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ما به یک بستر وحدت بخش
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كودتا  هرگونه  و  مردم  آرای  به  دست برد  هرگونه 
در برابر ارادة واقعی مردم افغانستان، مشروعیت 
انتخابات را از شما خواهد گرفت. نهادهای محترم 
بر  ناظر  مستقل  نهادهای  و  انتخابات  برگزاركنندة 
انتخابات  مشروعیت  و  سالمت  بخش  در  انتخابات، 

توجه اساسی داشته باشند.
رعایت قوانین در تمامی پروسه های انتخابات، بحث 
مهم و جزء اساسی مشروعیت انتخابات خواهد بود

آگهی



گفت وگوهای  به ظاهر  رونِد  دیروز  تا  اگر 
ولی  داشت،  چهره  دو  كرزی  آقای  صلِح 
امروز تنها یك چهره به خود گرفته است. تا 
دیروز روند گفت وگوهای صلح با طالبان، 
این  اما حاال  پنهان و آشکار داشت،  چهرۀ 
روند به یك چهره فروكاسته شده و آن هم 

چهرۀ پنهان! 
هراس  به دلیل  كرزی  آقای  دیروز  تا  شاید 
برخی  كه  می كرد  تالش  عمومی  افکار  از 
امروز  ولی  كند،  آشکار  را  قضیه  جوانِب 
زمینه  این  در  آن چه  هر  كه  دارد  تالش 
باقی  ابهام  از  هاله یی  در  می گیرد،  صورت 
بماند، تا حدی كه حتا رییس عمومی امنیت 
ملی كشور نیز از هر نوع گفت وگوی پنهان 

با طالبان، اظهار بی خبری می كند. 
تا دیروز منطِق آقای كرزی این بود كه در 
مسایل،  برخی  داشتِن  نگه  پنهان  پهلوی 
عدم  در  زیرا  دارد؛  آگاهی  به  نیاز  جامعه 
چنین آگاهی یی، احتمال بروزِ شك وگمان ها 
و بی اعتمادی ها به مسأله افزایش می یابد و 
سبب ایجاد اختالفات و تنش ها در جامعه 
پنهاِن  زمان چهرۀ  عیِن  در  او  اما  می گردد. 
روند گفت وگوهای صلح را نیز برای خود 
به  آن  از  بتواند  تا  بود  داشته  نگه  محفوظ 
نفع شخصی اش سود ببرد. اكنون شاید آقای 
حکومت دارِی  روزهای  واپسین  در  كرزی 
پنهان كاری  كه  رسیده  نتیجه  این  به  خود 
بیشتر  صلح،  مذاكرات  روند  خصوص  در 
اگر  بگذار  پس  می كند.  تأمین  را  او  منافِع 
انجام  سطحی  هر  در  هم  گفت گوهایی 
از  دست كم  تا  بماند  باقی  پنهان  می شود، 
مصون  را  خود  عمومی،  افکار  انتقاد  گزند 

نگه داشته باشد. 
كه  است  كرده  فراموش  كرزی  آقای  اما 
خطرهای  می تواند  روشی  چنین  انتخاب 
جمله  از  و  سازد  او  متوجه  را  بیشتری 
اصوِل  مهم ترین  از  یکی  نقض  به  این كه 
دموكراسی كه همانا آشکاره گی است، منجر 

دموكراتیك،  نظام  دارای  كشورهای  شود. 
شفاف اند؛  و  پاسخ گو  كشورهای  عمدتًا 
افکار  قبال  در  را  خود  كه  كشورهایی اند 
آقای  عمومی، مسوول حس می كنند. گویا 
دست  از  هم  را  احساس  این  دیگر  كرزی 
داده كه خود را در برابر مردم مسوول بداند. 
آقای كرزی از آغاز نیز با اصول دموكراسی 
چندان سِر سازگاری نداشت و اگر فشارهای 
افغانستان  بین المللِی  متحدان  و  جامعه 
نمی بود، او بیشتر می پسندید كه نظام را به 
سمت تك بعدی شدن و توتالیتاریسم سوق 
دهد. ولی این دو مانع، همواره آقای كرزی 
حاال  اما  بودند.  داشته  نگه  مخمصه  در  را 
حکومت داری اش  آخر  روزهای  در  ظاهراً 
اصول  به  پای بندی  كه  نمی كند  فکر 
تمام  سودبخش  برایش  چندان  دموكراسی، 
اصول  نقِض  به  عمداً  او  این رو  از  شود، 

دموكراسی و جمهوریت دست می زند. 
به  آشکاره گی  دموكراتیك،  نظام های  برای 
همواره  حکومت  چهرۀ  اصلی ترین  عنوان 
مطرح بوده است. در چنین نظام هایی، شاید 
فقط برخی مسایل كه به منافِع ملی صدمه 
وارد  كنند و یا هویت اطالعاتی و محرمانه 
داشته باشند، از دید جامعه پنهان نگه داشته 
شوند؛ ولی در دیگر مسایل تالش می شود 
كه شهروندان در جریاِن رخدادها و مسایل 
استبدادی  نظام های  تفاوت  گیرند.  قرار 
نکته  همین  در  دموكراتیك  نظام های  با 
به  می خواهد  نیز  كرزی  آقای  حاال  است. 
روش استبدادی عمل كند و به همین دلیل 
می بینیم كه گفت وگوها به صورت پنهانی با 
گروه های مختلِف مخالف صورت می گیرد. 
بر اساس اطالعاِت كاماًل موثق، دست كم دو 
بار در ماه جنوری سال روان، گفت وگوهایی 
با برخی از نماینده گاِن طالبان و افرادی از 
كشورهای  از  یکی  در  كرزی  آقای  جانب 
همسایۀ عربی صورت گرفته كه هیچ كسی 
آقای  ندارد.  آگاهی  آن ها  چندوچوِن  از 

روند  كه  دارد  تالش  شکل  این  به  كرزی 
پایان مأموریتش،  مذاكراِت صلح را نیز در 
به روندی جنجالی و غیر قابل حل تبدیل 
پنهان كاری در یك  كند. زیرا به میزانی كه 
مسأله بیشتر می شود، به همان میزان تبعاِت 

ناخواستۀ آن نیز فزونی می یابند. 
نامزدهای  كه  می بیند  وقتی  كرزی  آقای 
ریاست جمهوری، همه از صلح و ارتباط با 
طالبان سخن می گویند، خود را در وضعیتی 
و  می كند  حس  شکست خورده  و  آشفته 
در  كه  ویژه یی  امکاناِت  از  به همین خاطر 
گونه  هر  كردِن  مختل  برای  دارد،  اختیار 
امنیت  و  صلح  به  افغانستان  رسیدِن  زمینۀ 
كرزی  آقای  نمی ورزد.  دریغ  سراسری، 
او، كاری  از  هراس دارد كه حکومت پس 
را كه خودش در ظرف سیزده سال گذشته 
به  كوتاهی  مدِت  در  دهد،  انجام  نتوانست 
ثمر رساند و شرمی تاریخی نصیبش شود. 

اما آقای كرزی در یك مورد، اشتباه كالنی 
را مرتکب می شود كه هم از چشم خودش 
و هم از چشم مشاورانش به دور مانده است 
افغانستان،  در  صلح  برقراری  این كه  آن  و 
نمی شود.  مسیر  طالبان  آمدِن  كنار  با  تنها 
حتا اگر این گروه بخواهد كه دیگر نجنگد 
كه احتمالی بسیار ضعیف به نظر می رسد ـ 
عوامل و انگیزه های دیگری هم برای تداومِ 
درگیری ها و كشمکش ها در كشور هم چنان 
باقی ست. هرگز طالبان به تنهایی نمی توانند 
باشند.  كرزی  آقای  زعِم  به  صلح  سفیراِن 
افغانستان به غیر از طالبان، مشکالِت فراواِن 
دیگری هم دارد كه آقای كرزی در ظرف 
قادر  حکومت داری اش،  طوالنی  سال های 
به دیدِن آن ها نشده است. اما باور دارم كه 
ریاست جمهوری،  كرسی  واگذاری  از  پس 
چشمانش باز می شود و می فهمد به كشور 

و مردمش چه جفاهایی كرده است.
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احمد عمران

چهـرۀ پنهاِن گفت وگوهای صـلح  

ریاست جمهوری  انتخاباِت  مبارزات  آغازِ  از  روز  ده  هنوز 
نمی گذرد كه شاهد رویدادهایی هستیم كه سبب نگرانِی مردم 

نسبت به امنیِت انتخابات و شفافیِت آن شده است.
شام شنبۀ این هفته، رییس دفتر انتخاباتی داكتر عبداهلل عبداهلل، 
یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، در والیت سر پل 
از  قبل  ناشناس كشته شد. هم چنین، یك شب  افراد  توسط 
انتخاباتِی  ستاد  دفتر  كارمند  دو  نیز  انتخاباتی  مبارزات  آغاز 

این نامزد در هرات كشته شدند.
در آن زمان، اعضای تیم داكتر عبداهلل عبداهلل بی آن كه از كسی 
نام ببرند، برخی از نامزداِن ریاست جمهوری را در آن رویداد 

دخیل خواندند.
كشته  پل  در سر  نامزد  این  انتخاباتِی  ستاد  رییس  كه   حاال 
شده است نیز، شك وگمان های مشابهی مطرح شده است. اما 
به هر صورت، رویداد اخیر نشان داد كه كشته شدِن اعضای 
كمپاین های انتخاباتی، آغاز شده و اگر این روند پایان نیابد، 
انتخابات و آیندۀ كشور بسیار خطرناک تمام  می تواند برای 

شود.
دیگر  دامِن  می تواند  رویدادها  نوع  این  كه  نکنیم  فراموش 
هم  را  ریاست جمهوری  انتخابات  مطرِح  نامزداِن  تیم های 

بگیرد و هیچ كسی از این دست حوادث مصون نماند.
وقتی این رویدادها را در كنار هم قرار دهیم، به این نتیجه 
نگذارند  تا  شده اند  فعال  هم اكنون  از  كسانی  كه  می رسیم 
انتخابات به شکِل شاید و بایِد آن در این كشور برگزار شود. 
در  امنیتی  نیروهای  كه  است  این   همه  از  نگران كننده تر  اما 
خود  از  غیرمسووالنه یی  اكت های  رویدادها،  نوع  این  برابر 
پل،  سر  و  هرات  رویدادهای  از  بعد  چنان كه  داده اند.  نشان 
مسووالن امنیتی این والیت ها، موضع گیری های تأسف آوری 
داشتند؛ از جمله این كه »تاهنوز معلوم نیست فرد كشته شده 
عضو كمپایِن فالن نامزد بوده یا خیر«، و یا این كه »تا كنون 
این نامزد به گونۀ رسمی دفتر كمپاینش را در این والیت باز 

نکرده است«.
امنیتِی  مسووالن  كه  است  آن  از  حاكی  واكنش ها  نوع  این   
كشور خودشان را به نحوی در برابِر این رویدادها بی تفاوت و 
غیرمسوول نشان می دهند و این می تواند موجِب یك سلسله 
شك وگمان هایی شود كه به شدت برای منافِع كشور زیان بار 
است و در عین حال می تواند آنانی را كه برای هدف قرار 
وارد  ریاست جمهوری  مختلِف  نامزداِن  یا  نامزد  یك  دادِن 
عمل شده و به سیاسِت كشتن روی آورده اند، بیشتر از این 

جسور سازد.
 از این رو، حرِف ما به وزارت داخله و نهادهای امنیتی كشور 
این است كه به منصوبان شان تفهیم كنند به جای اظهارنظرهای 
و  مردم  امنیت  تأمین  تالِش  در  تأسف بار،  و  غیرمسووالنه 
همۀ  امنیِت  تأمین  مسوولیت  بدانند  باید  آنان  باشند.  نهادها 
این  در  به خصوص  و  آن هاست  عهدۀ  به  كشور،  شهروندان 
تیم های  امنیِت  تأمین  باید  كشور،  روزهای حساس  و  شب 
انتخاباتی و كارمندان ستادهای انتخاباتی، اولویِت كاری آن ها 
احیانًا  چون  نیست  قرار  كه  بدانند  باید  آنان  دهد.  شکل  را 
ارگان های  نزد  نامزدان  از  یکی  انتخاباتِی  دفترهای  از  یکی 
امنیتی ثبت نشده، كارمنداِن آن دفتر مورد هدف قرار گیرند و 

نیروهای امنیتی نیز هیچ مسوولیتی را به دوش نگیرند.
از طرف دیگر، مسووالن كمیسیون های برگزاری انتخابات و 
هم مسووالن نهادهای امنیتِی كشور باید بدانند كه اگر امنیِت 
محافِل انتخاباتی و كارمنداِن ستادها و نامزدان و معاونان  شان 
این گونه با خطر مواجه باشند، بدون شك برگزاری انتخابات 
ستادهای  اعضای  ترور  اگر  هم چنین  می گردد.  ناممکن 
با  انتخاباتی  مبارزاِت  روند  یابد،  ادامه  این گونه  انتخاباتی 
در  شركت  از  مردم  به تدریج  و  شده  مواجه  جدی  چالش 

انتخابات منصرف می شوند.
از جانب دیگر، نیروهای امنیتی و استخباراتی كشور وظیفه 
به مردم  را شناسایی كرده و  اخیر  قتل های  تا عامالِن  دارند 
افغانستان معرفی كنند؛ زیرا واضح است كه طالبان تا هنوز در 
این دور از انتخابات در پی قتل ِ كارمندان ستادهای انتخاباتی 
نبوده اند و اتهامی نیز بر آنان وارد نشده است و این مسلمًا 
كارِ حلقه هایی ست كه می خواهند انتخابات برگزار نشود و یا 

هم ناشی از رقابت های كور و نامیموِن انتخاباتی ست.

