
محاذ ملی اسالمی افغانستان می گوید که مصاحبۀ یک مقام 
این حزب در خبرگزاری اسوشیتدپرس که از سوی رسانه ها 
به گونۀ خالصه بازتاب داده شده بود، برخی ابهام هایی را 

به وجود آورده است.
محاذ ملی در اعالمیه یی گفته است که اختصار گفت وگوی 
سیدحامد گیالنی کفیل این حزب در اسوشیتدپرس برخی 

ابهام ها را به وجود آورده که نیاز به توضیح دارد.
در این اعالمیه آمده که این مصاحبه در چارچوب محاذ ملی 
صورت گرفته و به شمول شورای همکاری احزاب، از هیچ 

کس و جریانی نماینده  گی نمی  کند.

دیدگاه  به  این که  »با  است:  شده  گفته  اعالمیه  این  در 
بحران  حل  خاطر  به  ما  داریم،  احترام  سیاسی  اپوزیسیون 
جاری کشور و تفاهم و مصالحه به یک نشست بین  االفغانی 
معتقد هستیم که از طریق میکانیزم نشست بین االفغانی تمام 
جوانب ذیدخل و مطرح در سیاست افغانستان )به شمول 
اپوزیسیون سیاسی کشور( صورت گیرد و ما به خاطر تحقق 

همین هدف مساعی خود را به خرچ می دهیم.«
در این اعالمیه همچنان آمده است که در این مصاحبه ما 
شمول  به  جریان ها  تمام  حضور  با  بین االفغانی  برنشست 
طالبان تأکید کرده ایم؛ اشارۀ ما به...            ادامه صفحه 7
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

یک سال تا برگزاری انتخابات 

نامزدان ریاست جمهوری 
خواب اند

شورای  توسط  انتخابات  قانون  تصویب  در  تأخیر 
نفوذ  از  استفاده  تقلب،  برای  را  زمینه  افغانستان،  ملی 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  بی نظمی ها  و  حکومتی 

افغانستان فراهم خواهد کرد.
کارشناسان  انتخابات،  قانون  نبود  از  نگران ها  باوجود 
انتخابات،  به  عالقمند  سیاسی  نخبه های  که  می گویند 
درک کرده اند که تمرکزشان نسبت...    ادامه صفحه 6

رییس ستاد مشترک ارتش امریکا برای یک دیدار کوتاه وارد 
آموزش  چگونه گی  و  سطح  تا  دارد  قصد  او  شد.  افغانستان 
ارزیابی  سال 2014  از  بعد  را  امریکا  توسط  افغانستان  ارتش 

کند. 
در  بگرام  هوایی  میدان  به  شنبه،  روز  دمپسی  مارتین  جنرال 
شمال کابل رسید. او گفت که ارزیابی به ایاالت متحده کمک 
از  نیروهایش پس  از  تعداد  بگیرد چه  تا تصمیم  خواهد کرد 
در   ،2014 دسمبر  در  ناتو  و  امریکا  نظامی  ماموریت  پایان 

افغانستان باقی بمانند.
انتظار می رود که ایاالت متحده بین 9 تا 10 هزار سرباز خود 
را در افغانستان نگه دارد، اما تاکنون تصمیم قطعی در این مورد 

گرفته نشده است.
در همین حال، انتظار می رود که جنرال دمپسی در سفر خود 
فرمانده  به شمول  نیروهای مشترک  امریکایی و  فرماندهان  با 
عمومی نیروهای ناتو، جنرال جوزف دانفورد...  ادامه صفحه 6

معادن  وزیر  شهرانی  وحیداهلل  به  نماینده  گان  مجلس 
رای  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  رهین  مخدوم  سید  و 
اعتماد داد. تحلیلگران می گویند این دو وزیر در نتیجۀ 
ناامیدی  پارلمان سبب  کار  این  و  گرفتند  رای  معامله 

مردم و جامعۀ جهانی شده است.
مجلس نماینده گان روز شنبه پس از استیضاح دو وزیر 
رای  آنان  به  دیگر  بار  فرهنگ،  و  اطالعات  و  معادن 
چهارشنبۀ  روز  کرزی،  کابینۀ  وزیران  این  داد.  اعتماد 
هفتۀ گذشته به دلیل ضعف مدیریت، از پارلمان رای 

نگرفته بودند.
هرچند دلیل استیضاح وزیر معادن، ناتوانی در مصرف 
نشر  ولی  شد،  عنوان   1390 سال  انکشافی  بودجه 
معادن  وزارت  در  خیانت  و  فساد  اختالس،  گزارش 

سبب شد تا این وزیر کابینه آقای کرزی روز چهارشنبه 
هفته گذشته رای کافی به دست نیاورد.

نتایج  نماینده گان  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالروف 
محترم  تاییدی  »رای  کرد:  اعالم  چنین  را  گیری  رای 
بنا  رد؛  رای   73 و  تایید  رای   133 شهرانی  وحیداهلل 
براین وزیر صاحب کماکان وزیر معادن دولت اسالمی 

افغانستان است«.
نیز  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  رهین،  مخدوم  سید 
ادامه کارش به دست آورد.  برای  توانست رای کافی 
وزیر اطالعات و فرهنگ توانست با کسب 132 رای 
موافق و 74 رای مخالف به کار خود ادامه دهد. این 
در حالی است که خبرنگاران و فعاالن رسانه ها در دو 
سال اخیر دل خوشی از آقای رهین نداشته اند؛ زیرا 

به گفته فعاالن رسانه یی، آقای رهین تالش کرده است 
تا در مواردی محدودیت هایی را در برابر آزادی بیان 

ایجاد کند.
  معامله در پارلمان

جلسه  پایان  از  پس  قندهار  نماینده  حمیدزی،  اللی 
استیضاح از معامله گری در...             ادامه صفحه 6
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صفحه 6

رهین و شهرانی در سمت های شان ابقا شدند

»مجلس به سرای شهزاده تبدیل شده است«

»كميسيون انتخابات طبق قانون اساسی 

وظايف خود را انجام نداده، قانون انتخابات 

و قانون تشكیل صالحيت كميسيون هنوز 

پاس نشده و حكومت نیز آماده گی اش را 

برای برگزاری انتخابات نشان نداده؛ بنابراين 

برای مردم اين پرسش مطرح است كه آيا 

حكومت برای برگزاری انتخابات آماده است 

يا خري؟«



انتخابات  به  سال  یک  درست 
ریاست جمهوری و پایان دورۀ زعامِت آقای 
کرزی باقی مانده است؛ فرصتی که اگر تنها 
به مسایل تخنیکِی این انتخابات توجه کنیم، 

بازهم کم است.
کلیات  سری  یک  نگران کننده،  همه  از  اما 
است که مسوولیِت آن نه تنها به حکومت 
در  رقیب  گروه های  به  بل  افغانستان، 
نیز  افراد  و  اشخاص  هم چنان  و  انتخابات 

برمی گردد.
اما نخست از همه، برنامه و موقِف تیم بر 
موضع  هیچ  کنون  تا  که  است  اقتدار  سر 
است.  نگرفته  انتخابات  قباِل  در  روشنی 
به نظر می رسد که رییس جمهور به لحاظ 
قانونی حِق سه باره انتخاب شدن ندارد، اما 
این  خیر  از  نمی تواند  هم  ساده گی  این  به 
انتخابات بگذرد. بی تردید، گروه حاکم نامزد 
منتها  انتخابات دارد؛  این  معیِن خود را در 
تا کنون روشن نشده است. این عدم اعالمِ 
آن جاست  از  ناشی  انتخابات،  در  موقعیت 
از  که  ذارد  تالش  رییس جمهور  هنوز  که 
نظرش  مورد  فرد  دموکراتیک،  غیر  راه های 
را جابه جا سازد و یا تا حِد امکان اقتدار را 
ببخشد.  تحکیم  خودش  شخِص  محور  بر 
بنابراین، به نظر نمی رسد که رییس جمهور 
و همراهانش به این زودی ها اعالمِ موقعیت 
و  او  از سوی  کار  این  در  تعلل  کنند. حتا 
رقیب،  افراد  و  گروه ها  سوی  از  هم چنان 
باعث ضیاع وقت می شود که می تواند یک 
زمان  آن  و  کند  خلق  اضطراری  موقعیِت 
ارگ  دموکراتیک  غیر  برنامه های  که  است 

ریاست جمهوری به نتیجۀ مثبت می رسد.
و  گروه ها  موقِف  و  برنامه  اعالم  دوم، 
به ساِن  نیز  اپوزیسیون است که آن  جبهاِت 
نامعلوم می باشد.  تیم رییس جمهور  برنامۀ 
که  می شود  شنیده  سروصداهایی  هرچند 
گروه هایی مثل ایتالف ملی، جبهۀ ملی و... 
از رقیب های اصلِی این انتخابات هستند، اما 
هیچ یک از این گروه ها تاهنوز به صورت 
رسمی  اعالم نامزدی نکرده اند و این کار را 

سخت تر کرده است.

رقیب،  گروه های  است  نیاز  که  حالی  در 
نامزدهای  مورد نظرشان را مشخص کرده و 
روی برنامه های انتخاباتی شان کار کنند. از 
جمله ایضاح و شرِح برنامه ها، دیدوبازدید 
تنظیم  ترتیب و  با مردم شهرها و والیات، 
این ها  از  کدام  هیچ  از  هنوز  که  و...  دفاتر 

خبری نیست.
ایام  در  که  است  اشخاصی  و  افراد  سوم، 
باعث  و  می کنند  سبز  سمارقی  انتخابات، 
هرج ومرج  ایجاد  هم چنان  و  برنامه  تعددِ 
که  بی تردید  می شود.  رای دهنده گان  میان 
مقداری  محض  افرادی،  و  اشخاص  چنین 
پیدا می شوند،  انتخابات  در  پول و شهرت 
و  متناسب  بسیار  قوانین  جایی  آن  از  اما 
ندارد،  وجود  افغانستان  در  مستحکمی 
نمی توان این گروه ها را مهار کرد. دست کم، 
در  اصلی  نامزدهای  سوی  از  کار  شروع 
نوع  این  ظهورِ  از  می تواند  انتخابات،  این 

هرج ومرج جلوگیری کند.

چهره های  از  شماری  نامزدی  چهارم، 
هر  در  که  باشد  می تواند  غربی  تکنوکراِت 
این  می شود.  پیدا  سروکلۀ شان  انتخاباتی 
به  اما  مردمی ندارند،  پایگاه های  چهره ها 
عنوان مکمل نامزدهای اصلی در انتخابات 
سوی  از  چهره ها  این  اکثراً  می کنند.  عمل 
افغانستان،  در  جهان  و  منطقه  بازیگران 
از  یکی  تقویت  برای  و  می شوند  انتخاب 
در  می کنند.  بازی  نقش  اصلی،  نامزدهای 
حال حاضر هم آوازه است که چند چهره از 
بیرون کشور در انتخابات افغانستان شرکت 

آنان،  اکثر  خواهند جست. بدون تردید که 
افراد و اشخاصی نیستند که برندۀ انتخابات 
مخدوش  باعث  زمانی  مدت  تا  اما  باشند، 
خواهند  اصلی  نامزدهای  برنامه های  شدِن 
گردید. بنابراین، از این گروه نیز می توان به 
عنوان چالش عمده فرا راه انتخابات نام برد.
برای  دلیلی  چه  که  است  آن  بحث  اکنون 

این همه تعلل وجود دارد؟
بازی  از  می توان  را  پرسش  این  پاسِخ 
قدرت در افغانستان دریافت که سیر نهایت 
نامزدهای  که  بدون شک  دارد.  غیراخالقی 
مستقل، تیم بر سراقتدار، گروه ها و احزاب 
اپوزیسیون، همه خواهاِن محک  زدِن نقش 
رقبای خود در انتخابات پیش رو اند. آن ها 
می خواهند با دقت دریابند که چانس برنده 
شدِن چه کسی بیشتر است تا در فرایند یک 
یا گروهِ  و  و...، خود  معامله  ایتالف سازی، 
نوع  این  اما  کنند.  سنجاق  آن  به  را  خود 
سیاست مرداِن  که  سوداندیشی  و  برخورد 

افغانستان آن را پیشه کرده اند، هرگز به خیر 
نکته  این  نیست.  مردم  و  کشور  صالِح  و 
می دانند،  افغانستان خوب  مردم  هرچند  را 
اما اشاره به آن خالی از لطف نخواهد بود: 
سیاست هایی این گونه، به جز از دست دادن 
نخواهد  پی  در  را  دیگری  سود  فرصت 
داشت. با از دست رفتن فرصت و هم چنین 
به میان آمدن وضعیت اضطرار، بی تردید که 
میدان از آِن آقای کرزی خواهد بود و این 
چیزی است که تیم ریاست جمهوری عماًل 

در این راستا کار می کند.
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منوچهر

 بیش از این در کاِر انتخابات 
نباید تعلل کرد

 

و  ریاست جمهوری  انتخاباِت  برگزاری  با  سال  یک  تنها 
چالش های  متأسفانه  اما  داریم؛  فاصله  والیتی  شوراهای 
است.  متصور  هم اکنون  از  انتخابات  این  راهِ  فرا  زیادی 
سیاست مصادرۀ انتخابات به شدت روی میز تیِم حاکم قرار 
دارد و آن ها از کوچک ترین فرصت برای چنین کاری دریغ 

نمی ورزند. 
تالش ها برای انتقال جغرافیای جنگ از جنوب به شمال نیز 

در همین راستا می تواند معنا پیدا کند.
 ،2014 سال  در  خارجی  نیروهای  خروج  با  این،  از  جدا 
افغانستان وارد مرحلۀ جدیدی از حیات سیاسی اش می شود 
و در این برهه انتظار این است که انتخابات به طور شفاف و 
عادالنه برگزار شود و انتقال مسوولیت های سیاسی به یک 

دولت جدید، به شکل مسالمت آمیز صورت گیرد. 
آن  و  دارد  خود  با  نیز  را  دیگری  آزمون  انتخابات،  این 
تجربه  تنهایی  به  را  انتخابات  این  افغانستان  مردم  این که: 
می کنند؛ چنان که با انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای 
بر  نیز  انتخابات  امنیِت  تضمین  و  کشور  امنیت  داخلی، 
عهدۀ نیروهای امنیتی کشور قرار می گیرد. در چنین حالتی، 
حمالِت مخالفان و هم چنان گسترش میدان های جنگ در 

