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سیاسی-  تحلیلگران  برخی 
انتحارِی  حملۀ  نظامی، 
بر  طالبان«  صلح  »پیام آور 
امنیت  عمومی  رییس  جان 
ملی را »سوال برانگیز« دانسته 
خالد  اسداهلل  که  گفته اند  و 
مقام های  دستور  به  ممکن 

ارشد دولت به ویژه شخص رییس جمهور کرزی، 
با عامل انتحاری مالقات کرده است.

آنان همچنان می گویند که آقای خالد چه ارتباطی به 
پروسۀ صلح و مذاکره با مخالفان مسلح دارد؟

افغانستان  ملي  امنیت  عمومي  رییس  خالد  اسداهلل 
روز پنجشنبه در یکي از مهمانخانه هاي امنیت ملي 
صلح  پیام آور  را  خود  که  فردي  توسط  کابل،  در 
طالبان معرفي کرده بود، زخمي...   ادامه صفحه 6
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سیاسی،  ایتالف های  و  احزاب  هماهنگی  شورای 
سپردن  بر  مبنی  افغانستان  حکومت  تصمیم  با 
دادگاه  به  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  صالحیت های 

عالی، جداً مخالفت کرده است.
شورای هماهنگی احزاب و...        ادامه صفحه 6

دولت  به  را  اداری  فساد  قهرمانی  کپ  بامیان،  مدنی  فعاالن 
افغانستان دادند.

روز  والیت  این  باشنده گان  و  بامیان  مدنی  فعاالن  از  جمعی 
گذشته در »چوک الکین« این شهر جمع شده و کپ قهرمانی 
فساد اداری را به مردی که چپن به تن و قره قل به سر داشت 
کرد،  می  کرزی  رییس جمهور  از  نماینده گی  لباس  این  در  و 

دادند.
این اعتراض مدنی باشنده گان بامیان پس از آن صورت می گیرد 
که سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را به عنوان فاسدترین 

کشور در جهان معرفی نمود.
داوود وصل یکی از فعاالن مدنی بامیان به بست باستان گفت 
که آن ها این کار را به این هدف انجام...        ادامه صفحه 7

زلمی خلیل زاد، سفیر سابق امریکا در کابل با هدف 
برگزاری  تضمین  منظور  به  رایزنی ها  برخی  انجام 
انتقال آرام قدرت در کشور پس از پایان  انتخابات و 
ریاست جمهوری حامد کرزی به کابل بازگشته است. 
گفته  به  بنا  ژورنال،  وال استریت  روزنامه  گزارش  به 
هدف  با  سیاسی  مذاکرات  این  افغان  سیاستمداران 
کمک به تعیین یک جانشین بالقوه برای حامد کرزی، 
شدن  خارج  با  بتواند  که  افغانستان  جمهوری  رییس 
نیروهای خارجی از کشور در پایان سال 2014 اتفاق 

نظر را حفظ کند، انجام می شود. 
زاد  معتقدند خلیل  وغربی  افغان  مقام های  از  بسیاری 
ممکن است خود یک کاندیدای بالقوه برای جانشینی 

حامد کرزی باشد. 
خلیل زاد در پاسخ به این سوال که آیا کاندیداتوری 
می کند  بررسی  را  افغانستان  جمهوری  ریاست  برای 

پاسخ داد: هدف سفر من این نیست.
خلیل زاد که 61 سال سن دارد در روزهای اخیر در 
حالی که به عنوان میهمان در کاخ ریاست جمهوری 
افغانستان اقامت داشته به سیاستمداران مهم این کشور 

نیز دیدار کرده است. 
خلیل زاد به عنوان سفیر امریکا در افغانستان از سال 
قدرت حامد  تقویت  در  مهمی  نقش  تا 2005   2003
رییس  با  روزانه  طور  به  اغلب  و  کرده  ایفا  کرزی 

جمهوری افغانستان دیدار داشت. 
اطمینان  باید  افغانستان  سیاستمداران  است  گفته  وی 
حاصل کنند که تغییر دولت براساس قانون اساسی به 

طور دموکراتیک و بر پایه نظم صورت می پذیرد. 
خلیل زاد افزود: من اینجا هستم تا دستیابی به توافق 
اتفاق  نیروها در خصوص  میان شخصیت های مهم و 

نظر بر مسائل پیش روی کشور را تسهیل کند. 

دیگر  کرزی  حامد  افغانستان  اساسی  قانون  براساس 
نمی تواند برای دور سوم متوالی رییس جمهوری این 
کشور شود. با وجود این کرزی هنوز فرد ارجحی را 
به عنوان جانشین خود اعالم نکرده است. تعدادی از 
اعضای بلندپایه دولت وی در نشست های اخیر شرکت 
داشتند....            ادامه صفحه 7
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خلیل زاد جانشین بالقوة کرزی؟!

اهداف بزرگتري در پشت ترور نافرجام خالد وجود داشته است

صفحه 6

»احتماالً خالد به دستور کرزی با عامل 
انتحاری دیدار کرده است«



رییس جمهور کرزی در تازه ترین سخنان خود، 
مقصر  کشور  ناامنی های  در  را  ناتو  و  امریکا 
دانسته است. او که با شبکۀ خبری ان.بی.سِی 
در  که  داد  هشدار  می کرد،  گفت وگو  امریکا 
صورت عدم پای بندی امریکا به تعهداتش در 
با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  از  افغانستان،  قبال 
این کشور خودداری می  کند. اما آقای کرزی به 
موارد دست داشتِن ناتو و امریکا در ناامنی های 
کشور اشاره نکرده و هم چنین نگفته که بر پایۀ 
کدام اسناد و مدارک، چنین اتهام هایي را وارد 

کرده است. 
این بارِ نخست نیست که آقای کرزی متحدان 
تشدید  و  سهل انگاری  به  را  خود  بین المللی 
هر  می کند.  متهم  کشور  در  اوضاع  وخامت 
صعودی  سیر  کشور  مشکالت  که  گاهی  از 
می پیماید و یا افکار عمومی نسبت به  برنامه ها 
آقای  می شود،  مردد  دولت  سیاست های  و 
دست  عاطفی  ـ  سیاسی  ترفند  یک  به  کرزی 
در  را  دیگر  کشورهای  این که  آن  و  می زند 

مشکالت کشور، مقصر معرفی می کند. 
آن  به  که  دارد  وجود  اصلی  سیاست  در 
تیوری  اساس  بر  می گویند.  توطیه«  »تیوری 
توطیه، دولت مردان زمانی که از پِس مشکالت 
داخلی بیرون شده نتوانند، آن گاه کم کاری ها و 
اشتباهاِت خود را به دیگران نسبت می دهند. از 
تیوری توطیه عمدتًا نظام ها و رهبراِن خودکامه 
سود می برند و به این طریق نشان می دهند که 
دارند  داخل حضور  یا  و  بیرون  در  نیروهایي 
توطیه  تیوری  اما  در حال خراب کاری اند.  که 
ره به جایی نمی برد، چون برای زمان طوالنی 
نمی توان افکار عمومی را از واقعیت های جامعه 
منحرف کرد و در گرِو زدوبندهای بیرونی قرار 
داد. دیر یا زود، مردم واقعیت ها را درمی یابند 
و آن گاه رهبران خودکامه و نظام های ناکارآمد 
مجبور می شوند که در برابر موج اعتراض های 

گستردة عمومی، از خود دفاع کنند.

در کشورهای عربی در چند سال  که  آن چه   
این گونه  بارزِ  نمونۀ  پیوست،  به وقوع  اخیر 
اعتراض های مردمی بود. در این کشورها هم 
به دلیل نوع حاکمیت های آن ها، تیوری توطیه 
به اندازة کافی رشد کرده بود؛ اما سرانجام مردم 
واقعیت ها را دریافتند و با وجود حمایت های 

خارجی فراوان، این نظام ها نتوانستند در برابر 
اعتراض های عمومی تاب بیاورند.

 آقای کرزی هم در چند سال گذشته به دلیل 

ناکامی های بزرگ سیاسی خود، به تیوری توطیه 
مشکالت  که  می ورزد  تالش  و  شده  متوسل 
شاید  دهد.  نسبت  دیگران  به  را  جامعه  فعلِی 
نتوان انکار کرد که در برخی موارد، خارجی ها 
در مشکالت، نابه سامانی ها و ناامنی های کشور 
مقصر بوده اند؛ ولی نسبت دادن کل مشکالت 
زیرا  نمی رسد.  نظر  به  منصفانه  نیز  آن ها  به 
دارای  سال ها  این  طي  افغانستان  حال  هر  به 
ساختارهای مشخص سیاسی و نظامی بوده و 
تالش داشته که استقالل رای و نظر خود را در 

مسایل کشوری حفظ کند. 
مگر همین آقای کرزی بارها با جامعۀ جهانی 
بر سرنحوة روابط و کمک های آن ها مشاجره 
مواردی  در  کرزی  آقای  همین  مگر  نکرد؟ 
خارجی ها را اشغال گر خطاب نکرد و خواهان 
مربوط  نهادهای  فعالیت های  کردِن  محدود 
متعدد  کنفرانس های  در  مگر  نشد؟  آن ها  به 
کمک های  که  نگفت  کرزی  آقای  بین المللی 
جامعۀ جهانی باید به گونۀ مستقیم در اختیار 
دولت قرار گیرد؟ مگر بارها در مسایل متعدد 
نکردند  اعتراف  افغانستان  بین المللی  متحدان 
که افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است و 
مسایل داخلی و سازوکارهای سیاست خارجی 
آن، به خود دولت مردان آِن تعلق دارد؟... پس 
و  نهادها  دوش  به  گناه ها  تمامِ  بار  انداختن 
نقض  می تواند  عماًل  خارجی،  کشورهای 
آقای  و  شود  پنداشته  کشور  ملی  حاکمیت 

کرزی را در موقعیِت بدی قرار دهد. 
می خواهد  اظهاراتی  چنین  با  کرزي  آقاي 
و  نیست  ملی  رهبر  یک  که  کند  اعتراف 
کرسی  به  مشروع،  و  ملی  فرایند  یک  در 
اظهارات  این  است.  نرسیده  ریاست جمهوری 
و  شود  مطرح  می تواند  بی مسوولیتی  روی  از 
عنوان  به  کرزی  آقای  باشد،  چنین  اگر  حتا 
سکان دار سیاست های داخلی و خارجِی کشور 
قبل از آن که به ناتوانایی های خود اشاره کند، 
این  در  شفاف  گونۀ  به  که  دارد  مسوولیت 
خصوص با مردم و پارلمان کشور صحبت کند 
کشور  ناامنی های  در  خارجی ها  واقعًا  اگر  و 
و  قانونی  راه های  از  آن ها  جلِو  دارند،  دست 
مشروع گرفته شود. این امر نشان می دهد که یا 
گفته های آقای کرزی صحت ندارد و یا او به 
مردمش اعتماد نمی کند. زیرا در این خصوص، 

مورد سومی نمی تواند وجود داشته باشد.
بحث  اخیر  روزهای  در  دیگر،  جانب  از   
مطرح  امریکا  با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای 
عمدتًا  کرزی  آقای  که  می رود  گمان  و  است 
را  امریکایی  طرف  سخنان  این  با  می خواهد 
قانع کند که به خواست های او تن دهد. هنوز 
به گونۀ مشخص و رسمی چیزی از این پیمان 
منابع  برخی  ولی  است،  نکرده  درز  بیرون  به 
در  کابل  و  واشنگتن  میان  اختالفی  موارد  از 
خصوص مفاد این توافق نامه سخن می گویند. 
آقای کرزی تالش دارد که سهم و جایگاهِ خود 
را در سیاست های افغانستان از حاال مشخص 
کند و این موضوع ها بدون شک ربط وثیق با 
سیاست های امریکا در قبال افغانستان و منطقه 

دارد. 
وضعیت  نگراِن  این که  از  قبل  کرزی  آقای 
سیاسی و امنیتِی کشور در آینده باشد، نگران 
آیندة  سیاسِی  چیدمان  در  خود  وضعیِت 
انگیزه های  با داشتن  بارها  افغانستان است. او 
شخصی، در برابر متحدان بین المللِی افغانستان 
واکنش نشان داده و بعداً هم مشخص شده که 
با گرفتن برخی امتیازهای شخصی، تن به هر 
گونه معاملۀ سیاسی با آن ها  داده است. حاال 
هم که آقای کرزی به ناتو و امریکا اتهام دست 
بدون  می زند،  را  کشور  ناامنی های  در  داشتن 
شک خواست هایي را از جانب امریکایی دارد 
از خود و  این کشور  و خواهاِن حمایت های 

سیاست هایش در آینده است.  
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احمد عمران

فرافکنی های همیشه گیِ 
آقای کرزی

 

اواسط سال جاری بود که رییس جمهور در جریان برگشتش 
فرمان 164ماده یِی  هواپیمای حاملش، طرح  در  از یک سفر، 
را  دولتی  نهادهای  آن، همۀ  در  که  را ریخت  فساد  با  مبارزه 

ملزم به اجرای موادِ آن کرده بود.
این موضوع نیز در پِی آن مطرح شد که جامعۀ جهانی حکومت 
آقای کرزی را فاسد خوانده بود و بارها در رسانه های غربی 
عنوان شده بود که جناب کرزی توان مبارزه با فساد را ندارد.

