
هنوز  اوباما  رییس جمهور  که  است  گفته  سفید  کاخ 
از  بعد  که  سربازانی  شمار  مورد  در  نهایی  تصمیم 
سال 2014 در افغانستان باقی می مانند، نگرفته است. 
رسانه ها گزارش داده اند که اوباما در مورد ابقای ده 

هزار سرباز فکر می کند.
به  دوشنبه  روز  سفید  کاخ  سخنگوی  کرنی،  جی 
خبرنگاران گفت که بارک اوباما...      ادامه صفحه 6
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یگانه راه برای افزودن خوش بختی بر روی زمین آن است که 
تقسیمش کنیم.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

جلو نفوذ حلقات سیاسی را در 
دانشگاه ها بگیرید!

گیدو وستروله، وزیر خارجة آلمان به حکومت افغانستان 
خروج  و   2014 سال  از  پس  کشورش  که  داد  وعده 
نیروهای جنگی ارتش فدرال آلمان، به کمک های خود 
امنیتی  افغانستان خالء  در  نمی خواهد  و  می دهد  ادامه 

ایجاد گردد. 
گیدو وستروله روز دوشنبه با زلمی رسول وزیر خارجة 
افغانستان در برلین دیدار کرد. او در یک کنفرانس خبری 
مشترک با زلمی رسول گفت که آلمان نمی خواهد پس 

از سال 2014 خالء امنیتی در افغانستان ایجاد شود.
نیروهای آلمان براساس...        ادامه صفحه 6

ماموران پولیس در ولسوالی بغالن مرکزی والیت با هم درگیر 
شده اند.

والیت  امنیة  فرماندهی  امنیت  آمر  حسینی  الدین  زمان  سید 
بغالن به خبرگزرای بخدی گفت که درگیری زمان آغاز شد که 
امیر گل ولسوال بغالن مرکزی از معرفی فرماندة امنیة جدید 

بغالن مرکزی جلوگیری کرد.
به گفته آقای حسینی، قرار بود، فرمانده امنیة جدید ولسوالی 
بغالن مرکزی در محفل رسمی به کارمندان این ولسوالی معرفی 
شود که نظامیان تحت امر امیر گل...    ادامه صفحه 7

رییس جمهور کرزی می گوید که ایاالت متحدة امریکا از 
راه های گوناگون باالی افغانستان فشار وارد می کند تا این 
کشور، در پیمان امنیتی یی که با واشنگتن امضا می کند، با 

سراسیمه گی عمل کند.
در  بحث ها  که  گفت  کابل  در  گذشته  روز  کرزی  آقای 
با  امریکا  متحده  ایاالت  با  امنیتی  پیمان  امضای  مورد 
شدت و جدیت ادامه دارد و دو طرف هر یک بر تامین 

منافع خود در این پیمان تاکید دارند.
اما به گفتة رییس جمهور حامد کرزی، کشورهای غربی 
افغانستان  بر  خود  تحلیلی  ادارات  و  رسانه ها  طریق  فشار وارد کرده و هیجان ایجاد می کنند تا  افغانستان با از 

سراسیمه گی تقاضاهای آن ها را قبول کرده و این پیمان 

را امضا کند.
و  فشارها  این  به  افغانستان  حکومت  او،  گفتة  به  اما 

نیرنگ ها تسلیم نخواهد شد.
رییس جمهور کرزی همچنان افزود: این تبلیغات است و 
افغانستان در بین  این نظریات ضد و نقیض، خودش باید 
حقایق و منافع خود را تشخیص بدهد و طبق آن عمل 
فراهم  افغانستان  مردم  برای  آرامی  و  رفاه  زمینة  تا  کند 

شود.
پیمان  خصوص  در  کرزی  رییس جمهور  اظهارات  این 
امنیتی با ایاالت متحدة امریکا...         ادامه صفحه 7

وزیر خارجة آلمان به زلمی رسول:

افغانستان را به حال 
خود رها نمی کنیم

هجـوم ولسـوال 
بغالن مرکزی

بر مراسم معرفی فرمانده جدید 
این ولسوالی

رییس جمهور کرزی به کشورهای غربی:

تسلیم نیرنگ های تان نخواهیم شد

سه بانوی جوان 
در شمال کشور خودکشی کردند
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در برگ ها

در مسـیر 
پیروزی

طی  دو روز گذشته سه بانوی جوان در والیت های بلخ و شبرغان در 
شمال کشور، دست به خودکشی زده اند.

این  مسووالن شفاخانة غیرنظامی شهر مزارشریف گفته اند که اجساد 
بانوان به این شفاخانه انتقال داده شده است.

باشندة والیت  بانو، یکتن آن ها  این سه  از جملة  براساس گزارش ها، 
جوزجان و دو تن دیگر باشندة والیت بلخ بوده اند.

غوث الدین انوری رییس شفاخانة غیرنظامی...           ادامه صفحه 6

صفحه 6



غنچه  هر  می گویند:  که  معروفی ست  بیت 
قربان   / نگردد  غنچه  دگر  گشت  گل  که 
از  بیت  این  گل.  گهی  غنچه  گهی  یار  لب 
کرزی  رییس جمهور  که  آمد  یادم  به  آن جا 
به صورت شفاهی به سخن گویانش دستور 
علیه  خصمانه  موضع گیری های  از  که  داده 
دلیلش  بپرهیزند.  سخنان شان  در  پاکستان 
هم روشن است، چون شورای عالی صلح با 
حکومت پاکستان پیمان بسته که از این پس، 
پیرامون  مشترک  همکاری های  تحقِق  برای 
مذاکرات صلح با طالبان، خاطِر یک دیگر را 

رعایت کنند.
حاال سخن بر سِر این است که سیاست های 
یار  لب  مثل  دقیقًا  نیز  رییس جمهور  جناب 
گل.  گهی  و  می  گردد  غنچه  گهی  که  است 
همین یک ماه پیش ایشان در سفری که به 
هند داشت، شدیدترین موضع گیری را علیه 
پاکستان اتخاذ کرد و آن کشور را النة مارها 
خواند. اما اکنون باز با پاکستان هم نظر شده 
و فرمان مصلحت اندیشی صادر کرده است.

کرزی،  جناب  آغاز حکم روایی  از  چند  هر 
بنا بر مزاج خویش  روال بر همین بوده که 
و سیاست های بسیار خام مقطعی، استراتژی 
که  زمانی  از  اما  کند؛  معین  را  سیاسی اش 
پروسة مذاکرات صلح مطرح شده، سیاست 
نوسانِی او بیش از پیش آشکار گردیده است. 

این نوع برخورد رییس جمهور کرزی، به رغم 
داشته،  پی  در  را  انتقادهایی  همواره  که  آن 
اما هیچ یک از این انتقادها به گوش جناب 
کرزی کارگر نبوده است؛ حتا تا جایی که، به 
پاکستانی ها رییس جمهور  همین سبب خود 
توصیف  الفاظ  رکیک ترین  با  را  کرزی 

کرده اند.
پی گیرِی  زمان  از  که  آن جاست  جالب 
گفت وگوهای صلح تا جایی که امکان داشته، 
رییس جمهور کرزی و همراهانش از خطاب 
و  حقانی  گروه  طالبان،  پاکستان،  دادن  قرار 
طفره  افغانستان  دشمنان  عنوان  به  حکمتیار 
رفته اند و در بیشتر اوقات با ابهام، اسم آنان 
را یادآور شده اند. به غیر از مواقعی که رییس 
دل خراش  رویدادی  و  اتفاق  بر  بنا  جمهور 
متاثر و احساساتي گشته، تا کنون هیچ گروهی 
را به عنوان دشمن مردم افغانستان مخاطب 
قرار نداده است. اما با وجود این همه، رییس 
جمهور با این فرمان شفاهی تصمیم گرفته تا 
بیشتر بر  این سیاست را رسمیت ببخشد و 

پیچیده گی جنگ افغانستان بیافزاید. 
سخن گویان  که  است  آن  مساله 
پیوسته  حکومت،  و  ریاست جمهوری 
»دشمنان  را  دهشت افکنان  و  انتحاریان 
هیچ  هیچ گاه  و  می خوانند  افغانستان«  مردم 
اطالق  آن ها  بر  را  ویژه یي  و  مشخص  نامِ 

نوع  این  مصلحت های  است.  نکرده 
اسم گذاری از روادیدهای قومی  گرفته 
تا گفت وگوهای صلح، در هر مقطعی 
از زمان، گوناگون بوده است. تا جایی 
بسیاری  باعث شده  روندی  چنین  که 
و  همسایه گان  و  غربی  رسانه های  از 
حتا برخی از رسانه های داخلی، طالبان 
را  آنان  و  کنند  تلقی  حق به جانب  را 

جنبش های معترض ملی بخوانند.
همین اکنون بسیاری از رسانه هایی که 
نشرات شان  قومی  در  مسایل  بنیاد  بر 
هیچ گاهی از طالبان اسمی  نمی برند و 
همین موضوع هم ناشی از سیاست های 
بوده،  جمهوری  ریاست  ارگ  گذشتة 
شده  دسته  چاقوی شان  اصطالح  به 
است و میدان تبلیِغ آن ها برای طالبان 
فراخ تر. اما زمانی که چنین رویکردی 
از  بیش  و  ارگ رسمی  شود  از سوی 
پیش ادامه پیدا کند، چه نتیجه یی را به 

بار خواهد آورد؟
آقای  سیاست  این  که  نیست  تردیدی 
کرزی هم مثل گذشته، بی ثبات است 
بود.  خواهد  روزی  چند  برای  تنها  و 
سوی  از  فاجعه بار  مانور  یک  اجرای 
تا  کافی ست  طالبان  یا  و  پاکستان 
خود رییس جمهور، نام گرفته هر دو 
هیچ  اما  بخواند؛  افغانستان  دشمن  را 
نمی کنند  توجه  امور  متولیان  از  یک 
بنِد  رسمی،  به  چنین  آینده  در  که 

دست وپاگیری تبدیل خواهد شد.
حاال بماند که پرسش های زیادي مطرح 
است. و یکي هم این که رییس جمهور 
کسانی  تا  می دهد  فرمان  به چه حقی 
کشتار  و  انتحاری  حمالت  در  که  را 
مردم بی گناه دست دارند، نام نگیرند؟ 
آیا مردم حق شناختِن دشمن خود را 
به  مصلحت  این  که  کنون  تا  ندارند؟ 
را  نتیجه یی  چه  شده،  گذاشته  اجرا 
تاکید  آن  بر  بازهم  که  نشانده  بار  به 
مردم  به  را  حق  این  قانون  می گردد؟ 
می دهد که باید اسم و رسم دشمن شان 

را بشناسند.
گونه  این  که  است  آن  اصلی  حرف 
مذاکره  مشکل  لب یارمانند،  سیاست های 
گروهی  طالبان  نمی کند.  حل  را  طالبان  با 
و  دموکراسی  مخالف  بشر،  حقوق  ناقض 
دشمن مردم افغانستان اند که خودشان بارها 
این موضوع را اذعان داشته اند و این فرمان 
رییس جمهور تنها مسالة طالبان را پیچیده تر 

خواهد کرد.
رد  را  صلح  گفت وگوهای  طالبان  بارها 
کرده اند و حتا حاضر نیستند که یک گام از 
رهایی  امتیاز  حتا  بنشینند.  موضع شان عقب 
حسن  دادن  نشان  به خاطر  طالب،  چندین 
نیت حکومت های افغانستان و پاکستان، هیچ 
تغییری در موضع آن گروه نیاورد و حتا ما 
پس از آن، شاهد حمالت بیشتِر آن گروه بر 

غیرنظامیان بودیم.
بنابراین، چرا بازهم یک امتیاز دیگر به سود 
آن گروه صادر می شود؟ به نظر می رسد که 
این عمِل رییس جمهور هیچ سودی به حاِل 
تنها  و  داشت  نخواهد  صلح  گفت وگوهای 
طالبان و طرف داراِن آن ها را جسورتر خواهد 
ساخت. از این رو، نتیجة واضح این فرمان، آن 
است که رییس جمهور با اعمال سیاست های 
گذشته،  مثل  درست  خویش،  لب یارماننِد 
تیشه به ریشة نظام می زند، آن هم در شرایطی 
که او با تمام دم ودستگاهش، از عهدة تامین 

امنیت مردم افغانستان ناتوان است.
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منوچهر

قربان لبِ یار گهی غنچه گهی گل
)مکثی بر فرمان شفاهی رییس جمهور(

 

به تازه گي شورای علمای افغانستان اعالم کرده که انتحار در 
دین اسالم حرام است. این شورا گفته است کسانی که دست 
به  که  کسانی  و  نیستند  بهشت  مستحق  می زنند،  انتحار  به 

عنوان جهاد انتحار می کنند، عمل حرامی را انجام می دهند.
پیش تر از این، استاد عبدالرب رسول سیاف چهرة روحاني و 
حامِي نظام آقاي کرزي چنین فتوایي را داده بود و پیش تر از 
آن نیز استاد برهان الدین رباني ـ که خود توسط یک انتحاري 
به شهادت رسید ـ بارها حملة انتحاري را نکوهش و آن را 
و  مفتي  تازه گي ها،  همین  به  بود.  کرده  اعالم  محض  حرامِ 
شیخ اعظم سعودي هم، چنین فتواهایي را صادر کرده و نیز 
برخي از علماي مصر برخالف عمل انتحاري فتوا داده اند. اما 
این نخستین بار است که حکومت آقاي کرزي به گونة رسمي 
و از موقف شوراي علماي افغانستان، حمله هاي انتحاري را 

