
ولسمشرۍ ماڼۍ وایي، چې د ټاکنو شکایاتو په کمېسیون 
کې ورته د دوو بهرنیو وګړو شتون د منلو وړ نه دی او نه 
له  یې  کار  دغه  چې  زیاتوي  خو  شته؛  اړتیا  ته  شتون  یې 

ټاکنو د نړیوالو د څارنې د مخنیوي په موخه نه دی.
د ولسمشر ویاند ایمل فیضي له ماندګار ورځپاڼې سره په 
مرکه کې وویل، چې یاد قانون ال تر اوسه مشرانو جرګې 
نه دی تصویب کړی او په وینا یې چې ال روښانه هم نه ده 

چې مشرانو جرګه به په دې  اړه څه پرېکړه کوي.
به  وروسته  تصویب  له  جرګې  مشرانو  د  وویل،  هغه 
اړه  په دې  ولسمشر  او  راځي  لپاره  توشېح  د  ته  ولسمشر 
په ډېر واضح ډول خپل نظر څرګند کړ او هغه دا چې د 
ټاکنیزو شکایتونو په کمېسیون کې دوه تنه بهرني وګړي 

د ملي حاکمیت خالف دي.
نوموړي زیاته کړه، د هېڅ...            ادامه صفحه 7
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

مارگ گروسمن:

دیورندرابهرسمیتمیشناسیم

نهادهای مدنی از عدم پیگرد عدلی و قضایی عامالن خشونت 
انتقاد کردند. این نهادها می گویند فرهنگ معافیت  علیه زنان 
افزایش  کاهش،  جای  به  زنان  علیه  خشونت  تا  شده  سبب 

یابد.
روز  افغانستان«  مدنی  جامعه  »مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 
شنبه در یک کنفرانس مشترک که از سوی نهادهای مدنی و 
کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مجلس نماینده گان برگزار 
شده بود، گفت که آنچه در برابر زنان انجام می شود، خشونت 
نه بلکه جنایت است: »در هیچ جامعه انسانی و اسالمی غیر از 
افغانستان شما سراغ ندارید که در برابر سر بریدن زنان بی گناه، 
پایان  تا  از رییس جمهور کشور  اختیار شود که  خاموشی یی 
ترین نفر کاماًل در سکوت زنده گی...    ادامه صفحه 6

و  محلی  مقام های  برخی  که  می گوید  پاکستان 
طالبان  از  افغانستان،  شرق  و  جنوب  در  استخباراتی 

پاکستانی حمایت می کنند. 
محمد صادق، سفیر پاکستان در کابل گفته است: برخی 
استخباراتی در سطح محلی هستند  افراد سازمان های 
من  می کنند،  حمایت  پاکستانی(  )طالبان  آن ها  از  که 
فکر نمی کنم که سیاست دولت افغانستان چنین چیزی 
باشد؛ اما افرادی در دولت افغانستان و تشکیالت این 
از آن ها حمایت می کنند زیرا بدون  کشور هستند که 
حمایت آن ها نیروهای طالبان امکان تحرک آزادانه در 

این منطقه را ندارند.
پاکستان  ارتش  علیه  کنر  والیت  والی  کرد:  تاکید  او 
اعالم مبارزه کرده است، اما حقیقت این است که وقتی 
والی والیتی چنین چیزی می گوید ما انتظار داریم که 

دولت افغانستان با این والی برخورد کند.
فضل  آن ها)موالنا  که  است  آشکار  کاماًل  افزود:  وی 
ما  هستند.  )افغانستان(  اینجا  پاکستانی(  طالبان  و  اهلل 
گزارش های تایید شده یی داریم افرادی که در پاکستان 
حمله اجرا کردند و زخمی شدند به اینجا آورده شده 
و ما مکان هایی که آنها در آن تحت معالجه قرار دارند 

را شناسایی کرده ایم.
وی خاطرنشان ساخت که...       ادامه صفحه 6

رییس مجتمع جامعة مدنی:

عامالنخشونتعلیه
زنانمجازاتنمیشوند

خواست سفیر پاکستان از دولت افغانستان:

باوالیکنربرخوردکنید

وزارت خارجه:

رهبرانطالبانباپاسپورتپاکستانیبهعربستانمیروند

ولسمشرۍ ماڼۍ:

په ټاکنو کې د حکومت د نه السوهنې ضمانت شتون لري

»پی.آر.
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حمايت

اسالمآباداز
پروسةصلح
افغانستانشد

در برگ ها

آجـندای
مـلی

عربستان سعودی برای نخستین بار تصمیم گرفته تا بین 
افغانستان و طالبان میانجیگری کند. وزارت  حکومت 
خارجه افغانستان می گوید قرار است رهبران طالبان با 

پاسپورت پاکستانی به عربستان بروند.
وزارت  مقام های  می گوید  افغانستان  خارجه  وزارت 
حمایت  افغانستان  صلح  پروسه  از  عربستان  خارجه 

جدی خود را اعالم کرده اند.
روز  خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
که  گفت  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در  یکشنبه 

وزیران خارجة افغانستان، پاکستان و عربستان سعودی 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  حاشیه  در 

گفت وگوهای مهمی داشته اند.
آقای موسی زی گفت: »رهبران طالبان، مقامات ارشد 
طالبان در پاکستان هستند و اگر قرار باشد که آن ها با 
صلح،  عالی  شورای  نمایندگان  با  و  افغانستان  دولت 
مذاکرات عملی را انجام دهند، باید آن ها بتوانند به یک 
کشور سومی سفر کنند و در جریان سفرشان مصوون 
باشند«....           ادامه صفحه 6

صفحه6



دولت ایاالت متحده امریکا اعالم داشته است که 
بر مبنای موافقت نامة استراتژیک میان افغانستان و 
ایاالت متحده، فعالیت گروه های بازسازی والیتی 

)PRT( را در افغانستان متوقف می نماید.
به  که  می شود  اعالم  شرایطی  در  تصمیم  این 
متحدة  ایاالت  افغانستان،  دولت  رهبری  تازه گی 
اعمال  و  روانی  جنگ  راه اندازی  به  را  امریکا 
کردِن  وادار  هدف  به  غیرمستقیم  فشارهای 
طرف افغانستان به تمکین در برابر خواست های 
ایاالت متحده امریکا در چانه زنی های مربوط به 
توافق نامه امنیتی یي که قرار است در سال آیندة 
میالدی میان دو طرف به امضا برسد، متهم کرده 

است.
زودهنگام  انحالل  از  کنونی،  شرایط  در  اما 
گروه های بازسازی والیتیـ  به هر دلیلی که باشد 

ـ چه گونه پیامدهایی می توان انتظار داشت؟ 
گروه های  ایجاد  دالیل  از  یکی  که  آن جایی  از 
نظامی  نیروهای  جنب  در  والیتی  بازسازی 
تامین  والیت ها،  در  مستقر  مختلف  کشورهای 
عنوان  مردم  و  نیروها  این  میان  روابط  تداوم  و 
شده بود، از بهار سال1390 خورشیدی که روند 
آغاز  افغانستان  در  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
حضور  با  متناسب  هم  گروه ها  این  نقش  شده، 
یا  یافته،  کاهش  والیت ها  در  خارجی  نیروهای 

کاماًل متوقف شده است.
 اگرچه این موضوع تا اکنون به صورت رسمی 
اعالم نشده؛ اما گفته می شود که در حال حاضر 
و  والیت ها  از  بسیاری  در  گروه ها  این  فعالیت 
مناطقی که روند واگذاری مسوولیت های امنیتی 
به  گردیده،  عملی  نسبی  یا  کامل  صورت  به 
می رود  انتظار  و  یافته  کاهش  چشم گیری  طرز 
سوی  از  که  گروه ها  این  از  بسیاری  دروازة  که 
اعضای ایساف به استثنای ایاالت متحدة امریکا 
تمویل می شوند، پیش از فرا رسیدن سال 2014 
پنتاگون، 12  تازة  بر مبنای تصمیم  بسته شود و 
نیز تا پایان روند  تیم پی.آر.تی متعلق به امریکا 
انتقال لغو خواهند شد که به این صورت اگرچه 
یکی دیگر از خواست های بزرگ دولت افغانستان 
امریکا  متحدة  ایاالت  به ویژه  جهانی  جامعة  از 
نهادهای  که  پرسش  این  اما  می شود،  برآورده 
محلی توانایی و ظرفیت پر کردِن جای خالی این 
نهادها را دارا اند یا خیر، همچنان پاسخ خود را 

در میان گزینه های منفی جست وجو می کند.
رییس جمهور کرزی از حدود سه سال به این سو 
به  تا  است  خواسته  جهاني  جامعة  از  همواره 
موجودیت ساختارهاي موازي با حکومت وی، 

و گروه هاي  امنیتي  مانند شرکت هاي خصوصي 
گفته  هم  باری  و  دهند  پایان  والیتي،  بازسازي 
باشند،  به پي.آر.تي  ها  بود، والي هایي که متکي 

والیت کرده نمي توانند.
بازسازي  گروه هاي  ایجاد  از  هدف  آغاز،  در 
والیتي در کنار کمک به توسعة زیرساخت هاي 
این  رابطة  تداوم  تامین و  اقتصادي؛  اجتماعي و 
نیروها با مردم در محالتي که نیروهاي بین المللي 
در چوکات ناتو/ ایساف حضور دارند؛ بیان شده 
بود و در بیشتر موارد هم این گروه ها در محالت 
تمویل  و  شده  ایجاد  کشورهایي  همان  توسط 
این  نظامي  نیروي  از  بزرگي  بخش  که  مي شود 

کشورها در آن والیت مستقر شده بودند.
در هفت سال گذشته )از سال 2005 که فرماندهی 
نیروهای ایساف به سازمان ناتو سپرده شد(، 27 
امریکا،  ایاالت متحدة  از  بازسازی والیتی  گروه 
دیگر شرکای  و  ایتالیا  فرانسه،  آلمان،  انگلستان، 
ناتو در بخش های مختلف کشور مشغول فعالیت 
بوده و صدها میلیون دالر را در بیشتر موارد به 
گونة مستقیم و به دور از دست درازی های مقام ها 
و  بازسازی  پروژه های  در  محلی  زورمندان  و 
توسعه یی در روستاها و مناطق دوردست کشور 
گاه گاهي  رویکرد  این  و  رسانده اند  مصرف  به 
مسووالن  و  والیان  از  شماری  تند  واکنش های 

محلي را نیز در پی داشته است.
با  که  بوده  گونه یي  به  گروه ها  این  کار  شیوة 
راه اندازي برنامه هاي توسعه یي و کمک به مردم 
در عرصه هاي مختلف از یک سو در یک ارتباط 
جانب  از  و  باشند  داشته  قرار  آنان  با  دوجانبه 
ادارة  که  کنند  ارایه  مردم  به  را  خدماتي  دیگر، 
ناتوان  آن  انجام  از  یا  موارد  بسیاري  در  محلي 
بوده یا هم عالقه یي به آن بخش ها از خود نشان 

نمي دهند.
والیتي  بازسازي  گروه هاي  میان  هماهنگي  نبود 
و ادارة محلي، یکي از نواقص کار پی.آر.تی ها 
برشمرده شده و شماري از نهادهاي حکومتي به 
ویژه وزارت هاي معارف و صحت عامه، همواره 
از نحوة پیشبرد پروژه هاي عمراني مانند ساخت 
مکتب ها و شفاخانه ها توسط این گروه ها شکایت 
داشته و گفته اند که بسیاري از این پروژه ها بدون 
هماهنگي و مشوره با این وزارت ها انجام مي شود 
و شیوه هاي داوطلبي، سپردن و اجراي پروژه ها 

نیز توسط آنان، فساداندود عنوان شده بود.
اگرچه لغو پي.آر.تي ها را نمي توان از زدوبندهاي 
سیاسي میان افغانستان و امریکا جدا انگاشت، اما 
در  افغانستان  دولت  رهبری  اصرار  شک  بدون 

پیوند با لغو پی.آر.تی ها در سه سال گذشته را 
رییس جمهور  اطرافیان  وسوسه هاي  با  می توان 
کرزی و شماري از والي ها که از پروژه هاي انجام 
شده توسط گروه هاي بازسازي والیتي، سهم هاي 
کالن نصیب شان نشده و به این صورت از این 

گروه ها دل خوشي نداشته اند، مرتبط دانست.
پی.آر. کار  در  است  ممکن  که  نواقصي  تمام  با 

به  گروه ها  این  اما  باشد،  داشته  وجود  ها  تی 
ظرفیت پروری  عمرانی،  پروژه های  راه اندازي 
در  که  مي پردازند  بخش هایي  در  آگاهی دهی  و 
موارد ذهن و ضمیِر مسووالن حکومتي  بیش تر 
در سطح کشور و ارگان هاي محلي، یا در تضاد 
در  موجود  ظرفیت هاي  هم  یا  دارد  قرار  آن  با 
نهادهاي خدمات عامه در کشور، تالش موثر و 

بهینه در این عرصه ها را برنمي تابد.
بردِن ظرفیت رسانه هاي  بلند  راستاي  در  تالش 
برگزاري  طریق  از  والیت ها،  در  به ویژه  آزاد 
دوره هاي آموزشي براي بلند بردِن سطح آگاهي ها 
دست اندرکاران  فنِي  و  حرفه یي  توانایي هاي  و 
و  تجهیزات  و  ابزارها  ناحیة  از  آنان  تجهیز  و 
نیازمندي هاي نشراتي شان، بخشی از فعالیت های 
بسیاري  درحالي که  است؛  بوده  ها  پی.آر.تی 
توجهي  امر  این  به  تنها  نه  محلي  مسووالن  از 
نفع  به  را  آزاد  رسانه هاي  رشد  بلکه  نداشته اند، 
خویش نمي دانند و رسانه ها را چیزي بیش تر از 
تعریف و  آنان  از  وسایلي که همیشه و همواره 

