
مجلس نماینده گان، محمد اسماعیل خان وزیر انرژی 
و آب را در جلسۀ استیضاح فراخواند، اما این استیضاح 

منجر به رد صالحیت او نشد.
دلیل  و  کرده اند  امضا  نفر   ۶۷ او  استیضاح  طرح  در 
استیضاح »توزیع سالح« در حوزه جنوب غرب و عدم 
موفقیت این وزارت در مصرف بودجۀ توسعه یی سال 

۱۳۹۱ خود عنوان شده بود.
جانب  از  مجلس  عضو  پنج  استیضاح  جلسۀ  در 
سوال های  و  استیضاح  طرح  امضاکننده گان 

این  از  شماری  که  کردند  مطرح  را  سوال کننده گان 
صورت  به  و  جنجال برانگیز  مسایل  بارۀ  در  سوال ها 

جدی مطرح شد.
و  انرژی  وزیر  از  دایکندی  نماینده  اکبری  محمدنور 
آب پرسید که چرا بودجه توسعه یی وزارت تحت امر 
او به صورت »متوازن« برنامه ریزی نشده و در شماری 

از والیت ها و از جمله دایکندی »صفر« است.
تمام  در  وزارت  این  گفت  پاسخ  در  خان  اسماعیل 
والیت ها پروژه دارد، اما وزارت مالیه ساالنه از بیش 
را  پروژه  پنج  یا  چهار  تنها  پیشنهادی،  پروژه  از صد 

منظور می کند و این مسوولیت او نیست.

وزارت  چرا  که  پرسید  کابل  نماینده  بارکزی  شکریه 
تنها  که  جنراتور  از  استفاده  بجای  هلمند  در  انرژی 
مصرف تیل آن به ۳۰۸ میلیون دالر رسیده، بند کجکی 

را بازسازی نمی کند.
وزیر انرژی ضمن تایید این مساله گفت که والیت های 
هلمند و قندهار نیاز فوری به...        ادامه صفحه 6
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تمام چیزى که خدا از بشر مى خواهد، یک قلب آرام است.
میستر اکهارت
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

»مال برادر احتماالً کشته شده است«

نشست وزرای خارجۀ کشورهای عضو ناتو امروز سه 
شنبه در بروکسل برگزار می شود و آیندۀ افغانستان یکی 

از موضوعات مهم، در این نشست خواهد بود. 
قرار است در این نشست، روی...       ادامه صفحه 6

نیروهای آیساف در واکنش به درخواست حکومت افغانستان 
مبنی برعدم بازداشت افغان ها توسط این نیروها می گویند که 
آنان به بازداشت جنگ جویان مخالف، همچنان ادامه خواهند 

داد.
را  افراد  زندانی ساختن  و  بازداشت  کرزی  رییس جمهور  اما 
افغانستان  بین المللی »نقض حاکمیت ملی«  نیروهای  از سوی 

دانسته و همواره بر توقف آن تاکید ورزیده است.
 اما نیروهای آیساف بازداشت مخالفان مشکوک را در جریان 

جنگ امر ضروری می دانند. 
گوینتر کتز سخنگوی این نیروها روز دوشنبه در کابل گفت، 
بازداشت  جنگ  میدان  در  را  مسلح  مخالفان  اند  مجبور  آنان 
کنند....       ادامه صفحه 6

ناتو روز دوشنبه بر اهمیت روابط با پاکستان در جنگ 
علیه تروریسم تاکید کرد.

که  است  حالی  در  این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
سال  پایان  تا  افغانستان  از  ناتو  نیروهای  خروج  روند 

2۰۱4 به اتمام می رسد.
اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو در دیدار با حنا ربانی 
کهر وزیر خارجه پاکستان گفت: باید به این موضوع مهم 
اشاره کنم که الزم است برای شکست تروریسم همچنان 
به خوبی  را  این موضوع  ما  ناتو  در  بمانیم.  باقی  متحد 
درک می کنیم که پاکستان بهای سنگینی در اقدامات علیه 
تروریسم پرداخت کرده است. ناتو در کنار پاکستان در 

مقابله تروریسم ایستاده است.
این  گفت:  پاکستان  خارجه  وزیر  به  راسموسن خطاب 
موضوع آشکار است که دنباله روی در راستای صلح و 
امنیت در منطقۀ شما، به نفع جامعه جهانی است که این 

افغانستان است؛ جایی که پاکستان نقش  شامل صلح در 
ویژه یی برای ایفا دارد.

ناتو  مقامات  دیگر  با  همچنین  پاکستان  خارجه  وزیر 
دیدار کرد که مقامات ناتو آماده گی خود را برای توسعه 

همکاری ها و مذاکرات سیاسی با پاکستان اعالم کردند.

دبیر کل ناتو تاکید کرده است که تعامل مثبت پاکستان 
و  افغانستان  در  درازمدت  ثبات  و  صلح  تضمین  برای 

منطقه موضوعی الزم و ضروری است.
وزیر  کلینتون  هیالری  ریاست  به  ناتو  خارجه  وزرای 
خارجه امریکا قرار است روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
که  کنند  گفت وگو  و  دیدار  بروکسل  در  ناتو  مقر  در 
انتظار می رود موضوع افغانستان در راس دستور کار این 

مقامات قرار خواهد داشت.
که  دارد  افغانستان  در  نیرو  هزار  صد  یک  حدود  ناتو 
در  این  امریکایی هستند؛  نیروهای  آنها  دو سوم  حدود 
حالی است که براساس طرح های تعیین شده قرار است 
 2۰۱4 سال  تا  افغانستان  امنیتی  مسوولیت های  تمامی 
و  شود  واگذار  افغان  نیروهای  به  خارجی  نیروهای  از 
نیروهای ناتو نیز تا پایان سال 2۰۱4 از خاک افغانستان 

خارج شوند.

یک دیپلومات ناتو در آستانۀ نشست وزرای 
خارجۀ این سازمان:

تنظیم مصارف نیروهای 
افغان را ناتو به عهده 

خواهد داشت

آیساف در واکنش به فیصلۀ شورای امنیت افغانستان: 

بازداشت جنگ جویان را 
ادامه خواهیم داد

راسموسن به حنا ربانی:

تعامل پاکستان برای تضمین صلح در افغانستان الزمی است

اسماعیل خان از مجلس موفق بدر آمد

پیش شرط هاى 
ناکافى براى 

امضاى 
توافق نامة 
راهبردى با 

پاکستان

2

4

7

5

دیدگاه هاى
 ابن سینا
پیرامون 
زیبایى

 شناسى متون 
ادبى

بيماري يي 
که بيان و 

کتمانش هر 
دو دردآور 

است!

در برگ ها

مذهب
 طالبان

صفحه 6

معاون شورای عالی صلح:

 تاهنگامی که پاکستان به اهداف 
خود نرسد، مال برادر را از زندان آزاد 
نخواهد کرد؛ هم اکنون در خصوص 

اهداف پاکستان، منازعۀ کالن در 
جریان است.

جرم مال برادر نزد پاکستان این 
است که او می خواهد در زمینۀ صلح و 
آشتی با شورای عالی صلح و حکومت 

افغانستان وارد گفت وگو شود؛ 
پاکستان هم به ارزش مال برادر در 

این روند پی برده و به همین دلیل او 
را از بند آزاد نمی کند.



دولت افغانستان در تالش امضای موافقت نامۀ 
راهبردی با پاکستان، پیش شرط های خود را به 
تروریسم،  با  مبارزه  است.  سپرده  کشور  این 
کمک به روند صلح و همکاری های اقتصادی، 
از جمله پیش شرط های وزارت خارجۀ کشور 
این  اگر  است.  توافق نامه  این  امضای  برای 
و  پاکستان  میان دو کشور  راهبردی  توافق نامۀ 
افغانستان نهایی شود و به امضا برسد، دومین 
توافق نامۀ افغانستان خواهد بود که با کشور های 
از  پیش  می رسد.  امضا  به  همسایه  و  نزدیک 
این، افغانستان در یک سفِر رییس جمهوری به 
کشور  این  با  راهبردی  توافق نامۀ  هندوستان، 
واکنش های  که  توافق نامه یی  رساند؛  امضا  به 
پی  در  پنهان،  گونۀ  به  هرچند  را  پاکستان 

داشت.
نسبت  بدین سو  متمادی  سال های  از  پاکستان 
افغانستان،  در  هندوستان  نفوذ  افزایش  به 
نگرانی هایي را مطرح کرده است؛ نگرانی هایي 
که بیشتر از آن که بنیاد عقالنی و سیاسی داشته 
باشد، ناشی از عالیق هژمونیک و سلطه جویانه 
است. پاکستان به گونۀ غیرعقالنی در ده سال 
همکاری های  که  است  کرده  تالش  گذشته 
شود.  سد  را  کشور  بازسازِی  در  هندوستان 
همواره  سال ها  این  طی  پاکستانی  مقام های 
تالش داشته اند که رهبران کشور را به اشکال 
کشور  حضور  از  که  کنند  متقاعد  مختلف 
هندوستان در مسایل افغانستان جلوگیري کنند. 
پیام ها گاه هشدارآمیز و گاه هم متکی بر  این 

روابط شخصی بوده است.
گروه های  برخی  بر  شک  بدون  پاکستان   
از  و  داشته  نظامی  و  سیاسی  نفوذ  مخالف، 
حضور  است.  برده  استفاده  همواره  نفوذ  این 
رهبران طالبان و حزب اسالمِی شاخۀ حکمتیار 
در این کشور، زمینه را برای رهبران پاکستانی 
افغانستان  مسایل  قبال  در  که  کرده  مساعد 
دنبال  را  تمامیت خواهانه  دیدگاه  هم چنان 
کنند؛ دیدگاهی که حداقل در دو دهۀ گذشته 
شکسِت آن به اثبات رسیده و دیگر نمی توان به 
گونۀ یک جانبه، خواهان سلطه راندن بر کشورِ 

دیگری بود.
 این دیدگاه نسبت به قضایای کشور سبب شد 
توافق نامۀ  امضای  شدِن  مطرح  محض  به  که 
راهبردی با پاکستان، بسیاری از نهادهای مدنی 
تصمیم  این  به  نسبت  کشور،  در  سیاسی  و 
ممکن  که  تهدیدهایي  و  دهند  نشان  واکنش 
تمامیت  استقالل و  ناحیه متوجه  این  از  است 
این  کنند.  گوش زد  را  شود  افغانستان  ارضی 
دولت  که  ورزیده اند  تأکید  همواره  نهادها 
افغانستان نسبت به امضای توافق نامۀ راهبردی 
آشکار  صورت  به  که  کشوری  ـ  پاکستان  با 
متهم به مداخله در امور افغانستان است ـ باید 

تمهیدات و جوانب احتیاط را از دست ندهد. 
موضوعی که حاال با پیش شرط های مطرح شده 
گونۀ  به  می تواند  افغانستان،  دولت  سوی  از 

نگران کننده یی افزایش یابد. 
عنوان  به  افغانستان  دولت  که  مسأله یی  سه 
به  توافق نامه یی  امضای چنین  برای  پیش شرط 
جانب پاکستان فرستاده است، به هیچ صورت 
نمی تواند بسنده تلقی شود. حداقل در ده سال 
جهانی  جامعۀ  اصلی  خواست های  گذشته 
محور  سه  این  حول  پاکستان  از  افغانستان  و 
بحثی  تروریسم  با  مبارزه  است.  شده  تعریف 
مطمین  نمی توان  که  است  کالن دامن  چنان 
استوار  اصولی  چه  بر  آن  راهکارهای  که  بود 
مي باشد و چه گونه می تواند دولت پاکستان با 
این پدیده مبارزه کند. چون به هر صورت، در 
پاکستان هرگز مدعی  از ده سال گذشته  بیش 
با تروریسم نشده است. مقام های  عدم مبارزه 
مبارزه  در  ادعا کرده اند که  این کشور همواره 
با تروریسم در کنار جامعۀ جهانی قرار دارند 
مساعی  بذل  هیچ گونه  از  نیز  رابطه  این  در  و 
که  دیدیم  عمل  در  ولی  کرد.  نخواهند  دریغ 
منطقۀ  یک  در  القاعده  تروریستی  شبکۀ  رهبر 
پایتخت  اسالم آباد  نزدیکی  در  پاکستان  نظامی 
این کشور، در امن و امان زنده گی می کرد و چه 
بسا که به سازمان دهی نیروهایش مشغول بود. 
گفت وگوهای  روند  در  همکاری  دوم  مسالۀ 
دولت  پیش شرط های  در  که  است  صلح 
به  راهبردی  توافق نامۀ  امضای  برای  افغانستان 
موضوع  این  است.  شده  ارایه  پاکستان  جانب 
نظارت  آن  بر  بتوان  که  نیست  موضوعی  نیز، 
دولت  درخواست های  زیرا  داشت؛  آن چنانی 
افغانستان و شورای عالی صلح برای برقراری 
نتیجۀ  به  حال  به  تا  مسلح  مخالفان  با  رابطه 
خاصی منجر نشده است. پاکستان حتا حاضر 
نشد به سفر هیأت شورای عالی صلح به این 
کشور احترام بگذارد و افرادی از طالبان را که 
اثر  در زندان های این کشور به سر می برند، بر 
بند رها  از  تقاضای هیأت شورای عالی صلح 
کند. وقتی پاکستان حاضر نیست کوچک ترین 
گامِ حسن نیت در بهتر شدِن روابط دو کشور 
را بردارد، چه گونه می توان مطمین بود که پس 
به  کشور  این  راهبردی،  توافق نامۀ  امضای  از 

وعده هایش عمل خواهد کرد. 
این گونه  پاکستان  دولت  که  نکینم  فراموش 
افغانستان  معضل  حل  در  را  وعده خالفی ها 
زمان  در  کشور  این  نمی دهد.  انجام  حاال  از 
موسوم  توافق های  با  نجیب،  داکتر  زمام داری 
به ژنیو، هرگز صادقانه برخورد نکرد و دولت 
تحت فشار وقِت افغانستان همه روزه شکایات 
خود را به شورای امنیت سازمان ملل می فرستاد. 
هرچند این بحث حاال چندان محکمه پسند به 

نظر نمي رسد، ولی از منظر دیپلماتیک می تواند 
قابل تأمل و بررسی باشد. 