افغانستان نیز مضاعف یا چندبرابر خواهد شد.
انتخابات  در  که  گسترده یی   تقلب  این همه،  کنار  در 
مشروعیِت  و  گرفت  صورت  گذشته  ریاست جمهورِی 
اعتبارِی  وجه  زد،  لطمه  شدیداً  را  آن  منتجۀ  حکومت 

انتخابات آینده را از هم اکنون بسیار پایین آورده است.
افغانستانِی متعهد،  با در نظرداشِت این اوضاع، وظیفۀ هر 
با  و  همگرایی  و  همسویی  با  که  است  بادرک  و  دل سوز 
ایجاد یک تفکر ملی، نقِش خود را در این مرحلۀ حساِس 
رفتن به سوی یک انتخابات شفاف به عنوان یگانه گزینۀ 

سیاسی برای تحول در افغانستان، ایفا کند.
چندان  انتخابات،  برگزاری  با  حکومت  که  است  واضح 
موافق نیست و تالش ها برای مصادرۀ آن به شدت جریان 
دارد؛ بنابراین مدیران اجتماعی، رهبران سیاسی و نخبه گاِن 
افغانستان، باید پیش آهنگانی باشند برای مقابله با سیاسِت 

مصادرۀ انتخابات.
افغانستان و جریان های سیاسی  تالش و عزم راسخ مردمِ 
سرنوشت  می تواند  که  امیدی ست  تنها  کشور،  مدنی  و 
بزند.  رقم  رو  پیش  انتخاباِت  در  را  افغانستان  مردم 
هم چنان همکاری ها و حمایت های جامعۀ جهانی از روند 
دموکراتیک در افغانستان نیز می تواند به عنوان سپری بزرگ 
در برابر هر دسیسه  برای برگزار نشدن انتخابات، عمل کند.
برای نایل آمدن به یک انتخاباِت شایسته و آبرومند، الزم 
است که از هم اکنون جریان های مختلف سیاسی، بستری 
کالنی را شکل دهند تا هم آیِی ملی را در برابر توطیه ها به 

هدف برگزار نشدن انتخابات، سامان دهند.
اجتماعی،  و  سیاسی  حربۀ  مهم ترین  عنوان  به  رسانه ها 
می توانند نقش به سزایی را در آماده کردِن مردم برای رفتن 

به انتخابات بازی کنند.
این یک مسوولیت وطنی، یک فریضۀ دینی و یک ارزش 
قانون  از  الهام  با  و  قوی  ارادۀ  یک  با  که  می باشد  انسانی 
اساسی کشور، از انتخاباِت پیش رو به گرمی استقبال کنیم. 
نباید  با درِک این که  نیز  و هم چنین حکومِت آقای کرزی 
بیش از این با سرنوشت ملِت افغانستان بازی کرد، باید در 

امر برگزارِی انتخابات همکارِ مردم باشد.
مسوولیت  درک  با  باید  نیز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
جریان های  با  همکاری  در  خویش،  وجدانی  و  تاریخی 
و  داده  خرچ  به  تالش  کشور،  مدنی  نهادهای  و  سیاسی 
انتخابات را طبق قانون برگزار کند. زیرا افغانستان بعد از 
سال 2014، وضعیِت حساس و ویژه یی را تجربه خواهد 
استثنایی،  فرصت  یک  عنوان  به  انتخابات  فقط  و  کرد 

می تواند یک امیدواری و دگرگونی را به وجود آورد. 
اکنون فقط یک ساِل دیگر به موعد انتخابات  مانده و این 
ایجاب  این رو  از  شد؛  خواهد  سپری  به سرعت  نیز  مدت 
کشور،  سیاسی  ائتالف های  و  جریان ها  تمام  که  می کند 
برنامه های  خویش را منسجم و فشرده  سازند و به استقباِل 

انتخابات بشتابنـد.

یک روز کم، یک ساِل دیگر 
تا انتخابات!

بدون شک که نامزدهای مستقل، تیم بر سراقتدار، گروه ها و احزاب اپوزیسیون، 
همه خواهاِن محک  زدِن نقش رقبای خود در انتخابات پیش رو اند. آن ها 
می خواهند با دقت دریابند که چانس برنده شدِن چه کسی بیشتر است تا در 
فرایند یک ایتالف سازی، معامله و...، خود و یا گروِه خود را به آن سنجاق کنند. اما 
این نوع برخورد و سوداندیشی که سیاست مرداِن افغانستان آن را پیشه کرده اند، 
هرگز به خیر و صالِح کشور و مردم نیست



سال پنجم y شمارة یکهزار و سی و سوم y یکشنبه 18 فروردین/حمل y 1392 07 اپریل 32013 www.mandegardaily.com

کمیته  رییس 
تحقیق  فلسطینی 
جزئیات  درباره 
یاسر  مرگ 
از  عرفات، 
کشف سرنخ های 
خبر  جدیدی 
نشان  که  داد 
رییس  می دهد 
پیشین تشکیالت 

خودگردان فلسطین به دست رژیم صهیونیستی ترور شده است.
تحقیقات  انجام  مسوول  فلسطینی  کمیته  رییس  الطیراوی،  توفیق 
درباره جزئیات مرگ یاسر عرفات، رهبر فقید تشکیالت خودگردان 
فلسطین اعالم کرد: در تحقیقات صورت گرفته از نمونه های جسد 
عرفات، به سرنخ هایی دست یافتیم که نشان می دهد اسرائیل پشت 

ترور یاسر عرفات بوده است.
و  اظهارات  برخی  و  آمده  دست  به  نشانه های  همه  افزود:  وی 
اعترافات فرماندهان امنیتی، سیاسی و نظامی اسراییل نشان می دهند 
اسراییل در ترور عرفات دست داشته و ما در انتظار نتایج تحقیقات 

تیم پزشکی فرانسوی، روسی و سویسی در 2 ماه آینده هستیم.
الطیراوی همچنین اعالم کرد: تحقیقات تیم فلسطینی در خصوص 
دالیل مرگ عرفات ادامه دارد و در آینده ای نه چندان دور به شکل 

رسمی نتایج این تحقیقات اعالم می شود.
رییس کمیته فلسطینی تحقیق درباره جزئیات مرگ عرفات همچنین 
و  فرانسوی، سوئیسی  تیم های  پزشکی  تحقیقات  نتایج  کرد:  تاکید 

روسی پایان ژوئیه یا آغاز ژوئن آتی اعالم می شود.

بحران کوریای شمالی؛ 
فرصتی برای نزدیکی امریکا و چین

شمالی  کوریای  اخیر  هسته یی  و  نظامی  تهدیدهای 
فرصتی کم نظیر را برای امریکا پدید آورده تا روابط 

خود با چین را تقویت کند.
احتمالی  بروز  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
گشایش در بحران فعلی می تواند باعث احیا سیاست 
معمار  شود.  آسیا  بر  تمرکز  در  اوباما  دولت  جدید 
سیاست آسیای دولت امریکا اخیراً به توصیف تغییری 
ظریف در تفکرات چین در نتیجه آزمایشات هسته یی 
و موشکی اخیر پیونگ یانگ و لغو آتش بس از سوی 
آن پرداخته است. پکن در روزهای اخیر با لحنی کم 
تاسف  را  اقدام کوریای شمالی  سابقه و غیر معمول 

برانگیز خواند.
امریکا  امور خارجه  معاون سابق وزیر  کرت کمپبل، 
پیشرفته  مطالعات  مدرسه  در  هیات  یک  به  خطاب 
آنها  می کنم  فکر  من  گفت:  هاپکینز  جان  بین الملل 
که  دریافته اند  اخیر  سال های  و  ماه ها  در  )چینی ها( 
خالف  بر  مدت  این  طی  شمالی  کوریای  اقدامات 

منافع امنیت ملی آنها است.
کمپبل عنوان کرد: در سیاست خارجه چین در قبال 
کوریای شمالی تغییری ظریف به وجود آمده است. 

فکر می کنم پیونگ یانگ در تضعیف اعتماد و صداقت 
با پکن موفق بوده است.

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  نوالند،  ویکتوریا 
کوریای شمالی  به  پاسخ  در  که  داشت  اظهار  امریکا 
آمده  وجود  به  چین  و  امریکا  میان  مناسبی  وحدت 

است.
بپذیریم  همچنان  ما  که  است  این  مساله  گفت:  وی 
تهدیدهای ما مشترک هستند و رویکردها در صورتی 
کنیم  همکاری  خوبی  به  یکدیگر  با  بتوانیم  ما  که 

موثرتر خواهند بود.
با  اخیرا  اوباما  داد:  گزارش  تایمز  نیویورک  روزنامه 
شی چینپینگ، رییس جمهور چین به منظور در جریان 
برای  امریکا  طرح های  در خصوص  چین  دادن  قرار 
گرفته  تماس  شمالی  کوریای  تهدیدهای  بازداشتن 

است.
یک جهش  باعث  شمالی  کوریای  بحران  حال  به  تا 
جدید در تقویت روابط امنیتی و اقتصادی امریکا در 
این روابط سال ها به  منطقه شده است. در حالی که 
دلیل اولویت جنگ با تروریسم در خاورمیانه و شمال 
کوریای  مساله  اکنون  داشت.  قرار  حاشیه  در  آفریقا 

تهدید  یک  بر  چین  و  امریکا  تمرکز  باعث  شمالی 
امنیتی منطقه ای به جای رقابت اقتصادی شده است.

کمیته  ریاست  که  امریکایی  کاردین، سناتور  بن  سن 
ناظر بر آسیای شرقی را برعهده دارد، گفت: بخشی از 
تغییر تمرکز راهبردی ما بر آسیا شامل توجه فعال تر 

به مسائل امنیتی در آسیا است.
وی افزود: صریحًا کوریای شمالی دشوارترین کشور 
برای  امنیتی  مشکالت  نمایانگر  که  ماست  برای 
کشورهای آسیا بوده که به طور غیرمستقیم بر منافع 

امریکا نیز اثر می گذارد.
اخیر  صداهای  و  سر  ایجاد  با  کرد:  عنوان  کاردین 
توسط کوریای شمالی، اکنون نیاز است که امریکا با 

مسائل امنیتی در آسیا مقابله کند.
امنیت  مرکز  در  آسیا  کارشناس  کرونین،  پاترکی 
امور خارجه  بلندپایه وزارت  مقام  امریکای جدید و 
امریکا در زمان جورج دبلیو بوش گفت: پکن در حال 
کوریای  با  مذاکرات  مجرای  ایجاد  به  رساندن  یاری 

شمالی برای فرو کاستن از تنش ها است.
اما وی عقیده دارد که بعید است امریکا در تبدیل چین 
به یک شریک قابل اعتماد علیه کوریای شمالی فراتر 

از بحران فعلی موفق شود.
کرونین گفت: فرصتی برای امریکا و چین وجود دارد 
تا به تجدید همکاری ها در خصوص راهبرد کوریای 

شمالی بپردازند.

همکاری  این  بر  را  خود  امید  همه  نمی توانیم  ما  اما 
میزان  چه  تا  چین  و  امریکا  که  این  کنیم.  معطوف 
با  دارند  کوریای شمالی  در خصوص  مشترک  منافع 
محدودیت هایی روبرو است اما این کافی نیست زیرا 

احتمال بیشتر این است که ما شکست بخوریم.
دارد  عقیده  آسیا  کارشناس  و  صلح  فعال  لی،  هیون 
بلندمدت  در  را  پکن  بتواند  که  است  بعید  واشنگتن 

علیه پیونگ یانگ قرار دهد.
اما وی تاکید کرد: چین خواهان افزایش حضور نظامی 
امریکا در منطقه نیست و پکن مطمینًا خواهان جنگ 

در مرزهایش نیست.

کشف سرنخ هایی مبنی بر 
دست داشتن اسراییل در 

مرگ عرفات

فیدل کاسترو خطاب به پیونگ یانگ: 
جنگ هسته یی آسیب های 

وحشت ناک در پی دارد

سازمان ملل:
زندان گوانتانامو را ببندید!

رهبر مخالفان روسیه در صدد 
دست یابی به مقام پوتین

ن  سازما  بشر  حقوق  عالی  کمیسار 
زندان  امریکا خواسته  از  متحد  ملل 

گوانتانامو را تعطیل کند.
بازداشت  است  گفته  پیالی  ناوی 
زندانیان  از  بسیاری  نامحدود 
یا  و  اتهام  تفهیم  بدون  گوانتانامو 
نقض  را  الملل  بین  قوانین  محاکمه 

می کند.
کمیسار عالی حقوق بشر گفته است 
حدود نیمی از 1۶۶ زندانی گوانتانامو 

مجوز انتقال به کشور زادگاه خود و یا کشور سومی را دریافت کرده اند.
وی افزود از این که امریکا نتوانسته وعده خود برای بستن این زندان را عملی کند »عمیقًا 

سرخورده« است.
زندان گوانتانامو در سال 2002 پس از حمله یازدهم سپتامبر برپا شد تا متهمان به فعالیت های 

تروریستی در آن نگهداری شوند.
باراک اوباما رییس جمهوری امریکا برای بستن این زندان تالش کرد اما برنامه هایش برای 

محاکمه مظنونین در دادگاه های مدنی امریکا توسط کنگره این کشور متوقف شد.
»درماندگی«

خانم پیالری در بیانیه یی گفت: »ادامه حبس نامحدود بسیاری از زندانیان معادل بازداشت 
خودسرانه و به وضوح ناقض قوانین بین الملل است.«

به گفته وی این کار موضع امریکا به عنوان حامی حقوق بشر در جهان را جدا تضعیف می 
کند.

خانم پیالی افزود: »وقتی سایر کشورها معیارهای بین المللی را نقض می کنند، امریکا به 
درستی، از آنها شدیدا انتقاد می کند.

کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته ادامه اعتصاب غذای بازداشتیان »از درماندگی« 
است اما چندان هم جای تعجب ندارد.

