
وزارت خارجۀ افغانستان از طالبان خواسته است که 
مبارزات سیاسی  به  نبرد مسلحانه دست کشیده و  از 

رو آورند.
با  تا  خواست  طالبان  از  خارجه  وزارت  سخنگوی 
به  را  مردم  اعتماد  پیشرو  انتخابات های  در  شرکت 

دست آورند.
خبرنگاران  به  کابل  در  گذشته  روز  موسی زی  جانان 
گفت که طالبان می توانند از طریق مبارزۀ سیاسی وارد 

دولت شوند.
زودترین  به  طالبان  گروه  و  »رهبران  گفت:  او 
حزب  و  سیاسی  گروه  یک  قالب  در  ممکن  فرصت 
کنند.  آغاز  افغانستان  در  را  فعالیت های خود  سیاسی 
انتخابات  شمول  به  کشور  ملی  انتخابات های  در 
ریاست جمهوری، شورای ملی، شوراهای والیتی و سایر 
انتخابات های محلی اشتراک کنند و با به دست آوردن 

اعتماد و رأی مردم افغانستان وارد حکومت و دولت 
شده و به مردم شان خدمت نمایند.«

آقای موسی زی تأکید کرد که مشکل کنونی در افغانستان 
فقط می تواند از راه های سیاسی حل گردد و مخالفان 
مسلح باید روابط   شان را با گروه های تروریستی قطع  

کرده...                                    ادامه صفحه 6
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انسان نمی تواند به همه نیکی کند، ولی می تواند نیکی را به همه 
نشان دهد.
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بالتکلیفی های انتخاباتی تا کی؟

پاکستان مبلغ 688 میلیون دالر را از سوی صندوق 
عنون  به   )CSF( ایتالف  نیروهای  حمایتی 
بازپرداخت هزینه هایی که در راه حمایت از 150 

هزار نیروی ایتالف...
                                       ادامه صفحه 6

جریان  در  ارتش  سرباز   1000 از  بیش  جاری  سال  در 
عملیات های نظامی کشته شده اند که بیشترین تلفات را از آغاز 

مبارزه بر ضد طالبان در جریان یک  سال نشان می دهد.
که  است  گفته  فرانسه  خبرگزاری  به  افغان  امنیتی  مقام  یک 
تلفات سنگین سربازان ما یک آزمون دیگر در برابر نیروهای 

امنیتی کشور می باشد.
میزان تلفات سربازان ارتش افغانستان در حالی باال رفته است 
که پروسۀ انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به 
نیروهای داخلی که سال گذشته آغاز شد، بر اساس یک برنامۀ 

منظم در پنج مرحله انجام می شود...          ادامه صفحه 6

            ناجیه نوری

به  انتخابات  برگزاری  تعویق  صالحیت  سپردن 
رییس جمهوری و سهیم ساختن دادگاه در کار کمیسیون 
شکایت انتخاباتی که در مسودۀ جدید قانون انتخابات 

مطرح شده، یک نوع کودتا است.
در پیش نویس جدید قانون انتخابات که روز شنبۀ هفتۀ 
جاري از سوی وزیر عدلیۀ کشور به مجلس نماینده گان 
به  انتخابات  انداختن  به تعویق  سپرده شد، صالحیت 

رییس جمهور داده شده و همچنان صالحیت رسیده گي 
به شکایات انتخاباتي، به دادگاه داده شده است.  

این درحالی ست که براساس قانون اساسی کشور، هیچ 
را  انتخابات  برگزاری  زمان  تعویق  صالحیت  نهادی 

ندارد.
عزیز رفیعي رییس جامعۀ مدني مي گوید، هرنوع اختیار 
در  افغانستان  حکومت  مقام های  به  صالحیت دادن  و 

رابطه به تصمیم گیري...              ادامه صفحه 6

پاکستان به پاس مبارزه با تروریسم
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نظر صفحه 6 به  مساعد  مسأله  این  برای  شرایط  اكنون 
كاهش  سمت  به  جامعه  نخبه گان  كه  می رسد 
نامزدان و ایجاد اجماع عمومی در برنامه های دو 
یا سه نامزِد مشخص گام بردارند. احزاب سیاسی 
را  جامعه  راستا  این  در  كه  دارند  وظیفه  كشور 
و  نامزدان  تکثر  به  این كه  نه  و  كنند  كمک 
بزنند.  دامن  انتخاباتی  سراسیمه گی های 
كه  است  كرده  ارتقا  مرحله  این  به  افغانستان 
نامزدان  در محور  را  نیازهای خود  و  خواست ها 
برخوردار  سیاسی  باالی  مانور  از  كه  مشخصی 

باشند، تعریف كند. 
حضور ده ها نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، 
نمی تواند یک امر میمون سیاسی به شمار رود. 
این  به  دادن  پایان  داد.  پایان  باید  روند  این  به 
روند، از راه گفت وگو و نشست های مستمر میان 
كشور  در  معتبر  سیاسِی  جریان های  و  احزاب 
به دست می آید. افغانستان هیچ راه دیگری ندارد 
به جز این كه وارد چنین مرحله از تاریخ سیاسِی 
افغانستان  آیندة  برای  كسانی  اگر  شود.  خود 
را  بها دهند و آن  این مسأله  به  باید  نگران اند، 

در اولویت های كاری خود بگذارند.



ابراز  و  آرامش  برای  حالی  در  نفر  هزاران 
همدردی با خانوادۀ »دختر هند«، به پیش واز 
هر  که  کرده اند  روشن  شمع  وی  تابوِت 
و  زنان  دنیا،  سراسر  در  ساعت  هر  و  روز 
دختراِن زیادی مورد تجاوز و خشونت قرار 
می گیرند. شاید این دانشجوی 23ساله یکی از 
خوش شانس ترین قربانیان تجاوز و خشونت 
این چنین  است  توانسته  که  بوده  زنان  علیه 
را  کشورش  مردم  هم صدایِی  و  هم دردی 

داشته باشد. 
و ساعتی  که روزی  رسانده  اثبات  به  تاریخ 
تصمیم  مردم  که  می رسد  فرا  لحظه یی  و 
همیشه  که  چیزی  آن  دیگر  که  مي گیرند 
اما  بوده  درد  آن ها  نظِر  از  و  داشته  جریان 
تحمل کرده اند را، دیگر تحمل نکرده و علیه 
شاید  دهند.  انجام  اعتراضات گسترده یی  آن 
دختر هند و حادثۀ تجاوز و کشته شدن وی، 
نقطۀ عطفی شود در تاریخ کشور هندوستان 
حمایت  و  اراده  یک  با  بتوانند  آن  مردمِ  تا 
امن تر و مطمین تر  را سرزمینی  مردمی، هند 
تجاوز  بسازند؛ هرچند که مسالۀ  زنان  برای 
و مورد خشونت قرار گرفتن زنان و دختران، 
پدیده یی ست که در همه جای دنیا به چشم 
کند  ادعا  نمی تواند  هیچ کس  و  می خورد 
بخشی  یا  و  وی  قیومیِت  تحت  ناحیۀ  که 
و  حوادث  یک چنین  منهای  او،  سرزمین  از 

تراژدی های تلخی بوده و یا خواهد بود. 
 آن چه که از این دختر 23ساله یک قهرمان 
اعتراضات  و  مردم  نگاه  نوع  ساخت، 
برای  هند  شهروندان  که  بود  گسترده یی 
دفاع از حق وی و هم چنین تجلی یک ارادۀ 
جمعی برای قانون مند شدِن بیشتر مجازات ها 
و سنگین تر شدِن آن، از خود بروز دادند. اما 
این شمع هایی که به یاد دختر هند در گوشه 
و کنارِ این سرزمین پهناور روشن شده است، 
خبر از سکوت و خاموشِی دردآوری مي دهد 
که دنیا را در خود فرو برده است و هر شمع، 
که  امیدی ست  روزنه های  همان  نمایان گر 