را صادر  164ماده یی  فرمان  کرزی  جناب  که  زمان  همان  در 
کرد، اکثر کارشناسان به این باور بودند که جناب کرزی بازهم 
احساساتی شده و فرمانی را که چونان نوش دارو پنداشته؛ نه 
تنها هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت، بل که پس از چندی 

به باد فراموشی نیز سپرده خواهد شد.
همین  با  حق  که  شد  ثابت  ماه  چند  گذشت  از  پس  تنها 
عمِل  یک  طي  کرزی  آقای  را  آن چه  و  بوده  کارشناسان 
یک  جز  چیزی  هیچ  کرده،  ارایه  فرمان  عنوان  به  شتاب زده 

غوغای رسانه یی نبوده است.
ارایه کرده  بین الملل گزارشی را  به تازه گی، سازمان شفافیت 
که در آن نشان داده می شود؛ افغانستان فاسدترین کشور جهان 
است. همین گزارش نیز حرف منتقدان آقای کرزی را به اثبات 
یک  طی  که  می دهد  نشان  سازمان  این  یافته های  می رساند. 
سال، از هر 7 شهروند افغانستان، یکی رشوت داده است و به 
این ترتیب، ادارة آقای کرزی از حکومت های برما و سومالیا 
پیشی گرفته و در رتبۀ نخست فاسدترین کشور دنیا ایستاده 

است.
واضح است که فساد در حال حاضر به یکی از مشخصه های 
بارزِ ادارة آقای کرزی تبدیل شده و به گونه یی از سوی یک 
مافیای پیچیدة اداری به حیاِت خود ادامه می دهد. هرگاه طرز 
آقای کرزی را مورد مطالعۀ دقیق قرار دهیم،  ادارة حکومت 
کنونی، خودش  نظام  ساختار  که  مي شود  گرفته  نتیجه  چنین 
فسادزاست و به این ساده گی ها نمی شود آن را از بین برد و 
یا حداقل کاهش داد. زیرا ساختار نظام سیاسی، قدرت را در 
دسِت یک فرد و یا چندین فرد متمرکز ساخته، و نظام متمرکز 

نیز خود فساد پدید می آورد. 
رییس جمهور و نزدیکانش ادارة کشور را در دست دارند که 
بنیاد گزارش ها، آن ها بیشترین سود اقتصادی را از برکت  بر 
این ساختار کمک  متمرکز داشته اند. بی تردید که  همین نظامِ 
این نظام را  می کند تا هر نوع سودجویی به نفع مقاماتی که 
اداره می کنند، صورت بگیرد و اگر یک بررسی کوچک انجام 
شود، اکثر اداره چیاِن آقای کرزی در فسادهای زنجیره یی دست 
دارند و زیر چتر نظام متمرکز، افزون بر این که فسادها پنهان 

می مانند، خود نظام نیز از آن ها حمایت می کند.
مورد دیگر، نظام پیچیدة قضایی است که خود در فساد غرق 
و  بررسی کننده  نهاد  عنوان  به  افغانستان  در  قضا  است.  شده 
کاغذپرانی ها  سایۀ  در  معموالً  و  ندارد  را  الزم  کارایِی  داور، 
و بندهای ساختاری خودش، به هیچ یک از پرونده های فساد 
رسیده گی کرده نتوانسته و این به معنای آن است که یک نظام 
نگرفته و  افغانستان شکل  در  تعقیب گِر فساد  بررسی کننده و 
حتا خود این دستگاه به گسترش فساد کمک کرده است. حتا 
فساد  بررسی  برای  افغانستان  قضای  با  موازی  که  نهادهایی 
اداری شکل گرفته، وضع بهتری از قضا ندارند و بسیاری از 

آن ها در فساد غرق اند. 
و  پشتکار  می رسد،  نظر  به  مهم تر  همه  از  که  دیگر  موضوع 
پی گیرِی شخص رییس جمهور و همراهانش در زمینۀ زدودِن 
فساد است که تا کنون وجود نداشته است. دلیل این مورد هم 
روشن است؛ زیرا حکومت در چند سال پسین بیشتر درگیر 
زدوبندهای سیاسی و گفت وگوهای صلح شد؛ چندان که کم تر 
به مسایلی چون فساد ارجحیت قایل گردیده است. بی تردید 
که مبارزه با فساد اداری، فرصت و انرژی بسیاری می خواهد 
که عماًل آقای کرزی آن را نداشته و ندارد. بر فرض اگر جناب 
گفت وگوهای  صرف  که  را  زمانی  و  سرمایه  رییس جمهور 
بی نتیجۀ صلح کرد، روی مبارزه با فساد سرمایه گذاری می کرد، 
بی گمان که امروز اسِم افغانستان به عنوان فاسدترین کشور دنیا 
گرفتن چنین  نظر  در  به جای  رییس جمهور  اما  نمی شد.  برده 
مسأله یي، به فرمان های میان خالی و غیرعملی اکتفا کرده و از 
مبارزة جدی و منطقي با فساد طفره رفته است. از این جاست 

که این پدیده هر سال سیر صعودِی خود را می پیماید. 

چرا فاسدترین کشور دنیا؟

آقای کرزی قبل از این که نگراِن 
وضعیت سیاسی و امنیتِی کشور در 
آینده باشد، نگران وضعیِت خود در 
چیدمان سیاسِی آیندة افغانستان 

است. او بارها با داشتن انگیزه های 
شخصی، در برابر متحدان بین المللِی 

افغانستان واکنش نشان داده و 
بعداً هم مشخص شده که با گرفتن 
برخی امتیازهای شخصی، تن به هر 
گونه معاملة سیاسی با آن ها  داده 
است. حاال هم که آقای کرزی به 
ناتو و امریکا اتهام دست داشتن 
در ناامنی های کشور را می زند، 

بدون شک خواست هایي را از جانب 
امریکایی دارد و خواهاِن حمایت های 
این کشور از خود و سیاست هایش در 

آینده است



دیپلمات  یک  اظهارات  به  نسبت  چین  خارجه  امور  وزارت 
امریکایی که گفته بود، پکن موجب تشدید تنش های تبت از جمله 
خودسوزی ها شده واکنش نشان داده و این اظهارات را نفرت انگیز 

خواند. 
به گزارش روزنامه گاردین، وزارت امور خارجه چین طی اظهارات 
با  شدیداللحن کم سابقه یی از امریکا به سبب اظهار نظر در رابطه 
اوضاع حقوق بشر در تبت انتقاد کرده و گفت که در خصوص این 

اظهارات شکایت دیپلماتیک رسمی ارایه کرده است.
ماریا اوترو، هماهنگ کننده ویژه امریکا درخصوص مسایل تبت در 
بیانیه یی گفته بود، تنش ها در مناطق تبت نشین از جمله خودسوزی ها 

به دلیل کنترل  و سیاست های سختگیرانه چین تشدید شده اند. 
اعالم کرد: مساله  امور خارجه چین  لی، سخنگوی وزارت  هونگ 

تبت ربطی به حقوق بشر، نژاد و یا مذهب ندارد.
یک  تبت  مساله  داشت:  اظهار  خبری  کنفرانس  یک  در  لی  هونگ 
مساله مهم اخالقی است که به وحدت و تمامیت ارضی چین مربوط 
می شود. چین قاطعانه با هرگونه کشور و یا شخصی که با هر وسیله 

در امور داخلی این کشور مداخله کند مخالف است.
چین  حاکمیت  به  اعتراض  در  تبتی   92 تاکنون   2009 سال  از 
از  را  خود  جان  آنها  از  تن   75 دست کم  که  کرده اند  خودسوزی 

دست داده اند.
حاکمیت  دوران  در  تبتی ها  که  کرد  تاکید  دیگر  بار  لی  هونگ 
کمونیستی چین از پیشرفت ها و حقوق بی سابقه ای بهره مند شده اند. 

وی داالیی الما را متهم به تحریک خودسوزی ها کرد.
هونگ لی گفت: مقام مربوطه امریکایی یک به اصطالح بیانیه منتشر 
کرد و رفتار جدایی طلبانه ضد چینی حامیان داالیی الما و نیروهای 
سیاست های  به  واقع  در  و  نکرد  محکوم  را  تبت  استقالل  حامی 
قومیتی مهم چین حمله کرده و آنها را نکوهش کرد. این کامال به 

معنی اشتباه گرفتن سیاه با سفید و درست با غلط است. 
وی افزود: این اقدام یک پیام غلط جدی را به نیروهای جدای طلب 
شدیدا  بابت  این  از  چین  است.  انگیز  نفرت  کامال  و  داده  تبت 
ناخرسند است و قاطعانه مخالف آن است. ما پیشتر اظهارات جدی 
خود را به طرف امریکایی گفته ایم. چین از امریکا می خواهد تا به 
تعهداتش در به رسمیت شناختن تبت به عنوان بخشی از چین پایبند 
باشد و از استقالل تبت حمایت نکند و به حاکمیت و تمامیت ارضی 
چین احترام بگذارد و مداخله در روابط داخلی چین با استفاده از 

مساله تبت را متوقف کند.
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»سفر تاریخی مشعل به غزه«

حمالت  با  رویارویی  در  فلسطینی ها  پیروزی  دنبال  به 
نوار  به ساکنان بی دفاع  اخیر و خصمانه رژیم اسراییل 
غزه روز شنبه هزاران فلسطینی بیست و پنجمین سالروز 
را  )حماس(  فلسطین  اسالمی  مقاومت  حرکت  تاسیس 
با حضور تاریخی خالد مشعل، رییس دفتر سیاسی این 

حرکت در نوار غزه جشن گرفتند.
سیاسی  دفتر  رییس  مشعل،  خالد  که  تاریخی  سفر 
به  بار  اولین  برای  )حماس(  اسالمی  مقاومت  حرکت 
تاریخی  حماسه یی  حقیقت  در  می دهد  انجام  غزه  نوار 
ثمره  و  نتیجه  حماسه  این  که  چرا  است  فلسطین  برای 
مقاومت ملت فلسطین و پیروزی اهالی غزه علیه اسراییل 

و حمالت اخیرش به شمار می رود.
اهمیت این مساله از این لحاظ زیاد است که این اولین 

سفر مشعل و رهبران جنبش حماس از خارج از اراضی 
فلسطینی به داخل غزه است که از 37 سال گذشته تاکنون 
از  دیگر  تابلویی  ترسیم  بود و در حقیقت  نیفتاده  اتفاق 
میزان  مجدد  نمایش  و  فلسطینی ها  پیروزی  و  شرافت 
کامل  سازی  آزاد  برای  مقاومت  در  فلسطینی ها  قدرت 

خاک فلسطین است.
اهمیت  دارای  تاریخی  سفر  این  گفتیم  که  همانطور 
پر  سفر  این  اهمیت های  از  دیگر  یکی  است،  فراوانی 
است  فلسطینی  گروه های  مقاومت  نقش  شدن  تر  رنگ 
با  را  اسراییل  شدند  موفق  همگی  گروه ها  این  که  چرا 
بکشانند و رهبرانی  به خاک  ادعاهایش  و  همه صالبت 
فاتحان  عنوان  به  حاضر  حال  در  مشعل  خالد  جمله  از 
پیروزی وارد غزه می شوند و بار دیگر تاریخ حماس را 

در غزه بازآفرینی می کنند.
از  فلسطینی  گروه های  از  که  چیزی  حاضر  حال  در 
جمله حماس انتظار می رود این است که از این فرصت 
جهت تالش برای برقراری آشتی ملی و تقویت وحدت 
فلسطینی ها برای رویارویی با دشمن مشترکشان اسراییل 
فلسطینی ها  که  داده  نشان  تجربه  که  چرا  کنند؛  استفاده 
ندارند؛ چیزی که شیخ  هیچ راه دیگری جز آشتی ملی 
احمد یاسین، رهبر فقید حماس در تمام طول حیاتش به 
ملی  بر وحدت  که وی همواره  داشت. چنان  ایمان  آن 

فلسطین و مقاومت علیه اسراییل تاکید می کرد.
سران  رهبری  به  اسراییل  علیه  روزه  هشت  جنگ 
گروه های مقاومت فلسطین در حقیقت همه فلسطینی ها 
را با یکدیگر متحد ساخت به نحوی که فلسطینی ها موفق 
شدند با این وحدت اسراییل را که برای اولین بار خود 
به شکست  از داخل و خارج محاصره شده می دید،  را 
بکشانند؛ اسراییلی که نه تنها از سوی کشورهای عربی 
بلکه در سطح بین المللی نیز محاصره شده بود و راهی 
بس  آتش  اعالم  برای  مقاومت  شرط های  پذیرش  جز 

نداشت.
اسراییل  علیه  مقاومت  روز  هشت  طی  حماس  جنبش 
همواره  حماس  اسالمی  مقاومت  حرکت  که  کرد  ثابت 
پایدار است و برگزاری بیست و پنجمین سالروز تاسیس 
حماس نه تنها مناسبتی ویژه برای اعضای حماس است 
به  تا همه  فلسطین است  برای همه ملت  مناسبتی  بلکه 
دستاوردهایی که این جنبش طی حضورش در فلسطین 

به دست آورده، پی ببرند.
پیامی  غزه  در  امروز  جشن  که  گفت  باید  نهایت  در  و 
مقاومت  نیروهای  بداند  تا  است  اسراییل  برای  آشکار 
گروه های  دیگر  و  حماس  را  آن  رهبری  که  فلسطین 
فلسطینی در برعهده دارند هرچند که تهدیدهای اسراییل 
افزایش یابد هرگز شکست نخواهند خورد چرا که آنها 
پیروز  باطل  بر  را  حق  مبارزه  طریق  از  چطور  می دانند 

کنند.