گروه های حامی حقوق بشر و وکالی مدافع بازداشتیان گوانتانامو می گویند اعتصاب نشانه 
افزایش جان به لب شدن بازداشتی ها از ناتوانی ارتش امریکا برای تعیین سرنوشت شان است.
محدودیت ها قانونی کنگره و نگرانی از بدرفتاری با آنها در کشور زادگاه یا مکان های دیگر 

بسیاری از بازداشتیانی که مجوز انتقال گرفته اند همچنان در زندان گوانتانامو هستند.
جف پول سخنگوی پنتاگون ماه گذشته به بی بی سی گفت31 نفز از بازداشتی ها در اعتصاب 

غذا هستند.
به گفته او 11 نفر از آنها از طریق لوله های تغذیه غذای مایع دریافت می کنند و در بیمارستانند.

در  کوبا  بازنشسته  رهبر 
طی  خود  نوشتار  اولین 
9 ماه گذشته به دوستان 
کرد  تاکید  دشمنانش  و 
تنش ها  بحبوحه  در  تا 
کوریا  جزیره  شبه  در 
و  کنند  خویشتنداری 
نسبت به خطرات جنگ 

هسته یی آگاه باشند.
گاردین،  گزارش  به 

فیدل کاسترو، رهبر بازنشسته کوبا در اولین نوشته خود پس از قریب 
به 9 ماه که در روزنامه رسمی گرانما و چند رسانه دیگر این کشور 
منتشر شد، نسبت به تاثیری که جنگ اتمی می تواند در آسیا و فراتر 

از آن بگذارد، هشدار داد.
وی نوشته است، هاوانا به اتحاد خود با پیونگ یانگ ادامه می دهد اما 
نسبت به اقداماتی که کوریای شمالی انجام می دهد این کشور را مورد 

انتقاد قرار داده است.
فیدل کاسترو می نویسد: هم اکنون شما پیشرفت های تکنیکی و علمی 
خود را به معرض نمایش گذاشته اید. ما به شما این موضوع را یادآوری 
می کنیم که وظیفه تان در مقابل سایر کشورها چیست، کشورهایی که 
دوستان شما هستند و نباید این مساله را فراموش کنید که چنین جنگی 

بر بیش از 70 درصد جمعیت کوریا زمین اثر می گذارد.
رهبر سابق کوبا با انتقاد شدید از دولت واشنگتن، در ادامه مطلب خود 
نوشت: در صورتی که جنگی صورت گیرد، از دولت باراک اوباما، 
ریاست جمهوری امریکا در تاریخ ایاالت متحده تصویری شرور و 
منحوس جلوه گر می شود. وظیفه اجتناب از جنگ بر عهده اوباما و 

مردم ایاالت متحده است.
کوریای شمالی یکسری تهدیدهای تنش زا را در هفته های اخیر علیه 
امریکا و کوریای جنوبی اعالم کرده است. پیونگ یانگ گفته که برای 
هفته  شنبه  سه  روز  و  است  اتمی  سالح  نیازمند  مرزهایش  از  دفاع 
گذشته نیز اعالم کرد که فعالیت راکتور ساخت پلوتونیوم خود را که 

در سال 2007 میالدی متوقف شد، از سر می گیرد.
تحلیل گران نیز می گویند لفاظی های اخیر دولت پیونگ یانگ احتماالً 
منجر به پذیرش کوریای شمالی، اجبار واشنگتن به انجام مذاکرات و 

حمایت از کیم جونگ اون، رهبر جوان کوریای شمالی می شود.
با این حال، کاسترو این اوضاع را عجیب و غیرواقعی خوانده و در 
ادامه نوشت: جنگ اتمی باعث صدمه و آسیب وحشتناک به مردم دو 

کوریا می شود و هیچ سودی در پی نخواهد داشت.
اکتبر سال  از  نوشت:  کوبا  بحران موشکی  به  اشاره  با  کاسترو  فیدل 
19۶2 میالدی که جهان در آستانه جنگ اتمی قرار داشت و در نهایت 
با پذیرش درخواست جان اف کندی، رئیس جمهوری وقت آمریکا 
از سوی کرملین، این بحران خاتمه یافت، احتمال بروز جنگ اتمی 
با تهدید کوریای شمالی بدترین و خطرناک ترین طی 50 سال گذشته 

محسوب می شود.
فیدل کاسترو که به دلیل بیماری و ضعف ناشی از آن در سال 200۶ از 
قدرت کناره گیری کرد، ریاست جمهوری کوبا را به برادر کوچکترش 

به نام رائول واگذار کرده است.

جناح  سرشناس  رهبر 
روسیه  در  مخالف 
کرد  امیدواری  ابراز 
انتخابات  در  بتواند  که 
بعدی  ریاست جمهوری 
تا  شود  پیروز  روسیه 
سرکوب  قدرت  بتواند 
کردن »دولت فعلی متعلق 
به سارقان« در این کشور 

را داشته باشد.
ناوالنی«، رهبر جناح  بیانیه »الکسی  به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در 
مخالف روسیه، نخستین بار از تمایل این سیاستمدار روسی برای رییس جمهور 

شدن سخن به میان آمده است.
برخی از ناظران اقدام ناوالنی را به عنوان تالش پیش از محاکمه اش برای اتهام 
انگیزه  سیاسی  به  اتهامی که وی مطرح شدن آن را  تلقی می کنند؛  اختالس 

مرتبط دانسته و رد می کند.
ناوالنی، 3۶ ساله، در شبکه »رین تی وی« گفته است که خواهان دستیابی به 
باالترین مقام در روسیه است تا از این طریق شرایط زندگی بهتری را در روسیه 
فراهم و پوتین و جانشینانش را به خاطر سوءاستفاده هایشان روانه زندان کند.

رهبر جناح مخالف در روسیه تصریح کرد: می خواهم رییس جمهور شوم و 
شیوه اداره دولت را عوض کنم. رهبران دولت دروغ نگویید و دزدی نکنید.

وی همچنین تصریح کرده است که می خواهد مردم روسیه زندگی در فقر و 
بیچارگی را ادامه ندهند و همچون یک کشور اروپایی، زندگی طبیعی داشته 

باشند.
ناوالنی وکیلی کاریزماتیک، وبالگ نویسی محبوب، تحت تاثیر رسوایی دولتی 
و یکی از افراد کلیدی در پشت اعتراضات گسترده در مسکو علیه پوتین به 

علت بازگشت به ریاست جمهوری است.
وی توانست خشم عمومی مردم را با جذب بیش از 100 هزار تن در قالب 
انتخابات  در  پوتین  پیروزی  از  مانع  نتوانست  اما  نمایش گذارد  به  تظاهراتی 

شود.
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بخش نخست

عشق ممنوع و عشق 
مجاز!

هیچ محدودیت سنی برای عاشق شدن برای ازدواج وجود ندارد. هر شخصی با 
هر سنی می تواند در هر شرایطی عشق را تجربه کند و به دنبال عشق، زنده گی 
زیر یک سقِف مشترک را شروع کند. گاه یک فرد 50ساله و گاه یک نوجوان 
1۶ساله در یک دورۀ زمانی کاماًل شبیه هم عمل می کنند، آن هم تنها در صورت 
و  شدن  عاشق  این که  اما  دادن!  زنده گی  تشکیل  و  شدن  عاشق  یعنی  مسأله، 
باشند؛  داشته  تفاوت هایی  چه  می توانند  باال  سنین  و  پایین  سنین  در  ازدواج 
داستانش کاماًل متفاوت است. اگر شما به تازه گی عاشق شده اید و قصد ازدواج 
با فرد مورد عالقۀتان را دارید و به دنبال این تصمیم تان، دیگران با زبان انتقاد 
به شما گفته اند: »االن بسیار زود است«، بهتر است قبل از این که در این مورد 
موضع گیری کنید، قدری بیشتر روی نکاتی که در این مقاله برای تان شرح داده 
مي شود، تامل کنید. در پایان این نوشته متوجه می شوید که بهترین سن برای 
انتخاب فرد مورد عالقۀتان چه زمانی است و آیا االن شرایط ازدواج را دارید 

یا خیر! 
  وقتی همه چیز را فدا می کنی 

در سنین پایین، افراد به دلیل نداشتن تجربه های کم تر، اسیر احساسات زودگذر 
از  پرسوزوگدازتر  پایین  سنین  در  ازدواج  و  عشق  که  است  درست  می شوند. 
ازدواج در سنین باالتر است؛ اما این نکته را هم درنظر داشته باشید که همین 
احساسات مهیج و پرسوزوگداز و ازدواج های زودهنگام، می توانند پایانی تلخ و 
ناخوشایند را برای طرفین به بار آورند. در سنین پایین، انسان ها واقع بین نیستند 
و اگر پایان یک ارتباط زناشویی به جدایی ختم شود، افراد قادر به درک درستی 
نیستند و دچار وقفۀ بلندمدت تری در زنده گی می شوند. ولی در سنینی که افراد 
ازدواج،  با وجود سختی و درد شکست  بیشتری رسیده اند،  اجتماعی  به رشد 

راحت تر با این اتفاق کنار می آیند. 
ترس از تنهایی یکی از علت های عاشق شدن و ازدواج در سنین پایین است 
و همین ترس باعث می شود در مواردی که حتا فرد مورد عالقۀتان مناسب با 
معیارهای شما نیست، در کنارش بمانید و خودتان را قربانی یک ارتباط زناشویِی 
ناموفق بدانید. اما اگر فرد باتجربه یی باشید، به خوبی تصمیم می گیرید و خود 
را برای تجربه یی بهتر آماده می کنید. چه خوش مان بیاید یا نه، در سنین پایین 
به خصوص تا 20 ساله گی چنین درک درستی از ازدواج و عشق در ما وجود 
ندارد و به همین دلیل عاشق شدن در این دوره، پردردسرتر از سنین باالتر است. 

  آدم مناسب، زمان مناسب 
این انتخاب شماست که در سنین کم به دنبال عشق و ماجراجویی های آن بروید 
یا در سنی که کاماًل با تجربه هستید، دل به کسی ببندید و باقی ماندۀ مسیر را 
با همسر ایده آلی که انتخابش کرده اید، ادامه دهید. اما یادتان باشد آدم مناسبی 
که شما قرار است عاشق و دلباخته اش شوید و به عنوان همسر او را به همه 
معرفی کنید، در زمانی مناسب به سمت شما خواهد آمد. در سنین بسیار کم که 
هنوز دیدگاه ها و ایده های فکری فرد شکل نگرفته، انتخاب ها هم به همان اندازه 
در 17 ساله گی  که شما  فردی  است  باشد. ممکن  نادرست  و  ناپخته  می تواند 
عالقه به ازدواج با او را داشتید، چند سال بعد مثاًل در 25 ساله گی، به نظرتان 
کامل و مناسب نیاید. اما دلیل این تغییر عقیده، بد بودن یا نامناسب بودِن فرد 
مورد عالقۀتان نیست، بلکه این اتفاق به دلیل تغییراتی است که هم زمان با رشد 
اجتماعی و فردی شما صورت گرفته است. معیارهای شما مدام در حال تغییر 
هستند تا زمانی که شما به یک ثبات درست از زنده گی برسید. فردی که در 20 
ساله گی برای ازدواج عاشقش شده اید، با فردی که شما در سنین باالتری نسبت 
به او عالقه مند گشته اید، با یکدیگر کاماًل متفاوت هستند. زیرا معیارها و نوع 
دیدگاه شما در مورد انتخاب افراد، تغییر بزرگی کرده است. پیشنهاد ما به شما 
این است در سنینی ازدواج کنید که شناخت کافی از اطراف خود و آدم های 
وارد  که  مناسبی  فرد  باشید،  کامل تر  شما  هرچه قدر  باشید.  داشته  زنده گی تان 
زنده گی تان می شود، به معیارهای شما نزدیک تر خواهد بود و ارتباطی ماندگارتر 

را تجربه خواهید کرد. 

         عبدالشکور فقیـر
فراگیر  بحرانی  درگیر  ما  کشورِ  امروز، 
حساسی  و  خطیر  شرایِط  در  و  شده 
قرار گرفته و درست در چنین شرایطی، 
جامعۀ جهانی نیز تصمیم به خروج دارد 
و وعده به حمایِت بدون حضور وسیِع 
خود را سپرده است. اما حرکات و رفتارِ 
حکومت افغانستان و کشورهای منطقه، 
نیروهای  خروج  که  می  شود  باعث 
کمک های شان  و  سریع تر  خارجی، 

محدودتر گردد. 
قانون شکنی،  اداری،  فساد  متأسفانه 
در  بی اعتمادی  و  نفاق   قوم پرستی، 
چنین  در  و  می کند  بیداد  جامعه 
تواِن  و  ظرفیت  حکومت  اوضاعی، 
کوشش  و  نداشته  را  بحران  از  خروج 
و  سیاسی  مانورهای  با  که  می کند 
امتیاز دادن به  مصلحت های گروهی و 
به  و  کند  مدیریت  را  زمان  اشخاص، 

مقاصد سیاسِی خود برسد.
مسوولیت  خطیر،  شرایط  چنین  در 
به دوش نیروهای سیاسی، شخصیت های 
می باشد،  افغانستان  نخبه گاِن  و  ملی 
محور  در  ملی   راستای وحدت  در  تا 
یک  طرح مشخِص ملی که یگانه راه 
کار  است،  بحران  این  از  بیرون رفت 

کنند. 
سیاسی  نماینده گان  میان  تفاهم  توسعۀ 
و جامعۀ مدنی در همۀ سطوح جامعه، 
میان گروه های  نظر  تبادل  پروسۀ  ادامۀ 
سیاسی و نخبه گان، و حمایت از طرح 
از  کشور،  در  ملی  وحدت  حکومت 
روی  باید  که  می باشند  مواردی  جمله 

آن کار شود. 
از  مجموعه یی  امروز  خوش بختانه، 
نیروها و شخصیت های سیاسی، اهمیِت 
راه  در  و  کرده  درک  را  موضوع  این 
کوشش  کشور  انکشاِف  و  توسعه 
درک  با  نخبه گان  امروز  می کنند. 
خاموش  خویش،  تاریخی  مسولیت 
به  ویژه  مردم  انسجام  راه  در  و  نبوده 
شهروندان،  حقوق  از  دفاع  و  جوانان 
و  دموکراسی  به  باور  با  و  خاسته  به پا 
ترقی، طرح ملِی حکومت دارِی خود را 
پیش کش  افغانستان  باشهامِت  مردمِ  به 
و  قومی  نفاق  فساد،  کاخ  تا  می کنند 
خویش گرایی را ویران کرده و کشور را 

به سوی ترقی رهنمون شوند.
این  خود،  نوبۀ  و  سهم  به  نیز  نگارنده 
مطالعه  مورد  تا  می دارد  ارایه  را  نبشته 
قرار گیرد و گامی  اندیشوران  بحِث  و 
کوچک در راستای ایجاد یک طرح ملی 
برای حکومت دارِی شایسته تلقی شود.

