
از طرح اجندای ملی طی محفلی روز گذشته در لندن 
حمایت شد.

در این محفل که با حضور شمار زیادی از نخبه گان 
اجندای  از طرح  بود،  برگزار شده  اروپا  مقیم  افغانی 
ملی و تشکیل دولت وحدت ملی در فرایند انتخابات 

در افغانستان، حمایت صورت گرفت.
شرکت کننده گان این نشست گفته اند که اجندای ملی 
انتقال  برای  زمینه  یی  می تواند  که  است  یگانه طرحی 

سالم سیاسی در کشور باشد.

آنها همچنان گفته اند که افغانستان در شرایط کنونی به 
تشکیل دولت وحدت ملی نیاز دارد.

طرح اجندای ملی از سوی احمد ولی مسعود و جمعی 
از نخبه گان کشور مطرح شده است.

سیاست مداران  از  زیادی  شمار  استقبال  با  طرح  این 
داخلی و نهادهای بین المللی مواجه شده است.

پیش از این کنفرانس هایی به حمایت از این طرح در 
کابل و شماری از والیت های کشور برگزار شده بود.

سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو چهل و پنجم y دو شنبه 5 حوت/اسفند y 1392 23 ربیع الثانی y 1435 24 فبروری 2014

مردم از كسي كه به همه چيز و همه كس بدگمان باشد، دوري 
مي جويند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اداره امنیت ملی افغانستان گروهی از آدم ربایان را 
در کابل، بازداشت کرده که در »فعالیت های جنایی 

از جمله قتل و تجاوز جنسی« دست داشته اند.
این گروه یازده نفری آن طوری که اداره امنیت ملی 
می گوید،...                             ادامه صفحه 7

مقامات  از  شماری  که   »2013 »غزنی  نهایی  جشنواره  در 
برخی  و  اسالمی  کشورهای  نمایندگان  افغانستان،  بلندپایه 
ازاعضای کابینه شرکت نمودند، غزنی رسمًا به عنوان »مرکز 

فرهنگ و تمدن کشورهای اسالمی« نامگذاری گردید.
در مراسم این جشنواره که در مرکز فرهنگ و تمدن اسالمی 
برخی  از  غزنی  والی  اکبرزاده،  موسی  محمد  شد،  برگزار 
آنان طی 5 سال  انتقاد کرد و گفت که  مقام های حکومت 
گذشته هیچ توجهی در تطبیق پروژه های 2013 نکرده اند؛ 
اما مسووالن محلی غزنی توانستند طی دو سال بسیاری از 

این پروژه ها را عملی نمایند....
                                                   ادامه صفحه 6

امنیت ملی:
 عامالن ربودن دو کودک 

در کابل دستگیر شدند

غزنی رسمًا پایتخت 

فرهنگی جهان اسالم شد

حمایت از »اجندای ملی« در لندن

كرزی؛ 
چهره يی 

جانب دار در 
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»خشم و 
هياهو«

 چه طور 
متولد شد؟

طالـبان: 
مذاكرات برای 
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امريکايی به 
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درآمد
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صفحه 6

بکتاش سیاووش در چهارمین روز تحصنش:

اگر حکومت به خواست های ما توجه نکند راه پیمایی می کنیم
روزانه ده هاتن از مقام های حکومتی و 

نیروهای امنیتی كشور به خاطر حمایت 

او  دیدار  به  سیاووش  آقای  موضع  از 

گونۀ  به  اكنون حکومت  تا  اما  می آیند؛ 

آقای سیاووش  این خواست  به  رسمی 

پاسخ نداده است.

والی کنر:
برخی از نیروهای ارتش به طالبان در حمله به پایگاه

 ارتش کمک کرده اند



در  که  کرده  اعالم  بارها  کرزی  آقای 
پیش  ریاست جمهورِی  انتخابات  روند 
از  او  داشت.  نخواهد  دخالتی  هیچ  رو 
از  که  کرده  تقاضا  نیز  دولتی  نهادهای 
اما  کنند.  پرهیز  انتخابات  امر  در  دخالت 
خالف این گفته ها، ما شاهدیم که از آغاز 
چهرۀ  یک  کرزی  آقای  انتخابات،  روند 
مختلف  گونه های  به  و  بوده  جانب دار 
انتخابات دخالت کرده است. این  در امر 
یک  از  غیرمستقیم  حمایِت  از  دخالت 
ارایۀ  تا  و  می شود  آغاز  مشخص  نامزدِ 

امکانات ادامه می یابد. 
ریاست  ارگ  در  قندهار  سراِن  نشست 
جمهوری نیز از این دست دخالت ها باید 
دور  به  و  صریح  دخالتی  شود؛  پنداشته 
می تواند  که  انتخاباتی،  معیارهای  تمام  از 
ناگوار  تأثیراِت  انتخابات  بر روند  تنها  نه 
نوپای کشور  دموکراسی  بل  باشد،  داشته 

را هم متضرر کند. 
شکل  هر  به  رییس جمهوری  دخالت 
از  دور  به  و  توجیه  غیرقابل  آن،  نوع  و 
کرزی  آقای  می باشد.  انتخاباتی  اخالِق 
در بیشتر از ده سال حکومت داری خود، 
دموکراسی  عرصۀ  در  را  نامیمون  سنتی 
به  انتخابات  مهندسِی  آن  به جا گذاشته و 
بوده  قدرت  و  کرسی  به  رسیدن  هدف 
ارگ  در  کرزی  آقای  نیز  حاال  است. 
عماًل  او  نیست.  بی کار  ریاست جمهوری 
از نامزد مشخصی حمایت می کند و حتا 
تالش می ورزد که دیگرنامزدان را متقاعد 
از  او  نامزد مورد حمایِت  نفِع  به  کند که 
ادامۀ پیکارهای انتخاباتی دست بردارند. 

تن  یک  گذشته،  روز  چند  در  دست کم 

ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزداِن  از 
نسبت به این وضعیت واکنش نشان داد و 
به صورت آشکار از آقای کرزی خواست 
عرصۀ  در  خطرناک  دخالت های  از  که 
ورزد. گل آغا شیرزوی  اجتناب  انتخابات 
یک  در  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد 
به هیچ صورت  که  نشست خبری گفت 
دیگری،  نامزد  نفع  به  که  نیست  حاضر 
در  نامزد  عنوان  به  خود  شرکِت  حق  از 
انتخابات صرف نظر کند. او به آقای کرزی 
موقف گیری یی  چنین  که  داد  هشدار 
می تواند افغانستان را به سمت بحران ببرد. 
از  نیز  انتخابات  از  پس  بحراِن  بحث 
و  نامزدان  میان  در  مهم  دغدغه های 
باور  بسیاری ها  است.  کشور  شهرونداِن 
دارند که آقای کرزی در پی خلِق بحران در 
انتخابات آینده است. به باور این آگاهان، 
آقای کرزی از ایجاد بحران در انتخابات، 
دو سود بزرگ دارد. نخست این که با ایجاد 
بحران بر سر نتایج انتخابات در افغانستان، 
برای  می تواند  گونه یی  به  فعلی  دولت 
هم چنان  و  کند  مشروعیت سازی  خود 
نتایج  وقتی  چون  بماند.  باقی  قدرت  در 
انتخابات نتواند قناعِت نامزدان را حاصل 
سر  بر  که  دارد  وجود  این  احتمال  کند، 
چرخۀ  وارد  افغانستان  انتخابات،  نتایج 
بحران و تنش های داخلی شود و به این 
بازنده و برنده در یک موقعیت  صورت، 
قرار گیرند. یکی معترض باشد که از نتایِج 
مدعی  دیگری  و  نیست  راضی  انتخابات 
باید  و  است  انتخابات  برندۀ  که  شود 
به زودی به حِق خود دست پیدا کند. در 
این میان، آقای کرزی می تواند از فضای 

متشنج به نفِع خود استفاده کند و با تظاهر 
به حل مسأله، صورت مسأله را پاک سازد. 
دومین هدِف آقای کرزی از ایجاد بحران 
انتخابات این است که بتواند با  در روند 
دسِت باز در امر انتخابات دخالت کند و 
تیم  از  که  برساند  پیـروزی  به  را  فردی 
خودش باشد. معادلۀ »پوتین ـ مدودف«، 
هنوز معادلۀ منتفی در وضعیِت افغانستان 
نیست. زمانی این موضوع بر سر زبان ها 
بود که آقای کرزی تالش دارد به گونه یی 
قدرت را هم چنان در اختیار داشته باشد و 
برای حل این موضوع، به معادلۀ »پوتین ـ 

مدودف« در روسیه فکر می کند. 
با این اوصاف، می توان با قاطعیت تأکید 
کرد که آقای کرزی یک فرد بی طرف در 

انتخاباِت آینده نیست. 
در  قندهار  والیت  سراِن  گردهمایی 
اصلی  محور  که  ریاست جمهوری  ارگ 
جورآمد  و  انتخابات  آن،  گفت وگوهای 
با  ریاست جمهوری  نامزدان  برخی  میان 
بوده،  کرزی  آقای  حمایِت  مورد  نامزد 
حاال اظهر من الشمس است. این موضوع 
پنهان  می تواند  کرزی  آقای  نه  دیگر  را 
آن  از  تعبیرهای دگرگونه  نه هم  و  سازد 
ارایه کند. نشست ارگ تنها و تنها در مورد 
گل آلود  با  کرزی  آقای  و  بوده  انتخابات 
اما  بگیرد.  ماهی  می خواهد  آب  کردِن 
است  این  خصوص  این  در  مهم  مسالۀ 
چنین  برابر  در  نباید  هیچ صورت  به  که 
حرکت هایی، خاموش نشست و نظاره گر 

اوضاع بود.
 آقای کرزی از فرد خاصی حمایت می کند 
و این حمایت برای آن فرد مشخص نیز 
باشد.  داشته  پی  در  نمی تواند مشروعیت 
خود  آرای  با  مشخص  فرد  این  اگر  حتا 
دیگر  حاال  کند،  پیدا  دست  قدرت  به 
نقطۀ نیرنگی شده و نمی تواند خود را در 
عقِب چهرۀ مظلومش پنهان نگه دارد. او 
نمی داند که به این وسیله عماًل به خودش 
و جریان انتخابات در کشور صدمه زده و 
پیروزِی او هرگز به معنای پیروزی در یک 
انتخاباِت شفاف و عادالنه نمی  تواند باشد. 
را  خود  اطرافیاِن  پروای  کرزی  آقای 
نزدیک ترین  او  موارد،  بسیاری  در  ندارد. 
افراد خود را قربانی هدف ها و برنامه های 
این بار   اما  است.  کرده  شخصی اش 
انتخابات  نامزدان  از  یکی  به  نوبت 
قربانگاه  به  که  رسیده  ریاست جمهوری 
کرده  سیاه  را  نیز چشم ها  فرد  این  برود. 
و بدون آن که خود بفهمد، عازم قربانگاه 
است؛ مثل انتحاری هایی که برخی از آن ها 
حتا نمی دانند چه انجام می دهند. نامزدی 
که آقای کرزی از آن حمایت می کند نیز 
که  است  انتحارکننده گان  از  یکی  هماننِد 

عماًل روی میدان مین راه می رود.
شکایات  کمیسیون  دیگر،  جانب  از   
کمیسیونی  که  دهد  نشان  باید  انتخاباتی 
است و می تواند  غیرجانب دار و مسوول 
به وظایِف خود در چهارچوِب قانون عمل 
کند، حتا اگر طرف مقابل، رییس جمهوری 

باشد.
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احمـد عمران

کرزی؛ 
چهره یی جانب دار در انتخابات پیِش رو

 

غازی آباد  ولسوالی  به  مسلح  طالِب  ده ها  گذشته،  روز  بامداد 
والیِت کنر حمله کردند و یکی از پادگان های ارتِش افغانستان 

را آماج گلوله  قرار دادند. 
بر اساس گزارش منابع رسمی،  در این حمله 20 تن از سربازاِن 
ارتش کشور شهید شده اند و هشت سرباز دیگر نیز به اسارت 
طالبان درآمده اند. ارگ ریاست جمهوری تا کنون در پیوند به 
این رویداد خونین، اعالم موضع نکرده است و آقای کرزی 
تنها سفر خود به سریالنکا را در پی این رویداد، لغو کرده و 