همۀ زنان و دختراِن دنیا در انتظارِ آن بی قرار 
هستند. یعنی اتحاد و اتفاق یک ملت و یک 
قربانی  نباید  زنان  این که  برای  بزرگ  جمِع 
تکان دهنده   و  وحشیانه  اعمال  یک چنین 

شوند.
این  حواشِی  در  هند  در  روزها  این  آن چه   
رسانه ها  و  دارد  جریان  دل خراش  داستاِن 
یک  داده اند،  خبری  پوشش  را  آن  مرتب 
واقعیت دیگر را هم به بشر گوش زد می کند 
زن  علیه  مرد  انسان،  علیه  انسان  امروز  که 
و  غیرانسانی  اقدامات  یک چنین  به  دست 
وحشیانه می زند و هنوز هم با تمام تالش های 
جریان ها و گروه های قدرت منِد فمینیستی و 
یا دیگر جریان ها و حرکت های مدافع حقوق 
در  زنان  سرنوشت  دنیا،  سراسر  در  زنان 
بسیاری از گوشه و کناره هاي این کرۀ خاکی 
تغییری نکرده و هم چنان این انسان است که 

به انسان دیگری درد و رنج می رساند.
شاید پاسخ به چرایِي این حقیقت تلخ، انگیزۀ 
فلسفِی  و  فکری  جریان های  شکل گیرِي 
نام  به  کدام  هر  که  باشد  جهان  در  مطرحی 
و  مي کند  فعالیت  او  حقوِق  از  دفاع  و  زن 
امروز همه آن ها را می شناسند. اما شوربختانه 
و  راهکارها  تعالیم،  تالش ها،  همۀ  به  وقتی 
طرح هایی که بشر امروز برای مبارزه با این 
حقیقِت تلخ ارایه کرده )مانند تدوین حقوق 
تبعیض  اشکال  کلیۀ  رفع  کنوانسیون  و  بشر 
علیه زنان، برگزاري نشست ها و کنفرانس ها 
و راهپیمایی ها( نگاه عمیق مي شود، یک نکته 
براي همۀ زنان به اثبات مي رسد که حتا در 
خود کشورهایی که خالق و مبدع یک چنین 
شاهکارها برای دفاع از حقوق زنان هستند، 
زن هنوز مورد خشونت و تبعیض قرار دارد 
و  پیدا  مشکِل  و  درد  هزاران  با  هم چنان  و 

پنهان دست وپنجه نرم می کند. 
نه  که  می دهد  نشان  دست  این  از  حقایقی 
تنها برای نجات زنان، که برای نجات مردان 
مملو  که  سیاه چاله یی  و  گرداب  این  از  هم 
از خودخواهی ها و سرمست بودن ها از لذت 

زنده گی و زنده بودن است، کاری باید کرد 
فراتر از آن چیزی که در کنوانسیون ها و قانون 
می تواند  وقتی  قانون  که  چرا  می نویسیم. 
عدالت را اجرا کند که مجرم در قدم نخست 
حاضر باشد؛ یعنی گرفتار شده و در پیشگاه 
قانون گردن نهد، و سپس جرمش ثابت گردد 
و در مرحلۀ آخر، عدالت اجرا شود. اما چند 
درصد از زناِن ما که قربانی لجام گسیخته گی 
خود  هم نوعاِن  عملِی  و  اخالقی  انحطاط  و 
هستند، شانس دسترسی به عدالتی این چنین 
شفاف را دارند که از لحظۀ تعقیب تا گرفتاری 
و محاکمه و صدور حکم و اجرای آن، بدون 
فساد و زدوبند و با شعار برابري همه در برابر 
قانون، بتوانند حق خود را بستانند؟! و مهم تر 
از همه، گاهي حتا اجرای قانون هم نمی تواند 
تصویر کاملی از عدالت باشد. امروز حتا اگر 
6 نفری که در تجاوز و قتل دختر هند مسوول 
شناخته شده اند، اعدام شوند، نمی تواند دختر 
23سالۀ خانوادۀ قربانی را به آن ها برگردانند. 
می شود  رونما  بزرگی  که خالي  این جاست 
برای  و  زن  حقوق  از  دفاع  جریان  در  که 
مصونیت و امنیت ایجاد کردن برای او، فقط 
آورده   رو  قانون هایي  نوشتِن  و  ساختن  به 
شده که بیشتِر آن ها ضمانت اجرایِی بعد از 
وقوع حادثه خواهند بود و جنبۀ پیش گیرانه، 

کم تر در آن متصور است.
امروز اگر بپذیریم کسانی که اعمالی از این 
دست را انجام می دهند، به نوعی همۀ مرزهای 
انسانی و عاطفی و احترام به کرامت بشری 
را شکسته اند، باید نگران بود که افزایش آمار 
تجاوز به زنان و قتل و خشونت علیه آن ها، 
ابعاد تازه یی از روح ویران شده و صدمه دیدۀ 
که  می کشد  تصویر  به  را  حاضر  قرن  بشر 
بیمار است و سخت محتاج درمان و شفایی 
که اگر دیر شود، بیش از این فاجعه خواهد 

آفرید. 
رسیدِن  و  زنان  نجات  برای  تنها  نه  امروز 
باید همه جا شمع  امنیت،  آرامش و  به  آن ها 
کمک  نیازمند  نیز  مردان  که  کرد،  روشن 
اگر  و  هستند  خویش  هم نوعاِن  یاری  و 
علیه  خشونت  و  قتل  و  تجاوز  از  صحبت 
اقدامات  این  از  زنان می شود، بخش بزرگی 
برای  باید  و  می گیرد  صورت  مردان  توسط 
نجات قربانی کننده نیز کاری کرد. چرا که اگر 
فقط دل به قانونی ببندیم که قربانی کننده را 
به مجازات می رساند، کم تر کاری برای مهار 
هر دو )قرباني و قرباني کننده( کرده ایم. زیرا 
هیچ قربانی کننده یی در لحظۀ ارتکاب جرم، 
به ماندن و خود را به دست عدالت سپردن 
فکر نمی کند و بدون شک فرار از مجازات، 
بخشی از طرح و برنامه و دست کم آرزوي 
نیازمند  از این رو، امروز دنیا  او خواهد بود. 
پُر کردن خالهایی ست که نبود و فقداِن آن ها 
جنایات  این چنین  اصلی  ریشۀ  و  سرچشمه 

هول ناک است. 
شمع هایی که به یادبودِ دختر هند امروز این 
کشور را نورباران کرده است، تا ابد روشن 
نخواهند ماند؛ اما شمعی که با حرارِت ایمان 
و خدامحوری در قلب  بشریت روشن شده 
همراهِ  را  درون مهارکننده  از  قدرتی  باشد، 
انساِن لجام گسیختۀ امروز می سازد که همواره 
یک چنین  به  لغزیدن  و  انحطاط  از  را  او 
ورطه یی نجات خواهد داد. امروز نیاز است 
که تک تِک ما در قلب خود و دیگران شمعی 
مخلوقاتش،  به  عشق  و  خدا  یاد  جنس  از 
که  را  امروز  مسخ شدۀ  دنیاي  تا  بیافروزیم 
همه اهریمنی برای دیگری شده اند را نجات 

دهیم.
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          حلیمه حسینی

این همه شمع خبر از فراگیرِی 
خاموشی دارد!