موضوع سومی که به عنوان پیش شرط امضای 
توافق نامۀ راهبردی به جانب پاکستان فرستاده 
شده، تقاضای همکاری های تجارتی و اقتصادی 
و به ویژه اجرای موافقت نامۀ ترانزیت میان دو 
سال های  طول  در  نیز  مورد  این  است.  کشور 
قرار  تعطیل  حالت  به  پاکستان  سوی  از  اخیر 
گرفته و این کشور تالش کرده است با ایجاد 

جانب  بیشتر  تمکین  به  اقتصادی،  فشار  نقاط 
شود.  موفق  خود  سیاست های  از  افغانستان 
در  کشور  این  سیاسی  نفوذ  به دلیل  مورد  این 
بخش هایي از ساختار دولتی افغانستان، هر از 
به  باید  پس  است.  داده  نشان  را  خود  گاهی 
ارایه شده  پیش شرط های  که  رسید  نتیجه  این 
برای امضای توافق نامۀ راهبری با پاکستان، به 
گونۀ دقیق از صافِی منطِق دیپلماتیک نگذشته 
با  شک  بدون  که  دارد  زیادی  شکاف های  و 
را  خود  کاستی ها  این  توافق نامه،  این  امضای 

بیشتر نشان خواهند داد.
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پیش شرط های ناکافی برای امضای 
توافق نامة راهبردی با پاکستان

 

و  کابل  شهر  نقاط  بیشتر  در  برق  مداومِ  پرچوي هاي 
مشکالت  از  سوختي،  مواد  قیمِت  رفتن  بلند  هم چنان 

اصلِي مردم در آستانۀ زمستان شده است.
قیمت  و  یافته  افزایش  برق  پرچوي هاي  اواخر،  این  در 
در  البته  است.  رفته  باال  کابل حدود ۳۰ درصد  در  گاز 
برخي از ساحات، این افزایِش قیمت به چهل درصد هم 

رسیده است. 
همین گونه  وضعیت  زمستان،  شدن  نزدیک  با  همه ساله 
مي شود؛ اما امسال پرچوي هاي برق شکل جدي تري را 
به خود گرفته است. به نظر مي رسد که لگام گسیخته گي 
و عدم نظارِت حکومت بر بازارهاي کابل و کل کشور، 
سبب شده است که هرکس هرچه دلش خواست، بهاي 

گاز و دیگر مواد سوختي را باال ببرد.
نبود  به دلیل  مردم  از  بسیاري  که  حالي ست  در  این همه 
کار و مصروفیت الزم، توانایي خرید یک گیلو گاز مایع 
را هم ندارند. بنابراین، به نظر مي رسد که امسال زمستان 
دردناکي در پیش است؛ زیرا نبود برق و افزایش قیمت 
گرفت.  خواهد  را  بي بضاعت  مرم  جان  سوخت،  بهاي 
حاال پرسش اساسي این است که چرا همه ساله در چنین 
موسمي یعني آستانۀ زمستان، به یک باره گي پرچوي هاي 
برق عملي مي شود و در پهلوي دیگر، بهاي مواد سوخت 

باال مي رود؟ 
مردم باور دارند که ایجاد این نوع وضعیت، بسته گي به 
برخي بازي هاي بي رحمانه یي دارد که صاحبان سکتورهاي 
برق و گاز براي سودجویِي بیشتر سامان مي دهند؛ زیرا 
و  شرکت ها  توسط  برق  و  گاز  انحصار  مردم،  باور  به 
کمپني هاي مشخص، سبب ایجاد چنین مشکالتي شده و 
دولت نمی تواند در این میانه، وضعیت بازار را به گونۀ 

الزمِ آن نظارت و کنترل کند.
 اگرچه مقام ها در حکومت افغانستان هر از گاهي دربارۀ 
چنین پرسش هایي، پاسخ داده اند که بلند رفتن بهاي مواد 
سوختي با چه گونه گي قیمت در بازارهاي جهاني ارتباط 
دارد؛ اما به نظر مي رسد که این نوع استدالل نمي تواند در 
بازار افغانستان منطق خودش را داشته باشد. زیرا بارها 
دیده شده که قیمت تیل و گاز در بازارهاي جهاني کاهش 
نیافته  تغییري  افغانستان  بازار  در  آن ها  قیمت  اما  یافته، 

است. 
بلند  ما، دلیل اصلي  بازارهاي  این نوع فرهنگ رایج در 
فصل  در  خوراکي  حتا  و  سوختي  مواد  بي رویۀ  رفتِن 
زمستان است. از این رو همه ساله صداي مردم بلند مي شود 
کنون هیچ  تا  اما  کند؛  کنترل  را  قمیت ها  باید  که دولت 
اقدام موثري در زمینه صورت نگرفته است و بازرگانان 
سودجو هم با استفاده از فرصت و نیاز مبرمِ مردم، بهاي 
به  باال مي برند و  به شکل دل خواه شان  را  مواد سوختي 
سود  تا  مي سازند  ابزار  را  مردم  اضطرارِي  نیاز  عبارتي، 

بیشتري کمایي کنند.
 شاید براي کسي که معاش خوب و زنده گي عالي داشته 
باشد، افزایش قیمت مواد سوخْت بسیار محسوس نباشد؛ 
اما کساني که حتا به نان خشک محتاج اند، نمي توانند در 

برابر این مصیبت، تاب بیاورند.
به نظر مي رسد یکي از دالیلي که سبب بي توجهي حکومت 
به پرچوي هاي وقت وناوقت برق و افزایش قیمت مواد 
سوختي شده، نوع تعامل شرکت هاي خصوصِي برق و 
گاز و تیل با مسووالن حکومتي است و دیگري، نگاه از 

باال به پایین؛ یعني همه چیز را از منظِر خود دیدن. 
نمي آید، مسووالن  پیاده  از دل  چنان که مي گویند سواره 
مردم  مشکالت  نیز  مجلس...  نماینده گان  و  حکومتي 
حس  زمستان،  سوزان  سرماي  در  را  نادار  و  بي چاره 

نمي کنند.
تا  مي کنند  مراجعه  رسانه ها  به  ناگزیر  مردم  این رو،  از 
آن ها مسأله را به گوش حکومت، مجلس نماینده گان و 
دیگر نهادهاي مدني برسانند تا در این زمینه توجه الزم 
نمایند. هم چنان مسوولیت علماي دیني است  اِعمال  را 
که از فراز منبرهاي شان، آگاهي دهي کنند تا بازرگانان از 

احتکار، کم فروشي و گران فروشي پرهیز کنند.

پرچوي هاي برق و افزایش 
نرخ مواد سوختي

سه مسأله یی که دولت افغانستان 
به عنوان پیش شرط برای امضای 
چنین توافق نامه یی به جانب 
پاکستان فرستاده است، به هیچ 
صورت نمی تواند بسنده تلقی 
شود. حداقل در ده سال گذشته 
خواست های اصلی جامعة جهانی 
و افغانستان از پاکستان حول 
این سه محور تعریف شده است. 
مبارزه با تروریسم بحثی چنان 
کالن دامن است که نمی توان 
مطمین بود که راهکارهای آن 
بر چه اصولی استوار مي باشد و 
چه گونه می تواند دولت پاکستان با 
این پدیده مبارزه کند



که  است  داده  هشدار  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  کی مون،  بان 
شرق  حوالی  در  اشغالی  مناطق  در  اسراییل  بیشتر  شهرک سازی 
روند  به  مهلک«  »ضربه یی  می تواند  غربی  کرانه  و  بیت المقدس 

مذاکرات صلح در منطقه وارد کند.
شرق  ساکن  فلسطینیان  اسراییل(  طرح  این  )با  که  گفت  او 
بیت المقدس احتماال به طور کامل از بقیه فلسطینی ها در کرانه غربی 

جدا می افتند.
متحد  ملل  آن که مجمع عمومی سازمان  از  بعد  از یک روز  کمتر 
جایگاه فلسطین را از یک »ناظر دائم« به یک »دولت ناظر غیرعضو« 
ارتقاء داد، اسراییل اعالم کرد که سه هزار واحد مسکونی جدید در 

این منطقه احداث می کند.
عملیات  که  است  گفته  اسراییل  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 

ساخت وساز و احداث این واحدها را دنبال خواهد کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه یی »ناامیدی و نگرانی عمیق« خود 
مسکونی  واحدهای  احداث  برای  اسراییل  برنامه های  به  نسبت  را 

جدید در شرق بیت المقدس و کرانه غربی ابراز کرد.
او گفت که اجرای چنین طرحی »به منزله وارد کردن ضربه یی مهلک 
به آخرین فرصت های احتمالی برای توافق بر سر ایجاد دو کشور 

مستقل است.«
مقامات امریکا هم پیش از این هشدار داده بودند که این طرح جدید 

اسراییل می تواند از سرگیری مذاکرات صلح را دشوارتر کند.
گفت  نیز  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  اشتون،  کاترین 
شدت  »به  )اسراییل(  گسترده  ساخت وسازهای  چشم انداز  که 

نگران کننده« است.
خواهان  نیز  فلسطینی  خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود 
توقف شهرک سازی اسراییل و بازگشت دو طرف بر سر میز مذاکره 

شده است.
با این حال، بنیامین نتانیاهو در نشست دیروز هیات دولت اسراییل از 

واکنش های بین المللی به شهرک سازی های اسراییل انتقاد کرد.
و  داد  ادامه خواهیم  را  بیت المقدس  در  »ما ساخت وساز  گفت:  او 
استراتژیک  منافع  به  نقشه مربوط  مناطقی که در  تمام  همینطور در 

اسراییل قرار دارند.«
شد  خواهد  باعث  اسراییل  جدید  طرح  که  می گویند  فلسطینی ها 
یک  احتمالی  تشکیل  برای  که  شود  دوپاره  فلسطینی نشین  مناطق 

کشور یکپارچه فلسطین در آینده، می تواند مشکل آفرین باشد.
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بررسی وضعیت مسلمانان در میانمار

سوی  به  میانمار  دولت  گذار  مرحله  آغاز  با  همزمان 
مقام های  شده،  آغاز  گذشته  سال  از  که  دموکراسی 
را  گسترده ای  عملیات  کشور  این  غرب  در  مهاجرت 
تحت حفاظت پلیس آغاز کرده اند تا به بزرگترین سئوالی 
که دولت میانمار با آن مواجه است، پاسخ گویند؛ سئوالی 
که به ناآرامی های شدید میان فرقه های بودایی راخین و 
مسلمانان روهینجا مربوط می شود: چه کسی حق دارد که 

شهروند میانمار باشد و چه کسی چنین حقی را ندارد؟
گروهی از خبرنگاران آسوشیتدپرس که اخیراً به روستای 
متوجه  کرده اند،  سفر  میانمار  غرب  در  ماو«  تت  »سین 
اقداماتی  این کشور  مقام های مهاجرت دولت  شدند که 
حساس و شبیه به سرشماری را با هدف کنترل جمعیت 
انجام  می کنند،  زنده گی  روستا  دراین  که  مسلمانانی 

می دهند.
محل  و  تاریخ  درباره  را  اطالعاتی  سرشماری  ماموران 
تولد و جزئیات ضروری و بسیار مهم زنده گی و مرگ 

سه نسل از هر خانواده را جمع آوری می کردند.
این اقدام بدون اطالع عمومی از تاریخ هشتم نوامبر از 
شهر کوچک »پاکتاو« که روستای سین تت ماو نیز در آن 

واقع شده، آغاز شده است.
صورت  »راخین«  والیت  سراسر  در  نهایتا  اقدام  این 
طی  که  است  ساحلی  منطقه یی  راخین  والیت  می گیرد. 
درگیری های پنج ماه اخیر نزدیک به 2۰۰ تن در آن کشته 
شده اند و بیش از ۱۱۰ هزار تن که بیشتر آن ها مسلمان 

بودند از این والیت گریخته اند.
»پروژه  به  موسوم  تایلند  در  مستقر  حمایتی  گروه  یک 
قطع  به طور  این عملیات  نتایج  که  داده  آرکان« هشدار 
می کند.  منتفی  را  روهینجا  مسلمانان  شهروندی  حقوق 
مسلمانان روهینجا سال هاست که از تبعیض رنج می برند 
و عمدتا به عنوان خارجی هایی از کشور بنگالدش تلقی 

می شوند.
این  می کنند،  زنده گی  ماو  تت  سین  در  که  مسلمانانی 
نشده  اعالم  آنها  به  گفته اند  و  کرده  ابراز  را  نگرانی ها 

سرشماری به چه منظور صورت گرفته است.
زاد وین، یکی از مسلمانان ۳4 ساله که به گفته خودش 
روستای  این  در  تاکنون   ۱۹۱۸ سال  از  وی  خانواده 
ما  که  چیزی  گفت:  می کرده اند،  زنده گی  دورافتاده 
اینجا  در  ما  نمی خواهند  آن ها  که  است  این  می دانیم 

زنده گی کنیم.

راخین  میائینگ، سخنگوی والیت  در همین حال، وین 
گفت: تاکنون بیش از 2۰۰۰ خانواده مسلمان سرشماری 
شده اند اما تاکنون هیچ شهروند غیرقانونی گزارش نشده 

است.
درخصوص  اقدامی  چه  نیست  مشخص  وجود،  این  با 
می کنند،  زنده گی  منطقه  این  در  غیرقانونی  که  افرادی 

صورت می گیرد.
آیا  که  این سئوال  به  پاسخ  از  راخین  سخنگوی والیت 
کرد.  امتناع  خیر،  یا  می شوند  اخراج  کشور  این  از  آنها 
بارها  تایلند  جمله  از  دیگری  کشورهای  و  بنگلدیش 

پناهندگان روهینجا را به میانمار بازگردانده اند.
حساسیت  همین  از  میانمار  در  نیز  دیگر  مساله  چند 

برخوردار است.
علیه  را  ملی گرایانه ای  شدید  خشم  درگیری ها،  این 
اکثریت  که  چرا  است؛  برانگیخته  روهینجا  مسلمانان 
تا  دارند  قصد  مسلمانان  این  که  معتقدند  بوداییان 
عقاید  و  درآورده  خودشان  تصرف  به  را  سرزمین  این 
به  میانمار  اخیر  گذار  دهند.  ترویج  آنجا  در  را  اسالمی 
باز کرده  سوی دموکراسی راهی را برای راهبان بودایی 
فعالیت هایی  عنوان  به  را  روهینجایی  ضد  تظاهرات  تا 
درخصوص آزادی بیان برپا کرده و سایت های اینترنتی را 
با استفاده از اقدامات شدید ضد روهینجایی اشباع کنند.