چه کسانی در پشِت 

ترورهای اخیر قرار دارند؟

آقای كرزی در یک مورد، اشتباه كالنی را مرتکب می شود كه هم از چشم خودش و هم از چشم مشاورانش به دور 
گروه  این  اگر  حتا  نمی شود.  طالبان مسیر  آمدِن  كنار  با  تنها  افغانستان،  در  برقراری صلح  این كه  آن  و  مانده است 
تداوِم  برای  هم  دیگری  انگیزه های  و  عوامل  می رسد ـ  نظر  به  ضعیف  بسیار  احتمالی  كه  نجنگد  دیگر  كه  بخواهد 
درگیری ها و كشمکش ها در كشور هم چنان باقی ست. هرگز طالبان به تنهایی نمی توانند سفیراِن صلح به زعِم آقای 
كرزی باشند. افغانستان به غیر از طالبان، مشکالِت فراواِن دیگری هم دارد كه آقای كرزی در ظرف سال های طوالنی 

حکومت داری اش، قادر به دیدِن آن ها نشده است
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فرقه گرایی  و  تروریسم  كه  گفت  پاكستان  نخست وزیر 
ضددولتی  عناصر  دانستن  مسوول  با  تنها  نمی توان  را 
دولت های  اشتباه  سیاست های  باید  بلکه  كرد،  ریشه كن 
نیز  دادند،  پرورش  را  شیطانی  نیروهای  این  كه  پیشین 

اصالح شوند.
پاكستان عنوان كرد كه كمیته  نواز شریف، نخست وزیر 
دولتی كه وظیفه مذاكره با طالبان را بر عهده دارد، »اختیار 
تام« داشته و دو طرف با یکدیگر همکاری خواهند كرد 

تا به صلح دست یابند.
شریف با اظهار به اینکه تروریست های جهان از پاكستان 
ریشه گرفته اند، گفت كه این مشکل در اثر سیاست های 

اشتباه دولت پیشین این كشور به وجود آمد.
وی همچنین با اذعان به اینکه مشکالت عدیده یی را از 
دولت گذشته به ارث برده، خاطر نشان كرد كه سعی در 

حل این مشکالت به ویژه حوزه اقتصاد دارد.
وی در نهایت متعهد شد تا در طول دوره نخست وزیری اش، 

مشکل انرژی پاكستان را حل كند.

دیدگاه مستشرقین دربارۀ انقالب اسالمي ایران

انقالب اسالمي به عنوان یك پدیدۀ سیاسي، اجتماعي و 
معادالِت  كه  انقالبي ست  قرن،  انقالب  آخرین  عنوان  به 
جهاني را تحت تأثیر خود قرار داد و وقایع و تحوالت 
آن، بسیاري از تحلیل گران را شگفت زده نمود و بازتاِب 
نوشت:  تایمز  روزنامۀ   كه  بود  گونه یي  به  انقالب  این 
را  جهان  سراسر  انقالب،  و  مذهب  خیزش  »اوج گیري 
درنوردید و دنیاي غرب به دلیل انقالب ایران، بار دیگر 
اسالم را كشف كرد.«]حاجتي، میراحمد رضا، عصر امام 
خمیني، بوستان كتاب، ص 32، و ر.ک: امام و انقالب در 
مازندران،  بهزیستي  عمومي  روابط  جهان،  اندیشۀ  آیینۀ 
ص 71 و 72.[ این روزنامه با وقوع انقالب اسالمي ایران 
هم چنین نوشت: »براي اولین بار یك كشور مسلمان به طور 
موفقیت آمیز، قدرت هاي بزرِگ غربي را به مبارزه طلبید 
و آنان را تحقیر كرد.«]همان[ انقالبي كه نوام چامسکي 
متفکر معاصر امریکایي از آن به این گونه یاد مي كند كه 
انقالب اسالمي ایران، اولین عبور از خط قرمز امریکا بود 
و ایران در سال 1979 از خط قرمزها گذشت، سرپیچي 
كرد و مستقل شد]ر.ک: روزنامۀ رسالت، 81/4/16 ،ص 
انقالب  »پیروزي  مي گوید:  هانتینگتون  ساموئل  و   ].11
اسالمي در سال 1979 در ایران مي تواند به عنوان نقطۀ 
آغازِ جنگ پنهاِن تمدن هاي غرب و اسالم در نظر گرفته 

شود.«]به نقل از روزنامۀ رسالت، 83/3/13.[
تاریخ  در  تحولي عظیم و شگرف  ماه 1357،  بهمن  در 
داد  رخ  بشریت  جهان  حتا  و  اسالم  جهان  بلکه  ایران، 
كه متفکران و تحلیل گران علوم سیاسي، تاریخ نگاران و 
به خاطر  آن  واداشت و  به حیرت  را  دنیا  سیاست مداراِن 
پیروزي اسالم در ابعاد ایدیولوژیکي سیاسي و فرهنگي 
آن، و غلبۀ فرهنگ و تمدن بزرگ اسالم بود.]محمدي، 
انتشارات  تهران،  اسالمي،  انقالب  بر  تحلیلي  منوچهر، 
این همه  ایران  انقالب  این كه   ].18 1378، ص  امیركبیر، 
شگفتي آفرید و پیروزي هاي پي در پي و سریع را كسب 
نمود و ملتي با دست خالي چنین ارادۀ خارق العاده یي پیدا 
كرد، همۀ آن را مي توان از اسالم دید و به آن مباهات كرد. 
یکي از مسایل مهمي كه نظر اغلب تحلیل گران انقالب 
ناظران خارجي  و  به خود جلب كرده  را  ایران  اسالمي 
چه گونه  كه  است  واقعیت  این  انداخته،  حیرت  به  را 
و  هم زمان  تقریبًا  مردم  تمامي  به ناگهان  انقالب  این  در 
خواستار  هم صدا  و  كردند  قیام  و  سربرداشته  هماهنگ 
رژیم شاه  یعني سقوط  اساس حکومت،  تغییر  و  تحول 
همان  این  شدند.]همان[  اسالمي  حکومت  قراري  بر  و 
جمعي  ارادۀ  این  مي گویند:  آن  دربارۀ  كه  است  چیزي 
یك جنبۀ تیوریك دارد كه كمتر به چشم دیده شده است 
و به قول میشل فوكو »مانند خدا یا روح شاید هرگز به 
چنین  ایران  تمام  در  و  تهران  در  اما  نشود،  دیده  چشم 
ارادۀ جمعي مّلتي مشاهده شد و یك عینیت مطلقًا روشن 
ایران:  بالنشه،  پیر  بریر،  است.«]كلر  مانده  باقي  ثابت  و 
انقالب به نام خدا، ترجمه قاسم صنعوي، ص 255، ر.ک: 
نکتۀ  این همان  و  منوچهر، همان، ص 102.[  محمدي، 
جالبي است كه آرنولد توین بي مورخ معروف انگلیسي 
تنها كسي كه )در دنیاي غرب( تجدید حیات و عظمت 
تمدن اسالم و برقراري حکومت اسالمي را با عنوان پان 
بود]محمدي،  كرده  پیش بیني  خود  دیدگاه  از  اسالمیسم 
منوچهر، همان، ص 21 )به نقل از كتاب تمدن در بوتۀ 
آزمایش، آرنولدتوین بي، 1947(.[ به آن اشاره كردهاست. 
دیلیپ هیرو، نویسندۀ هندي نیز در خصوص موفقیت و 
پیروزي انقالب اسالمي مي گوید: »این یك شگفتي )حتا( 
براي انقالبیون بود، همان طوري كه براي شاه و حامیان 

ایران تحت  خارجي اش بود.«]دیلپ هیرو، مقدمۀ كتاب 
 Iran under the Ayatollahs روحانیان  حکومت 

ر.ک: محمدي، منوچهر، همان، ص 222[.
در  اسالمي  انقالب  وقوع  با  كه  گفت  باید  تردید  بدون 
این  و  بود  بزرگ  بسیار  رخداد  یك  شاهد  دنیا  ایران، 
تأكید  آن  بر  گونه  بدین  خمیني  امام  كه  است  واقعیت 
من  كه  شد  پیدا  جامعه  در  روحي  تحول  »یك  داشتند: 
الهي  ارادۀ  یك  بود،  معجزه  یك  بگویم  آن كه  از  غیر 
بگذارم.«]موسوي  رویش  دیگري  اسِم  نمي توانم  بود، 
این  و   ].58/2/23 نور،  صحیفۀ  اهلل،  روح  سید  خمیني، 
اشاره  آن  به  نویسنده گان  برخي  كه  است  چیزي  همان 
ذات  در  ایران  اسالمي  »انقالب  حقیقت  در  كه  كرده اند 
قرن  در  كه  دیگري  انقالب هاي  با  شباهتي  هیچ  خود 
محمد  است«]هدي،  نداشته  پیوسته،  وقوع  به  حاضر 
72/11/25؛  كیهان،  اتریش،  مقیم  خاورشناس  حسین، 
ر.ک: عصر امام خمیني، همان، ص33[. رابرت كالستون 
دانشمند كانادایي نیز از جمله نویسنده گاني است كه به 
انقالب اسالمي از این ناحیه نگاه كرده است و مي گوید: 
»از نظر من كه یك غربي و فرد غیرمسلمان هستم، این 
در  بتواند  الهي  و  مکتبي  انقالب  یك  كه  است  معجزه 
جهان امروز این طور تحقق پیدا كرده و در جهت استقرار 
از جانب  انقالب بدون شك  این  به پیش برود؛  عدالت 
خداوند حمایت مي شود.«]رک: عصر امام خمیني، همان، 
تدا اسکاچپول مي نویسد: »سقوط رژیم شاه و  ص31[. 
آغاز نهضت انقالبي ایران از 1977 تا 1979، یك شگفتي 
ناگهاني براي ناظرین خارجي بود. از دوستان شاه، گرفته 
تا رونامه نگاران و دانشمندان علوم سیاسي و اجتماعي و 
... همۀ ما حوادث انقالب را با حیرت و ناباوري نظاره 
مي كردیم؛ انقالب ایران، پدیده یي كاماًل خالف قاعده و 
طبیعت بود.]ر.ک: انقالب اسالمي و چرایي و چه گونه گي 
در  رهبري  مقام  نماینده گي  نهاد  تدوین  آن،  رخداد 
دانشگاه ها، نشر معارف، 1380، ص 14.[« از سوي دیگر، 
میشل فوكو انقالب اسالمي ایران را یك انقالب فراُمدرن 
خوانده و هم چنین معنویت گرایي سیاسي را لقب تحلیِل 
مي گوید:  و  است  داده  قرار  اسالمي  انقالب  از  خود 
»حکومت اسالمي از یك طرف، حركتي براي ارایۀ نقش 
دایمي و تعریف شده به ساختارهاي سنتي جامعۀ اسالمي 
و از جانب دیگر، راهي براي وارد كردِن ابعاد معنوي در 