حرام خوانده است.
اگرچه در اعالمیه یي که دیروز از آدرس ریاست جمهوري به 
رسانه هاي کشور فرستاده شده بود، آمده است که »شـورای 
بار  خود  تأسیس  تاریخ  از  افغانستان  علمای  سرتاسـری 
افراد  کشتار  و  انتحاری  بودِن حمـالت  مورد حـرام  در  بار 
صدای  و  است  کرده  صادر  اعالمیه ها  و  مصوبه ها  بی گناه، 
خود را به مردم مسلماِن خود و جهانیان رسانیده است؛ اینک 
یک بار دیگـر در مورد حـرمت این حمـالت در  روشنی 
تصـریحـات قـرآنی و احادیث مستند و متفق علیهاي نبوی 

مصوبة ذیل را صادر می نماید...«.
اما هیچ مدرکي وجود ندارد که صحِت این ادعا را نشان بدهد. 
انتحاري،  حمله هاي  دربارة  شورا  این  نخست  موضع گیري ِ 
براي نخستین بار در حادثة والیت فاریاب مشاهده شد؛ یعني 
حمله هاي انتحاري که در گذشته با سکوت شوراي علماي 
شدید  واکنش  به  را  شورا  این  سرانجام  بود،  همراه  کشور 

واداشت. 
را  انتحاري خودش  یک  امسال،  قربان  عید  نماز  مراسم  در 
که  داد  انفجار  فاریاب  جامع  مسجد  نمازگزاراِن  میان  در 
براي  کرزي  آقاي  و  داشت  پي  در  را  کالني  منفِي  واکنش 
تسلي بخشیدن به مصیبت دیده گان، راهي آن والیت شد. این 
براي نخستین بار بود که رییس شوراي علماي افغانستان در 
آن والیت و در کنار رییس جمهور به شدت در مورد چنین 
اما هم رییس جمهور و هم  داشتند.  حمله هایي موضع گیري 
رییس شوراي علما، هیچ کدام از طالبان نام نبردند. تا پیش تر 
از آن، سکوت شوراي علماي افغانستان در مورد حمله هاي 
افراد ملکی و حمالت  تلفات  انتحاري و هم چنان در مورد 
همراه  اعتراض هایي  با  تجمع گاه ها،  و  مساجد  بر  شورشیان 
بوده و حتا گاهي سکوت این شورا دربارة این حمله ها، ناشي 

از سیاست گذاري هاي ارگ خوانده شده است.
یک  از  و  کرده  اکنون جرأت  افغانستان  این که حکومت  اما 
موضع رسمي علیه حمله هاي انتحاري برخاسته است، جاي 
قدرداني دارد؛ اما این سوال مطرح است که چرا چنین اقدامي 
با  گونة جدي  به  چرا  و  نگرفته  قبل صورت  سال  چند  در 
این مسأله برخورد نشده است. در کنار این موضوع، به نظر 
مي رسد که مخالفت ها با حمله هاي انتحاري در یک گسترة 
وسیع شکل خواهند گرفت و فریاد عالم اسالم برضد چنین 
استاد  در گذشته، شهید  که  بلند خواهد شد؛ چیزي  اقدامي 
بیداري  نشست  در  گونة جدي  به  را  آن  رباني  برهان الدین 
کرد.  مطرح  شهادتش،  از  قبل  روز  چند  تهران،  در  اسالمي 
شکي نیست که اگر جهان اسالم این مهم را جدي بگیرند و 
به فتواي متفقي در این زمینه دست یابند، در واقع گران ترین 
میان  از  به تدریج  مي کند،  سنگیني  اسالم  دوش  بر  که  باري 
تیوریسن هایي که حمله هاي  تمام  زیرا  برداشته خواهد شد. 
مي کنند،  سربازگیري  آن  براي  و  داده  سامان  را  انتحاري 
اسالم  از  قرائت شان  و  برداشت  نوع  ابزارشان،  عمده ترین 
داده  قبل  از  انتحاري  فرد  براي  که  بهشتي ست  کلیدي  و 

مي شود. 
در چنین وضعي، علماي افغانستان و همة کشورهاي اسالمي 
مورد  این  در  را  باید تالش هاي شان  و  دارند  بزرگ  رسالتي 
حمله هاي  برابر  در  علما  سکوت  که  چرا  سازند.  جدي تر 
انتحاري به معناي تاییِد آن مي تواند تلقي گردد و فتواي علما 

برضد آن نیز، معني واضِح خود را دارد.

حمالت انتحاري 
و فتواي علماي دین

این عمِل رییس جمهور هیچ سودی به حاِل 
گفت وگوهای صلح نخواهد داشت و تنها طالبان و 
طرف داراِن آن ها را جسورتر خواهد ساخت. از این رو، 
نتیجۀ واضح این فرمان، آن است که رییس جمهور با 
اعمال سیاست های لب یارماننِد خویش، درست مثل 
گذشته، تیشه به ریشۀ نظام می زند، آن هم در شرایطی 
که او با تمام دم ودستگاهش، از عهدۀ تامین امنیت 
مردم افغانستان ناتوان است
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»زبان تهدید 
ارادة فلسطینی ها را درهم نمی شکند«

با نزدیک شدن به زمان رفتن رهبران فلسطینی به سازمان 
فلسطین،  حامی  کشورهای  تعداد  افزایش  با  و  ملل 
مسووالن رژیم صهیونیستی به تکاپو افتاده اند تا به اشکال 
مختلف و با توسل به زور و تهدید و ایجاد فضای رعب 
و وحشت میان فلسطین رهبران فلسطینی را از رفتن به 

سازمان ملل منصرف کنند.
ملت  علیه  را  تهدیدهایش  از  موجی  اخیرا  اسراییل 
فلسطین و رهبران فلسطینی آغاز کرده است. به نحوی 
که رسانه های اسراییلی به نقل از منابع عالی رتبه وزارت 
خارجه اسراییل اعالم می کنند که اسراییل ابزار الزم برای 
اعمال فشار علیه فلسطین را در اختیار دارد چنانکه قادر 
پشیمان  ملل  به سازمان  رفتن  از  را  فلسطینی ها  تا  است 
کند. این تهدید پس از آن بود که همان منابع مذکور از 
برای تهدید  اسراییل و هم پیمانانش  شکست تالش های 
و  فلسطین  تشکیالت خودگردان  رئیس  عباس،  محمود 
منصرف کردن وی از رفتن به سازمان ملل خبر دادند و 
اعالم کردند که اسراییل در حال حاضر چاره ای جز تالش 
برای کاهش تعداد کشورهای حامی فلسطین ندارد و این 

یعنی مقامات اسراییلی در پی آنند که با چنین تهدیدهایی 
بر شکست های سیاسی خود سرپوش بگذارند.

رهبران  علیه  اسراییلی  مقامات  تهدیدهای  دیگر  از 
کرد:  اعالم  که  بود  نتانیاهو  بنیامین  تهدید  فلسطینی، 
از  شده  اعالم  بس  آتش  نقض  صورت  در  اسراییل 
را  کوبنده ای  پاسخ  فلسطینی،  مقاومت  گروه های  سوی 
سران  دیگر  مانند  نیز  نتانیاهو  داد.  خواهد  فلسطین  به 
در  اسراییل  که  می کند  پافشاری  ادعا  این  بر  اسراییلی 
اما  است  کرده  محقق  را  اهداف خود  غزه  به  حمالتش 
خود وی نیز مانند همه مسووالن سیاسی اسراییل می داند 
اهدافش شکست خورده است و  اسراییل در تحقق  که 
اولین کسی که این توافقنامه را نقض کرد همان اسراییل 
است که به سربازانش اجازه داده تا به روی فلسطینی های 
اگر  اما  بگشایند  آتش  غزه  نوار  مرزی  مناطق  در  ساکن 
انتخابات  در  نامزدی  برای  حاضر  حال  در  که  نتانیاهو 
حمله  با  می تواند  که  است  معتقد  می شود  آماده  ژانویه 
بداند  باید  کند،  گمراه  را  عمومی  افکار  غزه  نوار  به 
اراده  تنها  نه  زن  و  کودک  ده ها  رساندن  شهادت  به  که 

ملت فلسطین را در هم نمی شکند بلکه 
حمالت اسراییل پیروزی برای فلسطین 
به شمار می آید چرا که بیشتر ناظران و 
که  کردند  اعالم  اسراییل  در  تحلیلگران 
نیروهای  اینکه  آن  و  دارند  دیگری  نظر 
درگیری ها  این  در  فلسطین  مقاومت 
در  کردند  کسب  را  بیشتری  امتیازات 
از  اندکی  تعداد  به  اسراییل  که  حالی 

اهدافش دست یافت.
ترس  در  حاضر  حال  در  که  اسراییلی 
قوانین  به  نسبت  نگرانی  و  وحشت  و 
که  می اندیشد  می برد  سر  به  بین المللی 
چطور و چه واکنشی به اقدامات رهبران 
فلسطینی برای رفتن به سازمان ملل نشان 
عباس  محمود  اخیر  اظهارات  اما  دهد 
رهبران  و  فلسطین  ملت  اینکه  بر  مبنی 
و  سیاسی  فشارهای  تسلیم  هرگز  آن 
اقتصادی و زبان زور و تهدید نخواهند 
شد و در روز 29 ماه جاری برای تحقق 
خواسته ها و آرزوهای ملت فلسطین به 
سیاسی  معادالت  می روند  ملل  سازمان 
را در هم شکست. همچنان که واکنش 
فلسطین به حمالت اسراییل به نوار غزه 
و وحدت گروه های فلسطینی پس از اینکه حمایت خود 
اعالم  ملل  سازمان  به  رفتن  برای  عباس  محمود  از  را 
اسراییل.  تهدیدهای  این  به  بود  پاسخ  بهترین  کردند 
همینطور موضع متحد گروه های فلسطینی نشان می دهد 
حضور  که  فلسطین  خاک  جای  هر  در  فلسطینی ها  که 
داشته باشند به هم نزدیک شده اند و اسراییل و هم پیمانان 
باید بدانند که ملت فلسطین حق خود را خواهند گرفت 
و هر گونه ایستادگی در مقابل این خواسته فلسطین یعنی 

ایستادگی در برابر قوانین بین المللی.
برای  فلسطینی ها  شجاعانه  اقدام  که  بگوییم  باید  لذا 
جهان  آزادگان  همه  سوی  از  که  ملل  سازمان  به  رفتن 
می شود  حمایت  صلح  و  آزادی  و  عدالت  طرفداران  و 
است.  فلسطین  ملت  برای  جدید  و  سیاسی  دستاوردی 
تهدیدهای  مقابل  در  یکپارچه  حاضر  حال  در  که  ملتی 
اعالم  و  ایستاده  پیش  روی خود  و چالش های  اسراییل 
برابر زبان تهدید و زور و  با تسلیم شدن در  کردند که 

فشارهای سیاسی و اقتصادی مخالفند
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مرسی به خواست های 
شورای عالی قضایی مصر 

تن داد

البرادعی: 
ما در چنگال دیکتاتور هایی بدتر از 

مبارک گرفتار شده ایم
چهره های مطرح سال 2012

بر  تاکید  با  البرادعی  محمد 
این که مصر اکنون در چنگال 
دیکتاتورهایی بدتر از دیکتاتور 
سابق گرفتار شده است، اظهار 
کرد که علت عقب نشینی اش از 
اساسی  قانون  موسسان  مجمع 
به دلیل انکار مساله هولوکاست 
از سوی برخی از اعضای این 

جمعیت بوده است.
رییس حزب  البرادعی،  محمد 
الدستور در مصاحبه  با روزنامه 
»المصری الیوم« اظهار کرد: در 
حال حاضر تقریبا جنگ خیابانی در مصر بوجود آمده است و مردم خشمگین هستند و بر 
برگزاری تحصن در میدان ها اصرار می ورزند، من به صراحت می گویم که اگر ارتش مستقر 

شود تا از آشوب ها جلوگیری کند، من غافلگیر نخواهم شد.
وی در ادامه افزود: من به شدت از تصمیمات اخیر محمد مرسی، رییس جمهوری مصر 
غافلگیر شدم، به ویژه اینکه یک هفته قبل از این تصمیمات با وی دیدار کردم و وی هیچ 

اشاره ای به این مساله نکرد و نظر من را نپرسید.
وی در ادامه افزود: من بر این باورم که همگان باید برای نجات وطن با یکدیگر همگام 
انقالب ژانویه نیست.  از  از اوضاع قبل  شوند. ما در بحران جدیدی قرار داریم که کمتر 
تا از  رییس جمهوری قدرت اجرایی و قانونگذاری را در اختیار دارد و در تالش است 

شکایت از تصمیماتش در مقابل دستگاه قضایی جلوگیری کند.
البرادعی خاطرنشان کرد: ما اکنون در چنگال دیکتاتورهایی بدتر از دیکتاتور سابق اسیر 
شده ایم و در حالی که ما خواهان آزادی و عدالت هستیم، می بینیم که همان دیکتاتوری 
نظام حسنی مبارک، ولی با رنگی جدید برقرار شده است. وی در خصوص دعوت برای 
میلیونی  تجمع  نزدیکی  در  عابدین  میدان  در  المسلمین  اخوان  میلیونی  تجمع  برگزاری 

گروه های ملی در میدان التحریر قاهره گفت: به نظر من این تجزیه به نفع کشور نیست.
آن  از جمله  و  بوده  دلیل  به چند  موسسات  مجمع  از  عقب نشینی اش  که  کرد  اعالم  وی 
دالیل این است که افرادی در این جمعیت حضور داشتند که مساله هولوکاست را انکار 

می کردند.