جامعه  بقایای  دارد،  نام  »پاکتاو«  که  مجاور  شهر  در 
نمایان  داشت،  وجود  شهر  این  در  زمانی  که  مسلمانان 
است؛ خانه هایی که به آتش کشیده شده و درختان نخل 
روی  بر  شده  کشیده  نقاشی های  شده اند.  سوزانده  که 
دیوار مسجدی که تخریب شده نشان از انزجار بوداییان 
مسجد  این  دیوار  روی  بر  می دهد.  منطقه  مسلمانان  از 
نوشته شده بود که »راخین ها خون کاالرها را می خورند«، 
در زبان میانماری »کاالر« صفت و لفظی موهن است که 

برای مسلمانان استفاده می شود.
در  میانمار  اصالح طلب  جمهوری  رییس  سین،  تین 
تابستان با لحنی تند گفته بود: پذیرش مسلمانان روهینجا 
ممکن  غیر  امری  نمی شوند،  محسوب  ما  از  جزئی  که 

است.
اما وی در ماه جاری میالدی در نامه یی به سازمان ملل 
در  بار  نخستین  برای  را  جدیدی  حقوق  تا  شد  متعهد 

خصوص مسلمانان روهینجا در میانمار در نظر بگیرد.
نامه رییس جمهوری میانمار نوشت، دولتش به  این  در 

مسایل بحث برانگیز درخصوص اعطای حق شهروندی و 
استقرار دوباره جمعیتی که بی خانمان شده اند، می پردازد 

اما در این باره زمان دقیقی را اعالم نکرد.
براساس قانون، هرکس که جدش پیش از استقالل میانمار 
در سال ۱۹4۸ در این کشور زنده گی کرده باشد، حق این 
را دارد که برای شهروندی در میانمار درخواست بدهد 
نمی توانند  روهینجا  مسلمانان  از  بسیاری  عمل  در  اما 
مسافرت  اجازه  آنها حتی  دهند.  ارایه  درخواستی  چنین 

یا ازدواج هم ندارند.
بسیاری از مسلمانان روهینجا در زمانی که میانمار تحت 
استعمار انگلیس بود به میانمار مهاجرت کردند و به دلیل 
میانمار  قومی  گروه های  سایر  از  تیره تر  پوستشان  آنکه 
شبیه  بسیار  می کنند،  صحبت  بنگالی  لهجه  به  و  است 

مسلمانان بنگالدشی هستند.
تبعیض های  بشری،  حقوق  گروه های  گزارش  براساس 
کردن  پیدا  سرشماری  این  در  تا  شده  باعث  موجود 
مدارک مهم مانند گواهی تولد بسیار دشوار شود. همچنین 
تابعیت  قبول   ،۱۹۸2 مصوب  شهروندی  قانون  براساس 
مسلمانان روهینجا در میانمار سخت شده است چرا که 
این افراد جزئی از ۱۳5 قومیت به رسمیت شناخته شده 
بنگالدش  طرفی،  از  نمی آیند.  به حساب  کشور  این  در 
نیز آنها را نمی پذیرد و این امر باعث شده تا مسلمانان 
روهینجا بی خانمان باشند. براساس آمارهای سازمان ملل 

هم اکنون جمعیت این افراد ۸۰۰ هزار تن است.
به  است،  مناقشه  مورد  نیز خود  روهینجا  واژه  همچنین 
طوری که بوداییان میانمار این افراد را بعنوان یک گروه 
مستقل قومی قبول ندارند و بجای آن این مسلمانان را 
به  افراد  این  که  معتقدند  میانماری ها  می نامند.  »بنگالی« 

صورت غیرقانونی از بنگالدش وارد میانمار شده اند.
در حالی که برخی از مسلمانان روهینجا نسل هاست که 
در میانمار زنده گی می کنند و مدارکی نیز برای اثبات این 
قضیه وجود دارد، اما عده دیگری نیز به تازگی به میانمار 
آمده اند. البته میان این دو گروه تفاوت اندکی وجود دارد. 
مسلمانان   ۱۹۸۳ سال  به  مربوط  سرشماری  آخرین  در 

روهینجا سرشماری نشدند.
در مکان هایی چون سیت تت ماو، ریش سفیدان بودایی 
انفجار جمعیت  باعث  این مسلمانان  معتقدند که وجود 
شده و این امر باعث نگرانی است چرا که در ۷۰ سال 
این  در  روهینجا  مسلمان   ۱۰۰ و  بودایی  هزار  تنها  قبل 
روهینجاها  تعداد  هم اکنون  اما  می کردند  زنده گی  منطقه 

4۰۰۰ نسبت به ۱۹۰۰ بودایی است.

با  خود  مصاحبه های  در  روهینجا  مسلمانان  از  برخی 
از  پیش  که  کردند  اعالم  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
آنها  به  میانمار  مقام های  میالدی،   2۰۱۰ سال  انتخابات 
این  اعطای  بوسیله  تا  بودند  داده  ملی  ثبت  کارت های 
اما  بیاورند  دست  به  را  روهینجاها  حمایت  کارت ها 
برای حق  کارت  این  بود:  شده  نوشته  کارت ها  این  در 

شهروندی نیست.
با این حال بسیاری از مسلمانان روهینجا در مصاحبه های 
کردند  شکایت  مساله  این  از  آسوشیتدپرس  با  خود 
جزو  را  آنها  که  نیستند  حاضر  سرشماری  مقامات  که 
روهینجایی ها طبقه بندی کنند چرا که معتقدند »روهینجا 

وجود خارجی ندارد.««

هشدار بان کی مون از ادامۀ 
شهرک سازی اسراییل

www.mandegardaily.com

دولت اوکراین استعفا کرد
بحران سیاسی و قانونی مصر با تشدید مواضع قضات 
و  شد  جدیدی  چالش  وارد  جمهوری  ریاست  علیه 
بر  نظارت  از  که  کردند  اعالم  دادگاه های مصر  قضات 
یک همه پرسی در مورد پیش نویس قانون اساسی جدید 
برگزار شود،  هفته  دو  است ظرف  قرار  که  این کشور 

خودداری خواهند کرد.
تصمیم باشگاه قضات در پی رویارویی میان دادگاه عالی 
قانون اساسی مصر و حامیان اسالم گرای محمد مرسی، 

رییس جمهور این کشور اتخاذ می شود.
مصر  اساسی  قانون  عالی  دیوان  که  حالیست  در  این 
فعالیت خود را تا اطالع ثانوی به حالت تعلیق درآورد 
و این در واکنش به تظاهرات اعضای اخوان المسلمین 
و  دیوان  مقر  محاصره  و  اسالم گرا  گروه های  و  مصر 
آن  از  پس  و  دیوان  مقر  به  قضات  ورود  از  ممانعت 
بود که از حکم اعضای این دادگاه در مورد مشروعیت 
نهادی که قانون اساسی جدید را تدوین می کند، ممانعت 

به عمل آمد.
گروه های مخالف تظاهراتی را امروز سه شنبه علیه این 
همه پرسی خواستار شده  و اعالم کردند که به سمت 

مقر ریاست جمهوری خواهند رفت.
مخالفان تظاهرات میلیونی خود را به نام »هشدار نهایی« 

برگزار خواهند کرد.
آنها گفتند که مرسی قول خود را برای عدم برگزاری 
شکسته  ملی  اجماع  یک  ایجاد  از  پیش  تا  پرسی  همه 

است.

ائتالفی از گروه های مخالف در بیانیه یی نوشتند: جبهه 
رهایی ملی اقدام غیرمسووالنه رییس جمهوری در اعالم 
برنامه برگزاری همه پرسی در مورد یک قانون اساسی 
نامشروع که از سوی بخش بزرگی از مردم کشورش رد 

شده را محکوم می کند.
جدید  اساسی  قانون  پیش نویس  که  معتقدند  مخالفان 

آزادی های بنیادی مردم را تضعیف می کند.
حزب  مرسی،  میان  تنش  نشانگر  تحوالت  تازه ترین 
اخوان المسلمین و هواداران آن از یک سو و مخالفان 
دیگر  طرف  از  قضایی  دستگاه  و  او  سکوالر  عمدتا 

است.
ساعاتی پس از آنکه دادگاه عالی قانون اساسی فعالیتش 
را به حالت تعلیق درآورد، باشگاه قضات که نمایندگی 
که  دارد، گفت  به عهده  را  این حرفه در سراسر مصر 
بر  نظارت  برای  خود  سنتی  نقش  ایفای  از  قضات 

رفراندوم خودداری خواهند کرد.
پیشتر روز یکشنبه را »سیاه  قانون اساسی  دادگاه عالی 
ترین روز در تاریخ نظام قضایی مصر« توصیف کرد چرا 
که تظاهرکنندگان اسالم گرا مانع تشکیل جلسه قضات 

شدند.

ی  ر ییس جمهو ر
اوکراین روز دوشنبه 
درخواست  با 
میکوال  استعفای 
آزاروف، نخست وزیر 
دولتش  و  این کشور 

موافقت کرد.
گزارش  به 
رویترز،  خبرگزاری 
یانوکوویچ،  ویکتور 
ی  ر ییس جمهو ر

کابینۀ  به  اوکراین 
تا  گفت  مستعفی 
سرپرستی  موقتًا 
بر  را  خود  نهادهای 

عهده بگیرند.
اعضای  از  شماری 
پارلمان  به  اکتبر   2۸ انتخابات  در  آزاروف  جمله  از  اوکراین  دولت 
اوکراین راه یافتند و از همان زمان انتظار می رفت که آنها از سمت های 

کابینه خود استعفا دهند.
آزاروف در مدت دو سال و نیم که رهبری دولت را بر عهده داشت 
به سختی تالش کرد تا اقتصاد بدهکار اوکراین را احیا کند چرا که در 
رکود سال 2۰۰۹ به شدت آسیب دیده بود اما نرخ رشد بار دیگر در 
سال جاری به شدت کاهش یافت و همین امر ضربه یی به صادرات 

فوالد اوکراین وارد کرد.
مذاکرات  مقدم  خط  در  همچنین  اوکراین  مستعفی  نخست وزیر 
محسوب  کشور  این  انرژی  تامین کننده  بزرگترین  که  بود  روسیه  با 
قیمت  تا  کند  متقاعد  را  مسکو  دولت  تا  کرد  تالش  وی  می شود. 

خطوط استراتژیک گاز طبیعی را کاهش دهد.
بازارهای  باالی روسیه موجب رکود  قیمت  اوکراین  به گفته دولت 

اوکراین و ضربه به اقتصاد این کشور است.

اسوشیتدپرس                     

»هشدار نهایی« به مرسی
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        خواجه بشيراحمد انصاری

و  امامت  بحث  حنفی،  دانشمندان 
مطرح  عقیده  کتاب هاي  در  را  رهبري 
عقیده  کتاب  معتبرترین  و  ساخته 
را  خود  طالبان  که  احناف  مذهب  در 
بدان منسوب می دانند، عقیدۀ طحاوی 
در  طحاوي  است.  م(   ۸52-۹۳۳(
الخروج  نری  »وال  می گوید:  این باره 
جاروا  إن  و  أمرنا  والۀ  و  أئمتنا  علی 
من  یدا  ننزع  ال  و  علیهم  ندعوا  ال  و 
طاعتهم«.  یعنی: »ما سرکشی در برابر 
زمام داران خویش را ولو که ستم پیشه 
نمایند، جایز نمی دانیم. ما در حق آن ها 
دعای بد نمی کنیم و نه از اطاعت آن ها 
ابوالحسن  امام  می نماییم«.  سرپیچی 
امام  را  وي  که   )۸۷4-۹۳۶( اشعري 
نامند، می گوید:  اهل سنت و جماعت 
»ویرون الدعاء ألئمۀ المسلمین بالصالح 
و أن ال یخرجوا علیهم بالسیف«.  یعنی: 
»اهل سنت برای رهبران دولت اسالمی 
دعای خیر نموده و به رخ شان شمشیر 

نمی کشند«. امام بزدوي از نظریه پردازان 
فقه حنفي گوید: »اذا فسق االمام یجب 
الخروج  یجوز  ال  و  بالتوبۀ،  له  الدعاء 
و  الفتن  إثارۀ  الخروج  في  ألن  علیه 
که  معنی  این  به  العالم«.    في  الفساد 
»اگر امیر فسق پیشه نمود، باید برایش 
دعا نمود تا توبه نماید و جایز نیست تا 
در برابرش سالح کشید، زیرا عصیان و 
سرکشی در برابر او زمینه را برای فتنه 
و فساد آماده خواهد نمود«. بزدوي در 
جاي دیگري گوید: »االمام اذا جار أو 
فسق ال ینعزل عند أصحاب أبي حنیفۀ، 
وهو المذهب المروي«.   به این مفهوم 
فسق  راه  یا  و  نمود  ستم  امیر  اگر  که 
در پیش گرفت، به باور اتباع ابوحنیفه 
عزل نمی شود و مذهب حنفی در این 
می باشد.  متکي  رأی  همین  بر  زمینه 
فراموش  نباید  را  نکته  یک  این جا  در 
نمود و آن این که پیامبر اسالم مقاومت 
صلح آمیز و یا سخن از حق و عدالت 
در برابر زمام داران ستم پیشه را بهترین 

جهادها خوانده است.  همان طوري که 
فقهاي بزرگ و مجتهدان نام دار تاریخ 
مسلمین گفته اند؛ جنگ مسلحانه نه تنها 
که رفع فساد نخواهد نمود، بلکه منجر 