زنده گي سیاسي بود.]همان[
و  اشاره مي كند  معنوي  انقالب  این  به  فیشر هم  مایکل 
مي نویسد: »براي امام خمیني انقالب صرفًا یك انقالب 
سیاسي و یا اقتصادي نبود، بلکه یك انقالب معنوي هم 
بود كه مي بایست ارزش ها و معیارهاي حاكم بر دولت 
محمدي،  دهد.«]ر.ک:  تغییر  را  اجتماعي  رفتارهاي  و 
فیشر،  مایکل  به  ر.ک:  و   ،160 ص  پیشین،  منوچهر، 
ایران در منازعۀ مذهبي تا انقالب ص 190.[ و »انقالب 
داد«]لینسر  تغییر  را  انسان  تطوري  امام خمیني حتا سیر 
به  ر.ک   ،73/7/25 هوایي،  كیهان  اتریشي(،  )پروفسور 
امام خمیني، همان، ص 28.[ و جهانیان هم چنان  عصر 
تحت تأثیر انقالب معنوي او قرار دارند.«]آنتونیو مدانو، 
 .]28 خمیني ص  امام  ر.ک عص  هسپانیایي(  )نویسندۀ 
و  تشیع  مکتب  و  اسالمي  انقالب  دربارۀ  فوكو  میشل 
مقاومت  موضع  بر  تکیه  با  »تشیع  مي گوید:  آن  رهبري 
سیاسي  قدرت هاي  برابر  در  خود  سابقه دار  انتقادي  و 
حاكم و نفوذ عمیق در دل انسان ها، توانست نقش آفریني 
را  ارتش  مجهزترین  كه  رژیمي  علیه  را  مردم  و  نموده 
دارد و مورد حمایت امریکا و دیگران است را به خیابان 

بیاورد.«] انقالب اسالمي، چرا و چه گونه گي رخداد آن. 
همان ص 148و 149.[ او دربارۀ نقش رهبري شیعه، یعني 
امام خمیني، مي گوید: »شخصیت آیت اهلل خمیني پهلو به 
افسانه مي زند، هیچ رهبري سیاسي، نمي تواند ادعا كند كه 
تدا  نیرومند دارند.«]همان[.  پیوندي چنین  او  با  مردمش 
اسکاچپول دربارۀ تشیع و نقش آن در انقالب مي نویسد: 
»انقالب اسالمي توسط مجموعه یي از شکل هاي فرهنگي 
و سازماني ریشه دار و اسالمي شیعي و اسطورۀ بنیادین 
تشیع، یعني امام حسین و شبکۀ مساجد و روحانیت و 
اسکاچپول،  شد.«]تدا  ساخته  هوشیارانه  گونه یي  به   ...
اسالم شیعي در انقالب ایران )P248-1982( به نقل از 
محمدي، منوچهر، انقالب اسالمي، نشر معارف، 1381، 

ص 276[ 
بابورین، سیاست مدار برجستۀ روسي عالوه  اما سرگین 
داده  قرار  توجه  مورد  هم  را  دیگری  جنبۀ  مذهب،  بر 
تنها یك  نه  اسالمي  »انقالب  كه:  اشاره مي كند  آن  به  و 
جنبش بزرگ مذهبي، بلکه تحول سیاسي همراه با عدالت 
بود.«]هفته نامۀ  مردم  براي  آزادي  و  استقالل  اجتماعي، 
صبح صادق، 82/11/20، ص 3.[ و پروفیسور حامد الگار 
همین طور به لحاظ دیگر متذكر مي شود كه: »این انقالب 
در عین حال كه ریشه در دیانت و مذهب اسالم داشت، 
از سوي دیگر كاماًل با همکاري و همدلي تودۀ مردم ایران 
اتفاق افتاد.«،]حامد الگار، روزنامۀ رسالت 83/3/21، ص 
17.[ یعني »مردم ایران به یك حکومت مذهبي احساس 
نیاز مي كردند«]همان[ یا به قول تدا اسکاچپول: »انقالب 
ایران آشکارا آن قدر مردمي بود و آن قدر روابط سیاسي 
اقتصادي ـ اجتماعي  بنیاد هاي فرهنگي  ـ  اجتماعي و  و 
را در ایران تغییر داد كه حقیقتًا نمونه یي از انقالب هاي 
غیر  واقعیت  این  بزرگ  مي باشد«.  اجتماعي  ـ  تاریخي 
بر  مذهب  حکومت  و  نفوذ  كه  مي باشد  انکار  قابل 
قلب هاي مردم بود كه این تحول و آرزو هاي دیرینه  چون 
اسالمي  انقالب  و  ارمغان  آورد  به  را  آزادي  و  استقالل 
را به عنوان نمونه یي از انقالب هاي اجتماعي  ـ  تاریخي 
انقالب  یعني  این تحول بزرگ،  به شمار آورد و  بزرگ 
اسالمي این اندیشه را كه معتقد بود دنیاگرایي در حال به 
تحلیل بردن مذهب است و هیچ چیز نمي تواند مانع آن 
شود را باطل كرد و دیدگاه برخي چون فرانتس فانون كه 
دربارۀ تأثیر مثبت مذهب در جنبش هاي اجتماعي بدبینانه 
را  آن  نادرستي  و  اشتباه  عیني  به طور  را  مي كردند  نگاه 

آشکارا ظاهر نمود.
و  انقالب  »شکل  داشت:  اظهار  این گونه  بتوان  شاید 
سرعت اجراي آن، مدیون سنت اعتراضي مذهبي مردم 
بود« و افزون بر آن همان طور كه میشل جانسون دربارۀ 
انقالب ایران اظهار داشت: »مي توان به طور حتم گفت كه 
انقالب ایران نخستین پیروزي مسلمین بر غرب از قرن 
16 به این طرف محسوب مي شود و نکته این جاست كه 
اسالم عامل هدایت كنندۀ این انقالب بوده و هیچ یك از 
اسم هاي غربي در آن نقشي نداشتند.« در واقع همان طور 
كه اشاره شد، این انقالب عظیم، عظمت خود را از اسالم 
ناظران غربي هم  كه حتا  است  امري  این همان  و  دارد 
ویلیام  پروفیسور  چنان كه  كنند.  انکار  را  آن  نتوانستند 
مذهبي یی  عقاید  با  خمینی  امام  كه  است  معترف  بیمان 
كه غرب آن ها را كهنه و قرون وسطایي مي دانست، جهان 
را تکان داد.«]ر.ک: به عصر امام خمیني، همان، ص 32[

نواز شریف:
 برای شکست تروریسم باید 

سیاست های گذشته را اصالح کرد

»مصر قدرتمند« انتخابات 

ریاست جمهوری را تحریم کرد
رییس حزب مصر قدرتمند با انتقاد شدید از نظام كنونی 
مصر اعالم كرد كه این حزب در هر انتخاباتی كه همراه با 

فریبکاری باشد، مشاركت نخواهد كرد.
عبدالمنعم  عربی،  نیوز  اسکای  خبری  شبکه  گزارش  به 
سابق  نامزد  و  قدرتمند  مصر  حزب  رییس  ابوالفتوح، 
خبری  كنفرانسی  در  مصر  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اظهار كرد: اوضاع كنونی در مصر شرایطی گذرا است كه 

مردم مصر آن را نخواهند پذیرفت.
وی با بیان اینکه هیچ روند دموكراتیکی وجود ندارد تا این 
حزب در انتخابات مشاركت كند، گفت: ما در انتخاباتی 

كه همراه با فریب كاری باشد مشاركت نخواهیم كرد.
فضای  در  كه  این  بیان  با  قدرتمند  مصر  حزب  رییس 
نمی شود،  احترام گذاشته  بشر  به حقوق  كنونی در مصر 

خاطرنشان كرد: من در انتخابات آتی نامزد نمی شوم.
برای  را  نامزدی  هیچ  همچنین  قدرتمند  مصر  حزب 
معرفی  مصر  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  مشاركت 

نکرد.
همه پرسی  ما  كرد:  اعالم  بیانیه ای  در  مذكور  حزب 
پیش نویس قانون اساسی مصر را تحریم كردیم و بر این 
نهاد  با  انتخابات  در  احتمالی  نامزد  هر  كه  هستیم  باور 

نظامی در كشور رو در رو خواهد شد.



نویسنده: دانیل كوالیک 

منبع: كانترپانچ

را  او  كه  اسکیوبار  اعظِم  اسقف  اظهارات  از  برخی 
الهیات  از  ایاالت متحده مظنون به هواداری  از نظر 
عملیات  علیه  او  سخناِن  است،  نموده  رهایی بخش 
حفاری  جمله  از  است؛  السالوادور  در  معدنی 
تلگرام  كه  همان طور  ـ  آرام  اقیانوس  حاشیۀ  در 
با  كانادایی  شركت  »یك  توسط  می دهد  توضیح 
می دهد  توضیح  تلگرام  امریکایی.«  سرمایه گذاران 
رهایی بخش  الهیات  از  او  هواداری  آشکاركنندۀ 
هم چنین این واقعیت است كه »در نخستین موعظۀ 
خود، اسکیوبار اعالم كرد كه می خواهد با ضعفا و 
خواهاِن  و  است  كلیسا  وظیفۀ  این  زیرا  باشد،  فقرا 
اولویت دادن به ارتباط كلیسا با فقرا شد.« تلگرام در 
ادامه می گوید كه »اسکیوبار هم چنین اعتراف كرد… 
و  یسوعی  كشیش  یك  ایالكوریا،  ایگناسیو  پدر 
كمك كننده به الهیات رهایی بخش، كه در سال 1989 
قتل رسید، و اسقف  به  السالواور  نیروهای  به دست 
اسکار آرنولفو رومرو را كه در سال 1981 به دست 
قتل رسید، می ستاید.« یك  بار  به  جوخه های مرگ 
رهبران  این  به  جدید  اعظم  اسقف  وفاداری  دیگر، 
مذهبی مقتول، او را از از نظر وفاداری حقیقی مورد 

سوءظن قرار می دهد.
سفارت در تلگرام دیگری از سان سالوادور به تاریخ 
24 جون 2008 كه مدعی است یك نظر تاریخی از 
جبهۀ آزادی بخش ملی فارابوندو مارتی ارایه می دهد، 

ادعا می كند:
السالوادور  داخلی  جنگ  سال   12 »طی 
فارابوندو  ملی  آزادی بخش  جبهۀ  )1992ـ1980(، 
كه  استراتژی  یك  از  استفاده  با  كرد  تالش  مارتی  
سیاسی  آموزش  تروریسم،  مسلحانه،  مبارزۀ  شامل 
سرنگون  را  دولت  می شد،   سوسیالیستی/كمونیستی 
كلیسای  درون  در  رهایی بخش  الهیات  جنبش  كند. 
كاتولیك و سندیکاها وسیعًا از این تالش ها حمایت 
بلوک  تسلیحاتی  و  مالی  حمایت  از  گروه  كرد. 