بخش سیاسی
  قانون اساسی افغانستان، وثیقۀ مشترک 
ملِی همۀ ما بوده که در آن ارزش های 
ارزش های  دموکراسی،  مثل  اساسی 
اسالم، حقوق زن، حقوق  دین مقدس 
بشر، موجودیت قوای سه گانه، انتخاب 
مقننه،  قوۀ  وکالی  و  دولت  رییس 
شهروندان  مساوات  شخصی،  ملکیت 
و  فردی  آزادی های  قانون،  مقابل  در 
این ها  است.  شده  گنجانیده  گروهی 
همه ارزش های مشترِک مردم افغانستان 
تأییِد  و  پذیرش  مورد  و  می باشند 
پیشبرد  برای  اما  دارند.  قرار  همه گان 

بهتر، الزم است  امور و حکومت داری 
آن  به  را  جزیی  اصالحاِت  برخی  که 
قوانین  نظرداشت  در  با  البته  بیافزاییم، 

نافذه.
حکومت  یک  آوردِن  کار  روی  1ـ 
ادارۀ  تحت  حکومت  تا  صدارتی 
وزارت ها  بین  بتواند  صدراعظم 
ایجاد  هماهنگی  و  مسوولیت پذیری 
به  پاسخ گو  مشترکًا  حکومت  و  کند 
پارلمان باشد و رییس دولت در حالت 
و  منافع  ملی،  منافع  ضامن  بی طرفی، 
حقوق تمامِی شهروندان و وحدت ملی 
حیثیت  و  سرتاسری  نفوذ  هم  و  شود 

دولت تأمین گردد.
لوی  رییس ستره محکمه،  انتصاب  2ـ 
و  انتخابات  کمیسون  رییس  سارنوال، 
قوای  که  مکانیزمی  بشرتوسط  حقوق 
سه گانه دخیل باشند، تا آزادی های شان 
مشخص  خدمت شان  مدت  و  حفظ 

گردد.
3ـ تعیین سهمیه یی از عواید استخراج 
معادن و منابع انرژی به والیت مربوطه 

و هم به والیات هم جوار مستقیم.

صالحیت ها،  ساختن  مشخص  4ـ 
شورای  اعضای  وظیفۀ  مدت  و  تعداد 
مکانیزم  ترتیب  هم  و  اساسی  قانون 
دخیل  سه گانه  قوای  تا  انتصاب شان 
باشند و وابسته گی مستقیم به حکومت 

نداشته باشند.
ممالک  با  نظر  تبادل  ضرورت  5ـ    
شناسایی  جهت  افغانستان  هم جوار 
در  بین الدولتی  مشکالت  رفع  و 
تثبیت  به خصوص  مختلف  عرصه های 
خطوط سرحدی با استفاده از تکنالوژی 
پیشرفته با مراعات حقوق بین المللی و 
حقوق بین الدول و با همکاری، پشتبانی 
در  با  و  جهانی  جامعۀ  تضمین  و 

نظرداشت منافع افغانستان.
معاهده های  تمام  تأیید  و  قبولی  ۶ـ   
دوستی و استراتژیک که بین حکومت 
افغانستان و حکومت های ممالک دیگر 
پارلمان  تأیید  مورد  و  رسیده  امضا  به 

قرار گرفته اند.
 7ـ دایر شدن انتخابات شفاف، آزاد، در 

فضای امن و در زمان قانونی.
تمامی  به  الکترونیک  تذکرۀ  توزیع  8ـ 
هویت  اساس  که  افغانستان  شهروندان 
مذکور  سند  و  می باشد  فردی شان 
خصوصی،  و  دولتی  دوایر  تمامی  در 
خواهد  فردی  هویت  سند  معتبرترین 

بود.   
و  انتخابات  نوع  در  اصالحات  9ـ 
بین  تا  پارلمانی،  انتخاباتی  حوزه های 

وکال و مردم نزدیکی ایجاد گردد.
10ـ از کمیسون انتخابات تقاضا خواهد 
ولسوالی ها  شوراهای  انتخابات  که  شد 
در  و  گرفته  نظر  مد  را  شهرداری ها  و 

راستای برگزاری آن اقدام نماید.
اداری  تشکیالت  در  اصالحات  11ـ 
و  مسوولیت ها  توسعۀ  و  ارتقا  و 
و  والیتی  شوراهای  صالحیت های 
شورای  با  تفاهم  با  )انتصابی  والی ها 
والیتی( د ر بخش های اقتصادی و مالی 
بتوانند بودجۀشان را ترتیب  تا والیات 
و مورد تصویب شوراهای والیتی قرار 
یک صدوسی وهفتم  مادۀ   )طبق  دهند. 

قانون اساسی(      

دورۀ  خدمِت  دوبارۀ  استقرار  12ـ 
قانون  مراعات  با  بیرق،  زیر  موکلفیت 
قانون  پنجاه وپنجم  مادۀ  )طبق  اساسی 

اساسی( 
فعالیت های  ساختن  مشخص  13ـ 
برای  بودجه  تعیین  و  سیاسی  احزاب 
شورای  در  که  سیاسی یی  ملی  احزاب 

ملی نماینده داشته باشند.
وزارت های  جدی  ساختن  فعال  14ـ 

تخنیکی. 
جهت  جامع  پالن  انداختن  به را  15ـ 
ایجاد و تقویت وحدت ملی در راستای 

آغاز پروسۀ ملت سازی.
و  سمینارها  نمودن  دایر  1۶ـ 
جهت  بین المللی  و  ملی  کنفرانس های 
برداشت  و  عقب گرایی  فکر  مجادلۀ 
افشا  از دین مقدس اسالم و  نامطلوب 
سازمان هایی  و  گروه ها  افراد،  نمودن 
که از این افکار تاریک و سیاه به خاطر 
مذهبی  و  زبانی  قومی،  دولتی،  منافع 

استفاده می کنند.

طرح ملِی حکومت دارِی شایسته
بخش نخست



یعقوب یسنا
بخش دوم

بودم  روزی  منتظر  مدت ها  من  می کشی.  مرا  »تو  گفت: 
تا در غیاب داکتر جان )اناهیتا( بتوانم احساسم را به تو 
دانشی که  این همه شجاعت و  با  تو  بازگو کنم. می دانی 
داری، به زودی جای اناهیتا را خواهی گرفت. ناهیتا پیر 

شده و تو هژده سالت بیش نیست.«
پنداشتم با این حرف ها می خواهد صداقِت مرا نسبت به 
اناهیتا آزمایش کند. گفتم: »نمی فهمم شما از چی سخن 
می گویید.« گفت: »دخترجان! می خواهم بگویم از زیبایی 
و جوانی ات استفاده کن.« به خود لرزیدم و پرسیدم: »رفیق 
کارمل من از جوانی ام استفاده کنم یعنی چی!« گفت: »از 
تو خوشم می آید.« گفتم: »من اگر از جوانی ام استفاده کنم، 
می توانم از جوانان هم سن وسالم استفاده کنم، نه از شما 
که رهبر و جای پدر منید. شما با وصف داشتن همسر، 
با  بمانید.«  اناهیتا دارید، وفادار  به  پیوند و تعهدی که  با 
احساس تنفر، شتابان به سوی در دویدم. )ثریا بها؛ رها در 
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ثریا همواره با این گونه پیشنهادها یا زخم زبان های رفیقان 
حزبی اش روبه رو می شود. با آن که صدیق برادر نجیب اهلل، 
خواستگار ثریا است، نجیب با شنیدن این خبر که برادرش 
از ثریا خواستگاری کرده، بازهم از صدیق بدگویی می کند 
او را دوست دارد و دست بردارش  و وانمود می کند که 
اصاًل  و  نمی خواهد  هم  را  صدیق  ثریا  آن که  با  نیست. 
قصد ازدواج ندارد، به نجیب پاسخ جدی و دندان شکن 
پاسخت  منتظر  که:  می گوید  ثریا  به  هم  نجیب  می دهد. 

باش، مره هم نجیب می گویند!
ثریا بنا به فعالیت های حزبی، خواندن درس های دانشکدۀ 
رفیقان  از طرف  که  عقده مندانه یی  نگرانی های  و  اقتصاد 
حزبی اش متوجه اش است، بیمار می شود و برای تداوی  
به روسیه می رود. با دیدن روسیه، انسان آرمانی شوروی 
هم در تصورش نابود می شود. در مدتی که روسیه است، 
شبکۀ  همه عضو  رفیقان حزبی اش  که  می برد  پی  کم کم 
جاسوسی ک.گ.ب هستند، و رهبران حزب خلق و پرچم 

از حکومت شوروی پول دریافت می کنند.
با برگشت به کابل، رابطه اش را از نظر سیاسی با رفیقان 
حزبی و با جریان پرچم قطع می کند، به عنوان یک منتقد 
کاماًل  زیرا  می پردازد؛  حزب  رهبران  و  جریان  نقد  به 
سیاسی اش  رفیقان  این  که  است  شده  مطمین  و  دریافته 
مردانی استند شیفتۀ قدرت، سکس و پول. نه در پی توسعۀ 
قبیله یی  به جای ساختارهای  اجتماعی  ساختار های مدرن 
هستند، و نه در پی سیستم سازی و حکومت سازی به جای 

حکومت سنتی و پوشالی موجود.
بریدن  انجام دهد،  ثریا می تواند  اقدامی که  تنها  نخست، 
رفیقانش  بریدن،  این  با  اما  است.  جریان  این  از  کامل 
حیثیتی  و  شخصیتی  دسیسه سازی  و  توطیه   پی  در  همه 
او برمی آیند تا ثریا را در هر صورتی به چنگ بیاورند و 
با ایجاد ناگزیری ها، وسیلۀ دست شان قرار دهند. اما ثریا 
قبول همۀ توطیه ها و دسیسه های  با  دارد،  اراده یی که  با 
هم  همه  به  و  می شود  جدا  جریان  این  از  رفیقانش، 
می فهماند که او دیگر با این جریان نیست و به عنوان یک 

شخصیت مستقل و آزاد، متعلق به خودش است.

عقده های مردانۀ رفیقانش، نبود ثریا در کابل برای مدتی، 
کارسازی صدیق با مادر و خانواده اش، ثریا را ناگزیر به 
ازدواج ناخواسته با صدیق ـ که نماد نیرنگ، بی اراده گی، 
و  قبیله  فکر  دستاورد  و  بودن  طفیلی  بی مسوولیتی، 

خانواده یی بی فرهنگ و خشن است ـ می کند.
رفیقان  عقده های  از  ازدواج،  این  با  می کند  خیال  ثریا 
نسبتًا  زنده گی  یک  می تواند  و  می یابد  رهایی  حزبی اش 
آرام و شخصی را آغاز کند؛ اما این تصور ثریا نقش بر آب 
می شود، مشکل جدی اش در زنده گی، تازه آغاز می گردد 
و عقدۀ جنسیتی یکی از رفیقانش ُگل می کند؛ کسی که 
و  حاضر  ثریا  اذیِت  و  آزار  برای  هرکجا  در  و  همیشه 
موجود است. بنابرین، ثریا ناگزیر می شود که تصور یک 
زنده گی آرام را از فکر بیرون کند و برای تسلیم نشدن به 
این عقدۀ رفیق حزبی اش هرگونه خطری را متقبل شود 
و مطیع عقدۀ رفیق حزبی اش که نجیب اهلل برادر شوهرش 

است، نشود.
دچار  افغانستان  در  قدرت  از  ثریا  برداشت  نهایت  در 
پشت  به  معطوف  را  توجه اش  بیشتر  و  می شود  تحول 
بسته  در یک جامعۀ  که چه گونه  قدرت می سازد  صحنۀ 
و در قلمرو دیکتاتوری ها، قدرت صحنه سازی می-شود. 
قدرت  صحنۀ  پشت  راوی  تا  می کند  کوشش  بنابراین، 

جریان خلق و پرچم در افغانستان باشد.
  ثریا؛ زنی در وسط واقعیت تلخ مرگ و زنده گی

»کوه های سر به فلک، رودهای خروشان، جنگل های انبوه، 
میلیاردها سال قبل از پیدایش انسان بوده اند و میلیاردها 
این موجود حقیر  انسان  اما  بود.  سال دیگر هم خواهند 
لحظۀ  می آید؛  جهان  گستردۀ  پهنۀ  بر  ناچیزی  ذرۀ  چون 
مختصری می درخشد؛ مرزهای سیاسی، مذهبی، تباری و 
نژادی می َکشد؛ خون هایی می ریزد و آنگاه جهان را پدرود 

می گوید. کوه ها و رودخانه ها گواه شقاوت انسان ها اند که 
می َدرند، می ُکشند، به آتش می َکشند و... «. )ثریا بها؛ رها 
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مدیریت  را  زنده گی اش  می تواند  ثریا  ازدواج،  از  پس 
کند و مداخلۀ تعدادی از رفیقان حزبی اش را بر زنده گی  
طور  به  اما  شود،  دور  آنان  از  و  کند  دفع  شخصی اش 
مستقیم با مردی زرنگ، کینه توز و قدرت-مندی روبه رو 
می شود که رفیق حزبی قبلی و عضو ارشد خانوادۀ فعلی 

و برادرشوهرش است.
و  مرگ  تلخ  موقعیت  در  مرد،  این  با  رویارویی  در  ثریا 
کینه توزی  با  موقعیت  این  که  می گیرد  قرار  زنده گی 
سرش  از  کارمل،  ببرک  حکومت  خاد  رییس  نجیب اهلل 
کینه- و  غرایز  تابع  باید  یا  بنابراین،  نیست.  دست بردار 
مجادلۀ  یک  در  این که  یا  شود  نجیب اهلل  توزی های 
فرساینده نابود گردد. بار بار نجیب اهلل پیشنهاد می دهد تا 
از خواست های او اطاعت کند و نجیب برای این اطاعت 
ثریا را در وضعیت بهتر سیاسی و اجتماعی قرار می دهد، 
اما ثریا بهای این پیشنهادها را نمی پذیرد و به یک مجادلۀ 
موقعیت  به  بنا  نجیب  می دهد.  ادامه  نجیب  با  فرساینده 
حکومتی یی که دارد، هر بار برای ثریا دامی می گذارد و 
و  خانواده گی  ناگزیرانۀ شخصی،  موقعیت  در یک  را  او 
اجتماعی قرار می دهد. ثریا هم با تحمل همۀ ناگزیری ها، 
شخص  یک  عنوان  به  و  می-دهد  ادامه  زنده گی اش  به 
نظربند، همیشه تحت نظر نجیب می باشد. نجیب از این 
تحت نظر قراردادن ثریا دو منظور دارد: یک، این که ثریا 
نیافتن  دست  برای  نشود  امکانی  او،  از  انتقادهایش  با 
نجیب به قدرت ریاست جهموری؛ دوم، به دلیل عقده یی 
که نسبت به ثریا دارد، می خواهد با آزار و اذیت او، به 

ارضای عقده های سادیستی اش بپردازد.
بنابرین، ثریا با شوهرش هر کجایی که می رود، نجیب با 
قدرتی که دارد و با چشم اسپندیاری که ثریا دارد، ثریا را 
می تواند باز به دام بیاندازد و به اسارت خویش برگرداند. 
چشم اسپندیار ثریا، برادر نجیب است که شوهر ثریاست. 