به فتنه یي بزرگ تر خواهد شد. 
سال  سي  اسالمي  گروه هاي  مصر  در 
پیش رییس جمهور آن کشور را ترور 
براي  را  زمینه  ترور  آن  ولي  نمودند، 
نظامِي  و  ستم پیشه تر  زمام داري  آمدن 
جنبش  آن که  تا  نمود،  آماده  فاسدتر 
بغاوت  و  گرفت  جوشیدن  عربي  بهار 
»جهاد  به  را  خود  جاي  مسلحانه 
جهاد  که  ساخت  ثابت  و  داد  سخن« 
بُران تر از هر سالِح  تیِغ زبان  سخن و 
دیگري در برابر زمام داران خودکامه و 
لجام گسیخته است. جهاد سخن، جامعه 
را در برابر ستم بسیج نموده و افکار را 
آماده مي سازد؛ زیرا تا زماني که افکار 
عمومي آماده نشوند و عصیاني منظم و 
مدني طرح نگردد، آوردن تحولي مثبت 
کاري ساده نخواهد بود. تاریخ اسالمي 

شاهد است به هر اندازه یي که جنگ در 
گرفته،  مسلمان شدت  زمام داران  برابر 
دور  اسالم  از  جامعه  اندازه  همان  به 

شده است. 
چنان  زمام داران  با  دشمنی  در  خوارج 
گروه  عوفیۀ  شاخۀ  که  رفتند  پیش 
گروه هاي  برخي  و  خوارج  بیهسیۀ 
دیگِر آن ها نه تنها زمام داران ستم پیشۀ 
مسلمان، بلکه رعیت مظلوم دولت شان 
کدام  این که  می نمودند.   تکفیر  نیز  را 
کدام  و  است  ستم پیشه  زمام داری 
تابع  می تواند  نیست،  ستم پیشه  یکی 
و  افراد  که  باشد  لغزنده یی  معیارهای 
گروه های مختلفي مي توانند از زوایاي 
اقامۀ حجت  و  نگریسته  بدان  مختلف 
خطرناکی  حکم  چنین  طرح  نمایند. 
و  مفصل  نظریات  فقدان  و  یک سو  از 
منسجم سیاسی از سوی دیگر و افزودن 
عاطفه، تهور و احساسات آتشین بر آن 
از دیگرطرف کافی ست تا هر جامعه یی 
جنگ،  تسلسل  و  دور  گردونۀ  در  را 

قرار دهد؛  بی ثباتِی همیشه گي  انتقام و 
کاري که خوارج قدیم و جدید انجام 

داده اند. 
غرب  جنوب  در  طالبان  که  هنگامي 
در  حکومتی  شدند،  ظاهر  افغانستان 
سقوط  اثر  در  که  داشت  وجود  کابل 
تشکیل  نجیب  اهلل  کمونیستی  رژیم 
شده بود و در رأِس آن یکی از رهبران 
طالبان  داشت.  قرار  مجاهدین  احزاب 
نظر  از  این که دولت مذکور  به حجت 
دیني خالهایي داشته و نتوانسته است 
اسالم و یا برداشتی را که آن ها از اسالم 
برابرش سالح  در  نماید،  پیاده  داشتند 
می شود  مطرح  که  پرسشی  برداشتند. 
این است که بغاوت در برابر زمام داراني 
خویش  دولت  و  مسلمان  را  خود  که 
اصول  با  چه قدر  می نامند،  اسالمی  را 
دیدگاه های  و  فقه حنفي  و  اهل سنت 
دیوبند تطابق و هم خواني دارد؟ در آن 
زمان که هم کشورهاي همسایه و هم 
برنامه یي  روز  هر  بیروني  قدرت هاي 
را  گروهي  کشور  هر  و  مي چیدند 
نمودند  ظهور  طالبان  مي نمود،  تقویت 
صحنه هاي  مشابِه  مناسبت هایي  در  تا 
در  »رابن هود«  کارنامه هاي  و  هالیوود 
برابر گروه هاي مسلح بایستند؛ حرکتي 
از سوي دولت آن زمان و رهبري  که 
آن تأیید گردید، ولي سپس معلوم شد 
چیدن  بر  گروه  این  اساسِي  هدف  که 
بساط همان حکومتي بود که طالبان را 
در فعالیت هاي شان تأیید نموده بود. با 
وقت  حکومت  توانستند  طالبان  آن که 
برانند، ولي سیل خون  پایتخت  از   را 
ماجراجویي هاي  و  نگردید  متوقف 
ایتالف فرزندان فکرِي خوارج قدیم و 
 2۰۰۱ سال  سپتمبر  یازدهم  در  جدید 
و  ویرانه  کشور  دروازه هاي  میالدي، 
بي نواي افغانستان را به روي نیروهاي 
سازمان هاي  و  خارجي  کشور  ده ها 

گوناگون قدرت هاي بزرگ باز نمود. 
سیاسي  جنبش  دیدگاه هاي  به  توجه 
قدرت،  با  رابطه  در  طالبان  دیني  ـ 
تبارشناسِي  زمینۀ  در  روش  مهم ترین 
نخستین  زیرا  بود؛  خواهد  گروه  این 
اعتقادي  مذاهب  اساس  که  مسأله یي 
و  گردید  مسلمانان  تاریخ  در  فقهي  و 
امثال آن را  شیعه و سنی و خوارج و 
به وجود آورد، همین مسالۀ قدرت و 
آن  با  تعامل  و  جامعه  سیاسِي  زعامت 

بود. 
در مسالۀ یورش بر زمام داران مسلمان، 
در میان دیدگاه خوارج عربِی قرن اول 
هجری و خوارج افغانِی قرن چهاردهم 
نمي توان  تفاوتی  هیچ گونه  هجری، 

دید. 

زد و خوردهای خونین
یک  دور  به  مجاهدین  مختلف  گروه های  کنر،  اسالمی  امارت  تشکیل  از  پس 
تاسیس  را  واحد  اداره یي  و  شدند  جمع  بود،  آن ها  همۀ  از  متشکل  که  شورا 
کردند. امارت اسالمی کنر توانست که امنیت را تامین کند و در راه بازسازی، 
تعلیم و تربیه و امور صحی و بسا مسایل دیگر دست به کار شود؛ اما این آرامش 
دیری نپایید و درگیری میان عده یی از قوماندانان وابسته به احزاب جهادی در 

ولسوالی های شیگل و سرکانی آغاز گردید.
قباًل شورای اسالمی کنر فیصله نموده بود که تمام مسایل اختالفی باید از طریق 
اگر  که  بودند  نساخته  واضح  کنر  مسوولین  گردد.  حل وفصل  اسالمی  امارت 
قوماندانی یک گروه به گروه دیگر بپیوندد، آیا تنظیم مربوطه اش حق برطرفِی 
او را دارد؟ از طرف دیگر، قوماندانان تا چه حد وابسته به تنظیم شان هستند و 
آیا رهبری تنظیم می تواند قوماندان را عوض کند؟ این مشکلی بود که امارت 
اسالمی کنر نتوانسته بود به آن پاسخ بدهد. بنابران، زمانی که عده یی از گروه ها 
می خواستند که قوماندان شان را تبدیل نمایند، با مشکل امارت اسالمی مواجه 
اسالمی  امارت  در  را  حساس  پست های  قوماندانان  از  بعضی  زیرا  می شدند؛ 

داشتند.
مشکل اداری و عدم تجربۀ کافی، سبب شد که والیت کنر به زودی دست خوش 
بی نظمی و هرج ومرج گردد؛ اما این هرج ومرج زمانی به جنگ وخیم تبدیل شد 
که حزب اسالمی برخی از مراکز خویش را که قوماندانان آن ها با امارت اسالمی 
تعهد کرده بودند، پس گرفت. اما این قوماندانان به امارت اسالمی تعهد بسته 

بودند و بر اساس فیصلۀ امارت مجبور بودند که از آن ها دفاع کنند.
این  بلندپایه گان  از  یکی  و  جمیل الرحمن  مولوی  برادرزادۀ  روح اهلل  حاجی 
»افراد  زدوخورد  دانست:  این  مسوول  را  اسالمی  مصاحبه یی حزب  در  گروه، 
حزب اسالمی در نواحی نوآباد، ساالرباغ و شیگل باالی مراکز ما حمله کرده و 
قرارگاه های آن ها را تصرف کردند. آن ها به امارت اسالمی شکایت کرده گفتند 
اگر امارت اسالمی قرارگاه های ما را دوباره باز نگرداند و یا در مساله مداخله 
امارت  می شویم.  کشته  یا  و  می کشیم  یا  می شویم  اقدام  داخل  خود  ما  نکند، 
اسالمی داخل اقدام شد و افراد امنیتی خویش را نزد ما فرستاد و داخل مذاکره 
شد تا مراکز سایرین را دوباره به آن ها بدهند. امارت به حزب اسالمی گفت هر 
تنظیم آزاد است تا فعالیت های سیاسی خویش را به پیش ببرد، اما تامین امنیت 
و نظم و تطبیق شریعت مربوط امارت است و امارت مجبور است تا در این راه 

اقدام کند.« )۳4(
حزب  پایگاه های  توانست  اسالمی  امارت  و  پیوست  وقوع  به  خونین  جنگي 
اسالمی را دوباره تصرف کند، ولی عده یی از این قرارگاه ها در کنترول حزب 

اسالمی باقی ماند و صلح نسبتًا موقت برقرار گردید.
»به تاریخ ۱۷ ماه می سال ۱۹۹۱، یکی از قوماندانان حزب اسالمی مولوی یونس 
خالص، به نام شمس الدین خان، از طرف امارت اسالمی کنر مسوول امنیت شهر 
چغه سرای و اطراف آن گردید. نام برده در آخرین ساعات شب از منطقۀ ناوه پاس 
نزدیکی فرقۀ حضرت عباس مربوط  از  بود و هنوز  به طرف شهر در حرکت 
حزب اسالمی انجنیر گلبدین حکمتیار، نگذشته بود که مورد حمله قرار گرفت 
و سه تن از محافظیِن او کشته شدند. به مجرد رسیدن خبر حمله باالی محافظین 
والیتی، امارت اسالمی افراد بیشتري را برای دستگیری دزدان فرستاد، ولی زمانی 
که افراد ما نزدیک فرقۀ حضرت عباس شدند، افراد حزب اسالمی در مواضع 
و دزدان به قرارگاه حزب رفته بودند. ما از مقامات حزب اسالمی خواستیم تا 
حمله کننده گان را به شریعت بسپارند و کمیتۀ قضایی امارت باید در مورد آن ها 

تصمیم بگیرد، اما حزب اسالمی این پیشنهاد را نپذیرفت.« )۳5(
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  بخش نخست
از  گوشه یی  به  تا  است  آن  بر  سعی  جستار  این  در 
دیدگاه های ابن سینا در زمینۀ زیبایی شناسی متون ادبی، 
مفهوم  از  درستی  تعریف  دادن  دست  به  شود.  اشاره 
زمینه  این  در  باید  که  است  گامی  نخستین  زیبایی، 
برداشته شود، اما واقعیت این گونه است که در طول 
تاریخ، هر کس »زیبایی« را به گونه یی خاص تعریف 

کرده است. 
با بررسی تعاریفی که از زیبایی داده شده، درمی یابیم که 
در تعریف زیبایی با دو دیدگاه کلی مواجه ایم؛ گروهی 
زیبایی را امری ذهنی subjective می دانند و معتقد 
اند که زیبایی آن کیفیتی است که ذهن انسان در برابر 
محسوسات از خود ایجاد می کند و گروه دوم زیبایی 
را یکی از صفات عینی موجودات می پندارند و معتقد 
کمک  به  انسان  ذهن  که  است  صفتی  زیبایی،  که  اند 
قواعد و اصول معینی آن را درک می کند. این ها زیبایی 
را جزو امور عینی و بیرونی objective برمی شمردند. 
به  و  است  هنر«  ماهوی  »محور  زیبایی  حال،  هر  در 
دست دادن تعریف دقیقی از آن، مقوله یی است که در 
طول تاریخ فکری بشر، پیوسته ذهن صاحب نظران را 

به خود مشغول کرده است. 
  تاریخچۀ زیباشناسی در غرب 

افالطون  آرای  با  غرب  در  زیباشناسی  تاریخچۀ 
محسوب  علم  این  بانی  که  ارسطو  به خصوص  و 
و  فلوطین  وسیلۀ  به  آن  از  پس  و  شد  آغاز  می شود، 
اگوستین  از جمله سنت  مسیحی  روحانیون  از  برخی 
نیز  پیدا کرد. در دورۀ رنسانس  ادامه  و سنت توماس 
این  پیدایش حرکت های نو و اساسی در زمینۀ  شاهد 
ارتباط  به دلیل  این که در قرن هجدهم  تا  علم هستیم 
این  منطق،  و  فلسفه  با  غرب  زیبایی شناسی  تنگاتنگ 
وسیلۀ شخصی  به  علمی  عنوان یک شاخۀ  به  مبحث 
کانت  افکار  و  کرد  پیدا  رسمیت  »باومگارتن«  نام  به 
دستگاه  وارد  بیشتر  هرچه  را  زیبایی شناسی  هگل  و 
کردن  زمینی  با  انگلس  و  مارکس  کرد. سپس  فلسفی 
تداوم  را  علم  از  شاخه  این  زیبایی شناسی،  مفاهیم 
بخشیدند. پس از آن ها نیز مکتب های ادبی مدرنیسم، 
سورریالیسم و رمانتیسم به ارایۀ نظریاتی در این باب 
آغاز  نقطۀ  را  »هگل«  منتقدان،  از  بسیاری  پرداختند. 
زیبایی شناسی مدرن می دانند و پیروان او را به دو گروه 
اگزیستانسیالیست ها و مارکسیست ها تقسیم می کنند که 
از پیروان گروه اول می توان به هایدگر و سارتر و از 
طرف داران گروه دوم می توان به لوکاچ و طرف داران 

