
رییس ایتالف ملی، نسبت به شفافیت انتخابات آیندة 
ریاست جمهوری افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

برگزاری  برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  درحالی که 

کشور  ریاست جمهوری  آیندة  انتخابات 
ایتالف  رییس  اما  می کند،  آماده گی  ابراز 
جهت  در  گامی  هیچ  که  می گوید  ملی 
برداشته  انتخابات  این  شفاف  راه اندازی 

نشده است.
در  گذشته  روز  که  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
مراسم بزرگداشت از دهم محرم در کابل 
افغانستان  حکومت  می کرد،  سخنرانی 
مردم  آیندة  به  نسبت  که  کرد  متهم  را 

بی تفاوت است.
هیچ  اکنون  تا  که  گفت  عبداهلل  داکتر 
اقدامی در جهت برگزاری انتخابات آینده 
گونة شفاف صورت  به  ریاست جمهوری 

نگرفته است.
 او افزود: »ما و شما یکی دو سال بعد انتخاباتی را در 
پیشرو داریم، ما می بینیم که نظام و ادارة موجود هیچ 

عملی را که مردم را مطمین بسازد که به طرف انتخابات 
است.  نداده  انجام  می روند،  از گذشته  بهتر  و  شفاف 
اگر کارهای هم صورت گرفته آن هم تحت فشارهای 
مردمی و جامعة مدنی بوده است. این بی عالقه گی و 

بی تفاوتی به سرنوشت را نشان می دهد.«
نظام  گفت:  هم چنان  افغانستان  ملی  ایتالف  رییس 
فعلی کشور که جمهوری اسالمی خوانده می شود، نیز 

با چنین نظامی مطابقت ندارد.
باور آقای عبداهلل، بسیاری از مراجع بزرگ دولتی  به 

خود قانون و احکام قانون را زیر پا می کنند.
در  ریاست جمهوری  آیندة  انتخابات  است  قرار 
ماه حمل سال 1393 شمسی  تاریخ 16  به  افغانستان 

برگزار گردد.
رییس  اظهارات  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اما 
آیندة  انتخابات  خصوص  در  افغانستان  ملی  ایتالف 

ریاست جمهوری را رد کرده است.

نقاط  در  ویژه  مراسم  با  عاشورا  روز  محرم  دهم  از 
مختلف شهر کابل گرامی داشت به عمل آمد.

این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی در اکثریت مساجد 
و تکیه خانه های شهر کابل برگزار شده بود و سخنرانان 

پیرامون حادثة عاشورا سخنرانی کردند.
علمیة  حوزة  در  مناسبت  این  به  که  مراسمی  در 
خاتم النبیین در غرب شهر کابل راه اندازی گردیده بود، 
اعضای  از  برخی  دین،  عالمان  از  شماری  شمول  به 

کابینه و شورای ملی و صدها تن ازعزاداران حسینی 
شرکت داشتند.

حجت السالم فیاض یکی از سخنرانان در این مراسم 
تاکید کرد که با توجه به کارنامه های امام حسین حل 
مشکالت کنونی کشور نیاز به وحدت و یک پارچگی 
تمام افغان ها دارد. او افزود: »بیاید از آینده نگری امام 
اتفاق  چی   2014 سال  از  بعد  بگیریم.  بهره  حسین 
می افتد نگرانی نیست، اما ضرورت دارد که برای وفاق 
و  اساسی  گام های  همدیگر  تحمل  و  همبستگی  ملی 

اصولی برداریم.«
در عین حال، رییس جمهور کرزی...   ادامه صفحه 7

سال چهارم y شمارة نه صد و چهل و یکم y  یکشنبه 05 آذر/قوس y 1391 25 نوامبر 2012

بشر به خوش بختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت 
می کند، خیلی زود هم فراموش می کند که خوش بخت است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس ایتالف ملی در مراسم عاشورا:

هیچ گامی برای برگزاری 
انتخابات شفاف برداشته 

نشده است

کشور  مرکز  در  غزنی  والیت  در  محلی  مقام های 
»کالن«  حملة  یک  طرح  امنیتی  ماموران  که  می گویند 

طالبان به مراسم عاشورا را خنثی کردند.
جنرال زاهد فرمانده امنیه والیت غزنی روز گذشته در 
یک نشست خبری گفت: »طالبان یک محمولة بزرگ 
انتقال دهند و  را می خواستند در شهر غزنی  انفجاری 
طرح  این  که  دهند  انفجار  عزاداران  دسته های  بین  در 

خوشبختانه خنثی شد.«
آقای زاهد می گوید که یک هزار و چهار صد کیلوگرام 
مواد انفجاری در 28 بوشکه جاسازی شده بود و قرار 
بود که از قریه موسوم به وزیر آباد از مربوطات شهر 

غزنی به مرکز شهر انتقال یابد.
زاهد از این محموله به عنوان...        ادامه صفحه 6

امریکایی  جنرال  پنج  گذشته،  سال  پنج  طی  که  شرایطی  در 
شده اند،  گذاشته  کنار  افغانستان  در  ایساف  و  ناتو  رهبری  از 
تحلیلگران معتقدند که تغییرات مکرر در سران ارتش موجب 
شکست بالقوه در همکاری حیاتی با رهبری سیاسی افغانستان 

و نیروهای امنیتی این کشور می شود.
دیوید پتریوس، رییس سابق سیا یک سال مسوولیت فرماندهی  
ارشد نیروهای امریکایی در افغانستان را عهده دار بود. جانشین 
وی نیز قرار است در سال آتی میالدی پس از 18 ماه از سمت 

خود کناره گیری کند.
اخیر  اخالقی  رسوایی  با  حال  اسوشیتدپرس،  گزارش  به 
پتراتوس که موجب شد وی استعفا دهد و جنرال جان آلن، 
به  فعالیتش  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  فرمانده 
سران  سریع  گردش  به  بیشتری  توجه  درآید،  تعلیق  حالت 
معطوف شده  افغانستان  در  امریکا  ساله  در جنگ 11  امریکا 
است....       ادامه صفحه 7

       ناجیه نوری
دولت تا هنگامی که معضل خط دیورند را با پاکستان 

و  ثبات  روی  هیچگاهی  افغانستان  نکند،  حل 
آرامش را نخواهد دید.

پژوهشگران  و  سیاسی  تحلیلگران  از  شماری 
تاریخ، با بیان این مطلب می گویند که پاکستان 
این  بر  مرزی  ادعای  افغانستان  که  تاهنگامی 
کشور داشته باشد، از مداخالت ویرانگرایانه اش 

دست نخواهد کشید.
که  است  مدعی  ملی  ایتالف  عضو  یک  اما 
پاکستان در افغانستان...       ادامه صفحه 6

پولیس از چندین 
حمله بر مراسم عاشورا 

جلوگیری کرد

امریکا در افغانستان:

 5 سال، 5 جنرال

»ثبات افغانستان به خط دیورند 
وابسته است«

استاد خلیلی به عزاداران حسینی:

خـون تان را اهـدا کنید

»از حسین )رض( بهره گیریم«

تفسیر 
دادگاه عالی 
افغانستان 

مغایر قانون 
اساسی است

2

4

7

5

درنگی در 
ساحت

 باطنِی شعـر 
و زنده گی

قابله های 
جوان 

و کاهـش 
مرگ و میر 

مـادران

در برگ ها

آجـندای 
مـلی

عزاداران حسینی  از  کرزی  رییس جمهور  دوم  معاون 
بانک  به  آنرا  خون شان،  ریختن  عوض  به  خواست 
نیازمندان به  تا  اهدا کنند،  خون وزارت صحت عامه 

خون از خطر مرگ نجات یابند.
محمد کریم خلیلی روز گذشته به مناسبت روز عاشورا 
به  الحرام(، 2٥0 سی سی خون خود را  )دهم محرم 

بانک خون وزارت صحت عامه اهدا کرد.
به گزارش پژواک، از روز دهم...       ادامه صفحه 6



اداری  اصطالحات  کاربرد  شدِن  رسانه یی  پی  در 
توسط  فعلی  اساسی  قانون  اساس  بر  رسمی   و 
مجلس  معارف  کمیسیون  مردم،  و  رسانه ها 
تفسیر  کشور خواهان  عالی  دادگاه  از  نماینده گان 
جملة آخر مادة شانزدهم قانون اساسی می شود و 

دادگاه عالی چنین می نویسد:
»هم چنان بر اساس تقاضای کمیسیون امور دینی، 
فرهنگی، معارف و تحصیالت عالی ولسی جرگه، 
حفظ  در  را   دولت  که  اساسی  قانون   16 مادة 
گردانیده  مکلف  ملی  اداری  و  علمی  مصطلحات 

است، به نحو آتی تفسیر گردید:
 مقصد از کلمة »مصطلحات علمی« فورمول ها و 
مفاهیم  و  معانی  آن ها  کمِک  به  که  قالب هایی اند 
با امانت و صحت کامل ادا می شوند. مصطلحات 
انکشاف علوم مختلفه و  ترویج و  آغاز  از  علمی 
و  اداری  سیستم  زمانی که  از  اداری  اصطالحات 
تشکیالت دولتی در افغانستان به میان آمده، وجود 
رسمی  اسناد  علمی،  مسایل  در  یک  هر  و  دارند 
مسجل  قوانین  در  بوده،  معمول  دولت  اداری  و 
ملموس  متعارف  حد  به  مردم  بین  در  و  گردیده 
و  معنی  بیانگر  اصطالح  هر  و  گردیده اند  ملی  و 
استعمال  که  است  شده  قبول  مشخص  مفهوم 
تنها  نه  آن ها  تبدیل  و  تغییر  یا  و  مترادف  کلمات 
غیرضروری بوده، بلکه سردرگمی را در محیط علم 
واداره سبب می شود. بنًا مصطلحاتی که در مسایل 
پوهنځی،  پوهنتون،  چون  ملی  اداری  و  علمی 
پوهـنوال،  پوهندوی،  پوهنمل،  پوهنیار،  پوهیالی، 
شده  تسجیل  تقنینی  اسناد  در  امثال هم  و  پوهاند 
قانون گزاری،  بخش های  در  پوهنتون،  برعالوة  و 
سایر  و  قضا  علوم،  اکادمی  پولیس،  عسکری، 
گردیده اند،  مسجل  و  ثبت  کثرت  به  نیز  ادارات 
صرف نظر از این که به کدام یک از السنة داخلی 
متعلق اند، جزِو مواریث علمی و فرهنگی کشور 
زبان های رسمی  معنوی  ملکیت  از  شناخته شده، 
جمهوری اسالمی افغانستان به حساب می آیند و 
مطابق فقرة اخیر ماده 16 قانون اساسی در اسناد 
تقنینی و سیستم اداری کشور حفظ می گردند.« 1

در تفسیر دادگاه عالی سه نکته قابل دقت و تأمل 
است. نگاهی می اندازیم به متن تفسیر دادگاه عالی 

افغانستان.
دادگاه عالی به جای آن که به تفسیر فقرة جعلی 
بپردازد،  اساسی  قانون  شانزدهم  مادة  آخر 
مصطلحات علمی و اداری را تعریف می نماید 
متضاد  آن  تمِت  »ت«  تا  بسم اهلل  »ب«  از  که 
تشتت  از  این که  دلیل  به  اما  متناقض.  و  است 
و پراکنده گی  پنهان تفسیر دادگاه عالی روایت 
سزاوار  و  خواندنی  و  است  جالب  می کند، 

بررسی و تحلیل.
دادگاه عالی سه دلیل برای حفظ ترمینالوژی اداری 

و رسمی افغانستان ارایه می نماید:
که  زمانی  از  اداری  »اصطالحات  می گوید:  الف: 
سیستم اداری و تشکیالت دولتی در افغانستان به 
میان آمده وجود دارد« و به همین دلیل باید حفظ 
نیست  متوجه  عالی  دادگاه  که  است  شود. جالب 
تشکیل  زمان  در  موجود،  اداری  ترمینالوژی  که 
پیش  سال  پنجاه  تا  حتا  و  نبوده  اصاًل  افغانستان 
شروع  حاکم  خانوادة  ملت سازی  پروژة  هنوز  که 

طور  به  رسمی  و  اداری  ترمینالوژی  بود،  نشده 
مثال این گونه بودند: حاکم اعلی مشرقی، رییس 
نظمیه قطغن، نایب الحکومة مزار شریف، مکتب 
خان،  محمود  شاه  سپهساالر  هرات،  رشدیة 
نگه داری  دلیل  اگر  پس   . و...  مستوفی المالک 
ترمینالوژی قدمت تاریخی و کاربرد آن از زمان 
تشکیل اداره در افغانستان باشد، باید برگردیم به 

همان مصطلحات اصیل زبان تمدنی مان.
»استعمال  است:  این  دادگاه  دیگر  دلیل  ب: 
کلمات مترادف و یا تغییر و تبدیل آن ها نه تنها 
غیرضروری بوده، بلکه سردرگمی را در محیط 
علم و اداره سبب می شود«. ظاهراً دادگاه اساس 
واژة مترادف را از زاویة معنی مورد نظر قرارداده 

است که در این جا صحیح نمی باشد؛ زیرا:
نه  است،  نظر  مورد  رسمی  زبان  دو  مسالة   
کاربرد مترادفات جهت تنوع و زیبایی بر محور 

انشاء و امالء.
آن ها  تبدیل  و  تغییر  که  می نماید  اضافه  سپس  و 
غیرضروری بوده... . آقایان مثل این که در خواب 
اند. این دلیل سست و بی پایه نه در شأن شماست و 
نه سزاوار ملت! این جا مسالة رعایت قانون اساسی 
مطرح است. شما چه گونه به خود حق دادید که 
ضرور بودن یا ضرور نبودن رعایت قانون اساسی 
را به ملت گوشزد نمودید. بر اساس قانون اساسی 
موجود، باید ترمینالوژی به دو زبان رسمی ترتیب 

و مورد استعمال دولت و ملت قرار گیرد.
از  این ها  چون  که  نموده اند  اضافه  هم  بعد  ج: 
طبق  باید  هستند،  ما  معنوی  و  فرهنگی  مواریث 
به چه  اوالً  گردد.  شانزدهم حفظ  مادة  آخر  فقرة 
به  معنوی  و  فرهنگی  مواریث  واژه ها  این  دلیلی 
این  که  است  خواسته  که  ثانیًا  می آیند؟  حساب 
آن ها  از  حفاظت  بحث  تا  نماید  نابود  را  واژه ها 
به میان آید؟ نخیر این ها بر اساس قانون اساسی 
موجود از اصطالحات اداری افغانستان محسوب 
می شوند و مورد کاربرد بخشی از مناطق افغانستان 
این  نابودِی  خواهان  کس  هیچ  و  بود  خواهند 