 

بی سابقه ترین  از  یکی  درگیِر  روزها  این  نماینده گان  مجلس 
جنجال های تقنینی اش است. کمیسیون نظارت بر کارکرد حکومت 
گفته است که حدود یک میلیون و دوصدوپنجاه جریب زمین از 
سوی غاصبان در سراسر افغانستان غصب شده است. با این حال، 
این موضوع  افشا نکرده و  این کمیسیون، اسامِی  این غاصبان را 

منجر به اعتراض بسیاری از نماینده گان در مجلس شده است.
جمله  از  هرات  و  قندهار  بلخ،  ننگرهار،  کابل،  والیت های 
خود  در  را  غصب شده  زمین های  بیشترین  که  والیت هایی ست 

دارند.
اکنون مشکل اصلی این جاست که در برابر این معضل، یک خالی 
به  را  زمین  غاصب  افغانستان  قوانین  چون  دارد.  وجود  قانونی 
قانونی متوجه غاصب  عنوان مجرم تعریف نکرده و هیچ جزای 
نیست. از همین رو، مجلس پیشنهاد کرده است که پیش از افشای 

نام این غاصبان، طرحی قانونی برای این مسأله ترتیب شود.
پرسشی که حاال مطرح است، این است که آیا پس از ارتکاب یک 
برای آن  این جرم را طرح کرد و  قانونِی  جرم، می شود صورت 
قانوِن بازدارنده یی ساخت؟ آیا ممکن است که قانوِن تازه ایجادشده 
بتواند تکلیف غاصبان را یک سره کند؟ چون، استدالل آن خواهد 
بود که غاصبان زمین در یک خالی قانونی دست به چنین عمل 

زده اند و این عمل بعداً به جرگۀ جرم درآمده است. 
افراد  زمین،  غاصبان  از  بسیاری  که  است  آن  دیگر،  چالش 
در  را  دولتی  پست های  بلندترین  اکنون  همین  که  زورمندی اند 
این  اسامی   نشدن  افشا  می تواند  مدعا  این  شاهد  دارند.  اختیار 
باشد.  بر عمل کرد حکومت  نظارت  کمیسیون  از سوی  غاصبان، 
تردیدی نیست که مالحظۀ این کمیسیون هم بیشتر از همه چیز، 
از  است.  بوده  افراد  این  فراقانونِي  و  قانونی  توانایی های  و  زور 
این رو، مشکل به نظر می رسد که مجلس کشور بر طرح محاکمۀ 

این افرادِ زورمند فایق آید.
از همه مهم تر موضوع دیگری ست که تا کنون کمتر به آن توجه 
شده است. این که بسیاری از این زمین های غصب شده از سوی 
غاصبان به صورت شهرک ها و ملکیت های عامه درآمده است. به 
گونۀ مثال، بسا از ملکیت های دولتی در شهر کابل وجود دارند 
که افراد زورمند آن را پس از غصب، به قطعات کوچک تقسیم 
حکومت  اگر  اکنون  رسانده اند.  فروش  به  عام  مردم  به  و  کرده 
بخواهد این زمین ها را بازستاند، تکلیف مردم بي چاره و بي گناه 
چه مي شود؟ جدای از این که چنین کاری، فاجعه به بار می آورد، 
حتا از منظر قانونی نیز حکومت نمي تواند سرنوشِت این مردم را 

نادیده بگیرد.
افزون بر این، بسیاری از ملکیت های دولتی نیز وجود دارند که 
مأمورین دولتی، نماینده گان مجلس و... آن را غیرقانونی تصاحب 
کرده اند و این خود مبارزه با غصب زمین را با سوال مواجه کرده 
است. ماجرای دشت پدوله و غصب زمین های شیرپور هنوز از 
یاد مردم نرفته، اگر بر فرض غصب زمین های دولتی بازخواست 
گردد، بی تردید که این بازخواست متوجه برخی از  نماینده گان 
مجلس و مأموران دولتی نیز مي شود. از این رو، به نظر نمی رسد 

که این ماجرا به سود قانون پایان بیابد. 
نماینده گان عزمي  اگر مجلس  در هر صورت، مراد آن است که 
راسخ برای مبارزه با غاصبان زمین دارد، نخست باید این خالی 
قانونی را برطرف سازد تا در پرتِو آن از ادامۀ غصب زمین های 

دولتی جلوگیری شود. 
تا  گردد  آماده  خاص  طرزالعمل  یک  که  می طلبد  دوم،  گام  در 
بتوان به واسطۀ آن پروسۀ واپس گیرِی این زمین ها را بدون ایجاد 

برخورد به راه انداخت. 
مسالۀ سوم، افشای نام افراد غاصب است که بسیاری از نماینده گان 
مردم  که  می کند  کمک  دست کم  افشاسازی  این  موافق اند.  آن  با 
بدانند با کسانی روبه رو هستند که هم زمین شان را غصب کرده اند 

و هم سال های سال است که بر سرنوشت آن ها حکم  مي رانند.
و گام آخر در این راستا می تواند آن باشد که نماینده گان محترم 
پیشگام شدن در  قربانی جز  این  قربانی دهند.  مردم در مجلس، 
استرداد زمین ها از سوی خود نماینده گان، میسر نیست. همان گونه 
که گفته می شود، برخی از نماینده گان محترم زمین هایی در شیرپور 

و پدوله دارند که هر دوی این پروژه ها به اصطالح دعوایی اند.
با غصب  مبارزه  امر  در  را  موارد  این  کشور،  مجلس  اگر  اکنون 
زمین های دولتی در نظر بگیرد، بی گمان که در آینده یي نه چندان 

دور، شاهد کاهش و پایان یافتِن این چپاول ها  خواهیم بود.

چالش های اصلی فراراه مبارزه 
با غاصبان زمین



تا  خواست  داخله اش  وزیر  از  پاکستان  جمهوری  رییس 
بوتو،  بی نظیر  ترور  به  مربوط  گزارش  سراسری  انتشار  از 

خودداری کند.
به گزارش خبرگزاری پی.تی.آی، آصف علی زرداری، رییس 
حزب  اجرایی  مرکزی  کمیته  نشست  در  پاکستان  جمهوری 
حاکم »مردم پاکستان« رحمان ملک، وزیر داخله پاکستان را از 

انتشار عمومی گزارش مربوط به ترور بی نظیر بوتو منع کرد.
مالک  و  زرداری  میان  اختالفات  افزایش  پی  در  اقدام  این 

صورت گرفته است.
رحمان ملک پیشتر به رسانه ها گفته بود که تمایل دارد تا این 
گزارش را در پنجمین سالگرد ترور بی نظیر بوتو به صورت 

عمومی منتشر کند.
انتخاباتی در راولپندی در 27 دسامبر  بوتو در جریان کمپین 

2007 به دلیل حمله انتحاری ترور شد.
را در نشست حزب مردم  این گزارش  تا  ملک قصد داشت 

پاکستان منتشر کند.
مالک قصد داشت تا کپی هایی از این گزارش را میان رهبران 

حزب و خبرنگاران پخش کند.