تمجید کنند؛ نمي خواهند.
مناطق  دوردست ترین  به  سفر  با  ها  پي.آر.تي 
بلند  راستاي  در  کشور  امن  ساحات  در  به ویژه 
بخش هاي  دیگر  و  زنان  ظرفیت هاي  بردِن 
برنامه هایی را عملی می کنند  آسیب پذیر جامعه، 
که نهادهاي حکومتي هنوز تا رسیدن به وضعیتي 
که به تنهایي بتوانند یا بخواهند چنین برنامه هایي 
دارند.  زیادي  فاصله هاي  کنند،  راه اندازي  را 
این گونه فعالیت هاي پي.آر.تي ها، سطح توقعات 
باال  را  عامه  نهادهاي خدمات  و  از دولت  مردم 
مي برد و هنگامي که مسووالن محلي توانایي هاي 
خود را در تناسب به سطح توقعات مردم پایین 
ارزیابي مي کنند، یگانه راهي که پیش روي خود 
پي.آر.تي  برابر  در  توطیه چیني  همانا  مي بینند، 
رییس جمهوری  نزدیکان  از  شماری  و  است  ها 
همین  تاثیر  زیر  او  که  کرده اند  اذعان  هم 
وسوسه های شماری از والی ها و پشتیبانان آنان 
در ارگ ریاست جمهوری، در برابر پي.آر.تي ها 

موضع گیری های تند داشته است.
 جدا از این که چه عوامل دیگری در روند انحالل 
گروه های بازسازی والیتی دخیل دانسته شود و 
حکومت افغانستان نیز این رویکرد را در محور 
توافق نامة استراتژیک میان افغانستان و امریکا و 
کرده  تعریف  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند 
در  مردم  صورت  هر  در  که  آن جایي  از  است، 
و خدماتي  به کمک ها  مناطق کشور  از  بسیاري 
ارایه  والیتي  بازسازي  گروه هاي  سوي  از  که 
مي شود، به شدت نیازمند اند و نهادهاي حکومتي 
افغانستان دست کم در کوتاه مدت توانایي و ارادة 
عرضة این خدمات را به مردم ندارند، بخش قابل 
توجهي از مردم از خدمات حداقلی این نهادها 
محروم  می شوند و اگر منفعتی نیز از ناحیة بسته 
نصیب  باشد،  متصور  ها  پی.آر.تی  درب  شدن 
طالبان/ هراس افگنان و شماري از دالالن سیاسي 

ـ ایدیولوژیک خواهد شد.
بازسازي  گروه هاي  مصارف  این که  به  توجه  با 
کشورهاي  خود  توسط  مستقیمًا  والیتي 
این  از  بسیاري  و  می شود  تامین  کمک کننده 
برنامه هاي  باالي  نظارت  سیستم هاي  کشورها 
پي.آر.تي هاي شان در افغانستان را دارا مي باشند، 
روند  در  فساد  موجودیت  نمي توان  که  هرچند 
کرد؛  رد  نیز  را  والیتي  بازسازي  گروه هاي  کار 
به  نفعي  اگر  گروه ها  این  که  کرد  ادعا  مي توان 
مردم و دولت افغانستان نداشته باشند ـ که قطعًا 
چنین نیست ـ، یک چالش بزرگ در برابر تمثیل 
افغانستان  کنونی  دولت  سوی  از  ملی  حاکمیت 

هم نیستند.
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حشمت اهلل  رادفر

»پی.آر.تی«ها

»دی.دی.آر«میشوند؟
 

بین المللی  کارمندان  با حضور  ریاست جمهوري  مخالفت 
حالي که  در  آن هم  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون  در 
رسیده،  تصویب  به  افغانستان  نماینده گان  مجلس  توسط 
نگراني هاي شدیدي را میان مردم و جریان هاي سیاسي به 

وجود آورده است.
حاال این نگراني و این برداشت بار دیگر مطرح شده که 
جناب حامد کرزي در تالش است در صورتي که انتخابات 
ریاست جمهوري برگزار شود، به تقلب سازمان دهي شده و 
که  مي رسد  نظر  به  این رو،  از  بزند.  دست  مدیریت شده 
یگانه راه براي عملي نشدِن این خواهش و خواسِت آقاي 
کرزي براي تسلط کامل داشتن بر کمیسیون شکایت هاي 
از  دفاع  براي  نماینده گان  مجلس  ایستاده گي  انتخاباتي، 

مصوبة خویش است.
اگر مخالفت آقاي کرزي هم چنان بر حضور نماینده گان 
سازمان ملل در کمیسیون شکایت هاي انتخاباتي ادامه یابد، 
این  دروازة  که  مي رسد  فرا  هم  روزي  که  نیست  شکي 
کمیسیون به روي این نماینده گان بسته شود و این همه 
زیر شعار حفظ تمامیت ارضي و منافع ملي و حاکمیت 
ملي... صورت مي گیرد؛ در حالي که اگر حمایت نیروهاي 
خارجي را از بر و دوِش آقاي کرزي برداریم، دیگر توان 
و شهامتي براي او باقي نمي ماند که حتا یک روز را در 

ارگ به شب برساند.
از طرف دیگر، این مخالفت آقاي کرزي با حضور خارجي ها 
بازارگرمي  انتخاباتي، یک نوع  در کمیسیون شکایت هاي 
براي فریِب مردم است و او آن قدرهاهم نمي تواند مخالِف 
شکایت هاي  کمیسیون  در  بین المللي  نماینده گان  حضور 
انتخاباتي باشد؛ زیرا او به ساده گي مي تواند با خارجي هایي 
بیاید،  کنار  باشند  مي داشته  حضور  کمیسیون  آن  در  که 

چنان  که در گذشته هم چنین بوده است.
کمیسیون  در  خارجي  نماینده گان  حضور  اگرچه   
افشاي  و  گرفتن  باال  سبب  انتخاباتي،  شکایت هاي 
تقلب هاي گسترده در انتخابات ریاست جمهوري شد؛ اما 
دوم  دور  به  رفتن  از  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  آن که  از  بعد 
انتخابات خودداري کرد و آقاي کرزي خودش را پیروز 
میدان معرفي نمود، هیچ کاري از دست اعضاي بین المللي 

کمیسیون شکایت هاي انتخاباتي برنیامد.
با این هم، حضور نماینده گان بین المللي در کمیسیون  اما 
است.  برخوردار  ویژه  اهمیِت  از  انتخاباتي،  شکایت هاي 
آن ها باید نظارت شان را از چه گونه گي برگزاري انتخابات 
داشته باشند و این کار را در نهایِت صداقت و ایمان داري 

انجام دهند. 
انتخابات سال  با توجه به چگونه گي   شاید آقاي کرزي 
2009، مي ترسد که این بار مهندسِي او براي تقلب، کارساز 
نماینده گان  دیگر حضور  بار  این که  هم  یا  و  نشود  واقع 
رو  پیش  انتخاباِت  در  او  براي  دیگري  دردسر  خارجي، 

ایجاد کند. 
برگزاري  که  کند  سوال  کرزي  آقاي  از  کسي  چه  اما 
کمک هاي  و  بین المللي  جامعة  حمایت  بدون  انتخابات 
آن ها چه گونه امکان دارد، و حضور دو نمایندة خارجي 
بر  خطري   چه  شکایت ها،  بررسي  کمیسیون  در  آن هم 

سالمت انتخابات مي تواند داشته باشد؟
مسایلي،  چنین  طرح  با  کرزي  آقاي  که  است  واضح 
مي خواهد ذهنیت ها را منحرف کند؛ زیرا او نیک مي داند 
که مردم در صورت حضورِ او بر کرسي ریاست جمهوري، 
انتظار انتخاباتي شفاف را ندارند و شاید نهادهاي مدني و 
سیاسي نیز خواستار برگزاري انتخابات بدون سایة کرزي 
شوند. بنابراین براي این که مردم با خاطري جمع به سوي 
آقاي  از هم اکنون  باید  بروند،  انتخابات ریاست جمهوري 
کرزي آماده گي اش را براي کنار رفتن از قدرت در چندماهِ 
چیزي ست  این  و  کند  اعالم  انتخابات،  برگزاري  از  قبل 
سیاسي  و  مدني  نهادهاي  هم  و  افغانستان  مردم  هم  که 
کشور بر سِر آن اتفاق نظر دارند، چرا که مي دانند هر نوع 
انتخابات در زیر سایة سرد جناب رییس جمهور، قطعًا به 
بي راهه کشیده مي شود و هیچ تضمیني وجود ندارد که او 
و تیمش از همة امکانات و منابع دولتي، به نفع نامزد مورد 

نظرشان استفاده نکنند.

سایةسردکرزيبرسر
انتخابات
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خاندانواطرافیانقذافی
کجاهستند؟

یک سال بعد از به دام افتادن و مرگ خونین معمر قذافی، 
رهبر پیشین لیبیاا، در 20 اکتبر 2011بر سر بازماندگان 
نزدیکش چه آمده است؟ در جریان  یاران  او و حلقه 
معتصم  جمله  از  قذافی،  پسران  از  تن  سه  لیبیا،  قیام 
قذافی، مشاور امنیت ملی سابقش، کشته شدند. معتصم 
شورشیان  به دست  پدرش  مرگ  روز  همان  در  قذافی 
از  که  قذافی  خانواده  اعضای  از  دسته  آن  شد.  کشته 
حوادث آن موقع جان سالم بدر بردند، سرنوشت های 
متفاوتی پیدا کردند. بیوه او به الجزایر پناه برد، و سیف 
االسالم، پسر و جانشین احتمالی او، در لیبیا زندانی و 

در انتظار محاکمه است.

   صفیه قذافی )همسر(
فرزند  هشت  از  نفر  هفت  مادر  فرکاش  صفیه 
»به دالیل  که  پیش  سال  یک  از  و  است  قذافی  خونی 
بشردوستانه« به الجزایر پناه برد، در این کشور زنده گی 
می کند. او به همراه دخترش عایشه و پسری که قذافی از 
همسر اولش – فاتحه – داشت، روز 29 اوت همزمان 
با افتادن کنترل طرابلس بدست شورشیان، وارد الجزایر 
شد. گمان می رود که او در شهر سطاوالی در نزدیکی 
الجزیره، و تحت تدابیر امنیتی در ویالیی زنده گی  کند، 
اظهار  از  که  داده  اکید  دستور  او  به  الجزایر  دولت  و 
لیبیا  امور  در  دخالت  و  عمومی  انظار  در  سیاسی  نظر 

خودداری کند.
   محمد قذافی )پسر(

بسیار  بود،  رفته  پیش  دیگری  طور  اتفاقات  روند  اگر 
به  لندن  در  را  گذشته  تابستان  محمد  که  بود  ممکن 
از  پیش  او  بگذراند.  المپیک 2012  بازی های  تماشای 
بود.  کشور  این  المپیک  ملی  کمیته  رییس  لیبیا،  ترک 
شدن  مسلط  از  بعد  قذافی  ارشد  پسر  عوض،  در  اما 
از  که  است  سال  یک  از  بیش  طرابلس،  به  شورشیان 
فرزند  او  می کند.  زنده گی  الجزایر  در  و  گریخته  لیبیا 
فاتحه، همسر اول قذافیست، و ریاست شرکتی را که 
کنترل شبکه تلفن همراه و ماهواره های لیبیا را در اختیار 
دارد، در دست داشت. دیوان بین المللی کیفری او را به 
جرمی متهم نکرده و گمان نمی رود او در تالش ها برای 

سرکوب قیام سال پیش نقش مهمی ایفا کرده باشد.
   سیف االسالم قذافی )پسر(

بعد  ماه  یک  سیف االسالم،  سابق،  احتمالی  جانشین 
شهر  در  زمان  آن  از  و  افتاد،  به دام  پدرش  مرگ  از 
لیبیا در حبس است.  کوهستانی زنتان در شمال غربی 
اقتصاد لندن )ال اس ای(  او که فارغ التحصیل مدرسه 
است، موضوع اختالفی دنباله دار میان دیوان بین المللی 
کیفری و مراجع قضایی لیبیاایی است. دیوان بین المللی 
بشریت  علیه  جنایت  به اتهام  را  او  می خواهد  کیفری 
باید  او  می گویند  لیبیاایی  دادگاه های  اما  کند،  محاکمه 
در خود این کشور محاکمه شود. بنظر می رسد دستگاه 
تاریخی  هنوز  اما  باشد،  جدال  این  پیروز  لیبیا  قضایی 
است. گزارش  نشده  تعیین  او  محاکمه  برگزاری  برای 
شده که برای نگهداری او، زندانی مجهز و مدرن، که 
یک زمین بسکتبال کامل و آشپز شخصی هم دارد، در 

طرابلس تدارک دیده شده است.
   سعدی قذافی )پسر(

فوتبال  فدراسیون  ریاست  سابقا  که  قذافی  سعدی 
کشور  این  ویژه  نیروهای  فرماندهی  همچنین  و  لیبیا، 
را در دست داشت، به نیجر پناهنده شده است. او که 
این  در  رسیده،  نیجر  به  آفریقا  از صحرای  گذشتن  با 
کشور در یک مهمان خانه دولتی در شهر نیامی زنده گی 
می کند. سعدی شهرتش را مدیون دوران کوتاهیست که 
در لیگ فوتبال دسته اول ایتالیا بازی می کرد. البته دوران 
بازی او در این تیم بخاطر یک آزمایش دوپینگ مثبت، 
و همچنین سبک زنده گی و خوشگذرانی هایش کوتاه 

رد  را  او  استرداد  برای  لیبیا  درخواست های  نیجر  شد. 
کرده، و وزیر دادگستری این کشور گفته او در صورت 
بازگشت به لیبیا »قطعا به اعدام محکوم خواهد شد«. در 
ماه سپتامبر، پلیس بین الملل )اینترپل( یک »اعالن قرمز« 
در مورد او صادر کرد، و به این ترتیب کشورهای عضو 
دسامبر  هستند.  او  دستگیری  به  موظف  سازمان  این 
از  حلقه ای  گفتند  مکزیکی  مقامات  هم  گذشته  سال 
قاچاقچیان را کشف کرده اند که سعی داشته اند سعدی 

قذافی را با نامی ساختگی به مکزیک بیاورند.
   هانیبال قذافی )پسر(

هانیبال پنجمین پسر معمر قذافی و صفیه فرکاش است. 
اوت  ماه  که  باشد  بوده  کاروانی  در  او  می رود  گمان 
شورشیان  اینکه  از  پیش  او  شد.  الجزایر  وارد  گذشته 
از  دفاع  مسوولیت  بگیرند،  بدست  را  طرابلس  کنترل 
شهر غریان در جنوب پایتخت را برعهده داشت. هانیبال 
یک ملوان و دریانورد آموزش دیده بود و مشاور ارشد 
هیأت مدیره شرکت ملی حمل و نقل دریایی بود. رفتار 
بارها  او،  و خوشگذرانی های  پراشتباه  و  تجمل گرایانه 
نامش را به صفحه اول مطبوعات کشاند. او یک بار هم 
بخاطر رانندگی در حال مستی با پورشه اش در خیابان 
شانزلیزه پاریس دستگیر شد. یک بار هم بخاطر حمله 
اختالف  بروز  باعث  سوئیس،  در  هتلی  کارمند  دو  به 
نتیجه  در  که  شد،  لیبیا  و  کشور  این  میان  دیپلماتیک 
آن پدرش دو بازرگان سوئیسی را به زندان انداخت و 