او و ثریا دو فرزند دارند. ثریا بنا به هنجارهای اجتماعی 
و التماس مادرش، نمی خواهد از صدیق طالق بگیرد و از 
طرف دیگر اگر از صدیق طالق بگیرد، نجیب با قدرتی 
به  ثریا  آن که  با  می گیرد.  ثریا  از  را  فرزندانش  دارد،  که 
اسارت  به  ناگزیری ها  همین  به  بنا  بازهم  می رود،  آلمان 

نجیب برمی گردد. 
صدیق، شوهر ثریا و برادر نجیب، با آن که با نجیب مشکل 
دارد، اما با نداشتن اراده و شخصیت روانی مستقل، همیشه 

وسیلۀ نجیب برای آسیب رساندن به ثریا قرار می گیرد.
می شود.  رییس جمهور  کارمل،  به جای  نجیب  سرانجام 
نجیب  که  اند  تصور  این  به  ثریا  دوستان  و هم  ثریا  هم 
دست  ثریا  اذیت  و  آزار  از  شدن،  رییس جمهور  با 
و  درنمی آید  آب  از  درست  هم  تصور  این  برمی دارد. 
پیشنهاد  ثریا  به  نجیب  بازهم  ریاست جمهوری،  از  پس 
فرمان برداری از خودش را می دهد، اما ثریا بازهم پیشنهاد 
او را رد می کند. این بار نجیب می خواهد تا به این بازی 
موش و پشک پایان دهد و ثریا را نابود کند. نابودی ثریا 
می تواند حربه یی به دست طرف داران کارمل برای بدنامی 
عمل  بااحتیاط  خیلی  باید  نجیب  بنابراین،  بدهد؛  نجیب 
ثریا  فرساینده اش  و  متداوم  اذیت  و  آزار  با  نجیب  کند. 
را به بینی رسانده است. ثریا تصمیم می گیرد تا با اقدامی 
هرچند خطرناک، خودش را از چنگ نجیب برای همیشه 
نجات بدهد و با این اقدام به نجیب بفهماند که خواست 

دیکتاتور، آخرین خواست و اراده نیست.
ثریا در یک اقدام خطرناک با شوهر و فرزندانش، به جبهۀ 
آن  مسعود  احمدشاه  که  نجیب  حکومت  مخالِف  جنگ 
از دشواری  با جهانی  البته  را رهبری می کند، می پیوندد. 
کینه توز  زرنگ،  مرد  ارادۀ  اقدامش،  این  با  مشکالت.  و 
و قدرت مند را به تمسخر می گیرد و ارادۀ نجیب با همۀ 

عقده هایش به شکست می انجامد.
را در جبهۀ  مدتی  این که  از  با خانواده اش، پس  بها  ثریا 

جنگ سپری می کند، رهسپار امریکا می گردد.
  ثریا؛ مادری در میاِن هنجارهای مادرانۀ شرقی و 

واقعیت های فرهنگی امریکا
»به اتاق خالد و رویا رفتم. کتاب ها و لباس های شان هنوز 
در جای خود بودند. لباس های آن دو را پاییدم و بوییدم 
و به چشمانم مالیدم. بر آفرینش هستی شوریدم و فریاد 
زدم: »نابود باد آن سرنوشتی که با سرشت مادر به ستیزه 
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به  خانواده اش  با  مسعود  احمدشاه  همکاری  به  بها  ثریا 
امریکا می رود و پناهندۀ سیاسی می شود. تهدید مستقیم 
نجیب اهلل بر ثریا پایان می یابد، اما او با چالش های جدیدی 
مشکالت  چالش-ها،  این  می شود.  روبه رو  امریکا  در 
حقارت  با  که  ثریا  شوهر  صدیق،  است.  خانواده گی 
خود  به  را  دیگران  توجه  مظلوم نمایی،  با  شده،  بزرگ 
به خودش،  دیگران  توجه ِ  این جلب  با  و  می کرد  جلب 
مسوولیت انسانی اش را به تعلیق درمی-آورد و می خواهد 
هم چون موجودی طفیلی، بر دوش دیگران زنده گی  کند. 
موقعی که به امریکا می رسد، بنا به نداشتن اعتماد به نفس 
شخصیتی، بای فرند زنان پیر امریکایی می شود و شب ها 

را در خانۀ این زنان سپری می کند. 
صدیق، در امریکا، افراد خانوادۀ پدری و قوم و خویشش 
و  کند  مظلومیت نمایی  تا  نمی بیند  کنارش  در  دیگر  را 
دست به خودکشی بزند تا مورد توجه شان قرار بگیرد و 
با این مورد توجه قرار گرفتن، اهمیت و حضور خودش 
را در زنده گی توجیه کند. از این رو استراتژی جدیدی را 
برای توجیه  حضورش در زنده گی طراحی می کند که این 
استراتژی، دسیسه سازی در درون خانوادۀ خودش است؛ 
می خواهد رابطۀ فرزاندانش را با مادرشان تیره کند و با این 
کار، حضور و اهمیت خودش را می آزماید. این استراتژی 
صدیق با امکان های اجتماعی و فرهنگی امریکایی، کارگر 
می افتد و کم کم رابطۀ عاطفی فرزندان با مادر به سستی 
می گراید و این سست شدن عاطفۀ فرزندی و مادری، به 
صدیق امکان بیشتر می بخشد تا با استفاده از این وضعیت، 

حضورش را برای خودش در جهان توجیه کند.
تأثیر  ثریا  روان  بر  خانواده گی،  ازهم گسیخته گی  این 
می گذارد و به نوعی دچار آسیب شخصیتی از نظر عاطفۀ 
این  صدیق،  می شود  ناگزیر  این رو  از  می شود.  مادری 
شوهر همیشه طفیلی اش را که تا هنوز بنا به مصلحت ها و 

هنجارهایی، حفظش کرده بود، ترک کند. 
ثریا  از او جدا می کند و  ثریا را  صدیق کم کم دو فرزند 
تنها می شود. این تنهایی برای ثریا که حضور دو فرزندش 
برایش توجیه  روانِی زنده گی در جهان بود، کشنده بود. 
از این رو بایستی سر از نو توجیه  روانی-اش را از زنده 
بودن و زنده گی کردن در این جهان بازسازی کند که این 
بازسازی او را به سوی اشتراک در جلسه های روان کاوی 
روکانتون،  مانند  این که  تا  می کشاند،  روان شناسی  و 
توجیه  حضورش  سارتر،  تهوع  رمان  محوری  شخصیت 

را در نوشتن پیدا می کند.

این جا می شود این پرسش را در میان گذاشت که عاطفۀ 
مادری با دریافت فرزندان از زنده گی، چه پیوندی دارد؟ 
مادری  عاطفۀ  به  عاطفی  پاسخ  هم  فرزند  متقاباًل،  آیا 
خواهد داشت یا نه؟... فکر نمی کنم که چنین باشد، زیرا 
نیازمندی روانی مادر را ندارند؛ این مادر است  فرزندان 
که نیازمندی روانی برای توجیه  حضورش در زنده گی و 
تداوم نسل، به فرزندان دارد. اما توجیه  حضور فرزندان، 
نه مادر و عاطفۀ مادری بلکه واقعیت های موجود زنده گی 

و واقعیت های فرهنگی عصرشان است.
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رها در باد؛
روایتی از پشت صحنۀ خلق و پرچم در افغانستان

می شود این پرسش را در میان گذاشت که عاطفۀ مادری با دریافت فرزندان از زنده گی، چه پیوندی دارد؟ آیا متقاباًل، فرزند هم پاسخ 
عاطفی به عاطفۀ مادری خواهد داشت یا نه؟... فکر نمی کنم که چنین باشد، زیرا فرزندان نیازمندی روانی مادر را ندارند؛ این مادر است 
که نیازمندی روانی برای توجیه  حضورش در زنده گی و تداوم نسل، به فرزندان دارد. اما توجیه  حضور فرزندان، نه مادر و عاطفۀ 
مادری بلکه واقعیت های موجود زنده گی و واقعیت های فرهنگی عصرشان است
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یک سال تا برگزاری انتخابات 

نامزدان ریاست جمهوری 
خواب اند

نگران مترجمان...
جمله  از  سلطنتی«  متحد  های  »سرویس  یا  دفاعی   

امضاکننده گان این نامه می باشند.
امضا کننده گان ادعا کرده اند که »پس از جنگ عراق، 
با کمال  اما  پناهندگی داد؛  به مترجمان عراقی  بریتانیا 
که  است  ناتو  عضو  کشور  تنها  تاکنون  بریتانیا  شرم، 

می خواهد این کار را برای مترجمان افغان دهد«.
این افراد در نامه خود همچنان گفته اند: »بریتانیا وظیفه 
اخالقی دارد تا این شمار اندک مردان دلیر را حمایت 
کند. کسانی را که خود را همانند سربازان بریتانیایی در 

خطر مرگ انداختند«.
 20 حدود  تاکنون  که  است  نوشته  »تایمز«  روزنامه 
مترجم نیروهای بریتانیایی در افغانستان کشته و شمار 

بیشتری نیز زخمی شده اند.
بریتانیا  وزیر  نخست  کامرون  دیوید  دسمبر،  ماه  در 
گفت که این کشور در سال روان میالدی 3800 نفر 
می کشد.  بیرون  افغانستان  از  را  از 9000 سرباز خود 
تمام  تا  آماده گی می گیرد  ناتو  که  است  این در حالی 
به  آینده  سال  پایان  تا  را  افغانستان  امنیتی  مسوولیت 

نیروهای افغانستان واگذار کند.

          ناجیه نوری

انتخابات  آینده)93(،  سال  حمل   17 در  است  قرار 
و  تب  کنون  تا  اما  شود؛  برگزار  ریاست جمهوري 
تاب های سیاسی برای استقبال از انتخابات و آماده گی 

برای آن، دیده نمی شود.
این در حالی است که باید تدابیر و آماده گي ها براي 
برگزاري انتخابات هم از جانب حکومت، هم از سوی 
کمیسیون انتخابات و هم سوي احزاب و ایتالف هاي 

سیاسي گرفته مي شد. اما چرا چنین نیست؟ 
سیستم  هنوز  مي گویند،  سیاسي  آگاهان  از  شماري 
در  احزاب  خواست های  نشده،  اعالم  انتخابات 
قانون انتخابات گنجانیده نشده و مهمتر از همه این 
که بازي هاي به راه انداخته شده از سوي حکومت، 
رسمي  صورت  به  را  خود  نامزدان  تا  شده  سبب 

معرفي نکنند.
افغانستان  ملي  ایتالف  عضو  اوریا  فضل الرحمان 
ریاست  نامزد  معرفي  براي  چند  هر  مي گوید، 
را  فضایي  حکومت  اما  است؛  زود  هنوز  جمهوري 

ایجاد کرده که کار پروسۀ انتخابات رونق نگیرد.
در  که  شوند  مطمین  نامزدان  هرگاه  او،  گفتۀ  به 
افغانستان انتخابات شفاف و سراسري برگزار مي شود، 
در زمان معین آن، نامزدي خود را اعالم خواهند کرد.
نامزدان  هنوز  کرد،  تأکید  ملي  ایتالف  عضو  این 
باورمند نیستند که انتخابات آینده شفاف و سراسري 
خواهد بود و از سوي دیگر، حکومت بازي هایی را 
به  را  خود  نامزدان  تا  شده  سبب  که  انداخته  راه  به 

صورت رسمي معرفي نکنند.