تروریسم طالبان پاکستان پایانی ندارد. افراط گرایان اسالمیست 
21 پولیس را که ربوده بودند، کشتند. طالبان پیش از آن که 

پولیس ها را بکشند، دست و پا های آنها را بسته بودند.
نماینده گان محلی حکومت گزارش دادند که اجساد کشته شده 
ها در محل جبی، مربوط مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان 
پیدا شده اند. طالبان پیش از آن که پولیس را بکشند، دست و 

پا های آنها را بسته بودند.
به  باز هم گزارش دادند که یک پولیس موفق  مقامات محل 
یافته  با جراحت های زیاد، نجات  فرار شد و یک تن دیگر 
است. حدود 200 جنگجو شدیداً مسلح طالبان به روز پنجشنبه 
بر دو قرارگاه آموزشی ارتش حکومت در شهر پشاور حمله 
کردند. آنها طی برخورد دو تن از نیرو های امنیتی را کشتند و 

23 تن دیگر را ربودند.
راکت  و  هاوان  مانند  سنگین  های  با سالح  کننده گان  حمله 
انداز مسلح بودند. طالبان پاکستانی اعتراف کردند که آنها این 

حمله را انجام داده اند.
طالبان  با  پاکستان  در  طالبان  تحریک  گروه  آنکه  باوجود 
هستند.  سازمان جداگانه  آنها یک  اما  است،  متحد  افغانستان 
حمالت  به  دست  کشور  مناطق  تمام  در  پاکستانی  طالبان 
تروریستی بر نیرو های امنیتی و نیز بر افراد ملکی مانند شیعه 

ها می زنند.
ایاالت متحده امریکا برطالبان و متحدین افراطی آنها در مناطق 
قبایلی پاکستان منظمًا با راکت ها توسط هواپیما هایی بدون 

سرنشین حمله می کنند.
اند  اعالم کرده  پاکستان  طالبان  ها،  پولیس  ربودن  با  همزمان 
که آماده مذاکره با حکومت هستند. حکیم اهلل مسعود، رهبر 
دقیقه  پیام ویدویویی 52  پاکستان« طی یک  »تحریک طالبان 
او  اما  هستیم،  »جدی«  مذاکرات  آماده  آنها  که  بود  گفته  یی 
خلع سالح گروه اش را به عنوان پیش شرط مذاکرات »خنده 

آور« خواند.
برخالف حکومت افغانستان، حکومت پاکستان تا هنوز برای 

طالبان پیشنهاد مذاکره نکرده است.
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فرار از جنگ داخلی در سوریه
کرد  نفر  صدها  روزانه 
سوری برای در امان ماندن 
به  داخلی  جنگ  آتش  از 
شمال عراق می گریزند. این 
در حالی است که دامنه نبرد 
شورشیان و کردها می تواند 
نیز کشیده شود و  به عراق 
اقلیم  و  مرکزی  دولت  بین 

کردستان تنش بیافریند.
محمد یک کرد سوری است 
وظیفه  نظام  خدمت  از  که 
شبانه  و  کرده  خالی  شانه 
او  است.  گریخته  عراق  به 
با  نمی خواسته  می گوید 
خدمت در ارتش، مجبور به 
کشتن زن ها و بچه ها شود.

از  و  دارد  سال   27 محمد 
اردوگاه  در   2012 اپریل 
به  دهوک  شهر  آوارگان 
نهاد  از  نقل  به  می برد.  سر 
پناهندگان  از  حمایت 
سازمان ملل، حدود 67 هزار 

آورده اند.  پناه  عراق  کردستان  اقلیم  به  سوریه  کرد 
کردهای سوریه یا در اردوگاه یادشده به سر می برند 

یا نزد خویشاوندان و دوستان خود رفته اند.
بسیاری از این افراد در جستجوی کار و امنیت به 
روزنامه نگار  دومله،  خدیر  آمده اند.  کردستان  اقلیم 
کرد می گوید: »در سوریه نه کار هست، نه نان و نه 
هیچ چیز دیگر.« گروه پرشمارتر کردهای سوریه اما 

از ترس جان و از بیم جنگ به عراق گریخته اند.
محمد در حلب درس خوانده و مهندس است. او 
وحشتی  و  تیراندازان  تک  عملیات  شهر،  بمباران 
مدتی  خالل  در  است.  چشیده  و  دیده  را  روزمره 
شهرستان  می سوخت،  جنگ  آتش  در  حلب  که 
زادگاه محمد در شمال شرقی سوریه از تنش ها دور 
مانده بود. بخش بزرگی از اقلیت کرد سوریه ساکن 
و  شورشیان  درگیری   دامنه  اینک  اما  منطقه اند  این 

نیروهای اسد به آنجا هم کشیده شده است.
نقش پ ک ک در بحران سوریه

او را خراب  »آنها« خانه پدری  محمد می گوید که 
محمد  منظور  کرده اند.  غارت  را  مغازه ها  و  کرده 
شمال  است.  اسد  مخالف  شورشیان  نیز  از«آنها« 
آنها  بین  اخیر صحنه درگیری  سوریه در هفته های 
دمکراتیک  »اتحادیه  حزب  هواداران  و  اعضا  و 

کردستان« بوده است.
کردستان  کارگران  سوری حزب  شاخه  این حزب 
شمار  به  اسد  متحدان  جزو  و  است  )پ ک ک( 
می رود. رژیم اسد در ماه های گذشته، سربازان خود 
مناطق کردنشین خارج  از  از بخش های وسیعی  را 
کرد و منطقه را به کردها واسپرد. شورشیان سوری 
برآمده اند،  کردها  سرکوب  پی  در  دلیل  همین  به 

چون آنها را همدست اسد می شناسند.
اقلیم  در  کردی  نشریه  یک  سردبیر  هردی،  آسو 
بسیار  نقش  پ ک ک  که  می گوید  عراق  کردستان 
خطرناکی در بحران سوریه ایفا کرده است. او اعتقاد 
انتقام  اسد،  سقوط  صورت  در  شورشیان  که  دارد 

شدیدی از کردها خواهند گرفت.

سوریه  داخلی  جنگ  دایره 
نیز  کردها  میان  به  هم اینک 
بین  منازعه  و  شده  کشیده 
مختلف  گروه های  و  جناح ها 
عالوه  است.  زده  دامن  را  کرد 
بر پ ک ک و اتحادیه دمکراتیک 
اقلیم  دولت  پای  کردستان، 
کردستان نیز به بحران باز شده 

است.
شورشیان  از  کردستان  اقلیم 
آسو  می کند.  حمایت  سوریه 
را  حمایت  این  هدف  هردی، 
در  دولت  این  نفوذ  تضمین 
مناطق کردنشین سوریه پس از 

سقوط اسد می داند.
از  سوری  کردهای  نگرانی 

تحوالت آتی
ارتش  که  دارد  اعتقاد  محمد 
آزاد سوریه، مردم شمال شرقی 
دلیل کرد  به  تنها  را  این کشور 
بودن خواهد کشت. او می گوید 
اقوامش  و  دوستان  از  هیچیک 
به گروه های متخاصم سوری نپیوستند، زیرا منطقه 

کوچک است و همه یکدیگر را می شناسند.
این کشور را بر سر  جنگ داخلی سوریه کردهای 
از  از کردها  است. بخشی  داده  قرار  راهی  یک دو 
رژیم اسد پشتیبانی می کنند و بخشی دیگر در کنار 
مشترک  تنها وجه  رژیم می جنگند.  علیه  شورشیان 

آن ها آرزوی خودمختاری است.
گروه های مختلف کرد در منطقه، اواخر نوامبر سال 
منازعه  گسترش  از  پیشگیری  برای  پیمانی   2012
پیمان  این  به رعایت  اما کمتر کسی  امضا کرده اند. 
کردستان،  اقلیم  در  ناظران  بیشتر  است.  خوشبین 

نگران سرایت بحران سوریه به عراق هستند.