واژه گان نبوده و نیست.
همین  اساس  بر  که  است  این  توجه  قابل  نکتة 
است  نشده  این  به  ملزم  کسی  هم  جعلی  جملة 
که مغایر قانون اساسی عمل نماید، بلکه بر اساس 
اداری  اصطالحات  این  باید  هم  فقره  همین  مفاد 
حفظ شود که می شود. ولی سخن بر سر حفظ و 
طرد نیست، چنین می نماید که اعضای دادگاه عالی 
متوجه نیستند چه می گویند. حرف شما این است 
اداری  ترمینالوژی  باید  و  ملی ست  زبان  پشتو  که 
به  پس  باشد.  زبان  همین  به  افغانستان  رسمی  و 
قول مشهور، قانون اساسی قصة مفت است!  اگر 
قرار بود چنین ماده یی به تصویب برسد، باید در 
کمیسیون رأی می آورد. یادم هست که این مسأله 
مطرح شد که پشتو زبان ملی و دری  زبان رسمی 
باشد که رأی نیاورد و زبان های دری )فارسی( و 
پشتو به عنوان زبان رسمی و اداری افغانستان به 
تصویب رسید. کسانی که جرأت مخالفت علنی را 
لویه  از اوضاع درهم و برهم  استفاده  با  نداشتند، 
اضافه  را  فتنه  انگیز  فقرة  این  اساسی  قانون  جرگة 
جاودانه  جامعه  در  را  شکاف  و  نفاق  تا  نمودند 

آقای عظیمی! شما  سازند! جناب 
چرا؟ از شما بعید است که در حد 
ابزار باند تبهکار و تمامیت خواه و 
این  تا  قانون اساسی خود را  ضد 
کنید  رها  بیاورید!  پایین  سطح 
می آالید  که  را  آلوده  عباي  این 
ساحت مقدس قضا را. این رفتار 
درباری نه امروز پاسخ می دهد و 
نه می تواند جلو روند دموکراتیک 
افغانستان  در  را  قانون مداری 
ابتدای  در  که  آن هایی  به  بگیرد. 
باید  کرده اند،  توقف  بیست  قرن 
آن  و  بشکست  سبو  آن  گفت: 

پیمانه ریخت.
و اما داستان این به اصطالح فقرة 
اساسی،  قانون  شانزدهم  آخرمادة 

چه گونه زاده شد و از کجا آمد؟
مردم  و  تاریخ  برای  می دانم  الزم 
افغانستان به عنوان عضو کمیسیون 
شانزده  مادة  این  که  بگویم  اساسی  قانون  تدقیق 
به  اساسی  قانون  مسودة  بیست وسومین  که  وقتی 
عنوان متن نهایی پیشنهادی قانون اساسی تدوین 
کابل،  در  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  تقدیم  و 
دفتر رئیس جمهوری و ریاست لویه جرگه قانون 
الخصوص  وعلی  نبود  شکل  این  به  شد  اساسی 

آخرین جمله آن اصآل وجود نداشت.
ملی  اداری  فقرة: »مصطلحات علمی و  این  یعنی 
آن  آخر  در  گردد«  می  حفظ  کشور  در  موجود 

چسپانده نشده بود.
 این جمله، ناقض قانون اساسی است و با قانون 
همان  البته  و  دارد  کامل  مغایرت  موجود  اساسی 
اساسی رسمًا  قانون  توشیح شدة  نسخة  که  وقت 
به  دهلی جدید  از  بالفاصله  رسید،  من  به دست 
جناب پوهاند عظیمی زنگ زدم و گفتم که من در 
این نسخة توشیح شده هفده مورد تغییر می بینم. 
این ها از کجا و چه گونه آمده اند؟ به خصوص من 
با این فقرة فتنه انگیز در مادة شانزدهم و چند مورد 
دیگر مخالف بودم، پوهاند صاحب عظیمی گفت: 
این موضوع به تصویب لویه جرگة قانون اساسی 
شده  اضافه  آن ها  طرح  اساس  بر  و  است  رسیده 

است.
مطابق قانون اساسی موجود که قاعدة بازی و وثیقة 
بر  دولت  و  مردم  روابط  می شود،  محسوب  ملی 
اساس آن تعریف شده است. مردم می توانند به دو 
زبان فارسی و پشتو، ترمینالوژی اداری و عناوین 
علمی و اداری را به کار برند و حتا مجبور نیستند 
در یک مکان هر دو زبان را استعمال نمایند؛ زیرا 
رأی  اساسی  قانون  تدوین  زمان  در  موضوع  این 
جزِو  هردو  پوهنتون  و  دانشگاه  یعنی  نیاورد، 
ترمینالوژی اداری و رسمی محسوب می شوند. در 
هرات، مزارشریف، ننگرهار و قندهار مردم اختیار 

دارند که کدام را برگزینند.
اولین وظیفة مجلس این بود که ترمینالوژی جدید 
تدوین  موجود  اساسی  قانون  مطابق  را  اداری 
می نمود تا مردم از این سردرگمی و استبداد رأی 

بیرون می آمدند.
رسمی  زبان  دو  موجود  اساسی  قانون  مطابق  ما 
داریم و شما نیک می دانید که اصطالحات اداری 
مطابق قانون اساسی جدید باید تدوین گردد و اگر 
اصطالحی وجود دارد که مغایر این قانون اساسی 
این که  نه  شود،  تبدیل  اصطالح  آن  باید  است، 
قانون اساسی را مطابق روش و رفتار اداری قبلی 

تحریف و تعریف نماییم.
اساسی هر دو زبان  قانون  از طرف دیگر، مطابق 
ندارد که  الزامی وجود  زبان رسمی است و هیچ 
اصطالحات اداری و رسمی در مکاني واحد به دو 
زبان باشد. یعنی مردم مزارشریف اختیار دارند که 
دانشگاه بگویند یا پوهنتون، اما الزم نیست به هر 
قندهار  مردم  هم چنان  و  بنویسند  لوحه  زبان  دو 
حق دارند که دانشگاه یا پوهنتون گویند و اجباری 

ندارند که به هر دو زبان لوحه بنویسند.
یکی از وظایف...              ادامه صفحه 7
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عبدالحی خراسانی

           تفسیر دادگاه عالی افغانستان 

مغایر قانون اساسی است
 

طالبان در اعتراض به اجرای حکم اعدام شماری از مجرمان 
محکوم به اعدام، در والیت میدان وردک حملة انتحاری یي 
را سامان داده اند که بر اثِر آن دو تن کشته و شصت تن دیگر 
این کشته شده ها و  بیشتر  زخمی  شده اند. گفته می شود که 

زخمی ها غیرنظامی  بوده اند. 
از  تن  چهار  تالفی  به  که  است  گفته  طالبان  سخنگوی 

اعدام شده گان، چنین حمله یی را انجام داده اند. 
هفتة گذشته رییس جمهور کرزی حکم اعدام شانزده تن را 
افراد  پس از فیصلة محاکم ثالثه، توشیح و امضا نمود. این 
آدم ربایی محکوم  و  قتل های سازمان یافته  تجاوز جنسی،  به 

بوده اند که حکم هشت تن از آنان به اجرا گذاشته شد.
نه تنها این حمله که پیش از آن، طالبان حملة دیگری را در 
وزیراکبرخان ترتیب دادند که در آن جا هم شماری از افراد 

پولیس و محافظان یک شرکت خصوصی کشته شدند.
طالبان  افراد  از  تن  دو  دست کم  افغانستان  پولیس  هم چنان، 
دستگیر  داشته اند،  را  عاشورا  مراسم  به  حمله  قصد  که  را 

کرده اند.
قبل،  چندی  که  می گیرد  صورت  حالی  در  حمالت  این 
شماری  صلح  عالی  شورای  پادرمیانی  با  پاکستان  حکومت 
هم  کرزی  آقای  و  کرد  آزاد  زندان ها  از  را  طالبان  سران  از 
این  مثبت  نتایج  به  و  خواند  خوش بینانه  را  حرکتی  چنین 

گفت وگوها امیدوار شده است.
قبل برآن، حکومت افغانستان بارها برای جلب توجه طالبان 
کرده  رها  را  آنان  افراد  از  شماری  صلح،  گفت وگوهای  به 

بود.
اکنون پرسش این است که آقای کرزی چرا این گونه و تا چه 
زمانی، جبهة دشمن را تقویت می کند و مردم افغانستان را به 

کشتن می دهد؟
طالبان موضع شان از اول قضیه روشن بوده، آنان به هیچ وجه 
پیوسته  را  این مساله  ندارند و  کنونی  نظام  با  سر سازگاری 
واضح کرده اند. این که آنان برای رسیدن به خواسته های شان 
از هیچ کاری دریغی نمی کنند، برای همه گان روشن است. از 
آغاز کار شان تا کنون سر سوزنی از موقف شان کنار نیامده 
اند و برای رسیدن به این موقف تا حد توان دست به کشت 
و کشتار و ویرانی زده اند، اما این تنها رییس جمهور است 

که در برابر این همه چشم می بندد. 
همین اکنون سروصداهایی وجود دارد که برخی از زندانیان 
مهم تر  همه  از  اما  اند.  پیوسته  طالبان  به  دوباره  شده  آزاد 
این پرسش مطرح است که آیا رییس جمهور نمی گفت که 
ناراضی  برادران  طالبان  اگر  ماست؛  ناراضی  برادران  طالبان 
رییس جمهور اند، پس چرا به حمایت چند دزد و جانی، این 

برادران ناراضی مردم را می کشند؟
رییس جمهور که پیوسته به جنبه سیاسی قضیه تاکید می کند، 
اما اینک مردم به چشم سر می بینند که وجهة جنایی مساله 
حکومت  که  است  آن  بیانگر  خود  این  و  است  برجسته تر 
داشته  مردم  میل  خالف  و  ناروا  موضع  همواره  افغانستان، 

است.
از آغاز دورة جدید، آقای کرزی هموار مورد این پرسش قرار 
داشته که قضایای جنایی مجرمان و محکومان را پی نمی گیرد 
و حتا آنان را رها می کنند. این بار که چنین برنامه یی را روی 
قرار  تقدیر  مورد  مختلف  مجاری  از  اتفاقًا  و  گرفته  دست 
ترتیب  با خون  را  اقامة دعوا  ناراضی اش  برادران  اما  گرفته، 

داده اند.
باز هم جای شکر خواهد بود؛ اگر اکنون رییس جمهور باید 
اند.  بوده  طالبان  از طرفداران  اعدام شده  افراد  که  کند  باور 
همان هایی که فرزند مردم را ربوده اند به آنان تجاوز کرده 
اند و قتل های سازمان یافته را ترتیب داده اند، از گروه طالبان 

بوده اند؛ چون خود طالبان به این موضوع معترف اند. 
در بسا موارد ثابت شده که ربودن آدم، قتل های زنجیره یی، 
تجاوز و ... جزو برنامه های مبارزاتی طالبان بوده است، این که 
روی دست  تالفی  عنوان  به  را  پاسخ خونینی  چنین  طالبان 

می گیرند، دلیل روشن این ادعاست.
از همه  برای رییس جمهور بیش  به نظر می رسد که مساله 
در  فکرکردن  سیاسی  تب  که  سوگ مندانه  اما  است،  روشن 
حمایت  فرصت  که  باالست  چنان  جمهوری  ریاست  ارگ 
این که چرا چنین  از آقای کرزی گرفته است و  از قانون را 

می شود، جای سوال است؟

طالبان 
انتقامِ  اعدام شده گان  را از 

مردم مي گیرند 



در شرایطی که بیش از 300 تن در اعتراضات به افزایش اختیارات 
محمد  از  البرادعی  محمد  شده اند،  مجروح  مصر  رئیس جمهوری 
مرسی درخواست کرد تا برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع از 

تصمیمات اخیر خود صرف  نظر کند.
افزایش  از  قاهره  در  بیمارستانی  در  پزشکان  کادر  از  محمد سعید،  
تعداد مجروحان در تظاهرات میلیونی »خشم« به بیش از 300 تن 
خبر داد که برخی از آنها دچار شکستگی و حالت خفتگی شدند و 

وضعیت برخی از آنها وخیم  گزارش شده است.
از  مصر  »الدستور«  حزب  رئیس  البرادعی،  محمد  دیگر  سوی  از 
جانب افراد تجمع کننده در میدان های مصر از محمد مرسی، رئیس 

جمهوری مصر خواست تا از تصمیم جدید خود صرف نظر کند.
شدن  بحرانی تر  و  مصر  در  اعتراضات  افزایش  به  نسبت  البرادعی 

اوضاع هشدار داد.
از سوی دیگر ماهر البحیری،  رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر 
اظهار کرد:  اخباری که در محافل سیاسی و قضایی منتشر شده مبنی 
اینکه دادگاه قانون اساسی حق دارد محمد مرسی را عزل کند،  بر 
درست نبوده و از اختیارات دادگاه قانون اساسی خارج است که در 

این خصوص تصمیم گیری کند.
دو  دسامبر،  دوم  در  دادگاه  اصلی  جلسه  کرد:   خاطرنشان  البحیری 
شکایت قضایی در خصوص انحالل جمعیت موسسان قانون اساسی 
قرار  بررسی  مورد  را  پارلمان  انحالل  و یک شکایت در خصوص 

می دهد.
در همین حال، احمد شفیق، نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری 
و  کرده  نابود  را  حکومت  ارکان  مرسی  محمد  کرد:   اظهار  مصر 
اختیارات قوا را بلعیده است و به 9 میلیون مصری توهین کرد و در 
طمع دستیابی به قدرت بیشتر به اقداماتی که می خواست،  دست زده 

است که در راستای منافع ملت نیست.
دولت مصر نیز تاکید کرد که تصمیم جدید محمد مرسی اختیارات 

جدیدی به وی نمی دهد.
مصر  شده  برکنار  کل  دادستان  محمود،  عبدالمجید  دیگر  سوی  از 
بر برکناری  اعالم کرد که در خصوص تصمیم محمد مرسی مبنی 
وی از منصبش به دادگاه ویژه تجدیدنظر شکایت می کند. عبدالمجید 
محمود اظهار کرد که تصمیم مرسی مبنی بر برکناری وی از منصبش 

غیرقانونی است.
این مقام با تاکید بر اینکه تصمیم برکناری وی به دالیل سیاسی بوده 
است،  تمام اتهام ها مبنی بر کشتار تظاهرکنندگان و مسائل فساد و 

تقلب در انتخابات را تکذیب کرد.
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آیا مرسی چراغ سبز امریکا 
را دارد؟

نقش محمد مرسی  امریکا و جهان عرب،  آنکه  از  پس 
در حل بحران غزه و برقراری آتش بس میان حماس و 
اسراییل را ستودند، رییس جمهور مصر با اعالم تصمیم 

غیرمنتظرة خود، زلزله ای سیاسی در کشور ایجاد کرد.
جمهور  رییس  به  که  قانونی  اعالم  با  پنجشنبه  روز   
قضایی  دستگاه  برابر  در  حتی  مطلق،  و  تام  اختیارات 
که  کرد  ایجاد  مصر  در  را  شوکی  چنان  داد،  می  کشور 
محمد  داشت.  همراه  به  را  اعتراضات  از  شدیدی  موج 
رییس  توصیف  با  نوبل  صلح  جایزة  برندة  البرادعی، 
خود  توئیتر  بر صفحة  جدید«  عنوان«فرعون  به  جمهور 
نوشت:« امروز مرسی همة ارکان قدرت را اشغال کرده 

است«
متعاقب این اعالم، روز جمعه هزاران معترض با حضور 
در میدان التحریر خشم خود را نسبت به تصمیم رییس 
جمهور نشان دادند و این در حالی بود که دفتر عدالت 
و آزادی-حزب وابسته به اخوان المسلمین- در چندین 
شهر اعم از اسکندریه، پورت سعید و اسماعیلیه پیشتر 
معترضان  بود.  شده  کشیده  آتش  به  معترضین  سوی  از 
کاندیدای  موسی،  عمرو  حضور  با  جمعه  نماز  از  بعد 
بسیاری  در  البرادعی  محمد  و  جمهوری  ریاست  سابق 
با حضور  کردند.  برپا  تظاهرات  به  قاهره  های  محله  از 
کنفرانس  یک  جریان  در  سیاسی،  های  شخصیت 