در این حال، معین مرستیال، عضو حزب حق و عدالت 
نشده،  اعالم  انتخابات  سیستم  هنوز  چون  مي گوید، 
انتخابات  قانون  در  احزاب  تأیید  مورد  بخش هاي 
گنجانیده نشده و مورد بحث است و حکومت براي 
تأمین امنیت نامزدان و راي دهنده گان اعالن آماده گي 
نکرده، روي این علت نامزدان براي کمپاین هاي خود 

هیچ نوع اقدامي نکرده اند.
به باور وي،  در 15 ماه جوزای سال جاري باید تمام 
بارۀ  تا مردم در  باشد،  انتخابات تکمیل شده  پروسۀ 
انتخابات معلومات داشته باشند؛ اما طوري که دیده 

مي شود این موارد تا 15جوزا عملي نخواهد شد.
قانون  انتخابات طبق  تأکید کرد، »چون کمیسیون  او 
اساسی وظایف خود را انجام نداده، قانون انتخابات و 
قانون تشکیل صالحیت کمیسیون هنوز پاس نشده، 
حکومت نیز آماده گی اش را برای برگزاری انتخابات 
مطرح  پرسش  این  مردم  برای  بنابراین  نداده؛  نشان 
است که آیا حکومت برای برگزاری انتخابات آماده 

است یا خیر؟«
او افزود، سوال دیگر این که آیا رییس جمهور قانون 
انتخابات را توشیح خواهد کرد؟ و آیا امنیت انتخابات 
با خروج نیروهاي خارجي مورد تهدید قرار نخواهد 
انتخابات  برگزاري  براي  وضعیت  بنابراین  گرفت؟ 

نامعلوم است.
رأي  امنیت  تأمین  حکومت  اگر  مرستیال،  گفتۀ  به 
دهنده گان و تأمین امنیت پروسۀ انتخابات را ضمانت 
نکند، در انتخابات دخالت کند و قانون انتخابات پاس 
نشود، برگزاري یک انتخابات شفاف ممکن نخواهد 

بود.

در همین حال، احمد سعیدي آگاه سیاسي مي گوید، 
نداشته  بر  گامي  انتخابات  براي  نامزد  هیچ  هنوز  تا 
است و اگر اقدامي هم بوده، در پشت در هاي بسته 

صورت گرفته است.
وي تأکید کرد، ممکن در زمان برگزاري انتخابات زد 
اکنون هیچ شخصي  تا  اما  بندهایي صورت گیرد،  و 

به صورت آشکار اعالم نکرده که من کاندیدا استم.
که  شد  معلوم  وزرا  استیضاح  از  سعیدي،  گفتۀ  به 
که  است  گناهاني  همۀ  شریک  افغانستان  پارلمان 
حکومت انجام داده، بنابراین تصویب قانون انتخابات 

هم نامعلوم است.
به باور او، اگر یک انتخابات شفاف برگزار نشود، ما 
صاحب یک ملت نخواهیم شد و افغانستان از لحاظ 
حتا  و  دید  خواهد  صدمه  بین المللي  و  ملي  اعتبار 

ممکن است که جنگ هاي چریکي آغاز شود.
مي گوید،  سیاسي  دیگر  آگاه  مژده  وحید  همچنان، 
انتخابات  برگزاري  عدم  بارۀ  در  زیادي  بحث هاي 
وجود دارد، اما اگر رییس جمهور بخواهد که انتخابات 
برگزار نشود، تنها دست آورداش که همانا دموکراسي 

است را از دست خواهد داد.
او افزود، در بسیاري از والیات آماده گي هایی از سوي 
مخالفین براي عدم برگزاري انتخابات دیده مي شود، 
فراگیر  انتخابات  یک  روي  پیش  انتخابات  بنابراین 
نخواهد بود و از مردم نماینده گي کمتري خواهد کرد.
این آگاه سیاسي همچنان گفت، اگر انتخابات فراگیر 
آن یک حکومت ضعیف خواهد  نتیجۀ  یقینًا  نباشد، 

بود که از مردم نماینده گي کرده نمي تواند. 
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انتقال سیاسی مهم تر از...
 به یک فرد، بر موضوعات و راه های حل به مشکالت 

افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی باشد.
عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  مسوول  نادری،  نادر 
نگرانی می کند که تالش عدم مداخلۀ  ابراز  افغانستان 
خاطر  به  افغانستان  انتخابات  روند  در  متحده  ایاالت 
کرزی  حامد  رییس جمهور  سیاسی  مخالفان  بی طرفی، 
را به این معتقد می سازد که این موقف واشنگتن زمینۀ 

سوی استفاده را برای حکومت فراهم می کند.
برای  متحده  ایاالت  ادارۀ  مشاور  واردن،  سکات 
که  می کند  پافشاری  افغانستان  در  بین المللی  انکشاف 
داشته  عهده  به  را  روند  تمام  مسوولیت  باید  افغان ها 
باشند و جامعۀ جهانی به شمول ایاالت متحده، فقط از 

روند، نه کاندید مشخصی، پشتیبانی خواهد کرد.
صلح  انستیتوت  در  افغان  پژوهشگر  وردک،  هوسی 

امنیت  تأمین  که  می گوید  واشنگتن  در  متحده  ایاالت 
نتایج  پذیرفتن  و  انتخابات  روز  در  دهنده گان  رأی 
انتخابات توسط افغانستان دو موضوع عمده است که 
باید برای اطمینان آن حکومت، نهادهای جامعۀ مدنی 

و جامعۀ جهانی تالش زیاد به خرچ دهند.
امیدواری از عالقه مندی مردم

در  مردم  عالقمندی  که  می گوید  نادری  آقای  اما 
چگونگی  و  انتخابات  به  جامعه  مختلف  طبقه های 
نظر  به  کننده  امیدوار  احتمالی  کاندیدهای  اجندای 
که  می کند  خرسندی  ابراز  نیز  واردن  آقای  می رسد. 
افغانستان نسبت به انتخابات سال 2009، به برگزاری 
نیز  سیاسی  فضای  و  دارد،  خوبی  آماده گی  انتخابات 

مثبتر و گرمتر می باشد.
خانم وردک به نماینده گی از جامعۀ مدنی افغانستان، از 
احزاب سیاسی و کاندیدهای احتمالی انتقاد می کند که 
تا هنوز برنامه ها و مشی های شان را برای مردم پیشکش 

نکرده اند که این نامعلومی همراه با نگرانی های مرتبط 
به سال 2014 بیم اشتراک اندک را ایجاد می کند.

وردک همچنان می گوید که اعتبار مردم تا هنوز بر نتایج 
و شفافیت روند کمتر می باشد و آن ها به این عقیده اند 
که برنده از پیش تعین شده و هیچ ضرورت نیست تا 

خود را به خطر انداخته پای صندوق های رأی برویم.
در  افغانستان  بخش  مسوول  سمت،  سکات  اما 
انتخابات  بحران  به  اشاره  با  امریکا،  صلح  انستیتوت 
باید  بین المللی  شرکای  و  مردم  که  می شود  گذشته 
تحمل پذیری زیاد داشته باشند زیرا دموکراسی جدید 
که این خود  در افغانستان با مشکالت همراه است – 

امر طبیعی است.
آموختن از تجربه های گذشته

گذشته  انتخابات  تجربۀ  که  کرد  پافشاری  واردن  اما 
افغانستان  در  انتخابات  مسووالن  که  می دهد  نشان 
تا شفافیت در  باید راهکارهایی را روی دست گیرند 

انتخابات بیشتر شود و جلو فساد و تقلب گرفته شده 
بتواند.

پژوهشی  نهاد  این  در  نشست  این  کننده گان  اشتراک 
واشنگتن بر دو اصل موافقه کردند که اهمیت تصویب 
ملی  شورای  توسط  انتخابات  قانون  پیش نویس 
افغانستان و نقش بارز جامعۀ جهانی – به ویژه ایاالت 
در اطمینان دهی برگزاری انتخابات )قسمًا(  متحده – 

موثر و شفاف می باشد.
ایاالت  صلح  انستیتوت  عمومی  رییس  مارشل،  جیمز 
متحده گفت که انتقال امنیتی در افغانستان مهم است، 
مهتمر  کشور  آن  استحکام  و  ثبات  برای  آنچه  اما 
نخستین  که  است  سیاسی  آمیز  صلح  انتقال  می باشد، 
گام برای رسیدن به آن هدف برگزاری انتخابات قابل 
قبول برای شهروندان آن کشور و کمک کننده گان بین 

المللی است.

دمپسی به...
 دیدار کند. همچنان قرار است تا جنرال دمپسی با مقامات 

افغانستان گفت وگو کند و با سربازان مالقات نماید.
رییس ستاد ارتش امریکا پیش از پرواز به افغانستان در شهر 
اشتوتگارت آلمان گفت که او پیش از تصمیم  گیری درباره 
می خواهد   2014 سال  از  پس  افغانستان  در  نیروها  شمار 
روی  پیش  تابستان  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  ببیند 

چه گونه عمل می کنند.
در حال حاضر حدود ۶۶ هزار سرباز امریکایی در افغانستان 
سال  در  نفر  هزار  یکصد  از  آن ها  شمار  که  دارند  حضور 

2010 کاهش یافت.
برای  اساسی  نکات  از  دیگر  یکی  مساسل،  این  علیرغم 
سال  و  روان  سال  در  امریکایی  نیروهای  خروج  دمپسی 
آینده میالدی از افغانستان می باشد. این در حالی است که 
میزان ترقی نیروهای امنیتی افغانستان نیز مورد توجه است.

والیت  وردوج  ولسوالی  باالی  حمله  پالن  طرح 
خارجی،  افگن  دهشت  گروهای  توسط  بدخشان 
ساخته شده بود و به شکل مستقیم آن ها این عملیات 

را رهبری می کردند.
جنرال زلمی ویسا فرمانده قول اردوی 209 شاهین در 
شمال افغانستان که روز شنبه در یک کنفرانس خبری 
اتباع  خارجی  مشاورین  این  گفت:  می کرد  صحبت 
مهارت های  به  دسترسی  و  بوده  مختلف  کشورهای 

ساختن ماین های کنار جاده را نیز داشتند.
این مشاورین  با وجود موجودیت  آقای ویسا گفت: 
خارجی و صعب العبور بودن منطقه توانستند که تمام 
مناطق این ولسوالی را به کنترل در آورده و مخالفان را 

از منطقه عقب برانند.
او افزود: نظر به گزارش های کشفی و استخباراتی یی 
که ما داشتیم، همراه آنها به صفت مشاورین هم اتباع 
اتباع چیچین، پاکستانی های  خارجی بودند که شامل 
از  تن  دو  و  ازبکستان  اسالمی  تحریک  زبان،  اردو 

ماهرین ماین از کشور قزاقستان می شدند.«
این جنرال ارتش در شمال گفت: رهبری عملیات از 
جانب دولت افغانستان به دست افغان ها بوده، اما در 
بخش های مختلف نیروهای بین المللی یا آیساف نیز 

آنها را کمک می کردند.
فرمانده قول اردوی 209 شاهین در شمال گفت: به 
تاریخ 15 حمل این عملیات کاماًل در وردوج بدخشان 

خور،  خون  الدین  غیاث  شمول  به  و  یافت  پایان 
چندین  اهلل  عتیق  و  عبدالقهار  رزاق،  مولوی  حمزه، 

تن از فرماندهان گروه طالبان کشته و زخمی شدند.

داخلی  مخالفان  از  تن   100 گفت: جمعًا  ویسا  آقای 
وی  شدند.  زخمی  دیگر  تن   ۶0 و  کشته  خارجی  و 
همچنان تسریع کرده که در عملیات وردوج، 21 تن 

از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته و زخمی شدند.
او تصریح کرد: در این عملیات در حدود بیشتر از صد 
نفر کشته و بیشتر از ۶0 تن دیگرشان زخمی شدند و 
متاسفانه در عملیات که آغاز شد از جانب نیروهای 

افغان نیز شش نفر شهید و 15 نفر زخم برداشتند.«
جنرال زلمی ویسا گفت: در عملیات یاد شده بر عالوه 
اینکه سالح و مهمات ثقیل و خفیف دشمن به دست 
آمده،  تعدادی از آنها توانسته اند که به کوه ها متواری 

شوند.
وی گفت: در منطقه نیروهای ارتش اکنون هم موجود 
بوده؛ اما تأمین امنیت بیشتر وظیفه نیرو های پولیس 
ملی و امنیت ملی است تا آنها باید دیگر نگذارند که 
مخالفان به منطقه داخل شده و امنیت را بر هم بزنند.

فرمانده ارتش در شمال:

 عملیات طالبان در وردوج را خارجی ها رهبری می کردند
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وزیر تجارت و صنایع به سفیر هند:

معاف مان کنید!

فرماند هان ارتش پاکستان و امریکا 
گفت وگو کردند

           طاهر قادری/ بی بی سی
تولید  را  جهان  تریاک  درصد   90 افغانستان 
کشور  این  گذشته،  دهه  یک  در  اما  می کند. 
مواد  کننده گان  بزرگترین مصرف  از  یکی  به 

مخدر در دنیا تبدیل شده است.
براساس آخرین آمار اداره جرایم و مواد مخدر 
یک  از  بیش   ،)2009( متحد  ملل  سازمان 
میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر معتادند. 
یعنی یک نفر از هر سی نفر، که باالترین اعتیاد 
سرانه در جهان به شمار می رود و این آمار، هر 

روز در حال افزایش است.
بسیاری از ناظران می گویند دلیل اصلی افزایش 
شمار معتادان در افغانستان، تولید هروئین در 
داخل این کشور و دسترسی آسان به آن است.
بهداشت و  نهادهای خیریه و کارکنان حوزه 
درمان می گویند اعتیاد فراگیر، جامعه افغانستان 
را به سوی »مرگ تدریجی و نابودی« می برد.