نیز دستور تحقیق پیراموِن این موضوع را صادر کرده است.
مرگبار  حملۀ  آخرین  و  نخستین  غازی آباد،  رویداد  هرچند 
طالبان نیست؛ اما این حمله طی چند ماه اخیر بی سابقه ترین و 
خونین ترین جنایِت آن گروه شمرده می شود که به نظر می رسد 

فصِل جدیدی از جنایتکاری های طالبان را نوید می دهد.
که  می شوند  شهید  حالی  در  کشور  دلیر  سربازان  از  تن   20
گفت وگوهای  ادامۀ  بر  کرزی  رییس جمهور  پافشاری های 
از  بسیاری  حتا  انتخابات  آستانۀ  در  و  یافته  تشدید  صلح، 
نامزدان را نیز با خود همراه ساخته است. بنابراین، بسیاری از 
گروه های تحت پیگرد از جمله حزب اسالمِی  شاخۀ حکمتیار 
راه های  از  را  سیاسی شان  مطالبات  یک سو  از  طالبان،  نیز  و 
دیگر  سوی  از  و  می کنند،  دنبال  انتخابات  نظیر  دموکراتیک 
چتر  دارند  سعی  غیرملکی  افراد  و  ارتش  سربازان  کشتن  با 

ارعاب شان را بر مردم بگسترانند. 
در چند سال پسین، طالبان هرگز از خشونت دست نکشیده اند 
و سوگ مندانه هر قدر که خشونِت آن گروه بیش تر شده، به 
آورده  رو  بیش تر  تضرِع  به  افغانستان  حکومت  اندازه  همان 
ولی  شده،  بیان  بارها  رییس جمهور  رفتار  این  دالیل  است. 
تنها نتیجه یی که از این رفتار به دست آمده، همانا ایجاد نوعی 

دوگانه گِی ارزشی میان مردم و نهادهای امنیتی بوده است.
قوت  تمام  با  ارتش  سرباز  یک  وقتی  نیست  فاجعه  از  کمتر 
از  برابر طالب می ایسـتد و  تا آخرین قطرۀ خوِن خود در  و 
با  گفت وگو  طرح  با  حکومت  ولی  می کند،  دفاع  حاکمیت 
با  را  زحماتش  و  می گیرد  نادیده  را  سرباز  آن  خوِن  طالبان، 
تا  می کنند  تالش  ماه ها  امنیتی  مأموران  می کند!  معامله  هیچ 
یک گروه انتحاری را کشف و دستگیر کنند؛ اما وقتی این کار 
می کند  رها  به یک باره  را  آن ها  رییس جمهور  می پذیرد،  انجام 
و تمام انگیزه و تعهدی را که یک مأمور امنیتی به حاکمیت 
قانون دارد، ضرِب صفر می سازد. این گونه است که ارزش های 
امنیتی  ارگان های  روحیۀ  و  انرژی  و  می شوند  خلق  دوگانه 
حرکاِت خشونت بار  برابر  در  دیگر  که  طوری  می آید؛  پایین 

طالبان و گروه های هم سو با آنان، واکنشی نشان نمی دهند. 
شدِن  کشته  دالیل  از  یکی  که  دارد  وجود  احتمال  این 
سربازان ارتش در ولسوالی غازی آباد، همین مسأله )سیاسِت 
بنابراین، دو نکته را می توان از  طالب نوازی حکومت( باشد. 

فاجعۀ والیت کنر استنباط کرد.
نخست این که روحیۀ مبارزه در برابر طالبان در میان نیروهای 
دولتی، به صفر تقرب یافته و کمتر انگیزه یی وجود دارد تا با 
اتکا بر آن، به مصاِف دشمنی بروند که همواره مورد عنایِت 
شخِص رییس جمهور قرار می گیرند. طالبان درست زمانی  که 
کشور در آستانۀ انتخابات قرار دارد، حمالت شان را بیشتر و 
عاجز  آن ها  حمالِت  مهار  از  حکومت  و  ساخته اند  شدیدتر 
بسیار  تأثیر  انتخابات  روی  چنین وضعی،  که  یقین  به  است. 

نامطلوبی خواهد گذاشت.
نیروهای  درسِت  تربیِت  و  تسلیح  تجهیز،  عدم  دیگر،  نکتۀ 
امنیتی کشور است که همین قضیۀ کنر می نمایاند که سربازان 
ارتش و سایر ارگان های امنیتی، به ساده گی می توانند کشته و 
افغانستان  به  هنگفتی  این سال ها کمک های  اسیر شوند. طی 
سرازیر شد، اما به یمن فساد گسترده و ناتوانی حکومِت آقای 
نتوانست  کرزی  آقای  دولت  و  رفتند  فنا  باد  به  همه  کرزی، 
تسلیح  تجهیز،  شایان  به صورت  را  کشور  امنیتی  ارگان های 

و تربیت کند.
به هر رو، این دو نکته میراث شومی  ست که از آقای کرزی 
برای دولِت آینده به یادگار می ماند. و اگر دولت آینده نیز ـ 
آن گونه که برخی از نامزدان به خاطر جمع کردن رای، سیاسِت 
آقای  قدم های  پای  جا  ـ  کرده اند  پیشه  را  طالبان  با  مصالحه 
کرزی بگذارد، مسلمًا وضعیت ناگوارِ کنونی دوام و قوام پیـدا 

خواهد کرد.

شهادت 20 سرباز؛
 نتیجۀ سیاسِت مصالحه با طالبان
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نتایج یک گزارش جدید نشان می دهد، پاکستان پس از عراق 
تروریست  زده ترین کشور جهان است.

در  سندی  پیش نویس  براساس  آسیا،  خبرگزاری  گزارش  به 
سیاست  ملی  سند  به  موسوم  پاکستان  ملی  امنیت  خصوص 
با در نظر گرفتن شدت حوادث  امنیت داخلی 2018-2013 
برتری  وضعیت  حتی  عراق  از  پاکستان  داده  رخ  تروریستی 

دارد.
پیش نویس این سند تصریح می کند که این تهدیدات تروریستی 
خطرناک بوده و تهدیدی وجودی علیه یکپارچگی و حاکمیت 
پاکستان است. پیش نویس این گزارش فاش ساخته که از سال 
2001 تا 2013، 13 هزار و 721 حادثه تروریستی در پاکستان 
عراق  در  میزان  همین  از  کمتر  ناچیزی  حد  در  که  داده  رخ 

بوده است.
این گزارش خاطرنشان ساخت از سال 2001 تا سال 2005، 
523 حادثه تروریستی در پاکستان رخ داده اما از سال 2007 تا 
نوامبر 2013 مجموع این حوادث تروریستی بالغ بر 13 هزار 

و 198 مورد بوده اند.
تعداد   2007 سال  تا   2001 سال  از  گزارش  این  براساس 
اما  بوده  مورد  تنها 15  پاکستان  در  انتحاری  بمب گذاری های 
به  پاکستان  انتحاری  2013 حمالت  نوامبر  تا   2007 سال  از 
یکباره به عدد 358 مورد رسیده که از هر نقطه ای در جهان 

بیشتر بوده است.
براساس اطالعات منتشر شده از سوی کنسرسیوم ملی مطالعات 
تروریسم و پاسخ دهی به تروریسم در آمریکا، پاکستان در سال 
2012 با 1404 مورد حادثه تروریستی، گوی سبقت را از عراق 
که 1271 حادثه تروریستی داشته ربوده است. حتی افغانستان 
و  سوم  رده  در  سال  این  در  تروریستی  حادثه   1023 با  نیز 
پایین تر از پاکستان قرار دارد. این سند همچنین فاش ساخت 
که اقتصاد پاکستان در 10 سال گذشته به دلیل تروریسم 78 

میلیارد دالر زیان دیده است.

آیندۀ اوکراین و سوریه
هیچ کس در خاورمیانه مانند بشار اسد، رییس  
جمهوری سوریه، تراژدی خشونت بار اوکراین 
را با حرارت زیاد و نگرانی عمیق زیر ذره بین 

قرار نمی دهد.
منتقدان  به  واقع  در  اسد  بشار 
رییس جمهوری  اوباما،  باراک 
انفعالش  دلیل  به  را  او  که  امریکا 
در قبال بحران اوکراین و شکستن 
سوریه  به  حمله  در  خود  تعهد 
سرزنش می کنند، اعتنایی نمی کند. 
این  در  که  است  حالی  در  این 
والدیمیر  او  روس  همتای  موارد 
همچنین  شد.  نهایی  برنده  پوتین 
یانوکوویچ،  ویکتور  سیاسی  آینده 
برای  نیز  اوکراین  رییس جمهوری 
اسد که او را به خوبی می شناسد، 

مهم نیست.
شباهت های  به  اسد  بشار  اما 
آشوب زده  دولت  بین  توجه  قابل 
با  خود  مبارزه  و  یانوکوویچ 
می دهد.  زیادی  اهمیت  شورشیان 
این مقایسه در حدی دقیق نیست 
یانوکوویچ  او و  اسد،  که دشمنان 
اما  می خوانند،  خونی  برادران  را 
شباهت  یکدیگر  به  آنقدر  آنها 

امور  وزیر  المعلم،  ولید  و  اسد  بشار  که  دارند 
حمایت  میزان  بررسی  به  را  سوریه  خارجه 

پوتین از متحد اوکراینی اش، ترغیب کند.
دولت  که  بود  بعید  روسیه  حمایت  بدون 
شورشیان  با  درگیری  سال  سه  بتواند  سوریه 
را با موفقیت پشت سر بگذارد. یانوکوویچ نیز 
در  مسکو،  برادرانه«  »دوستی  بدون  نمی تواند 

مقابل اعتراضات اپوزیسیون دوام بیاورد.
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در 
از  تقریبا  اوکراین  قبال  زمینه موضع  امریکا در 
همان زبان تند و خشمگینی استفاده می کند که 
سوریه  به  حمله  برای  امریکا  تهدید  زمان  در 
علیه این اقدام احتمالی کاخ سفید به کار می برد.
علیه  روسیه  شرقی  دفاعی  دیوار  اوکراین  اگر 
در  که  نیز  سوریه ای  می شود،  محسوب  اروپا 
چچن های  به  شبیه  افراطیونی  با  مبارزه  حال 
روسیه است، کرانه های جنوبی مسکو محسوب 
بین  نیز  دیگری  فریبنده  شباهت های  می شود. 
اولیه  اعتراضات  دارد.  وجود  کشور  دو  این 
اپوزیسیون سوریه علیه دولت این کشور که به 
دنبال انقالب های تونس و مصر صورت گرفت، 
روزهای  همان  در  ناگهان  اما  بود  صلح آمیز 
آغازین، پای افراد مسلح به درگیری ها باز شد.