تحریم هایی اقتصادی علیه این کشور وضع کرد.
   عایشه قذافی )دختر(

عایشه تنها دختر خونی معمر قذافی است. او به همراه 
مادر و برادرش به الجزایر پناهنده شد. سه روز بعد از 
ورودش به الجزایر، اعالم شد که صاحب نوزاد دختری 
صفیه  مادرش  احترام  به  را  نوزاد  نام  او  است.  شده 
گذاشت. با اینکه دولت الجزایر عایشه را شدیدا تحت 
نظر دارد و سعی دارد او را ساکت نگاه دارد، اما او از 
طریق یک شبکه تلویزیونی سوری از مردم لیبیا خواسته 
که علیه دولت جدید این کشور »بپا خیزند«. او همچنین 
بنام نیک کافمن استخدام کرده و  اسرائیلی  یک وکیل 
او را مأمور کرده که از دیوان بین المللی کیفری بخواهد 
لیبیایی  رسانه های  کند.  تحقیق  پدرش  مرگ  درباره 
گزارش داده اند که در هنگام بازی اخیر تیم های ملی 
فوتبال الجزایر و لیبیا، او از الجزایر طرفداری می کرده و 

می گفته که تیم جدید لیبیا »او را نمایندگی نمی کند«.
   حنا قذافی )دخترخوانده(

سرهنگ قذافی مدت ها ادعا می کرد که دخترخوانده اش، 
حنا، در حمله هوایی امریکا در سال 19۸۶ میالدی در 
هجده ماهگی کشته شده است. اما از زمان انقالب لیبیا 
شواهدی بدست آمده که نشان می دهد حنا هنوز زنده 
نامعلوم  حاضر  حال  در  وضعیتش  که  هرچند  است، 
چندین  را  حنا  آمده  بدست  ویدئویی  تصاویر  است. 
سال پس از حمله هوایی آمریکا در حال بازی با پدر 
و برادرانش نشان می دهد. اسناد پیدا شده در مجموعه 
باب العزیزیه قذافی هم حاوی مدارک پزشکی و حتی 
یک گواهی تحصیلی بنام حنا معمر قذافی 
است. منابع رسانه ای لیبیا گزارش می دهند 
و  است  پزشکی  مدرک  دارای  حنا  که 
کار  طرابلس  پزشکی  مرکز  در  سال ها 

کرده است.
پیشین  ابراهیم )سخنگوی  موسی     

دولت(
درباره موسی ابراهیم، که چهره حکومت 
تقریبا  بود،  بین المللی  رسانه های  در  لیبیا 
هیچ اطالعاتی وجود ندارد. او تقریبا هر 
روز با خبرنگاران صحبت می کرد و حتی 
شده  پایتخت  وارد  شورشیان  که  زمانی 
که  می داد  اطمینان  خبرنگاران  به  بودند، 
آقای  پیروز خواهد شد.  قذافی  حکومت 
ابراهیم با قذافی هم قبیله ای بود و در چند 
است.  کرده  تحصیل  بریتانیایی  دانشگاه 
اوادعا می کرد که 15 سال در لندن زنده گی 
پیش  درست  بار  آخرین  او  است.  کرده 
دولت  مخالفان  بدست  طرابلس  اینکه  از 
شایعات  زمان،  آن  از  شد.  دیده  بیفتد، 
شده،  منتشر  او  دستگیری  درباره  زیادی 
که آخرین مورد آن به ژانویه 2012 )دی 
شایعات  این  همه  اما  برمی گردد.   )1390

اشتباه از آب درآمده اند.
   عبداهلل السنوسی )رییس سابق دستگاه امنیتی(

قذافی،  معمر  امنیتی  دستگاه  رییس  السنوسی،  عبداهلل 
لیبیا  به  را  او  در سپتامبر 2012  موریتانی  که  زمانی  از 
بعد  او  می شود.  نگهداری  طرابلس  در  داد،  تحویل 
ترک  از  بعد  و  گریخت،  لیبیا  از  گذشته  سال  قیام  از 
نواکشوت  به  ورود  به محض   2012 مارچ  در  مراکش 
)پایتخت موریتانی( دستگیر شد. بعد از دستگیری او، 
دولت لیبیا درخواست های متعددی به موریتانی تسلیم 
او شد. در جون 2011 دیوان  استرداد  کرد و خواهان 
بین المللی کیفری حکم جلب او را به اتهام جنایت علیه 
بشریت صادر کرد. او متهم شده که این جنایات را در 
قیام   طول  در  مخالفان حکومت  اصلی  پایگاه  بنغازی، 
در لیبیا، مرتکب شده است. عالوه بر این، او به موارد 
متعدد نقض حقوق بشر متهم شده است. از جمله آن 
می توان به نقش او در قتل عام بیش از 1200 زندانی 
اشاره کرد.  ابوسلیم طرابلس در سال 199۶  در زندان 
داشتن  دست  بخاطر  را  سنوسی  این  از  پیش  فرانسه 
در بمب گذاری در یک هواپیمای مسافربری فرانسوی 
به حبس ابد محکوم کرده است. این هواپیما در سال 
19۸9 بر فراز نیجر منفجر شد و در این حادثه 170 نفر 
کشته شدند. کارآگاهان آمریکایی و بریتانیایی معتقدند 
او ممکن است اطالعات بیشتری درباره بمب گذاری در 
باشد.  داشته  آمریکن  پان  هواپیمای مسافربری شرکت 
اسکاتلند  الکربی  برفراز   19۸9 سال  در  هواپیما  این 

منفجر شد و در این حادثه 270 نفر کشته شدند.
   موسی کوسا )رییس سرویس اطالعات خارجی(

قدرتمندترین چهره های  از  یکی  قبال  که  موسی کوسا 
حکومت قذافی بود، حدود یک ماه پس از شروع قیام 
در لیبیا، از طریق تونس به بریتانیا پرواز کرد. او حاال 
در قطر زنده گی می کند. قطر یکی از حامیان مالی اصلی 
و   1994 سال های  بین  کوسا  موسی  بود.  لیبیا  انقالب 
سال  از  او  بود.  لیبیا  اطالعاتی  سرویس  رییس   2009
2009 تا زمان فرارش وزیر خارجه بود. تحقیقات برنامه 
پانورامای بی بی سی نشان داده که او شخصا زندانیان را 
شکنجه می کرده و در قتل عام زندان ابوسلیم در سال 
199۶، که در جریان آن بیش از 1200 نفر کشته شدند، 
دست داشته است. او این اتهامات را رد می کند و تأکید 
دارد که هیچ اطالعی از اینکه چه کسی مسوول انفجار 

الکربی بوده، ندارد.
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یونسکو: 
پاکستان در حفاظت از 

حقوق دختران برای تحصیل 
شکست خورده است

علی رغم انتشار بیانیه  مشترک از سوی پزشکان بیمارستان کودکان 
مالله  اوضاع  بودن  مساعد  بر  مبنی  انگلیس  بیرمنگام  الیزابت  ملکه 
یوسف زی گزارش اخیر یونسکو حقایق عجیبی را در رابطه با عدم 
توانایی مقامات پاکستان برای کاهش نابرابری جنسیتی و حفاظت از 

حقوق دختران برای ادامه تحصیل نشان می دهد.
جوایز  عالی ترین  از  یکی  که  را  »شجاعت«  نشان  پاکستان  اگرچه 
مدنی این کشور برای شجاعت است، به مالله یوسف زی اعطا کرده 
کشورهای  رغم  به  پاکستان  که  می دهد  نشان  یونسکو،  گزارش  اما 
منطقه از جمله هند، نپال و بنگالدش نتوانسته نابرابری جنسیتی را 

کاهش دهد.
در این گزارش آمده است که بیش از سه میلیون دختر در پاکستان 
به مدرسه نمی روند. پائولین رز، مدیر گزارش پایش جهانی با عنوان 
» تحصیل برای همه« در حمایت از مالله یوسف زی و به نمایندگی 
از جامعه جهانی گفت: بسیار دردناک است برای اینکه جامعه جهانی 
توجه خود را به مشکالت پیش روی دختران پاکستانی برای ادامه 

تحصیل معطوف کند، باید حتما چنین اتفاقی می افتاد.
بنا بر دهمین گزارش پایش جهانی تحصیل برای همه، پاکستان در 
مقایسه با سایر کشور های منطقه در کاهش تبعیض جنسیتی بسیار بد 
عمل می کند. این گزارش نشان می دهد که 7۸ درصد از دختران فقیر 
پاکستانی در سال 1991 به مدرسه نمی رفتند و مقامات این کشور 

توانسته اند این رقم را به ۶2 درصد برسانند.
این در حالی است که کشور هند که در سال 1991 چنین درصد 
مشابهی را در رابطه با دخترانی که به مدرسه نمی روند داشته توانسته 
این مقدار را از ۶۶ درصد به 30 درصد برساند. به طور مشابه، نپال 
نیز این مقدار را از 52 درصد به 22 درصد رسانده و بنگالدش نیز 

این درصد را از 44 درصد به 9 درصد رسانده است.
دردناک  بسیار  زی  یوسف  مالله  به  حمله  اخبار  گفت:  رز  پائولینا 
برخاست،  کشورش  در  دختران  تحصیل  حق  خاطر  به  او  است. 
هم  هنوز  نمی گیرد.  قرار  احترام  مورد  پاکستان  کشور  در  که  حقی 
این  نمی روند.  مدرسه  به  دارند  دختر وجود  میلیون   3 پاکستان  در 
اولین باری نیست که گروه های شبه نظامی به زیرساخت آموزش در 
پاکستان حمله می کنند. در افغانستان نیز وضعیت مشابه وجود دارد 
عدم  می گیرند.  قرار  شبه نظامیان  حمالت  آماج  دخترانه  مدارس  و 
موجب  تنها  حمالتی  چنین  با  مقابله  در  پاکستان  مسئوالن  توانایی 
افزایش ترس والدین برای فرستادن فرزندانشان به مدارس و معلمان 

می شود.
بنابر آن چه در گزارش پایش جهانی تحصیل برای همه آمده است: 
این  از  که  نمی روند  مدرسه  به  پاکستانی  میلیون کودک  پنج  حدود 
در  دختران  از  درصد   31 تنها  هستند.  دختر  تن  میلیون  سه  تعداد 

مدارس ابتدایی در منطقه سوات پاکستان به مدرسه می روند.
بنا بر تحلیل »گزارش پایش جهانی تحصیل برای همه« 5۶ درصد از 
فقیرترین دختران در خیبر- پختونخوا، هیچ وقت به مدرسه نرفته اند. 
تحصیل  کشور،  این  در  موجود  ناآرامی های  و  مناقشه ها  دلیل  به 
دختران و پسران در ارجحیت امور قرار ندارد. همچنین 40 درصد 
از کودکانی که در سرتاسر جهان به مدرسه نمی روند در کشور هایی 

هستند که تحت تاثیر درگیری ها و ناآرامی ها قرار دارند.
نسل های  برای  را  تحصیل  باید  کشور ها  این  گفت:  رز  پائولینا 
تالش  باید  بین المللی  جامعه  دهند.  قرار  ارجحیت  در  آینده شان 
خود را برای تشکیل صندوق های کمک های بشر دوستانه و تضمین 
تحصیل دختران و پسران بیشتر کند. این کشورها بدون یک جمعیت 
با سواد و تحصیل کرده بسیار سخت می توانند صلح را در آینده در 
کشورشان برقرار سازند. بنا بر گزارش مذکور، پیشرفت پاکستان در 

کاهش تبعیض و اختالف جنسیتی در این کشور بسیار کم است.
نپال و بنگالدش پیشرفت های بسیاری در زمینه از بین  هندوستان، 
بردن نابرابری جنسیتی داشته و نشان داده اند که تالش خود را برای 
ادامه تحصیل دختران در این کشور بیشتر کرده اند. بنگالدش آن قدر 
پیشرفت کرده که تعداد دختران تحصیل کننده در مدارس با تعداد 
پسران تقریبا برابری می کند. گزارش پایش جهانی نشان می دهد که 
به جای آن که  پاکستان در بخش آموزش  بودجه و سرمایه گذاری 
افزایش یابد کاهش یافته و در سال 1999 این کشور تنها 2.۶ درصد 
از تولید ناخالص ملی خود را صرف آموزش و پرورش کرده است. 
ملی  ناخالص  تولید  از  درصد   2.3 تنها  کشور  این   2010 سال  در 
خود را صرف توسعه آموزش و پرورش کرده است. پاکستان بعد از 
نیجریه دومین کشور از نظر دارا بودن دخترانی است که به مدرسه 

نمی روند.

بیبیسی             
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         احمد ولی مسعود 
سال  ده  رویدادهای  به  کوتاه  نگاهی     

اخیر
قبل از ادامة مطلب و ارایة طرح جدید »آجندای 
افغانستان  امروز  شرایط  با  متناسب  که  ملی« 
تدوین یافته، الزم است مروری داشته باشیم بر 

مهم ترین رویدادهای یازده سال اخیر.
اجتماعی  و  سیاسی  جدید  پدیده های  ظهور 

طی ده سال اخیر، ایجاد قالب ها 
و نهادهای دولت داری )گذشته 
تدوین  درونی شان(،  ماهیت  از 
شک  بدون  که  اساسی  قانون 
ارزنده،  مواد  از  بسیاری  دارای 
سرازیر  می باشد،  مهم  و  مفید 
به  مالی  وافر  امکانات  شدن 
و  ارتباطات  تأمین  افغانستان، 
جهان  به  افغانستان  مواصالت 
از  زنان  نسبی  آگاهی  خارج، 
آزادی  ابتدایی شان،  حقوق 
آزاد؛  رسانه های  و  مطبوعات 
می وانند از جمله دستاوردهای 
آیند؛  شمار  به  اخیر  دهة  یک 
گرچه در مقایسه با فرصت های 
دستاوردها  این  شده،  مهیا 
می توانست پربارتر و پر ثمرتر 
باشند؛ روی هم رفته همة این 
زیر  حیث  به  می تواند  موارد 
بنای مناسب برای امروز و آیندة 

افغانستان به شمار می آیند.
بحراِن  شدن  عمیق  مقابل  در 
شدِن  نهادینه  و  ظهور  اعتماد، 
ظهورِ  تقلب،  و  فساد  فرهنگ 
مواد  شبکه های  قدرتمنِد 
اقتصادی،  مافیای  و  مخدر 
تروریسم،  سازمان یافته گی 
جمله  از  سیاسی  اخالق  اُفت 
دورة  همین  منفی  پدیدة  ده ها 
می باشند که ضربة مهلکی برای 

افغانستان  بر  طوالنی  سالیاِن 
و  درمان  که  ضربه  هایی  است؛  نموده  وارد 
امکان  از  نزدیک دور  آینده های  بهبودشان در 
از  فرصت ها  روی هم رفته  می رسد،  نظر  به 
فرصتی  تنها  این  یقین  به  و  می روند  دست 
و  انحطاط، جمود  باعث  که  عواملی  تا  است 
رکود کشور می باشند، جای خود را به آگاهی، 
حرکت، درست اندیشی و قانون مندی بسپارند.