برپایی تظاهرات  اپوزیسیون مصری خواهان  مطبوعاتی، 
جمهور  رییس  اظهارات  علیه  مصر،  سراسر  در  جمعی 
شدند. بالفاصله همة جریانها اعم از لیبرال ها و انقالبیون 
پاسخ  اپوزیسیون  دعوت  به  یکدیگر  دست  در  دست 
توسط  اساسی  قانون  و  با شعار تصرف کشور  و  گفتند 
انقالبی 6 آوریل  اسالمگرایان به خیابانها آمدند. جریان 
که در جریان انقالب مصر نیز بسیار فعال بود، با حمل 
در  پررنگی  بسیار  حضور  انقالب  شهدای  های  پرچم 

جریان اعتراضات داشت.
اما در جبهة موافقان مرسی، وضعیت به گونة دیگری بود. 
جریان اسالمگرای اخوان المسلمین به همراه حزب سلفی 
نگاه  دور  به  التحریر  میدان  اعتراضات  از  را  خود  النور 
داشته و در ظاهر موافق تصمیم رییس جمهور بودند. آنها 
با حضور در مقابل کاخ ریاست جمهوری هلیوپولیس، 
قصد داشتند مراتب تشکر خود را نسبت به تصمیم رییس 
جمهور اعالم کنند. مرسی پیشتر در مقابل دوربین های 
تلویزیون اعالم کرده بود که از تصمیمش مطمئن است 
بر  و اطمینان خاطر داد که: مصر در راه دمکراسی قدم 
می دارد« و قول داد که از حقوق اپوزیسیون نیز حمایت 
برقراری  برای  اپوزیسیون  حضور  گفت:«  وی  کند.  می 

دمکراسی در یک کشور مهم است«
بدون شک محمد مرسی با موفقیت دیپلماتیک و میانجی 

میان حماس  برقراری آتش بس  گری در بحران غزه و 
این  از  و  کرده  گالوانیزه  را  دولتش  و  خود  اسراییل  و 
مسئله برای فائق آمدن بر مشکالت داخلی کشور استفاده 
خواهد کرد. کریم الشزلی، یک قاضی مصری در این باره 
می گوید: این دو اتفاق اساسًا با یکدیگر پیوند دارد. آقای 
اسالمگراها  دارد.  عادت  اقدامات  این  به  اصوالً  مرسی 
یک  بر  آمدن  فائق  برای  سیاسی  اتفاق  یک  از  همواره 
حکم حکومتی با زور استفاده کرده اند. در ماه اوت نیز 
ناآرامی های صحرای سینا  اتفاقات و  از  رییس جمهور 
برای برکناری ژنرال طنطاوی، رییس شورای عالی نظامی 

استفاده کرده بود.
رژیم اقتداگرا!!

با  جمهور  رییس  سخنگوی  علی،  یاسر  عصر،  پنجنشبه 
تنظیم  کمیتة مسوول  و همچنین  اینکه مجلس  به  اشاره 
قانون اساسی هر دو در دست اسالمگرایان بوده و قابل 
اختیار  این  نیست، اعالم کرد که رییس جمهور  انحالل 
هر  انقالب جنوری 2011  از  برای حفاظت  که  دارد  را 
نگارش  زمان  تا  افزود:  وی  کند.  اتخاذ  را  تصمیمی 
قوانینی  و  تصمیمات  اظهارنظرها،  اساسی جدید،  قانون 
است  قطعی  شود،  می  صادر  جمهور  رییس  توسط  که 
و تابع فراخوان نخواهد بود« در واقع این بدان معناست 
نهاد  هر  تصمیم  از  باالتر  جمهور  رییس  تصمیمات  که 

قضایی است.
برابر  در  اظهارنظر  این  از  پس  بالفاصله  قضات مصری 
فوق  مجلس  برپایی  با  و  شوریدند  سیاسی  طغیان  این 
العاده، درصدد پاسخی کوبنده به رییس جمهور برآمدند. 
شزلی با ابزار نگرانی می افزاید: مرسی با این اقدام خود 
تنها مرجع قانونگذاری که در کشور وجود دارد را خنثی 
کرد. این در حالی است که اپوزیسیون بر این اعتقادند که 
این تصمیم خود درصدد است کشور  با  رییس جمهور 
با قوانین شریعت سوق  اقتدارگرا  را به سمت سیستمی 

دهد.
از سویی مطبوعات مصری روز جمعه با انتشار مطالبی 
نسبت به عدم واکنش های بین المللی نسبت به تصمیم 
تعجب  ابراز  وی  اختیارات  افزایش  و  جمهور  رییس 
کردند و این فرضیه را مطرح کردند که: اسالمگرایانی که 
با توان باالی خود در منطقه یی به غایت حساس صلح 
متحده  ایاالت  سوی  از  سبزی  چراغ  آیا  کردند،  برقرار 

امریکا برای حاکم کردن فرعون دریافت نکرده اند.

بیش از 300 تن در اعتراض 
به افزایش اختیارات مرسی 

مجروح شدند

www.mandegardaily.com

فلسطین به شورای امنیت 
سازمان ملل شکایت کرد

هشدار ایران به امریکا در مورد »نقض 
حریم هوایی« در خلیج فارس

کوریای شمالی: 
حمالت اسراییل به غزه اقدامی 

تبهکارانه بود سفیر  خزاعی،  محمد 
ملل  سازمان  در  ایران 
هفت  امریکا  می گوید 
بار بر فراز ساحل بوشهر 

پرواز کرده است.
ایران با ارسال نامه یی به 
سازمان ملل متحد نسبت 
مکرر  »نقض  چه  آن  به 
حریم هوایی ایران توسط 
نیروی دریایی امریکا در 

خلیج فارس و دریای عمان« خواند اعتراض کرده و نیروی دریایی امریکا را متهم به انجام 
»اعمال غیرقانونی و تحریک آمیز« کرد.

در سازمان  ایران  داد که محمد خزاعی، سفیر  آسوشیتدپرس روز شنبه خبر  خبرگزاری 
ملل، مراتب اعتراض جمهوری اسالمی در این خصوص را با ارسال همزمان نامه ای به بان 

گی مون، دبیرکل سازمان ملل، و شورای امنیت اعالم کرده  است.
در این نامه آمده  است که هواپیماهای نیروی دریایی امریکا طی ماه اکتبر »در هفت مورد« 
نیز در تاریخ یکم نوامبر یک پهپاد  بر فراز مناطق ساحلی بوشهر پرواز کرده اند و اخیراً 
ایران شده   نادیده گرفته« و وارد حریم هوایی  را  »تمامی هشدارهای رادیویی  امریکایی 

است.
ایران در این نامه از بان کی مون خواسته  است تا به امریکا در مورد »ادامه اعمالی که ناقض 
و  نامطلوب هرگونه عمل تحریک آمیز  »پیامدهای  و  است هشدار دهد  بین الملل«  قانون 

خطرناک که مسئولیت آن به پای ایاالت متحده خواهد بود« را به آن کشور گوشزد کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، این نامه روز جمعه ارسال شده و کاخ سفید تا جمعه شب هنوز 

واکنشی به این نامه نداشته  است.
وزارت دفاع امریکا، پنتاگون، اعالم کرد که دو جنگنده ایرانی، 11 آبان ماه در خلیج فارس 

به یک پهپاد غیرمسلح امریکایی شلیک کرده اند.
به گفته امریکا، دو جنگنده سوخوی 2٥ ایران به سوی این پهپاد شلیک کرده و پس از آن 

نیز چندین کیلومتر آن را دنبال کرده اند.
با این که امریکا می گوید که این پهپاد »به هیچ عنوان در حریم هوایی ایران« نبوده و مشغول 
»پرواز عادی شناسایی« بوده، اما وزیر دفاع ایران گفته  است که علت شلیک به سوی این 

شیء پرنده، ورود این پهپاد به »فضای فوقانی دریای سرزمینی ایران« بوده  است.

یک  شهادت  از  پس 
فلسطینی از سوی سربازان 
به رغم  صهیونیستی  رژیم 
میان  آتش بس  توافقنامه 
جنبش حماس و تل آویو، 
در  فلسطین  نماینده 
سازمان ملل از شکایت به 

شورای امنیت خبر داد.
نماینده  منصور،  ریاض 
ملل  سازمان  در  فلسطین 

یک  کشتن  و  صهیونیستی  رژیم  سوی  از  آتش بس  نقض  دلیل  به 
فلسطینی که به حصار مرزی میان اراضی اشغالی و نوار غزه نزدیک 

شده بود،  شکایتی به شورای امنیت ارایه داد.
رادیو صدای اسرائیل به نقل از منابعی در ارتش رژیم صهیونیستی 
گزارش داد که صدها فلسطینی به حصارها نزدیک شده اند و ناآرامی 

ایجاد کردند.
کردن  دور  برای  حصارها  اطراف  در  صهیونیستی  رژیم  سربازان 
فلسطینی ها شلیک هوایی کردند و سپس به سوی پاهای تعدادی از 

فلسطینیان شلیک کردند.
از سوی دیگر ریاض المالکی، وزیر امور خارجه تشکیالت خودگردان 
فلسطین خاطرنشان کرد: شلیک گلوله از سوی نیروهای اسرائیلی به 
آتش بس  نقض  اسراییل  و  غزه  مرزهای  نزدیکی  در  فلسطینی  یک 

است.
المالکی در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا اظهار کرد که این حادثه نقض 

آشکار آتش بس است و نباید این اقدام تکرار شود.
پش از هشت روز حمالت وحشیانه و خصمانه رژیم صهیونیستی به 
نوار غزه، با میانجیگری  مصر روز چهارشنبه آتش بس میان تل آویو و 

حماس برقرار شد.

کوریای شمالی با محکوم کردن حمالت رژیم صهیونیستی به نوار غزه، آن 
را اقدامی »تبهکارانه« خواند.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، یک سخنگوی وزارت امور خارجه کوریای 
و  وحدت  از  و  محکوم  شدت  به  را  حمالت  این  ما  کرد:  اعالم  شمالی 

یکپارچگی مردم فلسطین حمایت می کنیم.
در این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه کوریای  شمالی صادر شد، 
آمده است: این اقدام اسرائیل جرمی نابخشودنی و تعارض به تمامیت ارضی 
امنیت  اختالل در روند صلح و  ایجاد  به شمار می آید و موجب  فلسطین 

خاورمیانه می شود.
در  پایدار  به صلح  دستیابی  برای  تالش  کرد:  اعالم  ادامه  در  این سخنگو 
امری  فلسطین  مردم  ملی  و  مشروع  حقوق  تحقق  راستای  در  خاورمیانه 

ضروری است.
جنگ هشت روزه رژیم اشغالگر اسراییل علیه مردم بی گناه نوار غزه بیش 
درگیری ها  این  است.  گذاشته  جای  بر  مجروح  هزاران  و  کشته   300 از 
سرانجام با توافق دو طرف برای آتش بس موقت به پایان رسید با این حالی 

گزارش هایی از نقض آتش بس گزارش شده است.

           فیگارو/ 23 نوامبر 2012 / ترجمه: زهرا خدایی      
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          احمد ولی مسعود

دیالوگ  از  جهانی  جامعة  حمایت 
بین االفغانی و نظارت جامعة بین المللی از 
پیشرفت دموکراتیزه شدن افغانستان، ادامة 
تفاهم و همگرایی  اقتصادی،  حمایت های 
در  جهانی  ضمانت دهی  و  منطقه یی 
حمایت از حاکمیت ملی و استقالل کشور  
حیاتی  پروسه،   این  پیشبرد  جهت  در 
حداقل  است  موظف  حکومت  می باشند. 
با  همسویی  در  و  ملی  وظیفة  جهت  به 
جامعة جهانی و تعهداتی که آنان به مردم 
افغانستان کرده اند، در این خصوص روشن 
و شفاف عمل کند؛ چه تا به امروز هم این 
حکومت  جانب  از  که  یک طرفه یی  بازی 
و  شتاب آلود  سیاست های  و  شده  ارایه 
و  بحران ها  با  را  افغانستان  که  متناقصی 
به  است،  نموده  مواجه  جدی  تهدیدهای 
اندازة کافی برای ما سنگین تمام شده است 
هیجان های  و  تک روی ها  برای  جایی  و 
رییس جمهور کرزی باقی نگذاشته است. 

انحصارگرایی  از  را  پایش  باید  حاکمیت 
اجازه  و  بکشد  بیرون  بحران زایی  و 
با  متناسب  نهادهای  و  ساختارها  دهد 
نیازمندی های مردم ایجاد گردند. با چنین 
جمعی  تصمیم  بستر  یک  در  تغییرات 
تعریف  روشن  را  ملی  منافع  می توانیم 
را  خارجی  بازی های  می توانیم  نماییم، 
باالی  و  نماییم  مهار  زیادی  اندازة  تا  نیز 
به  و  باشیم  تأثیرگذار  پالیسی های شان 
رقابت های منطقه یی اجازه ندهیم نخبه گان 
دهند،  قرار  استفاده  مورد  هم  مقابل  را  ما 
این جاست که با ایجاد صلح پایدار هر دو 
مقولة با هم مرتبط دولت – ملت سازی نیز 

در راستای موفقیت جریان پیدا می کند.
مهلک ترین و تباه کننده ترین پالیسی تجرید 
توسط  کالن  تصمیم گیری های  از  اقوام 
و  عاجل  طور  به  افغانستان  حکومت 
از  بتوانیم  تا   گردد  متوقف  همیشه  برای 
کنیم.  جلوگیری  بعدی  داخلِی  جنگ های 
بازی  به  تکرار  به  مردم  اگر خواست های 
گرفته شوند و احساسات پرشور قومی و 
زبانی اقوام که یک واقعیت ثابت می باشند، 
تحریک شوند، بازهم دورهای باطلی پیش 

روی ما شکل خواهد گرفت. 
هرچند افغانستان در آستانة تحول و گذار 
قرار دارد؛ اما جامعه یي که در سطح پایینی 
اقتصادی  توسعة  و  ارتباطات  و  سواد  از 
را  نابسامانی  و  جنگ  سال های  و  باشد 
به خصوص  و  باشد  گذاشته  سر  پشت 
گروه های مذهبی، قومی، زبانی و سیاسی 
در آن متنوع باشند و هر کدام هم نیروی 
مستقلی را برای خود حاصل کرده باشند، 
طبعًا بازهم احتمال بروز جنگ های بی پایان 
تنها  در چنین شرایطی  است.  زیاد  آن  در 

فکری  نخبه گان  و  سیاسی  رهبران  آگاهی 
تحقق  برای  راه ها،  بهترین  انتخاب  در 
رهایی بخش  می تواند  ملی  واقعی  وحدت 