فراریان از ارتش سوریه، یک اپوزیسیون مسلح 
تندروهایی  دست  به  سریعا  که  دادند  تشکیل 
تشکیل  خواستار  اینکه  از  بیش  که  افتاد 
سوریه ای به اصطالح آزاد باشند، به دنبال ایجاد 
نیز  در کی یف  یک حکومت خلیفه ای هستند. 
پس  یانوکوویچ  مخالفان  داد:  رخ  اتفاق  همین 
از چند هفته از شروع اعتراضات متوجه شدند 

راست گراهای  از  کوچکی  گروه  کنار  در  که 
مخالفانشان  نظر  از  که  گرفته اند  قرار  نئونازی 
بیشتر شبیه فاشیست های اوکراینی هستند که در 

جریان جنگ جهانی دوم به آلمان کمک کردند 
تا به کسانی که در مقابل اشغال شوروی توسط 
رایش سوم مقاومت کردند. همانگونه که اولین 
رسانه های  توسط  سوریه،  مخالفان  از  گروه 
غربی به عنوان »مبارزان آزادی« معرفی شدند، 
مخالفان  اینکه  از  بیش  نیز  اوکراین  اپوزیسیون 
به عنوان  معرفی شوند،  اوکراین  اساسی  قانون 

مخالفان رژیم، بر چسب خوردند.
به  سوریه  ناآرامی های  اینکه  محض  به 
درگیری های مسلح کشیده شد، غرب و متحدان 
اسد،  بشار  دشمنان  برای  سرعت  به  عربی اش 
سالح ارسال کردند. هر چند هنوز مدرکی دال 
بر اتخاذ چنین اقدامی در اوکراین وجود ندارد 
اما از آنجایی که برخی از معترضان در کی یف 
سالح در دست دارند، مطمئن باشید که روسیه 
که  کرد  خواهد  مطرح  را  ادعا  این  زودی  به 

غرب به معترضان اوکراینی سالح داده است.
که  شد  شمرده  بر  حالی  در  شباهت  این  همه 
تفاوت هایی نیز وجود دارد. اوکراین دچار چند 
صحنه  به  سوریه  اما  نیست.  قومیتی  دستگی 
مسیحیان،  علوی،  شیعیان  با  سنی ها  درگیری 
این  البته  است.  تبدیل شده  دیگران  و  دروزها 
و  متوسط  طبقه  سنی های  که  است  حالی  در 
افسرهای سنی ارتش، دولت سوریه را حمایت 

می کنند.
اوکراین  و  سوریه  بین  که  مدتهاست  قطعا 
آغاز  از  پیش  دارد.  وجود  ارتباط هایی 
سفر  اوکراین  به  اسد  سوریه،  درگیری های 
کرده، در آنجا یک قرارداد تجارت آزاد منعقد 
یانوکوویچ روبرو شد.  با ستایش های  نموده و 

سوریه  که  کرد  عنوان  زمان  آن  در  یانوکوویچ 
دروازه اوکراین رو به خاورمیانه است. مناسبات 
از  زیادی  تعداد  دارد:  وجود  نیز  نزدیکتری 
دانشگاه های  در  سوری  دانشجویان 
اوکراین تحصیل می کنند و بسیاری از 
شهروندان اوکراینی از والدین سوری 
فروپاشی  از  پیش  شوروی،  اهل  و 
متولد  شرقی  اروپای  در  کمونیسم 

شده اند.

نیز  سوری  کهنه کار  ژنرال های  حتی 
زیرا  می شناسند  خوبی  به  را  کی یف 
اوکراین  در دوره شوروی سابق، در 

آموزش نظامی دیدند.
اما اکنون پرسش حقیقی برای سوریه 
این است: اگر فشار امریکا و اتحادیه 
اروپا ادامه یابد، آیا پوتین به حمایت 
از یانوکوویچ ادامه می دهد؟ آیا کمک 
به یانوکوویچ ارزش یک جنگ سرد 
جدید را دارد؟ اگر این چنین باشد، 
خیال اسد آسوده خواهد بود: روسیه 
زیرا  کرد  نخواهد  پشت  سوریه  به 
این اتفاق نشان خواهد داد که ممکن 
»اوکراین  به  راحتی  به  کرملین  است 
اگر  اما  کند.  پشت  نیز  روسی« خود 
امریکا اوکراین را به روسیه ببخشد تا در ازای 
بردارد چه  از اسد  از حمایت  آن پوتین دست 
دیگر  بار  است  ممکن  اوباما  می افتد؟  اتفاقی 
که  کند  مطرح  را  خود  فریب آمیز  ادعای  این 
تسلیحات  تحویل  برای  سوریه  موافقت  دلیل 
شیمیایی اش به سازمان ملل، تهدید نظامی کاخ 
همچنین  کرملین.  میانجی گری  نه  و  بود  سفید 
ممکن است کاخ سفید تاکید کند که اسد باید 
انگلیسی ها و  امریکایی ها،  انتقالی که  به دولتی 
دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا درمذاکرات 
ژنو خواستار آن بودند، تن در دهد. اما در هر 
ثابت خواهد ماند. حزب  صورت جایگاه اسد 
نیز تحت حمایت  پوتین  از  پیش  بعث سوریه 
اسد،  هرچند  داشت.  قرار  شوروی  رهبران 
یانوکوویچ را درک می کند، اما مطمئنا پوتین را 

بهتر می شناسد.
از سوی  نیتی  اینکه هیچ سوء  بدون  مصری ها 
می خوانند.  »روباه«  را  او  باشند،  دیده  پوتین 
یک  او  که  باشد  هم  دلیل  همین  به  شاید 
است.  فرستاده  کی یف  به  شخصی  میانجی گر 
به  به دمشق، ضربه بزرگی  پشت کردن مسکو 
زد.  خواهد  جدید  خاورمیانه  در  روسیه  اعتبار 
سوری ها می دانند که روسیه آنقدر توانمند است 
که همزمان در دو جبهه مبارزه کند. پس پوتین 
ادامه  متحدانش  از  حمایت  به  آنجایی  تا  باید 
بدهد تا همانگونه که اوباما با مقدس  نمایی پای 
نیز  خود را از سوریه عقب کشید، اوکراین را 
پیش از تبدیل شدن به حمام خون، به روسیه 

تحول دهد.

وضعیت پاکستان بدتر 
از وضعیت عراق است

الکساندر تورچینف، رییس جمهور موقت اوکراین

دولت وحدت ملی 
را تشکیل می دهد

این  اختیارات رییس جمهور  اوکراین  پارلمان 
داده  تورچینف  الکساندر  به  موقتا  را  کشور 
اکثریت  با  تورچینف روز گذشته  آقای  است. 
آرا به عنوان رییس جدید پارلمان انتخاب شد. 
آقای تورچینف از نمایندگان پارلمان خواسته 
تا روز سه شنبه ) 25 فبروری( در مورد تشکیل 

یک دولت وحدت ملی به توافق برسند.
تیموشنکو،  یولیا  یاران  نزدیکترین  از  یکی  او 
نخست وزیر سابق است. خانم تیموشنکو که 
از  استفاده  سوء  با  ارتباط  در   2011 سال  در 
بود  محکوم شده  زندان  به هفت سال  قدرت 
آزاد  زندان  از  پارلمان  رای  به  بنا  روز گذشته 

شد.
که  پارلمان  امروز  جلسه  در  تورچینف  آقای 
از برکناری ویکتور یانوکوویچ،  یک روز پس 
تشکیل  که  گفت  شد،  تشکیل  جمهور  رییس 
دولت وحدت ملی از اولویت برخوردار است.
امروز  جلسه  در  همچنین  پارلمان  نمایندگان 
نزدیکی  در  یانوکوویچ  آقای  اموال  توقیف  به 
تصرف  به  گذشته  روز  که  پایتخت  کیف، 

معترضان در آمد، رای داد.
پارلمان اوکراین در این جلسه دستور بازداشت 
مقامات ارشد دولت سابق را که ظن آن می رود 
در اعمال مجرمانه دست داشته اند، صادر کرد.

یانوکوویچ  آقای  که  نیست  مشخص  هنوز 
کجاست، اما روز گذشته او در مصاحبه ای از 
کودتا  را  کشور  این  پیش ضبط شده حوادث 

خواند.
نگهبانان مرزی روز گذشته گزارش کردند که 
بر  سوار  تا  ندادند  اجازه  یانوکوویچ  آقای  به 

هواپیما شده و به روسیه برود.
درگیریهای اخیر در کیف، پایتخت این کشور 
به کشته شدن بیش از 80 نفر منجر شده است.
اتحادیه اروپا گفته است که به محض روی کار 
این کشور کمک  به  دموکراتیک،  دولتی  آمدن 

مالی خواهد کرد.

اقتصادی  وزاری   20 گروه  نشست  در حاشیه 
اوکراین  اوضاع  درباره  هم  روسیه  و  امریکا 

گفتگو کردند.
گفته  آمریکا  داری  خزانه  وزیر  لو،  جیکوب 
اوکراین  به  کمک  آماده  کشور  این  که  است 

است.
روسیه و آمریکا در جریان اعتراضات اخیر در 
اوکراین موضع گیری های متفاوتی داشتند، در 
حالی که امریکا از حامیان معترضان بوده اند. 
پشتیبانی  یانوکوویچ  ویکتور  دولت  از  روسیه 

می کرد.

                                                                                                            رابرت فيسک، تحليل گر روزنامه اينديپندنت
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بخش دوم

وقتی همه چیز را می بینند 
و می شنوند..

فیس بوک
مسلمًا در این شبکه اطالعات بیشتری را مبادله خواهید کرد. فیس بوک استاتوس ها، 
گذاشته  شما  برای  که  نظراتی  همراه  به  را  شما  پست های  و  ویدیوها  عکس ها، 
می کند.  ذخیره  می دهید،  انجام  شبکه  این  طریق  از  که  گفت وگوهایی  و  می شود 
عالوه بر این موارد، نام دوستان شما و مشخصات آن ها هم ضبط می شود. اطالعات 
دیگری نظیر اطالعات مربوط به تگ شدن و هم چنین اطالعات مربوط به موقعیت 
جغرافیایی هم توسط این شرکت ذخیره شده و قابل دسترسی از طریق برنامۀ پریزم 

هستند. 
تا به این جای کار، در مورد شرکت هایی صحبت شد که برای شما بسیار شناخته شده 
بودند و شاید خودتان هم حدس می زدید که اطالعات آن ها توسط سازمان های 
مختلف قابل دسترس باشند. در ادامه، در مورد چند شرکتی که ممکن است کمی 

برای برخی از افراد ناشناخته باشند، صحبت می شود.

اطالعات ما در ناشناخته ترها
paltalk

ممکن است که از برنامۀ paltalk برای استفاده از خدمات چت و ارسال پیام های 
صوتی و تصویری خود استفاده کنید. برای استفاده از این برنامه هم الزم است 
رفتار  ردگیری  برای  این شرکت هم  و  کنید  ارایه  را  اطالعاِت شخصی خود  که 
کاربرانش از کوکی استفاده می کند و اعالم کرده است که هدفش از این کار، رسیدن 

به یک تبلیغات هدف مند است. 
یوتیوب

سرویس مشهور و محبوب یوتیوب، به شرکت گوگل تعلق دارد. در این وب سایت 
هم تمامی اطالعاِت شما ذخیره شده و عالوه بر اطالعات نرمال، پلی لیست ها و 
اشتراک گذاری هایی که با حساب های کاربری دیگر خود انجام داده اید هم ضبط 

خواهد شد.
اسکایپ

از شرکِت  بخشی  که  باشیم  داشته  نگاهی  اسکایپ  به  باید  دیگر سرویس ها  از   
مایکروسافت است و اخیراً سرویس ارسال پیام این برنامه جانشین برنامۀ مسنجر 
مایکروسافت شد. کاربران در زمان عضویت در این برنامه هم اطالعات خود را 
ذخیره می کنند. به صورت معمول پیام های فوری، پیام های صوتی و تصویری شما 
البته کاربران می توانند  تا 90 روز ذخیره خواهند شد.  بین 30  برنامه  این  توسط 
خودشان انتخاب کنند که برای مدت طوالنی تری این پیغام ها برای شان ذخیره شود. 

ای او ال
باید گفت که این شرکت در مقررات  در مورد ای او ال یا همان امریکا آنالین 
رعایت حریم خصوصِی خود آورده است کاربرانی که نخواهند هویت خود را برای 
شرکت آشکار کنند، می توانند به صورت ناشناس باقی بمانند و این یک ویژه گی 

خوب این شرکت است.
اپل

کاربرانی که از این شرکت درخواست اپل آی دی دارند، اطالعات خود را به این 
شرکت تقدیم می کنند و شرکت اپل هم عالوه بر آن اطالعات، اطالعات مربوط 
را  اشتراک می گذارند  به  ها  آن  با  را  کاربرانش محتواهای مختلف  که  به کسانی 

جمع آوری کرده و در اختیار سازمان ها قرار می دهد.