چین:
اظهارات امریکا در خصوص 

تبت »نفرت انگیز« است 
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رهبر اخوان المسلمین مصر: سفر زرداری به ایران لغو شد
منافع شخصی پشت اعتراض های 

اخیر است 

پاکستان زرادخانه یی هسته یی خود را 
برای مقابله با امریکا گسترش می دهد

رهبر اخوان المسلمین مصر 
با اعالم اینکه هشت تن از 
اخوان المسلمین  اعضای 
ناآرامی های اخیر مصر  در 
کشته شده اند، اعالم کرد تا 
محاکمه عامالن این کشتار 
نشست.  نخواهند  پای  از 
از  حال  عین  در  وی 
گروه های سیاسی خواست 
به  دادن  پایان  برای  تا 
اختالفات پای میز مذاکره 

بنشینند.
الجزیره،  گزارش  به 
اخوان  رهبر  بدیع،  محمد 
در  مصر  المسلمین 
کنفرانسی مطبوعاتی اعالم 

کرد که 28 مقر اخوان المسلمین در شهرهای مختلف مصر مورد حمله مخالفان 
قرار گرفته و هشت تن از اعضا و هواداران اخوان المسلمین در حوادث اخیر مصر 

کشته شده اند.
وی از دادستانی کل مصر و مقامات قضایی این کشور خواست تا هرچه سریعتر 

عامالن قتل اعضای اخوان المسلمین را مجازات کنند.
ما  گفت:  است،  داده  مصر خون  راه  در  المسلمین  اخوان  اینکه  بر  تاکید  با  بدیع 
همواره خواستار صلح و مذاکره سیاسی بوده ایم و جز زمانی که به ما حمله شود 

اقدام به عکس العمل نکرده ایم. 
وارونه  داده  روی  در مصر  که  را  آنچه  می خواهند  رسانه ها  برخی  داد:  ادامه  وی 
جلوه دهند اما ما تاکید داریم که کشتن اعضای اخوان المسلمین قابل چشم پوشی 
نیست و اخوان المسلمین تا زمانی که به مجازات عمل خود نرسند از پای نخواهد 

نشست.
نیست  سیاسی  اختالفات  می گذرد  مصر  در  اکنون  هم  که  آنچه  داد:  ادامه  وی 
بلکه پشت این جریان ها منافع شخصی، پول و نیت هایی است که خوبی مصر را 
نمی خواهند و این اعتراض ها به تحریک برخی ها در داخل و خارج مصر صورت 

می گیرد.
وی از همه گروه های سیاسی مصر خواست تا برای پایان دادن به اختالف ها پای 
میز مذاکره بیایند و از هواداران خود بخواهند تا از آشوب و تظاهرات در خیابان ها 

بپرهیزند. 

آصف علی زرداری که قرار بود برای امضای توافقنامه خط لوله گاز 
صلح به ایران سفر کند، سفر خود به تهران را لغو کرد.

رییس جمهور پاکستان که در برنامه سفرهای خارجی خود قرار است 
به انگلیس، ترکیه و فرانسه سفر کند، شب گذشته وارد لندن شد.

نویسنده  و  دانش آموز  یوسف زی  مالله  با  لندن  در  است وی  قرار 
پاکستانی که هدف حمله طالبان قرار گرفته بود مالقات  کند.

بود زرداری در  قرار  این  از  قبل  تا  نوای وقت،  به گزارش روزنامه 
سفر های خارجی خود به چهار کشور از جمله ایران سفر کند و برای 
واردات گاز توافقات نهایی صورت گیرد اما طبق بیانیه دفتر ریاست 

جمهوری سفر زرداری به ایران بنا به دالیل نامعلومی لغو شد.
برنامه ریزی  ایران  به  برای سفر رییس جمهور  بیانیه می افزاید:  این 
صورت نگرفته بود و  بنابراین بعد از اقدامات الزم برای این سفر 

زرداری در فرصتی مناسب به تهران سفر می کند.
تنها یک روز قبل از سفر زرداری به ایران بود که امریکا 20 میلیون 
کمک مالی برای ساخت سد در پاکستان در نظر گرفت که به اعتقاد 
برخی کارشناسان، این موضوع رییس جمهور پاکستان را از سفر به 

ایران بر حذر داشت.
فشار  گفت:  زمینه  این  در  پاکستان  انرژی  سابق  وزیر  گلفراز  دکتر 
امریکا به پاکستان برای لغو پروژه خط لوله گاز بین دو کشور موضوع 

تازه یی نیست، اما اخیرا فشار امریکا بیشتر شده است.

هدف  با  را  خود  هسته یی  زرادخانه  پاکستان  نخست وزیر،  سابق  مشاور  عقیده  به 
توسعه  هسته یی  قدرت  یک  عنوان  به  کشور  یین  به  حمله  از  امریکا  بازداشتن 

می دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رقابت میان هند و چین و هند و پاکستان نمییانگر 
وجود مثلث رقابت هسته یی در آسیا بوده اما شیام ساران، مشاور سابق مانموهان 
سینگ، نخست وزیر هند می گوید، پاکستان اکنون امریکا را نیز به عنوان یک تهدید 

بالقوه تلقی می کند.
شیام ساران با انتشار مقاله یی در یک روزنامه هندو زبان گفت: اسالم آباد در نسل 
حجم  و  کرده  سرمییه گذاری  پلوتونیوم  پییه  بر  هسته یی  کالهک هیی  از  جدیدی 

زرادخانه هسته یی خود را افزییش داده و دقت موشک هییش را باال برده است.
واشنگتن نسبت به تقویت رقابت هسته یی در منطقه اظهار نگرانی کرده اما معتقد 
نظامی  نیروهیی  برتری هند در زمینه  از  پاکستان  بازتاب نگرانی  یین رقابت  است 

متعارف است.
اما به گفته شیام ساران زرادخانه هسته یی اسالم آباد هر چه بیشتر با هدف بازداشتن 

هم پیمان یین کشور در جنگ با تروریسم یعنی امریکا توسعه پیدا می کند.
نگرانی پاکستان از حمله امریکا به یین کشور بریی از بین بردن قابلیت هسته یی آن 

به زمان پس از حمالت 11 سپتامبر سال 2001 باز می گردد.
پرویز مشرف، رییس جمهور وقت پاکستان گفته بود که به وی هشدار داده شده بود 
یا از جنگ با تروریسم پشتیبانی کند و یا با بمبارانی که پاکستان را به دوران عصر 

حجر بازگرداند، مواجه خواهد شد. 
مشاور سابق سینگ تصریح کرد: در حالی که تهدید فوری علیه دارییی هیی راهبردی 
پاکستان بر طرف شده، سوءظن یین کشور از نیت هیی امریکا در یین خصوص به 

حدی افزییش پیدا کرده که به سطح پارانویا رسیده است.
گذشته  روزهیی  در  جدید  موشکی  آزمییش هیی  انجام  از  پس  وی  اظهارنظرهیی 

توسط ارتش پاکستان ابراز می شود. 
یک  و  پاکستان  ارتش  در  بازنشسته  بلندپییه  فرمانده  یک  مسعود،  طلعت  جنرال 
من  دارد.  حقیقت  حدودی  تا  ساران  شیام  ادعاهیی  می گوید:  هسته یی  کارشناس 
چیزی  چنین  است.  امریکا  با  مقابله  بریی  پاکستان  هسته یی  قابلیت  که  نمی گویم 
یین  همواره  پاکستان  دولت  و  راهبردی  تشکل هیی  در  اما  بود  خواهد  خودکشی 
نگرانی وجود داشته که امریکا نیات منفی نسبت به برنامه هسته یی ما دارد و اگر 
ما  تسلیحات هسته یی  قابلیت  بدتر شود ممکن است درصدد خنثی کردن  اوضاع 

برآمده و به آنها حمله کند. 

                    تحلیل- الرای        
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        خواجه بشيراحمد انصاری
به  امروز،  چه  و  گذشته  در  چه  خوارج 
مذهبی لشکری و لشکری مذهبی اطالق 
مي گردد که توجه اصلی شان به سیاست و 
قدرت معطوف بوده است. تاریخ شهادت 
بوده  سیاست  خوارج  دیِن  که  مي دهد 
عبارت  به  یا  و  دین.  خوارج  سیاسِت  و 
نظرِي  جنبۀ  آن ها  نظر  از  دین  دیگر، 
سیاست است و سیاست، جنبۀ عملي دین. 
و  مفتي  همیشه  گروه  این  نظامِی  رهبران 
بوده اند.  نظامی شان  رهبران  مفتیان شان 
قدرت  به  رسیدن  و  دین  بین  در  آن ها 
فهم خودشان  نیستند. خوارج  قایل  فرقي 
آن ها  مي نمایند.  تصور  دین  را  دین  از 
خود را شایسته ترین مردم براي حکومت 
مي دانند و این حق را بر قناعت خودشان 
و  خودشان  حکومت  آن ها  نموده اند.  بنا 
مي خواهند  را  خودشان  شیوة  به  عدالت 
پاي  در  جامعه  انسان هاي  تمامي  که  ولو 

آن قرباني شوند.
و  بوده  خونین  تاریخي  داراي  ما  کشور 
جامعۀ ما جنگ هاي گوناگوني را در سطوح 
مختلف تجربه نموده است؛ ولي در تمامي 
جناحي  هیچ  کشمکش ها  و  جنگ ها  این 

دست به ذبح انسان نیازیده، تا آن که طالبان 
یک  به  را  انسان ها  کردِن  حالل  و  آمدند 
عنعنۀ جنگي تبدیل نمودند. طالبان در این 
چند سالی که گذشت، مخالفان شان را یا 
یا  و  خارجي  مؤسسات  در  کار  جرم  به 
کار در نهادهاي دولتي چون گوسفند ذبح 
نمودند؛  همان سنت زشتي که از خوارج 
پیشین به میراث مانده، همان طوری که در 
بن  عبداهلل  اسالم  پیامبر  صحابی  حکایت 
با  اگر همکاري  دیدیم.  األرت  بن  خباب 
چرا  پس  باشد،  جرم  خارجي  مؤسسات 
مختلفي  مناسبت هاي  در  خود  طالبان 

مرتکب این جرم شده اند.  
مسجد و نماز در اسالم از حرمت فراواني 
کریم  قرآن  که  حدي  تا  بوده  برخوردار 
ولي  است،  نامیده  خدا  خانۀ  را  مسجد 
از دشمنان شان،  انتقام گیري  طالبان در راه 
پرواي این حرمت را نداشته اند.  بي حرمتي 
و  جمعه  و  جنازه  نماز  و  مسجد  به 
جایز  سنتي  و  قانوني  هیچ  در  جماعت  

این حرمت  که  کساني  نخستین  و  نیست 
اند،  نموده  نقض  مسلمان ها  تاریخ  در  را 
در  که  همان طوری  مي باشند؛  خوارج 
طالب  ابی  بن  علی  حضرت  ترور  برنامۀ 
و معاویه بن ابی سفیان و عمرو بن عاص 
مي خوانیم که خوارج مکان قتل را مسجد 
تعیین نموده بودند و زمان آن را وقت نماز 
قوانین و سنت هاي  صبح. جنگ ها داراي 
از دیگران  پیامبر اسالم قبل  جهاني اند که 
این  از  یکي  و  است  نموده  تأکید  آن  بر 
سنت هاي پذیرفته شدة جهاني، مصونیت 

عبادتگاه ها است.
عمر  اسالمی،  دیگر  مذاهب  رهبران  اگر 
خویش را در چهاردیواری هاي کتابخانه ها 
چراغ  دود  و  قلم  و  دوات  با  مدارس  و 
رهبران  نموده اند،  سپری  نظر  و  بحث  و 
و  نمی دیدند  کار  این  به  نیازی  خوارج 
را  ابتدایي خویش  بسیار ساده و  نظریات 
برای حل هر اشکالی کافی می دانستند. در 
نظام فکری خوارج هر که با آن ها نیست، 
دشمن آن ها است و چیزی به نام مذاکره 
قاموس  توافق در  ایتالف و مصالحه و  و 

سیاسی شان وجود ندارد. 
کالمِی  و  عقیدتی  فقهی،  مذاهب  اگر   

را  قطوری  دایرة المعارف های  مسلمانان 
مقابل  در  گذاشته اند،  یادگار  به  ما  برای 
عاجز  فکری  گونه  هر  تولید  از  خوارج 
بوده اند. طالبان که در عرصه هاي علم کاماًل 
دستاوردهای  تمامی  میان  در  اند،  عاجز 
شیوه های  و  سالح  به  تنها  غرب  تمدن 

جنگِی آن عشق می ورزند.
خوارج معتقد اند که مردم همه گمراه استند 
و کافر و تنها گروهي که شایسته گي زنده گي 
را دارد، خودشان اند و بس. این احساس، 
دیوار ضخیمي در روان شان ایجاد نموده، 
آن ها را از جامعه جدا نموده، زمینه را براي 
اعتقادي مبني بر حالل دانستِن خون انسان 
و خصوصًا انسان مسلمان آماده مي سازد. 
که  رفتند  پیش  تا جایي  راه  این  در  آن ها 
خون کودکان و زناِن مخالفان شان را حالل 
اعالم نمودند و سوختن دارایي هاي شان را 
جایز. سوختن شهر یکاولنگ و اره کردن 
کوچاندن  و  تبعید  و  کوهدامن  باغ هاي 
زنان شمالي به جالل آباد و کشتار گروهي 

در جالل آباد، با هیچ فقهي در اسالم به جز 
فقه خوارج، سازگاري و هماهنگي ندارد.