و امیدوارکننده باشد.
به یاد داشته باشیم که حل مسایل مهم ملی 
و سیاسی در پشت درهای بسته، ممکن و 
موجه نیست؛ باید در جهت ایجاد عدالت 
توازن  اجتماعی،  عدالت  تأمین  سیاسی، 
اصالحات  فرهنگی،  رستاخیز  و  اقتصادی 
را  سیاسی یی  بنیادی  تغییرات  و  اساسی 
پذیرا شد که عمدة ارزش ها و مکانیسم هایی 
می باشند که مشارکت مردم از همة اقوام، 
واقعیت ها، گروه های سیاسی و نخبه گان را 
حالل  نموده،  تضمین  قدرت  ترازوی  در 
زمینه سازِ  و  افغانستان  تاریخی  معضالت 

ایجاد صلح پایدار می گردد.  
از  دور  به  که  ماست  همة  مصلحِت  به 
نیروی  هر  شخصی،  سوداهای  و  تمنیات 
و  آرمان گرا  و  ملی  و  متعهد  سیاسی 
خدمت  و  اصالح  قصد  که  مردم دوستی 
همه گانی مان  منافع  به  دارد؛  را  کشور  به 
آن ها  از  و  ببینیم  را  مشکالت  بیاندیشیم، 
صلح  و  مستمر  ثبات  راه  نگردانیم.  روی 
مردم  خواست های  اولویت  در  که  پایدار 

قرار دارد نیز از همین مسیر، از مسیر نگاه 
و برخورد ما با واقعیت های تلخ کشور و 
دولت، می گذرد. این وضعیت برای سامان 
تا  است؛  اجتناب ناپذیر  اوضاع،  صلح آمیز 
به  و  نشود  تعیین  حالتی  چنین  که  زمانی 
نیاید، بازهم سرنوشت ما و هستِی  وجود 

ما در خطر جدی است. 
نباید اجازه بدهیم که نگاه دنیا به افغانستان 
ستیزه های  و  تضادها  جایگاه  منزلة  به 
یافتن راهی برای  نیازمند  مستمر باشد؛ ما 
اندیشیدن دربارة امروز و آیندة سیاست و 
می توانیم  ما  هستیم.  افغانستان  سرنوشت 
مردمی صلح جو باشیم یا مردمی که فقط به 
و  می اندیشند  ترفند  و  توطیه  انتقام گیری، 
یا هم بر گذشته، حال یا آینده تأکید کنیم. 
را  همکاری  یا  باشیم  رقابت جو  می توانیم 

بپذیریم؛ آیندة کشور آیندة نه چندان دور، 
همین فردا و فرداهای دیگر من و شما در 
گرو همین اقداماتی است که امروز انجام 

می دهیم.
با صالبت  را می باید  آن  نخستین قدم که 
به  بخشیدن  اولویت  برداشت،  اطمینان  و 
هویت جمعی و حقوق مردم است که نیاز 
به هویت های گروهی، قبیله یی و قومی و 
سمتی را کاهش می دهد. هرچه این روند 
گسترده تر باشد؛ نه تنها فرد و جامعه، بلکه 
متحول  هم  را  سیاسی  بازیگران  ذهنیت 
می کند. پس از سال ها جنگ، آن چه برای مان 
باقی ماند، از میان رفتن نیروهای انسانی و 
شکاف های  شدِن  پدیدار  و  کشور  مادی 
پیامدها  این  بود که زمینة  اجتماعی  عمیق 
است.  برخاسته  ما  تاریخ طوالنِی  از عمق 
همة  که  داده اند  نشان  گذشته  تجربه های 
مشکالت اجتماعی و سیاسی هم چون تار 
مبالغه  با  نباید  بافته شده اند.  به هم  پود  و 
را  گریبان خود  نقش دشمن خارجی،  در 
در  که  سنگینی  مسوولیت های  چنگ  از 
رها  داشته ایم،  خود  تاریخی  سرنوشت 
تبرئه  را  دوست  دشمن  اتهام  با  و  سازیم 
در  است  توانسته  نیز  دشمن  اگر  کنیم. 

ما  ضعِف  باشد،  داشته  دستی  ما  انحطاط 
بوده که در توفیق وی نقش داشته ایم.

بودن  سهیم  و  بودن  شریک  حس  امروز 
عنوان  به  تنها  ما  از  یک  هر  باطِن  در 
به  بلکه  نیست،  مطرح  دلپذیر  حِس  یک 
آن چه  دارد؛  وجود  ضرورت  یک  عنوان 
نصیب مان  گذشته  تفرقه افکنی های  که 
کینه  و  دشمنی  جز  است  بوده  چه  کرده، 
هرچه  و  بیشتر  ضعف  جز  عداوت؟  و 
اجتماعی؟ جز  و  اقتصادی  بنیه های  بیشتر 
رکود و انحطاط فرهنگی؟ جز اتالف منابع 
کشوری  می توان  چه گونه  انسانی؟  مادی 
ساخت که کمتر دستخوش تشنجات شود، 
بدون این که مردم حس مشارکت و سهیم 
دانستن خود در امور کشوری را نیاموخته 

باشند؟!

دیری نگذشت که انجنیر گلبدین حکمتیار، امیر حزب اسالمی افغانستان، از 
داخِل کشور به پاکستان بازگشت و دفتر سیاسی حزب اسالمی اعالن نمود 
از  یکی  کنفرانس  آن  دایر می گردد.  مطبوعاتی  کنفرانس  دیگر  تا دو روز  که 
مهم ترین کنفرانس های مطبوعاتی حزب اسالمی بود؛ زیرا واقعة تخار، شایعة 
دیدار حکمتیار با مقامات کابل و سفرش به داخل افغانستان، موضوعات مهم 
مطلع  آن ها  از  را  خبرنگاران  اسالمی  حزب  رهبری  باید  که  بودند  داغي  و 

می ساخت.
کنفرانس مطبوعاتی در صحن حویلی یکی از مهمان خانه های حزب اسالمی، 
در شهر پشاور به تاریخ ٥ آگست سال 1989 مطابق 14 اسد 1368، دایر گردید 

و ده ها خبرنگار از گوشه و کنار پاکستان به آن جا رو آورده بودند.
ما خیال می کردیم که اولین جمالت انجنیر حکمتیار راجع به حوادث تخار 
خواهد بود و برای این مطلب، آماده گی کامل گرفته بودیم؛ اما زمانی که او به 
سخنرانی آغاز کرد، بعد از خوش آمدید گفتن خبرنگاران، موضوعات کنفرانس 
مطبوعاتی را طوري رده بندی کرد که اول به استعفای وزارت خارجة حکومت 
موقت، دوم مسالة سفرش به داخل افغانستان و بیان اوضاع حکومت کابل، و 

سوم به موضوعات شمال کشور، پرداخته شود.
مهم ترین  مقامش،  از  خارجه  وزیر  استعفای  مسالة  حالتي،  چنان  در  طبعًا 
از  و  قرار می دهد  را تحت شعاع  بوده می تواند و سایر موضوعات  موضوع 
حکومت  نظامی  قدرت  دربارة  اسالمی  حزب  امیر  توضیحات  دیگر،  طرف 
کابل و ارقام و شواهدی را که او ارایه کرد، جالب تر از سایر موضوعات بود؛ 
بنابران در آن کنفرانس مطبوعاتی موضوع فاجعة تخار بیشتر مورد بحث قرار 
نگرفت و انجنیر حکمتیار واقعه را یک درگیری محلی خواند، ولي زمانی که 
می خواست راجع به تعداد تلفات صحبت کند، قریب الرحمن سعید مسوول 
آژانس خبررسانی افغان، خود را به نزدیک او رسانیده در گوشش گفت که 
تعداد کشته شده گان یازده نفر است. چون نگارنده در صف اول نشسته بودم، 
حرف های استاد سعید را واضحًا شنیدم اما ندانستم که چرا استاد سعید این 
رقم را در گوش امیر حزب اسالمی خواند. انجنیر حکمتیار در ضمن صحبت 
گفت »خالف آن چه گفته می شود که در حادثة فرخار، سی ودو تن از قوماندانان 
جمعیت کشته شده اند، نظر به معلومات ما، صرف یازده تن قربانی این حادثه 

گردیده اند.«
از  یکی  داخل  در  بی.بی.سی  خبرنگاران  تیم  مطبوعاتی،  کنفرانس  پایاِن  در 
اتاق های مهمان خانه، با انجنیر حکمتیار مصاحبة مفصلي را انجام داد که بیشتر، 
موضوعات روز که همانا موضوع حکومت موقت، سرنگونی حکومت کابل 
با یک اقدام نظامی و حادثة تخار بود ـ مورد بحث قرار گرفتند و چون از آن 
پرسش ها  بنابران  گرفته می شد،  کار  تلویزیونی  مستند  فیلم  تهیة  در  مصاحبه 
با  انجنیر حکمتیار  انگلیسی صورت می گرفت و  به زبان  پاسخ ها مستقیمًا  و 

زیرکی به زبان انگلیسی صحبت می کرد.
با  اسالمی  حزب  روابط  تخار،  فاجعة  از  »بعد  که  پرسش  این  به  پیوند  در 
میان  خورد  و  زد  مساله،  این  آیا  و  بود  خواهد  چه طور  مسعود  احمدشاه 
گروه های مجاهدین را شدت نخواهد بخشید؟« انجنیر حکمتیار گفت: »این 
تا  ربانی و جمعیت اسالمی خواستم  استاد  از  یک مسالة محلی است و من 
یک  که  داریم  تصمیم  ما  گردد.  محل حل وفصل  همان  در  موضوع  بگذارند 
ارتباط  در  نماید.  بررسی  را  موضوع  تا  کنیم  اعزام  منطقه  به  مشترک  هیات 
او برادر ماست، ولی  اشتباهات زیادی را مرتکب  باید بگویم که  با مسعود 
شده است. زمانی که روس ها در داخل افغانستان بودند، او با آن ها نشست و 
دست دوستی داد. اگر از چنین اعمالي دست بردارد، ما هیچ گونه مخالفتی با 

او نداریم.« )27(
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      در جست وجوی راه حل!

آجـندای مـلی
ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایداردر افغانستان

بخش بیست وچهارم

در مسـیر پیروزی
حامد علمی

بخشپنجاهونهم



   انگیزة تحریر این نوشتار؛ یک پرسش اتفاقی 
روزی با یکی از دوستان در مسیری کوتاه همراه شده بودم، 
بحث های گسسته یی در مورد شعر و شاعری مطرح شد که 
ارزش چندانی نداشت؛ اما تقریبًا به مقصد رسیده بودیم که 
همراه هنرمندم پرسید: »عالِم شاعران چه گونه عالمی است 
که این قدر از غم و وحشت و تنهایی می گویند؟« و بالفاصله 
چند بیت به عنوان شاهِد مدعاِی خود از بیدل و فروغ خواند 

و سپس خاموش ماند و منتظر پاسخ شد. 
پرسش او پیچیده و مبهم بود و من هم اگرچه می توانستم 
در آن فرصت اندک، به یکی دو جملة کوتاه، بسنده کنم و 
نکردم  اما چنین  ببندم،  را  ارتجالی  این گفت وگوی  پروندة 
و به او قول دادم که دربارة این موضوع، فکر خواهم کرد 
و نتیجه اش را در اختیار او خواهم گذاشت. مختصر این که 
که  شد  نوشتاری  مزبور،  پرسش  در  تفکر  و  تأمل  حاصل 
هم اکنون پیش روی شماست و یقینًا خالی از نقص و خطا 
نیست. ناگفته پیداست که بحث های مربوط به وجه باطنی 
و  پُرابهام است  و  دامنه دار  و  بسیار وسیع  زنده گی،  شعر و 
پس  نیست؛  این  از  بیش  نیز  مجازی  مِن  این  قلم  بضاعت 
بی هیچ تردیدی حضور شما منتقدان اهل تفکر، در گسترش 
و  داشت  خواهد  به سزایی  تاثیر  بحث ها  این گونه  تعمیق  و 
به برجسته تر شدن ضرورت تمرکز در جنبة باطنی شعر و 

زنده گی، کمک شایانی خواهد کرد. 
   اگر شعر، شعر باشد؛ زمان حرف ابلهانه یی ست 

اند،  گرفته  قرار  تأمل  مورد  نوشتار  این  در  که  موضوعاتی 
تجربه،  ساحت  در  جز  که  اند  باطنی  و  حسی  مفاهیمی 
حیرت،  اندوه،  هم چون  مفاهیمی  نمی شوند؛  درک پذیر 
وحشت، عجز، خاک ساری، مستی و بی خودی و موضوعاتی 
از این دست. معانی حسی و مجرد، در نسبت با تجربة انسان 
درک و دریافت می شوند و هر آدمی با توجه به تجربة خود، 
مثال:  برای  را درک می کند.  مفاهیم  این  مراتب  از  مرتبه یی 
وقتی از غم سخن می گوییم، مرتبه یی از مراتب غم تداعی 
می شود و ما نیز پیشاپیش می پذیریم که موضوع مورد بحث، 
موضوع شناخته شده یی است و چون همة ما بارها غمگین 
شده ایم؛ پس در این مورد با هم تفاهم داریم در حالی که 
مراتب اندوه ما در نسبت با یک دیگر متفاوت است. حیرت 
نیز در حوزة همین مفاهیم  و وحشت و یأس و عجز و... 