آنها از جمله به مناسبات حسنه دولت مرکزی عراق 
می گویند  و  می کنند  اشاره  اسد  بشار  و  ایران  با 
حمایت اقلیم کردستان از شورشیان سوریه می تواند 

به تنش های درونی در دولت عراق بیانجامد.

زرداری از انتشار گزارش 
پروندۀ ترور بوتو جلوگیری کرد
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طالبان پاکستانی 21 پولیس ربوده 
شده را کشته اند

حسنی مبارک:

به زنده گی من پایان دهید!
افسوس روس ها از فروپاشی 

شوروی سابق
یک منبع اسراییلی فاش 
سابق  دیکتاتور  که  کرد 
معالج اش  تیم  از  مصر 
زنده گی  به  خواسته 

دردناکش پایان دهد.
سایت  گزارش  به 
یک  النشره،  اینترنتی 
اسراییلی  خبری  پایگاه 
»عنیان  به  موسوم 
مرکزی« در خبری فاش 
مبارک،  حسنی  کرد: 
سابق  رییس جمهوری 
مشکالت  دلیل  به  مصر 

وخیم جسمانی از تیم پزشکی معالجش خواسته تا با اقدام به اوتانازی )مرگ 
پایان داده و وی را از ادامه زندگی  خود خواسته( به درد و رنج های وی 

دردناکش نجات دهند.
این پایگاه خبری اعالم کرد: اوضاع جسمانی حسنی مبارک طی چند روز 

اخیر وخیم شده است به نحوی که وی به بیمارستان منتقل شد.
بنا به گزارش این پایگاه خبری، تیم پزشکی مسوول مداوای مبارک پس از 
آنکه دیکتاتور سابق مصر در حمام زندان زمین خورده وی را معاینه و به 

بیمارستان منتقل کرد.
پایگاه اسراییلی مذکور همچنین تاکید کرد که این درخواست حسنی مبارک 

با مخالفت پزشکانش رو به رو شده است.
از سوی دیگر پایگاه خبری ایالف به نقل از منابع مصری اعالم کرد حال 

جسمانی مبارک بسیا روخیم است و وی نیاز به معجزه دارد.

نتایج یک نظرسنجی که در آستانه 
بیست و یکمین سالگرد فروپاشی 
سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد 
بیش  می دهد  نشان  شد  منتشر 
از  هنوز  روس ها  درصد   50 از 
افسوس  سابق  شوروی  فروپاشی 

می خورند.
نظرسنجی  این  نتایج  حال  این  با 
که از سوی مرکز تحقیقات »نظر 
 )VCIOM( روس ها«  عمومی 
این رقم  انجام شد، نشان داد که 
با سال گذشته حدود  مقایسه  در 

10 درصد کاهش یافته است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، یک سوم روس ها از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی افسوس نمی خورند و این رقم در مقایسه با نظرسنجی  که در سال 

2002 انجام شد شش درصد افزایش یافته است.
اتحاد جماهیر شوروی 21 سال پیش فروپاشید.

اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی که حسی نستالژیک نسبت به دوران 
اتحاد جماهیر شوروی سابق دارند، افرادی هستند که سن شان 45 سال و 
اینترنت  به  و  هستند  پایین  تحصیالت  دارای سطح  افراد  این  است.  باالتر 

دسترسی ندارند.
اینترنت که در این نظرسنجی  افراد جوانتر و کاربران فعال  در همین حال 
ترجیح  را  مدرن  روسیه  در  زندگی  که  کردند  اعالم  بودند،  کرده  شرکت 

می دهند.
دو سوم شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعالم کردند که اتحاد جماهیر 
و  مردم شاهد شکوفایی  اقتصاد  و  فرهنگ  آن  در  که  بود  دورانی  شوروی 

توسعه بود.
این نظرسنجی اعالم کردند  در همین حال 20 درصد شرکت کنندگان در 
که معتقدند دوران شوروی سابق دوره ای بود که در آن وضعیت فرهنگ و 

اقتصاد مردم با رکود و افول مواجه بوده است

                                                                                                                                                                             دویچه وله        
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           حامد علمی
یکی  می توان  را  ننگرهار  شورای  تاسیس 
از حادثات بس مهم در تحوالت سیاسی ـ 
نظامی جهاد افغانستان دانست. اگرچه این 
حکومت  سقوط  تا  تشکیل  بدو  از  شورا 
هیچ گونه   1992 اپریل  در  نجیب  داکتر 
آن هم  با  نداشت،  نظامی  مهم  دستاورد 
کنار گذاشتِن اختالفات قبیله یِی دیرین در 
ولسوالی هایي مانند خوگیانی، جلسات پِی 
هم شورا، جلب کمک ها برای بازسازی آن 
مسوولین  و  معاون  رییس،  تعیین  والیت، 
از  می توان  را  آن  مختلف  بخش های 
فعالیت های عمدۀ قبل از پیروزی جهاد در 

آن والیت ذکر کرد.
به  نجیب  داکتر  نزدیک شدن حکومت  با 
ننگرهار در  سقوط، سهم و نقش شورای 
نیز  کشور  اخیر  حوادث  پرتالطِم  مسیر 
بارزتر و بااهمیت تر می شد. به ویژه زمانی 
 1992 اپریل   23 در  جالل آباد  شهر  که 
لیاقت و کاردانی  افتاد،  به دست مجاهدین 
ننگرهار  اعضای شورای  از خودگذری  و 
آن  چه  نمود؛  نظر  جلب  آن  مسوولین  و 
و  حربی  وسایل  داشتن  با  بزرگ  والیت 

اداری فراوان نظر به سایر والیات، تقریبًا 
از دو سه  بعد  ماند و  باقی  دست ناخورده 
شورای  اعضای  مختصر،  هرج ومرج  روز 
درگیری  کدام  بدون  ننگرهار  جهادی 
گرفتند  جا  دولتی  پست های  بر  خونین 
رهبری  به  مجاهدین  کاروان  که  زمانی  و 
پروفیسور صبغت اهلل مجددی در 27 اپریل 
سال 1992 از آن شهر می گذشت، شهر در 
آرامش کامل قرار داشت و رییس جمهور و 
همراهان شان با خاطر آسوده رهسپار کابل 

شدند.
شورای ننگرهار با درایتي خاص توانست 
در  اسالمی  حکومت  تاسیس  از  پس 
زدوبندها  در  را  بی طرفی اش  افغانستان، 
جهادی  گروه های  داخلِی  جنگ های  و 
به  می خواستند  طرفین  اگرچه  کند؛  حفظ 
به  را  شورا  اعضای  شده،  که  قیمتی  هر 

طرفدارِی خویش داخل جنگ سازند.
هیأت شورای ننگرهار برای نخستین بار در 
هفتۀ اول تاسیس حکومت اسالمی به کابل 
پروفیسور  حضور  به  می خواستند  و  آمد 
ولی  بروند،  تبریک  عرض  برای  مجددی 
حادثۀ ناگواري در نزدیکِی مکروریان رخ 
داد، طوری که یک گلوله به طرف هیأتي 
که منتظر داخل شدن به کابل بودند، شلیک 
و یکی از محافظین شورای ننگرهار کشته 
شد. اما شورا خون سردی خویش را حفظ 
جالل آباد  رهسپار  درگیری  بدون  و  نمود 

بودند  باور  این  به  در حالی که همه  شد، 
اهانتی  و  انتقام گیری  به خاطر  شورا  که 
به عکس العمل  که صورت گرفت، دست 