جمهور  رییس  که  کرد  اعالم  مصر  جمهوری  ریاست  دفتر 
این کشور در نشستی که با قضات داشت درخواست آنها را 
برای انجام اصالحاتی در دستورات صادر شده از سوی خود 
پذیرفت و دو طرف درخصوص اختالف های یک هفته گذشته 

به توافق رسیدند. 
جمهوری  ریاست  سخنگوی  علی،  یاسر  الجزیره،  گزارش  به 
مصر در کنفرانسی مطبوعاتی پس از دیدار محمد مرسی، رییس 
اعالم کرد  با شورای عالی قضات مصر  این کشور  جمهوری 
که در نشست رییس جمهور با اعضای شورا، دو طرف بر سر 
اختالف های موجود توافق کردند و بر این اساس مقرر شد تا 
اعطای اختیارات به مرسی براساس دستوری که روز پنجشنبه 
صادر کرده بود تنها به مسائل حاکمیتی و مهم کشور محدود 

شود. 
بنا بر توافق دو طرف افزایش اختیارات مرسی در مورد تمامی 
قوانین موجود در کشور نیست و تنها به مسائلی مرتبط است 
که دارای اهمیت ویژه هستند و این قانون به صورت موقت 

اجرا خواهد شد. 
یاسر علی همچنین اعالم کرد: رییس جمهور با شورای عالی 
روی  زمان  تا  تصمیم  این  تا  رسیدند  توافق  به  مصر  قضات 
کار آمدن پارلمان جدید مصر و تصویب قانون اساسی جدید 
کشور اجرایی باشد و پس از آن مجلس تصمیم گیرنده در این 

خصوص خواهد بود. 
عالی  شورای  موضع  از  مصر  جمهوری  رییس  دیدار  این  در 
برای  کشور  قضات  درخواست  درخصوص  مصر  قضات 
به  مصر  قضات  عالی  شورای  که  چرا  کرد  قدردانی  اعتصاب 

اعتصاب اعالم شده از سوی قاضیان مصری نپیوست. 
مرسی در تالش برای پایان دادن به بحران به وجود آمده روز 
دوشنبه نشستی را با اعضای شورای عالی قضایی مصر برگزار 

کرد. 
این شورا، قانون اساسی موقت را بکلی رد نکرده اما گفته بود 
تصمیم های اخیر رییس جمهوری باید تنها در موارد مربوط به 

حاکمیت به کار بسته شوند. 
این در حالی است که مخالفان همچنان بر برگزاری تظاهرات 
مقامات  و  دارند  تاکید  کامل دستورات مرسی  لغو  برای  خود 
مصر  در  دولت  مخالف  احزاب  از  یکی  که  الدستور  حزب 
لغو  که  خود  خواسته های  به  رسیدن  تا  کردند  اعالم  است، 
کامل تصمیمات اخیر رییس جمهور است به اعتراض ها ادامه 

می دهند.
که  کردند  اعالم  نیز  مصر  المسلمین  اخوان  طرفدار  نیروهای 
نمی آیند.  خیابان ها  به  و  کردند  لغو  را  خود  امروز  تظاهرات 
و  قاهره  در  مصر  جمهوری  رییس  طرفداران  بود  قرار  پیشتر 
برخی دیگر از شهرهای مهم مصر امروز تظاهرات میلیونی در 

حمایت از مرسی برگزار کنند. 
از سوی دیگر دادگاه عالی اداری مصر اعالم کرد که رسیدگی 
به شکایت ها در خصوص دستورات صادر شده از سوی رییس 

جمهوری را به چهارم ماه آینده میالدی موکول کرده است. 
برخی از حقوقدانان مصری علیه دستورات صادر شده از سوی 
دادگاه  به  جمهوری  رییس  اختیارات  افزایش  بر  مبنی  مرسی 

عالی اداری این کشور شکایت کرده بودند. 
به موجب قانون اساسی موقت مصر، اختیارات رییس جمهوری 
مصر گسترده تر شده و تصمیم های که او اتخاذ می کند از احکام 

دادگاه مصون خواهد بود. 
یک  به  را  مرسی  محمد  صالحیت ها  این  می گویند،  مخالفان 
»فرعون دیگر« تبدیل می کند اما موافقان تصمیم مرسی وضعیت 
مصر را دچار آشفتگی توصیف می کنند که نیازمند اتخاذ چنین 

تصمیم هایی است.

امریکایی  مجله 
معرفی  برای  تایم 
فرد جهان  مطرح ترین 
اقدام   2012 سال  در 
به برگزاری نظرسنجی 
کرده است که افرادی 
مرسی،  محمد  نظیر 
باراک اوباما، بشار اسد 
و مالله یوسف زی در 
لیست نامزدهای آن به 

چشم می خورند.
نظرسنجی  این  نتایج 
اعالم  دسامبر  ماه  در 

خواهد شد.
عالوه بر باراک اوباما، 
جمهوری  رییس 
امریکا، محمد مرسی، 

رییس جمهوری مصر و مالله یوسف زی، دختر نوجوان پاکستانی که در دفاع از حق 
آموزش دختران از سوی طالبان هدف اصابت گلوله قرار گرفت، نام  شخصیت های 

سیاسی، هنری، ورزشی و نیز فعاالن حقوق بشر نیز دیده می شود.
انتخاب  تایم  مجله  سردبیران  سوی  از  که  لیست  این  شده  شناخته  افراد  دیگر  از 
شده اند، نام بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه 
اسبق  رییس جمهوری  کلینتون،  بیل  و  اون، رهبر کره شمالی  کیم جونگ  امریکا، 
امریکا نوشته شده است. در این لیست همچنین نام مخالفان دولت های روسیه و 
چین و آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی خواه میانمار به همراه تین سین، رییس 

جمهوری میانمار به چشم می خورد.
هم اکنون بیشتر آرای کسب شده متعلق به محمد مرسی است که 110 هزار و 351 
نام کیم جونگ اون، مالله  رای را به دست آورده است. پس از مرسی به ترتیب 
یوسف زی، باراک اوباما، پارک جائه سنگ، خواننده ای از کره جنوبی، مریخ  نورد 

ناسا، بشار اسد، هیالری کلینتون و بیل کلینتون دیده می شود.
در مجموع مجله تایم نام حدود 40 فرد یا نهاد را ذکر کرده است که آرا همچنان 

در حال تغییر است.

                تحلیل- القدس        
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          حامد علمی

داکتر حق شناس، نویسندة کتاب “تحوالت 
دیگر  جای  در  افغانستان”،  جهاد  سیاسی 
و  حقایق  این  نشر  با  »هرچند  می افزاید: 
غوغا  و  نشست  فرو  فتنه  زمان،  گذشت 
و  واقعه  ماهیت  لیکن  یافت؛  کاهش 
درگیری های ناشی از آن بر دید و داوری 
دربارة جهاد و مجاهدین  افغانستان  مردم 
اثرات  افغانستان،  آیندة  سرنوشت  و 
نامطلوبی وارد کرد و دشمن از آن به حد 

کافی بهره برداری نمود.« )32(
بلی، داکتر حق شناس عمق موضوع را به 
تصویری  و  نموده  بیان  و  درک  درستی 
کوتاه و حقیقی ارایه داشته است و هفته ها 
یافت.  ادامه  یک دیگر  علیه  تبلیغات  این 
خصوصا  جهاد  دوستان  از  عده یی  حتا 
داکتر عبداهلل عزام و چند عرب دیگر که 
از طرفداران مجاهدین بودند نیز، در این 
و  شدند  ساخته  شامل  میان تهی  تبلیغات 
گویا  که  رسید  نشر  به  پشاور  در  اعالمیه 
از زبان چند عرب انتشار یافته بود که از 
آن  در  و  بودند  برگشته  افغانستان  داخل 
اعراب شاهد بودند که احمدشاه مسعود در 
ساحات زیر کنترولش به اعمال غیرانسانی 
و اسالمی دست می زند و در آن اعالمیه از 
زبان اعراب، مسعود شدیداً نکوهش شده 
بود. هم چنان در اعالمیة دیگری که گفته 
می شد از طرف قوماندانان صفحات شمال 
افغانستان صادر شده بود، از رهبری حزب 
اسالمی خواسته شده بود تا به اقدام نظامی 

علیه مسعود متوسل شود.
تاریخ  بدون  اعالمیة  از  بخشی  در 
قوماندانان ذکر شده بود: »ما قوماندان های 
شمال کابل و ماورای هندوکش، از قیادت 
حزب اسالمی می خواهیم از طریق مذاکره 
با ربانی به حمالت مسعود خاتمه بخشد و 
در غیر آن، خود حساب خود را با تجاوز 
تصفیه خواهیم کرد و به آنان چنان درس 
حزب  مقابل  در  جنگ  بدانند  که  بدهیم 

اسالمی کار ساده یی نیست.«
اعراب  طرف  از  گویا  که  اعالمیه یي  اما 
شده  صادر  افغانستان  مجاهدیِن  طرفدارِ 
بود، با اعالمیة دو صفحه یی داکتر عبداهلل 
در  عزام  عبداهلل  داکتر  گردید.  رد  عزام، 
اعراب  از  نماینده گی  به  که  اعالمیه یي 
ساخت،  منتشر  افغانستان  جهاد  طرفدار 
نشر اعالمیه های قالبی را نکوهش کرد و 
ماده، آن را بی اساس خواند و  طي هفت 
پای  که  خواست  افغانستان  مجاهدین  از 
ذات البینی شان  مناقشات  در  را  اعراب 
احمدشاه  از  به شدت  و  نسازند  دخیل 

مسعود و رفتارش، طرفداری نمود و او را 
افتخار جهاد افغانستان و مسلمانان جهان 

خواند. 
از  تن  سه  عزام،  داکتر  اعالمیة  بر  عالوه 
داکتران عرب که در صفحات شمال کشور 
صحی  خدمات  ارایة  و  تداوی  مشغول 
بودند و در اعالمیه ها از آن ها نام برده شده 
دست  جداگانه،  اعالمیه یي  نشر  با  بود، 
و  کردند  رد  را  اعالمیه ها  نشر  در  داشتن 
از مجاهدین خواستند تا به افترا و تهمت 

بستن خاتمه دهند.
نفوذ  صاحب  الجزایری های  از  یک تن 
نام  انس  عبداهلل  که  افغانستان  جهاد  در 
گفت:  نگارنده  به   1987 سال  در  دارد، 
»من به دیدار حاجی فرید، سکرتر انجنیر 
حکمتیار که به نظر من ناشر اعالمیه های 
جعلی بود، رفتم و به او گفتم که بر اساس 
چنین  نشر  مجید،  قرآن  مبارکة  آیت  سه 
آیت  هر  و  است  اسالم  اعالمیه ها خالف 
را با تفسیر بیان کردم. حاجی فرید  از من 
اشتباه  یک  آن  گفت  و  خواست  معذرت 
بود، آن را جدی نگیرید. من گفتم درست 
است، ولی این را باید در یک روزنامه یا 
جریده بنویسید، زیرا شما اعالمیه را وسیعًا 
را خصوصی  معذرت  ولی  کردید،  پخش 
در  که  اندازه  همان  به  باید  می خواهید؟ 
نیز  آن  رد  در  شد  تبلیغ  اعالمیه ها  نشر 
تالش کنید. او قبول کرد، ولی هیچ اقدامی 
در رد اعالمیه های جعلی از طرف مقامات 

حزب اسالمی صورت نگرفت.«
اتهامات،  رد  و  اتهامات  و  تبلیغات  این 
برای ماه ها ادامه داشت و تا رفتن احمدشاه 
گروه های  مطبوعات  پاکستان،  به  مسعود 

درگیر در مناقشه مصروف بودند.
شورای  جلسة  در  اشتراک  برای  مسعود 
افغانستان  جهادی  قوماندانان  سرتاسری 
مطابق   1369 سال  میزان  ماه  اواسط  در 
والیت  شاه سلیم  منطقة  به   ،1990 اکتوبر 
بدخشان رفت و بعد از ختم جلسه، راهی 
افغانستان  پاکستان شد. رهبران مجاهدین 
مسعود  احمدشاه  اقامت  هفتة  اولین  در 
در اسالم آباد، به افتخار آمدِن وی محافل 
اکثریت  و  دادند  ترتیب  ضیافت هایی  و 
رهبران و بلندپایه گان تنظیم های مجاهدین 
عمده  موضوع  و  کردند  شرکت  آن ها  در 
از رفِع اختالفات میان حزب  عبارت بود 
خصوصًا  اسالمی  جمعیت  و  اسالمی 
سرانجام  مسعود.  احمدشاه  نظار  شورای 
در اثر تالش های فراوان رهبران مجاهدین، 
امضا  به  گروه  دو  این  میان  توافق نامه  دو 

رسید.

تاسیس  از  عبارت  نخست،  توافق نامة 
اداراِت واحد در مناطق آزادشدة مجاهدین 
انجنیر  منزل  در  دوم،  موافقت نامة  و  بود 
امضا  پشاور  شهر  در  حکمتیار  گلبدین 
شد که در آن راجع به هماهنگِی عملیات 

صحبت شده بود.
موافقت نامة اولی در هفده ماده میان انجنیر 
ربانی، و دومی که  پروفیسور  حکمتیار و 
بیشتر شکل اعالمیة مشترک را داشت نیز 
میان این دو رهبر در حضور سایر رهبران 

و احمدشاه مسعود به امضا رسید.
به طور  واحد،  ادارات  تاسیس  توافق نامة 

ذیل به نشر رسید:
بسم اهلل الرحمن الرحمیم

به منظور تاسیس ادارات موحد در مناطق 
ملت،  همة  ممثل  شورای  تشکیل  آزاد، 
مجاهدین  صفوف  در  هماهنگی  ایجاد 
بر  مشتمل  طرحی  بر  تشنجات،  رفع  و 

پیشنهاداتی توافق می کنیم:
1ـ  تشکیل شوراهای محلی به سطح هر 

واحد اداری کشور.
2ـ  این شوراها از طریق انتخابات بر اساس 

نماینده گی متناسب تشکیل می گردد.
با  عالقه داری  و  ولسوالی  هر  اهالی  3ـ  
رای  دلخواه شان  احزاب  به  کامل  آزادِی 
آرایي  تناسب  به  هر حزب  بعد  می دهند. 
به  را  نماینده گانش  آورده،  به دست  که 

شورای محلی معرفی می کند.
4ـ هر حزب که اکثریت آراي اهالی یک 
اداری  امور  کند،  حاصل  را  اداری  واحد 

منطقه به آن تفویض می گردد.
5ـ  تامین امنیت در منطقه و ایجاد محاکم 
از  زکات  و  عشر  جمع آوری  و  شرعی 

وظایف ادارات مذکور می باشد.
تقسیم  بخش  دو  به  منطقه  عواید  6ـ 

می گردد:
اداری  امور  انجام  به  بخش  یک  الف ـ   
و  مامورین  معاشات  تادیة  پول  منطقه، 
موارد  سایر  و  امنیتی  پرسونل  و  کارکنان 

اختصاص می یابد.
تعداد  تناسب  به  باقی مانده  قسمت  ب ـ 
نماینده گان هر حزب در شورای محلی، به 
احزاب سپرده می شود تا در امور صحی، 
تعلیم و تربیه و رفع نیازمندی های جهادی 

به مصرف برسد.
7ـ احزاب اقلیت حق فعالیت های مستقل 
تقدیم مساعدت ها  مردم،  سیاسی، دعوت 
و خدمات انسانی برای اهالی منطقه، تنظیم 
و تجهیز مجاهدین و سوق نیروهایی علیه 

دشمن را دارند.