ما  به  را  مجال  این  وحال،  گذشته  تحلیل 
می دهد که باور کنیم مهار رفتارها، برخوردها 
وعکس العمل های سیاسی از طریق کردارهای 
مناسب، تحقق یک آیندة  مطلوب را امکان پذیر 

می سازد. 
یازده سال  به سه موضوع مهِم  این بخش  در 
اوضاع  با  مستقیم  ارتباط  که  می پردازم  اخیر 

جاری کشور دارد:
گسترة  در  آن ها  ظهور  و  طالبان  پیدایش  1ـ 

افغانستان
ورود  و  نوین  دورة  آغاز  بُن،  کنفرانس  2ـ 

جامعة جهانی به افغانستان
در  کرزی  آقای  رویکرد  و  صلح  پروسة  3ـ 

مصالحه با طالبان.
1ـ پیدایش طالبان و ظهور این گروه در گسترة 

افغانستان
مشخصی  کاربرد  طالبان  سیاسی  اصطالح 

از  را  گروه  این  افکار  و  ماهیت  که  دارد 
اسالمی  مشابه  سازمان های  و  گروه ها  تمامی 
و غیراسالمی متمایز می سازد. تحریک طالبان 
و  عملی  همسویی  یک  در  پیدایش،  بدو  از 
مشابه  سازمان های  با  ایدیولوژیک  ـ  عقیدتی 
اهداف  که  است،  داشته  قرار  القاعده  مانند 
مشخصی را در منطقه و جهان دنبال می کنند، 
چنان که به مشکل می توان آنان را از همدیگر 

تفکیک نمود و صنف بندی کرد. 
با  اسالم،  از  گروه  این  سیاسی  برداشت 
چه گونه گی برپایی یک نظام سیاسی برخاسته 
عجین  خودشان  محلی  و  سنتی  باورهای  از 
به  آنان  رهبران  وابسته گی  اما  است؛  شده 
دستگاه های  و  مشابه  سیاسِی  گرو ه های 
استخباراتی به ویژه سازمان نظامیـ  استخباراتی 
پاکستان)ISI(، یک واقعیت روشن و غیرقابل 
انکار می باشد. این وابسته گی ها از گروه سنت 
باور و افراطی طالبان در منطقه با سازمان دهی 
افراطی  شدیداً  نیروی  یک  پاکستانی،  حلقات 
تهدید  به  را  آنان  و  ساخته  هراس افگن  و 
بالقوة  بزرگ و یک پروژة خطرناک در دست 
بیرونی ها قرار داده است. اما تعدادی هم بنا بر 
ادعای طالبان گفته اند که افراد عادی این گروه 

با ساختارشکنی اجتماعی، سیاسی و نظامی در 
مناطق جنوب افغانستان و از بین بردن سیستم 
و  بی بضاعت  توده های  میان  از  خانی،  خان 
محروم  برخاسته اند و بنا به ادعای خودشان، 
مأموریت دارند از جانب خدا )ج( علیه ظلم و 
ظالم بجنگند و به شهادت برسند. در نزد این 
و  ملک  خان،  قبیله یی،  قومی،  ُکدهای  گروه، 

رییس قبیلة مفهوم و اهمیت چندانی ندارند. 
رهبران  بودن  مربوط  و  منصوب  سویی  از 
محلی این گروه به دو طرف خط دیورند، ابعاد 
را  آنان  کارایی  و  را گسترده تر ساخته  معضل 
دیدگاه های  حال،  این  با  است؛   نموده  بیشتر 
افراطی، سنتی، قومی و قرایت خاص خودشان 
از دین با بافت های درهم تنیده، این گروه را 
بیش از پیش تندروتر و افراطی تر ساخته است؛ 
هرچند که وابسته گی افراد و حلقات این گروه 
مختلف  درجات  به  طالبانی  ایدیولوژی  به 
شاید فرق کند، اما ویژه گی عمدة همة آنان را 

ستیزه جویی و تندروی تشکیل می دهد.
تعریف  و  برداشت  طالبانی،  جهان بینی  در 
دموکراسی،  نظام،  ملت،  دولت،  از  روشنی 
و  مسالمت آمیز  همزیستی  شهروندی،  حقوق 
مدنی  ارزش های  و  حقوق  پذیری،  همدیگر 
امروزی خبری  و سایر پدیده ها و ارزش های 

نیست؛ چه به اعتقاد این گروه، همة این پدیده ها 
فرهنگ  مثاًل  در  و  می باشند  دینی«)!(  »غیر 
سیاسی آنان جایی ندارند؛ از همین  جاست که 
به عقیدة آن ها، در برابر تمام کسانی که باورها 
و اعتقادات آنان را نمی پذیرند و برای شان قابل 
قبول نیست )مسلمان و غیرمسلمان(، جنگ به 
هم  پایانی  و  می شود  مبدل  قدسی  امر  یک 

برایش در تصور ندارند.
پیر  نظامی،  و  ملکی  مردمان  هدف گیری 
وجوان، زن یا مرد، داخلی یا خارجی، مسلمان 
و غیرمسلمان، در همة اماکن، حتا در مساجد و 

مکاتب نیز برخاسته از چنین باورهاست.
حیات،  انسان،  اهمیت  طالبان،  گروه  برای 
احساس و عاطفه در مقابل رسیدن به اهداف 
همین  در  باز  و  نیست  مقایسه  قابل  شان، 
طالبان  که  است  ایدیولوژیک  ـ  فکری  مکتب 
به اعتقادات شان نسبت به هر موضوع دیگری 
وفادارتر و سرسپرده تر اند؛  استراتژی انتحار و 

ترور نیز، برخاسته از همین باورهاست.
با این تعریف از طالبان، می توانیم ادعا نماییم 
امر،  واقعیت  در  طالبانی  نیروهای  تولد  که 
حیثیت یک پروژة  سازمان یافته را دارد تا یک 
سازمان سیاسی با اهداف وطنی و دولت داری.

دورة  آغاز  بُن،  کنفرانس  2ـ 
نوین و ورود جامعة جهانی

در  القاعده  و  طالبان  شکست 
نیروهای  توسط   2001 سال 
در  افغانستان  ملی  مقاومت 
پوشش حمایتی جامعة جهانی، 
را  تاریخی  فرصت  بهترین 
افغانستان جدید  برای ساختن 
مهیا نمود که می شد افغانستان 
تاریخی  ناکامی های  از  را 
مزمِن   عقب مانده گی های  و 
و  آورد  بیرون  ساله اش  صدها 

به جهان نو معرفی نمود.
طرح  نیازمند  جدید،  مرحلة 
و  جدید  تعریف  جدید، 
تا  بود  جدید  مشروعیت 
امروز  جهان  با  را  افغانستان 
بُن  کنفرانس  و  دهد  پیوند 
نقشة را به صورت فهرست وار 
به تصویب رساند که بر اساس 
قواعد  با  افغانستان  باید  آن 
سیاسی  نظام  سیاسی،  جدید 
قانون  حاکمیت  و  قبول  قابل 
ـ  سیاسی  عدالت  محور  در 

اجتماعی اداره می گردید.
مبارزات،  شد،  گفته  چنان که 
دهة  سه  نوسانات  و  جنگ ها 
افغانستان  در  بیست  قرن  آخر 
که شیرازة سیاسی و اجتماعی 
نمود،  متحول  بنیاد  از  را  کشور 
پدیده ها  ورود  هم  سویی  از  و  طرف  یک  از 
سیاسی  و  اجتماعی  جدید  ارزش های  و 
آزاد،  مطبوعات  دموکراسی،  انتخابات،  ماننِد 
از  دیگری  ارزش های  و  شهروندی  حقوق 
همین دست در پهنة حیات سیاسی و اجتماعی 
نمود؛  نوینی  را وارد مرحلة  افغانستان  کشور، 
با  افغانستان  دولت مردان  که  همین جاست  از 
رویکرد با چنین تحوالت عمیق و پدیده های 
افغانستان  از  نوی  تعریف  می بایست  جدید، 
می دادند و بر اساس آن از سیاست ها و ساختارها 
ابزارهای جدید سیاسی استفاده می نمودند؛  و 
اما متأسفانه علیرغم همة این تحوالت، حتا بعد 
از حضور جامعة جهانی در کشور، در سیاست 
سیاسی  منحط  فرهنگ  همان  حکومت  امروز 
کهنه جریان دارد، حلقات معین فعال شده در 
ُمهره های  حیث  به  افغانستان  سیاسی  صحنة 
کوچک در دست بازیگران منطقه یی و جهانی 
اقتدار  و  نفوذ  دامنة  داشته اند  سعی  همواره 
قومی  پوشش  در  را  و گروهی خود  شخصی 
این  بخشند،  وسعت  خارجی ها  حمایت  و 
حلقات تمایالت برتری طلبانة خود را با ترسیم 
واقعیت های  برخالف  که  غیرواقعی  تصویر 
می باشد،  امروز  افغانستان  اجتماعی  ـ  سیاسی 

به پیش برده اند.

   جریان فاجعة تخار:
در این برهة پراضطراب و حساس که ملت بالکشیده و رنجدیدة ما پس از تحمل 
انواع فشارها و مصایب طاقت فرسای ده سالة مبارزه خونین با دشمن، در آستانة 
پیروزی قرار می گیرد، شورای نظار جمعیت اسالمی افغانستان برای قطعی ساختن 
این پیروزی تصمیم می گیرد تا به رکودی که در وضع و جریان فعلی جهاد طاری 
شده، خاتمه بخشد و با یک ضربة محکم و هماهنگ، آخرین بقایای دشمن را از 
میان بردارد و برای نیل به این مرام، شورایی از فرماندهان والیات مختلف را فرا 
می خواند و برای این که جبهه هماهنگ و موثر را در برابر دشمن عرض اندام کند، 
شورای نظار با فرماندهان حزب اسالمی از جمله سیدجمال )که موجودیت خیلی 
تاریخ  به  پیمان مودت و همکاری می بندد و  دارد(  منطقه  کوچک و ضعیفی در 
13 سرطان سال 13۶۸ هجری شمسی )4 جوالی 19۸9( فرماندهان جمعیت با 
عبور از منطقة سیدجمال، با اطمینان به مقر شورا حضور می یابد و کدام حادثه یي 
به وقوع نمی پیوندد. اما بعد از ختم جلسة شورا به تاریخ 1۸ سرطان )9 جوالی(، 
فرماندهان و قوماندانان والیات تخار، کندز و بغالن با اطمینان به این که پیمان و 
از همان  از محبت و اخالص  آگنده  با قلب های  میان است،  تعهد و سوگند در 
که  فرخار  تنگی  به  زمانی  انتظار  و  توقع  بر خالف  ولی  برمی گردند.  اول  مسیر 
پایگاه سیدجمال است می رسند، از چهار طرف مورد حملة راکتی قرار می گیرند 
به شهادت  زمان  عبدالودود در  قوماندان مال  به شمول  از مجاهدین  که چهارتن 
می رسند. مابقی اسیر می گردند. بعد از سپری شدن یک شب و با کسب هدایت 
از مرکز حزب اسالمی، عده یی به صورت بسیار وحشت ناک به شهادت می رسند 
و مثله می گردند که اجساد تعدادی از ایشان به دست آمده و از سرنوشت مابقی 

تاهنوزخبری نیست. اجسادي که به دست آمده قرار ذیل است:
و  اسالمی  نهضت  اعضای  برجسته ترین  از  یکی  حامد،  اسالم الدین  قاضی  1ـ 

قوماندان اشکمش )عضو شورای نظار(
2ـ دکتر سیدحسین، یکی از سابقه دارترین اعضای نهضت اسالمی و معاون امارت 

عمومی جهاد والیت تخار و رییس کمیتة سیاسی شورای نظار
3ـ مال عبدالودود، قوماندان عمومی حوزه های مرکزی تالقان )عضو شورای نظار(

4ـ سرمعلم فضل احمد مشهور به سرمعلم طارق، یکی از اعضای برجستة نهضت 
اسالمی )عضو شورای نظار(

)عضو  نهضت  برجستة  عضو  و  بنگی  و  سیه آب  جبهة  آمر  عزت اهلل،  مولوی  5ـ 
شورای نظار(

آری! یک بار دیگر در این لحظات حساس و خطیر که ملت مظلوم و رنجدیدة ما 
باید مورد نوازش قرار بگیرد و بر روی زخم های ده ساله اش مرهم گذاشته شود 
و باید اشک حسرت از چشمانش پاک گردد و باید برای التیام بخشایی زخم های 
بی کرانش، دست شفقت و محبت به سویش دراز گردد، برعکس جالدان درنده 
خوی حزب گلبدین با نهایت قساوت و بیرحمی، قلب بی کینة فرزندان پاک طینتی 
را می درد که در طول ده سال جهاد مسلحانه و قبل از آن، جز اسالم راهی نداشتند و 
جز تقوا و طهارت، پیشه یی و جز خداوند، حاکمی و جز عدالت و قسط، آرمانی.