توصیف نشدنی قرار می گیرند. 
در  که  مفاهیم  این  ارتباط  درک  و  بسط  و  شرح  برای  من 
از  باطنی شعر و زنده گی، حضوری رازآلود دارند،  ساحت 
شعرهای دو شاعر بزرگ و مطرح بهره برده ام؛ دو شاعری 
و  اند  کرده  زنده گی  متفاوت  کاماًل  زمانی  دورة  دو  در  که 
به دو دنیای ناهم سان و ناهم گون تعلق دارند و حتا  ظاهراً 
زبان و ساختار شعر آنان با یک دیگر متفاوت است. بیدل و 
فروغ به اعتقاد من در سیر مراتب باطنی شعر و زنده گی، به 
نقطة مشترکی رسیده اند و ثابت کرده اند که اگر شعر، شعر 
باشد، زمان و فاصله های زمانی حرف ابلهانه یی ست؛ زیرا هر 
شاعری که به جوهر شعر نزدیک شده باشد، با همة شاعران 
دنیا در هر دوره یی که باشند، به یگانه گی خواهد رسید و مرز 

زمان و مکان را در هم خواهد شکست. 
شباهت باطنِی شعرهای فروغ و بیدل هم چون شباهت های 
شعرهای سهراب و بیدل است و آن چه ما را به این فضای 
نه  آن هاست،  شعرهای  درون مایة  می دهد،  سوق  مشترک 
من  آن ها.  شعر  ساختاری  و  زبانی  مشترکات  برخی  صرفًا 
در  که  است  همان وجهی  که صورت شعر،  نمی کنم  انکار 
نقش  و  می کند  جلب  را  خواننده  توجه  برخورد،  نخستین 
دارد؛  معنا  به سوی  او  کننده یی در جذب و هدایت  تعیین 
اما به زعِم من، گم شدن در دهلیزهای تو در توی ساختار 
شعرهای بیدل و سهراب و فروغ، آن هم در برخی وجوه آن 
به انگیزة تحقیق و راززدایی از شعر آن ها، نتیجة مؤثری در 

پی نخواهد داشت. 
تفتیش  صرف  آن ها،  شناخت  برای  شیوه یی  چنین  اتخاذ 
زیرا الزمة  نیست؛  تحقیق  نتیجه،  در  است، و  ساختار شعر 
تحقیق، تأمل کردن در معنا برای هرچه نزدک تر شدن به حق 
است و هر کس از این تأمل محققانه بی نصیب بماند، بدون 
شک از یقین خواهد گذشت و در گرداب تردیدی بی پایان 

غوطه خواهد خورد و بیدل می گوید: 
ننِگ تحقیق است تفتیشی که دارد فهم خلق 

در تأمل هر که واماند از یقین، بی شک گذشت 
و  می کند  آزاد  مکان  و  زمان  قید  از  را  آن چه شعِر شاعران 
باطنی  وجه  به  آن ها  توجه  برمی دارد،  میان  از  را  فاصله ها 
شعر و زنده گی است و در نتیجه، تشابه باطنی شعر آن ها تا 
با نشانه هایی در ظاهر شعر آن ها نمودار می شود؛  حدودی 
هوشمندانه  حسینی،  حسن  دکتر  زنده یاد  که  جایی  تا 
شباهت های ساختاری و محتوایی شعرهای بیدل و سپهری 
را کشف می کند و بخشی از کتاب »بیدل، سپهری و سبک 
اختصاص  شباهت ها  این  از  برخی  توصیف  به  را  هندی« 
می دهد. همین نشانه ها بیانگر این واقعیت است که سپهری 
برای  دایمی  تکاپویی  در  و  باطنی حیات  از وجه  متأثر  نیز 
نزدیک شدن به جوهر شعر بوده و در فضایی نفس کشیده 
که فروغ و بیدل نفس کشیده اند. اگر ما در شعرهای فروغ، 
متأمالنه نظر کنیم، صنعت تشخیص را که دکتر حسینی به 
آن  به  سهراب  و  بیدل  مشترک  تکنیک های  از  یکی  عنوان 
اشاره می کند، در آثار او به وضوح می بینیم. برای مثال آن جا 
که از شب حرف می زند و می گوید: شب پشت پنجره سر 
به  را  رفته  روز  ته مانده های  سردش/  زبان  با  و  می خورد/ 
بیدل،  و  سپهری  مثل  نیز  او  که  درمی یابیم  می کشد/  درون 
بیدل و سبک  از  به جوهر شعر نزدیک شده و صرفًا متأثر 

هندی نبوده است. 
بی آن که بخواهم برتری اندیشة پخته و پیچیدة بیدل را نسبت 
به اندیشة در حال تکامل فروغ انکار کنم، بر این باورم که 
این دو شاعر اهل تفکر و عاشق، تقریبًا تمام عمر خود را 
وقف تجربه و توصیف عالمی کرده اند که در همین عالِم 
محسوس پنهان است و درک و دریافت آن به ساده گی میسر 
با  این است که فروغ  بیدل و فروغ  اساسی  تفاوت  نیست. 
خیره شدن به جزییات زنده گی روزمره و با نفوذ در الیه های 
کرده،  توصیف  را  باطنی اش  زنده گی  جزییات،  این  زیرین 
اما بیدل کلی تر و حکیمانه تر به این روابط پنهان و آشکار 
نگریسته است. در حقیقت، شیوة شناخت و ادراک شاعرانة 
بیدل و فروغ در مواجهه با جهان پیرامون آن هاست که وجه 
باطنی شعر را در هیات واژه ها و تصاویر و توصیفاتی آشنا 
به  را  ما  و  می سازد  پررنگ تر  و  برجسته تر  ناشناخته،  اما 
جست وجو در این عالم باطنی ترغیب می کند. برای روشن تر 
از  را  این بحث، الزم است که تجربة اصیل شاعرانه  شدن 
همان لحظه یی که شاعر با زبان دیگرگونة شعر آشنا می شود، 
بررسی کنیم و در طی این راه با شعرهای بیدل و فروغ همراه 

شویم و اندیشة فراروندة آنان را جست وجو کنیم. 
   سحر زبان شعر و عبور از البیرنت الفاظ 

آگاهی  تندباد  تازه گی در معرض  به  که  برای شاعری  شعر 
شاعرانه قرار گرفته، حادثه یی است که در زبان روی می دهد؛ 
به این معنا که ترکیب دیگرگونه و غیرعادی واژه ها، هم نوایی 
تکنیک های  معنوی،  و  لفظی  تناسب های  کلمات،  موسیقی 
نهایت،  در  و  فرمالیستی  شگردهای  زبانی،  پیچیدة  و  ساده 
نامتعارف  ساختار  و  صورت  فریبندة  و  سحرانگیز  زیبایی 
شعر، شاعر نوآموز را مجذوب می کند و به سوی خود فرا 

می خواند. 
شاعر نیز لحظه هایش را به پای درک و شناخت این زبان تازه 
و موزون می ریزد و در هر فرصتی با این ساختار غیرعادِی 
نخستین بار  برای  شاعر  که  هنگامی  می شود:  درگیر  زبان 
ّاج  مو  و  موزون  ترکیبات  و  تعابیر  و  کلمات  اقیانوس  در 
اولین  تولد  دلپذیر،  و  از تالشی سخت  فرو می رود و پس 
سرودة خود را می بیند، در آرامشی لذت بخش اما سطحی و 
ناپایدار، غوطه ور می شود. آرامش شاعر ناشی از این حس 
حیات بخش است که به عرصة خالقیت قدم گذاشته و برای 
کرده  کشف  را  تأثیرگذاری  و  تازه  زبان  دیگران،  با  ارتباط 
نیز  ناشناخته  جهان های  اشارتگر  می تواند  که  زبانی  است؛ 

باشد. 
از  گذشته،  از  آگاه تر  و  مشتاق تر  شاعر،  و  می گذرد  زمان 
جذابیت های صوری شعر عبور می کند و خود را در فضای 
از  انبوهی  و  می یابد  شاعرانه  اندیشة  بی انتهای  و  نامأنوس 
پرسش های بی پاسخ به او هجوم می آورند و ذهن کنجکاو او 
را به بازی می گیرند و آن آرامش لذت بخش، جای خود را 
به دغدغه های ناشی از حیرت و وحشت می دهد. شاعر، فرو 
رفته در بهتی سنگین، خود را به امواج پی در پی معماهای 
مسیر  کجاست،  مقصد  بداند  بی آن که  و  می سپارد  ناگشوده 

خود را ادامه می دهد. 
شاعر،  تفکر  انسجام  و  بینش  رشد  نسبت  به  جادوگر شعر 
جلوه های دیگری از حقیقت مجهول حیات را عریان می کند 
و به نگاه مات و مبهوت شاعر، هدیه می دهد تا پاداش او 
برای رسیدن به این نقطة تعیین کننده باشد. این لحظه برای 
شاعر، نقطة عطف زنده گی اوست، زیرا اتفاقی که نخستین 
بار در زبان روی داده بود، از قید و بند افسون واژه ها و الفاظ 
با نفوذ در روح شاعر، حیات درونی اش را  رها می شود و 
دست خوش تغییری بنیادین می کند. پایه های زنده گی عادی 
شاعر نیز در پی این تغییر درونی، فرو می ریزد و از پس این 
ویرانی، حیاتی دیگر از متن واقعیت ویران شده سر برمی آورد 

و او را به سیری دیگرگونه در عالم هستی وامی دارد. 
صورت الفاظ و جلوة بیرونی زبان، جسم شعر است و معنا 
افسرده  باشد، هماره  قید جسم  در  که  و شاعری  آن،  روح 
خواهد بود و سر از خاک، برنخواهد کشید. بیدل می گوید: 

در قید جسم تا کی افسرده بایدت زیست؟ 
   ای دانه، سبزبختی است از خاک سر کشیدن 

لفظ  پوستة  باید  که  است  دانه یی  شعر،  همچون  نیز  انسان 
و صورت را بشکافد تا با حقیقت آن سوی بدیهیات، آشنا 

شود. 
که  است  سربی  حروف  بیهوده گی  درک  با  نیز  فروغ 

می گوید: 
به من چه داده اید ای واژه های ساده فریب؟ 

و می گوید: 
همکاری حروف سربی بیهوده است 

همکاری حروف سربی 
اندیشة حقیر را نجات نخواهد داد 

و می گوید: 
خطوط را رها خواهم کرد 

و هم چنین شمارش اعداد را رها خواهم کرد 
و از میان شکل های هندسی محدود 

به پهنه های حسی وسعت پناه خواهم برد 
و  تازه  نگاه  آن  از  باشد،  جسم  محو  شاعر،  که  زمانی  تا 
بی نصیب  اوست،  آسمانی  من  تولد  بیانگر  که  شکافنده یی 
خواهد ماند و در حصار »تخم« پر و بال خواهد زد؛ یعنی در 

حصار الفاظ؛ و بیدل می گوید: 
ای محو جسم، دعوی آزادی ات خطاست 

یعنی ز بیضه نیست برون پر زدن هنوز 
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دوهـزاروچهـارده

درنگی در ساحت 
باطنیِ شعـر و 

  بخش زنده گی
  نخست

سعید یوسف نیا

منیره یوسف زاده

.1
داکترها درمان فروشی می کنند

کراچی ها پر از دوا های بی تاریخ،
بازار راکد،

 قصة میکروب ها مفت! 
غصه نخور؛ 

ما بیش از این آلوده ایم 

.2
حواس پنج گانه ام 

در ترس خوابیده اند.
اگر حدیث و روایتی نداری

...
مرا در بوجی عدالتت بیانداز،

مهم نیست
باید بمیریم

اعتراف می کنم 
فریاد را خفه ساختیم

سال ها

.3
تا زنده است قوماندان شهر

آرزوهایم متوقف است.
واکسن بی خیالی می خواهم

داکتر!
قرن بیست ویکم است

و
بیماری خیاالت 

.4
دوهزار شیرین تر از دوهزاروچهارده

کابِل در خون،
صلح نوشید

احساسم کرخت می شود
مادر کجایی؟!

من از 2014 می ترسم

.٥
آرامشم را به گلوله نبند 

با 2014

اوباما!

.6
فاصلة من تا 2014

فاصلة لقمه یی 
از دست تا دهان کودکم

.7
شجاعانه فریب دادم خویش را 

عجیب است این روزها،
فوراِن

گره های ناگشودنی
 نه با دهانی و نه با دستی

.8
من نمی ترسم

رهایت نمی کنم 
هرگز

با  مرا  برساند  قتل  به  منطقه  دیوانة  پسر  اگر  حتا 
نگاهش

حتا اگر سگان ولگرد از گرسنه گی سنگ بنوشند
حتا اگر 2014 بیاید

.9
دروغ پشت دروغ 

و فریِب آینه
تا شکل گیری هویت دیگری از من

مِن دیگری 
در چشمانش

مادر اجازه است فریاد بزنم؟!

.10
این روزها گریه ام را، خنده می کنم 

اشک هایم را  در دهانم جاری می سازم
قورت می دهم 

دم به دم 
اشک ها را 

به خدا بغض نیست،
گره باز شده است

ببین
 من بی تو هم نفس کشیدم.
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عاشورا؛ استراتژی...
تبادل  و  کردن  بحث  و  کردن  فکر  و  نشستن  جای  به   
که  مکتبی  و   به عشق حسینی  کردن  نگاه  علمی  و  نظر 
این چنین شور می آفریند و انگیزه ها و اراده ها را تحریک 
می کند، صرف عزاداری کردن و سیاه پوش شدن و بر سینه 
کوفتن، آیا کاری جز در هاون کوبیدن است و خودفریبی؟! 
چه گونه می توان عاشق حسین بود و عاشورایی؟، اما مانده 
در  لنگ لنگان  خودفریبی ها،  و  تردیدها  تمام  پس  در 
کوچه های عشق سرک کشیدن و همیشه گریختن و میدان 
خالی کردن را به ماندن و دردها را هموار کردن، می تواند 
شاخصة عاشقان مکتبی باشد که در این مکتب فقط درس 

ماندن و ایستادن و رزمیدن و بیدارگری می دهند؟ 
افزوده  آن هم  بر شاخه های  سه گروه مردمی که هر روز 
شکل  هم  پنجمی  و  چهارم  گروه های  ممکن  و  می شود 
را  عاشورا  خبر  حتا  مرکب،  جهل  در  مانده  و  بگیرند 
تا  بافته اند  که  است  قصه یی  این  بگویند  و  کنند  تکذیب 
کرد؟  باید  چه  آن گاه  بدانند!،  بافته  جدا  تافته یی  را  خود 

چه گونه تک تک این بی باوران را باید به پشت میز مباحثه 
کشاند و به آن ها ثابت کرد که عاشورا و عظمتی این چنین 
بزرگ، نه افسانه که حقیقتی ست غیر قابل انکار؛ این سند 
و این مأخد و این هم حجت! اما همة این ها وقتی درد را 
دوا می کنند که آن بخت برگشتة حسین ناشناس، از مسجد 
منبر  پای  به  و  کرده  رام  بتوانی  را  تکیه خانه گریزان ها  و 
بکشانی؛ وگرنه این هنر نیست که هر سال برای کسانی 
فضایل  و  حسین  از  و  کنی  سخنرانی  و  بخوانی  روضه 
آن  برای  بگویی.  قهرمانی هایش سخن  و  خاندانش  و  او 
را  عاشورا  کرد؟  باید  چه  مسجدگریزها  و  تکیه خانه  از 
معرفی  استبدادستیزی  استراتژی  یک  می توان  چه گونه 
از  برون رفت  برای  کارآمد  منطِق  تنهاترین  کرد که گاهي 
بحران هایی ست که اگر تن دادن به ذلت و بسنده کردن به 
رفاهی اندک و چندروزه را برگزینیم، شاید تا ابد ذلت و 
خواری و عدم استقالل را برای خود رقم زنیم. بدون شک 
سرنوشت هیچ ملتی تغییر نخواهد خورد مگر به اراده و به 

دست خودِ آن ملت.
 امروز باید ببینیم در جامعه یی که شیعه و سنی فقط یکی 

نگاهی، سلیقه یی و  تفاوت ِ  میان هزاران  تفاوت هاست  از 
معنایی که جامعة ما مملو از آن ها مي باشد، کدام استراتژی 
را در نظر گیریم که بتواند عاشورا را به معنای واقعی اش 
تبارز دهد؟ چه گونه می توان  آن  با فلسفه و درک و دردِ 
از حسین و مکتِب او بزرگداشت به عمل آورد درحالی که 
خودکامه گی  و  استبداد  آسیاب  به  آب  ما  خود  هنوز 
می ریزیم؟ به حق چند درصد از دولت مردان ما آزاده اند و 
ذلت گریز؟! چند درصد از افکار عمومی ما حاضرند برای 
آزادی و استقالل همیشه گی و داشتن حکومتی خدایی و 
در عین حال دموکراتیک و مردمی، هزینه کنند و جان و 
مال ببازند تا فرزندان شان در فضایی آزاد و سربلند زنده گی 
کنند؟! آیا نباید قبول کرد که عزاداری برای حسین )ع( این 
روزها بیشتر به عزا گرفتن بر خاکستر امیدهای برباد رفتة 
خودمان می ماند، مثل فاتحه خواندن بر جنازة امیدهایی 
که خودمان هم باور نداریم که باید برای تحقق شان هزینه 
کنیم، مبارزه کنیم، سکوت نماییم یا راه بی تفاوتی را پیش 

بگیریم؟ 
حسین )ع( به حق که نه به عزای ما، که به وفای ما نیازمند 

است، و نیازِ او فقط و فقط از جنس عشقی ست که حتا با 
ریخته شدِن خون کودک شش ماهه اش بر زمین، لحظه یی 
منقطع نگشت و با پاشیدن خوِن فرزند معصومش به سمت 
آسمان فرمود: پروردگارا همة این ها آسان است، چون تو 
نظاره گری و همة این ها در حضور تو رخ می دهد... . حال 
باید از هر سه گروه مردمی که در شهر مانند موریانه ها و 
مورچه هایی کوکی در هم می لولند و هر کدام خود را برتر 
از دیگری و منطقش را کارآمدتر از آن یکی می داند، پرسید 
که نفرت شما، عشق شما و یا بی تفاوتی شما، کدام یک 
است. وگرنه  استوار  پاسخ گوتر  و  و  مستدل تر  منطقی  بر 
این همه جنجال بر آن چه که حق است و حقیقت، معنایی 
قیام  نه  )ع(  حسین  زیرا  نمی دهد؛  کودکانه  حماقتی  جز 
کرد که اشک ها را به جریان اندازد و احساسات را برای 
برساند  اثبات  به  تا  کرد  قیام  بل  دهد،  غلیان  چند روزی 
که حق از همه چیز باالتر است و به جز دوستداراِن حق 
از حسین  با حسین و  و عدالت، هیچ کس را شایسته گِی 

بودن، نخواهد بود.