5ـ به نشستن و ایستادِن خود توجه بیشتری داشته باشید. اگر مجبور هستید 
که ساعات طوالنی به صورت نشسته کار کنید، برای جلوگیری از کمردرد، 
از چوکي یی استفاده کنید که پشتِی آن صاف و کمی از باالتنة شما کوتاه تر 
صندلی  بر  نشستن  از  پس  شما  موقعیت  می شود  توصیه  هم چنین  باشد. 

طوری باشد که زانوها کمی باالتر از باسن قرار گیرند. 
در صورتی که مجبور هستید بیشتر به صورت ایستاده کار کنید، سعی کنید 
کشیده و قایم بایستید و سر خود را باال بگیرید. هم چنین در صورت امکان 
هر از چندگاهی به یکی از پاهای تان استراحت دهید و هر 15 ثانیه، پای 

خود را تعویض کنید. 
6ـ به هنگام بلند کردن اجسام سنگین، مراقب باشید. برای بلند کردن اجسام 
نیم خیز  بهتر است به جای خم شدن، به روی زانوهای خود  خم نشوید. 
شوید و در حالی که از عضالت شکِم خود کمک می گیرید، نسبت به بلند 
کردن جسم مربوطه اقدام کنید. هم چنین به هنگام بلند کردن وسایل مختلف، 
مراقب باشید که پیج وتاب احتمالی در بدن خود ندهید، چرا که ممکن است 

به ستون فقرات آسیب وارد نمایید. 
فشار  کفش ها  این  باشید.  برحذر  ]کوري بلند[  پاشنه دار  کفش های  از  7ـ 
جاذبه را به بخش میانی بدن منتقل می کنند. اگر ارتفاع پاشنه از یک اینچ 
)2,5 سانتیمتر( بیشتر شود، باید منتظر دردهای وحشت ناک کمر هم باشید. 
به همین دلیل، حتا اگر مجبور به استفاده از این کفش ها هستید، مدت زمان 

استفاده از آن ها از چند ساعت تجاوز نکند. 
با  کفش هایی  از  می شود  توصیه  می شوید،  کمردرد  دچار  که  صورتی  در 

ارتفاع پاشنة استاندارد استفاده کنید. 
8ـ شلوارهای بسیار تنگ را فراموش کنید. شلوار و البسة تنگ می تواند به 
هنگام نشستن، راه رفتن و یا حتا ایستادن منجر به تشدید درد کمر شوند. 

9ـ بر روی بکسک پوِل خود ننشینید. چنان چه عادت دارید بکسک پول 
خود را در جیب عقب تان قرار دهید، برای مدت زمان طوالنی بر روی آن 
ننشینید. برای مثال، به هنگام راننده گی و یا کار کردن با کامپیوتر خود، بهتر 

است آن را از جیب تان در بیاورید. 
10ـ انتخاب صحیِح بیک دستی و بیک سرشانه یي. بیکی را انتخاب کنید که 
بندهای قابل تنظیم داشته و حمل آن آسان باشد. بندهای تنظیم شدنی اجازه 
می دهند بتوانید وزن بیک را به طور مساوی روی شانه ها توزیع کنید. این 
سهولت کمک می کند که حتا در صورتی که دچار کمردرد باشید، با راحتِی 

بیشتری بتوانید بیک خود را حمل کنید. 
11ـ قوز نکنید]ُکپ نشوید[. کمربندهای مخصوصی وجود دارند که می توانند 
به عنوان مانعی کاربردی، از قوز کردِن شما جلوگیری کنند. استفاده از آن ها 

پس از انواع خاصی از اعمال جراحی توصیه می شود. 
هر چند که استفاده از این گونه کمربندها تاثیر مستقیمی بر کاهش کمردرد 
ندارد، اما با توجه به اینکه از قوز کردن جلوگیری می کنند، می توانند بر روی 

کاهش درد در ناحیة کمر موثر باشند.
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بخش شصت ودوم

بخش دوم و پایانی

در مسـیر پیروزی

11 روش 
برای پیش گیری از کمردرد



           کاوه  احمدی  

مکزیک   در  که   ناهوآتل   باستانی   اقوام   میان   در 
ـ  باران   خدای   ـ  تاللوک   نام   به   جشنی   می زیستند، 
در  می شد.  برگزار  باران   استغاثة  برای   که   بود  متداول  
انسان هایی   نامید،  عید  را  آن   نام   بتوان   اگر  عید،  این  
راضی   باران   تا خدای   می شدند  ذبح   قربانی   عنوان   به  
آنان   تا  دارد  ارزانی   بارشی   ناهوآتل   اقوام   بر  شده  و 
و  مختلف   نمایش های   مراسم ،  این   در  بمانند!!  زنده  
رقص های  گوناگونی  موج  می زد، در حالی  که  با ضربان  
سنگین  طبل ها همراهی  می شد، قربانیان ، هم سرایان  و 
کاهنان ، اشعار و آوازی  را می خواندند. دختر ُخردسالی  
که  برای  باران  ذبح  می شد، اشعار مختلفی  را می خواند 
به  این بار  که   داشت   حکایت   انسانی   عاطفه یی   از  که  
دست  مذهب  قربانی  می گشت. در بخشی  از این  اشعار 

که  از زبان  قربانی  بیان  می شد، آمده  
است :

از این جا برای  همیشه  خواهم  رفت 
و اینک  هنگام  گریستن  است 

آه ! مرا به  سرزمین  اسرار بفرست 
تحت  فرمان  او

و من ، قباًل گفته ام 
به  سلطان  پیش گویی های  شوم 

از این جا برای  همیشه  خواهم  رفت 
و اینک  هنگام  گریستن  است 

...
به   قربانی   زنده گی   هم چون   سرود 
پایان  می رفت  و کاهن  معبد تاللوک ، 
تکرار  را  او  درگاه   به   خواهش  
خواننده گان   برای   شاید  می کرد. 

جای  تعجب  و پرسش  داشته  باشد که  بدانند کسانی  که  آنان  
را قربانی  می کردند، چه  در سر داشتند و چه  چیز به  ایشان  
اجازه  می داد که  آن  ناله ها را نادیده  بگیرند!؟ برای  یافتن  آن  
باید باز به  اشعاری  از اقوام  امریکای  باستان  توجه  کنیم که 
خطاب به نوزادانی که در این جهان به دنیا می آمدند، سروده 

می شد :
تو اندوه  را خواهی  شناخت 

ارزش  را خواهی  یافت 
نگون بختی  و نفرت را خواهی  دید
در جایی  که  پیاپی  عزاست  آمده یی 

جایی  که  از آن  درد بر می خیزد
جایی  که  رقت انگیز است ...

آری، جایی که حقیقتًا رقت انگیز است. هرگاه لحظات دشوار 
خود  با  و  می خوانم  را  اشعار  این  می رسد،  سر  زنده گی ام 

می گویم: دل قوی دار ایمان من، دل قوی دار... .

           منوچهر فرادیس

دهه ها قبل از امروز، روان شاد سید احمد کسروی در ایران 
هر سال جشن کتاب سوزان برگزار مي کرد. بیش تر، دیوان هاي 
شعر را مي سوزاند و علت آن را گزافه گویي نویسنده گاِن آن 
نیاز  روي  از  باید  سخن  که  داشت  باور  او  می کرد.  عنوان 
باشد، چه نثر و چه نظم. به حق که بیش تر نوشته های خودش 

هم از روي نیاز بود، به ویژه در عرصة مذهب و فرهنگ. 
     این پیش زمینه را نقل کردم که کنون از نویسنده یي سخن 
از  مطلق  به صورت  آثارش  تمام  اگر  که  بگویم  مي خواهم 
روي نیاز نوشته نشده، اما درصد زیاد آن از روي نیاز نوشته 

شده است.
    خالد نویسا تا کنون سه مجموعة داستان کوتاه، به نام هاي 
»فصل پنجم«، »تصورات شب هاي بلند« و »راه و چاه«، یک 
آن که  با  است.  منتشر کرده  دانه«   و  »آب  به نام  کوتاه  رمان 
در سرزمین ما مرض نفي کردن، هنوز ریشه هایش پابرجا و 
باطراوت باقي است؛ اما خالد نویسا تا آن جا که آگاهی دارم، 
از این گزند به دور مانده است. اگر کسي هم دربارة جهان 

داستانِي او ابراز نظر کرده، او را ستوده است.
    نقد جدید ادبي، بیش تر سر و کارش با نقاط قوت اثر 
این  که  ندارم  آن  سِر  من  اگرچه  آن.  نقاط ضعف  تا  است 
نبشته را نقد بگویم؛ اما مي خواهم مجموعة آخر این نویسندة 
محترم و مغتنِم کشور را  بررسي کنم تا اداي دین کرده باشم 

به نویساي عزیز.
سال هاي  و  عمرش  سال های  به  توجه  با  نویسا  خالد    
که  نوشته  آن هایي  از  بهتر  اما  نوشته،  کم  نویسنده گي اش 
سال ها نوشته اند و چاپ کرده اند، اما کنون نه اثري ماندگار 
در خاطرات ادبی این سرزمین دارند و نه جاي گاه ادبي. ولی 
»فصل  خود  داستان  مجموعة  نخستین  نشر  با  نویسا  خالد 
زود  بسیار   – شد  نشر  هجرت  دیار  در  آن که  با   - پنجم« 
نویسنده یي  عنوان  به  را  خود  و  کرد  پیدا  را  خود  جاي گاه 

مطرح شناساند.
چاه«  و  »راه  کتاب  است،  شده  نشر  او  از  که  اثری  آخرین 
به  کوتاه  داستان  شامل هشت  داستانی  مجموعة  این  است. 
نام هاي: »راه و چاه«، »نامرد«، »بازار«، »خار«، «میزها«، »سرخ 
و سپید«، »کاریز«، و »درز« است، که در 110صفحه، زمستان 
به چاپ رسیده  انتشارات تاک در کابل  سال 1389 توسط 

است. 
 به باور من، یکي از بهترین داستان هاي این مجموعه از نگاه 
محتوا و سایر مسایل، داستان نسبتًا بلند »راه و چاه« است. 
داستاني که بر ما آن چه در سال هایی بعد از 1371 رفته، یک 
گوشة آن را به وضوح نشان مي دهد. داستان در بارة مجموعه  
افرادي است که مي خواهند به طرف شهر »چ...« بروند، داخل 
یک میني بوس استند. در جریان راه قصاب  بچه یي مي گوید 
که نزدیک منطقة افراد ملنگ مارخور مي شوند و باید متوجه 
اسباب قیمتي خود باشند. داستان توسط اول شخص روایت 
به ذهنش مي رسد و  ترفندي  مي شود. راوي در جریان راه 
به دیگران هم آن را گوش زد مي کند. او مي خواهد که یکي 
از مسافران در نقش مرده در راه رِو میني بوس بخوابد و همه 
هم، پول و زیورات خود را در چاک ران هاي او بگذارند. 