داكتر فاروق بشر

چه،  یعنی  دموکراسی  بدانیم  این که  برای 
باید  را  وظایفی  چه  دموکراتیک  دولِت  و 
انجام دهد، خوب است ابتـدا دموکراسی و 
سپس دولت را تعریف کرده و وظایفی را 
که در جهاِن کنونی دولت باید انجام دهد، 

بررسی کنیم.
“دمو”  التیِن  واژۀ  دو  از  دموکراسی  کلمۀ 
حکومت،  یعنی  “کراسی”  و  مردم،  یعنی 
حکومت  پس  است.  شده  درست 
دموکراتیک، نظامی است که رهبر سیاسی 
آن از طریق آرای مردم، به طور سری، آزاد 

و مستقیم انتخاب می شود.
نظامِ  مشخصه های  از  انتخاب،  عنصر 
طریق  از  که  زمام داری  است.  دموکراتیک 
زمامداری  مقام  تقلب،  و  خدعه  زور، 
مردم  نمایندۀ  هرگز  کرده،  تصاحب  را 

نمی باشد و مشروعیِت حقوقی ندارد.
قوای  تفکیک  دموکراتیک،  نظام های  در 
است.  دموکراسی  و مشخصۀ  ممیزه  ثالثه، 
مردم  به  که حاکمیت  داشت  عقیده  روسو 
تعلق دارد و هر فرد ملت در قوۀ حاکمه به 

اندازۀ رای خود حق دارد.
دارد.  مختلفی  تعاریف  دموکراسی  اما 
“لنکن” در تعریف دموکراسی گفته است: 
برای  مردم،  طرف  از  مردم،  »حکومت 

مردم«.
مردم ساالری  اصل  بر  دموکراتیک  نظام 
همچو  در  حاکمیت  یعنی  است،  استوار 
مردم اند  دارد.  تعلق  مردم  به  نظام هایی، 
مستقیم،  و  سری  آزاد،  آرای  طریق  از  که 
نماینده گان سیاسِی خود را انتخاب می کنند.
و  سازمان یافته  سیاسی  جامعۀ  دولت، 
نهادینه است که سایر نهادها و سازمان های 
عامه از آن ناشی می شود. دولت از رهگذر 
می شود.  اطالق  هم  کشور  یک  به  لسانی، 
عده یی قوۀ اجراییه را هم به نام دولت یاد 
کرده اند. دولت به معنای فرمانروا یا حاکم 

و یا هم روسای نظام نیز یاد شده است.
دولت متشکل از سه عنصر است؛ نفوس، 
ساحۀ جغرافیایی و قدرت عالی. ضرورت 
به تشریح ساحۀ جغرافیایی و نفوس دیده 
نمی شود. ولی قدرِت عالی عبارت است از 
اعمال قدرت در حوزۀ یک نظام سیاسی بر 
برقراری نظم عامه و  قانون، جهت  اساس 

احقاق حقوِق مردم.
دولت ها به اشکال مختلف در طول تاریخ 
ایجاد شده اند، بعضی از این اشکال امروزه 
به حیث یک  از دولت  اگر  ندارند.  وجود 

نظام سیاسی صحبت شود، در طول تاریخ 
انواع مختلفی از رژیم های سیاسی به میان 
آمده اند و انواع دیگری از آن امروز وجود 

ندارند.
تفکیک  اصل  بر  دموکراتیک،  دولت های 
قوای ثالثه ایجاد شده و تشکل آن بر مبنای 

آرای عامه صورت می گیرد.
آن  منشای  که  قدیم  دموکراسی های  در 
حق  آزاد  شهروندان  بود،  باستان  یونان 
آن  در  کنند.  انتخاب  را  زمام دار  داشتند 
دموکراسی  نوع  چهار  به  یونانیان  زمان، 

عقیده داشتند:
تمرکز  آن  در  نباید  که  دموکراسی یی  1ـ 

قدرت در دسِت یک یا چند نفر باشد.
عقیده  ابراز  آن  در  که  دموکراسی یی  2ـ 
تمام  برای  مساوی  به طور  بیان  آزادی  و 
شده  داده  مساوی  به طور  آزاد  شهرونداِن 

باشد.
3ـ دموکراسی یی که در آن تمام شهروندان 

حِق ابراز نظر و رأی دهی داشته باشند.
4ـ دموکراسی یی که در آن تصمیم گیری و 
اعمال قدرت از طریق آرای عامه صورت 

گیرد.
مفهوم  به  دموکراسی  نوین،  عصر  در  ولی 
عدالت اجتماعی، مساوات در برابر قانون، 
حقوق  رعایت  عقیده،  و  بیان  آزادی 
حیات  حق  عمل،  یا  کردار  آزادی  بشر، 
مسکن،  مصوونیت  و  آزادی  زنده گی،  یا 
آزادی مراسالت، اطالعات و  بیان،  آزادی 
سیاسی،  احزاب  تشکل  آزادی  مطبوعات، 
شغل  داشتن  حق  صنعت،  و  تجارت  حق 
اتحادیه ها  و  سندیکاها  ایجاد  حق  کار،  و 

می باشد.
جدید،  عصر  دموکراسی  عمدۀ  اصل 
تضمیِن حقوق افراد است از طریق قانون و 

مساوات در برابر قانون.
به این ترتیب باید:

ـ مردم به صورت مساوی در حاکمیت حِق 
اشتراک داشته باشند.

تمام  مساوی  حق  بیان  و  عقیده  آزادی  ـ 
اتباِع یک کشور باشد.

ابراز  برابر عقاید مخالف  باید در  ـ دولت 
شده توسط مردم، تحمل داشته باشد.

ـ رأی اکثریت و اقلیت باید احترام شود.
ـ توزیع عادالنۀ قدرت بر اساس قانون و بر 

مبنای اصل شایسته گی صورت گیرد.
دولت،  سازمان  در  قانون  حاکمیت  ـ 

تضمین و در معرض اجرا باشد.
چون انتخابات عمومی از جمله مولفه های 
باید مردم بدون مداخلۀ  دموکراسی است، 

قوۀ حاکمه و یا اشخاص متنفذ، بتوانند در 
رای  ابراز  و  اشتراک  خود  نمایندۀ  تعیین 

داشته باشند.
دولت در افغانستان باید مطابق احکام مادۀ 
22 تا 56 قانون اساسی، با مردم معامله کند 

و این حقوق به طور خالصه عبارت اند از:
ـ عدم تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان

ـ مساوات و برابری بین زن و مرد در برابر 
قانون

ـ عدم محرومیت از حق
ـ حق آزادی تا جایی که به آزادی دیگران 

صدمه نزند و حق طبیعی هر تبعه
از  حمایت  و  احترام  به  مکلف  دولت  ـ 

آزادی و کرامت انسانی است
اصلی  حالت  یک  حیث  به  برائت الذمه  ـ 
شخصی  عمل  یک  جرم  و  تضمین شده، 

است
ـ تعمیل مجازات بر مبنای قانون

ـ تعذیب جسمی جواز ندارد
ـ عدم سپردن تبعۀ افغانستان به یک کشور 

خارجی
ـ عدم سلب تابعیت

ـ عدم تبعید در خارج یا داخل کشور
ـ عدم حصول اقرار از طریق زور و شکنجه 

یا اکراه
ـ حصول اطالع از اتهام وارد شده بر متهم

ـ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن
ـ مصون بودن آزادی بیان از تعرض و عدم 

تفتیش عقاید
ـ حق طبع و نشر مطبوعات

ـ حق تشکل جمعیت ها
ـ حق تشکل احزاب سیاسی مطابق قوانین 

نافذۀ کشور
ـ حق تظاهرات صلح آمیز

ـ آزادی و محرومیت مراسالت
ـ عدم تعرض بر مسکن

ملکیت  بر  تعرض  عدم  و  مصونیت  ـ 
شخصی

ـ حق تعلیم رایگان تا سویۀ لیسانس و سایر 
حقوق در پرتو قانون.

مردم ساالری،  یا  دموکراتیک  نظام های  در 
مختلف  وسایل  طریق  از  دارند  حق  مردم 
نشراتی، عقاید و نظریاِت خود را بیان کنند 
تعیین  در  کرده،  اشتراک  انتخابات  در  و 
داشته  نقش  حاکمیت  و  خود  سرنوشِت 
را  خود  نمایندۀ  آرا  اکثریت  به  و  باشند 
انتخاب کنند و در نهادهای سیاسی کشور 

بر اساس اهلیت، اشتراک داشته باشند. 

دموکراسی و دولت سازی



دکتر افشین یدالهی
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت

دیوانه یی به دام جنونم کشید و رفت 
پس کوچه های قلب مرا جست وجو نکرد

اما مرا به عمق درونم کشید و رفت
یک آسمان ستارة آتش گرفته را

بر التهاب سرد قرونم کشید و رفت
من در سکوت و بغض و شکایت ز سرنوشت

خطی به روی بخت نگونم کشید و رفت
تا از خیال گنگ رهایی رها شوم

بانگی به گوش خواب سکونم کشید و رفت
شاید به پاس حرمت ویرانه های عشق

مرهم به زخم فاجعه گونم کشید و رفت
تا از حصار حسرت رفتن گذر کنم

رنجی به قدر کوچ کنونم کشید و رفت
دیگر اسیر آن من بیگانه نیستم

از خود چه عاشقانه برونم کشید و رفت

*****
تکتم حسینی

 خیاالت خودش را خسته و بی حال می بافد
به یاد کودکش امشب زنی که شال می بافد

زمستان فصل مرِگ آرزوهایش رسید اما ...
نشسته با دلی از عشق ماالمال می بافد

به یاد گونه های سرخ طفلش سخت می گرید
و در پایین شال او دو سیب کال می بافد

تجسم می کند لبخندهای دلربایش را

و بر لب های شالش دانه دانه خال می بافد

و می داند که هرگز مرگ پایان کبوتر نیست
کبوتربچه یی را با هزاران بال می بافد

...
گل پونه، گل شب بو، بخواب ای ماه غمگینم ...

و رشته رشته الالیی میان شال می بافد ... 

صالح حسینی
 

هفتم  در  فاکنر،  رمان  چهارمین  هیاهو«،  و  »خشم 
اکتوبر 1929 منتشر شد. اگر چه فاکنر به احتمال زیاد 
بخش اعظِم این رمان را طی شش ماه کارِ فشرده در 
1928 نوشت، از قراین و شواهد پیداست که جوهر 
متشکلۀ آن به زمان جلوتری مربوط می شود و بذر آن 

آهسته آهسته رشد کرده است.
خود فاکنر در گفت وگوهای متفاوت به نحوۀ شروِع 
این رمان اشاره می کند، ولی هیچ گاه مشخص نمی کند 
که چه وقت به فکر نوشتِن آن می افتد. از مجموع این 
را  هیاهو«  و  »خشم  که  بر می آید  چنین  گفت وگوها 
به صورت داستانی بدون طرح شروع می کند، بر پایۀ 
تصویرش از کودکاِن خانواده یی در روز مراسم تدفین 
خشتک  از  ذهنی  تصویری  پایۀ  بر  یا  مادرکالن شان، 
گل آلود دخترکی که باالی درخت گالبی رفته  بود و 
از آن جا از پشت پنجره مراسم تدفین مادرکالنش را 
می توانسته ببیند و ماوقع را برای برادرانش که پایین 
درخت ایستاده بوده اند، خبر  دهد. سپس می افزاید که 
و چه  بوده اند  که  کودکان  این  می دهد  توضیح  وقتی 
شده  گل آلود  دخترک  شلوار  چه گونه  و  می کرده اند 
بود، متوجه می شود که این همه را نمی توان در داستان 
کوتاهی آورد. پس به نقل داستان از دید کودِک ابله 
خانواده می پردازد. چون فکر می کند که گفتن داستان 
از دید کسی که تنها به چه گونه گی وقوع ماجرا آگاه 
موثرتر است. ولی  ندارد،  از چرایی آن خبر  است و 
احساس می کند که تمام داستان را نگفته است. سعی 
دید  از  این بار  منتها  کند،  بازگو  را  داستان  که  می کند 
برادر دوم. باز می بیند که تمام داستان را نگفته است و 
برای بار سوم داستان را از دید برادر سوم باز می گوید. 
بار  این  باز می بیند که تمام داستان را نگفته است و 
داستان را از دید دانای کل بازگو می کند. پانزده سال 
بعد هم ضمیمه یی را به رمان می افزاید و شرح حاِل 

شخصیت های اصلی را به دست می دهد.1
ابلهی  توصیف  به   1925 سال  در  فاکنر  حال،  این  با 
و  روشن  ذرت  گل  »مانند  که چشم هایش  می پردازد 
دست  یک  در  محکم  را  نرگسی  گل  و  است  آبی« 
 1927-29 سال های  فاصلۀ  در  ضمنًا  است.  گرفته 
فاکنر چندین داستان کوتاه می نویسد و برای مجالت 
از  اکثر آن ها چاپ نمی شود2،  مختلف می فرستد که 
میان این داستان  ها  Sun That Eveningرا می توان 

از خمیرمایه های »خشم و هیاهو« دانست.
این داستان، که عنوانش را فاکنر از مصرع اوِل یکی 
از آوازهای سیاه پوستان گرفته است3، از دید کونتین 
کامپسن روایت می شود. رویدادها، زمانی که او پسربچۀ 
9ساله یی بوده، اتفاق افتاده و اکنون پس از پانزده سال 
آن ها را می گوید. زمان داستان اوایل قرن بیستم است 
و زمینۀ آن شهر جفرسن، از شهرهای سرزمین خیالی 
پانزده  آغاز وضعیت کنونی و  یاکناپاتاوپا. در  فاکنر- 
سال پیش جفرسن نموده می شود. خیابان های آرام و 
سایه گرفتۀ پانزده سال پیش این شهر، با درخت های 

سایه گستر شاه بلوط و افرا و اقاقیا و نارون، جایش را 
به تیرهای آهنی شرکت های برق و تلیفون داده است. 
از این تیرهای آهن، به جای خوشه های پرخون انگور، 
خوشه های متورم و شبح آسا و بی خون آویخته است.