آری! حزب گلبدین چند مرغی را نکشته است که بتوان با بیان چند جمله یی از آن  
اغماض کرد، بلکه کسانی را به شهادت رسانیده است که هر یک به تنهایی تجسم 
عینی از یک امت است. قران کریم می فرماید: »هر که فرد مومنی را بدون موجب 

بکشد، گویا به قتل همة بشریت دست یازیده است«. 
از آن جایی که جمعیت اسالمی افغانستان در سراسر کشور و به خصوص در صفحات 
کامل  توانایی رزمی  و  نیرومندی  از  مناسب،  اراضی  از  برخوردی  با  توام  شمال، 
برخوردار بوده و کارآگاه ترین افراد نظامی و شایسته ترین شخصیت های مخلص و 
مومن و سابقه دارترین افراد نهضت اسالمی در صفوف منظم و سنگرهای جهادی 
جمعیت قرار دارند و بر همه گان روشن است که شورای نظارِ جمعیت اسالمی با 
انسجام و هماهنگ ساختن سایر نیروهای جهادی، می تواند ضربة محکمی بر پیکر 
مزدوران روس وارد آورد و در پهلوی این که رکود موجود در سطح جهاد را درهم 

بشکند، گلیم ننگین حکومت مزدور نجیب را نیز برچیند…
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         برگردان: سعید کمالی دهقان

متن زیر، آخرین یادداشت آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه نگار 
و نویسندة بی باک روس ا ست که پیش از آن که به قتل 
برسد، نوشته شده و پس از مرگش در ضمیمة روزنامة 
قلم  است.  منتشر شده  اکتوبر 200۶  گاردین مورخ 14 
توتِم او بود و صداقت ایمانش. وی در 7 اکتوبر 200۶ 

در خانه اش به ضرب گلوله به قتل رسید.
***

فعالیت های  تمام  نتیجة  هستم.  منفوری  آدم 
کتاب هایی  و  چچن  جنگ  دومین  در  روزنامه نگاری ام 
در روسیه و جنگ  زنده گی  دربارة  از کشور  که خارج 
به  باشم،  که  مسکو  است.  همین  کرده ام،  منتشر  چچن 
دولتی  مقامات  که  محفلی  یا  مطبوعاتی  کنفرانس  هیچ 
نمی شوم،  دعوت  باشند  داشته  حضور  آن  در  کرملین 
وگرنه متهم شان می کنند که با من سر و سّری دارند. اگر 
مقاله یی  به خواست شخص خودم، زمانی که دارم  هم 
می نویسم یا تحقیقی می کنم، با مقام بلندمرتبه یی صحبت 
کنم، باید در خفا باشد؛ در جایی که دیده نشویم و مکان 
باز و عمومی نباشد، در خانه هایی مخفی و با هزار جور 

ترفند، مثل جاسوس ها.
حرف  من  با  دارند  دوست  سیاسی  صاحب منصب های 
بزنند و از این که به من اطالعات می دهند خوشحال اند، 
با من مشورت می کنند و می گویند که آن باال باالها چه 

خبر است، اما همة این ها در خفا می گذرد.
می گیرد  یاد  آدم  اما  کرد،  عادت  نمی شود  این وضع  به 
باید زنده گی کند. دقیقًا همین وضع را در  که چه گونه 
دید  از  بودم  مجبور  اول  داشتم.  هم  چچن  دوم  جنگ 
می شد  بعد  اما  باشم،  پنهان  روسی  فدرال  سربازهای 
مخفیانه و با واسطه های قابل اعتماد، اشخاص را مالقات 
این طریق فرمانده های ارشد هم خبررسان ها  به  کرد و 
را توبیخ نمی کردند. وقتی نقشة پوتین برای چچنی شدن 
کرملین  به  را  »خوب«  )چچنی های  پوشید  عمل  جامة 
وفادار کنی تا چچنی های »بد« را که مخالف شان هستند، 
سربازهای  با  زدن  برای حرف  را  ترفند  همین  بکشند( 
»خوب« چچنی به کار بردم تا من را در طول جنگ در 
می شود  خفا  در  فقط  االن  اما  دهند.  پناه  خانه های شان 
دشمن  دشمن.  و  هستم  منفور  من  چون  دیدشان؛ 
نمی شود.  رام  شرایطی  هیچ  تحت  که  اصالح ناپذیری 
شوخی نمی کنم. چند وقت پیش والدیسالو سورکوف، 
معاون اول رییس جمهور، گفته بود دشمنانی هستند که 
و  فهمید  را  و حرف شان  کرد  آن ها صحبت  با  می شود 
با  اند و نمی شود  دشمنانی هم هستند که اصالح ناپذیر 
»پاک«شان  سیاسی  از صحنة  باید  و  کرد  آن ها صحبت 

کرد. پس من و امثال من را »پاک« می کنند.
در 5 اوت 200۶، وسط جمعیتی از زنان در میدان کوچک 
روسری  بودم.  ایستاده  چچن،  در  کورچالوی،  روستای 

سرم بود و آن را همان طور سر کرده بودم که خیلی از 
زن های چچنی سر می کنند. همة سرم را نپوشانده بود، 
اما بی روسری هم نبودم. تنها کاری که می شد انجام داد 

تا شناسایی نشوم و اتفاق خاصی نیافتد، همین بود. 
در گوشه یی، شلوار مردی روی لوله ]نل[ گاز پهن شده 
و آغشته به خون بود. سر آن مرد را قباًل از بدنش جدا 
کرده بودند و من هم ندیده بودم. در شب های 27 و 2۸ 
جنوری، نیروهای وفادار به کرملین و رمضان کادیروف، 
دو رزمندة چچنی را که در حومة کورچالوی مخفی شده 
بودند، دستگیر کردند. یکی شان به نام آدام بادیوف، اسیر 
و دیگری حاج احمد دوشایوف که از اهالی کورچالوی 
موتر  بیست  حدود  صبح،  نزدیک  شد.  کشته  بود، 
»ژیگولی« آمدند به مرکز دِه و حوالی مقر پولیس محلی، 

توقف کردند. سر دوشایوف هم همراه شان بود. دو مرد 
آن را در مرکز ده از لولـه  آویزان کردند و زیرش هم از 
همان شلوارهای خونی. من آن موقع نظاره گرشان بودم. 
دو ساعت بعد سربازان با دوربین تلیفون های همراه شان 
 24 را  سر  بودند.  جنازه  سر  از  عکس برداری  مشغول 
را  آن  بعد سربازی  و  داشتند  نگه  آویزان  آن جا  ساعت 

پایین آورد، اما شلوار ها را همان طور آن جا رها کردند.
را  جنایت  صحنة  از  بازرسی  جنرال،  دفتر  نماینده های 
به  سربازی  که  شنید  ده  اهالی  از  یکی  و  کردند  شروع 

زیردستش می گوید: »هنوز سر جنازه را سر جای اولش 
بریده اش  سر  اکنون  که  دوشایوف،  جنازة  ندوخته اند؟« 
هم به جای اولش دوخته شده بود، به محل اختفای آن ها 
آورده شد و نمایندة دفتر جنرال تحقیقات اولیه و معمول 

را شروع کرد.
این ماجرا را در روزنامه مان نوشتم و از ارایة دیدگاه های 
شخصی در قالب جمالت اول شخص خودداری کردم. 
همان موقعی به چچن رسیدم که مقاله ام هم چاپ شده 
می کردند  بودند تالش  میان جمعیت  در  که  زنانی  بود. 
طرفداران  اگر  که  بودند  مطمین  چون  کنند؛  پنهان  مرا 
کادیروف می فهمیدند آن جا هستم، حتمًا مرا می کشتند. به 
من گفتند که آدم های کادیروف با خودشان عهد بسته اند 
که تو را بکشند. او در یکی از جلسات اداری اش گفته 

بود که دیگر تحملش به پایان رسیده و پولیتکوفسکایا 
این  حکومتی  آدم های  از  خیلی  است.  محکوم  زنی 
موضوع را به من گفتند. اما برای چه؟ چون آن طور که 
می گوید:  سورکوف  نمی نوشتم؟  می خواست  کادیروف 
»هرکسی که از ما نباشد دشمن ماست.« سورکوف حامی 

اصلِی رمضان کادیروف و از اطرافیان پوتین است.
ویژه  نیروهای  ارشد  افسر  که  قدیمم  آشنایان  از  یکی 
نظامی است، همان روز به من گفت: »رمضان گفته که 
نمی فهمد.  را  پول  ارزش  است.  دیوانه  پاک  دختر  این 

را  آشنا  آن  البته  نگرفت.«  اما  کردم،  پیشنهاد  پول  بهش 
مخفیانه دیدم؛ چون برخالف من، »یکی از ما« بود و اگر 
زیادی  با من گفت وگو می کند، مشکالت  که  می دیدند 
دیگر  می شدم،  جدا  او  از  وقتی  می شد.  گریبان گیرش 
عصر شده بود و او از من خواست که آن وقِت روز در 
آن مکان امن بمانم. می ترسید مرا بکشند. گفت: »نباید 
ُخرد  دستت  از  حسابی  اعصابش  رمضان  بیرون!  بروی 

است.«
اما تصمیم گرفتم آن جا را ترک کنم. در گروزنی با کسی 
قرار داشتم و مجبور بودیم تمام شب را در خفا حرف 
شوم،  نظامی  موتر  سوار  همراهش  کرد  پیشنهاد  بزنیم. 
اما ریسک بزرگی بود. ممکن بود هدف جنگنده ها قرار 

بگیریم.

مضطربانه پرسید: »در خانه یی که می روی الاقل تفنگی 
وقتی  بودم.  معرکه  تمام طول جنگ وسط  در  هست؟« 
را  تو  دشمنان شان  می کنند،  تهدیدت  مرگ  به  افرادی 
سبز  دیگری  جای  از  خطر  فردا  اما  می کنند،  حمایت 

می شود.
چرا دارم این ها را می گویم؟ فقط به خاطر این که توضیح 
کمک  برایم  این  و  بودند  من  نگران  چچن  مردم  دهم 
بزرگی بود. آن ها بیش تر از خودم نگراِن من بودند و به 

همین دلیل است که االن زنده ام.
او  با  یک بار  بکشد؟  مرا  که  بسته  عهد  رمضان  چرا 
مصاحبه یی کردم و عینًا همان طور که انجام شد چاپش 
کردم؛ با نمایاندِن تمام کج خلقی ها و ِگره های شخصیتی 
و نادانی و سیرت شیطانی اش. رمضان مطمین بود که من 
مصاحبه را از نو خواهم نوشت و پیش از چاپ با احترام 
و ذکاوت برایش خواهم فرستاد. این همان کاری  است 
که امروز خیلی از روزنامه نگارهایی که »از ما« هستند، 
انجام می دهند. اما آیا این دلیل کافی  است تا عهد ببندی 
کسی را بکشی؟ پاسخش همان قدر ساده است که پوتین 
اشاره کرده است: »ما با دشمنان »رایش« بی رحم خواهیم 

بود؛ هر کسی که بر ضد ما باشد، باید نابود شود.«
پرسید:  من  از  پانچنکوف  واسیلی  آمدم،  مسکو  به  قتی 
می کنی؟«  ]رفتار[  تا  این طور  کله خراب  این  با  »چرا 
مرد  اما  است،  کشور  وزارت  مطبوعات  دفتر  رییس  او 
محجوب و نجیبی است. خواستم دربارة چاپ ماجرای 
»چیز  گفت:  بدهد،  نظری  روزنامه مان  در  کورچالوی 
مهم تری در زنده گی ات نیست که نگرانش باشی؟ وانمود 

کن اصاًل اتفاقی نیفتاده. به خاطر خودت می گویم.«
از  افتاده است؟  که  را  اتفاقی  کنم  فراموش  اما چه گونه 
خط مشی کرملین متنفرم؛ همانی که سورکوف می گوید 
و مردم را به گروه های »از ما« هست و »از ما« نیست یا 
حتا »از دیگران« است، تقسیم می کند. اگر روزنامه نگاری 
می گذارند  احترام  او  به  می گیرد،  جایزه  باشد،  ما«  »از 
بشود.  دوما  نمایندة  و  بیاید  که  می کنند  و حتا دعوتش 
که  می شود  متهم  نباشد،  ما«  »از  روزنامه نگاری  اگر هم 
از دموکراسی اروپایی و ارزش های اروپایی جانب داری 
تمام  سرنوشت  این  می شود.  منفور  مسلمًا  و  می کند 
ما  مطلقه«ی  و  شاهانه  »دموکراسِی  با  که  ا ست  کسانی 
)نمی دانم  مخالف اند.  روسی«  سنتی  »دموکراسی  و 
»ما  می کنند:  یاد  قسم  آن  به  همه  اما  است،  چیزی   چه 

طرفداران دموکراسی شاهانه و مطلقه!«( 
در  الاقل  که  معتقدم  و  نبوده ام  متصل  حزبی  هیچ  به 
روسیه، هیچ روزنامه نگاری نباید به حزبی وابسته باشد. 
با این که سال هایی بوده که دعوتم کرده اند، اما هیچ وقت 
متهم  که  بوده  چه  من  جرم  پس  نکرده ام.  دوما  هوس 
شده ام به این که »از ما« نیست؟ من فقط آن چیزی را که 
شاهدش بوده ام، مخابره کرده ام و نه بیش تر. من بیش تر 
نوشته ام و کم تر حرف زده ام. حتا به اظهارنظر شخصی 
بی میل بوده ام؛ چون مرا یاد عقاید تحمیلی شوروی سابق 
من،  اعتقاد  به  می اندازد.  جوانی ام  و  کودکی  دوران  در 
خواننده ها خودشان می دانند چه گونه باید ماجرا را تفسیر 
کنند. برای همین است که کار اصلی من، گزارش است 
و گاهی اوقات هم اظهاراتی کوچک. من رییس کالنتری 
نیستم؛ کسی هستم که مسایل زنده گی اطراف مان را برای 
ببینند، تشریح  را  مردمانی که خودشان نمی توانند آن ها 
می کند؛ چون بیش تر آن چه از تلویزیون پخش می شود، یا 
در بیش تر روزنامه ها نوشته می شود، ابتر و سانسورشده 
است یا به طرف داری از ایدیولوژی خاصی  است. مردم 
از چیزهایی که در نقاط دیگر کشورشان و حتا گاهی در 

اطراف خودشان هم می گذرد، خبردار نیستند.
اطالعات  به  مرا  تا رشتة دسترسی  کرملین تالش کرده 
نوشته هایم  می تواند  راه  این  از  کرده  فکر  و  کند  قطع 
مانع کسی شد که  بتوان  کند. غیرممکن است  بی اثر  را 
و  است  پای بند  حرفه ای اش  وظیفة  ادای  به  متعصبانه 
خودش را وقف کرده تا وقایع دنیای اطراف را گزارش 
تا حدی تحقیرآمیز است.  کند. زنده گی من، مشکل و 
47 ساله ام، آن قدرها جوان نیستم تا بتوانم حالت منفور 
چهره ام را پنهان کنم یا با کسی مواجه نشوم؛ اما به  هر 