این گونه هم ملنگ مارخور، بخاطر مرده که در موتر است 
از آن ها، شاید بگذرد و هم سواري هاي موتر نجات خواهند 
یافت. در میان شان حاجي بابا را که پیرتر از همه و شبیه مرده 
است انتخاب مي کنند. حاجي بابا با خود فیل مرغي دارد که 
خیلي برایش عزیز است و مي خواهد آن را براي نواسه اش 

ببرد.
   قسمتی از داستان:

زمان ، که دور از ما زانو زده و تفنگش را به طرف ما گرفته 
با حیرت گفت: »چیزي در داخل میني بوس شور مي  بود، 

خورد!«
بدنم جزجزي کرد و گمان کردم که مشت ما پیش آن ها باز 
شد و حاجي بابا گیر افتاد؛ اما چند لحظة فریبنده فکر ما را 

منحرف کرد.
مارخور از پشت شیشه چشمش به فیل مرغ افتاد و با هیجان 

صدا زد: »اوه!«
رفت و آن را از بند باز کرد و زیر قولش کرد. دو باري هم 
تا نشان بدهد که فیل مرغ حیوان  به زمان گرفت  آن را رو 
خوبي است. هنوز پایش را از پایدان به زمین نگذاشته بود 
که ناگهان آن بدبختي که همه از وقوعش بیم داشتیم، اتفاق 
از جایش  با سراسیمه گي  که  دیدیم  را  بابا  ما حاجي  افتاد. 
برخاست و دستش را از دروازه ي موتر طرف مارخور دراز 
کرده صدا بر آورد: » چه مي کني، اي ظالم، فیل مرغ مرا کجا 

مي بري؟!«
مارخور در آني رخ گشتاند و مرده را با زنخ بسته و چشم هاي 
هیبت ناکش دید که تازه دستش را به شانه ي او رسانده بود. 
در یک لحظه موهایش سیخ شد و با حالتي که فکر مي شد 

زیر آواري گیر کرده است، فریاد زد: »هله مرده زنده شد!«
و با سالح و فیل مرغ به رو افتاد. زمان وارخطا و به گونه 
میکانیکي به طرف حاجي بابا دور خورد و با قید منفرد سه 

چهار بار ماشه را کشید...1
    این جا با یک طنز سیاه یا کمیدي تلخ رو به رو استیم. طنز 
را  انسان  بعد  به شدت مي خنداند و لحظه یي  اول  تلخي که 
شدید متأثر مي سازد، به صورت آنی. خالد نویسا در بیش تر 
داستان هایش از عنصر طنز به خوبي استفاده کرده و این جا 
با طنز سیاه رو به رو استیم. این قسمت داستان خیلي خوب 
ختم  داستان  اساسي  تعلیق  این جا  آن که  با  شده،  پرورانده 
مي شود، اما باز هم داستان ادامه دارد و خواننده مي خواهد 
نویسا  بعد چه مي شود؟  بداند که: خوب چرا چنین شد و 
است، طنزهاي  بوده  موفق  این گونه شگردها  از  استفاده  در 
شده  متبلور  نیز  او  دانه«  و  »آب  کوتاه  ُرمان  در  این چنیني 

است.
ما  حوزة  در  و  ُکل،  به صورت  فارسي  داستاني  ادبیات  در 
پنهان  از اروس و اروتیسم و ساحات  به صورت مشخص 
زنده گي و ساحات که ممنوع پنداشته مي شود، استفاده نشده 
گفته  باری  گلشیری  هوشنگ  روان شاد  که  آن جا  تا  است. 
بود که داستان هایی ما تشناب و اتاق خواب ندارد. اما فکر 
سطرها  این  نگارندة  ُرمان هاي  و  رحیمي  عتیق  جز  مي کنم 
)سال ها تنهایي و روسپي هاي نازنین( دیگر افراد به ساحات 
خصوصي زنده گي انسان ها داخل نشده اند. در این مجموعه، 
داستاني به نام درز وجود دارد که از اروتیسم بهره برده و خط 

حایل است میان اروتیسم و پورنوگرافي. اروتیسم به صورت 
کلی یعني ادبیات شهواني، و پورنوگرافي هم هرزه نگاري. در 
داستان درز جفت این ها وجود دارد. در کنار این ها استفاده 
از اروتیسم در جامعة کاماًل سنتي و عقب مانده، جنجال هایی 
را براي نویسنده اش به وجود مي آورد، و براي همین هم در 
و  تابو  هنوز  تا  اروتیسم  از  استفاده  فارسي  زبان  ُکل حوزة 
مرز ممنوعه است. داستان درز به صورت کوتاه و اندک از 

تن نویسي سود جسته است. 
    اگر نویسنده در تن نویسِي خود توجه نکند، امکان دارد که 
هرزه نگاری شود. اروتیسم یعني نشان دادن جنبه هاي بسیار 
دادن  نشان  پورنوگرافي  اما  معاشقه.  یا  عشق بازي  ظریف 

مستقیم یک عمل جنسي بدون هیچ ظرافت و هنري. 
فراوان  داستان »سرخ و سپید«، حرف هاي  بارة  در       …
می توان گفت و تعبیرهاي متعدد مي توان کرد. داستان سرخ و 
سپید، روي یک موضوع مي چرخد: کبوتر صلح. صلحي که 
به هرجا مي رود با پرتاب کردن سنگ ریزه، قوطي نوشابه و 
مي خواهد  داستان  این  در  نویسنده  مي شود.  استقبال  چوب 
نشان بدهد که مردم این سرزمین با صلح سِر سازگاري ندارند، 
آن ها صلح و پیام آور آن را رد مي کنند و از خود مي رانند. 
مي شود تعبیر دیگری هم کرد؛ با توجه به قسمت هاي پایاني 
داستان، زماني که یک جنگ ساالر کوچک با شرط گذاشتن 
یک قوطي سگرت کبوتر را نشان مي گیرد و مي زند. کبوتر 
خون آلود به زمین مي افتد و جنگ ساالر کوچک آن را به شهر 
انتقال مي دهد و دوباره زنداني مي شود. درین جا مي توان تعبیر 
کرد که صلح و دموکراسي براي خیلي ها به ویژه آن هایی که 
در این کشور از جنگ ساالر و تفنگ ساالر استند، به اندازة 
یک قوطي سگرت ارزش دارد، همانند براي  عده یی که داد از 
حقوق بشر و حقوق زن مي زنند، ارزش حقوق بشر و حقوق 
زن به اندازة همبستر شدن ارزش دارد. در این داستان کبوتر 
صلح به دموکراسي خام و دودزده یی مي ماند که در قریه ها 
و ساحات دور کشور اصاًل جایی ندارد، باید به مرکز کشور 

برگرداننده شود و همان جا زنداني باشد.
    داستان دیگر این مجموعه، »کاریز« نام دارد، داستان حال 
اتحاد جماهیر  توسط  اشغال کشور  و  زمان جنگ  و محور 
و  داستان  پردازش  در  نویسنده  مي چرخد.  سابق  شوروي 
پروراندِن شخصیت ها در محدودة داستان کوتاه، خوب عمل 
کرده است. داستان با وحشت شروع مي شود. وقتي دهقاني 
مي بینید که نیروهای روس  سوار بر تانک هاي تي62 داخل 
قریة آن ها مي شوند، کوشش مي کند تا خود را به بازار برساند 
و اهالي قریه را از آمدن روس ها به قریه و سربازگیري آن ها، 

آگاه کند.
عمیقي  تراژیدي  شاهد  آن،  آخرهاي  و  داستان  جریان  در 
هستیم. زماني که بیش تر اهالي قریه در کاریز پنهان مي شوند 
و روس ها، در کاریز نفت مي ریزند و آن را منفجر مي کنند. 
و  ویران گري  از  گوشه یي  نویسنده  کوتاه،  داستان  یک  در 
کشتن و نابود کردن را به خوبي نشان داده است. ویرانگري 
و کشتن و نابود کردن که هنوز هم تحت نام دموکراسي و 

حقوق بشر در کشور ادامه دارد، البته با کمي تفاوت.
زنده گي  نویسنده  بسیار  با ظرافت  »میزها«  داستان  در       
و  پیرزن  است.  پیوند زده  افغانستان  مردم  با  را  امریکایي ها 

مي آیند  پیرمردي 
»تام«  شدن  کشته  و  شدن  بزرگ  و  شدن  تولد  داستان  و 
فرزندشان را روایت مي کنند. آن ها ظاهراً درد و اندوه زیادي 

از بابت کشته شدِن او به خرج نمي دهند.
   داستان وقتي جذاب مي شود که زوج جوانی مي آیند و 
در میزي که چند لحظه قبل پیرمرد و پیرزني نشسته بودند، 
مي نشینند. زن حامله است و از شوهرش مي خواهد که نام 
فرزندشان را »تام« بگذارند و آرزوي شوهرش هم این است 
نویسنده  باشد و قوي.  اتم جنگ جو  که فرزندش در عصر 
نشان مي دهد که زنده گي امروز امریکایي هاي در جنگ، به 
اشغال گري و کشته شدن خالصه مي شود. آن ها اگر خاطره یي 
از نسل امروزشان روایت مي کنند، آن روایت مربوط مي شود 
به رفتن فرزندشان به افغانستان و کشته شدِن او و تمام. یک 
در  یافتن  بسط  حال  در  که  تکراري  زنده گي  و  باطل  دور 
درگیر  بیش تر  جنگ  در  که  امریکایي  به ویژه  است،  امریکا 
شده است. شاید تاریخ آیندة امریکا، تاریخی باشد که در هر 

ورِق آن از خون حرفي گفته مي شود. 
زنده گي و  از  که  داستان »خار« روایت شیریني است       
این گونه  در  نویسا  خالد  کودک.  یک  خیال هایی  و  خواب 
پرداخت ها که کودک شخصیت اصلی داستان باشد، موفق تر 
بوده، او در مجموعة قبلي خود »فصل پنجم« داستاني دارد 
به خاطرات دوران کودکي  برمي گردد  یاد« که  نام »کهنه  به 
راوی و خیلي خوب پرداخت شده است، و از داستان هاي 
به یادماندني آن مجموعه است. داستان خار نیز جالب و گیرا 

براي خواننده است.
این  در  ما  نویسا،  خالد  جالب  طنزگونه هایي  کنار  در     
روبه رو  کلمات قصارگونه  و  با جمله هایی جالب  مجموعه 
استیم. چند جمله را به  گونة مثال از کتاب »راه و چاه« نقل 

مي کنم و با آن این بررسي پراکنده را ختم مي کنم:
»مرا حاجي بابا مي گویند. با پدرت هم که بیایي نمي تواني 

این جا بنشیني!2«
»راه فرعي مثل فاژه یک زنداني، سرد و دراز بود]3[.«

آهسته  مارخور  است.«  پالستیکي  ساعتم  » صاحب،  گفتم: 
گفت:  »بکش، ازت نمي خرمش که نقص کنم.]4[« 

پدرش آهسته گفت: » تنبل و بي کاره هستي! یک بچة پنج ساله 
از  ببین  را  بچه هاي همسایه  بکند.  زیادي  کارهاي  مي تواند 

کاریز آب مي آورند]5[.«
کسي از عقب داد زد: » بایسکلت را چرا مي بري؟ دور شو 

اگر نه مي زنم به دهانت که دندان تف کني!]6[«
 »وقتي آدم مي میرد مثل این است که انزال مي شود]7[.«
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      نویسـا؛ 
  کم گـوِي 

گزیده گو

دل قوی دار 
ایمان من...

  خالد نویسا با توجه به سال های عمرش و سال هاي نویسنده گي اش 
کم نوشته، اما بهتر از آن هایي نوشته که سال ها نوشته اند و چاپ 
کرده اند، اما کنون نه اثري ماندگار در خاطرات ادبی این سرزمین 
دارند و نه جاي گاه ادبي. ولی خالد نویسا با نشر نخستین مجموعۀ 
داستان خود »فصل پنجم« - با آن که در دیار هجرت نشر شد ـ بسیار 
زود جاي گاه خود را پیدا کرد و خود را به عنوان نویسنده یي مطرح 
شناساند
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جلو نفوذ حلقات سیاسی را در دانشگاه ها بگیرید!

افغانستان را به حال...
پایان  تا  )ناتو(  شمالی  اتالنتیک  پیمان  برنامه ریزی   
سال 2014 میالدی از افغانستان خارج می شوند. وزیر 
خروج  زمانی  جدول  که  داد  اطمینان  آلمان  خارجه 

نیروها از افغانستان رعایت می گردد.
وستروله گفت: »ما افغانستان را پس از خروج نیروهای 
خارجی نیز تنها نمی گذاریم. ما این کشور را به حال 
خود رها نمی کنیم«. قرار است که تا آغاز سال 2014 
میالدی شمار نیروهای آلمانی از حدود 4600 تن در 
حال حاضر به 3300 تن کاهش یابد. کابینه آلمان امروز 

می خواهد در این مورد تصمیم بگیرد. 

  خوشبینی وزیر دفاع آلمان 
همزمان، فراکسیون ایتالف احزاب سوسیال مسیحی و 
دموکرات مسیحی آلمان، کنفرانسی را در مورد افغانستان 

پس از 2014 در برلین برگزار کردند. توماس دیمیزیر، 
وزیر دفاع آلمان و عضو حزب دموکرات مسیحی در 
آلمان  فدرال  ارتش  ماموریت  که  گفت  کنفرانس  این 
در افغانستان را باید با توجه به موفقیت های درازمدت 
خروج  از  پس  نباید  را  کشور  این  و  کرد  ارزیابی 

نیروهای جنگی بین المللی آلمانی تنها گذاشت.
وزیر دفاع آلمان در این کنفرانس گفت: »این که در آغاز 
سال 2015 چه اتفاقی می افتد، مهم نیست«. او افزود که 
باید وضعیت افغانستان را در پنج تا هشت سال آینده 
در نظر گرفت و این که آیا یک روند پیشرفت پایدار به 
جریان می افتد یا نه. وزیر دفاع آلمان گفت که در این 

باره خوشبین است. 
 وزیر خارجه آلمان به برلین، پایتخت آلمان سفر کرده 
است. این سیاستمدار آلمانی اعتراف کرد که تجهیزات 
نیروهای امنیتی افغان که شمار آن ها به تقریبا 350 هزار 

تن می رسد »مطابق معیارهای ما نیست.«

اما جامعه بین المللی هنوز تا زمان خروج همه نیروهای 
جنگی از افغانستان دو سال وقت دارد. در این دو سال 
به گفته او برای آموزش و تجهیز بهتر نیروهای نظامی 
گفت  ادامه  در  آلمان  دفاع  وزیر  شد.  خواهد  استفاده 
از عملیات  نیز بخش بزرگی  امروز  افغان ها همین  که 

نظامی را به طور مستقل انجام می دهند.

  ادامة کمک به غیرنظامیان
حکومت فدرال آلمان پس از پایان سال 2014، ساالنه 
افغانستان  حکومت  دسترس  در  یورو  میلیون   150
از  آلمان  دفاع  وزیر  گفته  به  مساله  یک  اما  می گذارد. 
هم اکنون روشن است: برای کسب موفقیت درازمدت 
نیروهای محافظتی بین المللی آیساف و نیروهای امنیتی 
افغان به تنهایی مسوول نیستند. به گفته این سیاستمدار 
بسیار  نیز  پاکستان  با  گفت وگو  و  صلح  روند  آلمانی 
در  باید  »افغانستان  تاکید کرد:  دیمیزیر  مهم می باشند. 

بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همراهی شود. 
در این صورت است که این کشور راه موفقیت را در 

پیش می گیرد«. 
آلمان  دیپلوماتیک  حلقات  میان  در  اخیر  ماه های  در 
امنیت  که  است  شده  ایجاد  نگرانی  این  افغانستان  در 
تا  خارجی  نیروهای جنگی  از خروج  پس  امدادگران 

پایان سال 2014 چگونه تامین می شود.
نیز پیدا کردن امدادگر در  گفته می شود که هم اکنون 
بخش کمک های توسعه یی در والیت بدخشان بسیار 
شفاخانه  و  پایگاه  آلمان  فدرال  ارتش  است.  دشوار 
کرده  واگذار  افغان ها  به  آباد  فیض  در  را  اش  نظامی 
در  هلیکوپتر  با  پرواز  زمستان  در  به خصوص  است. 
این منطقه کوهستانی امکان پذیر نیست. این شفاخانه 
اما  است،  یافته  گسترش  گذشته  سال های  در  نظامی 

اصول معیاری در آنجا رعایت نمی شود.

سه بانوی جوان...
 شهر مزارشریف گفت، هر سه بانوی جوان با استفاده 

از دوای زهری، خودکشی  کرده اند.
محمد  گل  بنت  نبیال  اسم  به  »دختری  گفت:  او 
مسکونة کارتة بخدی نمبر اول که در حدود 18 سال 
عمر داشت به شفاخانه آورده شده بود و دختر دیگر 
به اسم فریبا بنت گل محمد 25 ساله و او هم یک 
ساعت در شفاخانه زنده بود و ساعت شش و نیم بجة 
صبح امروز) دیروز( متاسفانه فوت کرد و از شبرغان 

یک دختری که هفت الی هشت سال داشت، بعد از 
یک ساعت در شفاخانه در گذشت.«

می گوید:  بلخ  والیت  زنان  امور  رییس  مجید  فریبا 
دالیل این خودکشی ها در والیت بلخ تا اکنون روشن 

نیست؛ اما تحقیقات در زمینه جریان دارد.
بانوان  این  فامیل  می گوید:  نگرانی  ابرازی  با  وی 
می کنند؛  عنوان  لفظی  مشاجرة  را  خودکشی  علت 
اما تحقیقات نشان خواهد داد که چه علت در عقب 

قضیه نهفته است. 
امنیة  فرماندهی  امنیت  آمر  قادری  عبدالرزاق  جنرال 

خودکشی ها  این  آغاز  و  تایید  ضمن  بلخ  والیت 
شهر  دادستان های  از  یکی  بانوان  این  پدر  می گوید: 
مزارشریف است. اوفزود: »نبیال بنت گل محمد 18 
دوی  هر  که  ساله   25 محمد  گل  بنت  فریبا  و  ساله 
این ها خواهران می باشند به نسبت استعمال و خوردن 
زهرموش در شفاخانه انتقال داده شدند؛ اما متاسفانه 

هر دوی آنها فوت کردند«.
او گفت که تحقیقات در این زمینه جریان دارد.

بلخ اختطاف پسر  امنیة والیت  امنیت فرماندهی  آمر 
و  می کند  تایید  نیز  را  بلخ  والیت  تاجران  از  یکی 

وظیفه  امنیتی  و  کشفی  ارگان های  تمام  به  می  گوید 
جدی  اقدام  پسر  این  دریافت  زمینة  در  تا  سپرده 

نمایند.
درحالی  افغانستان  شمال  در  جوان  بانوی  سه  این 
دست به خود کشی می زنند که نهادهای حقوق بشر 
افزایش خشونت علیه زنان و میزان تجاوز باالی  از 

زنان و اطفال در شمال کشور نگرانی می کنند.
باالی  افغانستان، تجاوز  به گفته سازمان حقوق بشر 
سال  به  نظر  درصد  بیست  شمال،  در  زنان  و  اطفال 

گذشته افزایش یافته است.

           ناجیه نوری

وزارت تحصیالت عالی افغانستان، باید جلِو نفوذ 
بگیرد  کشور  دانشگاه های  در  را  سیاسی  حلقات 
در  تحصیل  روند  ندهد  اجازه  این،  از  بیش  و 

دانشگاه های کابل مختل گردد.
شماري از استادان دانشگاه کابل، با بیان این مطلب 
مي گویند؛  عالی  تحصیالت  وزارت  از  انتقاد  با  و 
در  که  سیاسي یی   بازي هاي  و  جرگه ها  برگزاري 
خاص  حلقات  حمایت  با  کابل  دانشگاه هاي 
با  را  دانشجویان  صورت مي گیرند، جریان درس 

چالش جدي مواجه کرده است.
بر سر  دانشجویان  میان  درگیري  به  اشاره  با  آنان 
برگزاري مراسم عاشورا در خوابگاه دانشگاه کابل 
گردید،  کابل  دانشگاه  چهار  تعطیلي  به  منجر  که 
مي گویند: وزارت تحصیالت عالي مي توانست این 
جرقه را در آغاز خاموش کند؛ اما در اثر بي توجهِی 
یک  به  کوچک  حادثه یي  وزارت،  این  مسووالن 
طوفاِن سهمگین مبدل شد و جان یک محصل را 

گرفت.
از  قبل  مي گوید،  عالي  تحصیالت  وزارت  اما 
وزارت  کابل،  دانشگاه  خوابگاه  در  حادثه  وقوع 
اما  بود؛  گرفته  را  الزم  تدابیر  عالي  تحصیالت 
درگیري لفظي میان دانشجویان، منجر به درگیري 

فیزیکي گردید. 
دانشجویان  میان  گذشته  هفتة  درگیری  از  پس 
زمستانِی  تعطیالت  کابل،  دانشگاه  خوابگاه  در 

از  پیش  ماه  یک  حدود  پایتخت  دانشگاه های 
تا  امتحانات  تعطیالت عادی اعالم گردید و اخذ 

ماه حوت به تعویق افتاد.
داکتر محي الدین مهدي عضو مجلس نماینده گان، 
تصمیم وزارت تحصیالت عالي مبني بر به تعویق 
انداختِن امتحانات چهار دانشگاه کابل را براي سه 

ماه، یک تصمیم درست و به جا می داند.
تحصیالت  وزارت  هرچند  مهدي،  داکتر  گفتة  به 
دانشگاه  که  کرده  تاکید  مسأله  این  بر  بارها  عالي 
اما  نیست؛  مذهبي  و  سیاسي  بحث هاي  مکان 
این  که  شدند  باعث  سیاسي  احزاب  و  حلقات 

مسایل بر دانشجویان تحمیل شوند.
گرفتن  فرا  زمان  دانشجویی،  دوران  او،  باور  به 
دانش است، نه پرداختن به مسایل سیاسي؛ بنابراین 
هم دانشجویان و هم وزارت تحصیالت، باید در 

این خصوص توجه جدي کنند.
کابل  دانشگاه  استاد  امین  فیصل  حال،  این  در 
و  علمي  مراکز  در  که  مختلفي  حلقات  مي گوید: 
اکادمیِک دانشگاه هاي کابل نفوذ دارند، با استفاده 
از احساسات محصالن باعث به وجود آمدن تنش ها 

در این دانشگاه ها مي شوند.
از  که  مذهبي یی  تضادهای  امین،  استاد  گفتة  به 
جاهاي دیگري دیکته مي شود، باعث درگیري میان 
دانشجویان و در آخر منجر به تعطیلي دانشگاه هاي 

کابل گردید.
تنش های  کرد،  تاکید  کابل  دانشگاه  استاد  این 
مذهبیـ  سیاسی و برگزاري جرگه ها که دانشگاه ها 

بر فرایند تحصیل دانشجویان  را تعطیل می سازد، 
صدمة جدی وارد مي کنند.

او افزود: هرچند دانشگاه مکان بحث هاي سیاسي 
سیاسي  گروه هاي  و  احزاب  زماني  که  اما  است؛ 
نیز از بیرون مداخله و نفوذ  کنند، جریان تحصیل 
عالي  بنابراین وزارت تحصیالت  مختل مي گردد. 
باید یک استراتژي دقیق را در این راستا در نظر 
بگیرد تا دانشگاه هاي کشور از نفود حلقات سیاسي 

در امان بمانند.
استاد امین هم چنان اضافه کرد، وزارت تحصیالت 
دانشجویان  به  سیمینارها  برگزاري  با  باید  عالي 
بفهماند که دانشگاه جاي فراگیري دانش است، نه 

مکاني براي فعالیت ها و رقابت هاي سیاسي.
دانشکدة  استاد  جالل  فیض اهلل  حال،  همین  در 
برگزاري جرگه ها  مي گوید:  کابل  دانشگاه  حقوق 
و بازي هاي سیاسي در دانشگاه هاي کابل محدود 
نیست، بل فراتر از آن بوده و حلقات و گروه هاي 

خاصي پشت این قضایا قرار دارند.
به گفتة این استاد دانشگاه، تنش بر سر برگزاري 
مراسم دهم محرم در دانشگاه کابل، تصادفي نبوده 

است.
عالی  تحصیالت  وزارت  جالل،  استاد  باور  به 
مي توانست این جرقه را در آغاز خاموش کند؛ اما 
در اثر بي توجهِی مسووالن این وزارت، حادثه یي 
کوچک به یک طوفاِن سهمگین مبدل شد و جان 

یک محصل را گرفت.
و  نزاع  باعث  محدود  تعداد  یک  کرد،  اضافه  او 

که  محصالن  از  زیادي  شمار  اما  شدند،  درگیري 
تحصیل  از  نداشتند،  دخالتي  اصاًل  نزاع  این  در 
تعویق  به  دانشگاه  امتحان چهار  اخذ  بازماندند و 

افتاد.
استاد جالل تاکید کرد، تصمیم وزارت تحصیالت 
عالي مبني بر تعطیلي چهار دانشگاه  کابل براي سه 
ماه و آن هم در زمان اخذ امتحانات، یک تصمیم 

ناعادالنه است.
وزارت  سخنگوي  نوربخش  عبدالعظیم  اما 
تحصیالت عالي مي گوید، وزارت تحصیالت عالي 
مسوولیت هایی  که در این خصوص داشته، آن  را 

به وجه احسن انجام داده است.
به گفتة نوربخش، قبل از وقوع حادثه در خوابگاه 
دانشگاه کابل، وزارت تحصیالت عالي تدابیر الزم 
را گرفته بود؛ اما درگیري لفظي میان دانشجویان، 

منجر به درگیري فیزیکي گردید. 
به  پیشتر  که  عالی  تحصیالت  وزارت  سخنگوی 
روزنامة ماندگار گفته بود؛ دانشگاه های کابل برای 
ده روز تعطیل شده است، حاال می گوید که وزارت 
امتحانات  که  گرفته  تصمیم  عالی  تحصیالت 

دانشجویان در اول حوت برگزار گردد.
تمام  عالي  تحصیالت  وزارت  کرد،  تاکید  وي 
کردِن  گرم  براي  را  الزم  اقدمات  و  سهولت ها 
هیچ  و  گرفته  نظر  در  حوت  ماه  در  خوابگاه ها 

مشکلي پیش نخواهد آمد.
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97 میلیون یورو به...
کشور  این  حکومت  به  افغانستان  بازسازی  وجهی   
داده می شود و در ساحات مورد نیاز حکومت و مردم 

به مصرف می رسد.
از  دیگر  یوروی  میلیون   40 که  افزود  زاخیلوال 
کمک های آلمان به افغانستان از طریق بودجه دولتی 
برای بهبود کیفیت معارف به مصرف می رسد و یک 

مبلغ دیگر به بخش آبرسانی اختصاص می یابد.
آلمان  این کمک  با  که  افغانستان گفت  معارف  وزیر 
برنامه هایی  و  می شوند  ساخته  مکتب   300 مجموعًا 
دست  روی  نیز  مکتب  هزاران  کیفیت  بهبود  برای 

گرفته می شود.

فاروق وردک، وزیر معارف گفت که آلمان و جامعه 
ادامه  افغانستان  به  خود  کمک های  به  بین المللی 
خروج  با  که  نگرانی ها  این  او،  گفته  به  می دهند. 
بیجا  می شود،  قطع  نیز  کمک ها  بین المللی  نیروهای 

است.
فاروق وردک افزود: »کسانی این افواهات را راه اندازی 
می کنند که افغانستان تنها می ماند و جامعه جهانی ما 
را تنها   گذارد، نخیر، این طوری نیست. جهان با ما 

است و با ما می ماند«.
سفیر آلمان در کابل نیز از ادامه کمک های کشورش 
به افغانستان سخن گفت. آلمان بعد از ایاالت متحده 
به  کننده  کمک  کشور  سومین  بریتانیا،  و  امریکا 

افغانستان است.

مشخص نیست چه تعداد...
در  که  را  سربازانی  شمار  مورد  در  پیشنهادها   
افغانستان باقی می مانند، در هفته ها و ماه های آینده 
بررسی می کند و بعد از آن در مورد شمار نهایی 
امریکایی  روزنامه های  می گیرد.  تصمیم  سربازان 
گزارش داده اند که رییس جمهور امریکا در مورد 
سال  از  بعد  افغانستان  در  سرباز  هزار  ده  ابقای 

2014 میالدی غور می کند.
دفاع  وزارت  پیشنهاد  گفت  سفید  کاخ  سخنگوی 
امریکا و دیگر نهادها در مورد شمار سربازان، مورد 
غور قرار می گیرد. او افزود: »گسترة حضور )نظامی 
و  بود...  خواهد  محدود  بسیار  افغانستان(  در  ما 

و  تروریسم  با  مبارزه  در  عملیات ها  بر  ما  تمرکز 
آموزش نیروهای امنیتی افغانستان است«.