شوروی و كیوبا برخوردار بود.«6
نادرست  كاماًل  اطالعات  از  مملو  كه  اظهارات  این 
است، ضدیت سفارت با الهیات رهایی بخش را برمال 

می كند.
الهیات  جنبش  سفارت  كوتاه،  عبارت  این  در  مثاًل، 
تروریسم  حامی  عنوان  به  عمدتًا  را  رهایی بخش 
نسبت داده شده به جبهۀ آزادی بخش ملی فارابوندو 
مارتی، و در پیوند با اتحاد شوروی و كیوبا ترسیم 
نادیده  را  واقعیت  این  دانسته  این  البته،  می كند. 
می گیرد كه این جوخه های مرگ نظامی و شبه نظامی 
بودند  السالوادور  در  متحده  ایاالت  حمایت  مورد 
جمعیت  علیه  تروریسم  عمدۀ  بخش  مرتکب  كه 

الهیات  جنبش  اكثریت  این كه  می شدند؛  غیرنظامی 
رهایی بخش، كه بهترین نمونۀ آن خود اسقف اعظم 
بود، خشونت دو طرِف درگیری را محکوم  رومرو 
و  دربارۀ حمایت شوروی  ادعاها  این كه  و  می كرد؛ 
مارتی  فارابوندو  ملی  آزادی بخش  جبهه  از  كیوبا 
كه  چیزی  اما  است.  بوده  غلوآمیز  همیشه  درون زا 
مهم است این است كه ایاالت متحده، جنبش الهیات 
كمونیسم  و  تروریسم  همدست  را  رهایی بخش 
)یا  اصلی  هدف  دو  همدست  یعنی  ـ  بین الملل 
ایاالت  خشونت  برای  ظاهری(  هدف های  حداقل 

متحده از جنگ جهانی دوم به بعد می بیند.
تلگرام ها دربارۀ این موضوع بسیار اند، اما كافی ست 
از رهبران مذهبی  گفته شود كه آن ها در دیو سازی 
قرار  رهایی بخش  الهیات  با  پیوند  در  كه  سیاسی  و 
دارند،  قرار  است  معتقد  متحده  ایاالت  یا  دارند 
زیر  چهره های  شامل  لیست  این  هستند.  یك سان 
می شود: فرناندو لوگو، اسقف كاتولیك سابق، كه در 
یك كودتای »قانونی« در پاراگوئه كه ایاالت متحده 
برتراند  ژان  شد7؛  سرنگون  كرد  تأیید  آن را  درجا 
آرستید، رییس جمهور هاییتی كه با اقدامات مشترک 
ایاالت متحده، كانادا و فرانسه مجبور به تبعید شد8؛ 
چاوز  هوگو  اكودور9؛  رییس جمهور  كوررآ  رافائل 
رییس جمهور فقید ونزویال10؛ و حتا یك رهبر شیعه 
ایاالت متحده  لبنان به نام شیخ احمد طالب كه  در 
ادعا می كند در جهالت جوانی »قرائت شیعی لبنان از 
الهیات رهایی بخش را تدریس می كرد، لفاظی های او 
با توهین به ایاالت متحده و اسراییل همراه بود.«11

الهیات  اساسًا  متحده  ایاالت  خالصه،  طور  به 
می كند.  تلقی  دشمن  را  آن   پیروان  و  رهایی بخش 
و خود را متحد واتیکان در تالش های مشترک شان 
این  البته،  می داند.  فلسفه  این  كردِن  نابود  برای 

پیامدهایی در جهان واقعی دارد.
به عنوان مثال، یك تلگرام سفارت به تاریخ 9  جون 
امنیت  سازمان  چه گونه  كه  می دهد  توضیح   ،2009
كلمبیا )DAS(ـ همتای اف بی آیـ  برای خنثا  كردن 
)رمزی كه شامل عملیاتی مانند ترور می شود( به ویژه 
جیرالدو،  پدر  گروه  شامل  بشر،  حقوق  گروه های 
Ju - »ككمیسیون بین كلیسایی برای عدالت و صلح )
ticia y Paz«( جاسوسی كرده است.12 این تلگرام 
اشاره می كند كه این عملیات به دستور آلوارو یوربه 
رییس جمهور وقت كلمبیا انجام  شده است. تلگرام 
می گوید كه »عملیات شامل تحت نظر گرفتن فیزیکی 
افراد و خانواده های آن ها )شامل كودكان خردسال(، 
تجسس تلیفون و ایمیل، و جمع آوری اطالعات مالی 
حساس می شود. گروه به نظر می رسد نقش فعالی نیز 
در به هم زدن برنامه های اپوزیسیون و مرعوب كردن 
فعالین  و  روزنامه نگاران  دارد...  بشر  حقوق  فعالین 
حقوق بشر می گویند عملیات ]كه در 2005ـ2004 

شروع شد[ ادامه دارد.« 
این  واقع  در  آیا  بپرسد  طور جدی  به  باید  شخص 
بین  »كمیسیون  كردن  خنثا  برای  دولتی  سیاست 
كلیسایی برای عدالت و صلح« حتا اكنون ادامه دارد، 
از  فرانکو  آلبرتو  پدر  ترور  برای  اخیر  تالش  آیا  و 
در  صلح«  و  عدالت  برای  كلیسایی  بین  »كمیسیون 
بوده  آن سیاست  ادامۀ  واقع  در  13  فبروری 2013، 
اتفاق  هر  می گویم  خود  خود  به  نوبۀ  من  است. 
دیگر  كشیش  هر  یا  فرانکو  پدر  برای  كه  ناگواری 
عضو »كمیسیون بین كلیسایی برای عدالت و صلح« 
رخ دهد، حکومت كلمبیا و ایاالت متحدۀ حامی آن 
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بشر  حقوق  و  كا رگری  حقوق  وكیل  روالیك  دانیل 
در پیتسبورگ زنده گی می كند. او در دانشکدۀ حقوق 
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می كند.
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بخش نخسـت

چــــــــــــــرا 
متأهل ها از مجردها خوشبخت تر اند؟

قدیمی ها می گفتند آدم های متأهل نسبت به مجردها هم سالم تر هستند و هم بیشتر 
قدیمی درست  باورِ  این  احتماالً  داده كه  عمر می كنند، حاال هم تحقیقات نشان 
انجام شده نشان  اكثریِت آدم ها صدق می كند. آخرین مطالعات  است و در مورد 
داده كه سن اولین حملۀ قلبی در مردان مجرد، پایین تر از مرداِن متأهل است و سن 
متوسط فوت بر اثر سکتۀ قلبی و مغزی مردان و زناِن متاهل، باالتر از سن متوسط 
زنان و مرداِن مجردی است كه به علِت این سکته ها فوت می كنند. اما چرا؟ یعنی 
واقعًا ازدواج، فیزیولوژی خاصی را در بدن فعال می كند كه بر طول عمر می افزاید؟

۱ ۲+ دلیل برای سالمت متأهل ها
در  روان شناسی  تخصص  فوق  فاگوندس،  كریستوفر  سالم:  اخالق  و  رفتار  1ـ 
دانشگاه ایالتی اوهایو می گوید: یك دلیل سادۀ سالمِت بیشتر متأهل ها این است 
كه آن ها روابط و كارهای پُرخطر كمتری دارند، با دقت بیشتری راننده گی می كنند، 
كمتر سمت مواد مخدر و الکول رفته و هم چنین كمتر سراغ بی بندوباری می روند، 

طبیعی است كه شیوۀ زنده گی این گونه سالم تر و كم خطرتر باشد.
2ـ سیستم حمایتی: داكتر رابرت دیویس، پروفسور طب داخلی در دانشگاه اوهایو 
مناسب  حمایتی  سیستم  یك  دارای  این كه  احتمال  باشید،  متأهل  اگر  می گوید: 
باشید، بیشتر است؛ به خصوص در مورد مردان. می توان دید كه افراد مجرد، عمومًا 
تنها هستند و حالت دورافتاده دارند؛ طبیعی است كه چنین وضعیتی آن ها را به 
سمت بیماری های اضطرابی و افسرده گی سوق دهد و همه می دانند كه افراد دچار 
بیماری های اضطرابی یا مبتال به انواع افسرده گی، بیشتر از سایرین دچار مشکالت 

جسمی می شوند.
رفتاری  روان پزشکی  تخصص  فوق  روبلس،  تئودور  داكتر  بهتر:  الگوی  3ـ 
می گوید: همسر، فرزندان و پدر و مادر نزدیك ترین افراد به انسان هستند، اكثر 
انسان ها در دوران كودكی از پدر و مادر خود الگو می گیرند و بعد از دوران بلوغ، 
در  همسران  این  آن هاست.  همسر  انسان ها  اكثر  زنده گی  در  فرد  تأثیرگذارترین 
عمومِ مواقع تالش می كنند الگوی رفتاری مناسبی را به یك دیگر ارایه دهند، مثاًل 
سعی می كنند رژیم غذایی مناسبی برای همسر خود تدارک ببینند و توصیه های 
پزشکی را به آن ها بگویند... . در ضمن همسران مراقب قرص خوردن ها و سایر 
تجویزهای دارویی هستند. مطالعات نشان داده، افراد متأهل درست تر و در زماِن 

مناسب تر داروهای خود را مصرف می كنند.

چرا متأهل ها بهتر هستند
داكتر فاگوندس می گوید: از قدیم در افسانه ها و روایت ها آمده كه اگر انسان ها 
نیمۀ گم شدۀ خود را پیدا كنند، بیشتر عمر می كنند. شاید موضوع همان ازدواج 
به  این است كه آن ها حتا  افراد متأهل  باشد، در واقع شاید نکتۀ اصلی سالمت 
خاطر همسر و فرزندان شان هم كه شده، بیشتر مراقب سالمِت خود می باشند. و 
طبیعی است كه افراد متأهل به طور معمول هدف مندتر و منظم تر از افراد مجرد 

به زنده گی ادامه می دهند.

منبـع: سالمت نیوز

بخش چهــارم و پایانی

امریکا هنوز با الهیاِت رهایی بخش 
از قدیم در افسانه ها و روایت ها آمده كه اگر انسان ها نیمۀ می جنگد

گم شدة خود را پیدا كنند، بیشتر عمر می كنند. شاید موضوع 
همان ازدواج باشد، در واقع شاید نکتۀ اصلی سالمت افراد 
متأهل این است كه آن ها حتا به خاطر همسر و فرزندان شان 
هم كه شده، بیشتر مراقب سالمِت خود می باشند. و طبیعی 

است كه افراد متأهل به طور معمول هدف مندتر و منظم تر از 
افراد مجرد به زنده گی ادامه می دهند



هارون مجیدی 

كابل،  در  در سفارت هندوستان  مراسمی  روز گذشته، طی 
از »غبارِ خاطر« پنجمین اثِر ترجمه شده توسط محمد افسر 

رهبین، رونمایی به عمل آمـد.
و  ژورنالیستان  دانشگاه،  استادان  از  محفل، شماری  این  در 
آن ها  از  برخی  و  بودند  ورزیده  اشتراک  كشور  فرهنگیاِن 
دربارۀ این كارِ تازۀ آقای رهبینـ  شاعر، نویسنده، پژوهش گر 

و مترجِم نام آشنای كشور ـ سخنانی ایراد كردند.
خود  سخناِن  در  خاطر«  »غبار  مترجِم  رهبین،  افسر  استاد 
نامِ  بدون  هندوستان،  معاصر  »تاریخ  گفت:  محفل  این  در 
من،  پنداشت  به  بود...  خواهد  ناتمام  آزاد،  ابوالکالم  موالنا 
باید در شمار نخبه گاِن  این شخصیِت سترگ و كم مانند را 

سیاست و ادبیاِت شرق جای داد.«
از  را  آزاد  ابوالکالم  موالنا  خود،  سخنان  در  رهبین  افسر 
»مهاتما  گفت:  و  شمرد  هند  كانگرس  حزِب  سرآمداِن 
شخصیت های  از  آزاد،  موالنا  و  نهرو  لعل  جواهر  گاندی، 
خردمندانۀ  رهبری  با  كه  هستند  هندوستان  معاصِر  سیاسی 

خویش توانستند هندوستان را به آزادی برسانند و زمینه های 
پیشرفت و رفاه اجتماعی را برای جامعۀ هند فراهم نمایند.«

آقای رهبین تصریح كرد كه غبارِ خاطر یکی از آثار برجسته 
در ادبیات معاصِر هندوستان به شمار می آید كه موالنا آزاد را 

در شمار نویسنده گان نخبۀ هند جای داده است.
یکی  خاطر  »غبارِ  افزود:  این باره  در  رهبین  افسر  هم چنان 
اثر،  این  و  است  آزاد  ابوالکالم  موالنا  ماندگار  اثرهای  از 
مجموعه یی از 24 نامۀ موالنا آزاد می باشد كه او در زندان 
حبیب الرحمان  موالنا  دوستش  عنوانی  احمدنگر،  قلعۀ 

شروانی نگاشته و سپس منتشر كرده است.« 
افسر رهبین نامه های آمده در این اثر را، مجموعه یی از مسایل 
فلسفه،  نامه ها  »این  می گوید:  و  می داند  بشری  دانش های 

تاریخ، عرفان و مسایِل هنری را با خود حمل می كنند.« 
غبارِ  ماه را صرِف ترجمۀ  آقای رهبین می گوید، مدِت سه 
یك  اثر،  این  فارسی زباِن  خواننده گان  برای  و  كرده  خاطر 
دچار  مشکل  به  آن  خوانِش  در  تا  افزوده   نیز  را  واژه نامه 