مساله ای  کشور،  این  در  روزافزون  اعتیاد 
است که در سفر اخیرم به افغانستان در فیلم 

مستندی به آن پرداخته ام.
برای مصرف  معتادان  درست در مرکز شهر، 
›پل  محله   و  کابل  رودخانه  کنار  در  هروئین 

سوخته‹ جمع شده اند.
رودخانه کابل به یک فاضالب روباز می ماند 
و در حاشیه اش رنج و فالکت به وفور دیده 

می شود.
›پل  کابل،  رودخانه  حاشیه  مثل  محالتی 
سوخته‹ و ده ها محله  مانند آن در کابل، صرفًا 
نیستند،  مخدر  مواد  مصرف  و  تجمع  محل 
نیز  معتادان  از  زیادی  شمار  زنده گی  محل 

هستند.
این درد تنها محدود به فقیران و بی سوادان 
نیست. در محالت مانند کنار رودخانه کابل، 
می توان  دانشگاهی  تحصیالت  با  را  افرادی 
مترجم  تا  از پزشک و مهندس گرفته  یافت، 

نیروهای خارجی.
نهاد  ده ها  از  یکی  نجات  موسسه  کارکنان 

خیریه در کابل، هر روز به نقاط مختلف این 
تا به وضع معتادان پراکنده در  شهر می روند 

جاهای مختلف شهر رسیده گی کنند.
نجات  خیریه  موسسه  رییس  سلیمان،  طارق 
در  روز  هر  ما  »اوالدهای  می گوید:  کابل  در 
میرند.  می  راکت  و  بمب  انتحاری،  حمالت 
فعاٌل اعتیاد یک نوع دیگری از تروریسم است 

که روزانه جان هموطنان ما را می گیرد.«
  »کاکایم مرا معتاد ساخت«

ده سال  اما  ندارد.  بیشتر  جاوید هیجده سال 
از  کاکایش  است.  هروئین  به  معتاد  است 
کودکی، برای اینکه بیشتر روی زمین کار کند، 

او را با مواد مخدر آشنا کرد.
نفرت  ام  زندگی  از  »من  گوید:  می  جاوید 
این  در  باید  دارند.  نفرت  من  از  همه  دارم. 
سن مکتب می رفتم، ولی فعال فقط یک معتاد 

هستم.«
جاوید را در یکی از مراکز بازپروری و کمک 
به ترک اعتیاد دیدم. پدر جاوید مرده و مادر 
بیمارش باید تنها به مشکل پسرش رسیدگی 

کند.
خریدن  برای  پسرش  آنکه  ترس  از  او  مادر 
دزدی کند، با گدایی، هزینه مواد مخدر او را 

تامین می کند.
مادرش می گوید: »همیشه به جاوید می گویم 
به  هم  او  نباشم، سرنوشت  زنده  من  اگر  که 
رودخانه کابل و یا پل سوخته خواهد کشید.«

اما جاوید می گوید: »خرید هروئین در کابل 
بسیار راحت است، به راحتی خریدن کشمش 
و نخود. زندگی من فعال تباه شده و امیدوارم 
معجزه ای شود و من دوباره آدم خوب شوم.«

رنج هایی که سه دهه جنگ و خشونت شدید 
یکی  داشته،  همراه  به  افغانستان  مردم  برای 
دیگر از دالیل روی آوردن افراد به مواد مخدر 

است.
هزاران افغان در جریان جنگ ها کشورشان را 
ترک کردند و به ایران و پاکستان پناه بردند. 

این معتادان و همچنین مسووالن  از  بسیاری 
در  افغان  معتادان  بیشتر  که  می گویند  دولتی 
کشورهای همسایه به این مشکل مبتال شدند.

اما برای افغانستان که در شرایط حساس قرار 
دارد، جنگ با اعتیاد کمتر از جنگ با تروریسم 

نیست.
ژان لوک، رییس دفتر سازمان ملل متحد برای 
 )UNODC( جرم  و  مخدر  مواد  با  مقابله 
افغانستان  دولت  که  شرایطی  » در  می گوید: 
خارجی  نیروهای  خروج  برای  و  دارد  قرار 
کوچکی  مساله  اعتیاد  مساله  می شود،  آماده 
روز  به  روز  که  معتاد  میلیون  یک  با  نیست. 
به  توجه  با  می  شود،  بیشتر  هم  شمارشان 
موقعیت کلی اقتصاد افغانستان، ممکن است 

وضع واقعاً بحرانی شود.«
  مشکل بیکاری

در افغانستان تقریباً چهل درصد مردم بیکارند. 
را  اعتیادشان  دیگر  عامل  معتادان  از  بسیاری 

همین بیکاری می دانند.
دانشگاهی  مدرک  معتادان،  از  یکی  فاروق، 
بود.  بیمارستان  یک  زمانی سرپرست  و  دارد 

او را زیر ›پل سوخته‹ دیدم.
که  دهم  می  ترجیح  »من  گوید:  می  فاروق 
بمیرم، تا اینکه زیر این پل هروئین بکشم. اگر 
وظیفه ای میداشتم، امروز سرحدم )کارم( به 

اینجا نمی کشید.«
آنچه  دام  در  که  نیستند  مردها  تنها  این  ولی 
مسووالن »سونامی خاموش« می نامند، گرفتار 
معتادان  از  نفر  هزار   120 از  بیش  اند.  شده 
افغانستان زن هستند. فرزندان و حتی نوزادان 
مواد  به  آلودگی  به شدت در خطر  زنان  این 

مخدر قرار دارند.
در  روستانشین  مردم  از  شماری  هم  هنوز 
افغانستان تریاک را درمان بسیاری از دردهای 

خود می دانند.
به  نوزادش  فاطمه هم خودش و هم کودک 
زایمان  می گوید:«زمان  او  معتادند.  تریاک 
خونریزی شدید داشتم، پول دکتر را نداشتم 
و مجبور شدم تریاک بخورم. بچه ام هم سرفه 

می کرد و برایش تریاک دادم تا آرام شود«.
  امکانات نا کافی

درمان  برای  افغانستان  دولت  بودجه  مجموع 
و  میلیون  دو  کشور  این  معتاد  میلیون  یک 
دوصد هزار دالر است. یعنی دو دالر در سال 

برای هر معتاد.
تنها جاوید سه برابر این رقم را در یک روز 

صرف خرید هروئین می کند.
می گوید:  افغانستان  صحت  وزیر  دلیل،  ثریا 
افغانستان  در  اعتیاد  کردن  کن  ریشه  »برای 
کار زیادی صورت نگرفته. باید فعالیت های 
زیادی در این بخش صورت بگیرد و بودجه 

زیاد برای این کار تخصیص داده شود«
شاید یکی از دالیل عدم موفقیت برنامه های 

بازپروری معتادان، نبود امکانات کافی است.
در  روز  چند  کردن  سپری  وجود  با  جاوید 

مرکز نجات، نتوانست اعتیاد را ترک کند.
افغانستان  دیگر  مشکالت  بر  اعتیاد  مشکل 
افزوده است و پیروزی در مبارزه با مواد مخدر 

نیازمند تالش زیادیست.

اعتیاد؛ 
درد پنهان افغانستان

نشست  در  افغانستان  صنایع  و  تجارت  وزیر 
مشترک بازرگانان افغانستان و هندوستان در کابل 
باالی  گمرگی  تعرفه های  کامل  معافیت  خواهان 
کاالهای تجارتی این کشور از سوی هند گردید.

وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید، هم 
هند  به  افغانستان  کاالهای  درصد  شصت  اکنون 
تعرفه های  کامل  دورشدن  با  و  می شود  صادر 
هند،  سوی  از  افغان  تجار  کاالهای  بر  گمرکی 
بیشتر  کشور  آن  به  افغانستان  صادرات  میزان 

افزایش خواهد یافت.
روز  صنایع  و  تجارت  وزیر  احدی  انوارالحق 
سرمایه گذاران  و  تجار  مشترک  نشست  در  شنبه 
افغانستانی و هندی در کابل از هند تقاضا کرد که 
تعرفه های گمرکی بر کاالهای بازرگانان افغان را 

به طور کامل معاف کند.
آقای احدی گفت: هند در این اواخر فیصله نموده 
بود در این مورد گام های را بر می دارد. صادرات 
ما در گذشته به صورت عنعنه یی به نیم قاره هند 
که شامل هندوستان و پاکستان می باشد زیاد بود 
و فعاًل هم تقریبًا بیشتر از شصت درصد صادرات 
ما به نیم قاره هند است، که در چند ماه گذشته 
تقریبًا  بر  که  گرفته  تصمیم  هندوستان  حکومت 
کل اقالم صادراتی ما تعرفه گمرکی را از بین ببرد. 
در همین حال، مسووالن ادارۀ انکشاف صادرات 
وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گویند که 
از  تعداد  و یک  هند  با سفیر  بحث های شان  در 
بازرگانان آن کشور تالش می کنند که تعرفه های 
از سوی  افغانی  کاالها و محصوالت  بر  گمرگی 

هند به طور قطعی دور شود.
در این نشست، گاتم سفیر هند در افغانستان بر 
افزایش صادرات و واردات میان افغانستان و هند 

تاکید کرده گفت که تولیدات و محصوالت افغانی 
در بازارهای کشورش از ارزش زیاد برخورد دار 

است
و  کشور  یک  مثابۀ  به  جایی  تا  هند  گفت:  وی 
یک بازار می تواند افغانستان را در بسیاری موارد 
یاری برساند که به پای خود ایستاد شود. نه تنها 
محصوالت زراعتی افغانستان بلکه قالین و بعضی 
تولیدات دیگر افغانستان نیز در هند بسیار مشهور 
است و  بسیار مورد استقبال قرار می گیرند. در هر 
جای هند که می روید میوۀ افغانستان را می توانید 
اعالنات  زیاد  عالقۀ  به  جا  هر  در  و  دریابید 
افغانستان است.  این میوه  تجارتی می گذارند که 
میلیارد  دو  اعشاریه  یک  از  می تواند  افغانستان 
یک  این  همچنان  و  بردارد  فایده  هند  مارکیت 
در  تا  است  سرمایه گذاران  به  مناسب  فرصت 
افغانستان سرمایه گذاری کنند و در پهلوی آن یک 
اندازه مفاد به بازارهای بزرگ نیز صادرات داشته 

باشند.«
به  مسووالن شماری از شرکت های هندی اخیراً 
کابل آمده و فرصت های سرمایه گذاری را در این 

کشور مورد ارزیابی قرار دادند.
گسترش  مورد  در  حالی  در  افغانستان  حکومت 
به  که  می کند  گفت وگو  هند  با  تجارتی  روابط 
اساس گزارش ها پاکستان همیشه تالش می کند تا 
مشکالتی را در راستای  صادرات و واردات بین 

این دو کشور ایجاد کند.
میان  ترانزیت  و  تجارت  توافقنامۀ  که  آن  با 
افغانستان و پاکستان موجود است، اما از آن کشور 
توافقنامه  این  مواد  رعایت  به  که  می شود  انتقاد 
پاپند نبوده و از راه های مختلف برای تجار افغان 

مشکل می  آفریند.

ستاد فرماندهی ارتش پاکستان اعالم کرد: اشفاق 
پرویز کیانی فرمانده ارتش این کشور و یکی از 
در  امریکا  ارتش  مرکزی  ستاد  ارشد  فرماندهان 
در  صلح  روند  موضوع  درباره  مشترک  نشستی 

افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.
افزود:  اطالعیه یی  در  شنبه  روز  پاکستان  ارتش 
امریکا  ارتش  فرمانده ستاد مرکزی  لوید آوستین 
وائین  شمیم  خالد  و  کیانی  پرویز  اشفاق  با 
مقر  در  پاکستان  ارتش  مشترک  ستاد  فرمانده 
در  راولپندی  در شهر  نیرو  این  فرماندهی  اصلی 
در  پیشبرد صلح  روند  پیرامون  آباد  اسالم  حومه 

افغانستان دیدار و گفت وگو کرد.
رسمی  سفر  اولین  این  آمده،  اطالعیه  این  در 
پست  تصدی  از  پس  پاکستان  به  آوستین  لوید 
ماه  در  امریکا  ارتش  مرکزی  ستاد  فرماندهی 

دسمبر سال گذشته میالدی می باشد.
نشستی  در  پاکستان  ارتش  فرمانده  و  آوستین 
دوجانبه،  عالقه  مورد  مسایل  درباره  مشترک 
راهکار  تقویت  بر  تاکید  با  نظامی  تعامالت 

همکاری های دو سویه گفت وگو کردند.
خالد  با  دیدار  در  همچنین  امریکایی  جنرال  این 
شمیم وایین فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان 
منافع  و  کشور  دو  به  مربوط  مسائل  اهمیت  بر 

متقابل تاکید کرد.
در همین حال رسانه های محلی پاکستان گزارش 
عالی  مقامات  با  نشست  در  آوستین  لوید  دادند: 
رتبه ارتش پاکستان از جمله آصف یاسین ملک 
قائم مقام وزارت دفاع این کشور از تمایل ارتش 
امریکا به همکاری پاکستان در زمینه عملیات های 
افغانستان  در  نظامی  شبه  گروه های  علیه  جاری 

سخن گفته است.
در نشست جنرال ارشد امریکایی با مقامات عالی 
رتبه نظامی پاکستان مسائل و امور دوجانبه اسالم 
با  مرتبط  های  بحث  جمله  از  واشنگتن   - آباد 

و  نظامی  شبه  گروههای  فعالیت  مشترک،  امنیت 
مرزی  مناطق  در  امنیتی  مسائل  بهبود  برای  اقدام 
بین  نیروهای  همکاری  با  افغانستان  و  پاکستان 

المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدارها دو طرف بر ادامه انجام دیدارهای 
دوجانبه به منظور دسترسی به اهداف مشترک و 
و  پاکستان  ارتش  بین  نظامی  همکارهای  تقویت 

امریکا تاکید کردند.
گفتنی است، این دومین سفر فرماندهان امریکایی 
به پاکستان در طول یک هفته گذشته بشمار می 

رود.
دانفورد  اف  جوزف  گذشته  هفته  شنبه  سه  روز 
امنیت  به  کمک  المللی  بین  نیروهای  فرمانده 
اشفاق  با  راولپندی  شهر  در   )ISAF( افغانستان 

پرویز کیانی فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.
با  و  پاکستان  نظامی  رتبه  عالی  مقامات  دیدار 
فرماندهای ستاد مرکزی ارتش امریکا و نیروهای 
آیساف درحالی صورت می گیرد که روابط کنونی 
اخیر  مرزی  حمالت  براثر  آباد  اسالم  و  کابل 
توسط پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان تشدید 
لحاظ  از  امریکا  برای  که  موضوعی  است،  شده 
تنش و بی ثباتی در منطقه در زمانی که نیروهای 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( قصد خروج 
از افغانستان را دارند، موجب نگرانی شده است.