رییس جمهور اوباما در محضر عام تصور ابقای ده 
هزار نیرو در عراق را مورد استهزا قرار داده است. 
بنابراین، آیا او حاال می تواند این شمار سربازان را 

بعد از سال 2014 در افغانستان باقی بگذارد؟
اوباما از یک طرف وعده داده است که تا پایان سال 
و  می کند  ختم  را  افغانستان  میالدی جنگ   2014
سربازان کشورش را به خانه بر می گرداند. از سوی 
دیگر، او باید شماری از سربازان را در این کشور 
این کشور و  ثبات شدن دوباره  از بی  تا  ابقا کند 
باید  او  نماید.  آن، جلوگیری  به  القاعده  بازگشت 

میان این دو مساله توازنی برقرار سازد.
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دبیرکل سازمان ملل:

 گفت وگو میان ادیان ضروری است

تسلیم نیرنگ های تان...
 ابراز می شود که اخیراً گفت وگوها برسر آن میان 

دوکشور آغاز شده است.
یکی از مشکالت پیمان امنیتی این  است که ایاالت 
متحده پافشاری دارد که در این پیمان برای عساکر 
امریکایی که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی 
حکومت  شود.  تامین  قانونی  مصوونیت  می مانند 
نشده  راضی  خواست  این  به  کنون  تا  افغانستان 

است.
رییس جمهور کرزی در سخنان روز گذشتة خود 
ابراز داشت که اگر ایاالت متحده در ساحة پیشرفت 
و ترقی اقتصادی و نظامی افغانستان تعهدات خود 

را بجا آورد، حکومت افغانستان به آن پابند نخواهد 
بود که امریکا در منطقه چه می کند.

تجارت  و  اقتصاد  مالیه،  های  وزارت  از  کرزی 
تولیدات  از  مردم  استفادة  ساز  زمینه  تا  خواست 

داخلی شوند.
وقوع  بر  مبنی  زیادی  نگرانی های  که  حالی  در 
از سال 2014  پس  اقتصادی  و  امنیتی  بحران های 
در افغانستان وجود دارد، رییس جمهور تمام این 
»افغانستان  گوید:  می  و  می کند  رد  را  احتماالت 
همانطوری که تا به حال پیشرفت کرده، پس از سال 

2014 نیز پیشرفت می کند.«
بهبود  برای  را  عملی  اقدامات  که  می افزاید  وی 
وضعیت اقتصادی کشور روی دست گرفته است.

د لودین له لوري تورن شوي...
 ولسمشر له حکم سرغړونه کړې، خو د کچ د راواردېدو محصول او ټول ګمرکي 

مراحل طی شوي دي.
د نوموړي په وینا، بل تور چې په ښاغلي سبا لګېدلی دا دی، چې اسالم قلعه 
ته نېږدې په کلیو کې یوشمېر خلکو پیسې انداز کړې وې او هلته یې کارو بار 
کاوه او له دې پیسو یې یو اندازه د مالیې په ډول د والیت مقام ته ورکولې او هغو 
خلکو ادعا کړې وه، چې د والي د دفتر رییس ته یې لس زره ډالره د رشوت په 
توګه ورکړي ول، چې دا هم په والي پورې هېڅ ربط نه لري او دغه تور د ښاغلي 

لودین د دفتر په رییس هم دی.
د هغه په باور، بل تور د هرات په والي دا دی، چې په کومه ولسوالۍ کې یوشمېر 
خلک اویا جریبه شخصي ځمکه لري او دولتي ځمکه هم ورسره پلوري چې دا 

په والي پورې هېڅ اړیکه نه لري.
د لویې څارنوالۍ دغه چارواکی وایي، په والي څلورم تور دا دی، چې یوشمېر 
ولسواالن یې د سرپرست په توګه ټاکلي په داسې حال کې چې صالحیت یې نه 
لري، خو والي چې ټاکلي ورپسې یې له ولسمشر نه د ګومارلو امر هم اخیستی 

دی.
چې  دي  نه  هغومره  دوسیې  ټولې  دغه  وینا،  په  نظري  اهلل  رحمت  ښاغلي  د 
مطبوعاتي تبصرې پرې کېږي او په وینا یې یې چې ټولې دوسیې ډېرې وړې 

دي.
یې  جایدادونه  ډېر  زابلي  مجید  د  چې  دی  تور  ښاروال  په  هرات  د  وایي،  هغه 
په واک کې دي، په داسې حال کې چې نوموړی د هغه له ورثې نه دی او هغه 
خپله حصه ګڼي، چې په دې اړه ال هم څېړنې روانې دي او نهایي پایله یې ال 

پاتې ده.
ښاغلی نظري وایي، که له دې پرته کومه بله دوسیه او یا داسې دوسیه چې په 
اړه یې کره او دقیق اسناد ولري موږ ته یې باید په ګوته کړي او موږ به هماغه 

دوسیه د رسنیو په مخکې وڅېړو.
نوموړی وایي، د چارواکیو په اړه دوسیې عزیز اهلل لودین نه بلکې پخوانۍ ورسره 
دي، چې نورو ادارو ورسپارلي دي یایې د خپلو څېړنو په پایله کې کشف کړي 

دي.
رحمت اهلل نظري زیاته کړه، لکه د حمیداهلل قادري دوسیه چې د وزیرانو شورا 
له لوري وروسپارل شوه، چې اوس د وزیرانو په ځانګړې محکمه کې پرته ده او 

کېدای شي په نېږدې راتلونکې کې فیصله شي.
د نوموړي په وینا، د اریانا افغان هوایي شرکت پخوانی مشر نادر اتش چې دوه 
دوسیې یې درلودې، په یوه کې دوه نیم او په بله دوسیه کې پر یو نیم کال بند 

محکوم شوی دی.
هغه وایي، په کاناډا کې افغان جنرل قونسل وحیداهلل منور، ذبیح اهلل شیخاني 
چې له نفتي توکیو یې دوه زره ټنه تېل اخیستي ول او وحیداهلل رحیمي چې د 
صکوکو فابریکه یې په  اجاره نیولې وه، په اتو  اتو کلونو حبس محکوم شوي او 
په همدې ترتیب ډېر نور کسان  هم دي چې دوسیې یې تر څېړنو الندې دي او 

په نېږدې راتلونکې کې به یې په اړه پرېکړه وشي.
د لویې څارنوالۍ مرستیال همدارنګه وایي، چې له فساد سره د مبارزې  د ادارې 
د مشر عزیز اهلل لودین دوسیه چې ولسي جرګې ور استولې وه  ورسېدلې او په 

پوځي څارنوالۍ کې تر بحث الندې ده خو په دې اړه نور معلومات نه لري.

کرد:  اعالم  ملل  سازمان  دبیرکل 
و  آمیز  خشونت  بحران های 
سوریه،  در  موجود  ناآرامی های 
غزه  و مالی نشان دهنده اهمیت 
مذاهب  و  ادیان  میان  همکاری 
با یکدیگر برای تقویت  مختلف 
استنباط و آگاهی به جای انزجار 

است.
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان 
مرکز  افتتاحیه  مراسم  در  ملل 
مذاهب  بین  گفت وگوی  جدید 
تحت حمایت عربستان سعودی 
بعد  سوریه  در  ناآرامی ها  گفت: 
قومی  درگیری های  از  وسیعی 
و  ناآرامی ها  و  می دهد  نشان  را 

همان طور که می دانید درگیری ها 
میان فلسطین و اسرائیل همچنان ادامه دارد.

در  مذهبی  آثار  و  بناها  طور  افزود:  همین  وی 
مالی تخریب شده اند. به طوری که برخی از ابنیه 
این  در  اسالمی  کهن  تاریخی  میراث  و  تاریخی 
کشور توسط جنبش اسالم گرایان رادیکال انصار 

الدین تخریب شد.
مذهبی  رهبران  کرد:  اعالم  ملل  سازمان  دبیرکل 
و  اصول  پایه  بر  را  مردم  می توانند  که  همانطور 

همانطور  کنند  متحد  یکدیگر  با  مشترک  عقاید 
هم می توانند باعث بی صبری ها، حمایت از افراط 

گرایی ها و تبلیغات منزجرانه شوند.
من به صورت کامل از دیدگاه مذهبی شما حمایت 

می کنم.
در  که  مذاهب  بین  مرکز جدید گفت وگوی  این 
وین، اتریش و با حمایت عربستان تأسیس شده، 
به نام مرکز »گفت وگوی میان فرهنگ ها و مذاهب 
شده  نامگذاری  عربستان  پادشاه  عبداهلل«،  ملک 

است.
همچنین حدود 800 تن از مقام های 
مذهبی و فعاالن حوزه ادیان در این 
مرکز گردهم آمدند تا درباره ترغیب 
امور دینی میان مذاهب با یکدیگر به 

گفت وگو بپردازند.
اساس  مذهب  افزود:   مون  کی  بان 

بسیاری از درگیری ها بوده است.
محمد سلطان السلطان، معاون رییس 
 2003 سال  در  که  ملی  گفت وگوی 
گفت:   کرد،  کار  به  آغاز  میالدی 
جدید  مرکز  این  ایجاد  از  هدف 
فرهنگ ها،  سایر  پذیرش  پیشبرد 
میانه روی و صبوری و تحمل است. 
مشکالتی وجود دارد اما به توفیقاتی 

دست پیدا کرده ایم.
مسلمان،  سه  توسط  جدید  مرکز  این 
سه مسیحی، یک یهودی، یک بودایی و یک هندو 
اداره می شود و هدف آن کمک به مذاهب برای 
پیش  ناآرامی ها،  چون  مشکالتی  فصل  و  حل 

داوری ها و بحران سالمت است.
این مرکز گفت وگوی بین فرهنگ ها و ادیان یک 
نهاد بین المللی است که توسط عربستان، اتریش و 

اسپانیا و واتیکان به شدت حمایت می شود.

وزیر مالیه در مجلس سنا:

پای مان را بیشتر از گلیم مان دراز نکنیم

www.mandegardaily.com

هشدار زورگویانۀ وزارت 
اطالعات و فرهنگ

بی.بی.سی به نقل از سید مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ، خبر 
های  صحنه  تصاویر  پخش  از  تصویری  های  رسانه  اگر  که  است  داده 

دلخراش و تکاندهنده، خود داری نکنند به سارنوالی معرفی خواهند.
رسیده،از  نشر  به  سی  بی.بی  انترنتی  صفحه  امروزدر  که   گزارشی  در 
"شکایت های زیادی در این زمینه  وزیر اطالعات و فرهنگ نقل شده: 
به کمیسیون رسیده گی به تخطی های رسانه یی رسیده و در نهایت اگر 

رسانه ها توجه نکنند به سارنوالی معرفی خواهند شد."
اتحادیة ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که پخش تصاویر دلخراش و 
خشونت بار از صحنه های انفجار ها و حمالت انتحاری را مخالف قانون 
تا کید می  رسانه های همه گانی و موازین اخالقی ژورنالیزم می داند، 
کند که برخورد وزارت اطالعات و فرهنگ با این مساله، نیز غیر قانونی 

و زورگویانه است.
کمیسیون رسیده گی به تخطی های رسانه یی که وزیر اطالعات و فرهنگ 
از آن نام برده و ادعا کرده که شکایت هایی از پخش صحنه های دلخراش 
قانونی  غیر  ساختار  یک  واقع  در  رسیده،  کمیسیون  آن  به  تکاندهنده  و 

است.
بر اساس قانون نافذ رسانه های همه گانی، وظیفة رسیده گی به تخطی 
های رسانه یی را کمیسیون رسانه های همه گانی دارد که وزیر اطالعات 
و فرهنگ به دلیل سلیقه های شخصی هنوز حاضر به تشکیل آن نشده 

است.
وقتی وزیر اطالعات و فرهنگ بر یک قانون تمسک می جوید و دلیل می 
آورد که پخش صحنه های دلخراش و تکاندهنده در مخالفت با این قانون 
قرار دارد و انتظار دارد که رسانه ها به احکام قانون احترام بگذارند،نباید 
مامور  را  قانونی  غیر  ساختار  یک  و  کرده  عمل  قانون  بر خالف  خود، 

رسیده گی به شکایت از تخطی های رسانه یی بسازد.
اتحادیة ملی ژورنالیستان افغانستان باور دارد که با هر گونه تخطی رسانه 
یی تنها بر مبنای احکام قانون رسانه های همه گانی می توان بر خورد کرد 

و هیچ نها غیر قانونی نباید اجازه یابد که در این زمینه دخالت نماید.
تصویری  های  رسانه  از  همچنان  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیة 
کشور می طلبد که از پخش صحنه هایی که قربانیان حمالت انفجاری 
و انتحاری را نشان می دهد و طبیعتًا تکاندهنده و دلخراش استند،خود 

داری کنند.
شورای اجرائیة اتحادیة ملی ژورلیستان افغانستان

هجـوم ولسـوال...
 ولسوال بغالن مرکزی به این محفل حمله کردند.

بر اساس گزارش های تایید نشده در نتیجة درگیری 
تا اکنون دو تن کشته و شماری هم زخمی شده اند.

به سوی  تا ساعت ها  براساس گزارش ها، دو طرف 
هم تیراندازی کرده اند و شهر بغالن مرکزی هم کاماًل 

چهره نظامی به خود گرفته است.
بغالن  در  پولیس محلی  فرماندهان  از  محمد صافی 
طرف  دو  که  می گوید  رویداد  این  تایید  با  مرکزی 
درگیر در سنگرها قرار گرفته اند و به گفتة او، صدای 

شلیک راکت هم به گوش می رسد.

