دانشجویان  برای  درسی  منابع  انتشار  و  تولید 
تجربه ای نو در دهه  ای است که آموزش عالی دچار تغییرات 

چشمگیری شده است.
دولتی  دانشگاه های  در  دانشجو  جذب  اخیر  سالهای  در 
آموزش  از  استقبال  و  داشته  درصد  بیست  از  بیش  رشدی 
تنها  به گونه ای که  نیز بسیار گسترده بوده؛  عالی خصوصی 
ظرف یک سال گذشته بیش از ۴۰ دانشگاه خصوصی تازه در 

کابل و والیت ایجاد شده اند.
با این وصف، رشد کیفی در این عرصه با چالش های بسیاری 
رو به رو بوده که کمبود منابع درسی و کمک درسی از موارد 

مهم آن به شمار می رود.
برای  استادان  یا  و  عالی  تحصیالت  مراکز  از  برخی  تالش 
عرضه کتاب های درسی محدود بوده. جزوات درسی اغلب 
با دستاوردهای علمی  استادان  از  بسیاری  و  نشده اند  به روز 
ندارند.  جدید در رشته مورد تدریس خود آشنایی چندانی 
تمرکز دانشگاه های دولتی و خصوصی روی افزایش ظرفیت 
تحصیالت  متقاضیان  روزافزون  نیاز  به  پاسخگویی  دلیل  به 
عالی، مجال توجه به تولید و عرضه منابع درسی را از آنان 

گرفته است.
در عین حال، نهادی تخصصی برای تولید و ارائه منابع درسی 
در افغانستان به وجود نیامده و استادان با تجربه و توانا برای 
تالیف و یا ترجمه کتاب درسی مورد حمایت قرار نگرفته  اند.
دنیای  در  امروزه  آنچه  برخالف  افغانستان،  در  دانشگاه ها 
آکادمیک معمول است، عموما فاقد مراکز نشر کتاب هستند، 
در حالی که ناشران کتاب در افغانستان درک روشنی از چند 
و چون نیازهای دانشگاهیان به منابع درسی ندارند. از این رو 
شاید به ندرت بتوان کتابی را یافت که به  طور مشخص برای 

استفاده دانشجویان تدوین و یا ترجمه شده باشد.
مسئوالن »نهاد ارتقای دانش« می گویند...      ادامه صفحه 6

بانوی   مقام های محلی در والیت هرات می گویند که یک 
جوان از سوی پسرش در شهر هرات سر بریده شده است.

آمر  عبدالحمید حمیدی،  جنرال  بخدی:  از  نقل  به  ماندگار 

امنیت فرماندهی امنیه والیت هرات گفت که این زن به اسم 
پروین، در حدود سی و پنج سال سن داشته است.

آقای حمیدی می گوید که این حادثه دوشب پیش در داخل 
منزل این بانو در مربوطات ناحیه دوازدهم شهر هرات رخ 

داده است.
او افزود که فرد قاتل یک جوان 18 ساله است.

آمر امنیت فرماندهی امنیه والیت هرات افزود که پسر این 
امنیتی  ماموران  توسط  داشت  را  فرار  قصد  که  زمانی  بانو، 

بازداشت شده است.
پولیس والیت هرات، اختالفات خانواده گی را عامل اصلی 

این رویداد خوانده است.
از  بار است که یک زن  این نخستین  در چند سال گذشته 

سوی فرزندش قربانی می شود.
در جریان چند ماه گذشته والیات...          ادامه صفحه 6

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2۰1۴ زمان خروج نیروهای 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان 

نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ 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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پسری در والیت هرات مادرش را سر برید

انتشار کتاب های دانشگاهی؛ گامی تازه در 
صنعت نشر افغانستان