حال، می توانم به زنده گی ام ادامه بدهم.
شدن ها،  مسموم  کنم؛  ذکر  را  دیگر  موارد  نمی خواهم 
تهدیدهای  انترنتی،  یا  نامه یی  تهدیدهای  دستگیری ها، 
دفتر  به  هفته گی  احضارشدن های  کشتن،  به  تلیفونی 
معاون جنرال برای امضا کردن اظهاراتی دربارة مقاالتی 
این  پرسش  اولین  )همیشه  می شود  چاپ  من  از  که 
است که کجا و چه گونه به این اطالعات دسترسی پیدا 
کردید؟(، گذشته از مقاالت استهزاآمیزی که درباره ام در 
دیگر روزنامه ها یا در سایت های انترنتی منتشر می شود 
تا مرا زن دیوانة مسکو نشان دهند. از این زنده گی متنفر 

هستم، دلم می خواهد کمی درکم کنند.
به  هر حال، مهم ترین چیز این است که کارم را ادامه دهم 
و دنیایی را که می بینم تشریح کنم. هر روز مراجعانی را 
در دفتر روزنامه ببینم و پای صحبت شان بنشینم؛ افرادی 
که جای دیگری را ندارند تا بروند و مشکالت شان را 
بیان کنند، چرا که کرملین مسایل شان را جدی نمی گیرد 
بیایند،  می توانند  که  تنها جایی  که  است  همین  برای  و 

روزنامة ماست: نووایاگازتا.
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چرا رمضان عهد بسته که مرا بکشد؟ یک بار با او مصاحبه یی کردم و عیناً همان طور که انجام شد چاپش کردم؛ با نمایاندِن تمام کج خلقی ها 
و ِگره های شخصیتی و نادانی و سیرت شیطانی اش. رمضان مطمین بود که من مصاحبه را از نو خواهم نوشت و پیش از چاپ با احترام و ذکاوت 
برایش خواهم فرستاد. این همان کاری  است که امروز خیلی از روزنامه نگارهایی که »از ما« هستند، انجام می دهند. اما آیا این دلیل کافی  است 

تا عهد ببندی کسی را بکشی؟ پاسخش همان قدر ساده است که پوتین اشاره کرده است: »ما با دشمنان "رایش" بی رحم خواهیم بود؛ هر 
کسی که بر ضد ما باشد، باید نابود شود.«
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باوالیکنر...
 این مساله با دولت افغانستان و نیروی ایساف در میان 
گذاشته شده اما هر دو طرف موضعی اتخاذ کردند در 
این خصوص که قابلیت رفتن به والیت کنر و مقابله با 

این مساله را ندارند.
اما دولت افغانستان همواره ادعاهای مقام های پاکستانی 

را بی بنیاد خوانده است. 
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلة افغانستان با 
تاکید بر اینکه هیچ تروریستی از افغانستان به پاکستان 
مردم  به  که  داریم  تمایل  ما  گفت:  نمی کند،  حمله 

پاکستان اطمینان دهیم به هیچ تروریستی اجازه استفاده 
از خاک افغانستان را نخواهیم داد.

در  اهلل  فضل  موالنا  می گویند،  پاکستان  مقامات  اما 
افغانستان  کنر  والیت  در  پناهگاه هایی  اخیر  سال های 

داشته است.
صدیق صدیقی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه 
فضل اهلل در سه سال گذشته در والیت کنر فعال بوده، 
گفت: خب تروریست هایی نیز هستند که سالیان دراز 

در خاک پاکستان زنده گی کرده اند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جنان 
هرگونه  گفت:  و  داده  مشابهی  پاسخ  نیز  افغانستان 

اردوگاه های  پناهگاه ها،  گسترده  سیستم  میان  مقایسه 
همینطور  و  مالی  حمایت  و  پشتیبانی  آموزشی، 
شبه  دیگر  و  طالبان  که  استراتژیک  رهنمودهای 
نیروی  چند  با  می کنند،  دریافت  پاکستان  از  نظامیان 
در والیت  است  که ممکن  پاکستان  با  طالبان مخالف 
کنر و یا نورستان باشد کاماًل خالف واقع، ناعادالنه و 

ناجوانمردانه است.
اظهار  افغانستان  در  ناتو  سخنگوی  مدلی،  دومینیک 
داشت که آن ها می دانند شبه نظامیان و تروریست ها در 
طول مرز تحرک آزادانه دارند اما افغانستان و پاکستان 
در این زمینه باید با یکدیگر مبارزه مشترکی را انجام 

دهند.
نشست های  گفت:  نیوز  پایگاه  با  مصاحبه  در  وی 
برگزار  ناتو  و  پاکستان  و  افغانستان  میان  منظمی 
دیپلماسی در جریان است و در طول مرز  می شود و 
باید  اقدامات  این  همه  اما  دارد  وجود  هماهنگی هایی 
کشور  دو  میان  امنیت  شود  تضمین  تا  کند  پیدا  ادامه 

توسط هر دو طرف برقرار می شود.
وی تاکید کرد: حکم سازمان ملل به ناتو برای مبارزه 
شده  تمدید  اخیرا  افغانستان  مرز  در  تروریست ها  با 

است. 

حمالتدرونآستینيرا...
جنگ  حاضر  حال  در  که  پاکستان  استخبارات  است.   
از  استفاده  با  کرده،  آغاز  افغانستان  علیه  را  اعالم ناشده یی 
شیوه ها و ترفندهای گوناگون، تالش دارد که به ساختارهای 

امنیتی کشور آسیب وارد کند. 
تجربة  کشور،  ارتش  فروپاشی  در  پاکستان  استخبارات 
دنبال  به  را  دست  این  از  تجربه  اولین  و  دارد  طوالنی 
آن  داد.  انجام  افغانستان  در  نجیب اهلل  داکتر  دولت  سقوط 
زمان یکی از رهبران پاکستانی به صراحت لهجه اعالم کرد 
آن،  و  داده  انجام  پاکستان  برای  را  بزرگ ترین خدمت  که 
فروپاشی ساختارهای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده است. 
پاکستان،  استخبارات  نزدیک  حمایت  در  طالبان  هم  حاال 
همان شیوه را به گونة دیگر می خواهند در افغانستان اجرا 

کنند. 
این بار پاکستان با وارد کردِن شورشیان مسلح به ساختارهاي 
امنیتِي افغانستان، می خواهد که زمینة هرج ومرج و تنش های 
داخلی را در کشور مساعد کند. گروه بین المللی بحران هم 
که به تازه گی گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان 
پس از سال 2014 منتشر کرد، به گونة تلویحی به تهدیدهایي 
هشتاد  گزارش  در  گروه  این  داشت.  اشاره  دست  این  از 
از  افغانستان نوشته است که پس  صفحه یی خود در مورد 
جنگ های  احتمال  افغانستان،  از  خارجی  سربازان  خروج 
داخلی در این کشور وجود دارد و ممکن است که افغانستان 
شاهد درگیری های داخلی شود؛ همان چیزی که افغانستان 
در  مجاهدین  نظام  استقرار  دنبال  به  هفتاد  دهة  در  را  آن 
کشور تجربه کرد. در آن زمان در عقب حوادث خونین و 
فاجعه بار کشور، دست های استخبارات و سازمان های نظامی 
کشور پاکستان، عماًل دخیل بود. آیا هشدار گروه بین المللی 
بحران در مورد آغاز درگیری های تازه در افغانستان پس از 
سال 2014، اشاره یی تلویحی به زمینه هایي نیست که در آن 

سال ها از عوامل جنگ های گروهی پنداشته می شد؟ 
شاید گروه بین المللی بحران در گزارِش خود به گونة آشکار 
این  ایجاد  پاکستان در سازمان دهی و  از دخالت ها و نقش 
گونه ناامنی ها چیزی نگفته باشد، ولی تجربه نشان داده که 
پاکستانی ها پاشنة آشیل افغانستان را به خوبی دریافته اند و 
امنیتی  ساختارهای  در  نفوذ  برای  تالش ها  دلیل،  همین  به 

ترغیب  خود،  زیِرحمایِت  گروه های  وسیلة  به  را  کشور 
نفوذی  ده ها  که  است  حاکی  گزارش ها  برخی  می کنند. 
گروه های شورشی همین حاال در ساختارهای امنیتی کشور 
حضور دارند و منتظر فرصت و دستور اند که عماًل دست 

به حمالت خشونت بار بزنند.
نهادهای  سوی  از  که  اخیر  گزارش های  دیگر،  سوی  از   
با  به همکاری  مظنون  اخراج صدها سرباز  بر  مبنی  امنیتی 
در  را  زیادی  نگرانی های  شد،  منتشر  شورشی  گروه های 
درون ساختارهای امنیتی و در بیرون از آن به وجود آورده 
درون  در  مزمن  بی اعتمادی  نوع  یک  حاال  همین  است. 
می دهد  نشان  که  آمده  به وجود  امنیتی کشور  ساختارهای 
این  به  نه  نگران  نگران اند.  آیندة خود  از  به شدت  سربازان 
دلیل که ممکن است در جنگ رویاروی با شورشیان آسیب 
از  است  ممکن  آن  هر  که  دلیل  این  به  نگران  بلکه  ببینند، 
داخل کسی به آن ها حمله کند. این نگرانی می تواند سبب 
کارآیی  عماًل  و  کشور شود  نظامی  ساختارهای  در  ضعف 

آن ها را کاهش بخشد. 
ترس از حملة همکاران، موضوع ساده یی نیست به که بتوان 
یک شبه و با اخراج یک عده آن را حل کرد. این نگرانی تا 
زمان زیادی که یک بار دیگر اعتماد سربازان به همکاران شان 

دوباره اعاده شود، هم چنان ادامه خواهد داشت. 
دولت افغانستان از آغاز تمهیدات الزم را برای جلوگیری از 
نفوذ شورشیان در ساختارهای امنیتی روی دست نگرفت و با 
بی مباالتی نسبت به این قضیه برخورد کرد. خانه نشیِن کردن 
هزاران مجاهد آب دیده در جنگ های افغانستان، بزرگ ترین 
اشتباه حکومت آقای کرزی در این خصوص بود. حکومت 
نیروی سردوگرم چشیده را در  این  به ساده گی می توانست 
تامین امنیت و مبارزه با شورشیان استفاده کند، ولی به دالیل 
واهی و بی اساس، نسبت به این که مجاهدین ممکن است 
هنوز به تنظیم های خود وفادار باشند، از مشارکت این قشر 
متجرب در ساختارهای نظامی، استفادة مطلوب را صورت 
نداد و به شیوه هایي رجوع کرد که عماًل با شرایط و اوضاع 
کشور، سازگارِی چندانی نداشت. حال آن که افغانستان برای 
یک دورة معین باید از نیروهای مجاهد برای برقراری صلح 
و امنیت در کشور استفاده می کرد و تا زمانی که شرایط الزم 

به وجود می آمد، نباید این نیروها را خانه نشین می کرد.
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عامالنخشونتعلیه...
 بکنند«.

دولتی  نهادهای  و  رسانه ها  گفت  رفیعی  آقای 
از  کوچکی  بسیار  بخش  به  تنها  دولتی  غیر  و 
جنایت علیه زنان دسترسی دارند؛ در حالی که 
وضعیت زنان افغان به مراتب بدتر از آن است 
می  بازتاب  محافل عمومی  و  ها  رسانه  در  که 

یابد.
   فشار بر قربانی محاکمه صحرایی

در چند ماه اخیر قضایای مشخص خشونت علیه 
زنان ثبت شده اما تاکنون از مجازات عامالن این 

خشونت ها خبری نیست.
غزنی  والیت  در  صابره  صحرایی  محاکمه 
را  آن  پارلمان  داشت.  گسترده یی  انعکاس 
محکوم کرد و وعده داد که این قضیه را پیگیری 
می کند. اما حاال عامالن این محاکمه صحرایی 

آزادند و خانواده صابره تحت فشار قرار دارد.
نهادهای حامی حقوق زنان غالبا در اعتراض به 
خشونت علیه زنان تظاهرات می کنند. نهادهای 
حامی حقوق زنان غالبا در اعتراض به خشونت 

علیه زنان تظاهرات می کنند.
از سوی عامالن  که  خانواده صابره گفته است 
به  که  صورتی  در  اند  شده  تهدید  محاکمه 
کرده  تجاوز  او  بر  که  پسری  با  صابره  ازدواج 

راضی نشوند، پدر صابره را خواهند کشت.
به گفته اعضای خانواده صابره، عامالن قضیه که 
افراد زورمند هستند از خانواده صابره خواسته 
ها  رسانه  به  خبری  کنفرانس  یک  در  تا  اند 
بگویند که قضیه شالق زدن، دروغ بوده است. 
هشدار  صابره  خانواده  به  نیز  طالبان  شورشیان 

داده اند تا از تعقیب قضیه دست بردارد.
در  زنان  امور  وزارت  معین  مصطفوی  مژگان 
و  ضد  گزارش  »چندین  گفت:  کنفرانس  این 
نقیض در قسمت خانم صابره برای ما رسیده؛ 

ما پیگیری قضیه را داریم ولی هنوز نتیجه نهایی 
اش معلوم نشده است«.

   نجات از زندان خانگی
 1۶ دختر  یک  پیش  روز  چند  حال،  همین  در 
شدت  به  و  بود  حامله  که  گلثوم  نام  به  ساله 
شکنجه شده بود از یک زندان خانگی در والیت 
بدخشان بیرون کشیده شد. آثار زخم و جرح در 

سروصورت گلثوم دیده می شد.
شدت  به  دختر  این  که  گفتند  مدنی  نهادهای 
دنیا  به  طویله  در  را  کودکش  و  شده  شکنجه 
بدخشان  در شفاخانه  گلثوم حاال  است.  آورده 
روانی  و  روحی  وضعیت  از  و  است  بستری 

ناشی از شکنجه رنج می برد.
سعید نیازی از فعاالن جامعه مدنی افغانستان در 
این کنفرانس گفت که شورای علما و وزارت 
حج و اوقاف رسالت دارند تا در برابر خشونت 
علیه زنان موضع گیری کنند: »ما از شورای علما 
و وزارت حج و اوقاف جدا تقاضا می نماییم 
که براساس وجیبه دینی خویش از طریق منابر 
مورد محو خشونت  در  بسیج عمومی  تکایا  و 
علیه زنان را اعالم داشته و مسوولیت اجتماعی 

شان را ادا نمایند«.
و  زنان  امور  کمیسیون  رییس  کوفی،  فوزیه 
جامعه مدنی در مجلس نماینده گان گفت برای 
بسیج  به  زنان  علیه  با خشونت  مبارزه مشترک 
ملی نیاز است: »از مردم افغانستان مخصوصا از 
علما و حکومت افغانستان تقاضاهای مشخص 
داریم. پیشنهاد ما این است که قضایای خشونت 
علیه زنان را ملی فکر کنند و در راستا به یک 

بسیج ملی نیاز است«.
این نهادها با پخش اعالمیه از حکومت خواستند 
زندان های  صحرایی،  محاکمه های  عامالن  تا 
جنسی  تجاوز  و  ناموسی  قتل های  خانواده گی، 

را شناسایی و مجازات کند.