 به جای زنان سیاه پوست هم، که صبح های دوشنبه در 
خیابان موج می زده اند و بقچۀ لباس های سفیدپوستان 
می برده اند،  سیاهان«  »گود  به  شست وشو  برای  را 
شستن  برای  را  لباس ها  و  است  آمدوشد  در  ماشین 

در ماشین کاال شویی تحویل می گیرد و برمی گرداند.
پیش خدمِت  و  سیاه پوست  زناِن  این  از  یکی  نانسی 
کارمند  ـ  »استوال«نامی  که  است  کامپسن4  خانوادۀ 
و  رذالت  با  ـ  باپتیست ها  کلیسای  شماس  و  بانک 
تزویر و وعده و وعید پول با او هم خوابه می شود و 
آبستنش می کند. وقتی نانسی در بین مردم از استوال 
پول می خواهد، استوال بر زمینش می افکند و با لگد 
دندان هایش را ُخرد می کند. نانسی را به زندان می برند 
موفق  که  کند،  حلق آویز  را  خود  می کوشد  شبانه  و 
می زند،  غیبش  شوهرش  گیرودار،  این  در  نمی شود. 
البته پس از بگومگو بر سر آبستن شدن نانسی. پس از 
آن زنده گی نانسی کابوسی بیش نیست. مطمین است 
که شوهرش برمی گردد و او را می ُکشد. ولی مردن در 
تاریکی برایش بسی سهمگین تر از خود مردن است. 
و  کونتین  ـ  کامپسن  خانوادۀ  فرزندان  که  است  این 
کدی و جیسن ـ را پیش خود می برد، برای شان قصه 
می گوید و چراغ را روشن نگه می دارد. پیش از پایان 
داستان، نانسی را می بینیم که در کلبه اش نشسته، فیتیلۀ 
کلبه  در  کلون  و  کشیده  باال  آخرین حد  تا  را  چراغ 
احساس  نینداخته و در هم بسته نیست. او ظاهراً  را 
بیرون نگه داشتن شوهرش بی فایده است،  می کند که 

ولی نمی خواهد در تاریکی کشته شود.
چنان که پیداست، تمام شخصیت های اصلی »خشم و 
هیاهو«، جز بنجی، در این داستان حضور دارند. ضمنًا 
هیاهو« هم  و  در »خشم  تاریکی  و  نور  مهم  تصاویر 
با رستاخیز و مرگ  به ترتیب  بارزی می یابد و  نمود 
در پیوند قرار می گیرد. نکتۀ جالب دیگر این که در این 
آدم  صورت  به  جیسن  »خشم وهیاهو«،  عین  داستان، 

سخن چین معرفی می شود.
پی نوشت:

1ـ رجوع کنید به مقالۀ  استاد ابوالحسن نجفی، »خشم 
و هیاهوی ویلیام فاکنر«، در مجلۀ کتاب امروز، دفتر 
جیبی،  کتاب های  سهامی  شرکت  انتشارات  از  اول، 
تاریخ 1350، صفحات 15-14، و همین طور به مراجع 

زیر:
 Faulkner at Nagano ed Robert A. Jelliffe
-102 .Pp ,)1956 ,.)Tokyo Kenkyusha Ltd
 TheArt of Fiction: An Interview(  .6
 With William Faulkner( by Cynthia
 Grenier. From Accent. Xvi )Summer

.73-172 ,)1956
 ghghAn Interview With William
 Faulkner ,by Jean Stein. From Writers
 ,)1959  ,At Work,lst Series )New York

.32-10 .pp
 2ـ این داستان ها بعداً به صورت کتاب منتشر می شود.
 I hate to see That evening sun go 3ـ  

 down
مانند  کامپسن،  خانوادۀ  اصلی  پیش خدمت  نام  4ـ 

»خشم وهیاهو«، دیلسی است.
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»خشم و هیاهو«
 چه طور متولد شد؟

دو شـعر از دو شــاعر



جنرال جان آلن که سال گذشته میالدی از مقام فرماندهی 
بازنشسته شد، اظهار کرد،  افغانستان  نیروهای خارجی در 
سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  نیروهای  جنگ  بررسی 
کشور  این  در  امریکا  جنگ  برای  می تواند  افغانستان  در 

درس های مهمی را در بر داشته باشد.
در  خارجی  نیروهای  سابق  فرمانده  آلن،  جان  جنرال 
واشنگتن  در  استیمسون  مرکز  در  اظهاراتی  در  افغانستان 
جنگ  درس های  از  تا  هستم  آن  دنبال  به  من  کرد:  تاکید 
شوروی در افغانستان در توصیه هایی که در پایان به رییس و 

مقامات مافوق خود خواهم داد، استفاده کنم.
در  شوروی  جنگ  از  که  درسی  مهمترین  وی،  گفته  به 
دولت  و  ارتش  که  است  این  گرفت  می توان  افغانستان 
افغانستان بدون اعتبارات و حمایت خارجی بلندمدت برای 

زنده ماندن مجبور به جنگیدن خواهند بود.
جنرال آلن عنوان کرد: هنگامی که سربازان شوروی خاک 

توانمند  نسبتاً  افغان  ارتش  یک  کردند  ترک  را  افغانستان 
با مجاهدین تحت حمایت امریکا مقابله می کرد بر  را که 
جای گذاشتند. در آن هنگام شوروی مشاوران خود را در 
افغانستان حفظ کرده و به تامین مالی ارتش این کشور ادامه 

می داد.
شوروی  که  نکشید  طول  چندانی  مدت  وجود  این  با 
مشاوران خود را از افغانستان خارج کرد و کمک های مالی 

به نیروهای افغان را قطع کرد.
حمایت  تحت  دولت   1992 سال  در  که  بود  آن  از  پس 
دستخوش  کشور  این  و  سرنگون  افغانستان  در  شوروی 
جنگ داخلی شد که در پایان طالبان چهار سال بعد توانست 

به قدرت برسد.
حضور  بدون  بین المللی  جامعه  که  است  حالی  در  این 
نظامی نیروهای ائتالف و امریکا در افغانستان ممکن است 
مسلح  نیروهای  از  حمایت  برای  خود  مالی  تعهدات  در 

نیازمند چهار میلیارد دالر کمک مالی ساالنه  افغانستان که 
هستند تجدید نظر کند.

جنرال آلن تاکید کرد که مرحله ایجاد ثبات و یا به اصطالح 
مرحله چهارم ماموریت در افغانستان که به منظور تقویت 
ظرفیت های دولت افغانستان و ایجاد فرصت اقتصادی در 
این کشور انجام می شود نیازمند زمان و هزینه برای انجام 

شدن است.
وی تاکید کرد: ما نباید از بابت این ماموریت شگفت زده 

شده و یا نگرانی به خود راه دهیم.
تقریبًا  ماموریت  چهارم  مرحله  افغانستان  در  افزود:  وی 
دستکم یک دهه به طول خواهد انجامید. سوال این است که 
آیا جامعه بین المللی همچنان یک شریک باقی خواهد ماند؟ 
شما نباید چیزی را خراب کرده و سپس محل را ترک کنید.
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اجنـدای ملی و فرهنگ...
 اجندای ملی، خانۀ گفت وگوی تمام افغانستانی هاست و 
می خواهد از طریق گفت وگو و تفاهم، طرحی نو دراندازد 
و نظمی نوین پدید آورد. اجندای ملی می خواهد در تمام 
در  و  بنمایاند  مردم  به  را  اصالح  و  تغییر  راه  عرصه ها، 
این مسیر، مالزم و مدافِع ارزش های ناِب مدنی باشد. از 
این رو نخبه گان و اندیشه ورزانی که با این جریان همراه 
تا  به خرج دهند  را  نهایت تالِش خویش  باید  شده اند، 
اصوِل  و  قواعد  به  کنند،  دنبال  را  راه  این  با سعۀ صدر 
گفت وگو و باهم اندیشی احترام گزارند و الگویی شوند 
برای آنانی که یا تاهنوز به اصالح و تغییر نیاندیشیده اند و 
یا رسیدن به آن را در افغانستان امری ناممکن می پندارند. 
اندیشه های  تمام  باید  ملی،  اجندای  همراهاِن  و  یاران 
واالی خویش را ابتدا در شیوۀ گفت وگو و مباحثه میاِن 
یک دیگر متبلور سازند و اصالحات و تغییر را از همین 
نقطه آغاز کنند. حِل بی شمار معضل در افغانستان، حِل 
ثباِت  آوردن  میان  به  در کشور،  اعتماد  و  بحران هویت 
پایدار و رهایی از بن بست موجود، مسلمًا کارِ یک شب 
و یک روز نیسـت؛ این مسیر به رغم فرصت های اندکی 
پُرپیچ وخمی ست  و  طوالنی  راهِ  مانده،  باقی  ما  برای  که 
که باید به دقت و حوصله و مبتنی بر یک برنامۀ مدون، 

مرحله به مرحله پیش رود. 
را  چیزی  نیست  قرار  ملی  اجندای  سلسله نشست های 
ملی  اجندای  بلکه  کند؛  تقسیم  افغانستان  نخبه گاِن  میان 
طرح،  این  با  شده  همراه  نخبه گاِن  یاری  به  می خواهد 
تا همه زیر آن  اندیشه یی را شکل دهد  یک چتر وسیِع 
گرد آیند و برای مسایل عمدۀ کشور چاره اندیشی کرده 
به توافق برسند و حاصِل کار را در  بر سِر راه حل ها  و 
این  به  قرار دهد و  دولت مردان و حکومت داران  اختیارِ 
ترتیب، یک سند معتبِر ملی و یک نقشۀ راه برای سعادِت 

همه گانی شکل بگیرد. 
امروز،  به  تا  از نقطۀ عزیمِت خود  هرچند اجندای ملی 
ولی  تحقِق  داشته؛  رضایت بخش  و  امیدوارکننده  سیری 
اهداف نهایی آن، ریاضت و تدبیِر بسیار می طلبد و رویۀ 
این  بنیان گذارِ  فراواِن  زحماِت  می تواند  آن،  با  نادرست 
دقیِق  مطالعۀ  با  که  است  به هدر دهد. شایسته  را  طرح 
طرح اجندای ملی و برداشت درست از آن و نیز رعایت 
فرهنگ گفتمانی، خط سرنوشِت افغانستان را تغییر دهیم 
و برای نسل های بعد، یک میراِث مبارک و ارزشمند را 

به جا گذاریم.