رهین و شهرانی در...
گفت  حمیدزی  گفت.  سخن  پارلمان   
بلکه  ندارند؛  مقننه  قوه  افغانستان  مردم 
و  معامله گری  برای  مرکزی  به  قوه  این 
پول ستانی تبدیل شده است: »امروز جای 
تنها قوه مقننه خود  نه  امروز  شرم است. 
مایه شرم شد. این قوه به مردم افغانستان 
یک  بلکه  ندارند؛  مقننه  قوه  که  فهماند 

مرجع تجارتی دارند«.
پارلمان  دیگر  نمایندۀ  هاشمی،  شکیبا 
گفت مردم افغانستان بیش از این به قوه 
خانه  »این  داشت:  نخواهند  اعتماد  مقننه 
نیز از فساد مستثنا بوده نمی تواند. نظر به 
بود،  کرده  توزیع  شهرانی  آقای  که  پولی 
تاسف  من  شود.  کامیاب  تا  شد  موفق 
می کنم؛ این برای تمام مردم قابل نگرانی 
است. اگر پارلمان های دنیا ما را مشاهده 
کنند، بر ما می خندد که چرا دیروز ناکام و 

چرا امروز کامیاب؟«
افغانستان  مردم  می گویند  تحلیلگران  اما 
نمی توانند  که  وزیرانی  تا  داشتند  امید 
درستی  به  را  کشور  این  توسعه  بودجه 
مصرف کنند، از سوی پارلمان این کشور 
اهلل جالل،  فیض  شوند.  سلب صالحیت 

گفت  مورد  این  در  کابل  دانشگاه  استاد 
مردم افغانستان امیدوار بودند که پارلمان 
سلب  با  و  می خواهد  اصالحات  بار  این 
کار  بهبود  به  ناکارا،  وزیران  صالحیت 
اما چنین  اداره های دولتی می اندیشد؛  در 
نشد. او توضیح داد: »فساد در پارلمان نیز 
می خواهند  که  زمانی  هر  و  است  حاکم 
با  از وزیر صاحبان پول بگیرند، آن ها را 

استیضاح روبرو می کنند«.
به باور آقای جالل، شماری از نماینده گان 
در کارزار انتخاباتی خود میلیون ها افغانی 
تالش  دلیل  همین  به  کنند؛  می  مصرف 
این هزینه را  استیضاح،  بهانه  به  تا  دارند 

توسط وزیران جبران کنند.
  واکنش های انترنتی

و  خبرنگاران  نویسندگان،  از  شماری 
فعاالن مدنی در رابطه با استیضاح این دو 
وزیر در شبکه های اجتماعی واکنش نشان 
اند که  نوشته  کاربران  از  برخی  اند.  داده 
پارلمان »به جای استیضاح وزیران، خود 
را استهزا کرد« و شماری هم از پول ستانی 
گفته  سخن  پارلمان  در  خواری  رشوه  و 

اند.
شماری هم گفته اند که »پارلمان به سرای 

شهزاده تبدیل شده است«.

والی زابل از...
این  مرکزی  بیمارستان  ساختمان  مقابل   

والیت بود که صدای انفجار شنیده شد.
انفجار  این  شدت  که  است  شده  گفته 
در  آن  صدای  که  بود  قوی  حدی  به 
شنیده  رویداد  محل  از  دورتر  فاصله های 
اطرف  های  ساختمان  شیشه های  و  شد، 

محل رویداد را شکسته است.
تاکنون مسوولیت این رویداد را کسی به 

عهده نگرفته است.
با  مرز  هم  و  آرام  نا  والیت های  از  زابل 
موقعیت  افغانستان  جنوب  در  پاکستان 

دارد.

معتقد به نشست...
برگزار شد،  فرانسه   نشست شانتی 3 که در 
سیاسی،  اپوزیسیون  طالبان،  آن  در  که  بوده 

حزب اسالمی و دولت اشتراک کرده بودند.
براساس این اعالمیه، با اختصار این مصاحبه، 
گویا  که  بودند  کرده  برداشت هایی  برخی ها 
باشد،  شده  برگزار  نیز  دیگری  نشست  کدام 

درحالی که چنین نیست. 



Year 5  y  NO 1033 y Sunday 07 April 2013

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

kبرگ آرايي: عبدالوهاب حنيفي

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : اميری

گروه نويسنده گان:   حليمه حسيني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگر: ناجيه نوري

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0793899446 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبيب اهلل - 0708169828 

وروسته له هغې چې ولسمشر کرزي له الجزیرې ټلوېزون سره په 
مرکه کې وویل، چې هېڅکله یې د طالبانو د له منځه وړلو هوډ 
نه درلود، یوشمېر سیاسي شننونکي وایي، چې د ولسمشر کرزي 

په خبرو کې تناقض شتون لري.
له ترهګرۍ سره د جګړې  له یوې خوا  هغوی وایي، ولسمشر 
مالتړی او له بلې خوا غواړي د مخالفانو زړونه تر السه کړي. 

د سیاسي چارو شننونکی اذرخش حافظي ماندګار ورځپاڼې ته 
وویل، چې دا د ولسمشر کرزي یو طرفه قضاوت دی، ځکه له 
یوې خوا له ترهګرۍ ضد هېوادونو ایساف او امریکې له خوا واک 
ته رسول شوی و، د هغوی له مالتړه برخمن و او ال هم برخمن 

دی.
دی وایي، ولسمشر کرزی هممهال غواړي چې د مخالفانو زړونه 
هم تر السه کړي او دا تناقض د ده په کړو وړو او خبرو کې یو 
ابهام رامنځته کوي او ولسمشر کرزی د خپل زړه خبره په ډاګه 

نه کوي او خپل نیت نه ښیي.
افغان  د  ورځ  هره  چې  کې  حال  داسې  په  وینا،  په  نوموړي  د 
امنیتي ځواکونو، بهرنیو پوځیانو او وسله والو مخالفانو تر منځ په 
جګړه کې لسګونه کسان مړه کېږي او بیا هم ولسمشر کرزی 
یوسي،  منځه  له  یې  یا  او  وځپي  طالبان  غواړي  نه  چې  وایي، 
نه  او دښمن  اصلي خبره دا ده چې ولسمشر کرزي ته دوست 

دی معلوم.

ده وویل، دا چې ټاکنې نېږدې او راتلونکې دي نو ولسمشر غواړي 
په دغو خبرو سره طالبان وغولوي او فکر کوي چې ترې مالتړ 
به وکړي؛ خو حقیقت دا دی چې طالبان ځانته اجنډا، کړنالره 
او تعریف شوې موخې لري، د خپلو موخو لپاره جنګېږي، دوی 
د حکومت موافق او مخالف یا اپوزیسیون نه دی او نه د ولسمشر 

کرزي لپاره جګړه کوي.
غږ  په طالبانو  ولسمشر کرزي  وار  وار  په  وایي،  ښاغلی حافظي 
کړی چې ورسره خبرې وکړي، سیاسي پروسه کې ور ګډ شي او 
په ټاکنو کې برخه واخلي؛ خو تر اوسه طالبانو چمتو شوي نه دی 
چې ولسمشر ته مثبت ځواب ورکړي او ورسره همکاري وکړي.

نورو  او  ا سالمي حزب   ، له طالبانو  زیاتوي، که چېرې  نوموړی 
ناراضه کسانو سره سوله کېږي، دا ښه خبره ده خو باید دا خبرې 
د یوه منظمې، روښانه او شفافې پالیسۍ  له مخې، نه دا چې یوه 

ورځ یو څه وویل شي او بله ورځ بل څه.
همدارنګه د سیاسي چارو شننونکی حمیداهلل فاروقي ماندګار 
ورځپاڼې ته وویل، افغان حکومت، سیاسي اپوزیسیون او نړیواله 
ټولنه په افغانستان کې د طالبانو د فزیکي هڅو په تالش کې نه 

ول.
هغه وایي، په هېڅ وجه حکومت طالبان د یوې داسې ډلې په 
توګه چې پر  افغانستان یې پنځه کاله واکمني کړې ده، د دوی 
په هڅو کې نه و او کله چې په هېواد کې د طالبانو واکمني ونړېده 

او طالبان تاال ترغۍ شول نو په لومړیو دوو کلونو کې په افغانستان 
کې د طالبانو بحث نه و او طالبان په سیاسي لحاظ حل شول، 

چې دا د افغانانو، افغان حکومت او نړیوالو دوستانو ارزو وه.
د ده په خبره، د افغان حکومت ټوله هڅه دا وه چې په تېرو کلونو 
کې د طالبانو د بریدونو او پر افغان حکومت د ناخوالو د تحمیلولو 
او په عین وخت کې د دوی د بېرته سیاسي واک ته د رسېدو 

مخه ونیسي.
د ښاغلي فاروقي په وینا، افغانان له هغو کلونو ترخې تجربې لري 
چې طالبانو طالبان پرې واکمن ول، همدارنګه افغانستان د دوی 
له ناسمو پالیسو نه د ډېرو ناوړه کسانو او ناوړو فعالیتونو ډګر او 

مرکز وګرځېد او ټولې نړۍ ته یې سخت زیانونه ورسول.
هغه وایي، د طالبانو پر وړاندې د لس کلنې جګړې د ماتې اصلي 
الملونه د افغانستان د بهرني سیاستونو ناسم تعریف، د افغانستان 

د دوست او دښمن نه تفکیک او د ملي ګټو نه تعریفول دي.
نور  ماتې  دې  د  چې  دی،  اند  دې  په  فاروقي  حمیداهلل  ښاغلی 
مصلحتونه  حکومت  د  ادارې،  کمزورې  د  دننه  کور  په  الملونه 
چې تر دا اوسه هم دوام لري، مصلحتي سیاسي تشکل دی چې 
له امله یې د افغانستان د عامه امکانات او عامه منابع د څو تنو 
زورواکو او سیاسونو په واک کې ورکړل شوې چې هغوی د خلکو 
د منافعو په ضد استعمال شول، چې دې د خلکو او حکومت تر 

منځ واټن ډېر که.
نوموړی زیاتوي، همدارنګه نور ټولنیز مسایل هم سبب شول او 
نور سیاسي ځواکونه د یوې ملي اجماع په توګه د حکومت تر شاه 

ونه درېدل او حکومت دې مسایلو ته چندان پام ونه کړ.
دی وایي، یوشمېر ناسمو او فاسدو کسانو ته واک په الس ورغی 
او دا د دې سبب شوه چې عدالت پلی نشي، په بېالبېلو نومونو په 
کلو او قریو کې په خلکو ظلمونه وشي او خلک ناچاره شول چې 
له خپلو کورونو ووځي، د مخالفانو او ګاونډیو هېوادونو لمن ته 

ور ولوېږي.
ښاغلي فاروقي وویل، چې دغه عدم تعریف او عدم توضیح شوی 
سیاست المل شوی چې جګړه اوږده شي او د افغانانو د سر او مال 

امنیت خوندي نشي. 

والی زابل از سوءقصد 
جان سالم به در برد

مقام های محلی والیت زابل می گویند که والی این والیت 
از یک حملۀ انتحاری و انفجار بمب جاسازی شده در یک 

موتر، جان سالم به در برده است.
این  که  گفت  زابل،  والی  سخنگوی  ناصری،  شریف اهلل 
حمله صبح دیروز در قالت مرکز این والیت، رخداده که 
هدف آن سوءقصد به جان محمد اشرف ناصری والی این 

والیت بوده است.
رویداد  این  در  که  زابل همچنین گفت  سخنگوی والیت 
به والی زابل آسیبی نرسیده است اما محافظان امنیتی آقای 

ناصری، زخمی شده اند.
سخنگوی والی زابل تایید می کند که ابتدا بمب جاسازی 
شده در یک موتر در مسیر راه آقای ناصری در فاصله کم از 
بیمارستان مرکزی، منفجر شد و سپس یک مهاجم انتحاری 

خود را در نزدیک موتر آقای ناصری منفجر ساخت.
محمد اشرف ناصری والی زابل پس از این رویداد گفت 
یک  و  امنیتی اش  محافظ  دو  انتحاری  حمله  این  در  که 

کودک زخمی شده اند.
در همین حال روغ لیونی، فرمانده پولیس زابل گفت که در 
حمله انتحاری در نزدیکی بیمارستان مرکزی این والیت، 

یک دکتر نیز کشته شده است.
از  تعدادی  به همراه  زابل  والی  که  گفته اند  عینی  شاهدان 
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حافظي:

طالبان د کرزي لپاره نه جنګېږي
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برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
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.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
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

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

ارتش و سیاست مداران بریتانیا:

نگران مترجمان افغان هستیم
و  سیاستمداران  بریتانیا،  ارتش 
از حکومت  دانشگاهی  شخصیت های 
مترجمان  تا  اند  خواسته  کشور  این 
افغانستان،  از  از خروج  پس  را  افغان 

»تنها« نگذارند. 
و  سیاستمداران  بریتانیا،  ارتش 
که  نامه یی  در  بریتانیایی  دانشگاهیان 
منتشر  »تایمز«  روزنامه  در  شنبه،  روز 
مترجم   ۶00 که حدود  اند  گفته  شد، 
افغان که عمدتًا در والیت ناآرام هلمند 
یاری  را  بریتانیایی  نیروهای  هستند، 
اند. بسیاری از این افراد هراس  کرده 
نیروهای  خروج  آغاز  با  که  دارند 
آن ها  از  طالبان  شورشیان  بریتانیایی، 

انتقام بگیرند.
»ماموریت  است:  آمده  نامه  این  در 

در  بریتانیا  ارتش 
بدون  افغانستان 
محلی  مترجمان 
می شد.  غیرممکن 
را  شان  مترجمان جان 
و  اند  انداخته  به خطر 
سربازان  مانند  دقیقا 
فداکاری  بریتانیایی 
اند«.  کرده  العاده  فوق 
گفته  همچنان  نامه  در 

مردان  این  از  »بسیاری  که  است  شد 
طالبان  انتقام  از  ترس  با  حاال  دالور 

زنده گی می کنند«.
ارتش  و  دانشگاهیان  سیاستمداران، 
بریتانیا گفته اند که این کشور »وظیفه 
خروج  از  پس  تا  دارد  اخالقی« 

نیروهایش از افغانستان، از این افراد در 
مقابل شورشیان طالبان حمایت کند.

سابق  رییس  جکسون  مایک  جنرال 
اشدون  پدی  بریتانیا،  ارتش  حرفه یی 
بوسنیا  در  بریتانیا  سابق  نماینده 
رییس  کالرک  میشایل  و  هرزگوینا، 
مرکز تحقیقاتی امور...  ادامه صفحه 6

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000