نظامی خواهد زد.
حکومت  و  اسالمی  حزب  درگیری  با 
اواسط  در  ربانی  برهان الدین  پروفیسور 
بار  یک  ننگرهار  شورای   ،1992 سال 
دیگر وارد عمل شد و با فرستادن حاجی 
امنیت  رییس  و  شورا  معاون  شمالی خان 
والیت ننگرهار به حیث میانجی، خواستند 
تا طرفین کنار بیایند و یا حداقل آتش بس 

برقرار شود.
فراوان  مساعِی  با  ننگرهار  شورای  هیأت 
همان  زمستان  در  که  شد  موفق  سرانجام 
یعنی  درگیر  طرِف  دو  هر  موافقۀ  سال 
افغانستان  دفاع  وزارت  و  اسالمی  حزب 
را به خاطر تشکیل خط حایل میان هر دو 
شمالی خان  حاجی  نماید.  حاصل  جبهه 
اعالن کرد “با فرماندهان ده والیت اطراف 
آنان  و  گرفته  صورت  مذاکراتی  کابل، 
خط  تشکیل  به خاطر  که  نموده اند  توافق 
حایل باید در مرحلۀ نخست دوهزار مسلح 
کنر،  ننگرهار،  چون  والیت  یک  هر  از 

لغمان، پکتیا و پکتیکا به کابل بیایند. ما به 
فرماندهان والیات متذکره دستور دادیم تا 
یک هفتۀ دیگر تمام قوت های صلح را به 
کابل ارسال کنند. )21( ولی عدم همکاری، 
وسایل  نبود  و  کابل  سرد  زمستان  رسیدن 
گردید  برنامه  این  تکمیل  مانع  لوژستیک، 
و چند تنی که برای این منظور به جنوب 
کابل آمده بودند، خودسرانه مواضع شان را 

ترک کرده به وخامت اوضاع افزودند.”
در اپریل سال 1993 شورای ننگرهار یک 
بار دیگر در آزمون دشوار قرار گرفت و آن، 
اجتماع رهبران گروه های مختلف به خاطر 
بی طرفی  با  شورا  بود.  حکومت  تشکیل 
و  نموده  میزبانی  را  گروه ها  رهبران  کامل 
به انواع مختلِف تشویق و تهدید، آن ها را 
و  موافقه  طرحی  روی  تا  ساخت  مجبور 

اختالفات را کنار بگذارند.
 1993 سال  اواسط  در  ننگرهار  شورای 
انجنیر  نام  به  معاونینش  از  یکی  دیگر  بار 
محمود را به کابل فرستاد تا میان گروه های 

درگیر در کابل صلح برقرار سازد.
تمام  جدیت  با  ننگرهار  شورای  اگرچه 
در  متخاصم  گروه های  میان  تا  می کوشید 
داخل شهر کابل صلح صورت گیرد، ولی 
نیروهای درگیر در کابل دامنۀ نفاق شان را 
به ننگرهار و سایر والیات نیز صادر کردند 
مختلف،  منابع  گزارش هاي  اساس  به  و 
انجنیر گلبدین حکمتیار امیر حزب اسالمی 

را  او  که  بود  نموده  وعده  شمالی خان  به 
عمومی  قوماندان  عنوان  به  حکومتش  در 
ژاندارم و پولیس مقرر نماید. )22( شورای 
ننگرهار این پیشنهاد را نوع تطمیع خوانده 
باالی حرکات و فعالیت های سیاسی و  و 

نظامی شمالی خان مشکوک شدند.
و  شمالی خان  این که  اتهام  به  شورا 
همراهانش می خواهند در جالل آباد کودتا 
و  کردند  صادر  را  او  نابودی  امر  نمایند، 
تا  وظیفه گرفت  فرماندهان شورا  از  یکی 
شمالی خان  حاجی  ببندد.  گلوله  به  اورا 
از  که  هنگامی   1993 سپتمبر   6 روز  در 
جلسۀ شورا فارغ شده بود و می خواست 
به قرارگاهش برود، در عقب محبس شهر 
جالل آباد به راکت بسته شد و با برادر و 

شش تن از همراهانش کشته شد. )23(
کشته شدن شمالی خان، ضربات کوبنده یي 
به شورای ننگرهار وارد ساخت و دشمنِی 
عمیق و خونیني را به جا گذاشت، طوری 
که برادران حاجی شمالی خان تعهد سپردند 

که قاتلیِن او را یک به یک از بین ببرند.
برادران حاجی شمالی خان به سروبی رفته 
زرداد  به نام  اسالمی  قوماندان حزب  از  و 
کمک  بود،  شمالی خان  نزدیکان  از  که 
خواستند. نیروهای شمالی خان و زرداد به 
ـ  کابل  در شاهراه  ننگرهار  مراکز شورای 
خونیني  جنگ  و  کردند  حمله  آباد  جالل 
برادر  منجی خان  حاجی  و  گرفت  در 
انتقام  به خاطر  که  کرد  اعالن  شمالی خان 
برادرش به طرف شهر جالل آباد پیشروی 
مسوولین  شورا  که  زمانی  تا  و  می نماید 
برادرش را به دست وی نسپارد، آرام  قتل 

نخواهد نشست. )24(
کشته  باعث  سروبی  در  شدید  جنگ   
افرادِ  و  اهالی  از  نفر  شدِن حداقل دوصد 
قوماندان  دو   )25( گردید.  طرف  دو  هر 
هر  قوماندانان  سرتاسری  شورای  ارشد 
حاجی  و  حقانی  جالل الدین  مولوی  یک 
طرفین  بین  تا  رفتند  سروبی  به  عبدالحق 
سایر  که  بودند  هراس  در  و  نمایند  صلح 
تنظیم ها و گروه های جهادی به این جنگ 
میان  مناسبات  و  نشوند  کشانیده  خونین 
دولت اسالمی و حزب اسالمی که رو به 
و  زد  این  قربانِی  دوباره  بود،  نهاده  بهبود 
سروبی  از  حقانی  قوماندان  نگردد.  خورد 
“قتل  گفت:  مصاحبه یی  در  و  برگشته 
شد  باعث  همراهانش  و  برادر  و  شمالی 
شورای  و  احمدزی  قوم  میان  جنگ  که 
این نظر که گویا در  جالل آباد آغاز شود. 
این جنگ دولت و حکمتیار دست دارند، 
درست نیست. اگر از جانب اشخاص اشاره 
یا تحریک می شوند، نمی دانم؛ اما در ظاهر 
دخالت  حکمتیار  و  دولت  جنگ  این  در 
یاد  زرداد  به نام  که  شخصی  زیرا  ندارند، 
می شود و قوماندانان وی را مربوط حزب 
شمالی خان  پسرکاکای  می دانند،  حکمتیار 
از قوم احمدزی و کوچی است.”  بوده و 

)26(

دولت و حزب  در جنگ سروبی،  اگرچه 
جنگ  دامنۀ  ولی  نداشتند؛  سهم  اسالمی 
طوری که پیش بینی می شد، وسیع گردید و 
ساحات ماهی پر، سروبی و تگاب در آتش 

جنگي خونین سوخت. 
خارج  از  که  دسایسی  و  شمالی خان  قتل 
و  می شد  چیده  والیت  این  علیه  داخل  و 
که  شد  باعث  شورا،  مسوولین  اشتباهات 
گردیده  ناآرام  باامن،  و  مهم  والیت  این 
هوس های  فدای  و  توطیه  ها  قربانی  و 
یک  گفتۀ  اساس  بر  و  شود  نابخرد  چند 
جالل آباد  افغانستان،  بیرون مرزی  نشریۀ 
مبدل  قاچاق بری  و  ظلم  و  ترور  مرکز  به 
ننگرهار  شورای  مسوولین  نشریه،  گردد. 
فراواني  مثال های  و  انتقاد گرفته  باد  به  را 
قاچاق بر،  را خاین،  نموده و آن ها  بیان  را 
فسادپیشه  و  پاکستان  مزدوران  قاتل،  دزد، 

خواند.)27(

               فرانک فراهانی جم
 

حتمًا بارها با این صحنه روبه رو شده اید که موبایل تان را گم کرده اید، سرگردان به این طرف 
و آن طرف می روید تا آن را پیدا کنید. 