نشوند. 
استاد رهبین در ادامۀ سخنانش در این محفل گفت كه وقتی 
او نامه های ابوالکالم را در این اثر خوانده، به او تعلق خاطر 
پیدا كرده و به یاد زندانی بودِن خودش افتاده و برای مستند 

از  و  كرده  هندوستان  به  سفری  نامه ها،  این  بیشتر  ساختن 
زندان و اتاقی كه آزاد در آن زندانی بوده نیز دیدن نموده و 
در اخیر كتاب، مجموعه یی از عکس های این سفر را زیِر نام 

سفرنامه به نشر رسانده است.
هم چنان در این مراسم، امرسنها سفیر هند در كابل نیز موالنا 
ابوالکالمِ آزاد را شخصیتی سیاسی، نویسنده و شاعر خواند و 
بیان كرد: آزاد یکی از شخصیت هایی بود كه در كنار گاندی، 

در راه آزادی هنـد مبارزه كرد.
افزود كه پدركالِن موالنا آزاد،  سفیر هند در كابل هم چنان 
افغانستان عالقۀ زیادی  نیز به  افغانستان بود و او  از هرات 

داشت. 
فعالیت های  بر  عالوه  موالنا  كه  كرد  خاطرنشان  امرسنها 
در  هندوها  و  مسلمان ها  به خاطر وحدِت  ادبی،  و  فرهنگی 

هندوستان نیز بسیار كار كرده است.
هم چنان، دكتر سید مخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ 
از  یکی  نه تنها  آزاد،  ابوالکالم  »موالنا  گفت:  محفل  این  در 
بزرگ،  آزادی خواهان  از  یکی  بل  برجسته،  نویسنده های 
ادیب و فیلسوف شبه قاره بود كه در راه آزادی شبه قاره در 
انجام داد و  بریتانیا، مبارزات بزرگ فرهنگی  برابر استعمار 
دانایی و خردمندی،  در  او  كشید.  رنج ها  و  زندان رفت  به 

فرهنگ  از  كه  عمیقی  اطالعات  با  و  بود  دیگران  سرمشق 
اسالمی و ملی ما داشت و با شناختی كه از تمدن نو و عصر 
به وجود  از وی  بزرگی  بود، شخصیت  كرده  جدید حاصل 

آمد كه مایۀ الهام نسل جوان شد.«
در  كه  آزاد  موالنا  نامه های  »در  افزود:  رهین  مخدوم  دكتر 
كتاب غبارِ خاطر آمده است، سایه یی از ماللت و دردِ نهان 
نهفته است... موالنا اسطوره یی از مقاومت و شجاعت است 
درد  استخوان  مغز  تا  كه  ملتی  برابر  در  تمام  فروتنی  با  كه 
روشن فکران  همۀ  و  آن ها  الهام  مایۀ  توانست  می كشید، 

شبه قاره شود.«
نیز  افغانستانی  پژوهش گر  و  نویسند  آریانفر  شمس الحق 
یکی از سخنراناِن این محفل بود. او ترجمۀ »غبارِ خاطر« به 
زبان فارسی را بسیار باارزش خواند و گفت: »افسر رهبین 
دانشوری ست كه رنج و زحمت را بر خود پذیرفته و این 
گنجینه را یافته و برای ما ترجمه نموده تا همه گی با خواندن 

این كتاب، با سیاست و فرهنِگ هندوستان آشنا  شویم.« 
آقای آریانفز ضمن اشاره به مأموریت محمد افسر رهبین به 
صفت اتشۀ فرهنگی افغانستان در هندوستان، افزود: »رهبین 
در جریان مأموریتش در هند، روابط فرهنگی خوبی را میان 
افغانستان و هندوستان ایجاد كرد و اثرهای خوبی را نیز در 

همین جریان، از زبان اردو به فارسی برگردان كرده است.«
محفل،  این  سخنرانان  از  دیگر  یکی  و  شاعر  بهمن  گلنور 
ادبیات  در  دانا  و  مانا  چهرۀ  یك  را  خاطر«  »غبارِ  مترجم 
معاصر افغانستان خواند و تأكید كرد: »با شناختی كه از آثار 
منظوم و منثور محمد افسر رهبین دارم؛ می دانم كه او به زبان 
فارسی تسلط استادانه دارد و »غبار خاطر« را با زیبایی تمام 

ترجمه كرده است.« 
حضرت  )زنده گی نامۀ  غریب نواز  خاطر«،  »غبار  از  پیش 
هند،  در  فارسی ُسرا  شاعران  چشتی(،  معین الدین  خواجه 
كارهای  از  نیز  زخم  به نام  اردو  زبان  به  مجموعه شعری  و 
ارزشمند محمد افسر رهبین شمرده می شدند كه یا به زبان 

اردو نشر شده و یا از این زبان برگردان شده اند.
محمد افسر رهبین در سخنان خود در این محفل مژده داد كه 
كار ترجمۀ مجموعۀ یادگار غالب؛ شعر و زنده گی نامۀ غالب 
یکی از شعرای سرزمین هندوستان را نیز به پایان رسانیده و 

در آینده یی نزدیك، آن  را چاپ و نشر خواهد كرد.
محی الدین احمد ابوالکالم آزاد، در سال 1888 به دنیا آمد و 
بعد از سال ها مبارزه و پیکار، در سال 1958 میالدی چشم 

از جهان فرو بست. 
»هنـد آزادی گرفت«، »ترجمه القرآن« و »غبارِ خاطر« از آثار 

ارزشمند و ماندگارِ او به شمار می آیند.
برگردان كتاِب غبارِ خاطر در 1000 نسخه توسط انتشارات 
به نشر  افغانستان در كابل  بنیاد هند ـ  با همکاری  سعید و 

رسیده است.
محفل رونمایی از »غبار خاطر«، با صرِف عصرانه و پیشکِش 

یك جلد از این اثر به مهمانان، به پایان رسـید.
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رونمایی 

از »غباِر 

خاطر«

در کابل

قرينه است،بازهم سکوت 
اين درخت و آن درخت،
بر آبي بي انتهاي باالتر!
تنها جاي تو خالي ست،

سبزه قباي خواب و خياِل من!
و دوباره خش خِش گربة ياِد تو 
که به حياِط دلم برگشته است!

مي نشين... 
و در جمعيت نيمه روشِن آن سوي پنجره

در ايستگاه دنبال کسي شبيِه تو مي گردم...
ـَـس نمي شود و خوب مي دانم که کسي ک

زيرا هيچ انساني قادر به ادامة انساني ديگر نيست!
پس بازي ها فقط يک بازي اند و همين!

با اين وجود کسي شبيه تو را پيدا مي کنم
و از او دور مي  شوم... 
و هرچه دورتر مي شوم،

شباهتش به تو بيشتر و بيشتر مي شود...
و باز سکوت!

شـعری  از زنده ياد حسين             

    پناهي
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نیروهای  آلمان می گوید حضور  وزیر خارجۀ 
سریع  امضای  به  افغانستان  در  كشورش 
واشنگتن  و  كابل  دفاعی  و  امنیتی  توافقنامۀ 

بسته گی دارد.
توافقنامۀ  امضای  روی  جنجال ها  حالی كه  در 
امنیتی و دفاعی میان كابل و واشنگتن هنوز هم 
ادامه دارد، وزیر خارجۀ آلمان حضور نیروهای 
این كشور را پس از سال 2014 در افغانستان به 

امضای این توافقنامه مشروط ساخت.
یك  در  یکشنبه  روز  شتاینمایر  والتر  فرانك 
نشست مشترک خبری با ضرار احمد عثمانی 
كه  گفت  كابل  در  افغانستان  خارجۀ  وزیر 
توافقنامۀ امنیتی و دفاعی نه تنها به امریکا بل كه 

برای آلمان و دیگر كشورهای اروپایی نیز با اهمیت 
است.

با رییس جمهور  آقای شتاینمایر گفت: من در دیدار 
را  توافقنامه  این  سریع  هرچه  او خواستم  از  كرزی، 
افغانستان  گفت،  كرزی  آقای  كه  قسمی  كند؛  امضا 
این موافقتنامه را امضا خواهد كرد؛ من به وی واضح 
ساختم كه امضای سریع این سند برای ما چقدر مهم 
به  داریم،  افغانستان  به  كه  برنامه هایی  چون  است؛ 
وقت نیاز دارد كه اكثریت پارلمان و مردم ما را متقاعد 
سازیم كه كمك های ما پس از 2014 به افغانستان و 

حضور نیروهای ما در این كشور را تایید كنند.
وزیر خارجۀ آلمان همچنان گفت كه توافقنامۀ امنیتی 
برای  اساس  می تواند  امریکا  و  افغانستان  دفاعی  و 
میالدی   2014 سال  پس  آلمان  امنیتی  همکاری های 

با افغانستان باشد.
این نخستین مقام اروپایی نیست كه بر امضای فوری 
تاكید  افغانستان  و  امریکا  دفاعی  و  امنیتی  توافقنامه 

دارد.

و  اروپایی  مقام  چندین  طرف،  این  به  ماه  دو  از 
امریکایی در سفرهای شان به افغانستان، روی امضای 

هر چه زودتر این موافقتنامه تأكید ورزیده اند.
آنان گفته اند كه اگر موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی با امریکا 
امضا نشود، نمی توانند حضور نیروهای شان را  پس از 

سال 2014 در افغانستان تضمین كنند.
در این حال، ضرار احمد عثمانی وزیر امور خارجۀ 
كشور می گوید كه حکومت عالقه دارد تا موافقتنامۀ 
امضا  به  آینده  انتخابات  برگزاری  از  پیش  را  امنیتی 

برساند.
آقای عثمانی ابراز امیدواری كرد كه این توافقنامه هر 

چه عاجل به امضا برسد.
قرارداد  كرزی  جمهور  رییس  »بدون شك  گفت:  او 
و  می كند  امضا  آن  شرایط  داشت  نظر  با  را  امنیتی 
انتخابات  از  پیش  تا  قرارداد  این  كه  است  عالقه مند 
مذاكرات  این  بگیرید.  صورت  ریاست جمهوری 
جریان دارد امیدوار استیم بتوانیم در یك مرحلۀ خوب 

برسیم.«

تأکید کرزی بر مواضع   گذشته اش
در  كشور  رییس جمهوری  كرزی  حامد 
شروط  بر  آلمان  خارجۀ  وزیر  با  دیدار 
امنیتی تأكید كرده  گذشته اش دربارۀ پیمان 

است.
بربنیاد خبرنامۀ ارگ، رییس جمهور كرزی، 
افغانستان  مردم  دیرینۀ  دوست  را  آلمان 
به  كشور  این  كمك های  از  و  خواند 

افغانستان ابراز تشکری كرد.
وزیر  مایر  شتاین  والتر  فرانك  همچنان، 
خارجه آلمان یکبار دیگر بر تعهد كشورش 
در بازسازی و توسعه افغانستان تاكید كرد و 
از پیشرفت ها در آماده گی ها برای برگزاری 
استقبال  افغانستان  ریاست جمهوری  آیندۀ  انتخابات 

كرد.
چه  هر  امضای  برای  را  آلمان  آرزوی  همچنان  وی 
و  افغانستان  میان  دفاعی  و  امنیتی  موافقتنامه  زودتر 
امریکا ابراز داشت و گفت كه امضای این سند برای 
افغانستان  در  بین المللی  جنگی  غیر  ماموریت  ادامۀ 

كمك می كند.
آقای كرزی در پاسخ به این درخواست وزیر خارجۀ 
رابطه  بر موقف همیشه گی اش در  یکبار دیگر  آلمان 
به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و 
امریکا، تاكید كرده گفت كه آغاز عملی و علنی پروسه 
پیش  از  افغانستان  مردم  خانه های  مصونیت  و  صلح 
شرط های اصلی برای امضای این موافقتنامه می باشد.