خون تان را اهدا...
 ماه محرم همه ساله در مرکز و تمام والیت های 
پیامبر  نواسه  روح  به  دعا  هدف  به  افغانستان 

اسالم و یارانش، بزرگذاشت به عمل می آید.
امام حسین نواسه پیامبر بزرگوار اسالم حضرت 
محمد ) صلی اهلل علیه وسلم ( با 72 تن از یارانش 
در روز دهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری 
از سوی یزید حاکم آن وقت در دشت کربالی 

عراق، با بی رحمی تمام به شهادت رسید.
برگزاری  با  را  روز  این  تشیع  اهل  مسلمانان 
مراسم عزاداری، تجلیل میکنند و عده از انان در 
سوگ شهادت نواسه پیامبر اسالم خود را بوسیله 
اثر  از  که  مي کوبند  حدی  تا  کاردها  و  زنجیر 

مجروح شدن خون بر بدن شان جاری مي شود.
معاون دوم رییس جمهور که خود نیز پیرو مذهب 
شیعه است، از تمام عزادارانی که خود را با زنجیر 
بر  بیهوده  را  شان  خون های  و  می زنند  چاقو  و 
زمین می ریزند خواست به عوض ضایع نمودن 
خون خود، آنرا از طریق وزارت صحت عامه، به 

اشخاصی که به خون نیاز دارند اهدا نمایند.
آقای خلیلی پس از اهدای خون، در خانة خود 
شهدای  گفت،  خبرنگاران  به  کابل  شهر  در 
اسالمی  ارزش های  از  حفاظت  خاطر  به  کربال 
و انسانی جان های شان را فدا نمودند و ما نیز با 
بزرگداشت از قربانی آنان، به خاطر نجات جان 
هموطنان مجروح و بیمار خود، نباید از اهدای 

خون دریغ ورزیم.

به  افغانستان  مسلمانان  همة  »از  افزود:  خلیلی 
ایام  در  مي کنند  عزاداری  که  کسانی  خصوص 
را  این که خون خود  از  تقاضا مي کنم  عاشورا، 
با  با قیمه زدن  در جاده ها، در مسجد، در تکایا 
زنجیر زدن بریزند، بیایند برای نجات هموطنان 
خود، خون خود را از این طریق، از طریق پروسه 
اهدای خون و گرفتن خون اهدا کنند، تا ضمن 
اینکه قطرات خون خود را در راه عشق به امام 
حسین مي دهند، یک هموطن خود را هم نجات 

بدهند و کمک کنند.«
خلیلی ابراز امیدواری نمود که اهدای خون تنها 
نیز  آن  از  نباشد و پس  به روز عاشورا  مختص 
کشور  مردم  میان  فرهنگ  یک  به  و  یابد  ادامه 

مبدل گردد.
خلیلی افزود: »به امید آن روزی که نیازمندی های 
مردم بی بضاعت، و مردم مظلوم ما مردم مریض 
دیگر  که  شود  تامین  خون  اهدای  طریق  از  ما 

ضرورتی به خریدن خون نباشد.«
 داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان نیز 
به احترام روز عاشورا ، 2٥0 سی سی خون خود 

را به بانک خون این وزارت اهدا کرد.
داکتر دلیل قبل از اهدای خون، همراه با معاون 
وزارت  که  گفت،  خبرنگاران  به  رییس جمهور 
صحت عامه به مناسبت روز عاشورا، روند جمع 
کرده  اغاز  افغانستان  سراسر  در  را  خون  آوری 

است.
به گفتة خانم دلیل کسانی که سن شان میان 18 
الی 60 سال است و از صحت کامل برخوردار 

هستند می توانند خون اهدا کنند.
سالم  انسان  برای  خون  اهدای  افزود:  وی 
و  نمی آورد  بار  به  را  صحی  مشکل  هیچگونه 
زنده گی  میتواند  آنان  شدة  اهدا  خون  درضمن 

سایر انسان ها را نجات بخشد.
مرد  یک  خون  گفت،  کشور  عامة  وزیرصحت 
سالم در سه ماه و از یک زن سالم در 4 ماه در 
دیگر  بار  مي تواند  و  می گردد  تکمیل  وی  بدن 

خون اهدا کند.
تا  می خواهد  عامه  صحت  وزارت  گفت،  وی 
اسالمی  و  انسانی  فرهنگ  یک  به  خون  اهدای 
میان افغانان مبدل گردد و روند اهدای آن، بدون 
درنظرداشت روز عاشورا در تمام روزهای سال 

ادامه یابد.
از  گرفتن  الهام  را  خون  اهدای  دلیل،  خانم 
دوستی،  انسان  ترویج  و  حسین  امام  حضرت 

فداکاری و ارزش های اسالمی خواند.
به  تا  خواست  افغان ها  تمام  از  دلیل  ثریا  خانم 
هموطنان  به  را  شان  خون  و  بیایند  خون  بانک 

نیازمندشان اهدا نمایند.
خانم دلیل گفت، از مجموع میزان خون موجوده 
بانک خون وزارت صحت عامة کشور، ٥0  در 
درصد آنرا خون های اهدا شده تشکیل می دهد، 
و ابراز امیدواری کرد که این رقم در آینده بیشتر 

گردد.
رییس جمهور  جمعه  روز  که  درحالی  ست  این 
عامه  صحت  وزارت  خون  بانک  به  نیز  کرزی 

خونش را اهدا نمود.
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پولیس از چندین...
شدن،  اجرایی  صورت  در  که  کرد  یاد  طالبان  حمله  طرح  بزرگترین   

تلفات و خسارات سنگینی را برای شهروندان غزنی ایجاد می کرد.
عبدالوکیل  مولوی  شدن  کشته  از  غزنی  والیت  امنیه  فرماندهی  پیشتر، 

جاگزین سردار حافظ از فرماندهان برجسته طالبان در غزنی خبر داد.
مولوی عبدالوکیل مسوول ترور رییس شورای والیتی و رییس دادگاه 

استیناف والیت غزنی خوانده شده است.
غزنی از والیت های نسبتا ناآرام کشور است که در بخش های این والیت 
شده  خوانده  گسترده  اسالمی  حزب  به  وابسته  افراد  و  طالبان  حضور 

است.
    با این حال، جنرال زاهد می گوید که نیروهای ایتالف روز گذشته در 
قریه موسوم به علم از مربوطات ولسوالی ده یک والیت غزنی یک انبار 

جنگ افزار طالبان را خنثی و ازبین برده اند.
زاهد از این انبار به عنوان بزرگترین ذخیره گاه طالبان در ولسوالی ده 

یک یاد کرده است.

   بازداشت دو حمله کنندة انتحاری در کابل
اعالن کرد که روز جمعه  امور داخله  این حال، سخنگوی وزارت  در 
دو فرد مظنون را که دستگیر کرده اند که احتماالً قصد داشتند به مراسم 

عاشورا حمله کنند.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله گفت این افراد عضو گروهی 
هستند که مسوولیت تهیه واسکت  )جلیقه(های انتحاری و انتقال آن به 

داخل افغانستان را به عهده دارد.
او گفت: به همراه افراد بازداشت شده، چهار واسکت انتحاری نیز به دست 
آمده که خطرناک ترین مواد منفجره در این واسکت ها جاسازی شده 
است. به گفته سخنگوی وزارت داخله، این افراد مسوولیت برنامه ریزی 
بیش از 80 در صد حمالتی را که در گذشته انجام شده به عهده داشته 

اند و به ویژه در ساختن واسکت های انتحاری مهارت داشتند.
آقای صدیقی افزود: »این دو فرد با واسکت های انتحاری می خواستند 
بازداشت شدند. هر دو  اما در ولسوالی سروبی  کابل شوند  وارد شهر 

شهروند افغانستان هستند.«
مقام های امنیتی گفتند که افرادی که قصد حمالت انتحاری دارند اکنون 
از شیوه های تازه یی استفاده می کنند و واسکت های مورد استفاده آنها نیز 

با ظرافت زیادی طراحی شده است.
از  انتحاری حاال  افراد   « گفت:  مورد  این  در  داخله  وزارت  سخنگوی 
واسکت  که  نشود  متوجه  کسی  تا  می کنند  استفاده  نازک  واسکت های 

پوشیده اند. آنها همچنین پتو می پوشند، یا در دست شان سیم دارند«.
شده گان  بازداشت  اعتراف  و  آنها  تحقیقات  می گویند  افغان  مقام های 
نشان می دهد که آنها محله های مزدحم شهر کابل را برای انجام حمله 

انتحاری انتخاب کرده بودند.
آگاهان با توجه به حملة خونبار سال گذشته بر مراسم عاشورا در شهر 
ستایش  حمالت  این  از  جلوگیری  خاطر  به  امنیتی  نیروهای  از  کابل، 

کرده اند. 
سال گذشته حملة انتحاری بر مراسم عاشورا در زیارت ابوالفضل، ده ها 

کشته و زخمی برجا گذاشت.
آن حمله با محکومیت شدید داخلی و بین المللی مواجه شد.

ثبات افغانستان به خط...
یک  با  صرف  و  دارد  استراتژیک«  »عمق   
از  دست  کشور  این  دیورند،  خط  طرفه شدن 

مداخله بر نمی دارد.
این اظهارات درحالی صورت می گیرد که اخیراً 
رییس و شماری از اعضای شورای عالی صلح 
در سفر پاکستان و مالقات با رهبران این کشور، 
افغانستان«  قبال  در  پاکستان  سیاست  »تغییر  از 

سخن زده اند.
جاوید کوهستاني آگاه مسایل نظامي - سیاسي 
مي گوید، زماني که اسناد و شواهد تاریخي مطالعه 
تمام خطوط  بررسي شود، دیده مي شود که   و 
شمالي و غربي کشور توسط تیم سلطنتي انگلیس 
مشخص شده است؛ اما اگر ما خط دیورند را به 
و غرب  مرزهاي شمال  نشناسیم، پس  رسمیت 
افغانستان نیز قابل قبول نخواهد بود، زیرا تمام 
این مرزها به مدیریت و رهبري انگلیسي ها تعین 

و مشخص شده است.
او افزود، این مرز توسط امان اهلل خان و حبیب اهلل 
خان و عبدالرحمان خان به رسمیت شناخته شده 
است، اما اگر ما نظریات و تعهدات این افراد را 
افراد  این  که  بود  خواهد  معنا  این  به  نپذیریم، 
سلطنت نداشتند و عوامل و افراد بیگانه بوده اند.

کوهستاني ضمن اینکه مشکالت امنیتي را نشأت 
از معضل خط دیورند مي داند، مي گوید:  گرفته 
حل  مسالة  عنوان  به  دیورند  مرز  زماني که  تا 
پاکستان  باشد،  افغانستان  و  پاکستان  بین  ناشده 
ثبات  هیچگاهي حاضر به همکاري براي تامین 

در افغانستان نخواهد بود.
به گفتة کوهستاني، در دنیای امروز هیچ کشوري 
وجود ندارد که بتواند حاکمیت و استقالل خود 

را بدون داشتن مرز بین المللي تعریف کند.

او همچنان گفت، هیچ کشوري وجود ندارد که 
بدون تعریف مرزهاي بین المللي خود پیمان هاي 
استراتیژیک را با کشورهاي دیگر ببندد؛ بنابراین 
حاکمیت  کنندة  تعریف  بین المللي،  مرز  داشتن 

ملي یک کشور است. 
این آگاه نظامي - سیاسي اظهار داشت، هنگامی 
واشنگتن  و  مي شود  بسته  پیمان  امریکا  با  که 
دیورند را به عنوان مرز رسمي میان افغانستان و 
پاکستان مي شناسد، اما ما این مرز را به رسمیت 
مفهومي  هیچ  استراتژیک  پیمان  این  نشناسیم، 

نخواهد داشت.
محمدي  محمد  غالم  استاد  حال،  این  در 
تاریخ مي گوید، حیات تمام کشورها  پژوهشگر 
زیرا موجودیت  دارد،  بسته گي  آن  به سرحدات 
مرز میان کشورها باعث به وجود آمدن ثبات و 

امنیت مي گردد.
خط  مسالة  بار   11 از  بیش  پاکستان  افزود،  او 
براي حل  بارها  و  است  را مطرح کرده  دیورند 
دولت هاي  اما  کرده؛  آماده گي  اعالن  مساله  این 
آن  که  اند  گفته  افغانستان  در  قبیلوي  و  قومي 
طرف خط دیورند حق ما است، در حالي که بیش 
این خصوص  در  رسمي  سند  و  معاهده   11 از 

وجود دارد.
استاد محمدي تاکید کرد، در سال 2006 پرویز 
مشرف خواهان بستن این مرز شد؛ اما زمامدار 
نپذیرفتند،  را  مساله  این  افغانستان  وقت  آن 
بنابراین خط دیورند تحمیلي نیست، بل جنگ به 
دلیل باز بودن مرز باالي مردم افغانستان تحمیل 

شده است. 
معضل  چهار  دیورند  خط  گفت،  همچنان  او 
افغانستان  آن  دوتای  مسوول  که  کرده  ایجاد  را 
به  را  سرحد  افغانستان  این که  نخست  است. 
پاکستان  باالي  اینکه  ودوم  نمي شناسد  رسمیت 

ادعای ارضي دارد.
مسالة  کرد،  اضافه  تاریخي  مسایل  آگاه  این 
سوم تجهیز و تمویل ترویستان است که توسط 
پاکستان صورت مي گیرد و معضل چهارم حضور 
نیروهاي خارجي در افغانستان است که به دلیل 

سه مشکل دیگر به افغانستان آمده اند.
باز  و  مساله  این  حل  محمدي،  استاد  باور  به 
کردن این گره ها به دست افغانستان است؛ زیرا 
از  جلوگیري  و  کشور  در  امنیت  و  ثبات  ایجاد 
ورود تروریستان به افغانستان، تنها با به رسمیت 