در این شرایط انگار هیچ کار دیگری نمی توانید انجام بدهید. آرام نمی گیرید. بالفاصله از 
طریق تلیفون ثابت خانه یا محل کارتان و یا از طریق گوشی موبایل دیگری که در نزدیکی 

شماست، شمارۀ موبایل تان را می گیرید تا آن را پیدا کنید. 
یا  باشد،  قطع  شما  انترنت  خط  روز  یک  اگر  هستید؛  وابسته  همین طور  هم  انترنت  به 
کمپیوتر شما مشکلی پیدا کرده باشد، تمام برنامۀ زنده گی تان به هم می ریزد و فکر می کنید 
از هیچ کجا خبری ندارید. فناوری به گونه یی بد، زنده گی شما را تحت تاثیر خود قرار 

داده است. 
از نخستین ساعات روز که با صدای ساعت دیجیتل موبایل تان از خواب بیدار می شوید 
به خواب می روید، در سایۀ  دنیای خبرها  از گشتی در  تا واپسین ساعات شب که پس 

فناوری های مدرن و امروزی، روز خود را به انتها می رسانید. 
در چند دهۀ گذشته، زنده گی از این رو به آن رو شده است و این فناوری ها و اختراعات 

جدید، تغییرات قابل توجهی را در سبک زنده گِی ما ایجاد کرده اند. 
اگر بخواهیم وضعیت زنده گی امروزمان را با وضعیت زنده گی پدرکالن ها و مادرکالن های مان 

مقایسه کنیم، تفاوت های بسیاری را در آن ها می یابیم. 
این امکانات و ارتباطات مدرن که نبود هر کدام شان برای ما به معنی یک فاجعۀ بزرگ 
است؛ حتا در تصور افرادی که ده ها سال پیش زنده گی کرده اند هم نمی گنجد، چه رسد به 

این که به اهمیت و نقش آن ها در زنده گی واقف باشند. 
از نمادهای اصلی فناوری های امروزی هستند که بی تردید  انترنت، موبایل و...  کمپیوتر، 

بیش ترین تاثیر را بر روند زنده گی کنونی انسان ها دارند. 
به رغم این که محققان و دانشمندان، بارها دربارۀ پیامدهای امواج خطرناک این ابزار بر روند 
سالمت ما انسان ها هشدار داده اند، ولی هیچ یک از ما حاضر نیستیم حتا به خاطر سالمتی مان 
هم که شده، یک روز بدون گوشی موبایل مان در دانشگاه یا محل کارمان حاضر شویم، از 

کمپیوتر استفاده نکنیم یا به انترنت دسترسی نداشته باشیم. 
داستان همراه های همیشه گی 

زنده گی روزمره ما به قدری به موبایل وابسته شده است که می توان گفت اغلب مردم بدون 
وجود آن، قادر به ادامۀ روند طبیعی زنده گی خود نخواهند بود. اگرچه به نظر می رسد گروه 
سنی نوجوان و جوان بیش ترین شمار کاربران موبایل را دارند، اما حقیقت این است که این 

وابسته گی میان گروه های سنی مختلف همه گیر شده است. 
دوستانه  و  خانواده گی  بازدیدهای  و  دید  مانع  زنده گی  مشغله های  که  امروز  دنیای  در 
می شود، چنین ابزارهایی موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد می شوند، چرا که این فناوری 

همیشه همراه، می تواند وسیلۀ ارتباطی مناسبی برای جویا شدن از احوال هم دیگر باشد. 
اما بر خالف آن چه به نظر می رسد، همه چیز به این خوبی پیش نمی رود، چون عده یی 
دیگر بر این باور اند که مانوس شدن بیش از حد به این فناوری ها و امکانات، مانع ایجاد 

رابطه یی صمیمانه میان اعضای خانواده می شود. 
در حقیقت، زنده گی خانواده گی بر اثر استفاده از ابزارهایی مانند رایانه، انترنت و موبایل 
به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نگرفته است، بلکه این تاثیرات ناشی از برقراری تماس های 
الکترونیک،  پست  از طریق صندوق  نامه های شخصی  دریافت  و  ارسال  متعدد،  تلیفونی 
ارسال و دریافت پیامک و دیگر اشکال جدید ارتباطی است که بر روابط اعضای خانواده 
سایه انداخته و روابط واقعی اجتماعی افرا د را زیر سوال برده است؛ روابطی که تنها به 
ارسال یک پیامک، دیدارهای مجازی یا در بهترین شکل ممکن، به برقراری یک تماس 

تلیفونی محدود می شود. 
قطع رابطۀ عاطفی 

حضور  از  خانواده ها  اغلب  می دهد  نشان  شده  انجام  نظرسنجی های  دیگر،  سوی  از 
فناوری های نوین ارتباطی در زنده گی خانواده گی خشنود هستند، چرا که به کمک آن ها 
می توانند در طول روز و در مدت زمانی که از هم دیگر دور هستند، بدون هیچ نگرانی از 

حال هم با خبر باشند و به هم دیگر دسترسی داشته باشند. 
به عبارت دیگر، عدم حضور فیزیکی افراد خانواده، منجر به قطع رابطۀ عاطفی میان اعضای 

خانواده نمی شود. 
وقتی ارنی وایز سال 1895 میالدی نخستین مکالمۀ تلیفونی را به نام خود به ثبت رساند، 
تصور نمی کرد این پدیده تا این اندازه بر رفتار و سبک زنده گی انسان ها تاثیرگذار باشد. 

به نظر شما چنین رابطه یی از نوع مجازی که به سرعت در حال رشد و توسعه است، یک 
به زنده گی در  ارتباطی  فناوری های  یا می توان بدون وجود  رابطۀ الزم و ضروری است 

جامعه یی که بر مبنای روابط حقیقی انسان ها بنا شده است، ادامه داد؟ 
نکته: گویی همۀ ما به نوعی شرطی شده ایم. به محض این که صدای موبایل را می شنویم 
موبایل مان  دنبال  به  بی اختیار  می شود،  شنیده  جدید  پیامکی  ارسال  بر  مبنی  صدایی  یا 
می گردیم. اگرچه می دانیم صدا از گوشی ما نبوده است، اما ناخودآگاه نگاهی به نمایشگر 
آن می اندازیم تا ببینیم تماس ناموفق یا پیامکی داشته ایم یا نه. اگر هم یک روز هیچ کس با 

ما تماس نگیرد یا پیامکی برای مان ارسال نشود، احساس تنهایی می کنیم. 

www.mandegardaily.com

بخش هشتادوپنجم

         بخش نخست

در مسـیر پیروزی

زنده گی بدون موبایل 
و انترنت، هرگز!