خوارج با آن که در جمع مذاهب عقیدتی 
دسته  این  تاریخ  ولی  می شوند،  مطالعه 
شهادت می دهد که جنبش آن ها چیزی جز 
معجون مرکبی از کینه، خون، عصیان، انتقام 
و جنگ نبوده است که برای توجیه آن به 
نموده اند. خوارج  استناد  قرآنی  چند آیت 
را  سبقت  گوی  جنگ،  در  رهبران شان  و 
ماجراجویي  و  تهور  در  و  ربوده  همه  از 
عرصۀ  در  ولي  شده اند؛  تاریخ  زبان زد 
خوارج  بوده اند.  روزگار  مضحکۀ  فکر، 
پیش از آن که مذهب باشد، باور و سلوک 
خشن.  و  خشک  بیمار،  است  اخالقی  و 
خوب  جنگ  در  جدید  و  قدیم  خوارج 
استقبال  باز  سینۀ  با  را  مرگ  و  درخشیده 
نموده و به آن فخر مي فروختند، بي خبر از 
این که عالقه به مرگ و قبول هرگونه خطر 
از  بیشتر  آشفته  برنامه هایی  تحقق  راه  در 
آن که با دین رابطه داشته و سلوکی سالم و 
طبیعی باشد، برخاسته از اضطراب عقلی و 
عصبی و مظهر بحراني رواني ست. افرادي 
بسیار  خویش  عقیدة  بر  آن ها،  میان  در 
با  آغشته  اخالصی  ولی  بوده اند  مخلص 

جهل و جنون.
 یگانه چیزی که از خوارج برای ما باقی 
اشعار حماسی  از  بزرگی  مانده، مجموعۀ 
و ترانه های جنگی است که دکتور احسان 
صفحه   336 در  را  آن ها  اشعار  عباس 
جمع آوری نموده است.  همین طور طالبان 
را  خویش  فکرِي  بزرگان  قدم  نقش  نیز 
سلف  برای  خوبی  خلف  نموده،  تعقیب 
این  در  طالبان  آن چه  بوده اند.  خویش 
شعري ست  نموده اند،  تولید  سال  بیست 
که با خون و خشونت آغشته بوده است. 
در سال هایي که آن ها حکومت مي کردند، 
حتا در سنگرهاي جنگ شعر مي سرودند 
و دهل مي کوبیدند. در مذهب طالبان، هنر 
حرام است جز هنري که رسالتش دعوت 
به کشتن و مردن باشد. در همین چندماه 
طالبان«  »شعر  نام  به  شعری  دیوان  پیش 
 235 از  که  »هیرست«  دارالنشر  سوی  از 
پارچه شعر تشکیل یافته، در اروپا منتشر 
تصور  برداري،  آن  از  را  نام ها  اگر  شد.  
جز  چیزی  دیوان  آن  که  نمود  خواهی 
ترجمۀ اشعار خوارج نیست که یک بار به 
پشتو ترجمه شده و بار دیگر به انگلیسی. 
جبهات  در  آن ها  ترانه خوانِی  و  دهل زني 
جنگ جویان  خشونت هاي  یادآور  جنگ، 

خوارج صدر اسالم است.  
خوارج با آن که دارای اصول آشفتۀ سیاسی 
ولی  بودند،  اعتقادی  پریشان  نظریات  و 
از خط  جلوتر  مراتب  به  نظامی شان  خط 
فکری شان قرار گرفته بود؛ همان طوری که 
امروز شاهد این تفاوت در حرکت خوارج 
و  خون  بر  فراوان  تأکید  هستیم.  نوین 
خشونت و نبود طرح مشخص سیاسی و 
برنامۀ عملی براي حل بحران هاي مختلف 
این گروه خود  تاریخي، سبب گردید که 

جزِو تاریخ شوند.

در آخرین دروازة امنیتی که بعد از آن مناطق قبایلی آغاز می شد، توسط چند 
سرباز مسلح پاکستانی توقف داده شدیم و به راننده دستور داده شد تا بس 
کوچک را دورترک توقف داده و تا فردا صبح انتظار بکشد. هرچه التماس 
کردیم، فایده نکرد و مقامات پوسته شدیداً مانع عبور از مناطق قبایلی شدند 
خوابیدیم.  کوچک  بس  داخل  در  خواندند.  خطرناک  عمل  یک  را  آن  و 
اگرچه هوا بسیار سرد بود، ولی تا حوالی صبح گذاره کردیم و به مجرد باز 

شدن دروازة امنیتی، به طرف مرز روانه گردیدیم.
دودي  است،  مشهور  ساالرباغ  نام  به  که  زیبایی  محوطۀ  نزدیکی های  در 
غلیظ فضا را پوشانیده بود و به مجرد این که به نزدیکی های بازار چغه سرای 
رسیدیم، چشمان ما و راننده از شدت دود اشک آلود گردید و راننده از ما 

خواست تا پیاده راه بیافتیم.
از  ناشی  خرابه های  که  بودیم  نرسیده  چغه سرای  بازار  صدمتری  به  هنوز 
ویرانی و جنگ مشاهده می شد و صدها پارچه از مواد منفجره و توته های 
چهارراهی  نزدیکی  در  می خورد.  چشم  به  طرف  هر  در  چوب  و  آهن 
با  بازار  آن  دیگر  و  بود  گرفته  به خود  را  دیگری  بازار شکل  چغه سرای، 
دکان های مملو از مواد خوراکی اش دیده نمی شد و آن بازاری را که تقریبًا 
سه ماه قبل دیده بودم، وجود نداشت. ساختمان هاي چندطبقه یی چهارطرف 
را  هوا  غلیظ  دود  و  می شد  مشاهده  خشت  و  خاک  تپه های  مانند  بازار 
پوشانیده بود. گویی در کنار دیگدان نشسته ای و باید مدام چشمانت را با 

دستمال تر و نازک پاک کنی.
در بازار چغه سرای همه کس از راکت اسکاد سخن می گفت، حتا چند تن 
به عنوان شاهدین به خبرنگاران نزدیک شده و آن چه را دیده بودند، بیان 
کردند. اما بنده بعد از مشاهدة خرابی ها و تباهی یي که انفجار به بار آورده 
باشد، شدم و دو تن  باید  بقایای راکت اسکاد  یافتن آن چه  بود، در صدد 
از بلندپایه گان کنر را نیز با خود این طرف و آن طرف بردم تا بقایای راکت 
اسکاد را برایم نشان بدهند. گودال عمیقی حفر شده بود، ولی بدنۀ راکت 

اسکاد وجود نداشت.
مشاهدة یکی از صحنه ها در بازار چغه سرای، دلخراش و تکان دهنده بود؛ 
زیرا در چند قدمی چهارراهی، موتری مملو از مسافرین برای صرف چای 
ایستاده بوده که ناگهان انفجار رخ داده و موتر با سرنشینان آن طعمۀ حریق 
گردید بود و این آتش سوزی تمام شب ادامه داشت. زمانی که ما به آن جا 
بلند می شد و در داخل آن جسد چند تن به  از موتر دود  رسیدیم، هنوز 
شمول یک خانم دیده می شد که در حال سوختن بود و هیچ گونه وسیله یي 
برای خاموش ساختن آن وجود نداشت. من نتوانستم این صحنۀ دلخراش 
را ببینم، ولی یکی از عکاسان پاکستانی با وجود اعتراض مقامات والیت 

کنر، از آن عکس برداشت.
از قوماندان  یا ریاست خبررسانی حکومت موقت، به نقل  روز بعد میدیا 
ساحوی آن جا نوشت که هنگام انفجار، سه بس مملو از اهالی چترال که در 
همان لحظه تازه به اسعدآباد رسیده بودند، آتش گرفت و همۀ سرنشینان آن 
کشته شدند. میدیا از قول قوماندان محمدقاسم نقل کرده افزود: این بس ها 
از چترال به اسعدآباد و از آن جا دوباره به پاکستان می رفتند و او در میان 

کشته شده گان حداقل جسد سی زن و کودک را دیده است.
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فارسی زبانان  آشنایی  نه،  و چه  باشیم  داشته  چه دوست 
به صورت کلی با ادبیات امریکای شمالی، آشنایِی بسیار 

محدودی است. 
ما ادبیات روزِ این کشور را فقط با چند نام می شناسیم و به 
ادبیات کالسیک این کشور تنها با گل های سرسبد آشنایی 
داریم. علت اصلی هم واضح است، ما این ادبیات را به 

چهره های  کم تر  و  می خوانیم  فارسی 
در  حرفه یی  خواننده های  و  منتقد 
ادب  این فرهنگ و  زبان اصلی سراغ 

می روند. 
کورت ونه گات، یکی از نام هایی است 
کشور  این  پست مدرن  ادبیات  در  که 
به  هم اکنون  وی  البته،  و  می شناسیم 
امریکای  در  کالسیک  چهره یی  عنوان 
شمالی بررسی می شود و در چندسال 
کتاب هایش  بیشتر،  و  بیشتر  اخیر، 

ترجمه و منتشر شده اند. 
کتاب های  از  نیمی  از  بیش  تاکنون 
ونه گات منتشر شده اند و »جوجو رو 
نیگا!« از جمله جدیدترین آثار اوست؛ 
اولین بار  که  داستان ها  از  مجموعه یی 
شدند  منتشر  میالدی   2009 سال  در 
و پیش از آن کسی از وجودشان خبر 
سنت های  از  هم  این  البته،  نداشت. 
چهره یی  است؛  غرب  جهان  معمول 
طبق  و  می کند  وداع  را  فانی  دار  بنام 
آثار  قراردادهایش،  و  وصیت نامه 
مکتوبش را می گردند و از دل آن، کتاب های جدید بیرون 
و  می خورد  روی شان  مرگ«  از  »پس  عنوان  و  می کشند 
بازار می رسند. »جوجو...« دومین کتاب از این دست  به 
برای ونه گات محسوب می شد و البته، یک کتاب دیگر 
وی  از  نیز  دیگری  کتاب های  احتماالً  و  شد  منتشر  هم 

منتشر می شوند. 

شده اند،  ترسیم  زیبایی  به  که  داستان ها  سری  این  در 
کورت ونه گات تصویری زنده، خردمندانه و در عین حال 
دل پذیر از زنده گی در امریکای پس از جنگ جهانی دوم 
ارایه می کند. دنیایی که در آن زن و شوهرهای ناسازگار، 
کالهبرداران  و  نُخاله  کارمندان  دبیرستانی،  نابغه های 
شهری برای کنار آمدن با پیشرفت تکنالوژی و سردرگمی 
بازتاب  داستان ها  این  هستند.  تقال  و  تالش  در  اخالقی 
را  بصیرتی  و  است  جنگ  دوران  از  پس  تشویش های 
نشان می دهد که سبک اولیۀ ونه گات را به تکامل رسانده 

است.« 
انتشار  با  را  ادبیات  در  خود  رسمی  کار  گات،  ونه 
از  داستان های کوتاه در مجالت زمانۀ خود شروع کرد، 
طریق فروش داستان ها بود که توانست کار خود را رها 
کند و تمام وقت بنویسد. بعدها وی با رمان هایش شناخته 

شد و امروز او را نابغه یی بی حد و مرز می شناسند. 
فراوانی  نبوغ  انتظار  از »جوجو...«  نباید  این ها،  تمامی  با 
هستند  تکان دهنده  کتاب  داستان های  هرچند  داشت، 
ضعف های  اما  می رسانند،  شعف  اوج  به  را  خواننده  و 
خود را نیز دارند. بعد از تمامی این ها، ونه گات نویسندة 
رمان هایش است و فقط در یک سال گذشته، سه رمان 
شده اند.  عرضه  کتاب  بازارهای  به  و  ترجمه  وی  دیگر 
خوانندة  برای  بیشتری  جذابیت  می توانند  که  رمان هایی 

فارسي زبان داشته باشند. 
چهارده داستان »جوجو...« هرکدام سبک و سیاق خویش 
را دنبال می کنند ولی در تمامی آن ها، عنصر فانتزی قوی به 
چشم می خورد. این فانتزیـ  بیشتر در معنای خیال پردازی 
تا در معنای خلق جهان های جدید و موجودات بیگانه ـ 

که  می شود  همانی  و  می دهد  نشان  زنده گی  در  را  خود 
به خاطرش ونه گات را نویسندة علمی تخیلی خوانده اند 
هرچند که در نگاهی نزدیک تر، بیشتر از هر چیزی، وی 
همیشه  زنده گی  به  او  نگاه  است.  ریالیسم  نویسنده یی 
حیرت انگیز و خود را بیش از اندازه درگیر تکنیک و ُفرم 
نمی کند، بلکه بیشتر از هر چیزی بر روایت و قصه هایش 
تباهی های  از  و  است  جنگ  رنجدیدة  او  می کند.  تکیه 
جامعه بیزار، تمامی این ها را در صفحات این کتاب یا هر 

کتاب دیگر وی می توانید بخوانید. 
تجربۀ ونه گات هیچ وقت برای خواننده بدون فایده باقی 
نخواهد ماند، حتا اگر کتابی که می خوانید، یک اثر متوسط 

از وی باشد:
 »صدای آواز باال و باالتر رفت، به اوجی شگفت انگیز و 
نوید  انگار  بدون کالم صعود می کرد،  نوای  هم چنان که 
می داد که وقتی به درجات نهایی الهام بخشی خود برسد، 

باالخره به کالم درمی آید. 
واژه ها  آن  درآید،  کالم  به  وقتی  که  می داد  نوید  انگار 
فراتر  آواها  دیگر  حاال   / بود.  خواهند  ناب  حقیقتی 
نمی رفتند. / آن ها عاشقانه به اوج خود رسیده بودند. فراتر 
بعد، بزرگ ترین معجزه موسیقی،  / و  نبود.  از آن حدی 
صدای آواز زیر تک خوان زن از همه پیشی گرفت، باال و 
باال و باالتر از بقیه و هم چنان که اوج می گرفت به کالم 
پایم  دور  بندهای  کردم  »پاره  داد:  سر  نغمه  زن  درآمد. 
از  اااا...« صدایش به پرتو آفتاب می مانست.« )بخشی  را 