در  ارتش  پاسگاه  یک  بر  یکشنبه  روز  طالبان  شورشیان 
والیت کنر حمله کرده و بیست سرباز ارتش را کشتند. در 

این حمله هفت سرباز نیز ناپدید شده اند.
ملی،  ارتشی  سرباز   20 قتل  پی  در  کرزی  رییس جمهور 
ترور«  النه های  »نابودی  در  ناکامی  خاطر  به  پاکستان  از 

انتقاد کرد. 
دفتر ریاست جمهوری افغانستان در اعالمیه یی گفته است 
پاکستان  حکومت  به  خطاب  دیگر  بار  کرزی  »حامد  که 
گفت که تروریسم تهدید جدی علیه هر دو کشور است 
و خواستار همکاری جدی و قوی این کشور با حکومت 

افغانستان، و اقدام جدی در نابودی النه های ترور شد«.
جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع به خبرگزاری 
بامداد روز یکشنبه در  این حمله  اسوشیتدپرس گفت که 
ولسوالی »غازی آباد« والیت کنر رخ داده است. سخنگوی 
وزارت دفاع افغانستان گفت که تحقیقات، جست وجو و 
عملیات نجات در جریان است. شجاع الملک جالله، والی 
کنر به خبرگزاری فرانسه گفته است که بیست سرباز در 
تاکنون  شدند.  ربوده  دیگر  تن  هفت  و  کشته  حلمه  این 
مشخص نیست که این سربازان به گروگان گرفته شده اند 

یا در جریان حمله گریخته اند.
دوش  بر  را  حمله  این  مسوولیت  اطالعیه  نشر  با  طالبان 
گرفته و گفته اند که یکی از مهاجمان این گروه کشته و دو 

تن دیگر زخمی شده اند.
افغانستان  رییس جمهور  کرزی  حامد  حادثه،  این  پی  در 
سفر خود را به سریالنکا لغو کرد. دفتر ریاست جمهوری 
»رییس جمهور  است:  گفته  اعالمیه یی  در  افغانستان 
افغانستان از این حادثه غم انگیز متاثر است؛ بر این اساس، 
او سفر رسمی خود را به سریالنکا به تعویق انداخته است«.
مهاجمان  میان  در  که  گفته اند  افغانستان  امنیتی  مقامات 

طالبان، خارجی ها نیز حضور داشته اند.
ماه  پنج  طی  امنیتی  نیروهای  علیه  حمله  شدیدترین  این 
گذشته به شمار می رود. ماه سپتمبر نیز جنگجویان طالبان 
در عملیات کمین علیه نیروهای ارتش در والیت بغالن در 

شمال افغانستان 18 نیروی افغان را کشتند. 
سخنگوی وزارت دفاع گفته که این حمله یی سازماندهی 

شده توسط دستگاه های استخباراتی خارجی بوده است.
در این حال، والی کنر از همکاری برخی از نیروهای ارتش 
پایگاه ارتش  به  افراد مسلح طالبان در حمله  با  افغانستان 

خبر داده است.
همزمان با این حمله، طالبان اعالم کرد به علت پیچیدگی 
اوضاع سیاسی در افغانستان، مذاکرات درباره تبادل اسرا با 

مریکایی ها را متوقف کرده است. 
از سربازان  نفر  بیست  کنر کشته شدن  والی  الملک  شجاع 
تایید کرده و گفته است  نفر دیگر را  و ربوده شدن هفت 

برخی از نیروهای ارتش افغانستان به افراد مسلح طالبان در 
حمله به پایگاه ارتش کمک کرده اند.

خاطر  به  افغانستان  دولت  از  انتقادها  حمله،  این  پی  در 
باال  کشور،  امنیتی  نیروهای  سربازان  خون  به  بی پروایی 

گرفته است.
حکومت افغانستان اخیراً جسد یک مقام ارشد طالبان را با 
هواپیماهای ارتش به شمال افغانستان منتقل کرد و آن را 

طی مراسم ویژه  یی به خاک سپرد.
سپس، حامدکرزی این مقام طالبان را »شهید« خواند.

از  جمعی  با  مجلس  عضو  یک  که  شد  سبب  کار  این 
خون  به  حکومت  بی احترامی  خاطر  به  مدنی  نهادهای 

نیروهای امنیتی کشور، دست به تحصن بزنند.
همچنان، برخی از تحلیلگران به روزنامۀ ماندگار گفته اند 
که شهید خواندن قاتل ده  ها تن از سربازان کشور، جفای 

بزرگ به نیروهای امنیتی و مردم افغانستان است.
امنیتی را به شدت  نیروهای  انگیزۀ  این کار  آنان،  باور  به 
مخالفان مسلح  بلندرفتن روحیۀ  تضعیف می  کند و سبب 

دولت می شود.
زندان  از  را  طالبان  از  هاتن  ده  کرزی  آقای  این  از  پیش 

بگرام آزاد کرد که با واکنش های تند مردم مواجه شد.
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غزنی رسمًا پایتخت...
معرفی  به  توجه  با  خواست  حکومت  از  غزنی  والی 
ده  اسالم«  جهان  فرهنگی  »پایتخت  عنوان  به  غزنی 
میلیون دالر برای توسعه این والیت کمک کند تا پروژه 

هایی که نیمه کاره باقی مانده اند، تطبیق شوند.
در حال حاضر بیش از یک هزار و دوصد بنای تاریخی 
در غزنی و والیت های دیگر کشور در خطر نابودی 

هستند.
سید مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ در این 
برای  تاکنون  که  ورزید  تأکید  نکته  این  به  جشنواره 
نکرده  کمک  اسالمی  کشور  هیچ  بناها  این  بازسازی 
تمدن  به  مربوط  که  بناها  این  نابودی  او گفت  است. 
اسالمی هستند، نه تنها باعث شرمندگی افغانستان بلکه 

باعث شرمندگی کشورهای اسالمی نیز می شود.
سازمان  نماینده  صدری،  داکترعباس  حال  درهمین 
تأکید  )آیسیسکو(  اسالمی  کشورهای  فرهنگی  علمی 
میان  در  دیگر  بار  را  جایگاهش  باید  غزنی  که  کرد 
ظهور  مرکز  که  شهری  بازیابد؛  اسالمی  کشورهای 

چندین امپراتوری بوده است.
برگزاری  از  نیز  غزنی  والیت  باشنده گان  از  شماری 
جشنواره نهایی »غزنی 2013« ابراز خرسندی نمودند 
و از حکومت خواستند تا تمام پروژه های نا تکمیل را 

به پایه اکمال برسانند.
رییس جمهورکرزی نیز طی تماس تیلفونی با مقامات 
محلی این والیت، به تمامی مردم به ویژه مردم غزنی 
از  را  غزنی  والیت  و  گفت  تبریک  را  نامگذاری  این 

درجه دو به والیت درجه اول ارتقا داد.
غزنی در سال دو هزار و هفت میالدی از سوی سازمان 
علمی فرهنگی کشورهای اسالمی »آیسیسکو« در شهر 
طرابلس لیبیا به عنوان پایتخت تمدن اسالم معرفی شد. 
از همان سال تاکنون برنامه های بزرگ توسعه یی در 

این والیت به راه انداخته شده اند.

افغانستان  می گوید:  مجلس  نمایندۀ  سیاووش  بکتاش 
تنها کشوری است که در آن خون دشمنانش به مراتب 

با ارزش تر و با اهمیت تر از خون سپاهش می باشد.
آقای سیاووش که از پنج روز بدین سو در جادۀ داراالماِن 
به  افغانستان  حکومت  بی حرمتی  خاطر  به  کابل  شهر 
قربانی ها و جان فشانی های نیروهای امنیتی کشور، دست 
به تحصن زده است، در مصاحبه یی با روزنامۀ ماندگار 
گفت که دیگر بی حرمتی به خون صدها سرباز مظلوم 
از  را  جان های شان  مردم  از  دفاع  برای  که  کشور  این 

دست داده اند، قابل تحمل نیست.
آقای سیاووش از ریاست جمهوری می خواهد که به پاس 
کشور  از  دفاع  راه  در  امنیتی  نیروهای  قربانی هایی که 
توجه  معلوالن کشور  و  به خانوادۀ شهدا  باید  داده اند، 

الزم صورت گیرد.
در  که  کسانی  می گوید: شهید خواندن  سیاووش  آقای 
چندسال گذشته صدهاتن از سربازان کشور و مردم را به 

قتل رسانیده اند، به هیچ صورت پذیرفتنی نیست.
از  پس  افغانستان  حکومت  که  است  درحالی  این 
کشته شدن وزیر مهاجرین طالبان در پشاور پاکستان، او 

را »شهید و قربانی راه صلح« خواند. 
ارتش  با چرخ بال های  آقای کرزی،  به دستور  همچنان 
جسد این مقام ارشد طالبان به والیت تخار منتقل شد و 
طی مراسم ویژه یی با حضور مقام های محلی و صدهاتن 

از طالبان به خاک سپرده شد.
دنبال  به  را  مردم  تند  واکنش های  حکومت  اقدام  این 

داشت. 
نماینده گان  مجلس  عضو  جوان ترین  سیاووش  بکتاش 
مردم،  قاتالن  خواندن  شهید  که  می گوید  افغانستان 
تضعیف  را  کشور  امنیتی  نیروهای  روحیۀ  به شدت 

می کند.
دفاع  برای  افغانستان  امنیتی  نیروهای  او،  گفتۀ  به 
اما  دارند؛  انگیزه  و  روحیه  به  نیاز  مردم،  و  کشور  از 
انگیزه و روحیه  آن ها  به  که  نه تنها  افغانستان  حکومت 
نمی دهد، بل که دشمنان آن ها و مردم را »شهید و قربانی« 

می خواند. 
بکاش سیاووش به روزنامۀ ماندگار گفت که در آستانۀ 
نیروهای خارجی  از  امنیتی  کامل مسوولیت های  انتقال 
پولیس  ارتش،  نیروهای  افغانستان،  داخلی  نیروهای  به 
اما  دارند؛  روحیه  و  انگیزه  به  نیاز  ما  ملی  امنیت  و 
مخالفان  با  نظام  برخوردهای  و  حکومت  عملکردهای 

مسلح، انگیزه و روحیۀ نیروهای امنیتی را می ُکشد.
ما  کشور  امنیتی  نیروهای  مجلس،  عضو  این  گفتۀ  به 
رییس جمهوری  از  ما  و  هستند  تفقد حکومت  نیازمند 
ارج  کشورمان  مدافعان  قربانی های  به  می خواهیم 

بگذارند.
انتقاد کرد  او از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز 

شفاف  و  روشن  موضع  دولت،  مخالفان  برابر  در  که 
ندارند. 

به حیث یک  او می خواهد  بکتاش سیاووش گفت که 
به  که  هنگامی  تا  و  کند  عمل  مردم  و  دولت  میان  پل 
خواست های او - که عملی کردن آن هم کار ُدشواری 
بر  دست  تحصن  از  نگیرد،  صورت  توجه  نیست- 

نمی دارد.
روزانه ده هاتن از مقام های حکومتی و نیروهای امنیتی 
به  سیاووش  آقای  موضع  از  حمایت  خاطر  به  کشور 
دیدار او می آیند؛ اما تا اکنون حکومت به گونۀ رسمی 

به این خواست آقای سیاووش پاسخ نداده است.
بکتاش سیاووش می گوید که روز گذشته عمرداووزی 
وزیر امور داخله در تماسی به او گفته که خواست های 
او را در نشست شورای امنیت ملی مطرح خواهد کرد.

ادامۀ  صورت  در  که  داد  هشدار  مجلس  عضو  این 
دموکراتیک  و  مدنی  خواست  به  حکومت  بی توجهی 
به  از شهروندان کشور، آن ها دست  او و شمار زیادی 

راه پیمایی خواهند زد. 
ابراز  نیز  کشور  فرهنگی  مدنی-  نهاد  ده ها  همچنان، 
امنیتی  نیروهای  از  حمایت  برای  که  کرده اند  آماده گی 
تحصن  به  دست  سیاووش  آقای  کنار  در  افغانستان، 

بزنند.