انگلس اشاره کرد. 
  زیباشناسی در ایران باستان 

باستان  ایران  در  زیبایی شناسی  تاریخچۀ  دربارۀ  اما  و 
می توان گفت که به احتمال زیاد در ایران قبل از اسالم 
این مقوله مطرح بوده و به خصوص در عهد ساسانیان 
که ایرانیان از فن شعر و خطابۀ ارسطو مطلع می شوند، 
توجه آن ها به این شاخه از علم بیش تر می شود. عالوه 
بر آن، توصیه های مؤکد اوستا و کتیبه های هخامنشی 
بر رعایت موازین اخالقی، همراه با داستان هایی که از 
کتب قدیمی به دست آمده، وجود نوعی نقد اخالقی 
را در ایران قبل از اسالم به اثبات می رساند. بنابراین، 
ادبی،  آثار  و  اشعار  معانی  بر  پارسی زبان ها  حساسیت 

امری دیرینه است که تاکنون نیز شاهد آن هستیم. 
  زیباشناسی در ایران پس از اسالم 

ه.ق(   2۶۰  –  ۳۳۹( »فارابی«  اسالم،  از  پس  ایران  در 
را  زیبایی شناسی  بحث  که  است  کسانی  نخستین  از 
به خصوص در هنر و خاصه در موسیقی مطرح می کند و 
به نظر می رسد که او مهم ترین اصل را در زیبایی شناسی 
وی  که  گونه یی  به  می داند،  مخاطبان  بر  تأثیر  هنر، 
استادی خود را در نواختن تار زمانی کامل دانست که 
را  آهنگ، شنونده گان  تغییر  با  در مجلس سیف الدوله 
گاهی به خنده، گاهی به گریه و گاهی هم به خواب 
وادار ساخت. هرچند فارابی، خود صاحب نظر و مؤلف 
اما  است،  هنری  زیبایی های  زمینۀ  در  متعددی  کتب 
نمی توان منکر تأثیری که وی از یونانیان پذیرفته شد 
الفاضله«  المدینه  اهل  »آراء  مانند  کتاب هایی  تألیف  و 
و »الجمع بین رأیی افالطون الهی و ارسطو« دلیلی بر 

این مدعاست. 
اروپا  وسطایی  قرون  فلسفۀ  بر  بعدها  فارابی  افکار 
شرق  در  و  گذاشت  جای  بر  خود  از  به سزایی  تأثیر 

تأثیرات  از وی  الصفا«  »ابن سینا« و گروه »اخوان  نیز 
فراوانی پذیرفتند. در میان فارسی زبان ها، پس از فارابی، 
شاهد نظریات ابن سینا در زمینۀ زیبایی شناسی هستیم 
 4 )قرن  الصفا«  »اخوان  گروه  نظریات  شاهد  و سپس 
هجری( هستیم که با تأکید بر مسایل فلسفی سخنانی 

در مورد کالم زیبا و ظاهر و باطن زیبا بیان می کنند. 
دیگر صاحب نظران  از  نیز  ه.ق(   45۰  –  5۰5( غزالی 
زیبایی شناسی است که اصل حسن و جمال را »تناسب« 
است،  متناسب  هرچه  که  است  معتقد  و  می داند 

نمودگاری از جمال آن عالم است. 
از  که  زمانی  نیز  ه.ق(   4۹2  –  525( عین القضات 
زیبایی های قرآن سخن می گوید، مالک درک زیبایی های 
آن را قلب پاک و بی زنگار مخاطب ذکر می کند که این 
بدین  داد؛  تعمیم  ادبی  آثار  سایر  بر  می توان  را  اصل 
معنی که اوج زیبایی از طریق دریافتی که دور از عادت 

و دنیاپرستی باشد، واصل می شود. 
مقاله،  چهار  کتاب  در  ششم(  )قرن  عروضی  نظامی 
تأثیر  در  را  زیبایی  اساسی  محور  فارابی،  هم چون 
شگفت بر مخاطب می داند، تأثیری که می تواند انگیزه 
و محرکی برای کارهای بزرگ باشد و بدین ترتیب او 
نیز سهمی در شناساندن اصول زیبایی شناسی به مردم 

زمان خود دارد. 
نام  به  نیز در رساله یی  54۹ ه.ق(  سهروردی )5۸۷ – 
را  حسن  و  زیبایی  العشاق«  مونس  یا  العشق  »حقیقۀ 
متعلق به فرسوی عالم مادی می داند و معتقد است که 
طالب زیبایی و عشق نخست باید وجود خود را مستعد 
دریافت آن بسازد، سپس به شناخت آن دست خواهد 
یافت. باالخره به نظریات »خواجه نصیرالدین طوسی« 
5۹۷ ه.ق( می رسیم. وی در مقالۀ نهم کتاب   – ۷2۶(
»اساس االقتباس« که یکی از بهترین کتب فنی در زمینۀ 
زبان فارسی است، به ماهیت و منفعت شعر می پردازد 
و نشانۀ شعر زیبا را بسط و قبضی که در روح ایجاد 
می شود، می داند و نظریاتی ابراز می کند که به نحوی 

می توان آن را جوهرۀ زیبایی شناسی به حساب آورد. 
آورد،  دست  به  می توان  فوق  مباحث  از  که  نتیجه یی 
این است که سیر آرا و دیدگاه های زیبایی شناختی از 
داشته،  وجود  پارسی زبان ها  میان  در  کهن  زمان های 
اند  نگریسته  فلسفی  دیدگاه  از  زیبایی  به  گروهی 
برهانی  و  مذهبی  ذوقی،  نقد  را  آن  دیگر  گروهی  و 
زیباشناسی  دیدگاه های  تفاوت  بارزترین  و  اند  کرده 
است. عرفان  »عرفان«  فارسی زبانان و غربی ها  نزد  در 
آن  از  و  می چشد  را  آن  بلکه  نمی اندیشد،  زیبایی  به 
لذت می برد و همین نکته است که باعث ایجاد موجی 
خاص به خصوص از قرن چهارم به بعد در شعر فارسی 

می شود. 
  نظریات ابن سينا در مورد زیبایی شناسی شعر 

مهم ترین متن جهت دست یابی به نقطه نظرهای ابن سینا 
در باب زیبایی های متون ادبی، نهمین قسمت از کتاب 
»الشفاء« در منطق است. با بررسی این منبع، درمی یابیم 
این نوشتار »فن شعر« ارسطو  که اساس کار شیخ در 
است؛ اما نکته قابل تأمل، اجتهاد و ابتکاری است که 
افکار ارسطو از خود نشان داده است.  تبیین  شیخ در 
بنابراین، این مبحث گرچه متأثر از اقوال ارسطوست، 
از افکار شیخ خالی نیست. وی هر جا گفته های ارسطو 
را مطابق با نظریات خود دانسته، عینًا آن را نقل کرده 
و هر جا تفاوتی میان اندیشه های ارسطو و خود قایل 
است.  اشاره کرده  تفاوت  این  به  استادانه  بسیار  بوده، 
دکتر عبدالرحمن بدوی در مقدمه یی که بر این قسمت 
از کتاب »الشفاء« نوشته است، امتیازاتی را برای ترجمۀ 
شیخ از »فن شعر« ارسطو بیان کرده است که از جملۀ 

آن ها می توان به این موارد اشاره کرد: 
الف( اجتهاد ابن سینا از آرای ارسطو 

از  تلخیصی که شیخ  این  که  است  معتقد  بدوی  دکتر 
آرای ارسطو در مورد شعر ارایه کرده، توأم با اجتهاد 
مشخص  و  بارز  زیر  موارد  در  اجتهاد  این  و  است 

است: 
۱- ایراد بعضی از شواهد از اشعار عربی. وی می گوید: 
ارسطو  شعر  فن  با  عربی  شواهد  تطبیق  شاید  گرچه 
ابن رشد، برای مجتهد اگر  اما به قول  نباشد،  مناسب 
کاری را درست انجام دهد، باید دو اجر و اگر خطا کند 

یک اجر قایل شوند. 
ادعای دکتر بدوی  این  بر  از جمله مواردی که شاهد 

است، استفاده شیخ از اشعار متنبی است. به عنوان مثال، 
شیخ در تعریف صنعت تفصیل از این بیت متنبی بهره 

می جوید: 
یرجی  یرتجی ***  و  یخشی  الجون  کالسحاب  فتی 

الحیامنه و تخشی الصواعق 
مانی  اصحاب  از  صوری  با  محاکات  باب  در   -2

استشهاداتی آورده است. 
۳- یک بار از کلیله و دمنه نام برده است و قصه های 
آن را به افسانه هایی که در تراژدی و عمومًا در اشعار 

نمایشی مطرح هستند، نزدیک می داند. 
می کند  بیان  بدوی  دکتر  آن چه  که  است  ذکر  شایان 
»تفاوت و امتیاز« است نه اجتهاد، چرا که در هیچ جا، 

ذکر شاهد »اجتهاد« محسوب نمی گردد. 
ب( ترجمه به معانی اصلی 

مورد دیگری که دکتر بدوی به عنوان امتیاز کار شیخ 
»کتاب  اصلی  معانی  به  توجه  است،  پرداخته  بدان 
شیخ  از  قبل  تا  که  معنی  بدین  ارسطوست؛  الشعر« 
بعضی از واژه ها و اصطالحات صحیح معنی نمی شد، 
مثاًل ابوبشر متی در ترجمۀ کتاب ارسطو واژۀ »المدح« 

را به جای تراژدی به کار می برد، اما شیخ دایمًا از واژه 
»طراغوذیا« استفاده کرده و از کاربرد معادل های غلط 

این اصطالح اجتناب می کند. 
ج( ترجمه به تفاوت شعر عربی با شعر یونانی 

نکتۀ مهم دیگری که ابن سینا در اثر خود بدان توجه 
در  یونانی  شعر  با  عربی  شعر  تفاوت  است،  کرده 

قسمت االفعال و االخالق Caracteres است. 
او پیوسته در باب های طراغوذیا و المحاکاه ذکر می کند 
caracteres در شعر عربی بر محور وصف موضوعات 
یا انفعاالت دور می زند. نکته یی که اگر علمای نقد به 
آن توجه می کردند و آن را تفسیر می نمودند، گام های 
بلندی به سوی پیشرفت در نقد برداشته می شد. دکتر 
بدوی هم چنین مقالۀ »فی قوانین صناعه الشعراء« فارابی 

را از منابع کار ابن سینا برمی شمارد... 

  منبع: 
اطالعات حکمت و معرفت، زرین واردی، سال دوم، 

شماره 5 مرداد ۱۳۸۶، صفحات ۱۷-۱۹ 
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دیدگاه های ابن سینا
پیرامون زیبایی شناسی متون ادبی

5 www.mandegardaily.com

مهم ترین متن جهت دست یابی به نقطه نظرهای ابن سینا در باب زیبایی های متون ادبی، 
نهمین قسمت از کتاب »الشفاء« در منطق است. با بررسی این منبع، درمی یابیم که اساس 

کار شیخ در این نوشتار »فن شعر« ارسطو است؛ اما نکته قابل تأمل، اجتهاد و ابتکاری 
است که شیخ در تبیین افکار ارسطو از خود نشان داده است. بنابراین، این مبحث گرچه 

متأثر از اقوال ارسطوست، از افکار شیخ خالی نیست. وی هر جا گفته های ارسطو را مطابق 
با نظریات خود دانسته، عیناً آن را نقل کرده و هر جا تفاوتی میان اندیشه های ارسطو و 

خود قایل بوده، بسیار استادانه به این تفاوت اشاره کرده است
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»مال برادر احتماالً کشته شده است«

اسماعیل خان از مجلس...
 برق داشتند و نوسازی و بازسازی سد کجکی زمانگیر 
وجود  زمینه  این  در  هم  امنیتی  مشکل  و ضمنًا  است 

دارد.
به گفته او، این دو والیت حدود پنچصد میگاوات برق 
نیاز دارد و این بند در حال حاضر تنها ۳۳ میگاوات 

برق تولید می کند.
پروژه بازسازی و نوسازی سد کجکی با کلیک هزینه 
کلیک  و  شد  آغاز   ۱۳۸5 سال  در  دالر  میلیون   ۱5۰
امنیتی در سال ۱۳۸۷  توربین آن تحت تدابیر سنگین 
 2۰۰ آن  انتقال  جریان  در  که  شد  منتقل  بند  محل  به 

شورشی کشته شدند.
بخشی از سوال های مطرح شده حاوی انتقاد از اسماعیل 

خان مبنی بر این بود که بیشتر طرحهای عمده وزارت 
انرژی و آب به شرکت های ایرانی واگذار شده است.

اما وزیر انرژی و آب با رد این انتقاد گفت که در حال 
حاضر از پنج طرح بزرگی که به شرکت های خارجی 
ایرانی  شرکت  یک  به  پروژه  یک  تنها  شده،  واگذار 
واگذار شده و بقیه به شرکت های مربوط به کشورهای 
برنامه ریزی و  تنها در  این وزارت  افزود که  او  دیگر. 
از  آن  نهایی  تایید  و  دارد  نقش  طرحها  این  پیشنهاد 
عدلیه  و  مالیه  اقتصاد،  وزارتخانه های  صالحیت های 

است.
بخش دیگری از سوال ها مربوط به اتهام توزیع سالح 
غیرقانونی و تشکیل شورای مجاهدان در حوزه غرب 

افغانستان از سوی طرفداران اسماعیل خان بود.
وزیر انرژی و آب پیش از این هم این اتهام را رد کرده 

تفاهم« خوانده بود و  تنها یک » کلیک سوء  و آن را 
در جلسه استیضاح روز یکشنبه هم آن را تکرار کرد. 
افزود که در تشکیل شورای مجاهدان سالحی در  او 

کار نیست.
اسماعیل خان در این جلسه تاکید کرد که او در این 
جلسه تنها به عنوان یک »وزیر« صحبت نمی کند، بلکه 
او به عنوان کسی که در جهاد، آزادی و تشکیل نظام 

کنونی نقش داشته صحبت می کند.
او افزود که در جلسه یی که در دهم عقرب با فرماندهان 
جهادی سابق در هرات داشته، نگرانی های امنیتی و به 
را مطرح  از سال 2۰۱4  مهم کشور پس  مسایل  ویژه 

کرده است.
این  در  که  کرد  تاکید  مجاهدین  پیشین  فرمانده  این 
که  تنها خواسته  و  نزده  نظام  علیه  هیچ حرفی  جلسه 

با  و  کند  نگرانی ها  این  متوجه  را  خود  »همسنگران« 
آنها از »صلح، امنیت و ثبات« در کشور صحبت کرده 

است.
در  ناتوانی  و  کاری  کم  از  انتقاد  آب  و  انرژی  وزیر 
که  گفت  و  کرد  رد  هم  را  توسعه یی  بودجه  مصرف 
از  امسال موفق شده که بیش  امرش  وزارتخانه تحت 

5۰ درصد بودجه توسعه یی خود را مصرف کند.
موفق  وزارتخانه  این  که  بود  شده  گفته  این  از  پیش 
را  خود  توسعه ای  بودجه  از  درصد   ۱۳ تنها  که  شده 

مصرف کند.
صورت  استیضاح  جلسه  پایان  در  که  رای گیری  در 
اظهارات  که  کردند  تایید  نماینده گان  اکثریت  گرفت، 
او در پاسخ به سوال  های نماینده گان قناعت بخش بوده 

است.