داستان »ترانه یی برای سلما«، صفحۀ 111 کتاب(
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            پارسا حیدری

گوتیک،  ژانر  اولیۀ  مضامین  از  بسیاری  امروز  اگرچه 
سینمای  یا  ادبیات  برای  نخ نما  کلیشه هایی  به  بدل 
بدیع  یا  هراس آور  آن که  از  بیش  و  عامه پسند شده اند 
باشند، بامزه به نظر می آیند؛ اما شناخت سیر تحول ژانر 
گوتیک برای درک بسیاری از گونه ها و ژانرهای دیگر 
ادبی، ضروری است. چرا که رد روایت گوتیک را هم 
در ادبیات واال و هم در ادبیات عامه پسند می توان پی 
گرفت و حتا می توان گوتیک را ژانری ترکیبی دانست 
این،  بر  عالوه  است.  مختلف  ژانرهای  از  تقاطعی  که 
تداوم عناصری از روایت گوتیک در جریان های بعدی 
نیز  و  رمانتیک ها  آثار  در  به خصوص  ادبی  و  هنری 
ادبیات تمثیلی، بحث های زیادی را در این مورد دامن 

زده است. 
خلق ژانر گوتیک با رمان »قلعۀ اوترانتو« در میانۀ سدة 
به نوعی تداوم  18، یعنی در دوران اوج روشن گری، 
تخیل  بود.  در عصر روشن بینی جدید  تاریک  گذشتۀ 
در عصر جدید توسط عقل سلیم بورژوازی دفن شد یا 
دست کم به حاشیه رانده شد و سنت ادبی که هوراس 
والپول بنیان نهاد، تالشی برای پیوند تخیل با واقع گرایی 

غالِب زمانه بود. 
چون  متروک  و  بسته  مکان های  و  حاشیه ها  به  رفتن 
زوال  کشیدِن  تصویر  به  و  قلعه ها  دهلیزها،  دخمه ها، 
و انحطاط همراه با عذاب های جسمی و روحی و نیز 
احضار اشباح و موجودات خیالی به متن داستان آن هم 
در زمانۀ سیطرة عقالنیت مدرن، پدیده یی قابل اعتناست. 
یا  آثار رمانتیک ها  حضور مضامین روایت گوتیک در 
نویسنده گانی چون آلن پو و کافکا، اهمیت تاریخِی این 
ژانر را به تصویر می کشد. آلن پو نخستین استاد ژانر 
گوتیک در ادبیات امریکا، با روایت های کوتاه گوتیک، 
سنتی مهم در داستان کوتاه نویسی در امریکا بنیان نهاد؛ 
سنتی از داستان کوتاه نویسی که متعلق به جهان خیالی 
و سرشار از رمز و راز است و برخالف منطق بازنمایی 

زنده گی روزمره حرکت می کند. 
حساب  به  گوتیک  ژانر  شاهکار  اگرچه  اوترانتو  قلعۀ 
نمی آید، اما از آن جا که نقطۀ شروع سنت ادبی گوتیک 
هوراس  دارد.  اعتنایی  قابل  و  مهم  جایگاه  است، 
قلعۀ  انگلستان متولد شد و  والپول در سال 1717 در 
به  او  اما  به شمار می رود.  او  اثِر  اوترانتو مشهورترین 
مرموز«  »مادر  تراژدی   1768 سال  در  رمان،  این  جز 
تاریخی  »تردیدهای  رسالۀ  نگاشت.  سپید  شعر  به  را 
را  سوم«  ریچارد  شاه  سلطنت  و  زنده گانی  باب  در 
با  در مقام مورخی ذوق ورز نوشت و رسالۀ دیگرش 
عنوان »نکته ها و حکایت هایی از نقاشی در انگلستان« 
هنر  تاریخ  زمینۀ  در  ارزش  با  اثری  مجلد،  چهار  در 
نویسنده گان  بعدها  آثاری که  اگرچه  به شمار می رود. 
از قلعۀ  اعتناتر  قابل  دیگر ژانر گوتیک نوشتند، بسیار 
اوترانتو بودند؛ اما به هرحال این رمان در مقام نخستین 
حتا  داراست.  ویژه یی  اهمیت  ادبی،  سنت  یک  اثر 

برخی از ویژه گی هایی که بعدها در »گوتیک جنوبی« 
و رمان های فاکنر تجلی یافتند، در قلعۀ اوترانتو دیده 
می شوند. برای مثال، جدال با سرنوشت شوم و تقدیر 
فاکنر  با رمان های  بی شباهت  والپول،  ستیزی در رمان 
نیست. فاکنر که دغدغۀ روایت تقدیر شوم خاندان های 
زمین دار جنوب امریکا را داشت، با بنیان نهادن گوتیک 
جنوبی، روح تازه یی به ژانر گوتیک دمید و به لحاظ 

ادبی شاهکارهایی مسلم در این ژانر خلق کرد. 
»آبشالوم،  و  اوت«  ماه  »روشنایی  »حریم«،  مثل  آثاری 
اند.  ادبی  گونۀ  این  در  نمونه یی درخشانی   » آبشالوم! 
در قلعۀ اوترانتوی والپول، سرنوشت شوم به شکل نبود 
این  با  او  مبارزة  و  پادشاه  نسل  انقطاع  و  پسر  فرزند 
تقدیر دیده می شود. پسر امیری به نام مانفرد، درست 

در روز عروسی اش به شکل ابهام آمیزی کشته می شود 
و فرمانروا پس از این ماجرا دچار وسوسۀ ازدواج با 
عروس نگون بخت می شود و نفرینی دیرین در پی این 
ماجرا تحقق می یابد و به خاندان پادشاهی مانفرد پایان 
رمز  و  رمان  این  در  »جسد«  نقش  و  می دهد. حضور 
از اصلی ترین  به یکی  بعدها  نهفته در کنار آن،  و راز 
مضامین ادبیات پولیسی بدل شد. فراتر از این، حتا یکی 
از پایه های اصلی ادبیات پولیسی را باید ژانر گوتیک 
دانست. با پی گیری تاریخچۀ ادبیات پولیسی در نهایت 
به ژانر گوتیک می رسیم چرا که در روند تکاملی ژانر 
گوتیک ادبیات پولیسی هم خلق شد. به عبارتی روایت 
پولیسی اولیه از نتایج فرعی ژانر گوتیک بود که بعدها 
استقالل خود را یافت. البته تاثیر ژانرها بر یکدیگر نه 

یک سویه بلکه متقابل است و از این رو وقتی که روایت 
خود  تاثیر  یافت  را  خود  استقالل  تدریج  به  پولیسی 
روایت  عناصر  یعنی  گذارد.  نیز  گوتیک  ادبیات  بر  را 
پولیسی نیز نفوذ بیشتری در رمانس گوتیک یافتند. اما 
بیستم  تکامل روایت گوتیک در سدة  آن چه در روند 
بسیار قابل توجه است، تاثیر روان کاوی و آرای فروید 
متعدد  »مضامین  است.  گوتیک  ژانر  نویسنده گان  بر 
روایت گوتیک معاصر را می توان به دو مضمون اصلی 
برگرفته از نظریات فروید تقلیل داد: کشمکش اودیپی 
میان والدین و فرزندان و تروما که پیامدشان تمناهایی 
دادن  دست  از  یا  باخت  بر  متمرکز  است،  ناخودآگاه 
چیزی معموالً مادی و دارای عینیت که همواره بعدی 

روان شناختی و نمادین نیز دارد.«
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در حاشیة رمان »قلعة اوترانتو«
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وقتی "ونه گات" داستان کوتاه می نویسد

قلعة اوترانتو اگرچه شاهکار 
ژانر گوتیک به حساب نمی آید، 
اما از آن جا که نقطة شروع 
سنت ادبی گوتیک است، جایگاه مهم 
و قابل اعتنایی دارد. هوراس والپول در 
سال ۱۷۱۷ در انگلستان متولد شد 
و قلعة اوترانتو مشهورترین اثِر او به 
شمار می رود. اما او به جز این رمان، در 
سال ۱۷۶۸ تراژدی »مادر مرموز« را به 
شعر سپید نگاشت. رسالة »تردیدهای 
تاریخی در باب زنده گانی و سلطنت 
شاه ریچارد سوم« را در مقام مورخی 
ذوق ورز نوشت و رسالة دیگرش 
با عنوان »نکته ها و حکایت هایی از 
نقاشی در انگلستان« در چهار مجلد، 
اثری با ارزش در زمینة تاریخ هنر به 
شمار می رود. اگرچه آثاری که بعدها 
نویسنده گان دیگر ژانر گوتیک نوشتند، 
بسیار قابل اعتناتر از قلعة اوترانتو بودند؛ 

اما به هرحال این رمان در مقام 
نخستین اثر یک سنت ادبی، 
اهمیت ویژه یی داراست
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اسداهلل خالد چه گونه مورد حمله قرار گرفت؟
           نظري پریاني

اسداهلل خالد نزدیک به هفت سال تالش کرد تا به ریاست 
امنیت ملی کشور رسید. او شاید نخستین شخص در ادارة 
آقای کرزی باشد که با توجه به برنامه هایی، خودش را به 
هدف و مقامی که می خواست، رسانده است. اما از قضا، 

این مقام بیشتر از سه ماه برایش وفا نکرد.
حاال زخمی شدِن او در یک حملۀ انتحاری، نشان می دهد 
که نهادهای امنیتِی کشور تاهنوز شکننده گی های خود را 
ترمیم نکرده اند و پیداست که هیچ تجربه یی در این نظام 
گرفته  پند  بریده یی  سِر  هیچ  از  و  نمی شود  بسته  کار  به 

نشده است.
افغانستان  ملی  امنیت  رییس  جاِن  به  انتحاری  حملۀ 
پیام رساِن صلح معرفی کرده  توسط کسی که خودش را 
جان  به  پیچیده  و  وحشت ناک  حملۀ  همان  یادآورِ  بود، 
از  است. هنوز یک سال وچندماه  ربانی  برهان الدین  استاد 
یک  توسط  ربانی  برهان الدین  استاد  رسیدن  شهادت  به 
از  هنوز  و  نمی گذرد  صلح  قاصِد  لباس  در  انتحاری 
که شخص  نیست،  دست  در  چیزی  آن  تحقیقاِت  نتایج 
رییس امنیت ملی کشور به عیِن برنامه مورد هدف قرار 

می گیرد.
می شود  گفته  که  می گیرد  حالی صورت  در  حمله  این   
اسد اهلل خالد رییس امنیت ملی کشور، اخیراً روی دالیل 
امنیتی، در چندین مکان زنده گی می کرده و در یک جا دو 

شب را سپري نمی نموده است. 
این نشان می دهد که این دستگاه از قصد حمله به جان 
آقای خالد خبر داشته و تالش هایی را برای جلوگیري از 
آن تالش ها  که  نظر می رسد  به  اما  است.  داده  انجام  آن 
همه و همه به جای نتیجه بخش بودن، در واقع گمراه کننده 

واقع مي  گردند؛ زیرا هیچ تالشی که قاصد انتحاری را به 
مقصد نرساند، صورت نگرفته است.

هم سان بودِن حمله به جان آقای خالد و استاد برهان الدین 
ربانی، نشان می دهد که دشمن با توجه به ضعف نهادهای 
ساده گی  به  را  خود  تکرارِی  روش های  می تواند  امنیتی، 
عملی کند. اما چیزی که در این میانه مهم بوده، این است 
امنیت ملی کشور خامِ چنین  که چه گونه رییس عمومِي 
ترفندي شده و دشمن با استفاده از روش تکراری، موفق 
به آسیب رساندن بر او شده است. شاید کسی که مورد 
اعتماد رییس امنیت ملی بوده، خود عامل شورای کویته 
باید تحقیق  این رو  از  پاکستان بوده است؛  و استخبارات 
شود که چه کسانی میانجی بین آقاي خالد و این انتحاری 

واقع شده اند. هم چنین باید موارد و احتماالِت دیگری را 
هم حدس زد.

حمله به جان رییس امنیت ملی در نخستین لحظه روایت 
می کند که این اداره دچار نفوذ دشمن شده؛ چیزی که تا 
پیش از این وجود نداشته است. هم چنان ضعف اطالعاتِی 
این اداره، دلیل دیگری بوده که سبب شده رییِس آن مورد 

حمله قرار گیرد. 
امنیت  رییس  دادِن  قرار  هدف  شود،  نگاه  دقت  به  اگر 
است؛  نبوده  هم  تصور  از  دور  چندان  افغانستان،  ملی 
زیرا بارها پاکستانی ها شکایت کرده بودند که امنیت ملی 
افغانستان حمله هایی را در داخل پاکستان سامان داده و 
را  از جمله مال فضل اهلل  پاکستانی  از طالبان  نیز شماری 

حمایت می کند.
در عین حال، رویارویی آقای خالد با پاکستانی ها به زمانی 
برمی گردد که او در صِف مقاومت قرار داشت و بعد هم 
کرد،  کار  کرزی  آقای  ادارة  در  دیگر  سمت های  در  که 
حفظ  را  دیورندطلبانه اش  حتا  و  پاکستانی  ضد  رویکرد 

کرد.