والی کنر:

برخی از نیروهای ارتش به طالبان در حمله به پایگاه

 ارتش کمک کرده اند

جنرال جان آلن:

 دولت و ارتش افغانستان بدون حمایت خارجی دوام نمی آورند

بکتاش سیاووش در چهارمین روز تحصنش:

اگر حکومت به خواست های ما توجه نکند راه پیمایی می کنیم



امریکا  با  میانجی گری  کرد،  اعالم  طالبان 
این گروه  بند  امریکایی در  تبادل سرباز  برای 
شبه نظامی با پنج تن از زندانیان ارشد طالبان را 

به حالت تعلیق درآورده است.
ذبیح اهلل  اسوشیتدپرس،  به گزارش خبرگزاری 
اوضاع  نامه یی  در  طالبان  سخنگوی  مجاهد، 
پیچیده سیاسی در افغانستان را عامل این تعلیق 

در مذاکرات معرفی کرد.
»بو برگدال« 27 ساله که از سال 2009 در بند  
طالبان بوده، در فیلم ویدیویی منتشر شده در 
و  است  سالم  و  صحیح  کاماًل   2013 دسمبر 
گمان می رود این نظامی ارتش امریکا در منطقه 

مرزی پاکستان و افغانستان زندانی است.

امریکا  با  غیرمستقیم  مذاکرات  افزود:  مجاهد 
توسط قطر که طالبان در آن یک دفتر سیاسی 

دارد، میانجی گری شده است.
در  اوضاع سیاسی  مسالۀ  به  طالبان  سخنگوی 
افغانستان که به تعلیق این مذاکرات منجر شد 

یا زمان از سرگیری آن اشاره نکرد.
این  از  اطالع  امریکا  خارجه  امور  وزارت 
مذاکرات را رد کرده اما یکی از مقام های دولت 
واشنگتن تایید کرد که مذاکرات غیرمستقیم در 

دست انجام است.
از  همچنان  طالبان  ارشد  مقام های  از  تن  پنج 

سال 2002 در گوانتانامو هستند.
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طالــــــــبان: 

مذاکرات برای آزادی سرباز امریکایی 
به حالت تعلیق درآمد

با  سوچی   2014 زمستانی  المپیک  بازی های 
قهرمانی روسیه به پایان رسید.

المپیک  بازی های  دوره  دومین  و  بیست  در 
زمستانی بیش از 2500 ورزشکار از 88 کشور به 
رقابت با یکیدیگر پرداختند که در نهایت روسیه 
 9 و  نقره  یازده  طال  مدال   13 کسب  با  میزبان 
برنز در جایگاه نخست رده بندی توزیع مدال ها 

ایستاد.
کشور   20 مدال های  توزیع  بندی  رده  جدول 
زیر  شرح  به  سوچی  المپیک  پایان  در  نخست 

است:
1. روسیه 13 طال، 11 نقره، 9 برنز
2. ناروی 11 طال، 5 نقره، 10 برنز
3. کانادا 10 طال، 10 نقره، 5 برنز

4. آمریکا 9 طال، 7 نقره، 12 برنز
5. هلند 8 طال، 7 نقره، 9 برنز
6. آلمان 8 طال، 6 نقره، 5 برنز

7. سویس 6 طال، 3 نقره، 2 برنز
8. بالروس 5 طال، 0 نقره، یک برنز

9. اتریش 4 طال، 8 نقره، 5 برنز
10. فرانسه 4 طال، 4 نقره، 7 برنز
11.لهستان 4 طال، 1 نقره، 1 برنز
12. چین 3 طال، 4 نقره، 72 برنز

13. کره جنوبی 3 طال، 3 نقره، 2 برنز
14. سویدن 2 طال، 7 نقره، 6 برنز

15. چک 2 طال، 4 نقره، 2 برنز
16. اسلوونی 2 طال، 2 نقره، 4 برنز

17. جاپان 1 طال، 4 نقره، 3 برنز

18.فنالند 1 طال، 3 نقره، 1 برنز
19.بریتانیا 1 طال، 1 نقره، 2 برنز
20.اکراین 1 طال، 0 نقره، 1 برنز

21.اسلوواکی 1 طال، 0 نقره، 0 برنز
22. ایتالیا 0 طال، 2 نقره، 6 برنز

23.لتونی 0 طال، 2 نقره، 2 برنز
24.استرالیا 0 طال، 2 نقره، 1 برنز

25. کرواسی 0 طال، 1 نقره، 0 برنز
26.قزاقستان 0 طال، 0 نقره، 1 برنز

روسیه قهرمان المپیک زمستانی شد

ورزشــــــ

له امنیتي ځواکونو...
د نوموړي په وینا، د افغان حکومت هغه کړنه چې د لسګونه زرو ملکي 

د  ورکوي،  لقبونه  شهید  د  سولې  د  ته  قاتلینو  ځواکونو  امنیتي  او  وګړو 

انتقالوي او خواخوږي پرې  امنیتي ځواکونو په چورلکو کې يې جنازې 

ښيي، د افغان ملت د ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو له قربانیانو رسه سرت 

ظلم او جفا ده.

همدارنګه د پوځي چارو څېړونکی نورالحق علومي وايي، که چېرې هغه 

طالب بندیان، چې عديل او قضايي ادارو پرې پرېکړه کړې وي، له بنده 

خوشې يش کوم باک نه لري؛ خو هغه چې د عديل او قضايي ادارو له 

پرېکړو پرته خوشې کېږي خطرناک متامېږي.

نوموړی په دې باور دی، چې حکومت باید له قضا نه ځان لوړ ونه ګڼي: 

)) هغو کسانو ته چې له هېواد نه د دفاع په الره کې شهیدانېږي، شهید ویل 

ښه خربه ده. خو د افغان ملت او امنیتي ځواکونو قاتلینو ته شهید ویل د 

افغان ځواکونو په روحیه او په قربانیانو بده اغېزه لري.((

ښاغلی علومي په دې اند دی، چې قاتلینو ته باید شهید ونه ویل يش او نه 

یې د حکومت له لوري مراسم ونیول يش.

افغان حکومت ته خربداری!

د وليس جرګې ځینې غړي وايي، چې په کونړ کې پر امنیتي ځواکونو برید 

له طالبانو د  په خپل رس  ته خربداری دی، چې ولې یې  افغان حکومت 

سولې ډنډورې پيل کړي دي.

ښاغيل توخي وویل، په کونړ کې پر امنیتي پوستې د وسله والو برید او د 

شل تنو امنیتي ځواکونو په وژلو رسه پاکستان افغان حکومت ته دا پيغام 

ورساوه، هغه طالبان چې حکومت وررسه د سولې خربې اترې پيل وي، 

هغوی نيش کوالی د سولې خربې پرمخ بوځي.

د ده په وینا، دغه برید دا پیغام ورکړ، چې باید افغان حکومت پاکستان ته 

مخه کړي، هغه طالبان چې اوس یې وررسه د سولې د خربو ناندرۍ پيل 

پاکستان نوی  د  ته  افغان حکومت  دا  او  کړي، نيش کوالی سوله وکړي 

اخطار دی.

افغان حکومت په دې وروستیو کې د مال اغا جان په مرشۍ د طالبانو له 

اماراتو کې د سولې خربې پيل کړي. دغه ډول له دې  په  یوې ډلې رسه 

وړاندې د ولسمرش ویاند ویيل ول، چې ولسمرش له طالبانو رسه جدي 

متاسونه لري.

د افغان ځواکونو غغلت

د پوځي چارو کارپوهان وايي، په دې برید کې افغان ځواکونو له غفلت 

او لټۍ  کار اخیستی دی، ځکه امنیتي ځواکونه په جګړه کې ښکېل دی او 

تل باید چمتووالی ولري.

د پوځي چارو شنناند نورالحق علومي د افغان امنیتي ځواکونو په غغلت 

ډول  دغه  د  کې  حال  هر  په  باید  ځواکونه  امنیتي  وايي،  او  کوي  نیوکې 

بریدونو چمتووالی ولري.

له لټۍ کار  تېرو څو کلونو کې ډېر  په  افغان حکومت  نوموړی زیاتوي، 

اخیستی او دغه ډول پېښې تل د امنیتی ځواکونو له لټۍ رسچینه اخیستې 

ده.

د هغه په باور، امنیتي ځواکونو او افغان حکومت کوم کار چې پیل کړی 

ال پای ته نه دی رسولی، نه له طالبانو رسه کوم اوربند شوی دی، نو په 

باید  دغسې وضعیت کې له یوه رستېري نیولې تر دفاع وزیره پورې ټول 

هر ډول پېښو ته چمتو و اويس، ځکه طالبان چې هر مهال د برید فرصت 

پیدا کړي، برید کوي.

له ماندګار ورځپاڼې رسه یې خربې کولې  نورالحق علومي چې  ښاغيل 

وویل، ځينې کسان په کابل او یا له کابله بهر شته چې د طالبانو کسان دي 

او مرسته وررسه کوي.

له پاکستانه وپوښتئ!

درې ورځې وړاندې پاکستان افغانستان ته له دې امله اعرتاض وکړ، چې 

۲۳ پاکستاين پوځیان په افغان خاوره کې وژل شوي دي. د پوځي چارو 

څېړونکي دغه اعرتاض د پاکستان لپاره رشم او ننګ بويل.

ولې  دغه کسان  وپوښتئ چې  دا  باید  پاکستانه  له  وايي،  ښاغلی علومي 

په افغان خاوره کې ووژل شول، د څه لپاره راغيل او وررسه باید دا هم 

وپوښتل يش چې د چا له خوا نه وژل شوي دي.

افغان  په  یې  پوځیان  وايي،  لپاره رشم دی چې  پاکستان  دا  وینا،  په  ده  د 

خاوره کې وژل شوي دي، ځکه هغوی په کومه اجازه راغيل؟ او افغان 

پوځیان خو ترې خرب هم نه دي او نه دوی وژيل دي. تېره اونۍ د پاکستان 

۲۳ پوځيان د پاکستاين طالبانو له لوري ووژل شول.

برای استخراج مسلکی... 
و  معیاری  شکل  به  آن  استخراج  اگر  اما  است؛ 
مسلکی انجام نشود، اضرار آن از فواید آن بیشتر 
معادن  استخراج  برای  باید  بنابراین  بود؛  خواهد 

سطح آگاهی مردم باال برد شود.
باال  را  آموزشی  کارگاه  این  برگزاری  از  اوهدف 
بردن سطح آگاهی مردم عنوان کرده گفت، برای 
بنابراین  است؛  نیاز  زیادی  زمان  معادن  استخراج 
زیادی  انتظار  معادن  استخراج  برای  باید  مردم 
این  برگزاری  از  هم  ما  اصلی  هدف  و  بکشند 
طریق  از  مساله  همین  انتقال  آموزشی،  کارگاه 

اشتراک کننده گان این ورکشاپ به مردم است. 
میرحیدر تاکید کرد، هدف اساسی این کارگاه که 
هفت بخش دارد، باال بردن آگاهی مردم به وسیله 
سکتور  به  نسبت  ورکشاپ  این  اشتراک کننده گان 

معدن و فواید آن است.
در همین حال، اسداهلل ضمیر معاون پروژۀ مایدس 

برنامه  این  هدف  نخستین  گفت،  خبرنگاران  به 
جامعه  سکتور خصوصی،  آگاهی  بلندبردن سطح 
مدنی و کارکنان وزارت معدن در مورد استتخراج 

معادن افغانستان است.
وی تاکید کرد، دومین هدف این برنامه، برگزاری 
چنین ورکشاپ ها در والیات است تا سطح آگاهی 
برده  باال  معادن  استخراج  مورد  در  والیات  مردم 

شود.
این  هدف  سومین  افزود،  مایدیس  پروژه  معاون 
برنامه، فرستادن یک گروپ چهل نفره از اشتراک 
کننده گان ورکشاپ امروزی جهت آموزش به یکی 

از کشورهای همسایه می باشد.
او همچنان گفت، کسانی که در این کارگاه آموزش 
به  تا  شد  خواهند  فرستاده  والیات  به  اند،  دیده 
و  اضرار  معدن،  استخراج  مورد  در  والیات  مردم 

فواید آن معلومات دهند.
به گفتۀ وی، این کارگاه آموزشی که 250 اشتراک 

یافت،  خواهد  ادامه  روز  دو  برای  و  دارد  کننده 
شامل کارمندان  وزارت معدن، سکتور خصوصی 

و جامعه معدنی است.
ضمن  آموزشی  کارگاه  این  گفت،  همچنان  وی 
اینکه در کابل برگزار می شود در والیت دیگر که 
شامل بدخشان و بامیان است، نیز برگزار خواهد 

شد.
توسعه یی  و  انکشافی  برنامه  یک  مایدس  برنامه 
معادن افغانستان است که توسط حکومت امریکا 
یا یو اس ای دی تمویل می شود که به مدت چهار 
ادامه خواهد یافت و حدود 90 میلیون دالر  سال 

هزینه برمی دارد.
این برنامه دارای سه بخش است که قسمت اول آن 
مربوط به بخش حقوقی وزارت معدن، بخش دوم 
مربوط به تهیه پروژه های معدنی و بخش سوم آن 
برگزاری ورکشاپ برای بلند سطح  آگاهی سکتور 
خصوصی، جامعه مدنی و وزارت معدن می باشد.