شناختن مرز دیورند ممکن است.
ملي  ایتالف  عضو  اوریا  فضل الرحمان  اما 
افغانستان  در  پاکستان  مي گوید،  افغانستان 
یک  همچنان  و  بوده  استراتژیک  عمق  خواهان 

حکومت دست نشانده در کابل می خواهد.
خواهان  هیچگاه  پاکستان  ضمن  در  افزود،  او 
و  نیست  وهند  افغانستان  میان  دوستانه  روابط 
موضوع مهمتر اینکه پاکستان در صدد آن است 
کند،  به عنوان تختة خیزاستفاده  افغانستان  از  تا 
دیورند  خط  به  پاکستان  خواست هاي  بنابراین 

محدود نمي شود.
اوریا تاکید کرد، یکي از مشکالت ما با پاکستان 
دیگري  اهداف  پاکستان  اما  است؛  دیورند  خط 
با تمام قوت در تالش  براي تحقق آن،  دارد و 
است تا جنگ هاي خونیني را که علیه  ملت ما 

تحمیل کرده است، ادامه دهد.
این عضو ایتالف ملي اضافه کرد، پس حکومت 
افغانستان باید پالیسي هاي مشخصي در سیاست 
خارجي و به خصوص در برابر کشورهاي همسایه 
و به ویژه پاکستان داشته باشد که متاسفانه پس از 
12 سال سیاست خارجي حکومت حامد کرزي 

هنوز مشخص نیست.
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ده سال پیش حتا یک قابله در شهر کوچک بهارک 
در شمال شرق افغانستان وجود نداشت؛ اما امروز 
چهار قابله در این منطقه است. آمار مرگ و میر 
مادران نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است. 
استندردهای  اساس  بر  هنوز  تداوی  و  مراقبت 
غربی پایین است؛ اما با آن هم، قابله های جدید 
مانند نصیره کریمی می گوید که افغانستان در ده 
سال گذشته پیشرفت قابل توجهی را شاهد بوده 

است.
این در حالی است که کارشناسان هشدار می دهند 
خروج  از  پس  دستاوردهایی  چنین  مبادا  که 
دست  از   2014 سال  در  المللی  بین  نیروهای 

بروند.
والدت  از  وحشتناکی  قصه های  ساله   24 نصیره 
را  او  که  قصه هایی  دارد؛  منطقه  این  در  اطفال 
تشویق کرد تا در کورس دو ساله قابلگی اشتراک 
قصه های  بودم،  طفل  »وقتی  می گوید:  او  کند. 
شنیدم.  شرایطی  چنین  در  زنان  مرگ  از  زیادی 
»سر  آن  به  که  دارد  وجود  کلمة  دری  در  حتا 
فرزند« می گویند؛ یعنی این که زنی هنگام والدت 

فرزندش جان خود را از دست بدهد«.

در سال 2000 میالدی از هر 12 زن یک نفر در 
نتیجه حاملگی یا زایمان جان خود را در افغانستان 
از دست می داد؛ اما در سال 2010، بر اساس آمار 
»سازمان صحت جهانی« این شمار به یک فرد از 
هر 32 زن کاهش یافت. با آن هم، افغانستان هنوز 
باالترین  بدترین  که  است  کشوری   20 در جمع 

میزان مرگ مادر فرزند را در جهان دارند.
بر اساس آمار »یونیسف«، از هر یکصد هزار زن 
6٥00 زن در نتیجه حاملگی، زایمان و یا عوارض 
بعد از آن در سال 2002 در بدخشان جان خود 
را از دست می دادند. در حالی که به میانگین این 
از هر یکصد هزار  آمار در کل کشور 1600 تن 

زن بود.
خبرگزاری فرانسه نتوانست آمار جدیدی از منطقه 
اما خانم کریمی می گوید  بهارک به دست آورد، 
که شرایط به طور قابل توجهی بهبود یافته است: 
حاملگی  خاطر  به  ندرت  به  بهارک  زنان  »امروز 

می میرند«.
با این همه، هنوز این تراژیدی در مناطق دوردست 
و  سن  زیر  ازدواج  بیسوادی،  دلیل  به  افغانستان 

نبود راه مواصالتی ادامه دارد.

خانم  همکاران  از  یکی 
»دو  می گوید:  کریمی 
پس  زن  یک  پیش،  ماه 
او  درگذشت.  زایمان  از 
به  ما  داشت.  خونریزی 
زن  آن  شوهر  و  برادر 
به  باید  را  او  که  گفتیم 
شفاخانه فیض آباد ببرند؛ 
اما آنها این کار را نکردند. 
او  برای  کاری  هیچ  ما 

نمی توانستیم. او مرد«.
زن  آن  خانواده  اگر  حتا 
او  می کردند،  موافقت 
نیم  و  دو  که  بود  مجبور 
کیلومتری   4٥ راه  ساعت 
صعب العبور را با مشقت 
والیت  مرکز  به  تا  کند  طی 

برسد.
برنامه  یک  دستاوردهای  از  کریمی،  نصیره  قابله 
ایجاد  خان«  آقا  »بنیاد  توسط  که  است  آموزشی 
آینده  بهار سال  تا  بین سال 200٥  و  است  شده 
است. سمیرا سادات،  داده  آموزش  را  قابله   100
مسئول این برنامه می گوید: »شاگردان که توسط 
انتخاب می شوند، مجبورند  مردم محل خودشان 
که پیش از ورود به کورس یک امتحان را سپری 
کنند. هر شاگرد هم یک تعهد کتبی می نویسد که 
پس از فراغت حداقل ٥ سال در محل خود کار 
کند«. او در ادامه توضیح می دهد: »در سال 2010، 
فیض  در  ویژه  به  بدخشان  در  قابله  چهار  تنها 
این یک  قابله دارند.  بود. حاال 28 ولسوالی  آباد 

موفقیت است«.
خروج  موعد  و   2014 سال  شدن  نزدیک  با  اما 
نیروهای خارجی از افغانستان، هراس این وجود 
دارد که ناامنی چنین دستاوردهایی را متاثر بسازد. 
داکتر سروش جنبش که در شفاخانه بهارک کار 
می کند، می گوید: »وقتی مردم می ترسند، آنها به 

شفاخانه مراجعه نمی کنند«.

5 سال، 5...
نیروهای  فرماندهی  امریکایی  جنرال   30 حدود 
امریکایی و ایساف تحت رهبری ناتو را از زمان 
حمله امریکا به افغانستان در سال 2001 عهده دار 
بوده اند که از این میان پنج جنرال امریکایی ظرف 
نقش  ایفای  سمت  دو  هر  در  گذشته  سال  پنج 

کرده اند.
سران  تغییر  تاثیر  بر  دال  مدرکی  هیچ  گرچه 
اما برخی  نیست  افغانستان در دست  پنتاگون در 
سریع  تغییرات  که  معتقدند  نظامی  تحلیلگران  از 
در  خلل هایی  می شود  موجب  ارشد  سران  در 
امنیتی  نیروهای  و  افغانستان  رهبران  با  همکاری  

این کشور ایجاد شود.
نیروهای  که  بارنو،  دیوید  بازنشسته  جنرال 
امریکایی را در سال 2003 و 2004 در افغانستان 
منحنی  »شیب  که  است  معتقد  می کرد،  رهبری 
تغییرات بسیار تند است«. وی می گوید: »یکی از 
ارکان تاثیرگذاری فضای روابط با متحدان، روابط 

با کشور میزبان و روابط با افغانستان است.«
عراق نیز کشوری است که شاهد تغییرات مکرر در 

ساختارهای فرماندهی بوده است. جنرال پتریوس 
در سال 2007 مسئول افزایش نیروهای امریکایی 
بود که در طرح بیرون راندن شبه نظامیان از مناطق 
در  جنگ  استراتژی  اما  می کرد،  فعالیت  کلیدی 
بوده  پیچیده تر  بسیاری  زمان های  در  افغانستان 
است؛ تا حدی که موجب تغییر رویکرد امریکا و 

تجدید قوای مجدد طالبان شده است.
»امنیت  اندیشکده  ارشد  مقام  ریکس،  توماس 
جدید امریکا« می گوید: چرخش در مقام های ارشد 
فرماندهی از لحاظ مدیریتی هیچ مفهومی ندارد. 
تصور کنید که قرار است شما شرکتی را راه اندازی 
می شوند.  تعویض  آن  مدیران  ساله  هر  که  کنید 
این امر چندان مناسب نیست اما برخی همچون 
جنرال جورج مارشال، رییس ستاد مشترک سابق 
»فرصتی  اقدام  این  که  است  معتقد  امریکا  ارتش 

برای رهبری افراد جدید« ایجاد می کند.
ارتش  ستاره  چهار  جنرال های  از  که  پتریوس 
فرمانده  عنوان  به   2010 جون  در  امریکاست، 
منصوب  افغانستان  در  امریکایی  ارشد  نیروهای 
شد و جای جنرال استنلی مک  کریستال را گرفت 

رهبری  علیه  جنجالی اش  اظهارات  دلیل  به  که 
غیرنظامی امریکا اخراج شده بود.

مک  کریستال نیز خود جانشین جنرال دیوید مک  
کرنال شده بود که در ماه مه سال 2009 یک سال 
پیش از پایان ماموریتش اخراج شد چرا که باراک 
تا  داشت  نظر  در  امریکا  رییس جمهوری  اوباما، 

یک سیاست جنگ جدید اجرا کند.
مک  کرنال نیز جانشین جنرال دان مک  نیل شده 
بود که با موفقیت ماموریت خود را در 2007 و 

2008 در افغانستان به پایان رساند.
پتریوس ماموریت یک ساله خود را در افغانستان 
به عنوان  تکمیل کرد و سپس در سپتامبر 2011 
)سیا(  امریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  رییس 
افشای  از  پس  نوامبر  نهم  در  وی  شد.  تعیین 
بیوگرافی اش  که  برادول  پائوال  خانم  با  روابطش 

را می نوشت، استعفا داد.
سابق  نظامی  افسران  و  تحلیلگران  از  برخی 
می گویند که چرخش سریع جنرال ها موجب قطع 
افغان از جمله  ارتباط میان فرماندهان و متحدان 
حامد کرزای،  رییس جمهوری افغانستان می شود.

قابله های جوان 
          و کاهـش مرگ و میر مـادران
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د ټاکنیزو شکایاتو له کمېسیون نه...
 او د هغوی د ټیم تر نظر الندې کار کوي.

او  درلوده  نه  خپلواکي  هم  وړاندې  دې  له  او  کمېسیون  یاد  وایي،  هغه 
که همدا اوسني کسان په کې وي نو په راتلونکې کې به هم خپلواکي 

ونه لري.
چې  کوي،  خبره  هغه  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  وینا،  په  نوموړي  د 
د  شکایاتو  ټاکنیزو  د  یې  ټیم  او  ولسمشر  دا چې  او  وي  ولسمشر کړې 
اورېدو په کمېسیون کې د دوو بهرنیو غړو له شتونه ښه خاطره نه لري 
او په ټاکنیزه پروسه یې کې شتون د ځان او ټیم په ګټه نه بولي، نو له 

هغه سره مخالفت کوي.
د ښاغلي استاد جالل په خبره، د دې لپاره چې ولسمشر خوشاله شي 
کمېسیون هم د شکایاتو په کمېسیون کې د دوو بهرنیو غړو شتون له 

ملي حاکمیت سره په ټکر کې بولی.
نوموړی زیاتوي، چې د شکایاتو د اورېدو په کمېسیون کې د دوو بهرنیو 
غړو نه شتون د ټاکنو کمېسیون او واکمن ټیم ته د درغلیو او په ټاکنو 

کې د السوهنو ښه زمینه برابروي.
د هغه په خبره، که چېرې په ټاکنو کې د السوهنو او درغلیو پالن نه وي 
نو ولې  بریالی کړي،  نه غواړي چې په درغلیو د خپلې ډلې یو کس  او 
سره   شتون  له  غړو  بهرنیو  دوو  د  کې  کمېسیون  په  شکایاتو  ټاکنیزو  د 

مخالفت کوي.
د کابل پوهنتون دغه استاد وایي، دوی غواړي چې په دغه کار سره د 
ټاکنو په برخه کې  نهادونو چې د  نورو  او  نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو 
تجربه لري او په ټاکنو څار کوالی شي د هغوی له سترګو او څارنې ځان 

پټ کړي.
او  قانوني  ځای،  پر  ډېره  پرېکړه  جرګې  ولسي  د  وایي،  جالل  ښاغلی 
منطقي ده خو د ټاکنو د خپلواک کمېسیون پرېکړه ډېره ناعادالنه، بې 
هدایت  تر  ټیم  ناکام  او  مرستیال  لومړي  د  هغه  د  ولسمشر،  د  او  ځایه 

الندې ده، چې غواړي په ټاکنو کې درغلۍ وکړي.
یاد  چې  کړه  روښانه  دریځ  دغه   کمېسیون  د  ټاکنو  د  زیاتوي،  هغه 
کمېسیون خپلواک نه دی او حکومت غواړي چې غیر رڼې، غیر عادالنه 
او غیر ازادې  ټاکنې تر سره شي او کمېسیون خپله خپلواکي تر پوښتنې 

الندې راوسته.
نوموړی وایي، کمېسیون د خلکو هیلې تر خاورو الندې کړې او دا جوته 
درغلۍ  به  کې  ټاکنو  په  نو  وي  کمېسیون  دا  څو  تر  چې  ته  خلکو  شوه 

کېږي.
استاد فیض اهلل جالل وویل، له همدا اوسه روښانه ده چې د درغلیو او 
په ټاکنو کې د السوهنو لپاره پالنونه جوېږي او په ټاکنو کې به هغه څه 

کېږي لکه چې د تېر ځل ولسمشریزو ټاکنو کې تر سره شول.
هغه زیاته کړه، حکومت غواړي چې په هره برخه کې سیاسي شخړې 
او النجې را پورته کړي او له دې سیاسي شخړو څخه د ځان لپاره ګټه 

پورته کړي.
ښاغلی جالل وایي، چې د ختیزې اروپا او اوکراین په کچه هېوادونو کې 
ټاکنې تر سره کېږي نو ملګري ملتونه ترېنه څارنه کوي او افغانستان خو 
ال نوی نوی د ټاکنو تمرین کوي او  دېموکراسۍ یې ال ځوانه ده؛ نو په 

دې ځای کې د بهرنیانو شتون د ټاکنو د روڼتیا تضمین کوونکی دی.
هغه وایي، د ټاکنیزو شکایاتو په کمېسیون کې د دوو بهرنیانو شتون د 

هغو کسانو لپاره چې د رڼو ټاکنو هیله لري ډېره مهمه ده.
یاد استاد زیاته کړه، که  او د کابل پوهنتون  د سیاسي چارو شننونکی 
چېرې په یاد کمېسیون کې بهرنیان شتون ونه لري، نو ټاکنې به رڼې 
تر سره نه شي، ډېر مسایل به له خلکو پټ پاتې شي او انعکاس به ونه 
مومي او همدارنګه به د ټاکنو د مالي لګښت په اړه چې نړیواله ټولنه یې 

ورکوي، هم روڼتیا شتون ونه لري.
یاد  په  هم  کرزي  حامد  ولسمشر  وړاندې  دې  له  چې  ده  وړ  یادونې  د 
کمېسیون کې د دوو بهرنیو غړو له شتون سره مخالفت ښودلی و او هغه 

یې د ملي حاکمیت په خالف کار بللی و.