حتا گفته می شود که آقای خالد اخیراً فعالیت هایی به راه 
انداخته بود تا عملیات هاي دشمن را در نطفه خنثا کند. 
از همین رو هدف قرار دادِن او برای سازمان استخبارات 
پاکستان، امري حیاتي قلمداد می شده است؛ به ویژه این که 
اعضای  تا  داده  سامان  را  برنامه هایی  او  می شود  گفته 

شورای کویته را مورد هدف قرار دهد.
اما در عمل دیده شد که ادارة آقای خالد در خنثا کردِن 
دشمن در نطفه ناکام بوده و نتوانسته است حداقل حرکتي 
را برای پیش گیري از حمله به جان رییِس این اداره سامان 

دهد.
حاال هیأتی را هم که آقای کرزی به منظور بررسِی حمله 
به جاِن آقاي خالد مقرر کرده است نیز نمی تواند کاری 
را از پیش ببرد. زیرا این حمله به حدي پیچیده و رازناک  
است که فقط شخص آقای خالد ـ که حاال در بستر است 
و از اقبال خوشش زنده مانده ـ در صورتی که سالمت 
را  رویداد  این  اصلی  ریشۀ  می تواند  برگردد،  کارش  به 
برمال کند. در غیر آن، این پرونده هم مختومه خواهد بود 
دیروز  که  پاکستان  به  رییس جمهور  هشدار  علي رغم  و 
قبال  در  را  واکنشی  هیچ  شد،  ابراز  خبری  کنفرانس  در 

نخواهد داشت.
حاال دو مسأله و پرسش مطرح است که چرا آقای خالد 
با این انتحاری دیدار داشته در حالی که وظیفۀ او چنین 
چیزی نبوده، و یا اگر هم بوده، چرا این مالقات به این 
این که،  دوم  و  گرفته؟  صورت  بي احتیاطي  و  بی باکی 
از  را  همراهش  انفجارِي  مواد  انتحاری  فرد  چه گونه 

دوربین های امنیتی عبور داده است؟ 
به  از آگاهان  این رویداد، برخی  از  با گذشت چند روز 
روزنامۀ ماندگار گفته اند که دیدار آقای خالد با کسی که 
پیام آور صلح معرفی شده بود، به ساده گی صورت نگرفته 
است. این آگاهان احتمال مي دهند که آقاي خالد به فرمان 
رییس جمهور با این شخص دیدار کرده باشد؛ همان چیزی 
که در گذشته در رابطه با قضیۀ مالقات استاد ربانی با آن 
در  داد.  رخ  بود،  صلح  پیام آورِ  ظاهر  در  که  انتحاری یي 
صورتی که چنین اظهاراتي درست باشد، نباید به ساده گِی 
بار  این چندمین  زیرا  برخورد شود؛  آن  با  یک تصادف، 
است که قاصدان صلح، انتحاري از آب برآمده اند و گزیده 

شدن از این سوراخ، دیگر قابل تحمل نیست. 
 بر فرض اگر این حمله هم تصادفي و غافل گیرانه بوده 
باشد، باید به این اندیشید که آیا اقای کرزی تا این اندازه 
ضعیف و خوش باور است که همواره فریب می خورد و 
نمي خواهد از حوادِث گذشته پند بگیرد، و یا هم این که 
همۀ این برنامه ها از یک مجرا سازمان دهي می شوند، که 
در آن صورت باید فکر کرد آقای کرزی در این میان، چه 

نقشي را ایفا مي کند؟
مورد دوم که می تواند در این قضیه مطرح باشد، این است 
که فرد انتحاری مأمور دو طرف بوده است؛ یعنی این که 

این فرد را برای برخی مأموریت ها استخدام  آقای خالد 
کرده بوده، به ویژه آن مأموریت هایی که در پاکستان عملی 
مي شده، و سپس یا هم زمان همین مأمور برای از بین بردِن 
او از طرف سازمان استخبارات پاکستان مأمور مي  گردد. 
دوجانبه بودِن این انتحاری از آن جا می تواند مورد تأیید 
و  کرده  دیدار  او  با  به ساده گی  خالد  آقای  که  گیرد  قرار 
نبوده  کار  در  کسی  جانب  از  هم  معرفی یي  هیچ  شاید 
نمی بود،  هم  خالد  اعتماد  مورد  شخص  این  اگر  است. 
نمی توانست با توجه به تجربۀ شهادت استاد ربانی، شرف 

دیدار با آقای خالد را به سرعت به دست آورد.
نمونه هاي مأموریِت دوجانبۀ اجنت ها را در جنگ ده سالۀ 
افغانستان کم نداریم؛ همین چند سال پیش بود که گماشتۀ 
مورد  پاکستان،  در  القاعده  میان  در  امریکا  استخبارات 
به  توجه  با  توانست  و  گرفت  قرار  سازمان  این  استفادة 
افغانستان  امریکا در  اعتمادی که در سازمان استخباراتی 
داشت، وارد یکي از مراکز سیا در جنوب کشور شده و 
این  کارمنداِن  افسران و  از  میان گروهی  را در  خویشتن 
مرکز انفجار دهد که در نتیجه، نزدیک به ده تن از افسران 
و  یگانه ترین  این،  و  شدند  کشته  سیا  سازمان  اطالعاتِی 
در  امریکا  استخباراتِی  مرکز  یک  به  حمله  بزرگ ترین 
که  فردی  بودِن  دوجانبه  بنابراین،  است.  بوده  افغانستان 
آقای خالد را هدف قرار داد نیز نمی تواند خالی از امکان 

و تصور باشد.
هم چنان این پرسش مطرح است که چه گونه این شخص 
توانسته است بمب همراهش را با خود و از میان تدابیر 
امنیتی، به مهمان خانۀ امنیت ملي ـ جایی که آقای خالد 
را هدف قرار داده ـ انتقال دهد. در این مورد گمان هایي 
مطرح شده؛ اما به نظر من، ممکن است کسانی این مواد 
را در همین مهمان خانۀ امنیت ملی و در آخرین لحظات، 
چنین  بدون  و  باشند  کرده  جاسازی  فرد  آن  وجود  در 
دربارة  چنان که  نمي باشد.  متصور  موفقیتي  چنان  کمکي، 
استاد ربانی را به شهادت رساند گفته مي شود  کسی که 
با  بیاید، در مسیر راه  استاد  به مالقات  این که  از  که قبل 
کسانی در داخل موتر دیدار و عمامۀ حاوي مواد انفجاري 
را به سر کرده و این گونه توانسته است کارش را به راحتی 

به انجام رساند. 
اگرچه در نخستین ساعات حمله به جان آقاي خالد، گفته 
شد که مواد انفجاری به واسطۀ جراحی داخل بدن انتحاري 
جاسازی شده است؛ اما بعدتر گفته شد که فرد انتحاری 
شرم گاهش  اطراِف  در  و  زیرپوش  در  را  انفجاری  مواد 
به سالمت  بدنی  بازرسِی  از  این گونه،  و  کرده  جاسازی 
انفجاری  مواد  که  می دانیم  نیک  ولي  است.  گذشته 
از  نمی تواند  باشد،  گرفته  جا  که  بدن  از  قسمتی  هر  در 
ایستگاه های دیجیتلي و هوش مندي که در هر ادارة مهم 
به خصوص ادارات امنیت ملی کشور نصب اند، عبور کند 

و افشا نگردد. 
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از سپردن مسوولیت...
 ایتالف های سیاسی، بر ادامۀ فعالیت کمیسیون شکایات 
انتخاباتی تاکید می ورزد و می گوید: سپردن صالحیت 
این کمیسیون به دادگاه عالی، شفافیت انتخابات را زیر 

سوال می دهد.
اعضای این شورا روز گذشته در یک نشست خبری در 
کابل گفته اند، تصمیم شورای وزیران مبنی بر نظارت 
عالی،  دادگاه  سوی  از  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 

برخالف خواست  مردم می باشد.
و  احزاب  هماهنگی  شورای  عضو  فاروقی  اهلل  حمید 
شورا  این  اعالمیۀ  خوانش  ضمن  سیاسی  ایتالف های 
گفت: اعضای این شورا از این بابت سخت نگران اند.

ایجاد  را  تشویش هایی  ما  برای  کار  »این  افزود:  او 
می کند که گویا حکومت به این بحث عالقه ندارد که 
انتخابات سالم، شفاف و عادالنه مطابق به قانون  یک 
اساسی در سال 1393 و بعد از آن برگزار شود. ما با 
جدیت و اتفاق نظر می گوییم که این موضع حکومت 
نادرست است و به همین خاطر این یک نگرانی جدی 

است.«
حکومت  از  سیاسی  ایتالف های  و  احزاب  شورای 

خواسته تا در مورد این تصمیمش بازنگری کند.
را  انتخابات  قانون  طرح  گذشته  هفتۀ  وزیران  شورای 
تایید کرد که براساس آن، صالحیت کمیسیون شکایات 

انتخاباتی به دادگاه عالی سپرده شده است.
که  می کنند  تاکید  سیاسی  احزاب  شورای  مسووالن 

دادگاه عالی نمی تواند به شکایت های انتخاباتی طوری 
حق دار  به  را  حق  و  نماید  رسیده گی  است  الزم  که 

برساند.
این شورا از پارلمان نیز می خواهد تا در این مورد توجه 
جدی نمایند و در رابطه به این موضوع، طوری تصمیم 
بگیرند که خواسته های احزاب سیاسی و جوامع مدنی 

نیز در نظر گرفته شود.
این درحالی است که روز گذشته رییس جمهور کرزی 
یک بار دیگر از تصمیم شورای وزیران حمایت کرد و 

آن را به نفع افغانستان خواند.
حل  کی  امریکا  در  را  انتخابات  »مشکل  گفت:  او 
انتخابات)شان(  برای حل مشکالت  آن ها  آیا  می کند؟ 
حل  محکمه  توسط  این که  یا  دارند،  کمیسیون  کدام 

می شود. در هند این مشکل را کی حل می کند، مطرح 
کردن فساد یک وسیله است که افغانستان قوی نشود 
و در این کشور در مسایل ملی دست های بیگانه کار 
کند. طرحی که توسط وزارت عدلیه ترتیب شده است 
است؛  افغانستان  آیندة  نفع  به  و  جامع  کابینه  نظر  از 
این طرح برای انتخابات آینده نیز می باشد، بنًا ما باید 

نهادهای دولتی خود را تقویه کنیم.«
در همین حال، احزاب و ایتالف های سیاسی بر حضور 
دو عضو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید 
می کند، اما رییس جمهور کرزی با حضور خارجی ها 
مخالفت  همواره  افغانستان،  انتخاباتی  دستگاه های  در 

کرده است.

احتماالً خالد به دستور...
 شد.

وحید مژده آگاه مسایل سیاسي مي گوید: »این مسأله 
سوال برانگیز است، مذاکرات صلح به اسداهلل خالد چه 
شخص  دستور  به  او  می رود  احتمال  دارد؛  ارتباطی 
فرد  با  که  بوده  رییس جمهور خواسته  احتماالً  و  مهم 

انتحاري وارد گفت وگو شود.«
آقای مژده همچنان می گوید که این حمله به سخنان 
رییس عمومی امنیت ملی در مجلس نماینده گان مرتبط 
است. اسداهلل خالد چندی پیش در مجلس نماینده گان 
گفته بود که برنامه های دهشت افگنانۀ مخالفان مسلح 

را در خاستگاه هایش خنثا خواهد کرد. 
آقای مژده مي  گوید، چنین اظهارنظرها سبب مي شود 
که پاکستاني ها دست به کار شوند و بدون شک اتفاق 

ارتباط  مجلس،  در  خالد  گفته هاي  به  پنجشبنه  روز 
دارد. 

او افزود، مساله سوال برانگیز این است که موضوع صلح 
و مصالحه چه ارتباط به خالد دارد و از سوی دیگر 
شناختي که من از خالد دارم، او آدم بسیار محافظه کار 
بود؛ بنابراین احتماالً رییس جمهور به آقای خالد گفته 

که باید با این شخص مالقات کند.
مژده تاکید کرد، دیدار خالد با این فرد به دستور مقامات 
باال صورت گرفته و احتماالً این شخص رییس جمهور 
بود و رییس جمهورهم شاید فکر کرد که فرد  کشور 
مذکور آورندة پیام مهم است؛ اما این یک اشتباه بود، 

اشتباهي که قباًل نیز صورت گرفته بود.
به باور او، احتماالً فرد مذکور چندین بار به کابل آمده 
بوده  گرفته  صورت  سازیي هایي  اعتماد  قباًل  و  بوده 

است.

این  مسوولیت  طالبان  هرچند  گفت،  همچنان  مژده 
حمله را به دوش گرفتند؛ اما من فکر مي کنم که اهداف 

بزرگتري در پشت این قضیه وجود داشته است.
مسایل  آگاه  علومي  نورالحق  جنرال  حال،  همین  در 
نظامي نیز مي گوید، بدون شک سخنان خالد که چندی 
النه هاي  اینکه  خصوص  در  کشور  پارلمان  در  پیش 
تروریستان را در آن طرف مرز باید خشکانید، به این 

قضیه ارتباط دارد.
او همچنان افزود، مسالۀ مهمتر ضعف و ناتوانایي  ما 
را  مرگ  پیام آور  و  پیام آور صلح  نمي توانیم  که  است 

تشخیص دهیم.
به گفتۀ جنرال علومي، کوچک ترین ضعف و ناتوانایي 
دارند  که  اهدافي  به  ما  دشمنان  که  مي شود  سبب  ما 
ما  امنیتی  نیروهاي  ناتواني  بنابراین  کنند؛  پیدا  دست 

سبب چنین رخداد تلخي شده  است.