عامالن ربودن دو کودک...
 ده روز قبل دو کودک را در ساحه ارزان قیمت 
آن ها  رهایی  بدل  در  و  ربوده  کابل،  در شرق 
دالر  هزار  پنجاه  قربانی،  کودکان  خانواده  از 

آمریکایی تقاضا کردند.
ملی  امنیت  اداره  سخنگوی  شمال،  فرید 
افغانستان به بی بی سی گفت که متهمان اعتراف 
کردند که این کودکان را در ساحه ارزان قیمت 
در شرق کابل ربوده و پس از تجاوز به دختر 
انبار خشت  در یک  را  این دختر  ساله،  شش 
پنهان کردند و همچنین پسربچه را کشته و در 

یک چاه فاضل آب انداختند.
امنیت ملی تصاویری از بازداشتی ها، جسد یک 
قربانی  ساله  دختر شش  مصاحبه  و  بچه  پسر 
تجاوز جنسی را در شبکه های اجتماعی پخش 

کرده است.
آقای شمال می گوید که متهمان پس از این که 
کودکان را ربودند، این دو خواهر و برادر را به 
یک منطقه مخروبه انتقال دادند و چون دختر 
شش ساله جیغ و فریاد راه انداخته، آدم ربایان 
او را لت و کوب کرده و به او تجاوز جنسی 

کرده اند.

در این رویداد سه نفر به عنوان عامالن اصلی 
آدم ربایی و هشت نفر دیگر به دلیل همکاری 

با آدم ربایان بازداشت شده اند.
امنیت ملی  می گوید که آدم ربایان ابتدا تالش 
نشانی های  و  آدرس ها  ارایه  با  که  کردند 

نادرست، نیروهای امنیتی را گمراه کنند.
جمله  از  مشابه  حوادث  اخیر  روزهای  در 

آدم ربایی در کابل بیشتر اتفاق افتاده است.
روز شنبه نیز پولیس ترافیک کابل یک آدم ربا 
کابل  را در غرب  راننده یی  را که می خواست 

برباید، بازداشت کرد.
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روح اهلل یوسف زاده

روز پنج شنبۀ هفتۀ گذشته، کنفرانس اجندای ملی به سلسلۀ 
نشست ها و گفت وگوهایش بر سِر مسایل عمده و اساسی 
افغانستان، سمینار علمی تحقیقِی دیگری را در شهر کابل 
برگزار کرد که در آن جمعی از نخبه گان و اندیشه ورزاِن 
دوربیِن  مقابل  در  سمینار  این  داشتند.  شرکت  کشور 
از  کنجکاو و نکته یاِب شماری  انظارِ  برابِر  رسانه ها و در 
آن صحبت های  در  و  کرد  آغاز  خود  کارِ  به  دانشجویان 
آموزنده یی ایراد شد که جداً ذهِن هر شنوندۀ صاحب ذوق 

و سخن سنجی را به خود جلب می کرد. 
در این سمینار، از تشکیل دولت وحدِت ملی و ملت سازی 
تیوری ها،  از  و  شد  گفته  سخن   گوناگون  زاویه های  از 
تذکر  جهان  در  موفق  و  متفاوت  تجربه های  و  مدل ها 
مناسب  به نسخه یی  این رهگذر،  از  رفت و کوشش شد 
آن  در  موجود  واقعیت های  با  متناسب  و  افغانستان  برای 
آن جا که ملت سازی و دولت سازی  از  یافت. ولی  دست 
و نجات کشور از بحران، موضوِع عمده در طرح اجندای 
ملی ست و بحثی درازدامن می طلبد، ناگزیر در این سمینار 
به میان  سخن  مسیر  این  مشکالِت  و  موانع  از  می بایست 
می آمد و بردبارانه و به صورت علمی و مبتنی بر واقعیت، 
به این موضوع پرداخته می شد تا در نهایت با جمع بندی 
به دست  ـ  موقت  ولو  ـ  مشترک  نتیجۀ  یک  صحبت ها، 
می آمد.  اما همه می دانیم که تمام نشست ها و سمینارها از 
یک سو با محدودیِت زمانی روبه رو اند و از سوی دیگر، 
باید مجالی برای تضارب آراء و نمایِش اندیشه ها فراهم 
آوَرد. مسلمًا این وضعیِت دشوار در برگزاری گفت وگوها 
و سمینار ها، با فراست و صبورِی شرکت کننده گان آن ها، 
می توان  درازمدت  در  این گونه  و  می گردد  آسان  و  سهل 
اقناِع همه گان را حاصل کرد و به نتایجی بزرگ و قطعی 

دست یافت. 
گفتماِن  و  موضوع  هر  نیست  قرار  که  بدیهی ست 
تازه ارایه شده یی، طی یک گردهمایی و گفت وگو به نتیجۀ 
ناشنیده  دیدگاهی  و  این میان، صحبت  در  و  برسد  نهایی 

و  نهایی  مقصود  به  گفتمان  و  رسیدِن هر موضوع  بماند. 
مطلوبش، عالوه بر داشتن آگاهی، مستلزمِ رعایِت فرهنِگ 
از جمله عناصر  گفتمانی ست و طمأنینه، تساهل و مدارا 

عمده و سازندۀ این فرهنگ است. 
پنج شنبۀ اجندای ملی که من  سمینار علمی تحقیقِی روز 
صحبت های  تمامِ  شنوندۀ  و  داشتم  حضور  آن  در  نیز 
صورت گرفته میاِن نخبه گان بودم، با همۀ محتوای جذاب، 
فرهنِگ  سازندۀ  عناصر  ضعِف  از  آموزنده  اش،  و  علمی 
برخی  این سمینار،  در  می کرد.  ما حکایت  میاِن  گفتمانی 
از شرکت کننده گان با عجلۀ فراوان، خواستارِ ارایۀ سخنان 
کم حوصله گی،  با  و  بودند  حضار  به  خود  دیدگاه های  و 
شماری  می شنیدند.  را  دیگران  نقطه نظراِت  و  صحبت ها 
عالقه داشتند بیش از وقِت تعیین شده برای آن ها، صحبت 
کنند و برخی دیگر، می خواستند از جادۀ دیالوِگ منطقی 
بیرون شوند و به تخلیۀ احساسات بپردازند. در این میانه، 
گاهی نزدیک بود یک پرسش و انتقاد، جدل وتنش را بر 
فضای گفت وگو حاکم سازد و سمینار را از مسیر اصلی، 
برنامه و  منحرف کند. حال آن که کنفرانس اجندای ملی، 
نسخه یی نو برای نجاِت افغانستان آرزو کرده که این برنامه 
و نسخه باید از دِل گفت وگوها و مشوره ها به میان بیاید و 

به تدریج فربه گردد. 
نیازمند  گفتمان،  یک  شدِن  رهنمون  مطلوب  ساحِل  به 
است.  گفت وگوکننده گان  فعاِل  شنوایی  و  فراوان  تساهِل 
ما هنوز در ابتدای راهِ گفت وگو و سازنده گی قرار داریم و 
اجندای ملی از این پس میزباِن نشست ها و گفت وگوهای 
گفتمانی مان  اخالِق  رفته رفته  باید  بود.  بی شماری خواهد 
ارتقا یابد و گفت وگوهایی که زیر چتر اجندای ملی دایر 
می شود، ممثِل اخالِق حسنۀ گفتمانی و نهادینه سازِ آن در 
برای  ملی،  اجندای  باشد.  افغانستان  جامعۀ  سطوح  تمام 
آیندۀ کشور جامعه یی را آرزو دارد که در آن تنوع آراء و 
کثرت گرایی، زیر سایۀ فرهنِگ گفت وگو و تساهل و مدارا 
به رسمیت شناخته شده و برای مشکالت در چنین بستری 

پاسخ ارایه می گردد....                         ادامه صفحه 6

له امنیتي ځواکونو رسه جفا اجنـدای ملی و فرهنگ گفتمانی

بـــس ده!
د وليس جرګې ځينې غړي وايي، په کونړ کې د وسله 

والو له لوري پر امنیتي پوستې برید او په کې د شلو تنو 

دی.  ګواښ  نوی  پاکستان  د  ته  افغانستان  کېدل،  وژل 

هغوی وايي، پاکستان غوښتل افغان حکومت ته دا پيغام 

وروسوي، چې د سولې په برخه کې له یوشمېر طالب 

مرشانو رسه خربې اترې پایله نه ورکوي او باید پاکستان 

په جریان کې يش.

همدارنګه پوځي شنناندي وايي، چې په دې برید کې تر 

ډېره افغان ځواکونو غلفت کړی دی. هغوی په دې باور 

دی، چې په دې برخه کې له زندان نه د طالب بندیانو 

خوشې کېدل هم بې اغېزې نه دي.

کونړ  د  والو  وسله  بهرنیو  او  کورنیو  شپه  په  یکشنبې  د 

برید  په پوستې  اباد ولسوالۍ کې د ميل اردو  په غازي 

کړی، چې کابو شل تنه یې وژيل او اته تنه یې له ځانه 

امله  له  پېښې  دې  د  کرزي  ولسمرش  دي.  بېويل  رسه 

رسیالنکا ته خپل سفر ځنډولی دی.

قاتل شهید!

د وليس جرګې یوشمېر غړي او د پوځي چارو کارپوهان 

وايي، د کونړ وروستی برید له زندان نه د طالب زندانیانو 

امنیتي  او  وګړو  ملکي  زرګونه  د  او  کېدو  خوشې  له 

اړیکه  رسه  ورکولو  له  لقب  شهید  د  ته  قاتل  ځواکونو 

لقب ورکړه  د  د شهیدانو  ته  قاتلینو  وايي،  لري. هغوی 

او پر هغوی خواخوږي څرګندول له قربانیانو رسه ظلم 

او جفا ده.

د وليس جرګې غړي حمیدالله توخي ماندګار ورځپاڼې 

ته په مرکه کې وویل، په تېرو څو کلونو کې په وار وار 

افغان حکومت له خپلو زندانونو طالب بندیان خوشې 

کړي، چې بېرته د جګړې لیکو ته ورغيل، ملکي وګړي 

او امنيي ځواکونه یې وژيل دي.

هغه وايي، په دې وروستیو کې افغان حکومت د باګرام 

له زندان نه هم یوشمېر بندیان خوشې کړل، چې په دې 

برخه کې بې اغېزې نه دي....

                                                         ادامه صفحه 7

عدم آگاهی مردم در مورد چگونه گی استخراج 
معدن  وزارت  اساسی  از مشکالت  یکی  معادن 

افغانستان است.
این  اظهار  با  معدن  وزیر  بارکزی  اکبر  محمد 
ما  اساسی  مشکالت  از  یکی  می گوید،  مطلب 
عدم آگاهی مردم در بخش معادن است؛ بنابراین 
باید تالش صورت گیرد تا سطح آگاهی مردم در 

مورد استخراج معادن باال برده شود.
وزیر معدن که در افتتاحیۀ یک کارگاه آموزشی 
سه روز سخن می گفت، تاکید کرد، باید سطح 
آگاهی مردم باال برده شود تا مردم هم از فواید 
معادن و هم از اضرار آن آگاهی پیدا کنند و این 

ورکشاپ هم به همین منظور برگزار شده.
مایدس در  پروژۀ  میرحیدر رییس  مایکل  داکتر 
دارای  افغانستان  گفت،  آموزشی  کارآگاه  این 
معادن فراوانی...                        ادامه صفحه 7

وزارت معدن:
برای استخراج مسلکی معادن سطح آگاهی 

مردم باال برده شود