تشدید حمالت دهشت افكنانة...
 برده اند که به راستی صلحی در راه است.

تقویت  بیشتر  پاکستان  به  را  طالبان  سوءنظر  آن چه 
می کند، مانور دیگری ست که قرار است هفتۀ آینده از 
سوی پاکستان به اجرا گذاشته شود. مقامات پاکستانی 
کیانی  اشفاق  جنرال  ارتش،  رییس  که  اند  داده  خبر 
با  ظهیراالسالم،  جنرال  نظامی ،  استخبارات  رییس  و 
کرد.  خواهند  دیدار  بروکسل  در  امریکا  ویژۀ  نماینده 
به احتمال قوی که خانم ربانی کهر نیز با وزیر خارجۀ 
امریکا در این نشست حضور خواهند داشت. موضوع 
خوانده  صلح  گفت وگوهای  چندی وچونی  دیدار  این 

گرمی  به  آن  از  نیز  افغانستان  دولت  که  است  شده 
استقبال  کرده است. به نظر می رسد که این نشست نیز 
در اضطراب طالبان نقش داشته است و آنان را وادار 
به نشان دادن استقاللیتی کرده که نتیجه اش کشته شدن 

مردم افغانستان است.
پاکستان  به دست  نشست،  این  ابتکار  که  است  روشن 
منافع  برای  صلح،  گفت وگوهای  بهانۀ  به  و  است 
پرداخت.  خواهد  چانه زنی  به  امریکایی ها  با  خودش 
باتوجه به این وضعیت، طالبان دو راه پیش  رو دارند 
که راه نخست - همان گونه که در باال اشاره شد – جدا 
شدن کامل از پاکستان است که چنین امری هم به این 

در  پاکستان  نفوذ  قدرت  زیرا  نیست؛  ممکن  زودی ها 
طالبان به همان حد است که نفوذ دست آدمی بر موم. 
موضع گیری های  بدون  مستقالنه  مبارزۀ  دیگر،  راه  اما 
نظر  به  است.  پاکستان  برابر  در  ایستاده گی  رسمی  و 
می رسد طالبان در حال حاضر، مسیر دومی را انتخاب 

کرده اند.
مرحلۀ  وارد  صلح  گفت وگوهای  بازی  بنابراین، 
پیچیده تری شده است که سر کالِف آن تقریبًا از پیش 
سِر  در یک  است.  پاکستان، گم شده  از  غیر  به  همه، 
هر  که  نشسته  متحده  ایاالت  و  افغانستان  بازی،  این 
دو بازندۀ میدان اند، اما ایاالت متحده خیرش را در آن 

دیده که به هر قیمتی شده بازی را به پایان برساند؛ و 
پاکستان  اند که  پاکستان و طالبان  بازی،  در سر دیگر 
حتا به هم پیمانش )طالبان( نیرنگ زده و همۀ برگ های 
برنده را در اختیار خود گرفته. در این میانه، وضعیت 
طالبان و حکومت افغانستان تقریبًا مشابه است؛ زیرا هر 
دو را پاکستان فریب داده. طالبان الاقل با کشتار مردم 
و حمله بر تأسیسات نظامی و ملکی، هنوز ابراز وجود 
می کند؛ اما حکومت افغانستان هیچ چیزی نیست، جز 
به  را  مسخره یی  بازی   تاوان  باختن،  عالوۀ  بر  این که 
افغانستان پس  مردم  با خون  نام گفت وگوهای صلح، 

می دهد.

           ماندگار

مال عبدالغنی برادر معاون مال محمد عمر رهبر گروه 
شده  کشته  پاکستان  سوی  از  می رود  احتمال  طالبان، 
خواهد  را  او  پاکستان  باشد،  هم  زنده  اگر  و  باشد 

کشت.
تالش  در  شدت  به  افغانستان  حکومت  حالی که  در 
آگاه  پاکستان است، یک  از چنگ  برادر«،  رهایی »مال 
کشته  برادر  مال  می رود  احتمال  که  می گوید  سیاسی 

شده باشد.
در این حال، روز یک شنبه سخنگوی وزارت خارجۀ 
در  همواره  افغانستان  مقام های  که  گفت  کشور 
خواستار  داشته اند،  پاکستانی  مقامات  با  دیدارهایی که 
به  پاکستان  اما  گردیده اند؛  برادر  عبدالغنی  مال  رهایی 

این خواست هیچ پاسخی نمی دهد.
پیشتر هیأت بلندپایۀ شورای عالی صلح در سفری به 
پاکستان خواستار رهایی زندانیان طالبان به شمول مال 
که  بودند  شده  پاکستان  زندان های  از  برادر  عبدالغنی 
پاکستان در پاسخ به این درخواست ها ۹ تن از زندانیان 
عمر  مال  معاون  آن ها  میان  در  که  کرد  آزاد  را  طالبان 

حضور نداشت.
از سوی دیگر، وحید مژده آگاه سیاسی در مصاحبه با 
هیچ  بدین سو  ماه  چهار  از  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ 
رهبر  عمر  مال  معاون  برادر  عبدالغنی  مال  از  گزارشی 

طالبان در دست  نیست.
این آگاه سیاسی گفت، هنگامی که مال برادر در سال 

2۰۱۰ از سوی پاکستان بازداشت شد، در سال 2۰۱۱ 
معاون  و  کرده اند  زندان مالقات  در  او  با  افراد  برخی 
شاکی  پاکستان  زندان  در  خود  وضعیت  از  مالعمر 
بوده و گفته است که تحت فشار روحی و روانی قرار 

دارد.
وحید مژده افزود: چندی پیش یک دیپلومات پاکستانی 
به  را  برادر  مال  هنگامی  کشور  این  که  بود  گفته  هم 
حکومت افغانستان تسلیم کرده می تواند که او دوباره 
زنده شود؛ اما به گفتۀ مژده، نماینده گان طالبان در قطر 
گفته اند که چهار ماه پیش هم از مال برادر خبری در 

دسترس بوده است.
به گفتۀ این تحلیلگر سیاسی، مال برادر که یکی از افراد 
با  را  کلیدی طالبان محسوب می شود، رازهای زیادی 
رازها  این  که  نمی خواهد  پاکستان هرگز  و  دارد  خود 
فاش شود؛ بنابراین مال برادر را به حکومت افغانستان 

تسلیم نخواهد کرد.
گروه  اعضای  میان  در  برادر  »مال  افزود:  مژده  آقای 
قابل  نفوذ  و  بوده  برخوردار  بلندی  جایگاه  از  طالبان 
مالحظه یی دارد؛ او طالبان را از چنگ پاکستان خارج 
ساخت و آن ها را وارد پروسۀ سیاسی و مذاکرات قطر 
کرد، به همین دلیل پاکستان باالی او خشمگین است.«

هم  امریکا  متحدۀ  ایاالت  به  پاکستان  کرد،  اضافه  او 
اجازۀ تحقیقات از مال برادر را نداده است؛ زیرا او یکی 
وی  رهایی  و  می باشد  پاکستان  سرسخت  مخالفان  از 

برای پاکستان خطرناک تمام می شود.
اما عطا اهلل لودین معاون شورای عالی صلح به روزنامۀ 

ماندگار گفت که از زنده و مردن بودن مال برادر آگاهی 
ندارند.

آقای لودین افزود: از هنگامی که مال برادر زندانی شده 
است، هیچ خبری از او در دست نیست.

مال  نقش  به  صلح  عالی  شورای  ارشد  عضو  این 
و  کرد  تأکید  صلح  گفت وگوهای  در  برادر  عبدالغنی 
گفت که مال برادر یک عضو بلند پایۀ طالبان است و 

نفود قابل توجهی در میان این گروه دارد.
به باور معاون شورای عالی صلح، تاهنگامی که پاکستان 
به اهداف خود نرسد، مال برادر را از زندان آزاد نخواهد 
منازعۀ  پاکستان،  اهداف  اکنون در خصوص  کرد؛ هم 

کالن جریان دارد.
عطااهلل لودین گفت:  »جرم مال برادر نزد پاکستان این 
است که او می خواهد در زمینۀ صلح و آشتی با شورای 
عالی صلح و حکومت افغانستان وارد گفت وگو شود؛ 
پاکستان هم به ارزش مال برادر در این روند پی برده و 

به همین دلیل او را از بند آزاد نمی کند.«
  پيش شرط پاکستان به آزادی مال برادر

پاکستان،  رسانه های  گزارش  براساس  حال،  این  در 
از  طالبان،  ارشد  زندانیان  کردن  آزاد  برای  اسالم آباد 
به  که  طالبان  سابق  دوم  شماره  مرد  برادر  مال  جمله 
اعتقاد مقامات افغانستان و امریکا می تواند روند صلح 
در افغانستان را از بن بست خارج کند، پیش شرط هایی 

وضع کرده است.
پایگاه خبری اکسپرس تریبون پاکستان به نقل از یک 
مقام آگاه نوشت که پاکستان فقط زمانی اعضای ارشد 

طالبان را آزاد می کند که همه بازیگران اصلی، از جمله 
امریکا، با آن موافق باشند.

وی که با توجه به حساسیت موضوع نخواست نامش 
فاش شود، افزود: در حال حاضر امریکا موضع روشنی 
ما  بنابراین  و  است  نکرده  اتخاذ  موضوع  این  درباره 

نمی توانیم در این باره  ریسک کنیم.
به گفته این منبع، به نظر می رسد که امریکا برای آزاد 
در  اگرچه  و  باشد  داشته  شروطی  برادر  مال  کردن 
گذشته، واشنگتن خواستار استرداد مال برادر شده بود 
اما مقامات پاکستانی این درخواست را رد کرده بودند.
و  پاکستان  بین  باال  رده  مذاکرات  در  می رسد  نظر  به 
با  را  موضوع  گرفتند  تصمیم  طرف  دو  هر  افغانستان 

امریکا مطرح کنند.
آزاد  را  طالبان  ما  اگر  کرد:  اضافه  پاکستانی  مقام  این 
کردیم و مذاکرات به نتیجه نرسید، چه؟ امکان آن وجود 
دارد که پاکستان را مسوول آن بدانند. ما می خواهیم از 
این سناریو جلوگیری کنیم. به همین دلیل است که ما 
هم از افغانستان و هم از امریکا یک خط مشی روشن 

می خواهیم.
این مقام پاکستانی گفت: موضع وی از زمان دستگیری 
مال  که  می رسد  نظر  به  و  نکرده  زیادی  تغییر  تاکنون 

برادر همچنان به طالبان وفادار است.
مال برادر در سال 2۰۱۰ و در حالی که مشغول انجام 
در  بود،  افغانستان  دولت  و  امریکا  با  صلح  مذاکرات 
شهر کراچی پاکستان دستگیر شد و هم اکنون نیز در 

اختیار دولت اسالم آباد قرار دارد.
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تنظیم مصارف نیروهای...
میلیارد   4 از  بیش  کمک  که  شود  بحث  مساله  این   
دالری ساالنه وعده داده شده به نیروهای امنیتی افغان 

بعد از سال 2۰۱4، چگونه اداره و تنظیم گردد.
است،  گفته  خصوص  این  در  ناتو  دیپلومات  یک 
افغانستان می خواهد مصرف آن را خود به  حکومت 
مورد  در  غرب  نگرانی های  ولی  باشد،  داشته  دست 
افغانستان باعث خواهد  موجودیت فساد گسترده در 
شد که ناتو خود، نقش عمده را در پیشبرد و تنظیم 
سال  از  بعد  افغان  نیروهای  به  بین المللی  کمک های 

2۰۱4 در دست داشته باشد.
قرار است داکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان 
از  بروکسل،  در  ناتو  خارجۀ  وزرای  نشست  این  در 

سوی حکومت افغانستان نماینده گی کند.
فشارهای داخلی در غرب جهت ختم جنگ افغانستان 

افزایش یافته است، جنگی که در آن، پیشرفت زیادی 
نا  همین  ادامه  در  یکشنبه  روز  و  نمی شود  مشاهده 
شرق  در  امریکایی  هوایی  قرارگاه  یک  آرامی ها، 

افغانستان مورد حمله تندروان قرار گرفت.
وزیر خارجۀ پاکستان حنا ربانی کهر که کشورش از 
نقش کلیدی برای ثبات افغانستان برخوردار است، هم 

در اجالس ناتو شرکت خواهد داشت. 
قرار است در اجالس آیندۀ وزرای خارجه کشورهای 
ناتو، وزرای خارجه روسیه و امریکا باهم دیدار کنند 
جمله  از  دوجانبه،  مهم  موضوعات  سلسله  روی  و 

موضوع افغانستان بحث نمایند.
تقویت  دیدار،  این  هدف  ناتو،  سخنگوی  گفتۀ  به 
در  کشور  آن  همکاری  و  روسیه  با  روابط  دوباره 
موضوع سوریه و هم جهت ایجاد سهولت در موضوع 

خروج نیروهای ناتو از افغانستان می باشد.