و  پیشنهادها  سلسله  یک  ارایه  با  سنا  مجلس 
تغییرات، طرح بودجة ملی سال مالی 1392 را 

تصویب کرد.
به باور وزیر مالیه، مصارف فعلی دولت از حد 
کاهش  خاطر  به  باید  و  می باشد  زیاد  معمولی 

این مصارف گام های عملی برداشته شود.
به روز سه  مالیه  حضرت عمر زاخیلوال وزیر 
گفت:  سنا  مجلس  عمومی  جلسه  در  شنبه 
حکومت افغانستان نباید صد درصد به تعهدات 

جامعة جهانی مطمین باشد.

مشاوران  تعداد  که  این  وجود  با  گفت،  او 
و  اند  کرده  کم  خانه ها  وزارت  در  را  خارجی 
خرید موتر و وسایل قیمتی را ممنوع قرار داده 

اند، اما هنوز هم مشکالت وجود دارند.
مانند  ما  حکومت  فعلی  "مصارف  افزود:  او 
از گلیم دراز نماییم، ما  بیشتر  پا را  اینست که 
آشنا  مصارف  با  گذشته  سال  ده  در  متاسفانه 
نمی باشد،  برابر  ما  توانمندی  به  آن  که  شدیم 
به همین دلیل باید تصامیم خوب بگیریم، باید 
با مصارف کم آشنا شویم زیرا مصارف ما بلند 

است، خارجی  ها به کمک های درازمدت شان با 
ما تعهد کرده اند، اما ما صد در صد با آن وابسته 

نمی باشیم."
مجلس سنا به روز سه شنبه طرح بودجه ملی 
سال 1392 را با ارایه یک سلسله پیشنهادات و 

تغییرات تصویب کرد.
افغانی تخمین شده و  این بودجه 366 میلیارد 
به  زودی  به  نهایی  تصویب  جهت  است  قرار 

مجلس سنا فرستاده شود.
برخی از سناتوران با انتقاد از وزیر مالیه گفتند 
که در جریان ده سال گذشته هیچ پروژة بزرگ 
روی دست گرفته نشده تا مشکالت اقتصادی 

افغان ها حل گردد.
این سناتوران به عنوان مثال گفته اند که حکومت 
تا اکنون در قسمت اعمار بندهای بزرگ برق و 

آب توجه الزم نکرده است.
سناتوران  انتقادات  به  پاسخ  در  مالیه  وزیر  اما 
گفت که بخش اعظم بودجة انکشافی افغانستان 
خارجی  کشورهای  بالعوض  کمک های  از 
میل  به  را  پروژه ها  آنها  و  می شود  تمویل 

خودشان انتخاب می کنند.
آینده  سال  بودجة  در  افغانستان  سنای  مجلس 
پیشنهادهای زیاد یرا ارایه کرده که مهم ترین آن 
از  والیات  میدان های هوایی در بعضی  اعمار 

کشور است.
حالی  در  آینده  سال  بودجة  در  پیشنهادها  این 
صورت می گیرد که حکومت افغانستان بودجة 
مصرف  به  درصد   40 از  کمتر  را  روان  سال 

رسانده است.
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په داسې حال کې چې له فساد سره  د مبارزې د عالي ادارې 
استول  ور  په  چې  کړې  تورنه  څارنوالۍ  لویه  وار  وار  په  مشر 
شویو  دوسیو یې غور نه دی کړی، لویه څارنوالي وایي، چې د 

دې ادارې له لوري ټولې دوسیې څېړل شوي دي.
چارواکیو  پوړو  لوړ  د   چې  وایي،  چارواکي  څارنوالۍ  لویې  د 
ډېر  تورونه  او  اسناد  ادارې  یادې  د  اړه  په  دوسیو  د  فساد  د 

کمزوري او بې بنسټه دي.
ماندګار  له  نظري  اهلل  رحمت  مرستیال  څارنوالۍ  لویې  د 
ورته  چې  دوسیه  هغه  هر  وویل،  کې  مرکه  په  سره  ورځپاڼې 
رسېږي د قانون له مخې په ټاکل شوي مهال څېړل کېږي او 

په اړه یې پرېکړه کېږي.
هغه وایي، کومې دوسیې چې له فساد سره د مبارزې د عالي 
ادارې له لوري ور استول شوي دي، په هغه کې دېرش جلده په 
بشپړ ډول نهایي شوي دي او سترې محکمې پرې پرېکړه هم 
کړې ده، چې یادې ادارې ته یې رسمي مکتوب هم ورسپارلی 

دی.
د نوموړي په خبره، ۵۱ جلده دوسیې د لومړنۍ او یا د استېناف 

خالصې  هغوی  له  چې  کله  او  دي  الندې  څېړنې  تر  محکمې 
شي حکم به پرې نهایي شي.

سره  ورځپاڼې  ماندګار  له  یې  ماښام  تېر  چې  نظري  ښاغلي 
یې  دالیلو  الزامي  چې  دوسیې  یوشمېر  وویل،  کولې  خبرې 
د  سره  فساد  له  یې  اړه  په  او  دي  شوي  حفظ  درلود  نه  وجود 

مبارزې عالي ادارې ته خبر ورکړل شوی دی.
بحث  تر  کې  څارنوالۍ  په  یا  دوسیې  نورې  پاتې  وویل،  هغه 
الندې دي او یا د نواقصو له امله بېرته یادې ادارې ته ورلېږل 
شوي او هېڅ داسې دوسیه موجوده نه ده چې هغه دې نه وي 

څېړل شوي.
د لویې څارنوالۍ مرستیال وویل، ښه به دا وه چې ښاغلي عزیز 
اهلل لودین په فساد کې د ښکېلو چارواکیو نومونه اخیستي وای 
او دوی ته یې هم په ګوته کړي وای، خو نوموړي وویل چې د 
یادې ادارې مشر د څلورو چارواکیو نومونه اخلي، چې په کې د 
مالیې، اوبو او برېښنا و زیران عمر زاخېلوال او محمداسماعیل 
خان، د هرات والي داوود سبا او د هرات ښاروال سلیم تره کی 

شامل دي.

دی،  تور  خان  اسماعیل  وزیر  په  برېښنا  او  اوبو  د  وایي،  هغه 
چې د مجیدزابلي له جایدادو نه یو دربند حوېلي چې یوولس 
جریبه ده او د ورثې له خوا یې نوموړي ته ډالۍ ورکړل شوې 
او شرعي قواله په الس کې لري، څارنوالۍ یې دوسیه بشپړه 
له  دولت  قضایای  هرات  د  چې  کېږي  ورځې  اویا  کابو  کړې، 
لوري په محکمه کې پرته ده، څو د اسماعیل خان قواله باطله 
کړي او دا چې محکمه به یې په اړه څه پرېکړه وکړي روښانه 

نه ده.
زاخېلوال  عمر  وزیر  د  مالیې  د  کړه،  زیاته  نظري  اهلل  رحمت 
ادارې ورته یوازې یوه اطالعیه  اړه له فساد سره د مبارزې  په 
ورسپارلې، چې د مالیې د وزیر د ورور په نوم د غفار داوي له 
لوري نهه لکه او پنځوس زره ډالره بهر ته استول شوي دي او 

ویل شوي چې دا دوسیه تاسو وڅېړئ.
هغه وایي، د څېړنو په پایله کې ورته جوته شوه، چې د مالیې 
د وزیر ورور احمدعمر ننګیالی، له داوي او دوو نورو کسانو سره 
شریک و، هغه مهال چې عمر زاخېلوال اصاًل د مالیې وزیر او د 

ټرانسپورټ سرپرست وزیر نه و.
د نوموړي په خبره، دوی له مالیې وزارت نه د هوایي ډګر یوه 
تایید کړې ده، کله  ایسا هم دا  نیولې وه، چې  پروژه په اجاره 
چې په ۱۳۸۷ کال کې حمیداهلل قادري د حج په پروسه کې 
ټاکل  سرپرست  وزارت  ټرانسپورت  د  زاخېلوال  او  ناکامېږي 
له  شي  نه  بدنام  زاخېلوال  چې  لپاره  دې  د  یې  ورور  نو  کېږي 
شراکت نه منصرف کېږي، داوي او نور شریکان یې ورته خپله 
ونډه پیسې ورکوی دا چې دی په افغانستان کې خپل حساب 
نه لري او بانکونو هم موږ ته دا ضمانت او السلیک راکړی دی، 
خپلې  هلته  او  لېږدوي  ته  بهر  یې  حسابه  له  خور  خپلې  د  نو 

پیسې اخلي، له دې پرته بله خبره په څېړنو کې نشته.
د لویې څارنوالۍ د مرستیال په وینا، د هرات والي ته له فساد 
دا  یو  دي،  کړي  منسوبې  قضیې  څلور  ادارې  مبارزې  د  سره 
چې د هرات والي له ایران نه د دېرش زره ټنه کچ د راواردېدو 
په  کچ  د  ته  هېواد  ولسمشر  چې  مهال  داسې  په  ورکړی،  امر 

راواردولو بندیز لګوالی و.
هغه وایي،  د هرات والي یوازې د...              ادامه صفحه 7

د لودین له لوري تورن شوي چارواکي بې ګناه دي

قتل بیست زن طی هشت ماه
در والیت هرات

از روز جهانی محو خشونت علیه زنان از سوی ریاست 
امور زنان هرات گرامی داشت به عمل آمد.

در مراسمی که به همین مناسبت در تاالر کنفرانس های 
حقوق بشر روز گذشته برگزار گردیده بود، خانم جیلین 
رییس  بشیر  ماریا  هرات،  در  امریکا  سرکنسول  برنز 
زنان،  امور  رییس  محبوبه جمشیدی  استیناف،  دادستانی 
شورای  اعضای  و  رییس  والیت،  سرپرست  و  معاون 
والیتی و نماینده گان شماری از نهادهای مدافع حقوق 

زن اشتراک داشتند.
 236 های  پرونده  جاری  سال  در  که  گفت  بشیر  خانم 
مورد خشونت علیه زنان رسمی گردیده که 161 پرونده 
تکمیل و به دادگاه فرستاده شده است که  در 49 مورد 

زنان از شکایت شان منصرف شدند.
کشور  سطح  در  را  زنان  کلی  وضعیت  جمشیدی  خانم 
به  نسبت  زنان  علیه  که خشونت  و گفت  دانسته  خوب 
سال های گذشته افزایش زیاد نیافته، زیرا زنان از حقوق 

شان آگاهی پیدا نمودند.
ارباب  سوی  از  زنان، خشونت  های  قتل  که  گفت  وی 
ساالران و سهم اندک زنان در ادارات دولتی باعث نگرانی 

این ریاست شده است و ایشان تالش دارند تا برنامه های 
آگاهی دهی را در ولسوالی ها راه اندازی نمایند.

پولیس  عملکرد  از  نظارت  مسوول  شهاب  شریفه  خانم 
با  گفت  بشر  حقوق  کمیسیون  عضو  و  غرب  حوزة  در 
آنهم  با  باشد  می  اسالمی  کشور  افغانستان  که  وجودی 
خشونت علیه زنان در این کشور وجود دارد و همه ساله 

صدها نفر قربانی این خشونت ها می شوند.
وی گفت به اساس آماری که کمیسیون حقوق بشر در 
مورد  هزار  سه  نموده،  ثبت  گذشته  سال  اول  ماه  شش 
خشونت علیه زنان در سراسرافغانستان وجود داشته که 
خشونت  مورد  هزار  چهار  به  جاری  سال  در  رقم  این 
نشان  را  افزایش  درصد   28 که  یافته  افزایش  زنان  علیه 

می دهد.
سی  جاری  سال  نخست  ماه  هشت  در  که  افزود  وی 
مورد قتل در حوزة غرب مشمول بیست مورد در هرات، 
دوازده مورد تجاوز جنسی مشمول هفت مورد در هرات، 
هرات،  در  مورد  پانزده  مشمول  سوزی  خود  مورد   22
در هرات، 158  مورد  مورد خود کشی مشمول 44   52
مورد لت و کوب مشمول 79 مورد در هرات و 42 مورد 
ازدواج پیش از وقت در تمام حوزة غرب به ثبت رسیده 

است.
او گفت که این سبب نگرانی مسووالن کمیسیون حقوق 
آمار  این  و  است  گردیده  مدنی  جامعة  نهادهای  و  بشر 
خشونت علیه زنان در کشور بدتر از فساد اداری و مواد 

مخدر در جهان می باشد.
قانون  حاکمیت  عدم  را  زنان  علیه  خشونت  علت  وی 
پرونده ها  این  حقوقی  قضایای  درست  پیگرد  نبود  و 
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سفیر آلمان در کابل:

97 میلیون یورو به 
افغانستان کمک می کنیم

سفیر آلمان در کابل کمک 97 میلیون یورویی کشورش 
را به افغانستان اعالم کرد. این مبلغ پول در بخش های 
آب رسانی، بازسازی و همچنان بهبود کیفیت معارف 

به مصرف می رسد.

روز  ناوقت  افغانستان  به  آلمان  کمک  این  توافقنامة 
کابل  در  آلمان  سفیر  کونیگ،  رودیگر  میان  دوشنبه 
امضا  کشور  مالیة  وزیر  زاخیلوال،  عمر  حضرت  و 

گردید.
این کمک آلمان در پروژه های آبرسانی و تعلیم و تربیه 
در کابل و والیت های بغالن، قندوز، تخار و بدخشان 

در شمال افغانستان به مصرف می رسد.
در  زیادش  کمک های  دلیل  به  آلمان  از  مالیه  وزیر 
کرد  سپاسگزاری  افغانستان  ملکی  بخش  و  بازسازی 
و گفت که دراثر این کمک ها، تغییر قابل توجهی در 

زنده گی مردم افغانستان ایجاد شده است.
میلیون   97 ارزش  به  قرارداد  که سه  افزود  زاخیلوال 
او، 40  به گفته  است.  امضا رسیده  به  آلمان  با  یورو 
میلیون یورو از طریق صندوق...       ادامه صفحه 6

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
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لوړ پوړي چارواکي له دریو تر اتو کالو په بند محکوم شول