به باور این آگاه نظامي، باید از کسانیکه چنین مالقاتي 
را زمینه سازي و برنامه ریزي کرده اند، بازجویي جدي 
صورت گیرد تا مشخص شود که چه کساني پشت این 

قضیه بوده اند. 
وي تاکید کرد، هر چند استخبارات پاکستان در همۀ 
ارگان هاي افغانستان رخنه کرده اند؛ اما تنها ارگاني که 
استخبارات این کشور نتوانسته بود در آن جا رخنه کند 
امنیت ملی بود و من امیدوار استم که از این به بعد 

هم موفق نشوند. 
  سال گذشته استاد برهان الدین رباني رییس شوراي 
عالي صلح نیز توسط فردي که خود را پیام آور صلح 

طالبان معرفي کرده بود ترور شد.
اما به نظر می رسد مقام های حکومت افغانستان از این 

رخدادهای خونین نمی آموزند.
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کشته شدن یکی از رهبران ارشد القاعده

در حملة هوایی امریکا
 به پاکستان

آلن ضمن عیادت از خالد در پایگاه بگرام:

خالد امنیت ملی را با شجاعت و عزم راسخ رهبری کرد

کابل د نړیوالې ټولنې له میلیارونو ډالرو مرستو سره سره 
او  ټرانسپورټي  پرمختللی  او  منظم  معیاري،  یو  له  الهم 

ټرافیکي سیستم نه بې برخې دی.
په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه او په تم ځایونو کې د خلکو د 
ساعتونو انتظار هغه ستونزه ده، چې په تېرو لسو کلونو کې 

نه یوازې دا چې حل نه شوه بلکې ورځ تر بلې ال ډېرېږي.
د کابل د ګڼې ګوڼې او په څلور الرو کې د موټریزو کاروانونو 

بندېدل څو اړخونه لري.
لومړی دا چې کابل تر اوسه هم د بدیل الرو له نشتون، د 
واټونو له تنګښت او منظم ټرانسپورتي سیستم له نشتون 
دی  نه  قانون  ټرافیکي  منظم  دی.  ګرېوان  و  الس  سره 
پلی شوی او ښاریان هم د ټرافیکي اصولو مراعت ته غاړه 

نږدي.
همدارنګه په ښار کې د موټرو ډېرښت بله هغه ستونزه ده 
چې په کابل کې د الرې بندېدو او د ستونزو د را  پیدا کېدو 

المل شوې ده.
نقیله  زره   ۴۰ کابو  د  ښار  کابل  مخې  له  رپوټونو  ځینو  د 
باندې  څه  کې  په  دمګړۍ  چې  شوی،  جوړ  لپاره  وسایطو 

۵۰۰ سوه زره نقیله وسایط ګرځي.
شننونکي وایي، سره له دې چې په ښار کې ټرافیکو خپل 
ډول  بشپړ  په  هم  ال  خو  کړی  ډېر  کچې  یوې  تر  پرسونل 
د  موټرو  شمېر  دغومره  د  واټونه  ښاري  او  پرسونل  دوی  د 

سمبالولو ظرفیت نه لري.
کوي،  نیوکې  امله  دې  له  خلک  یوشمېر  بیا  خوا  بلې  له 
چې په ښار کې ملي بسونه شتون نه لري او د دې وسایطو 

نشتون ستونزې را پیدا کړي دي.
هغوی وایي، که چېرې ښاري بسونه په ښار کې وای؛ نو په 
یوه وخت به یې ډېره سوارلي پورته کوله، چې له یوې خوا 
ورته اقتصادي تمامېده او له بلې خوا یې په تم ځایونو کې 

له ډېر انظاره خالصول.
او  ایران  هند،  جاپان،  وړاندې  کاله  اوه  شپږ  کابو  نه  نن  له 
مرسته  بسونو  ملي  سلګونو  د  سره  افغانستان  له  پاکستان 
وکړه، خو دمګړۍ په کابل ښار کې له څو ګوته په شمار 

هغو پرته نور څه نه لیدل کېږي.
د ملي بس د تصدۍ چارواکیو څه وخت وړاندې ویلي ول، 
چې سلګونه ملي بسونه اوس مهال له ګرځېدو پاتې دي او 
المل یې هم د مرسته کوونکیو هېوادونو له لوري د پرزو نه 

ورکول په ګوته کړي ول.
 ۱۸۵ کابو  دمګړۍ  چې  ویلي،  چارواکیو  تصدۍ  دې  د 
عرادې ملي بسونه سپرلۍ وړلو ته چمتو دي؛ خو په وینایې 

چې د ډرېورانو د معاشونو کمښت المل شوی، چې د ملي 
بسونو چلولو ته څوک حاضر نه شي.

د دې تر څنګ که څه هم چې اوس په کابل کې یوشمېر 
شخصي کمپنیو هم ښاري بسونه په ښار کې په کار اچولي، 
خو ډېری ښاریان له دې امله سر ټکوي، چې دغه بسونه هم 
د سهار او مازدیګر له خوا مامورین وړي او دا چې په همدې 
د  بسونه  یاد  او  ډېرېږي،  ګوڼه  ګڼه  کې  ښار  په  کې  وخت 
ده  نه  ګټه  کومه  یې  ته  دوی  وي،  اخته  وړلو  په  مامورینو 

کړې.
هغوی له حکومته غواړي، چې په ښار کې دې د ټرانسپورټي 
او ټرافیکي ستونزو لپاره په جدي ډول یوه حل الره وګوري 

څو ښاریان له دې ستونزې خالص شي.
په کابل ښار کې ډېره ګڼه ګوڼه هغه مهال پیدا کېږي، چې 
دندو ته، د مامورینو د تګ او یا مازدیګر مهال یې له دندې 

د کور ته تګ وخت شي.
او  ټرانسپورټي  له  ښار  کابل  چې  هغې  تر  وایي،  شننونکي 
ټرافیکي پلوه په یوه عصري سیستم سمبال نه شي، یو پراخ 
عصري سیستم په کې پلی نه شي او په دې برخه کې په 
شته قوانینو له سره غور ونه شي؛ نو دغه ستونزې به شتون 

ولري.
که څه هم چې په وار وار د ټرانسپورټ وزارت په کابل ښار 
کې د شته ټرافیکي او ټرانسپورټي ستونزو د لرې کولو په 
اړه ژمنې کړي او د ښاري بسونو د ډېرېدا یې ویلي؛ خو د 
یوولسو کلونو په تېرېدو سره هم دغه ستونزه ورځ په ور ځ 

پراخېږي.
کارپوهان له دې امله په حکومت نیوکه کوي، چې د نړیوالو 

له پرېمانه مرستو سره سره یې په کابل ښار کې د ټرافیکي 
او ټرانسپورتي سیستم د رغونې او عصري کونې لپاره ګام 

نه دی اخیستی.
په کار وه، چې حکومت له یوې خوا په ښار کې ښاري بسونه 
ډېر کړي وای، د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره یې بدیل واټونه، 
چې هوایي پلونه او ځمکتلي ) زېرزمیني ( هم په کې شامل 
دي، جوړ کړي وای، واټونو ته یې پراختیا ورکړې وای، د 
سیستمونه  عصري  یې  تقلید  په  نه  ښارونو  نورو  له  نړۍ 

رغولي او جوړ کړي وای.
کې  ښار  کابل  په  کمه  تر  کم  باید  حکومت  همدارنګه 
مېټریک او د برېښنایي بسونو سیستمونه فعال کړي وای، 
چې له یوې خوا به د حکومت په عوایدو کې زیاتوالی راغلی 
وای، په ښار کې به ګڼه ګوڼه له منځه تللې وای، د خلکو 
ستونزې به ختمې شوې وای او له بلې خوا به خلکو ته هم 

اقتصادي تمامه شوې وای.
اوس هم حکومت ته په کار دي، چې په دې برخه کې له 
جدیت کار واخلي، په ښارونو او په ځانګړي ډول په کابل 
ښار کې د ټرافیکي او ټرانسپورتي ستونزې جدي ونیسي او 

د حل لپاره یې جدي کار وکړي.
دا چې کابل ته ورځ په ورځ له بهره افغان کډوال او له والیاتو 
کورنۍ را کډه کېږي په کار ده چې حکومت په کلني ډول 
هم د دغو کډوالو چې په کابل  ښار کې به ال ګڼې ګوڼې 
جوړې کړي، تدابیر په پام کې ونیسي. کنه له دې پرته به 
په کابل ښار کې ستونزې نورې هم ډېرېږي او ورو ورو به په 
یوه ستر ناورین بدلېږي، چې مخنیوی به یې بیا د حکومت 

له وسه هم وتلې خبره وي.

شبکه القاعده با صدور بیانیه یی کوتاه از کشته شدن یکی از رهبران 
این گروه در حمالت هوایی امریکا به پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شبکه القاعده با صدور بیانیه یی کوتاه 
در یکی از پایگاه های اینترنتی وابسته به این شبکه اعالم کرد: خالد 
از  یکی  الکویتی،  زید  ابو  به  معروف  الحسینان،  عبدالرحمان  بن 
رهبران القاعده در حمله هوایی امریکا به پاکستان کشته شده است.

در این بیانیه کوتاه همچنین تاکید شده است که الحسینان زمانی که 
قرار  امریکایی هدف  نیروهای  توسط  بود  در حال صرف صبحانه 

گرفته و کشته شده است.
همچنین شبکه امریکایی ان.بی.سی نیوز، نیز به نقل از کارشناسان 
دارای  که  ساله   46 الحسینان  کرد:  اعالم  تروریسم  با  مبارزه  امور 
شمار  به  القاعده  دوم  نسل  رهبران  از  یکی  است  کویتی  تابعیت 

می رود.
الحسینان به  این کارشناسان پیشتر احتمال داده بودند که  همچنین 
جای ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده مسوولیت های وی را بر 

عهده بگیرد.
از سوی دیگر، طالبان پاکستان نیز روز شنبه با تایید این خبر اعالم 
به  پاکستان  غرب  شمال  در  امریکایی  هواپیماهای  حمله  در  کرد: 
پناهگاهی در منطقه وزیرستان که یکی از مناطق قبیله یی در نزدیکی 
مرزهای پاکستان با افغانستان به شمار می رود ابو زید و 10 تن دیگر 

از همراهانش کشته شدند.
بنا به گفته این منابع ابوزید، جانشین ابویحیی اللیبی چند روز قبل 

از کشته شدنش به این پناهگاه منتقل شده بود.
از  یکی  اللیبی،  ابویحیی  شدن  کشته  پیشتر  پاکستان  طالبان  جنبش 

رهبران ارشد القاعده را ضرری بزرگ برای القاعده خوانده بود.

جنرال جان آلن فرماندة عمومی نیروهای امریکایی و 
ناتو در افغانستان از اسد اهلل خالد رییس عمومی ادارة 

امنیت ملی کشور دیدن کرده است.
در اعالمیۀ نیروی بین المللی آمده است که جنرال آلن 
روز جمعه با آقای خالد در شفاخانۀ نظامی در میدان 
هوایی بگرام دیدار کرده و برایش شفای عاجل خواسته 

است.
مورد  در  و  دیده  هم  خالد  معالج  تیم  با  آلن  جنرال 

وضعیت صحی او صحبت کرده است.
در اعالمیه از قول آلن آمده که گفته است اسداهلل خالد 
ادارة امنیت ملی افغانستان را با شجاعت و عزم راسخ 

رهبری کرده است.
از وضعیت صحی خالد در حالی صورت  آلن  دیدار 
گرفت که رییس امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه در 

یک حملۀ انتحاری نافرجام زخمی شد.
طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته اند.

در  را  انفجاری  مواد  کننده  حمله  که  می شود  گفته 
نیکر خود جا به جا کرده بود و خودش را در یکی از 

مهمانخانه های خالد منفجر ساخت.
حمله  این  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  اعالمیۀ  در 
تقبیح شده و یک عمل خالف اصول افغانی و اسالمی 

خوانده شده است.

را  هیأت  حمله  این  تقبیح  با  هم  افغانستان  حکومت 
تعیین  انتحاری  حملۀ  این  مورد  در  تحقیق  هدف  به 

کرده است.
رییس  صحی  وضعیت  که  می گویند  افغان  مقام های 

امنیت ملی اکنون خوب است.
وضعیت  چگونگی  مورد  در  آیساف  اعالمیۀ  در  اما 

صحی او مشخصًا چیزی گفته نشده است.
این  انجام  که  می گوید  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
حمله توسط کسی که ظاهراً پیام آور صلح باشد، تالش 

های صلح را زیانمند می سازد.
عالی  شورای  پیشین  رییس  ربانی  الدین  برهان  استاد 
انتحاری مشابه  افغانستان پارسال در یک حملۀ  صلح 

در کابل شهید شد.
پیام صلح دارد و مواد  حمله کننده ادعا کرده بود که 

انفجاری را در لنگی اش پنهان کرده بود.
عالی  شورای  فعلی  عضو  یک  شاهد  شهزاده  مولوی 
صلح گفته است که این چنین حمالت اعتبار پروسۀ 

صلح را هم خدشه دار می سازد.
رییس  حیث  به  امسال  سپتمبر  ماه  در  خالد  اسداهلل 
امنیت ملی افغانستان از مجلس نماینده گان رای اعتماد 

گرفت.
او قباًل به حیث والی کندهار و غزنی و همچنان وزیر 

سرحدات و قبایل هم کار کرده است.