بازداشت جنگ جویان را...
یک  زمانی که  می دانید،  همه  »شما  افزود:  او 
جنگ جو گرفتار می گردد، باید از میدان جنگ 
بیرون آورده شده و بازداشت گردد. نیروهای 
افغان  نیروهای  با  مشترکًا  را  امر  این  آیساف 
میدان  از  را  جنگجویان  و  داد  خواهند  ادامه 
آنان به وارد کردن  بیرون خواهند کرد.  جنگ 
از  آنها  تا  داد،  ادامه خواهند  بر مخالفان  فشار 

جنگ دست بکشند.«
به  عکس العمل  در  را  اظهارات  این  کتز  آقای 
فیصله شورای امنیت افغانستان که در آن گفته 
داشتن  حق  بین المللی  نیروهای  است،  شده 

زندان را در کشور ندارد، ابراز داشت.
شورای  اخیر  در جلسه  کرزی  رییس جمهور 
ریاست  و  شورا  این  مسووالن  به  ملی  امنیت 

که  است  سپرده  وظیفه  ملی  امنیت  عمومی 
نیروهای  بازداشتگاه های  موجودیت  مورد  در 

بریتانیایی در افغانستان تحقیق کنند.
حکومت افغانستان این اقدام را پس از آن اتخاذ 
کرد که وزیر دفاع بریتانیا گفته است که پس از 
این افرادی که از سوی نیروهای بریتانیایی در 
افغانستان بازداشت می شوند به نیروهای امنیتی 
دلیل  بریتانیایی  مقام های  نشوند.  سپرده  افغان 
این کار را شکنجه و نقض حقوق زندانیان در 

زندان های افغانستان خوانده اند.
در عین حال، رییس جمهور کرزی جهت حل 
مشکالت زندانیان نیز حکمی را صادر نموده 
است. در این حکم گفته شده که روند تحقیق 
دوسیه های زندانیان سریع گردند و از شکنجه 

در جریان تحقیقات جلوگیری گردد.
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روسیه هواپیمای نظامی به 
افغانستان می فروشد

کلینتون با حنا ربانی و جنرال کیانی 
در حاشیۀ نشست بروکسل دیدار می کند

فروش  قرارداد  امریکا،  سوی  از  شده  اعالم  تحریم های  وجود  با 
بالگردهای روسی به افغانستان، به قوت خود باقی است.

به گزارش صدای روسیه، طبق قرارداد به امضا رسیده بین پنتاگون 
و شرکت روسی روسوبورون اکسپورت، روسیه بیست و یک فروند 
هوپیمای - می ۱۷ به افغانستان خواهد فروخت. این درحالی است 
که هفته پیش کنگره امریکا با تصویب قانونی، ادامه همکاری و مبادله 

پنتاگون و شرکت روسوبورون اکسپورت را ممنوع اعالم کرد.
سخنگوی شرکت روسوبورون اکسپورت گفت که قرار داد به امضا 
باقیست و  به قوت خود  افغانستان  به  برای فروش هواپیما  رسیده 

درباره لغو آن سخنی در میان نیست.

امریکا  خارجه  امور  وزارت  ارشد  مقامات  از  یکی 
با  ناتو  اجالس  حاشیه  در  کلینتون  هیالری  گفت، 
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  و  خارجه  امور  وزیر 
پاکستان دیدار می کند تا مروری بر روابط میان امریکا 

و پاکستان داشته باشند.
به گزارش شبکۀ خبری سی. ان.ان، دیدار برنامه ریزی 
شده هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا با حنا 
ربانی کهر، وزیر امور خارجه پاکستان و جنرال اشفق 
پرویز کیانی، رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان در 
بروکسل تازه ترین مذاکره از سری مذاکرات صورت 
گرفته در سال جاری میالدی با هدف اصالح روابط 

دو جانبه میان این دو کشور است.
پی  در  پاکستان  و  امریکا  میان  جانبه  دو  روابط 
مخفیگاه  به  امریکایی  کماندوهای  توسط  حمله یی 

اسامه بن الدن در ابیت آباد دچار خدشه  شد.
گفت:  امریکا  خارجه  امور  وزارت  ارشد  مقام  این 
 2۰۱۱ سال  برگردید،  عقب  به  کمی  اگر  مسلمًا 
سخت ترین سالی است که می شد برای روابط میان 
امریکا و پاکستان تصور کرد. در سال 2۰۱2 تالش 
مسائل  برخی  خصوص  در  پاکستان  با  تا  کردیم 
این است که  ما  نظریه  بپردازیم،  به مذاکره  حساس 
امکانی  نظامند  صورت  به  پاکستان  و  امریکا  میان 
وجود داشته باشد تا منافع به اشتراک گذاشته شوند 

و اقدامات به صورت مشترک صورت گیرند.
این مقام مذکور که نمی خواست نامی از او برده شود، 
تمرکز  با  تا  است  کرده  تالش  امسال  امریکا  گفت : 
افغانستان و  آینده  تروریستی،  بر همکاری های ضد 
بهبود راه های دستیابی به بازار و تجارت با استفاده از 
یک توافق دو جانبه سرمایه گذاری به روابط میان دو 

کشور بهبود بخشد.
وی افزود، امریکا هم اکنون بازار 2۰ درصد صادرات 

پاکستان است.
پاکستان  رهبر  با  کلینتون  هیالری  که  باری  آخرین 
ماه  در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  کرد  دیدار 

سپتامبر بود.
کلینتون همچنین با رییس جمهوری پاکستان نیز در 
نشست ناتو در شیکاگو در ماه مه دیدار کرد. در این 
نشست درخصوص پنج موضوع رایج میان این دو 

کشور مذاکره شد.
میلر،  جیم  بروکسل،  در  کلینتون  با حضور  همزمان 
معاون سیاست گذاری وزارت دفاع امریکا نیز برای 
نشست هایی در اسالم آباد، پایتخت پاکستان حضور 
با  رابطه  در  نیز  بیشتری  نشست های  یافت.  خواهد 
مسائل انرژی و روابط استراتژیک میان این دو کشور 

برگزار می شود.
دو هفته پیش وزیر داخله پاکستان با مقامات پولیس 

امریکا در واشنگتن دیدار کرد. جنت ناپولیتانو، وزیر 
امنیت ملی امریکا نیز در این دیدار حضور داشت.

هیچ  افزود:  خارجه  امور  وزارت  ارشد  مقام  این 
با  همکاری  برای  پاکستان  دولت  سوی  از  تردیدی 
در  سرعت  به  پاکستان  ندارد.  وجود  امریکا  دولت 
حال پیشرفت است زیرا متوجه شده است که سال 
از  امریکا  نظامی  نیروهای  خروج  زمان  که   2۰۱4

افغانستان است، به زودی فرا می رسد.
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بهای گاز مایع 30 درصد افزایش یافته است
کابل  در  گاز  قیمت  زمستان  آستانۀ  در 
است.  یافته  افزایش  درصد   ۳۰ حدود 
شماری از کابلی ها مقام های دولتی را به 
"بی توجهی" به قیمت مواد سوخت متهم 

می کنند.
در  مایع  گاز  کیلو  یک  حاضر  حال  در 
بازارهای کابل در برابر ۷۰ افغانی فروخته 
می شود، در حالی که دو هفته پیش بهای 

هر کیلو گاز 55 افغانی بود.
مصطفی، یکی از باشنده گان تایمنی کابل 
می گوید باال رفتن بهای گاز خانواده های 
کرده  مواجه  سختی  مشکالت  با  را  فقیر 
رنج  بابت  این  از  "ما  افزود:  او  است. 

می بریم".
گاز  بهای  افزایش  مسوول  را  "مافیا"  او 
مایع در کابل می داند: "مافیای گاز در این 
می فروشد".  خود  میل  مطابق  را  گاز  جا 
مصطفی معتقد است که "دولت نمی تواند 
جلو مافیا را بگیرد، چون در خود دولت 
دست  مافیا  کار  در  که  هستند  کسانی 

دارند."
گاز  خرید  مشغول  که  دیگر  مرد  یک 
"احتکار"  بزرگ  بازرگانان  که  بود، گفت 
می کنند و در موقعی که مردم به گاز بیشتر 

نیاز دارند، بهای آن را باال می برند.
یک گازفروش در تایمنی هم می گوید که 
بازرگانان بزرگ مقصر هستند. عبدالبصیر 

گفت: "عمده فروش ها به پرچون فروش ها 
گاز را به قیمت باال می فروشند."

کابل  مناطق  از  برخی  در  چند  هر 
دارد  وجود  دولتی  گازفروشی  مغازه های 
که گاز مایع را به قیمت پائین تر از قیمت 
صف  اما  می فروشد،  خصوصی   های 
خریداران در این گازفروشی ها درازتر از 
آن است که هرکسی حوصله ایستادن در 

این صف ها را داشته باشد.
افغانستان  تجارت  وزارت  مقام های 
کنترل  برای  را  مغازه ها  این  که  می گویند 
قیمت گاز ایجاد کرده اند. در این مغازه ها 
فروخته  افغانی   55 کیلویی  مایع  گاز 

می شود.
این  سخنگوی  غازی خیل،  وحیداهلل 
رفتن  باال  که  گفت  بی بی سی  به  وزارت 
بهای گاز مایع در افغانستان با افزایش گاز 

مایع در بازارها جهانی مرتبط است.

سخنگوی وزارت تجارت افزود: "اگر در 
باال  نفتی  مواد  بهای  بین المللی  بازارهای 
اثر می گذارد  افغانستان  بازار  بر  برود هم 
افغانستان  بازار  بر  هم  بیاید  پائین  اگر  و 

اثر می گذارد."
نیازمندی های  سرما،  فصل  فرارسیدن  با 
مردم به گاز مایع بیشتر شده و قیمت آن 
هم نسبت به دیگر فصل ها بیشتر شده که 

تقریبا هر سال همین طور است.
مایع  گاز  کیلو  یک  گذشته  سال  زمستان 
در کابل حتی به ۱۱۰ افغانی هم به فروش 

رسید.
امسال نیز بسیاری ها به این باورند که اگر 
حاال  همین  از  را  مایع  گاز  قیمت  دولت 
زمستان  سر  روزهای  در  نکند،  کنترول 
مردم با مشکالت جدی رو به رو خواهند 

شد.

سخنگوی آيساف:
حملۀ طالبان به پایگاه جالل آباد 
دومین تهاجم عمده علیه نظامیان 

خارجی بود
در  دوشنبه  روز  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  سخنگوی 
کنفرانس خبری، حملۀ روز یک شنبۀ طالبان به فرودگاه جالل 
دومین  را  کشور  شرق  در  نیروها  این  پایگاه  بزرگترین  آباد 
میالدی  در سال جاری  نظامیان خارجی  علیه  عملیات عمده 

دانست.
گونتر کتس به خبرنگاران گفت: در این حمله که صبح روز 
یک شنبه در والیت ننگرهار بوقوع پیوست، مهاجمان مسلح 
نظامیان  پایگاه  بزرگترین  آیساف،  نیروهای  لباس  به  ملبس 

خارجی در فرودگاه جالل آباد را هدف قرار دادند.
وی افزود: در این حمله ۹ نفر از مهاجمان و 5 محافظ فرودگاه 

کشته و شماری از نظامیان ایساف نیز زخمی شدند.
نیز  جاری  سال  در  طالبان  کرد:  اضافه  آیساف  سخنگوی 
عملیات مسلحانه دیگری را علیه نیروهای ایساف در والیت 
هلمند انجام داده بودند که در جریان آن شش فروند هواپیمای 

جنگی این نیروها منهدم شد.

بیماري یي که بیان و کتمانش هر دو دردآور است!
           حلیمه حسینی 

ناسیونالیسم  است.  کودکی  بیماری  ناسیونالیسم   
سرخک بشریت است.

البرت انشتين 
گذشته  دهۀ  افغانستان  با  بدون شک  امروز  افغانستان 
تفاوت های  طالبان،  از  پیش  و  طالبان  دوران  یعنی 
اساسی یافته است. امروز صحبت از دموکراتیزه کردِن 
جامعه یی است که یک عمر مبتال به استبداد به درجات 
مختلف تا شدیدترین نوِع آن بوده است. امروز حس 
هم گرایی و ملی گرایی، دست کم اگر نه در قلب ها، در 
زبان ها غیرقابل انکار است، تا جایی که همۀ بزرگان 
به  زدن  دامن  کشور،  لشکری  و  سیاسی  نخبه گان  و 
به  خیانت  عین  را  مذهبی  و  زبانی  و  قومی  تعصبات 
ملت و دولت می دانند. استادان، بزرگان و علما همه در 
تالش همدل و هم سان سازِی مردم درجهت ملت سازی 
هستند و شهرونداِن ما تالش می کنند که خاطرات تلخ 
آرام،  و  سالم  فضایی  در  و  کرده  فراموش  را  گذشته 
آینده یی مبارک و درخشان را منتظر باشند. رأی دادن 
و  کردن  انتخاب  رفتن،  رأی  صندوق های  پای  به  و 
و  دسترسی  قابل  مردم  اکثریت  برای  شدن،  انتخاب 
محقق شده است و همه به نوعی در سرنوشت سیاسِی 
احزاب  بگیرند.  سهم  می توانند  آن،  زدن  رقم  و  خود 
یا  و  گرفتن، حذف شدن  در حال شکل  ایتالف ها  و 
و  هم سویی  که  جایی  تا  هستند  شدن  ادغام  هم  در 
کرد.  مشاهده  می توان  هم  آن ها  میاِن  در  را  هم گرایی 
هنوز فرصت زیادی تا انتخابات 2۰۱4 باقی است، اما 
یکی  دیدارها،  دعوت ها،  اکنون  همین  از  که  می بینیم 
شدن ها و ... آغاز شده است؛ یعنی به گونه یی کمپایِن 
غیرمستقیم و البی گری ها در تمام سطوِح جامعه قابل 
خوبی  جایگاه  گرفته اند،  قوت  رسانه ها  است.  رویت 
تا  هم  زنان  و  یافته اند  مردم  اطالع رسانِی  راستای  در 
حدی توانسته اند به بهبود اوضاع حقوقی و اقتصادی 
و اجتماعِی خود کمک کرده و وضعیِت خود را تغییر 
دهند. در هر بعدی که ببینیم، تغییرات آمده است؛ اما 