اینکه  ضمن  آلمان  خارجۀ  وزیر  دیدار،  این  در 
همکاری ها میان دو كشور را در عرصه های مختلف 
مهم خواند، گفت كه آلمان همچنان در زمینۀ پروسه 

صلح افغانستان آماده همکاری می باشد.
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با توجه به نبود وقت كافی، می خواهم به دور از هر 
امروزی،  آجندای  به  مطابق  انتخاباتی،  كمپاین  نوع 

كوتاه سخنانی داشته باشم.
در آجندای ملی، دو واژه مهم در برابر تك تك شما 
قرار دارد: انتخابات و ایجاد دولت وحدت ملی؛ ما 
این  و  داریم  فاصله   1393 انتخابات  به  كمی  زمان 
انتخابات از جهات مختلف حایز اهمیت بس مهم و 

سرنوشت ساز به ملت افغانستان است.
انتخابات پیش رو، سرنوشِت دست آوردهای دوازده 
سال گذشتۀ شما و آینده شما و نسل های بعدی را 

رقم می زند.
تکرار  ُفرصت  یك  حیث  به  را  انتخابات  ما  اگر 
تا  بپذیریم؛ ایجاب می كند  ناشدنی و سرنوشت ساز 
و  كرده  نگاه  پدیده  این  به  نسبت  اهمیت  اوج  در 

عماًل برخورد داشته باشیم.
انتخابات دو مسألۀ مهم را با خود دارد: بخش اول 
انتخابات است و مسأله دوم،  انتخابات، مشروعیت 

پیامد و پذیرش نتیجۀ انتخابات است.
مشروعیت  از  كه  را  انتخاباتی  می توانیم  چطور  ما 
مشروعیت  ما  بگریم؛  تجربه  به  باشد  برخوردار 
مجروح انتخابات های گذشته را به تجربه گرفته ایم.

مشروعیت انتخابات در گام نخست، مستلزم سالمت 
انتخابات است و این بدین معناست كه ما با برگزاری 
به  گذاشتن  ُحرمت  با  و  روشن  شفاف،  انتخابات 
آرای واقعی مردم سرنوشت زعامت آینده افغانستان 

را مشخص می سازیم.
كودتا  هرگونه  و  مردم  آرای  به  دست برد  هرگونه 
مشروعیت  افغانستان،  مردم  واقعی  ارادۀ  برابر  در 
انتخابات را از شما خواهد گرفت. نهادهای محترم 
بر  ناظر  مستقل  نهادهای  و  انتخابات  برگزاركنندۀ 
انتخابات  انتخابات در بخش سالمت و مشروعیت 

توجه اساسی داشته باشند.
رعایت قوانین در تمامی پروسه های انتخابات، بحث 
مهم و جزء اساسی مشروعیت انتخابات خواهد بود.
آرزو داشتم در این محفل نامزدان محترم روی بحث 

نتایج انتخابات و پیامدهای آن نیز مکث می كردند؛ 
سرزمین  این  شهروند  یك  عنوان  به  من  نگرانی 
انتخابات نگران نیستیم؛  این ست كه ما از برگزاری 
بسیار  بحث  انتخاباتی  تیم های  از  یکی  پیروز شدن 
مهم نیست، مهم این ست كه نتیجۀ انتخابات چه گونه 
ثباتی را برای مردم افغانستان به وجود خواهد آورد. 
و  افغانستان  مردم  شما  از  من  سوال  لحاظ  این  از 
قومی،  تنوع  كه  كشوری  در  كه  این ست  نخبه گان 
واقعیت  یك  عنوان  به  مذهبی  و  فرهنگی  سیاسی، 
وجود دارد، آیا صرف انتخابات برای افغانستان كافی 

است؟
فهم من این ست كه با عقالنیت سیاسی كشورهایی 
كه مردم ساالری را به پخته گی رسانیده اند و احزاب 
نیرومند و فراگیر سیاسی در آن كشورها ایجاد شده 
در  اما  است؛  آینده  به  رفتن  راه  انتخابات  است، 
احزاب  تشکیل  جلو  مختلف  دالیل  به  كه  كشورما 
فراگیر گرفته شد، جلو نهادهای مدنی گرفته شد و ما 
این مشکالت را در افغانستان داریم، صرف برگزاری 

انتخابات در كشور كافی نیست.
معین  تاریخ  به  كه  كنید  تصور  لحظه  یك  شما 
تیم های  از  یکی  كه  كند  اعالم  انتخابات  كمیسیون 
این  پیامد  فردا  شد،  پیروز  انتخابات  در  یازده گانه 

اعالم چه خواهد بود؟
ایکاش احزاب نیرومند و فراگیر با برنامه های متنوع 
می داشتیم كه مردم افغانستان با اتکا بر این برنامه ها 
حزب  سال  پنج  و  حزب  یك  سال  پنج  می گفتند، 
این مشکل را  ما  بگیرد؛   به دست  اقتدار را  دیگری 
در كشور داریم و نمی توانیم به ساده گی از كنار آن 

رد شویم.
به  ملی  آجندای  كه  این ست  من  فهم  لحاظ  این  از 
همکاران  و  مسعود  احمدولی  ما  عزیِز  برادر  ابتکار 
عزیز و نخبۀ شان، دقیقًا همین نکته -هم برگزاری 
هدف  را  انتخابات-  نتایج  پذیرش  هم  و  انتخابات 
و  آفرین  وحدت  ما  برای  كه  انتخاباتی  گرفته اند. 
شکل  افغانستان  در  چه گونه  باشد؛  بوده  ثبات آور 

بگیرد؟
روح و منطق آجندای ملی دقیقًا همین است.

به صورت  پیشنهاد من  منظر  این  از  دوستان عزیز، 
مشخص در گام اول خدمت نامزدان محترم است؛ 
از چالش های  برای جلوگیری  نامزدان  خوب است 
چالش ها  مقابل  در  مبارزه  برای  انتخابات  فرایند 

گام های مشترک بردارند.
سالمت انتخابات خواست همۀ مردم است؛ مواردی 
كه سالمت انتخابات را زیِر پرسش می برد، نامزدان 
و تیم های آن ها به گونۀ مشترک با آن مبارزه كنند تا 

سالمت انتخابات تضمین شود.
انتخابات جلوگیری از هر نوع  نتیجۀ  برای پذیرش 
انقطاع قومی، سمتی و گروهی در كشور ما به یك 

بستر وحدت بخش نیاز داریم.
پخته گی  مرحلۀ  آن  به  ما  كه  نکنید  فکر  دوستان 
سیاسی رسیده ایم كه به مجرد اعالم نتایج انتخابات، 
همه لبیك بگویند، من به عنوان یك شهروند نگران 

هستم. 
من با حمایت از طرح آجندای ملی، پیشنهاد می كنم 
افغانستان  نخبه گان  كه  محترم  نامزدان  خدمت 
همین  از  بگیرند؛  افغانستان  برای  را  ایثار  آماده گی 
چوكات  در  ملی  وحدت  بستر  روی  باید  اكنون 
مشخصی توافق كنند، تا بستری به وجود آید كه هم 
نتیجه قابل پذیرش باشد و هم ثبات و امنیت ملی ما 

برای آینده تضمین شود.
را  افغانستان  فضای  امروز  كه  طرح هایی  از  یکی 
گرفته است، طرح آجندای ملی است؛ تا هنوز طرح 
افغانستان  موجود  معضالت  این  حل  برای  دیگری 
ارایه نشده و یا ما آگاهی نداریم. اگر دوستانی این 
چرا  و  نکنیم  استقبال  چرا  ما  اند،  كرده  را  همت 
امیدوار  لحاظ  این  از  نکنیم.  حمایت  و  همکاری 
هستم كه چوكات تعریف شده برای وحدت ملی، 
پذیرش نتیجه و حفظ ثبات آینده افغانستان در پس 

از انتخابات مدنظر گرفته شود.

ښايي ولسمرش او امریکا...

جرګې بل غړی ابراهیم غښتيل ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې 

وویل، له څه مودې راهیسې ولسمرش کرزی په رسنیو کې کم را 

ډېرې  یې  امریکا  پر  راښکاره شوی هم دی  که  او  ښکاره شوی 

توندې نیوکې نه دي او نه یې هم د دې تړون د السلیک ویيل دي.

امریکایانو  او  د ولسمرش کرزي  له دې ښکاري چې  وايي،  دی 

ترمنځ په دې تړون خربې روانې وې، چې یا به اوس هم روانې 

وي او یا به پای ته رسېديل وی.

لوریو خربې  د دواړو   تړون  په دې  نوموړی زیاتوي، څو ځلې 

ته  پایلې  خربې  دا ځل  ښايي  وي،  درېديل  بیا  خو  وې،  روانې 

نېږې شوي دي، ځکه د بهرنیو چارو وزیر د دې تړون له السلیک 

خرب ورکړی دی.

رسه  نیولو  کې  پام  په  رشایطو  اوسنیو  د  وویل،  غښتيل  ښاغيل 

السلیک  تړون  دغه  څو  دی  مکلف  او  مجبور  کرزی  ولسمرش 

کړي.

د هغه په خربه، د دې تړون د نه السلیک او په رس یې د امریکا 

او کابل ناندریو د افغانستان د عامه خلکو په ذهنیتونو او افغان 

اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی.

ذهنیتونه خراب نيش، خلکو  د خلکو  باید  نور  وویل،  نوموړي 

ته اندېښنې پیدا نيش او دې ناورین ته د پای ټکی کېښودل يش.

په وینا، ښايي د ولسمرش کرزي د  د وليس جرګې د دغه غړي 

انعطاف پذیرۍ یو المل دا هم  وي چې امریکا وررسه د راتلونکیو 

ټاکنو په اړه توافق ته رسېديل وی.

نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا امریکا به د ولسمرش 

کرزي له نوماند نه په ټاکنو کې د مالتړ په اړه توافق ته رسېديل 

غوښتي  ترېنه  به  ولسمرش  چې  وی  نه  داسې  ښايي  وویل،  وي 

وی، چې د ده د خوښې له نوماند نه امریکا مالتړ وکړی؛ خو له 

امریکا به یې دا ډاډ ترالسه کړی وي، چې په ټاکنو کې به السوهنه 

نه کوي.

تر اوسه امریکايي چارواکیو په دې اړه څه نه دي ویيل.

محمد یونس قانونی در کنفرانس آجندای ملی: 

ما به یک بستر وحدت بخش نیاز داریم

وزیر خارجۀ آلمان در کابل:

افغانستان موافقت نامۀ  امنیتی را امضا خواهد کرد

از آنجایی كه بعید به نظر می رسد رییس جمهور كرزی به نیروهای 
امریکا اجازه دهد پس از سال 2014 در این كشور باقی بمانند، 
نیروهایش  برای تمدید حضور  متفاوت  راه های  به فکر  پنتاگون 

در افغانستان است.  
به گزارش صدای روسیه، روسای پنتاگون دقیقًا نمی دانند كه آیا 
حضور  افغانستان  در  میالدی   2014 سال  از  پس  نیروهای شان 
خواهند داشت یا خیر. بدون تمدید حضور نیروهای امریکایی در 
این كشور نیز واشنگتن پایگاه های خود در افغانستان را خواهد 

بست.
آیا  كه  پرسیدند  پنتاگون  خبری  كنفرانس  جریان  در  خبرنگاران 
وزارت دفاع به عنوان یك راه حل مختلف استقرار پهپادها در هند 
را مد نظر دارد یا خیر. چاک هاگل، وزیر دفاع امریکا در پاسخ 

گفت، ارتش تمامی راه های مختلف را مد نظر می گیرد.
 2014 سال  از  پس  می گوید،  سفید  كاخ  كارنی، سخنگوی  جی 
نخواهد  حضور  افغانستان  در  امریکایی  نیروی  هیچ  یا  میالدی 
داشت و یا تعداد آن ها به شدت كاهش خواهد یافت. همه چیز 
به تصمیم حامد كرزی، رییس جمهوری افغانستان بستگی دارد كه 
تمایلی برای ماندن نیروهای امریکایی پس از سال 2014 میالدی 

در كشورش ندارد.
امریکا  نماینده گان  مجلس  اطالعات  كمیته  رییس  راجرز،  مایك 
گمان می كند كه تغییرات سیاست كرزی در سال گذشته میالدی 
را  امریکایی ها  جان  تهدید  خطر  احتمال  و  است  ناكام  كاماًل 

افزایش می دهد.
به منظور تمدید برنامه پهپادی،  امریکا باید كرزی را برای امضای 
یك توافقنامه امنیتی دوجانبه میان كابل و واشنگتن متقاعد كند. 
یکی دیگر از راه حل ها تجدید قراردادی با قرقیزستان است. این 
قرارداد به امریکا اجازه می دهد تا از پایگاه هوایی قرقیزستان در 

»ماناس« استفاده كند.
مخالف  امریکا  پارتی«  »تی  جمهوری خواهان  و  دموكرات ها 
مركلی،  هستند. جف  افغانستان  در  كشور  این  نیروهای  حضور 
پیش  باید  كنگره  كه  می كند  فکر  دموكرات  سناتورهای  از  یکی 
دریایی  تفنگداران  یا  هوایی  دریایی،  نیروهای  سربازان،  آنکه  از 
 امریکا متعهد به حضور در افغانستان پس از سال 2014 میالدی 

شوند، رای گیری كند.