تفسیر دادگاه عالی...
 پارلمان، این بود و هست که مطابق قانون اساسی به 

تدوین اصطالحات اداری، رسمی و علمی بپردازد.
نمی توانند  چرا  باشیم.  صادق  خود  ملت  با  باید  ما 
و  نیست  دیروز  امروز  بپذیرند؟  جامعه  در  را  تغییر 
درک  امروز  از  شما  اگر  بود.  نخواهد  امروز  فردا 
درستی نداشته باشید، نمی توانید مدیران موفقی برای 

فردا باشید.
و  جامعه  از  به موقع  و  درست  درک  با  است  بهتر   
مردم، این را بفهمیم که پایه های قدرت و مشروعیت 
مردم  تمام  مدنِی  حقوق  و  مشارکت  اساس  بر 
حق  و  دموکراسی  ماند.  خواهد  استوار  افغانستان 

مدنی را نمی توان از مردم گرفت. نمی توان با تکیه بر 
دروغ و تحریف، زبان یک تمدن و فرهنگ را به زیر 

سلطه برد و محدود نمود. 

دو  طرح  مجلس  که  است  این  راه حل  من،  نظر  به 
را  افغانستان  اداری  و  رسمی  اصطالحات  فوریت 
این که  اما  شود؛  تمام  قضیه  این  تا  نماید  تصویب 
رسانه ها و مردم خود پیش قدم شده اند، نشانة معرفت 

و شعور فرهنگی و اجتماعی آن هاست.
زبان  اصلی  صاحب  که  مردمی  چرا  نمی دانم  من 
اطالعات  وزارت  به  باید  هستند،  فارسی  تمدن  و 
این  کلتور؟  و  اطالعات  وزارت  بگویند  فرهنگ  و 
همان کلمة کلچر انگلیسی است که از چوک یادگار 

پشاور آمده است، و حاال این شده است ترم ملی! 
اما فرهنگي که اصیل است و فارسی، ملی محسوب 

نمی شود!
به  موظف  را  خود  همه  که  است  این  راه حل  تنها 
بازی  قاعدة  عنوان  به  موجود  اساسی  قانون  رعایت 
بدانیم و بر اساس همین قانون اساسی، ترمینالوژی 

رسمی، اداری و عناوین علمی را تدوین نماییم.
شانزدهم  مادة  به  که  هم  را  فتنه انگیز  جملة  این 
که  کرد  فراموش  همیشه  برای  باید  است،  چسپیده 

بوی نفاق و شرارت می دهد. 
***

1ـ آژانس اطالعاتی باختر

از حسین )رض( بهره...
 نیز در یکی از مراسم عاشورا که در مسجد جامع قهرمان کربال در شهر 

کابل راه اندازی گردیده بود، حضور یافت.
ریاست جمهوری با پخش خبرنامة گفته است که آقای کرزی در این 
کشور  در  امنیت  و  صلح  تامین  و  ملی  وحدت  تحکیم  برای  مراسم 

اتحاف دعا کرده است.
این مراسم،  بر  احتمالی  از حمالت  برای مراسم عاشورا و جلوگیری 

تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل روی دست گرفته شده بود.
در بسیاری از سرک ها در این شهر نسبت به روزهای دیگر نیروهای 

امنیتی بیشتر توظیف شده بودند.
منتهی  عاشورا  مراسم  راه اندازی  محالت  به  سرک هایی که  از  برخی 
اجازة  و  بودند  مسدود  شهر  مرکز  در  ابوالفضل  زیارت  مثل  می شود، 

عبور و مرور به موترها داده نمی شد.
از سوی دیگر، مولوی حبیب اهلل حسام رییس شورای اخوت اسالمی 
می گوید، وارد شدن برخی از مسایل تازه در نظام اسالمی سبب تضعیف 

کشورهای اسالمی شده است.
به باور آقای حسام، امام حسین )ع( نیز چند صد سال پیش با این مساله 
مخالف بود: »امام حسین )ع( یکی از برنامه هایش برچیدن بدعت های 
سیاسی در درون نظام اسالمی بود. توسط یزید این بدعت ها یاری و 
پرچم  امروز  می شد.  تبدیل  خبیثه  یک شجرة  به  فردا  و  می شد،  فربه 
این شجرة خبیثه باالی ما سایه افگنده و در تمام دنیای اسالم زنده گی 

داریم.«
پارسال حین مراسم عاشورا در برابر دروازة زیارت ابوالفضل در منطقه 

مراد خانی در مرکز شهر کابل یک حملة انتحاری صورت گرفت.
در نتیجة این رویداد خونین بیش از ٥0 تن کشته و بیش از صد نفر 

دیگر زخمی شدند.
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          حلیمه حسینی 
»هنگامی که در دنیا حکومت عادلی وجود دارد که هدف 
آن اقامة شرع و حدود الهی است و در برابر آن ، حکومتی 
ستمگر است که می خواهد حکومت عدل را تعطیل کند، 
بر هر فرد مسلمانی کمک کردن به حکومت عدل واجب 
است و از همین باب است  انقالب امام حسین )ع( که 
در برابر حکومت  یزید ایستاد، همان یزیدی که خدا او را 

خوار کند.« شیخ محمد عبده
هیجان،  از  سرشار  آن،  عاشورای  و  امسال  محرم  آمدن 
و  وحشت  در  ریشه  که  بود  اضطراب هایی  و  دغدغه 
تکان های عاشورای سال قبل داشت. آن چه در عاشورای 
سال پار در کابل اتفاق افتاد، خاطر بسیاری از هموطنان 
ما را دردمند ساخت و کربال را برای آن ها تجسم حقیقی 
شده اند:  تقسیم  گروه  سه  به  مردم  روزها  این  بخشید. 

و  )ع(  حسین  برای  عزاداری  مخالف  سخت  گروهی 
و  شور  یک چنین  با  و  شکل  این  به  عاشورا  از  تجلیل 
سیاه پوش  عزاداری ها،  آن ها  باور  به  که  هستند  حرارتی 
های وهوی  یک  و...،  انداختن ها  به راه  دسته  کردن ها، 
نابه جا است که می تواند تا حدی تحریک کننده شود که 

دسته های عزاداری به عنوان هدفی برای دشمنان شناخته 
شود و بتوانند با به بی راهه کشاندِن آن، نفاق و تفرقه در 
این دیار ایجاد کنند. دستة دوم کسانی هستند که سخت 
عاشق و سخت آشفتة عاشورا و محرم، از جان، سرمایه 
گذاشته اند و سینه سپر کرده اند و بر ترس ها و لرزها غلبه 
کرده و خواهان شکوه بیشتر بخشیدن به این عزاداری ها 
از  نه  و  وقت  از  نه  و  مال  از  نه  راه  این  در  و  هستند 
جان دریغ می کنند. و گروه سوم نیز کسانی هستند که نه 
این طرف قضیه برای شان فرقی دارد و نه آن طرف؛ در 
حقیقت این ها گروه بی تفاوتی هستند که فقط سیاه پوش 
شدن شهر، دل گرفتةشان می سازد و هر روز لحظه شماری 
و  شود  جمع  و  آید  به سر  زودتر  بساط  این  تا  می کنند 
بازهم آهنگ های شاد و موسیقِی آن چنانی از هر طرف به 
قول خودشان دِل مردة شهر را زنده سازد. این ها نه خود 
را یزیدی می دانند و نه حسینی؛ آدم های بی تفاوتی  اند که 
لب  که  اول اند  مانند گروه  نه  آن ها.  از  آکنده شده  شهر 
به انتقاد و شکایت بگشایند و نه مانند گروه دوم، میلی 
و رغبتی به شرکت در مراسم عزاداری حسین و اشک 
ریختن و ناله کردن دارند. خوب در این میان باید دید 
قیامی  به  آیا می توان  از آن ها است؛  با کدام یک  که حق 
این چنین بزرگ و حادثه یی این چنین جهانی، تا این حد 
متفاوت نگاه کرد؟ به راستی حسین بن علی)ع( برای چه 
قیام کرد و خود و خانواده اش را قربانی کدام راه نمود؟ 
آیا حسین، مسیحی دیگر بود که برای شفاعت و تطهیر 
نه  یا  کرد؟  قربانی  را  و خانواده اش  اسالمی، خود  امت 
دلیل و فلسفه یی عمیق تر و منطقی باالتر از عقالنیت قرن 
بیست ویکمی بر آن حاکم بود، باالتر از همان منطقی که 
فقط حول محور مادی گرایی و من محوري ها می چرخد. 
درست در یک چنین شرایطی...        ادامه صفحه 6

عاشورا؛ 
استراتژی استبدادستیزی

د ټاکنیزو شکایاتو له کمېسیون نه
د دوو بهرنیو غړو د لرې کېدو په اړه خبرداری

ټاکنو  د  چې  کې  حال  داسې  په 
ټاکنیزو  د  کمېسیون  خپلواک 
دوو  د  کې  کمېسیون  په  شکایاتو 
بهرنیو غړو له شتون سره مخالفت 
شننونکي  سیاسي  یوشمېر  کړی، 
او سیاسي ډلې وایي که د ټاکنیزو 
دوه  کې  کمېسیون  په  شکایاتو 
بهرني غړي نه وي، نو د رڼو، ازاداو 
او عادالنه ټاکنو تر سره کېدل به یو 

خوب وي.
هغوی وایي، ولسمشر په دغه کار 

ټاکنو کې د خپلې خوښې  راتلونکیو  په  سره غواړي چې 
وړ چا لپاره د درغلیو الره برابره کړي.

د ولسي جرګې او د افغانستان د ملي اېتالف غړی استاد 
تېرو  په  چې  سره  تاسف  په  وایي،  عرفاني  علي  قربان 
له  کار   و  سر  ټول  کرزي  ولسمشر  د  کې  کلونو  یوولسو 
بهرنیانو  سره و؛ خو اوس د ټاکنیزو شکایاتو په کمېسیون 

کې د دوو بهرنیانو غړو له شتون سره مخالفت کوي.
په دغه کار سره غواړي، چې  وایي، ولسمشر کرزی  هغه 
له ټولو دولتی امکاناتو نه په ګټې اخیستنې سره د خپلې 
کړي،  بریالی  کې  ټاکنو  راتلونکیو  په  څوک  وړ  خوښې 
به خپل  په کور دننه شته سیاسي ډلې  له دې چې  سره 
به مخالفت وکړي خو کله چې  او ورسره  پورته کړي  غږ 

بهرنیان شتون ونه لري هغوی دا په خپله ګټه بولي.
د نوموړي په وینا، ولسمشر په یوازې سر نه شي کوالی 
رد  شتون  غړو  بهرنیو  دوو  د  کې  کمېسیون  یاد  په  چې 
کړي، ځکه له تېرو دریو میاشتو څخه کابو شل سیاسي 
ګوندونه او اېتالفونه سره را ټول شول او د روښانه او ازادو 

ټاکنو لپاره یې یوه ګډه همغږي رامنځ ته کړه، او دا کوالی 
شي چې د ښاغلي کرزي دریځ له ستونزو سره مخ کړي.

هم  بیا  کرزی  ولسمشر  چېرې  که  وویل،  عرفاني  ښاغلي 
په  چې  وغورځي  پامه  له  څرګندونې  جرګې  ولسي  د 
حقیقت کې د خلکو د نظر له پامه غورځول دي او ټاکنو ته 
الړ شي، نو دا ټاکنې به له درغلیو ډکې وي، ازادې، عادالنه 

او رڼې به نه وي.
د هغه په وینا، په هغه صورت کې ښایي سیاسي مخالفې 
سیاسي  ټول  او  وکړي  اعتراضونه  ټاکنو  په  ښایي  ډلې 
سیاسي  نور  او  جبهه  ملي  اېتالف،  ملي  اپوزیسیون،  
ګوندونه به دغه ټاکنې تحریم کړي، چې په هغه صورت 
کې به افغانستان له نویو ننګونو سره مخ شي چې مسول 

به یې ښاغلی کرزی وي.
چارو  سیاسي  د  او  استاد  پوهنتون  کابل  د  همدارنګه 
خپلواک  ټاکنو  د  چې  وایي،  جالل  اهلل  فیض  شننونکی 
کمېسیون  یاد  او  دی  نه  خپلواک  هېڅکله  کمېسیون 
ولسمشر او د هغه لومړي مرستیال د یو تفاهم په ترڅ کې 
را منځ ته کړی چې تر ډېره د هغوی...     ادامه صفحه 7 w
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درگیری شدید 
دانشجویان در خوابگاه 

دانشگاه کابل
دانشجویان در خوابگاه دانشگاه کابل، روز گذشته باهم درگیر 

شده و در این درگیری شماری کشته و زخمی شده اند.
این درگیری زمانی صورت گرفته که جمعی از دانشجویان 
می خواستند مراسم دهم محرم را در مسجد خوابگاه دانشگاه 
برگزار کنند که با ممانعت شمار دیگری از دانشجویان مواجه 

شده اند.
درگیری  این  در  دانشجویان  از  برخی  گزارش ها،  براساس 

شدید، کشته و زخمی شده اند.
نام شان  خواستند  که  کابل  دانشگاه  دانشجویان  از  شماری 
در این خبر گرفته نشود، به روزنامة ماندگار گفته اند که به 
دنبال شدت گرفتن درگیری افراد ناشناس با موتر مهاجمان 

مسلح را به خوابگاه انتقال داده اند.
نیروهای امنیتی پس از شدت گرفتن درگیری میان دانشجویان 

خوابگاه را تخلیه کرده اند.
رسانه ها  به  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
گفته است که ماموران پولیس در محل درگیری اعزام شده 

اند و وضعیت در کنترل پولیس است.
آقای صدیقی می گوید که در این درگیری ها چهار دانشجو 

زخم برداشته است.
در این درگیری به ساختمان خوابگاه نیز خساره وارد شده، 

شیشه ها و دروازه های برخی از اتاق ها شکسته است.
منابع دیگر گفته اند که برای تحت کنترل درآوردن تنش های 
مذهبی در دانشگاه کابل، احتمال تعطیلی این دانشگاه برای 

چند روز وجود دارد.
دانشگاه  در خوابگاه  دانشجویان  که  نیست  نخستین بار  این 
هم  جان  به  مذهبی  و  زبانی  قومی،  مسایل  سر  بر  کابل 
می افتند. در سال های  پیش نیز بارها دانشجویان باهم درگیر 

شده اند.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
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

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330

امروز باید ببینیم در جامعه یی که شیعه و سنی فقط یکی از تفاوت هاست میان هزاران تفاوت ِ نگاهی، 
سلیقه یی و معنایی که جامعة ما مملو از آن ها مي باشد، کدام استراتژی را در نظر گیریم که بتواند 
عاشورا را به معنای واقعی اش با فلسفه و درک و درِد آن تبارز دهد؟ چه گونه می توان از حسین 
و مکتِب او بزرگداشت به عمل آورد درحالی که هنوز خود ما آب به آسیاب استبداد و خودکامه گی 

می ریزیم؟
حسین )ع( نه قیام کرد که اشک ها را به جریان اندازد و احساسات را برای چند روزی غلیان دهد، 
بل قیام کرد تا به اثبات برساند که حق از همه چیز باالتر است و به جز دوستداراِن حق و عدالت، 

هیچ کس را شایسته گِی با حسین و از حسین بودن، نخواهد بود.