صحبت این است که آیا این تغییرات بعد از بیش از 
یک دهه هزینه کردن و صرف میلیاردها دالر با پشتوانۀ 
که  است  بسنده  و  کافی  آن قدر  ناتو،  قدرتمند  نظامی 
بتواند افغانستان را از بحران هایی که بعد از سال 2۰۱4 
با آن ها دست به گریبان خواهد شد، به سالمت بیرون 
بََرد؟ یا آن قدر این تغییرات شکننده است که با اولین 
طوفان مي تواند از ریشه کنده شده و گلیم دموکراسی و 
آزادی خواهی و مردم ساالری و ملت سازی از این دیار 

جمع شود و بازهم خفقان و استبداد حاکم گردد؟ 
شکننده بودن این تغییرات، این تحوالت و دستاوردهای 
از  خوبی  به  می توان  را  افغانستان  در  جهانی  جامعۀ 
گراف رشد و کاهش ناسیونالیسم در افغانستان مشاهده 
بر  باید  که  ملت سازی،  معنای  به  ناسیونالیسمی  کرد؛ 
اساس خون و قوم و نژاد و روابط و فرهنگی مشترک 
شکل بگیرد و منهای این مشترکات، دیگران محکوم 
به حذف اند. ناسیونالیسمی به این معنا در افغانستان از 
افغانستان  تاریخ  و  است،  بوده  و  داشته  دیرباز وجود 
آکنده است از تلخی های زیادی که این گونه تفکرات 
و  مظلوم  مردم  برای  انحصارگرایانه  و  محدودکننده 

رنج کشیدۀ ما به همراه داشته است. 
پایانی  امتحانات  شور  و  شر  با  باید  که  روزها  این 
و  خواندن  درس  باید  و  می بود  همراه  دانشگاه ها 
دستاورد  گرفتِن  جشن  برای  کردن  تالش  سخت 
در  می بودیم،  شاهد  خانه ها  در  را  تحصیل  سال  یک 
عوض دروازه های بستۀ دانشگاه های دولتی و رخصتی 
یادآور  است،  شده  محصالن  نصیب  که  عمومی یي 
دردهایی شده که گفتنش هم شاید خود دردی شود و 
به باز شدن زخم های کهنه یی بیانجامد که هیچ دلسوزِ 
این وطن نمی خواهد آن ها را دوباره تازه کند. اما سر 
را در برف فرو بردن و فقط با گفتِن "شهر در امن و 
امان است"هم نخواهیم توانست واقعیت های تلخی را 
که امروز به درایت و درک و تحلیِل درست و ارزیابی 

منطقِی مردمِ ما نیازمند است، انکار نمود. 
میدان  ما  دانشگاه های  که  است  وقتی  چند  چرا 
مذهبی،  کشمکش های  یا  و  افراط گری   سیاست گری، 

پرسشي ست  این  است؟  شده  زبانی  و  حزبی  سمتی، 
که حتمًا ضرور است در مورد آن صحبت کنیم و باید 
هم در مورد آن صحبت شود. همان طور که انیشتین، 
ناسیونالیسم را مربوط به دوران کودکی بشر مي دانست 
و آن را سرخک بشریت مي خواند، باید درک کرد که 
بروز  است  بزرگ سالی هم ممکن  در دوران  سرخک 
بیشتر  آن  قدرت مندِی  و  بودن  کشنده  احتمال  و  کند 
امروز  مذهبي  و  قومي  ناسیونالیسم  اگر  حال  گردد. 
برتر در  بخواهد گفتمان  بگیرد و  افغانستان ریشه  در 
شک  بدون  شود،  کشور  علمی  و  اکادمیک  فضاهای 
تاوانی  ما  ملِت  و  بود  خواهد  دردناک تر  و  کشنده تر 
گزاف تر را برای این گونه تفکرات مسموم و واگرایانه 
از فرا رسیدِن ماه  تا پیش  از این رو  خواهد پرداخت. 
حوت که قرار است دوباره دروازۀ دانشگاه ها به روی 
دانشجویان گشوده شود، باید فکری کرد تا با نحله ها 
و شاخه های فکری و سیاسی یي که می خواهند خوِن 
یکی را به دست دیگری مباح اعالم کرده و آتش نفاق 
را به بهانه های قوم و مذهب و نژاد روشن کنند، مبارزۀ 
افغانستان  این صورت،  بگیرد. در غیر  جدی صورت 
متحمل  ناحیه  این  از  را  جبران ناپذیری  صدمات 
مي شود و آیندۀ نسل های آینده نیز به سان گذشته، دود 
و خاکستر مي شود. هر شخص و نهادي به هر نام و 
بهانه یی که بخواهد جنگ افروزی کند و نفاق بیافریند، 
باید محکوم به خیانت ملي شود و باید تمام پوشش ها، 
نقاب ها و پرده هایی که بر اعمال منافقان در این کشور 
افتاده است، برداشته شود تا دیگر نه رسانه ها بتوانند 
منبعی برای نفاق آفرینی شوند و نه دانشگاه و مسجد و 
منبِر ما، و نه مسند قضا و سیاسِت ما. چرا که تفرقه افکنی 
و نشر افکارِ اصطکاک بر انگیز و به راه انداختِن مباحث 
از  به دور شدِن مردم  نهایت  و گفت وگوهایي که در 
خلق  نتیجه یی جز  مي  انجامد،  بروز جنگ  و  یکدیگر 
فاجعه و تکرار بحران های ویران گري نخواهد داشت 
که افغانستاِن دیروز از آن سرشار، و افغانستاِن امروز 

از آن بیزار است.
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            منوچهر

یک  به  طالبان  افراد  از  شماری  یک شنبه  روز  بامداد 
کرده  حمله  ننگرهار  والیت  در  ناتو  نیروهای  پایگاه 
برجا  کشته  تن   ۱4 شدید،  زدوخوردي  از  پس  و 
جدید  دور  از  پس  حمله  سنگین ترین  این  گذاشتند. 
از  زیادی  آن، شمار  پِی  در  مذاکرات صلح است که 

زندانیان طالبان آزاد شدند.
طي یک ماه اخیر که پروسۀ آزادسازی طالبان را دو 
گرفته اند،  دست  روی  افغانستان  و  پاکستان  جانب 
ننگرهار  ارزگان،  کابل،  چندین حمله در والیت های 
بر  بوده اند.  کم سابقه  کنون  تا  که  گرفته  و... صورت 
بنیاد تجربه از عملیات هاي جنگی طالبان، آن گروه در 
چنین موسمی  کم تر حمالت زنجیره یی شان را دنبال 
می کردند. در سال های گذشته، طالبان حمالت شان را 
بیشتر در فصل بهار و گرما آغاز می کردند که به قول 

خودشان، شرایط پیکار مساعد است. اما اینک، به راه 
انداختن موجی از حمالت مرگبار در آستانۀ زمستان، 

به چه معناست؟
آن  که  می دهد  نشان  طالبان  اخیر  موضع گیری های 
گروه سعی دارد مخالفت شدیدش را با گفت وگوهای 
صلح نشان دهد. هر چند طالبان در گذشته ها هم به 
یک حکومِت  را  افغانستان  رسمی  حکومت  صورت 
دست نشانده خوانده و تالش های شورای عالی صلح 
را برای مذاکره، یک کار مضحک تلقی کرده بودند؛ 
اما در این دور مذاکرات، با پادرمیانی پررنگ پاکستان، 

طالبان به موضع گیری خونینی دست زده اند. 
گرفتن  دست  روی  با  پاکستان  که  آن اند  بر  یافته ها 
داده  تغییر  را  فارمول های وضعیت  تاکتیک جدیدی، 
را  خود  جدید،  بازی  در  کشور  آن  چنان که  است؛ 
چراغ  با  و  می دهد  نشان  گفت وگوهای صلح  موافق 

را  بیشتری  امتیازات  مکرر،  دادن های  نشان  سبز 
می خواهد از ایاالت متحده به دست بیاورد. این روش 
بر  افزون  که  است، طوری  داشته  هم  نتیجه  کنون  تا 
آن که ایاالت متحده دوباره مایل گردیده تا کمک های 
اقتصادی به پاکستان را آغاز کند، دولت افغانستان هم 
روابط دوستانه اش را تنگ تر ساخته و حتا قرار است 
برساند.  امضا  به  پاکستان  با  را  راهبردی یی  پیمان  که 
از  چون  دارند.  متزلزلی  موقف  طالبان  برابر،  در  اما 
یک سو پاکستان به عنوان حامی  و بانی شان داخل گود 
شده است و آن ها نمی توانند سیلی یی به روی پاکستان 
از سوی  و  بایستند،  پاکستان  با  مخالفت  در  و  بزنند 
دیگر نگران اند که موقف خودشان زیر سوال برود و 

همۀ امتیازها را پاکستان غضب کند.
ناشی  تجربه  یک  از  پاکستان  به  اعتماد  عدم  این   
با  متحده  ایاالت  جنگ  اوایل  در  که  آن جا  می شود؛ 
تروریسم، پاکستان زیر فشار جامعۀ جهانی حمایتش 
مبارزان  کاروان  با  ظاهراً  و  کرد  سلب  طالبان  از  را 
بازی  نیز قربانِي  بار  این  بنابراین، طالبان  یک جا شد. 

پاکستان شده اند.
اما، پیچیده گی موضوع آن جاست که در حال حاضر 
به شدت  پاکستانی که  دارد. یکی،  پاکستان وجود  دو 
نظامی  و متنفذ است و بازی های منطقه را می چرخاند 
و دومی،  پاکستانی که ظاهراً یک دستگاه دیپلماتیک 
است و پیمان و قرار امضا می کند. پاکستان اولی همان 
سیاسی.  حکومت  دومی  هم  و  است  »آی.اس.آی« 
حکومت  و  می کند  مدیریت  را  طالبان  »آی.اس.آی« 
سیاسی، آقای کرزی و همراهانش را. از این رو، ظاهراً 
طالبان هم از بازی های جاری پاکستان گیج شده اند و 
همانند جانب افغانستان، گمان...       ادامه صفحه 6

تشدید حمالت دهشت افكنانة طالبان؛

 نتیجـة مذاکرات صـلح

انفجار بمب در ارزگان 5 کشته برجا گذاشت
والیت  در  محلی  مقام های 
اثر  بر  که  اند  گفته  ارزگان 
شده  جاسازی  بمب  انفجار 
پس  سایکل،  موتر  یک  در 
در  گذشته  روز  چاشت  از 
و  تن کشته  پنج  این والیت، 
زخمی  دیگر  نفر   ۹ حداقل 

شده اند.
سخنگوی  عایل  احمد  فرید 
والیت  امنیه  فرماندهی 
به خبرگزاری بخدی  ارزگان 
گفت قربانیان، سه فرد ملکی 

و دو نظامی هستند.
نظامی، یک یک  غیر  قربانیان  بین  در  عایل می گوید 
کودک و یک زن شامل هستند و به گفته او در بین 

زخمی ها نیز زنان و کودکان دیده می شوند.
این رویداد، در برابر ریاست امنیت ملی والیت ارزگان 

در شهر ترینکوت رخ داده است.
ارزگان از والیت های ناآرام کشور است که طالبان در 

برخی از ولسوالی های آن حضور گسترده دارند.
ماین های  انفجار  و  دولت  مسلح  مخالفان  حمالت 
کناره جاده یی هر از گاهی از باشنده گان این والیت 

قربانی می گیرد.
پیشتر، بر اثر انفجار ماین کنار جاده یی، در ولسوالی 
ده راوت این والیت، ده غیر نظامی کشته و حداقل 

هشت تن دیگر آنان زخمی شدند.
جاسازی  که  می گویند  ارزگان  در  محلی  مقام های 
ماین های کنار جاده یی کار مخالفان مسلح دولت به 

ویژه گروه طالبان است.
امنیتی از راه اندازی عملیات  پیش از این، مسووالن 
نظامی موسوم به کلک هود در بخش های از ارزگان 

خبر دادند.
بر اساس آمارهای تایید شده از سوی فرماندهی امینه 
ارزگان در این عملیات، ۶۱ مخالف مسلح دولت کشته 

و نزدیک به هشتاد شورشی دیگر زخمی شدند.
با این حال، سخنگوی فرماندهی امنیه والیت ارزگان 
انفجار  از  برخاسته  گذشته،  روز  انفجار  که  می گوید 
شده  جاسازی  سایکل  موتر  یک  در  که  بوده  بمبی 

بود.
امنیتی  ماموران  ابتدایی  تحقیقات  که  گوید  می  عایل 
می  کنترول  دور  راه  از  بمب  این  که  دهد  می  نشان 

شده است.
به  گروهی  یا  فرد  را  انفجار  این  مسئولیت  هنوز  تا 

عهده نگرفته است. w
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خبرنگار در کابل

با  و  دار  سابقه  از خبرنگاران  که  علم  اهلل  ذبیح  حاجی 
گذشته  روز  است،  باختر  دولتی  خبرگزاری  تجربۀ 
قرار  کوب  و  لت  مورد  ناشناس  مسلح  افراد  سوی  از 

گرفت.
آقای علم زمانی که از محل کار به سوی منزلش روان 
مسلح  فرد  دو  سوی  از  کابل  هشتم  ناحیۀ  در  بوده، 
ناشناس مورد لت و کوب قرار گرفته وحمله کننده گان 
مقداری از وسایل و پول همراه وی را با خود برده اند.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که عملکرد 
نهاد های امنیتی کشور را در تامین امنیت خبرنگاران به 
شدت مورد انتقاد می داند، از این نهاد ها تقاضا دارد تا 
در زود ترین فرصت ممکن، حمله کننده گان بر آقای 

علم را به پنجۀ قانون بسپارند.
ما همچنان از نهاد های صنفی خبرنگاری و مدافع آزادی 
های شهروندی می طلبیم تا با حرکت های هماهنگ، 
فشار الزم را بر نهاد های امنیتی کشو وارد سازند، تا در 
آینده، چنین حمالتی بر خبرنگاران و دست اندرکاران 

رسانه ها صورت نگیرد.

شورای اجرائيۀ اتحادیۀ ملی ژورناليستان افغانستان

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 

و نزدیک شدن سال ۱۳۹۳ / 2۰۱4 
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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