پنتاگون به دنبال راه های جدید 
برای تمدید حضور نظامیان 

امریکایی در افغانستان



رهبری والیت كاپیسا در مطابقت با قانون اساسی و قوانین نافذۀ 
كشور، صادقانه كارهای مثمر و سازنده یی را كه به جرأت می توان 
گفت كه در این والیت بی سابقه بوده، در امر خدمت گزاری به 
میهن و مردم به ویژه باشنده گان این والیت انجام داده كه مایۀ 
به صورت  تطویل كالم  از  منظور جلوگیری  به  افتخار می باشد. 
نامه یی كه در حقیقت، دادخواهی  پاسخ  به  مختصر می پردازیم 
مردم كاپیسا نبود، بلکه نالۀ افرادی ست كه با جعل، افترا، تهمت 
رفتۀ  دست  از  قدرِت  و  امتیازات  می خواهند  عقده گشایی  و 
دوباره  این والیت،  در  دادِن حقایق  وارونه جلوه  با  را  خویش 

به دست آورند. 
رسمی  دفاتر  و  ادارات  »در  گویا  كه  شده  ادعا  مذبور  نامۀ  در 
كاپیسا روز پنجشنبه، جمعه و شنبه تعطیل عمومی است«. حال 
آن كه مأمورین به شمول جناب جنرال محراب الدین صافي والي 
كاپیسا به جز از روزهاي تعطیلي، همه روزه در سر ساعات رسمی 
حاضر به وظیفۀ خویش بوده و هیچ گونه تعللي در كار روزانۀ 
آن ها وجود نداشته و ندارد. بخش هاي قضا و سارنوالي كاپیسا به 
دوسیه هاي مردم در اسرع وقت رسیده گي مي نمایند، دفاتر اداری 
والي  بوده،  باز  مراجعین  روی  به  رسمی  اوقات  در  حقوقی  و 
كاپیسا هیچ گاه تمام صالحیت ها را منحصر به خود نکرده و هر 

شخص را به اندازۀ مسوولیِت آن صالحیت اعطا فرموده است.
و  شهری  انکشاف  و  سازنده گی  »از  كه  شده  ادعا  هم چنان 
روستایی« در این والیت خبری نیست. اما با كمال اطمینان گفته 
می توانیم كه بازسازي و انکشاف زیربناها مطابق بودجه و منابع 
و  گرفته  این والیت صورت  در  قابل مالحظه یی  در حد  مالي 
بازسازي طبق پالن به خوبي پیش رفته است. 179پروژه به قیمِت 
11095403120 افغاني از سال 1390 الي 1393، تکمیل و 60  
پروژۀ دیگر كه هزینۀ آن بالغ بر 2478527366 افغاني مي شود، 
تحت كار قرار دارد. بر عالوۀ آن، 115 پروژه بالغ بر 64726549 
افغاني از طرف هم بسته گي ملی تکمیل و 345 پروژه كه هزینۀ 
هم بسته گي  طرف  از  مي شود،  افغاني   425772550 بر  بالغ  آن 
كاپیسا  ولسوالي هاي  تمام  همین طور  است.  كار  تحت  ملی 
توسط سرک قیر به مركز كاپیسا وصل شده است. هم چنان در 
پالن انکشافي سال هاي 1393 و 1397 به تعداد 259 پروژه در 
گردیده  پیشنهاد  اقتصاد  محترم  وزارت  به  زیربنایی  بخش های 

است.
جالب است كه در این نوشته ادعا می شود »سرک ترانزیت حلقوي 
كه از جبل السراج آغاز و از كاپیسا عبور نموده، به سروبي وصل 
مي شود« و بودجۀ آن توسط حاكم والیت حیف ومیل گردیده و 
عرض سرک در اثر بی تفاوتی حکام  و زورگویان به 5 متر تقلیل 
یافته و اسفالت آن بی كیفیت می باشد. این ادعا به نوبۀ خویش 
پروژه  این  ندارد.  واقعیت   و  اساس  كه  بوده  شاخ دار  دروغی 
با یکي از شركت ها قرارداد گردیده  توسط وزارت فواید عامه 
بود كه در آن مقام  والیت نقشی نداشته و هم در رابطه كدام 
وظیفۀ مشخصی به منسوبین والیت سپرده نشده بود. اما اخالقًا 
رهبری والیت همه وقته از كار این پروژه نظارت به عمل آورده 
و در توسعۀ این سرک همکاری الزم انجام داده است، كه باز 
هم طبق قرارداد كیفیت ساختمانی این سرک برمی گردد به تطبیق 

شرایط قرارداد از طرف وزارت فواید عامه.
علی رغم ادعاهای واهی و غیر واقعی »كمبود شفاخانه و كلینیك 
صحی در مركز والیت و ولسوالی ها«، خوشبختانه  44  شفاخانه، 
و  كوچي ها  براي  مركز  سیار،  مركز  فرعي،  مركز  مركز صحي، 
مجهز  مسلکي  و  فني  پرسونل  داشتن  با  معتادین  براي  مركز 
بوده  فعال  امرجنسي  عاجل  تیم هاي  و  امبوالنس  و  ادویه  به 
والیات  با  در صورت ضرورت  والیت  این  امرجنسي  حتا  كه 
شفاخانه  است.  نموده  همکاري  كابل  و  پروان  پنجشیر،  بغالن، 
كاپیسا شب  ولسوالي ها  تمامي  در  عامه  كلینیك هاي صحت  و 
این  در  كه  داشته  قرار  محترم  مریض داران  خدمت  در  روز  و 
اواخر 24 پروژۀ ساختماني ریاست صحت عامه، تکمیل و 21 
پروژۀ دیگر آن تحت كار است. هم چنان 53 تن خانم از مکتب 
نرس قابله گي كاپیسا در سال گذشته فارغ و جهت خدمات بهتر 
صحي، تقدیم جامعه گردیده اند. صحت عامۀ كاپیسا در چندین 
ارزیابي ملي و بین المللي، مقام اول را كسب نموده كه افتخار آن 

به مردم كاپیسا میباشد.
در نامۀ به اصطالح »دادنامۀ مردم كاپیسا« ادعا به بی توجهی به 
معارف شده كه باید گفت در این والیت، 245 مکتب و 120011 
تن شاگرد وجود دارند كه تقریبًا 35 درصد دانش آموزان را طبقۀ 
اناث تشکیل مي دهد، و در تمام ولسوالي ها به شمول اله ساي، 
تگاب و نجراب دروازۀ مکاتب به روی شاگردان باز است. در 
سال روان، 5774 تن از صنوف 12 مکاتب كاپیسا فارغ گردیده و 
در امتحان كانکور شركت نموده اند. گفته می توانیم كه در عرصۀ 
معارف كارهای خوب و اساسی صورت گرفته كه دستاوردهای 
از  كه می توان  نموده  باستانی  این خطه  مردم  را نصیب  بزرگی 
و  پوهنتون ها  به  دوازدهم  صنوف  فارغین  ورود  بلند  فیصدی 
موسسات تحصیالت عالی بعد از سپری نمودن موفقانۀ امتحان 
كانکور نام برد. در مورد تحصیالت عالي باید گفت كه دانشگاه 
را  آن  میزباني  كه  مي آید  به حساب  ملي  سرمایۀ  یك  البیروني 
مطرح  پوهنتون هاي  جمله  از  كشور  سطح  در  و  دارد  كاپیسا 
جامعه  به  را  علمي  كادرهاي  ساله  همه  و  مي شود  محسوب 
تقدیم مي كند كه در اثر توجه مقام والیت و فراهم آوری شرایط 
خوب، محصلین در آن جا با خاطر جمع مصروف فراگیری علوم 

می باشند.
هم چنان امنیت در والیت كاپیسا خالف ادعای بی بنیاد اشخاص 
فرصت طلب، تأمین بوده و در این اواخر وضعیت امنیتي ولسوالي 
تگاب و نجراب بهبود یافته و تنها موارد استثنایي در بسا مواقع 
در  به خصوص  كشور  تمام  در  واقعات  این چنین  كه  داده  رخ 
كابل هم رخ مي دهند. پولیس و نیروهای امنیتی كاپیسا همیشه 
شب و روز به خاطر بهبود امنیت مردم، مصروف خدمت اند كه 
عاملین ناامنی ها و ولگردهایی كه به مردم مزاحمت می كنند، به 
زودترین فرصت به پنجۀ قانون سپرده مي شوند. در ولسوالی های 
اله سای و تگاب كه به ادعای آن افترانامه »قطعًا در آن ها امنیت 
اگر در ولسوالی های  ندارد« می توان چنین پاسخ داد كه  وجود 
است  ممکن  چه گونه  پس  باشد،  نداشته  وجود  امنیت  متذكره 
و  می باشند  باز  آن جاها  در  مکاتب  و  دولتی  ادارات  تمام  كه 
شاگردان معارف به مکتب می روند. واقعیت این است كه امنیت 

در آن جاها نسبت به گذشته خوب گردیده است.
حریم  به  مسلحانه  »حملۀ  كه  شده  ادعا  كاذبانه  مذبور  نامۀ  در 
حملۀ  دزدی،  قتل،  دختران،  روی  به  پاشی  تیزاب  خانواده ها، 
انتحاری، تجاوز و... مردم را به جان آورده است«. اما تا جایی 
كه واقعیت های موجود در این والیت نشان می دهد، كاپیسا به 
مانند سایر والیت ها از موجودیت افراد و اشخاص قانون شکن 
و عناصر جنایت كار و فرصت طلب عاری نبوده، طبیعی است كه 
این عناصر در صورت موقع یافتن دست به جنایت می زنند كه 
امنیتی كشور،  با درنظرداشت شرایط عام  بازهم در این والیت 
به  وقت  اسرع  در  جنایت كاران  و  بوده  پایین  جنایات  گراف 
ادعای  از  است  تعجب  جای  اما  می شوند.  سپرده  قانون  پنجۀ 
تیزاب پاشی بر روی دختران كه تا اكنون هیچ رسانه  و آژانس 
دروغ  این  دربارۀ  ندارد.  آگاهی  آن  از  بین المللی  و  ملی  خبری 
شاخ دار چیزی نمی توان گفت، خواننده گان عزیز خود قضاوت 

خواهند كرد.

كارهای سازنده و خوبی  این والیت  این است كه در  حقیقت 
در عرصه های مختلف انجام یافته و برخالف ادعاهای نادرست 
این  در  مخدر  مواد  كاپیسا«،  مردم  »دادنامۀ  به اصطالح  صاحباِن 
والیت به صفر تقرب نموده و از پول صفر شدن مواد مخدر، 
چندین پروژۀ عام المنفعه در كاپیسا اجرا گردیده كه باشنده گان 

كاپیسا شاهد آن هستند.
اداري  اصالحات  والیتی  دفتر  تالش  و  سعي  اثر  بر  هم چنان 
دولتي  ادارات  كارمندان  از  تقریبًا 97 درصد  ملکي،  و خدمات 
و  مجرب  كادرهای  استخدام  از  بعد  كه  گردیده اند   ریفورم 
ورزیده بر اساس شایسته ساالری، مشکالت تشکیالتی ادارات، 
مرفوع و زمینۀ عرضۀ خدمات بهتر در سطح ادارات این والیات 

فراهم گردیده است.
بعد  عواید  جمع آوري  مورد  در  كاپیسا  مستوفیت  همین طور 
مالیه،  محترم  وزارت  عواید  عمومی  محترم  ریاست  ارزیابی  از 
شده،  داده  پالن  كه  قرارگرفته  كشور  موفق  والیات  ردیف  در 
مبلغ110.300.000  افغانی بوده و عواید تحقق یافتۀ آن بالغ بر 
112.470.466 افغانی را احتوا می كند كه نسبت به سال گذشته، 
این دستاورد، خود  نشان می دهد. كه  باال  را  این والیت  عواید 
نشان دهندۀ زحمت كشی و پشتکار مسوولین این والیت می باشد.
این  مردم  منتخِب  نماینده گان  عنوان  به  كاپیسا  والیتی  شورای 
به اصطالح  مدعیان  میان تهِی  و  پوچ  ادعاهای  تمام  والیت، 
»دادنامۀ مردم والیت كاپیسا به رییس جمهور كرزی« را به شدت 

رد نموده و آن را عاری از حقیقت می داند. 