امور  در  امریکا  ویژة  نمایندة  گروسمن  مارگ 
خط  امریکا  که  است  گفته  پاکستان  و  افغانستان 
دیورند را به عنوان مرز بین المللی میان افغانستان و 

پاکستان به رسمیت می شناسد.
این در حالي است که حکومت افغانستان باورمند 

نیست که گروسمن چنین اظهاراتی کرده باشد.
"یک"  تلویزیون  با  مصاحبه  در  گروسمن  مارگ 
گفت که کشورش دیورند را به عنوان مرز مشترک 

افغانستان و پاکستان به رسمیت می شناسد.

افغانستان و پاکستان  نمایندة ویژة امریکا در امور 
افزود: دیورند یک مرز بین المللی است و آن را به 

رسمیت می شناسیم.
ریاست جمهوری  سخنگوی  فیضی  ایمل  اما 
افغانستان می گوید که فکر نمی کند مارگ گروسمن 

چنین اظهاراتی کرده باشد.
با  گروسمن  مارگ  هرچند  افزود:  فیضی  آقای 
رییس جمهور کرزی دیدار کرده، اما در خصوص 
نگفته  چیزی  دیورند  خط  شناختن  رسمیت  به 

است.
سخنگوی رییس جمهور از اظهار نظر بیشتر در این 

خصوص خودداری کرد.
این نخستین بار است که یک مقام ارشد امریکایی 
نظر  اظهار  دیورند  جنجالی  مرز  خصوص  در 

می کند. 
در  نظر  اظهار  از  امریکایی  مقام های  این،  از  پیش 
خصوص خط دیورند به عنوان مرز مشترک میان 
افغانستان و پاکستان خودداری می کردند. اما آقای 

تلویزیون  خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  گروسمن 
میان  بین المللی  مرز  دیورند یک  "یک"، گفت که 
رسمیت  به  را  آن  و  است  پاکستان  و  افغانستان 

می شناسیم.
پیشتر رییس جمهور کرزی گفته بود که هیچ زعیمی 
شناختِن خط  رسمیت  به  افغانستان صالحیت  در 
دیورند را ندارد، و این مردم افغانستان هستند که 

در خصوص خط دیورند تصمیم خواهند گرفت.

رهبرانطالبانباپاسپورت...
سفر مصوون

از  عده  آن  این،  از  پیش  می گوید  افغانستان  حکومت 
به  تمایل  که  طالبان  گروه  کلیدی  اعضای  و  رهبران 

مذاکره داشته اند، کشته یا در پاکستان زندانی شدند.
در حال حاضر، مال عبدالغنی برادر که از او به عنوان 
پاکستان  یاد می شود در زندان  فرد شماره دوم طالبان 
به سر می برد. افغانستان بارها خواستار رهایی او برای 
آغاز مذاکرات صلح شده است اما این خواست نتایجی 

در پی نداشته است.
مقامات  گذشته  »در  گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
دولت  با  مذاکرات  به  عالقه مندی  که  طالبان  عالیرتبه 

توقیف  یا  اند  شده  کشته  یا  اند  داده  نشان  افغانستان 
شده اند و یا هم فامیل هایشان مورد تهدید قرار گرفته 

اند«.
این در حالی است که پیش از این تالش های افغانستان 
و ایاالت متحده امریکا برای مذاکره با طالبان به نتایج 

مثبتی نینجامید.
با وجودی که قطر دفتری را در اختیار طالبان قرار داد 
اما طالبان گفتند که به دلیل این که امریکا به وعده های 
خود برای آزاد کردن زندانیان طالبان از گوانتانامو عمل 

نکرده، مذاکرات صلح را متوقف می کنند.
نقش عربستان

خواسته  سعودی  عربستان  از  بارها  افغانستان  دولت 

است تا برای پیشبرد مذاکرات صلح، بین آن و رهبران 
طالبان میانجیگری کند. اما عربستان به این درخواست 

ها جواب مثبت نداده بود.
میانجیگری  برای  عربستان  که  است  بار  نخستین  این 
کرده  آمادگی  ابراز  طالبان  و  افغانستان  حکومت  بین 
است. عربستان در زمان حاکمیت پنج ساله طالبان در 
از  و  بود  شناخته  رسمیت  به  را  گروه  این  افغانستان 
دولت  مقام های  می کرد.  سیاسی  و  مالی  حمایت  آن 
عربستان  میانجیگری  که  باورند  این  بر  افغانستان 

می تواند موثرتر از هر کشور دیگر باشد.
آقای موسی زی گفت در حال حاضر کار بر سر مسایل 
عربستان  به  پاکستان  از  طالبان  رهبران  سفر  تخنیکی 

که  تخنیکی  مسایل  به  رابطه  در  »البته  دارد:  جریان 
رهبران طالبان با کدام اسناد، با کدام ویزه و تحت کدام 
کشور  سه  هر  که  هستند  مواردی  کنند؛  سفر  شرایط 
کار  مصروف  تخنیکی  کاری  چارچوب  یک  باالی 
طور  به  افغانستان  خارجه  وزارت  هستند«. سخنگوی 
با  طالبان  رهبران  است  ممکن  که  کرد  اشاره  ضمنی 

اسناد پاکستانی به عربستان سفر کنند.
رییس  نزدیک  آینده  در  است  قرار  افزود  موسی زی 
در  این  کند.  سفر  پاکستان  به  نیز  عالی صلح  شورای 
حالی است که سفر رییس شورای عالی صلح پیش از 

این نیز اعالم شده اما به تعویق افتاده است.



نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان 
در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان از ادامه همکاری 
اسالم آباد و واشنگتن در مبارزه با تروریسم سخن 

گفت.
مارک گروسمن روز یکشنبه در مالقات با جنرال 
که  پاکستان  ارتش  فرمانده  کیانی  اشفاق  پرویز 

ربانی  حنا  حضور  با 
خارجه  امور  وزیر  کهر 
اسالم  در  کشور  این 
گفت:  بود،  همراه  آباد 
در  کشور  دو  همکاری 
با  مشترک  مبارزه  راه 
شناسایی  و  تروریسم 
برای  متقابل  منافع 
بهتر  راهکارهای  ایجاد 
دو  تعامالت  تداوم  در 

کشور ضروری است.
امور  در  امریکا  نماینده 
پاکستان،  و  افغانستان 
و  صلح  روند  پیشبرد  در  را  کشور  دو  همراهی 
ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم در منطقه، 
از  کشورش  حمایت  اقتصادی،  همکاری های 
به  پاکستان  دسترسی  پاکستان،  در  دموکراسی 
بازارهای اقتصادی اروپا و ایجاد یک جامعه مدنی 

با  در نشست  امریکا  اهداف  از  این کشور  در  را 
مقامات پاکستانی خواند.

گروسمن از مقام های پاکستانی خواست در پروسة 
صلح افغانستان همکاری کنند.

یافتن  خواهان  کشور  دو  افزود:  همچنان  وی 
به  افغانستان  رسیدن  برای  اساسی  راهکاری 

کشوری امن، مرفه و با ثبات هستند.
نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان،  
همکاری های راهبردی اسالم آباد و واشنگتن را 
ادامه  در  کشور  دو  مشترک  تصمیمات  ضمانت 

همکاریها دانست.
گروسمن عصر روز شنبه  وارد اسالم آباد شد و 

ابتدا با ربانی کهر دیدار کرد.
این دیپلمات امریکایی در دیدار با ربانی کهر گفته 
وزیرستان  قبایلی  مناطق  در  عملیات  از  که  بود 
این  ارتش  و  آباد  اسالم  دولت  سوی  از  شمالی 
کشور با هدف مبارزه با شبه نظامیان حمایت می 

کند.
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هند، پاکستان را به 
حمایت از تروریست ها 

متهم کرد

طالبان در پاسخ به درخواست سازمان ملل:

 حاضر نیستیم استفاده از بمب های 
کنارجاده یی را کنار بگذاریم

ستاره آبی اناری های تیم ملی فوتبال ارجنتاین تنها چهار 
گل با شکستن رکورد گلزنی پله در سال 1959 فاصله 

دارد.
لیونل مسی در دیدار مقابل دیپورتیوو الکرونیا در هفته 
خوبی  نمایش  همیشه  مثل  اللیگا  رقابت های  هشتم 

داشت و هت تریک کرد. 
ستاره آبی  اناری ها با این سه گلی که در ریازور به ثمر 
تا  جاری  سال  آغاز  از  را  خود  گل های  تعداد  رساند 

 71 به  ملی  و  باشگاهی  بازی های  در  کنون 
گله   75 رکورد  با  گل   4 تنها  تا  رساند  گل 
پله مرواردی سیاه فوتبال برزیل فاصله داشته 

باشد.
و  بارسلونا  با  گل   59 در سال جاری  مسی 
ثمر  به  ارجنتاین  فوتبال  ملی  تیم  با  12 گل 
رسانده است. پیش از این پله در سال 1959، 

ثمر رساند و تا االن رکورد گلزنی او را هیچ بازیکنی ۶۶ گل با سانتوس و 9 گل با تیم ملی فوتبال برزیل به 
نشکسته است.

برای  به تروریست ها  به کمک کردن  را  پاکستان  وزیر داخله هند، 
ورود به خاک هند متهم کرد.

وزیر  شینده،  کومار  سوشیل  سی .ان.ان،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  پاکستان  می دهد  نشان  که  داریم  اطالعاتی  ما  هند گفت:  داخله 

تروریست ها کمک می کند تا وارد قلمرو ما شوند.
وی در ادامه افزود: ما هوشیار هستیم. وقتی من در جامو و کشمیر 
این  از  را  هند  ارتش  تا  کردند  از من درخواست  مردم محل  بودم 
اوضاع تحت  تا زمانی که  به آن ها گفتم  اما من  مناطق خارج کنم 

کنترل ما نباشد نمی توانیم این اقدام را انجام دهیم.
این مقام اعالم کرد که به مردم گفته است زمانی که اوضاع آرام باشد 

ارتش هند را از این مناطق خارج خواهد کرد.
پاکستان و هند با تنش های بسیاری مواجه بوده و سعی بر آن دارند 
تا این تنش ها را از طریق انجام تعامالت مختلف و مبادالت تجاری 
کم کنند. اخیرا وزیر دفاع هند سربازان پاکستان را به تیراندازی به 
منطقه کشمیر که تحت کنترل هند قرار دارد و همچنین کشتن سه 

تن از غیرنظامیان متهم کرده است.
مقامات هند همچنین پاکستان را به ایجاد رعب و وحشت در میان 
مردم هند که منجر به خروج مردم ساکن در شمال غرب این کشور 

شد، متهم می کنند.

طالبان روز یکشنبه گزارش سازمان ملل را 
مبنی بر اینکه بمب های کنار جاده یی عامل 
بیشتر تلفات غیرنظامیان در افغانستان است، 

»تبلیغات غرب« خواند.
مجاهد،  اهلل  ذبیح   سی.ان.ان،  گزارش  به 
سخنگوی طالبان ادعا کرده که شبه نظامیان 
تنها از اسلحه برای هدف قرار دادن نیروهای 
خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان استفاده 

می کنند.
وی در یک پست الکترونیکی گفت: سازمان 
و  گزارش ها  چنین  انتشار  طریق  از  ملل 
تبلیغاتی سعی دارد از برنامه های ما برای کار 
گذاشتن  بمب هایی که عامل مرگ متجاوزان 

به خاک افغانستان است، جلوگیری کند.
در روز شنبه ، هیئت اعزامی سازمان ملل در 
افغانستان از شبه نظامیان خواست تا استفاده 
بمب های  یا  جاده ای  کنار   بمب های  از 
ملل  سازمان  کنند.  متوقف  را  ساز  دست 
عامل  بمب ها  این  که  است  کرده  اعالم 
اصلی کشتار غیر نظامیان است. این سازمان 
از اصطالح  بمب های دست ساز برای اشاره 
مین های  و  دور  راه  از  کنترل  بمب های  به 

زمینی استفاده کرد.
این درخواست سازمان ملل یک روز پس 
از آن صورت گرفت که بر اثر انفجار یک 
یک  عبور  هنگام  در  جاده ای  کنار  بمب 
رفتن  راه  در  که  مسافران  مینی بوس حامل 
و  کشته  تن   1۸ بودند،  عروسی  جشن  به 
15 تن به شدت زخمی شدند. سازمان ملل 
ثبت  الگوهای  با  بمب  این  که  کرد  اعالم 
بمب  انفجار  برای  طالبان  طرف  از  شده 

همخوانی دارد.
ماه  نه  طی  ملل،  سازمان  گزارش  بر  بنا 
گذشته 344 تن از غیرنظامیان بر اثر انفجار 
بمب های کنار جاده ای کشته و 599 تن نیز 

به شدت مجروح شده اند.
طالبان  سخنگوی  که  است  حالی  در  این 
روز  انفجار  وقوع  هنگام  به  که  کرد  اعالم 
جمعه در والیت بلخ هیچ یک از شبه نظامیان 

طالبان در آن منطقه فعالیت نداشته اند.
طالبان  شبه نظامیان  که  گفت  همچنین  وی 
برای  دور  راه  از  کنترل  بمب های  از  تنها 
تحت  ائتالف  نیروهای  دادن  قرار  هدف 
استفاده  آن ها  افغانی  هم پیمانان  و  ناتو  امر 
کشته شدگان  از  نیمی  حدود  می کند. 
نیروهای ائتالف تحت امر ناتو بر اثر انفجار 
از  را  خود  جان  جاده ای  کنار  بمب های 

دست داده اند.