په کابل ښار کې ټرانسپورتي ناورین جدي ونيسئ
www.mandegardaily.com

کپ قهرمانی فساد را به...
برای  و  بیایند  خود  به  دولتی  مسووالن  تا  دادند   

مبارزه با فساد تالش بیشتر نمایند.
نیز  مدنی  فعالین  از  دیگر  یکی  اکبری  فاضل 
افغانستان  که  شنیدم  رسانه ها  در  که  »زمانی  گفت: 
ناامید  بسیار  شده،  شناخته  کشور جهان  فاسدترین 
دولت  به  را  گپ  این  که  گرفتم  تصمیم  و  شدم 

افغانستان بدهم.«
عبداهلل شایگان فعال مدنی دیگر می گوید که اگرچه 

در افغانستان فساد اداری به اوج خود رسیده است، 
اما این مشکل در والیت بامیان بسیار کم است.

البته او به این باور است که به دلیل نبود امکانات 
با  بامیان  البته وجود حکومتداری خوب،  و پول و 

مشکل فساد اداری کمتر رو به رو است.
اعتراضات  در  بامیان  باشنده گان  نیز  این  از  پیش 
مدنی شان دست به ابتکاراتی زده بودند. گل کردن 
سرک، هدیۀ الکین به مقامات، دادن لوح تقدیر به 

خر و غیره از نمونه های این اعتراضات بود.

جایزة جهانی اتحادیة...
 وجود دارد و از تمویل کننده گان خواست تا 
حمایت شان را با سکتور صحت عامه افغانستان 

گسترش دهند.
گفتنی است که  اتحادیۀ جهانی برای واکسین 
فعالیت  به  از سال 2000 شروع  و معافیت که 
 2001 ازسال  نهاد  این  فعالیت  و  است  نموده 
گردیده  آغاز  افغانستان  در  سو  بدین  میالدی 

است.

خلیل زاد جانشین بالقوة... 
کاندیدای  درباره  نشست ها  این  است  گفته  مقامات  این  از  یکی 
جانشین نبود بلکه اول از همه ما باید درباره یک برنامه توافق کنیم. 
سیاستمداران افغان خواهان اجتناب از تنش هایی هستند که پس از 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به وجود آمد و بسیاری از 
حامیان سابق دولت را تبدیل به مخالفان آن کرد و آتش تنش های 
در  مشابهی  بحران  بروز  نیز شعله ور ساخت. در صورت  را  قومی 
با  افغانستان  امنیتی  نیروهای   2014 سال  در  قدرت  انتقال  جریان 
خطر چند دستگی رو به رو شده و ممکن است زمینه برای تقویت 

طالبان فراهم شود. 
اتفاق  ایجاد  منظور  به  باید  افغانستان  جمهوری  ریاست  کاندیدای 
از  شمالی  ائتالف  قدرتمند  رهبران  حمایت  جلب  در  سعی  نظر 
جمله مخالفان طالبان که نماینده قومیت های تاجیک، ازبک و هزاره 
است داشته و حمایت پشتون ها به عنوان بزرگترین گروه نژادی در 

افغانستان را نیز به دست آورد. 
ایمال فیضی، سخنگوی حامد کرزی اعالم کرده که رییس جمهوری 
افغانستان هنوز جانشینی را در نظر نگرفته و در خصوص میزبانی 

وی از خلیل زاد نیز مساله ویژه ای وجود ندارد. 

فیضی افزود: هر بار که خلیل زاد به اینجا می آید در کاخ ریاست 
جمهوری اقامت می کند زیرا ایمن تر بوده و راحت تر می تواند مقام ها 

را مالقات کند. 
خلیل زاد، یک امریکایی دارای اصالت افغان و از قوم پشتون است 

که در شهر مزار شریف در شمال افغانستان متولد شده است.



می گوید،  کرزی  رییس جمهور 
انتحارکننده یی که رییس عمومی امنیت 
از  کرد،  زخمی  را  افغانستان  ملی 

پاکستان آمده بود. 
که  کنفرانسی  در  گفت  کرزی  آقای 
برگزار  ترکیه  در  دیگر  روز  چند  تا 
می شود، از پاکستان خواستار همکاری 

در این زمینه خواهد شد. 
اهلل  اسد  صحی  وضعیت  درباره  او 
خالد، رییس عمومی امنیت ملی گفت 
شفاخانه  در  حاضر  حال  در  او  که 
بگرام بستری است و می تواند دستش 

را حرکت دهد و سخن بگوید.
انتحارکننده یی  توسط  خالد،  اسداهلل 
تناسلی  آلت  اطراف  در  را  بمب  که 
خود جاسازی کرده بود، روز پنجشنبۀ 

هفتۀ گذشته زخمی شد.
یک  در  گذشته  روز  کرزی  آقای 
و  کرد  شرکت  خبری  کنفرانس 
گفت که اسداهلل خالد پس از آن که 
صحتش خوب شود، دوباره به کارش 
خواهد  ادامه  ملی  امنیت  ریاست  در 

داد.
»ظاهراً  کرد:  خاطرنشان  افغانستان  جمهور  رییس   
خوب، به نام طالبان اعالم شد، ولی حقیقتش این است 
بمبی که در  را و  )پیچیدگی(  مغلقیت  به  که حمله یی 
این کار طالب نیست.  باشد،  پنهان شده  درون جانش 
این یک کار نهایت مسلکی و انجنیری شده است. این 
این  را طالبان نمی توانند، پس دست های ماهرتری در 

دخیل هستند«.
خالف  حمله کننده  گفت  افغانستان  جمهور  رییس 
تمام عرف و عنعنات مردم افغانستان، دست به چنین 
حمله یی زد: »به نام مهمان به خانۀ کسی می آید و در 
درون جان خود بمب را پنهان کرده بود. این جای شرم 

و خجالت است«.
»واکنش بسیار جدی نشان می دهیم«

رییس جمهور کرزی گفت هر زمانی که پروسه صلح 

شخصیت های  جان  به  حمله  می گیرد،  سروسامان 
افغانستان سازماندهی می شود. او گفت که حمالت بر 
الدین  برهان  استاد  و  کرزی  ولی  احمد  برادرش  جان 
صلح  پروسه  که  افتادند  اتفاق  زمانی  در  نیز  ربانی 

پیشرفت خوبی کرده بود.
رییس جمهور کرزی تاکید کرد که حکومت افغانستان 
حمله  عامالن  شناسایی  برای  را  گسترده یی  تحقیقات 
کرد  تاکید  او  می اندازد.  راه  به  خالد  اسداهلل  جان  به 
افغانستان  این حمله، حکومت  با شناسایی عامالن  که 
نشان  خود  از  شدید«  و  جدی  »بسیار  واکنش های 

خواهد داد.
به دنبال حمله بر رییس عمومی امنیت ملی افغانستان، 
تحلیلگران افغان گفتند که پاکستان در روند صلح صادق 
صلح  روند  که  گفت  کرزی  رییس جمهور  اما  نیست؛ 
ادامه خواهد یافت. او حتا دست داشتن پاکستان در این 
تردید  و  تحقیقات مورد شک  انجام  از  پیش  را  قضیه 

قرار داد و خاطرنشان کرد 
که افغانستان نباید با عجله 
انتقاد را به سوی  انگشت 

پاکستان دراز کند.
کرزی گفت هنوز مشخص 
کار  حمله  این  که  نیست 
و  بوده  منطقه  استخبارات 
اما  جهانی؛  استخبارات  یا 
می خواهد  پاکستان  از  او 
همکاری  راستا  این  در 
از  که  »حمالتی  کند: 
ترتیب  پاکستان  و  کویته 
راستا  این  در  می شوند، 
را  اقدامات  کدام  این ها 
می کنند. حمله بر )برهان 
الدین ربانی( هم از کویته 
بود و حمله  ترتیب شده 
از  هم  خالد  اسداهلل  بر 
شده  ترتیب  پاکستان 
که  هستیم  امیدوار  بود. 
برای  پاکستان  حکومت 
ما معلومات درست بدهد 
شک  افغانستان  مردم  امروز  کند.  جدی  همکاری  و 

دارند«. 
که  نمی دانم  »الزم  کرد:  تاکید  کرزی  جمهور  رییس 
از  اثباتی که  بدون  پاکستان  به طرف  را  انتقاد  انگشت 
است،  گمان  ببرم.  باشد،  آمده  ما  خود  ادارات  طرف 
اشتباه زیادتر است به این طرف ولی به خیر افغانستان 
این نیست؛ و نه هم این به متانت و سنگینی ملت ما 
کار درست است که ما عجوالنه انگشت انتقاد بگیریم 

و بگوییم که توستی«.
کرزی به رسانه های غربی اشاره کرد و گفت که نشریه 
»دیلی بست« اخیرا گفته است که پس از آغاز کار اسداهلل 
خالد، حمله بر سران طالبان در کویته پاکستان افزایش 
یافته است. او گفت چنین کاری از سوی حکومت این 
کشور هرگز صورت نمی گیرد. او تاکید کرد که در این 

رابطه نیز تحقیقاتی انجام خواهد شد.
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انتحارکننده یی که اسداهلل خالد را زخمی کرد

از پاکستان آمده بود

انتقاد تند نماینده گان مجلس از
ناتوانی نیروهای امنیتی در محار حمالت تروریستی

در  مجلس  نماینده گان  برخی 
بر  انتحاری  حملۀ  به  پیوند 
جان رییس عمومی امنیت ملی، 
و  کشفی  توانایی  که  می گویند 
امنیتی  نیروهای  استخباراتی 

کشور بسیار پایین است.
پس از انجام حمله برجان اسد 
امنیت  عمومی  رییس  خالد  اهلل 
ملی، نماینده گان مجلس  نسبت 
در  امنیتی  نیروهای  توانایی  به 
ابراز نگرانی  تامین امنیت مردم 

کردند.
نشست  در  شنبه  روز  نماینده گان  مجلس  اعضای 
عمومی این مجلس، از بی توجهی نیروهای کشفی 
آقای  بر جان  از حمله  به خاطر جلوگیری  کشور 

خالد به شدت انتقاد کردند.
گفت:  مجلس  در  بدخشان  نمایندة  کوفی  فوزیه 
امنیت ملی زخمی می شود و در  »وقتی یک مقام 
به  مردم  می گیرد  حمله صورت  وی  خانۀ  مهمان 
امنیتی  ارگان های  به  پیشنهاد من  کند؟  اعتماد  کی 
این است که در شیوة کشف و استخبارات خود و 
در شیوة اعتماد تحت هر نام به هر شخص تجدید 

نظر کنند.«
در این حال، ذکیه سنگین نمایندة پروان در مجلس 
جان  بر  تروریستی  حمالت  پیگیری  عدم  گفت: 
برجان  حمله  باعث  امروز  ما  ملی  شخصیت های 

رییس عمومی امنیت ملی گردید.«
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که رییس 
پنجشنبه  روز  از چاشت  پس  ملی  امنیت  عمومی 
در یکی از مهمان خانه های امنیت ملی از سوی 
یک مهاجم انتحاری  که خودش را پیام آور صلح 

معرفی کرده بود، مورد هدف قرار گرفت.
رییس جمهور کرزی به روز شبنه در یک نشست 
بزدالنه  حرکت  یک  را  عمل  این  انجام  خبری 

خواند.
این بار نخست نیست که مخالفان مسلح از نام پیام 

صلح استفاده می کنند.
صلح«  آور  »پیام  نام  به  شخصی  نیز  گذشته  سال 
شورای  پیشین  رییس  ربانی  الدین  برهان  استاد 
در  اکبرخان  منطقۀ وزیر محمد  در  را  عالی صلح 

منزل اش هدف قرار داد و وی را شهید ساخت. w
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جایزة جهانی اتحادیة واکسیناسیون

 به افغانستان داده شد

وزیر  به  را  خود  جهانی  جایزة  واکسیناسیون  جهانی  اتحادیۀ 
صحت عامه افغانستان تفویض کرده است.

کنفرانس شرکای  )GAVI( در  اتحادیۀ جهانی واکسیناسیون 
جایزه  بود،  گردیده  برگزار  تانزانیا  کشور  در  که  خود  کاری 
عامه  صحت  وزیر  دلیل  ثریا  دوکتور  برای  را  خود  جهانی 
درعرضه خدمات  پیشرفت ها  دستآوردها،  خاطر  به  افغانستان 
کشور  در  واکسین  سراتاسری  کمپاین های  تطبیق  و  صحی 

تفویض نمود.
در پنجمین نشست شرکای کاری اتحاد جهانی واکسیناسیون 
که در شهر دارالسالم کشور تانزانیا به تاریخ پانزدهم تا هفدهم 
ماه قوس سال روان دایر شده بود، بیش از 650 نفر از سران 
نهادهای بین المللی صحی و وزرای صحت کشورهای جهان 

اشتراک ورزیده بودند.
داکتر ثریا دلیل در این نشست گفت که افغانستان یکی از تطبیق 
کننده های واکسین است که در سال 2000 حدود 24 درصد 
ساحه پوشش داشت، اما حاال این رقم نزدیک به هشتاد درصد 

رسیده است.
قرار معلومات وی، به اساس ارقام ارایه شده از جانب نهادهای 
بین المللی، حدود ده سال پیش در افغانستان از چهار طفل نوزاد 
یکی آن پیش از رسیدن به سن پنچ ساله گی، از اثر امراض قابل 
وقایه با واکسین از بین می رفت، حاال از هر ده طفل یکی آن 

پیش از این که به سن پنچ برسد از بین می رود.
او افزود که هنوزهم چالش های جدی...        ادامه صفحه 7

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 همۀ 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 بنياد شهيد احمدشاه مسعود
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