بااحترام
مسوولین والیت کاپیـسا

صندوق  نمایش  با  جنگ  قربانیان  خانواده های 
كه  خواستند  ریاست جمهوری  نامزدان  از  خاطرات، 
خواستار  كه  گفتند  آن ها  نکنند.  فراموش  را  عدالت 

صلح پایدار و عدالت در افغانستان می باشند.
قطره های اشك بر چشمان ماهجان، مادر دو جوان كه 
یکی در دوران جهاد و دیگری در دوران طالبان كشته 
شدند، حلقه می زند. قصه های او قصه تباهی و بربادی 
بدترین  پسرانش  شدن  كشته  از  پس  ماهجان  است. 
روزهای فقر و بیچارگی را تجربه كرده است. حاال او 
تنها كسی است كه خانواده های پسرانش را سرپرستی 
می كند: »این طالبان لك ها و میلیون ها نفر را كشتند. 
ما را بی سر و بی سرنوشت كردند. دو پسرم را كشتند. 

حاال من مانده ام و سه چهار سیاهسر«.
لباس  رود،  می  مردم  خانه های  به  روزانه  ماهجان 
حداقل  خانواده اش  تا  می كند  كارگری  و  می شوید 
لباس ها،  او  باشد.  داشته  خوردن  برای  خشك  نان 
نمایشگاه  این  در  را  پسرانش  وسایل  و  یادداشت ها 
آورده تا نشان دهد كه چه روزهای سختی را پشت 

سر گذشتانده است.
عدالت فراموش نشود

افغانستان  هزاران شهروند  دهه جنگ  در جریان سه 
جان خود را از دست دادند و هنوز هم جنگ از مردم 

افغانستان قربانی می گیرد.
سیما سمر، رییس كمیسیون مستقل حقوق بشر روز 
یکشنبه )20 دلو 1392( در این نمایشگاه از نامزدان 
فراموش  را  قربانیان  كه  خواست  ریاست جمهوری 
است  این  كاندیدان  تمام  از  من  »خواهش  نکنند: 
باشند  داشته  مشخص  برنامه های  رابطه  این  در  كه 
فکر  خودشان  علیه  یی  وسیله  را  انتقالی  عدالت  و 
برای  آماده گی  برای  را[ یك وسیله  ]آن  بلکه  نکنند؛ 
مستقل  كمیسیون  رییس  كنند«.  حساب  پایدار  صلح 
حقوق بشر گفت هدف دیگر نمایشگاه این است كه 
جنایات گذشته بار دیگر تکرار نشود و نسل امروز از 

عملکردهای پیشینان درس عبرت بگیرد.
حقوق  و  دموكراسی  موسسه  توسط  نمایشگاه  این 
بعضی  قربانیان  خانواده های  است.  شده  برگزار  بشر 
از صندوق های خاطرات قربانیان جنگ را به آرشیف 
ملی تسلیم كردند تا خاطرات جنایات جنگی از یاد 

نروند.
خداداد بشارت، مسوول موسسه دموكراسی و حقوق 
موزیم  ایجاد  آن ها  خواست های  از  یکی  گفت  بشر 
قربانیان  به  گذاری  ارج  آن  هدف  كه  است  قربانیان 

جنگ و دعوت مردم به صلح می باشد.
چنین  ایجاد  با  جدید  نسل  كه  گفت  بشارت  آقای 
»تا زمانی كه نسل  از جنگ متنفر می شوند:  موزیمی 
تاریخ  از  عینی  مشاهدات  و  عینی  درک  یك  جدید 
گذشته نداشته باشد، هیچ وقت نمی تواند حس نفرت 

نسبت به جنگ داشته باشد«.
پیام صلح

بخشی از این نمایشگاه به موضوعات مربوط به صلح 
اسباب  كودكان،  از  شماری  است.  یافته  اختصاص 
با  و  گذاشته  نمایش  به  را  تفریحی  وسایل  و  بازی 

نوشته ها و پیام های خود خواستار صلح شده اند.
مسکا، دختر 13 ساله یی كه بازیچه ها و یادداشت هایش 
را به این نمایشگاه آورده، می گوید زنده گی در صلح 
كودكان  از  را  چیز  همه  جنگ  و  است  بخش  لذت 
می گیرد. او گفت: »وقتی كه صلح باشد، مردم همگی 
خوشحال می باشند. در وقت جنگ، گریه، اشك و غم 
می باشد. صلح خوب تر از جنگ است چون هر وقتی 
كه انتحاری می شود هر كس را می بینیم كه گریه می 
كند؛ اما ما صلح و خنده و خوشی می خواهیم«. این 
به  نمی توانند  اطفال  جنگ  زمان  در  می گوید  كودک 

مکتب بروند و درس بخوانند.
نمایشگاه جنگ و صلح به مدت دو روز ادامه دارد و 
در اولین روز صدها نفر از این نمایشگاه دیدن كردند.
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نامۀ وارده
در پاسخ به »دادنامۀ مردم کاپیسا به رییس جمهورکرزی« 

نمایشگاه »جنگ و صلح« 
در کابل برگزار شد

افزایش 40 درصدي 
خشونت علیه زنان در هرات 

رییس دادستاني والیت هرات از افزایش 40 درصدي خشونت علیه زنان در این والیت در سال 1392 
خبر داد.

ماریا بشیر رییس دادستاني والیت هرات روز یکشنبه گفت از ابتداي امسال 345 مورد خشونت علیه 
زنان در این والیت به ثبت رسیده كه این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 40 درصد افزایش 

نشان مي دهد.
رییس دادستاني والیت هرات گفت، مشکالت رواني ناشي از جنگ، بي سوادي و عدم رعایت حقوق 
فردي و اجتماعي و همچنین رشد مردساالري از جمله عوامل افزایش خشونت علیه زنان در والیت 

هرات است.
از  را  نابساماني خانواده گي  و  اجباري  ازدواج هاي   ، فرهنگي  اقتصادي،  فقر  ادامۀ جنگ،  كارشناسان، 

عوامل اصلي بروز خشونت در جامعه و خانواده مي دانند.
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كه  افغانستانی  به  كمکی  بستۀ  یك  امریکا  دولت 
از  یکی  همچنان  بین المللی  كمك  سال ها  وجود  با 

فقیرترین كشورهای جهان است،  ارایه می كند.
كه  كمکی  بسته  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
و  شده  تهیه  امریکا  بین المللی  توسعه  آژانس  توسط 
با  برابر  افغانستان است،  برای توسعه  شامل سه طرح 
سفید  كاخ  تالش  از  بخشی  و  بوده  دالر  میلیون   300
آموزشی،  بهداشتی،  زمینه های  در  ثبات  ایجاد  برای 

اقتصادی و دیگر موارد است.
نیروهای  یا خروج  آنجایی كه همچنان حضور  از  اما 
و  دارد  قرار  ابهام  از  هاله یی  در   2014 پایان  در  ناتو 
مشخص نیست كه این كشور در سال های آتی چقدر 

كمك خارجی دریافت خواهد كرد.
كنگره امریکا ماه گذشته میالدی بی میلی خود به ادامه 
داده كه  نشان  را  فعلی  افغانستان در سطوح  به  كمك 
در اثر آن میزان این كمك های غیرنظامی به نیم كاهش 

یافت.
دولت باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا مدت هاست 
وارد  فشار  كرزی  حامد  اوباما،  افغان  همتای  به  كه 
امضا  را  دوجانبه  امنیتی  همکاری  قرارداد  تا  می آورد 
كرده و ادامه حضور نیروهای این كشور در افغانستان 

را تضمین كند.
طبق این بسته جدید، 125 میلیون دالر به بازار غذا و 
اقتصاد  پایه  از گذشته  كه  افغانستان  كشاورزی  بخش 
این كشور را تشکیل می دهند، اختصاص داده خواهد 

تبدیل  برای  نیز  دیگر  دالر  میلیون   77 همچنین  شد. 
و  تجار  حضور  برای  كشوری  به  افغانستان  شدن 
با  شد.  خواهد  داده  اختصاص  بیشتر  سرمایه گذاری 
اجرای این طرح امکان دارد افغانستان تا اواخر 2014 
تجارت  سازمان  به  پیوستن  توانایی   2015 اوایل  و 

جهانی را پیدا كند.
 100 مبلغ  شامل  نیز  كمکی  بسته  این  بخش  سومین 
دانشگاه  به 10  منظور كمك  به  كه  است  دالر  میلیون 
فعالیت  جهت  مستعد  افراد  آموزش  برای  افغانستان 
در بخش های عمومی و خصوصی افغانستان، در نظر 

گرفته شده است.

د  دی چې  لېواله  کرزی  ولسمرش  وايي،  وزیر  چارو  بهرنیو  د 

کابل ـ واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون له ټاکنو وړاندې السلیک 

کړي.

وزیر  چارو  بهرنیو  له  املان  د  کې  کابل  په  ورځ  تېره  نوموړي 

رسه یوې ګډې خربې ناستې ته وویل، د دې تړون په اړه دواړه 

لوري په ټولو مواردو کې موافقې ته رسېديل او یوازې خربه د 

دې تړون د پيل کېدو په څرنګوايل روانه ده.

د  امریکا  ښايي  وايي،  غړي  یوشمېر  جرګې  وليس  د  خو 

ډاډ  یې  اړه  په  سولې  د  او  وي  منيل  رشطونه  کرزي  ولسمرش 

ورکړی وي. 

د  امریکا  او  کرزی  ولسمرش  ښايي  راز  دغه  وایي،  هغوی 

راتلونکیو ټاکنو په اړه هم موافقې ته رسېديل وي.

بلخوا د املان د بهرنیو چارو وزیر وایي، له ولسمرش کرزي یې 

غوښتي چې دغه تړون تر هر څه ژر السلیک کړي.

 له دې وړاندې لویې جرګې ولسمرش کرزي ته د دې تړون د 

تر هغې  السلیک سپارښتنه وکړه؛ خو ولسمرش کرزي وویل، 

چې په هېواد کې سوله نه وي راغيل، ټاکنې ښې تررسه شوې نه 

وي او د بهرنیانو له لوري د افغانانو 

بندې  مببارۍ  او  تالشۍ  کورونو  د 

به السلیک  تړون  دغه  نه وي  شوي 

نه کړي. 

له  چې  و،  تور  کرزي  ولسمرش  په 

امریکایانو غواړي په راتلونکیو ټاکنو 

نوماند  له  خوښې  د  نوموړي  د  کې 

نه مالتړ وکړي؛ خو ارګ دا ادعا رد 

کړې ده.

عبیدالله  غړي  جرګې  وليس  د 

بارکزي ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه 

کې ویل، چې ولسمرش کرزي د دې تړون د السلیک لپاره درې 

رشطونه ايښي ول.

هغه وايي، په پيل کې امریکایانو د افغانانو په کورنو د مببارۍ 

او اوس  نه کولو رشطونه ومنل  او وروسته د تالشۍ  نه کولو 

ښايي امریکایانو ولسمرش کرزي ته دا ډاډ ورکړی وي، چې د 

سولې په برخه کې به هم وررسه مرسته کوي.

د  رشطونه  درې  پورته  کرزي  ولسمرش  خربه،  په  نوموړي  د 

دې تړون د السلیک لپاره ايښي ول؛ خو اوس چې دغه تړون 

السلیک کوي ښکاري چې رشطونه یې منل شوي او قناعت 

یې حاصل شوی وي.

د وليس جرګې د دغه غړي په وینا، د امریکا ولسمرش باراک 

اوباما د افغانستان د جګړې او د دې جګړې د بودیجې په اړه 

د ګانګرس او امریکايي ولس تر پوښتنو الندې دی له همدې 

امله اړ دی چې د ولسمرش کرزي رشطونه ومني؛ څو دغه تړون 

السلیک کړي.
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کمک 300 میلیون دالری امریکا 

به افغانستان

ښايي ولسمرش او امریکا د ټاکنو په اړه توافق 

ته رسېديل وي

آگهی