گروسمنخواستارحمایتاسالمآباد

ازپروسةصلحافغانستانشد
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په ټاکنو کې د حکومت د نه...
 هېواد په ټاکنیز کمېسیون کې بهرني وګړي نشته او دا په دې مانا نه ده 
چې افغان حکومت له ټاکنو څخه د بهرنیو وګړو د څار  مخه نیسي خو 

په دولتي چوکاټ کې د بهرنیانو له داخلولو سره مخالف دی.
ټاکنو  له  افغانستان  د  چې  لري  حق  بهرنیان  وویل،  ویاند  ولسمشر  د 
څارنه وکړي او د هغه څه په اړه چې دوی لیدلي وي، ارزولي یې وی او 

څېړلي یې وي په خپل دریځ او نظر روښانه کړي.
د هغه په خبره، هغه مهال چې دغو کسانو ته په یاد کمېسیون کې د 
شاملېدو حق ورکړل شوی و، هغه یو جال وخت و هغسې چې ولسمشر 
دوی  د  او  ډېرې  ستونزې  و،  کې  حالت  عبوري  یو  په  افغانستان  وویل، 

ګډون ته اړتیا وه.
څه  هر  د  افغانان  او  دی  نه  وخت  هغه  اوس  چې  وایي،  فیضي  ښاغلی 

ظرفیت په خپله لري چې دا ټول کارونه تر سره کړي.
نوموړی زیاتوي، خو دا په دې مانا نه دی چې بهرنیان به له څارنې هم 
منع شي بلکې دولتي او رسمي چوکاټونو ته په هېڅ صورت بهرنیان نه 

شي ور شاملېدالی.
په  یې  بهرنیان  چې  نشته  کې  هېواد  هېڅ  په  وایي،  ویاند  ولسمشر  د 
کورنیو چارو کې السوهنه وکړي او د دوی ګډون ته په یاد کمېسیون 

کې اړتیا هم نشته.
فیضي وایي، دا دلیل نشي کېدای چې دغه بهرني وګړي به په ټاکنو کې 
د السوهنو او درغلیو مخنیوی وکړي، ځکه مدني ټولنې، رسنۍ، نړیوال 
او نور اړونده خلک به له ټاکنو څارنه کوي، دلته د  او کورني څارونکي 
بیان ازادي شته او که چېرې حکومت، ولسمشر او یا نور چارواکي  په 
ټاکنو کې السوهنه کوي، دغه ارګانونه یې مخه نیسي او په وینا یې چې 

په ټاکنو کې د السوهنې د مخنیوي لپاره ټول ضمانتونه شتون لري.
ازادۍ  بیان  بلکې د  نه دی  یو دېکتاتوري حکومت  نوموړی وایي، دلته 
شتون لري، مدني ټولنې شته، ملي شورا وجود لري او دا ټول هغه څه 

دي چې د ټاکنو په اړه د خلکو د اندېښنو ضمانتونه دي.
دا په داسې حال کې ده، چې ولسي جرګې د ټاکنو د دندو، صالحیتونو 
او تشکیل په قانون کې د شکایاتو د کمېسیون لپاره د دوو بهرنیو وګړو 
شتون تصویب کړی خو دغه قانون د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا 

لري.

تاپایاندسمبرروند...
 نمی توانند برای همیشه در افغانستان باقی بمانند. برای یک 
از خارج  را  امنیت خود  نیست که  امکان پذیر  امر  این  کشور 
تامین کند. نیروهای افغان خود باید کنترل امنیتی را به دست 

بگیرند.
فابیوس اخیرا به افغانستان سفر کرده بود و در این سفر با حامد 

کرزی، رییس جمهوری افغانستان دیدار و گفت وگو کرد.

معـارفما
بيپدرشـد!

دردها،  همیشه  روزنامة  ماندگار  که  همان گونه 
مقامات  گوش  به  را  مردم  شکایاِت  و  رنج ها 
دولتي رسانده است، مي خواهم نامه ام را که دردِ 
خانوادة یک استاد معارف است، به نشر بسپارید 
تا رییس جمهور کشور بداند که مسووالِن امور در 

چه خواب و خیال اند.
روان،  سال  میزان   15 تاریخ  به  فراوان  تاسف  با 
یکي از خدمتکاران صدیق معارف، داعي اجل را 

لبیک گفت و به رحمت حق پیوست. 
تمام  با  کشور  رییس جمهور  حالي که  در 
مسوولیت هایي که دارند، همواره به خاطر درگذشِت 
خدمات  مصدر  که  کشور  ملي  شخصیت هاي 
شایان در بخش هاي مختلف اجتماعي و سیاسي 
شده اند، پیام تسلیت صادر مي نمایند؛ اما با دریغ 
و درد که در مراسم تشییع و تدفین استاد عبداهلل 
عثماني که چندسال پیش از سوي رییس جمهور 
لقب پرافتخار »پدر معارف« را کمایي کرده بود، 
نه تنها هیچ یک از مسووالن ریاست معارف شهر 
اشتراک نورزیدند؛ بل آقاي رییس جمهور نیز پیام 
و  معارف  خانوادة  خانواده،  اعضاي  به  تسلیت 
شاگردان مرحومي صادر ننمودند، که بي گمان در 
این کار، سهل انگاري مقامات در وزارت معارف 
وزارت  این  از  مسوولي  هیچ  زیرا  است.  روشن 
حتا صرف به خاطر عرض تسلیت درب خانة این 
بر  باید  که  نکرد،  دق الباب  را  وطن  معارف  پدر 
حال این گرداننده گان معارف کشور، اظهار تاسف 

فروان نمود.
با احترام

خانوادة مرحوم استاد عبداهلل عثماني )پدر معارف(

مسی در آستانه شکستن رکورد پله

)نامة ارسالي به روزنامة ماندگار(



          احمد عمران
از سخن گویان رییس جمهوری در  چند روز پیش، یکی 
سربازان  حمالت  توجیه  در  جهانی،  شبکه های  از  یکی 
افغان به همکاران خارجی شان،  گفت: اشتباهات خارجی ها 
در برخورد با مردم و تفاوت های فرهنگی، سبب بروز این 
گونه حوادث شده است. ولی اکنون حملة سربازان کشور 
کشته  به  منجر  که  را  هلمند  والیت  در  همکاران شان  به 
آیا  نمود؟  توجیه  مي توان  چه گونه  شد،  تن  شش  شدِن 
بازهم اختالفات فرهنگی و اشتباهات در برخورد با این 

سربازان، سبب بروز چنین فاجعه یی شده است؟
اگر حافظة ارگ نشینان کمک کند، این بار اول نیست که 
نیز  دیگر  مورد  چند  در  شاهدیم.  را  رویدادي  چنین  که 
کشیدند،  هم قطاراِن خود سالح  روی  به  کشور  سربازان 
رویدادها  این  کردند.  مجروح  یا  و  کشتند  را  عده یی 
نشان می دهند که موضوع برخوردهای خونین در درون 
به  تنها  و  است  جدی  موضوع  یک  نظامی،  ساختارهای 

این،  از  پیش  زیرا  نمی شود.  خالصه  خارجی  نظامیان 
سربازان  شدن  بیرون  با  که  می کردند  عنوان  ارگ نشینان 
سربازان  به دست  بهانه یی  دیگر  افغانستان،  از  خارجی 
کشور نخواهد بود که بر اساس آن به همکاران بین المللِی 
خود حمله کنند. اما اینک حادثة هلمند و حوادثی نظیر 
در  درونی  برخوردهای  مشکل  که  می دهد  نشان  آن، 
ساختارهای نظامی، هم چنان جدی است و این مشکل به 
عوامل و متغیرهای دیگری ارتباط دارد، که نفوذ شورشیان 
به  آن ها می تواند  نظامی، در راس  در درون ساختارهای 

شمار رود. 
در این جای شک نیست که از سال های آغاز جلب وجذب 
به نیروهای نظامي کشور، شورشیان تالش هایي را انجام 
دادند که وارد این ساختارها شوند و به گونة ستون پنجم 
حمایت کننده گان  وسیلة  به  عماًل  ترفند  این  کنند.  عمل 
به  پاکستان  استخبارات  جمله  از  و  شورشیان  منطقه یی 
آن ها آموزش داده شده...          ادامه صفحه 6
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دیده بان رسانه ها یا نی از وزارت معارف کشور خواست 
تا سواد خبرنگاری را در نصاب تعلیمی معارف بگنجاند. 

وزارت معارف افغانستان از این خواست استقبال کرد.
صدیق اهلل توحیدی از مسووالن دیده بان رسانه ها یا نی روز 
یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: »به باور ما 
بعد از ده سال کار رسانه یی و توسعه چشم گیر رسانه های 
چاپی و برقی در افغانستان، این عرصه در اجتماع افغانستان 
نهادینه شده است. در حال حاضر ما نیازمند این هستیم که 
مردم افغانستان از نزدیک با کار رسانه ها و چه گونگی کار 

رسانه ها زیر عنوان سواد رسانه یی آگاهی یابند«.
موسسه نی از وزارت معارف خواست در صورت امکان، 
تعلیمی  بیان در یک ماه دوبار در نصاب  شناخت آزادی 
گنجانده شود. بر اساس پیشنهاد موسسه نی، مسایل مربوط 
به معرفی آزادی بیان، نقش رسانه ها در توسعه افغانستان 
تعلیمی  نصاب  در  رسانه ها  انواع  مورد  در  معلومات  و 

گنجانده شوند.
امان اهلل ایمان، سخنگوی وزارت معارف به رادیو دویچه 
رسانه یی  نهادهای  خواست  از  وزارت  این  گفت  وله 
سه  هر  از  پس  وزارت  این  که  گفت  او  می کند.  استقبال 

سال، نصاب معارف را تجدید می کند و در این 
نهادهای مختلف اجتماعی را  زمینه مشوره های 

می گیرد.
تا  دارد  نظر  در  معارف  وزارت  گفت  ایمان 
مضمون مربوط به سواد رسانه یی را در کنار سایر 
مضامین به عنوان ضمیمه نصاب درسی بپذیرد. 
اتحادیه های  و  انجمن ها  همکاری  خواهان  او 

خبرنگاری در این عرصه شد.
تا  دارند  نیاز  رسانه ها  گفت  توحیدی  آقای 
او گفت  باشند.  با خود داشته  را  حمایت مردم 
این حمایت زمانی به دست می آید که شهروندان 

افغانستان از شیوه کار رسانه ها آگاه شوند.
که  می گیرد  صورت  زمانی  در  خواست  این 
فعاالن رسانه یی از آینده آزادی بیان و رسانه  های 

آزاد پس از سال 2014 ابراز نگرانی می کنند.
فواید  از  مردم  آگاهی  نی می گویند  اما مسووالن موسسه 
از  برای حمایت  را  زمینه  آزاد خود  مزایای رسانه های  و 
»به  توحیدی گفت:  فراهم می کند.  بیان در جامعه  آزادی 
هر پیمانه یی که مردم افغانستان از رسانه ها آگاهی داشته 
باشند، شکی نیست که میزان حمایت از رسانه های آزاد و 

آزادی بیان بیشتر نهادینه خواهد شد«.
از  مردم  که  صورتی  در  نی،  موسسه  مسووالن  باور  به 
بیان و  تغییر حکومت ها آزادی  با  رسانه ها حمایت کنند، 
رسانه ها با چالش مواجه نخواهند شد. نی از رییس جمهور 

کرزی نیز خواست تا در این زمینه رسانه ها را یاری کند.
این  معارف  وزارت  که  در صورتی  توحیدی گفت  آقای 
همکاری  هرنوع  آماده  نی  موسسه  بپذیرد،  را  خواست 
خواهد بود. او همچنین از رسانه ها خواست تا با نزدیک 
عامه،  اذهان  تشویش  ایجاد  جای  به   2014 سال  شدن 
ارزش های  و  نظام  تداوم  همچنین  و  ها  ارزش  حفظ  به 

دموکراتیک توجه داشته باشند.
چالش های  بزرگنمایی  از  نیز  کرزی  رییس جمهور  اخیراً 
کرده  انتقاد  توسط رسانه ها  از سال 2014  افغانستان پس 

است.

دیده بان رسانه ها:

»سوادرسانهیی«شاملنصابدرسیشود

فرانسه: 

تاپایاندسمبر
روندخروجعساکرمانپایانمییابد

خروج  گفت:  فرانسه  خارجه  امور  وزیر 
سربازان فرانسوی از افغانستان ممکن است 
پیش بینی  که  چیزی  آن  از  سریع تر  اندکی 
از  پیش  تا  روند  این  و  شود  انجام  می شد، 

پایان ماه دسمبر به پایان رسد.
لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه در 
مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی .اف.ام فرانسه 
اظهار داشت: روند خروج سربازان فرانسوی 
ادامه پیدا خواهد کرد و ممکن است اندکی 
بود،  شده  پیش بینی  که  چیزی  از  سریع تر 

صورت بگیرد.
وی افزود: ممکن است تا پیش از پایان ماه 
خروج  روند  میالدی  جاری  سال  دسمبر 

سربازان فرانسوی از افغانستان پایان یابد.
دیپلمات ارشد فرانسه خاطرنشان کرد: پس 
از خروج سربازان، تعدادی از افراد همچنان 
نیروهای  تا  باقی خواهند ماند  افغانستان  در 
افغان را آموزش دهند، اما دیگر سربازی در 

این کشور وجود نخواهد داشت.
سپتامبر   11 تروریستی  حمالت  از  پس 
ایتالفی  نیروهای  به  فرانسه   ،2001 سال 
سربازان  کنار  در  سربازانش  و  پیوست  ناتو 
امریکایی به افغانستان حمله و رژیم طالبان 
را ساقط کردند. فرانسه پنجمین کشور بزرگ 

ایتالف  در  کننده  مشارکت 
جنگ  در  ناتو  بین المللی 
است  قرار  است.  افغانستان 
در  خارجی  نیروهای  کل 
افغانستان تا پایان سال 2014 

از کشور خارج شوند.
رییس  اوالند،  فرانسوا 
از  پیش  فرانسه  جمهوری 
پیروزی در انتخابات ریاست 
قول  کشور  این  جمهوری 
سربازان  خروج  روند  داد 
فرانسوی از افغانستان تسریع 
 2012 سال  پایان  تا  و  یابد 

تمام شود.
سرباز   2050 اکنون  هم 
افغانستان  در  فرانسوی 
این در حالی  دارند،  حضور 
گذشته  سال  در  که  است 
هزار   4 تعداد  این  میالدی 
سرباز بود. فرانسه تاکنون ۸۸ 
افغانستان  در  را  سرباز خود 

از دست داده است.
لوران فابیوس در ادامه گفت: 
سربازان...    ادامه صفحه 7 w
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حمالتدرونآستینيرا
چهگونهبایدتوجیهکرد؟

کنفرانسملي
ریفورمسیاسیو اجندایملیـ
ایجادصلحپایداردرافغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 
و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 

بین المللی  نیروهای  زمان خروج 
بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
بنا بر مسوولیت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پیگیرش، 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همة از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

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