جملۀ  از  ادب  آسمان  تابناک  ستارۀ   دو  حافظ  و  خیام 
نام آورترین پارسی سرایان در درازنای تاریخ به شمار می آیند. 
با این که این دو سخن سرای نامدار در دو برهۀ زمانی متفاوت 
افکار و  فراوان در  اما تشابه هایی  از یک دیگر می زیسته اند، 
ادب پژوهانی  است  که سبب شده  می شود  دیده  آنان  اقوال 
چون شبلی نعمانی در شعر العجم، بهاءالدین خرمشاهی در 
حافظ نامه، محمد امین ریاحی در گلگشت در شعر و اندیشۀ 
را  حافظ  عرصه،  این  نامداران  از  دیگر  چند  تنی  و  حافظ 

خیامی دیگر بخوانند و بدانند. 
امیر نعمتی لیمایی

اما آیا به راستی این گونه بوده و حافظ را به سبب همسانی 
برخی اندیشه هایش با خیام، خیامی دیگر باید خواند؟ 

نگارنده بر آن باور است که افکار خیام و حافظ واجد بسی 
ویژه گی های مشترک است، اما ناهمسانی گفتار و پندار آن 
دو نیز کم نیست و از این رهگذر تالش می دارد با بیان برخی 
از موارد افتراق به تبیین این مدعا بپردازد. با وجود این، در 
وهلۀ  نخست سخن از برخی اشتراکات خیام و حافظ خواهد 
اختالف  موارد  از  ارایۀ شماری  به سوی  آن گه رو  گفت و 
ملموس  تشابه ها  تا  است  پیدا  ناگفته  که  چرا  نهاد،  خواهد 
نشوند، ذکر حدیِث تفاوت ها بی معنی جلوه گر خواهد شد. 

الف: همسانی های افکار خیام و حافظ
همان  که  می شود  دیده  چندگانه  مضامینی  خیام  شعر  در 
مفاهیم در سروده های حافظ نیز دیده می شود و از آن جمله 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1ـ حیرت در کار جهان و عدم آگاهی از رمز و راز آن: یکی 
کار  از  ناآگاهی  خیامی حیرت  تفکر  اصلی  ویژه گی های  از 

جهان است: 
در دایره یی کآمدن و رفتن ماست /  آن را نه بدایت نه نهایت 
پیداست  /  کس می نزند دمی در این معنی راست /  کاین آمدن 

و رفتن به کجاست 
تو  نه  نه من /  وین خط مقرمط  دانی و  تو  نه  را  ازل  اسرار 

خوانی و نه من 
حافظ نیز به سان خیام مبهوت است و تشابه فکری آن دو 

بسی نمایان و از جمله در ابیات زیر:
ساقیا جام میم ده که نگارندۀ  غیب /  نیست معلوم که در پردۀ  

اسرار چه کرد 
غافل  که  درد  و  دریغ  بودم /   کجا  آمدم  چرا  که  نشد  عیان 

زکار خویشتنم 
2ـ چون و چرا در کار خلقت: دیگر ویژه گی اندیشۀ  خیام، 
چون و چرا در کار خلقت است. او حکمت آفرینش را در 

نمی یابد و به این سبب دراین باره بسیار سخن گفته است: 
افکندش  او  از بهر چه  دارنده چون ترکیب طبایع آراست /  
اندر کم و کاست /  گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود /  ور 

نیک نیامد این صور عیب کراست 
حافظ هم چون وچرای بسیاری در اشعارش دربارۀ  اسرار دنیا 

داشته است، از آن جمله می توان ابیات زیر را گواه آورد: 
ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان /  کدام محرم دل ره 
در این حرم دارد /  وجود ما معمایی ست حافظ /  که تحقیقش 

فسون هست و فسانه 
است /   حکمت  قادر  چه  وین  یارب  استغناست  چه  این 

کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست 
3ـ ناپایداری جهان: مرگ و زوال در شعر خیام واجد نمودی 
برجسته است. یاد مرگ در شعر او به طور معمول با گریزها 
درگذشت  یادکرد  و  سبو  سبزه،  به  شاعرانه  کنایه های  و 

صاحبان قدرت و پری چهره گان همراه است: 
آدم  بر گل  کنی  تا چند  اگر هوشیاری /   بپای  کوزه گرا  هان 
خواری /  انگشت فریدون و کف کیخسرو  /  بر چرخ نهاده ای 

چه می پنداری 
لب  ز  گویی  است /   رسته  جویی  کنار  بر  که  سبزه  هر 
فرشته خویی رسته است /  پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی /  

کان سبزه ز خاک الله رویی رسته است 
حافظ نیز بر ناپایداری جهان پای فشرده و در بسیاری موارد، 

گفتمان خویش را خیام گونه بیان داشته است: 

قدح به شرط ادب گیر زآن که ترکیبش /  ز کاسۀ  سر جمشید 
و بهمن است و قباد 

ما  کاسۀ  سر  زنهار  کند /   کوزه ها  ما  از گل  که چرخ  روزی 
پرشراب کن 

4ـ  شادی طلبی و عشرت جویی: به باور خیام، دنیا فاقد اعتبار 
است و انسان نمی تواند دریابد سرانجامش در دوران پس از 
مرگ چه خواهد بود؛ بهترین کار غنیمت شمردن وقت به 

شادی و قدر دانستن زمان به عیش است: 
ای دل غم این جهان فرسوده مخور /  بیهوده نه غمان بیهوده 
مخور /  چون بوده گشت و نیست نابوده پدید /  خوش باش 

غم بوده و نابوده مخور 
دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود /  غم خوردن بیهوده 
نمی دارد سود /  پر کن قدح می بکفم درنه زود /  تا بازخورم 

که بودنی ها همه بود 
به  را  خیامی  تفکر  پای  رد  می توان  نیز  حافظ  اشعار  در 
عینه دریافت و به راحتی پی برد که او نیز بر شادجویی و 

شادزیستی تاکید دارد: 
ساقی  و  من  ریزد /   عاشقان  که خون  انگیزد  لشگر  غم  اگر 
رودی  دردستست  چو  براندازیم /   بنیادش  و  سازیم  به هم 
غزل  دست افشان  که  خوش /   سرودی  مطرب  بزن  خوش 

خوانیم و پاکوبان سر اندازیم 
5 ـ جبرگرایی: اعتقاد به جبر خصیصه یی است که در اشعار 
انسان دست خوش  او،  منظر  از  می نماید.  کاماًل جلوه   خیام 
بازی تقدیر است و همۀ امور به حکم و ارادۀ تقدیر جریان 

می یابند: 
بر من قلم قضا چو بی من رانند /  پس نیک و بدش چرا ز 
من می دانند /  دی بی من و امروز چو دی بی من و تو /  فردا 

به چه حجتم به داور خوانند 
پیوسته قلم ز نیک و  زین پیش نشان بودنی ها بوده است /  
بداد /  غم  بایست  آن چه  ازل هر  در روز  است /   فرسوده  بد 

خوردن و کوشیدن ما بیهوده است 
دیوان لسان الغیب شیراز، حافظ نیز سرشار از اشعار مرتبط 
نمایان  را  او  تمایالت جبرگرایانۀ  به وضوح  با جبر است و 

می سازد: 
در کار گالب و گل حکم ازلی این بود /  کاین شاهد بازاری 

وین پرده نشین باشد 
نیست در دایرۀ یک نقطه خالف از کم و بیش /  که این مساله 

بی چون و چرا می بینم 
ب: ناهمسانی های شعر خیام و حافظ

عالوه بر موارد یادشده در شعر حافظ، جلوه هایی چندگانه 
رخ می نماید که در شعر خیام اثری از آن ها دیده نمی شود یا 
اگر هم مشاهده گردد، کمرنگ و ابتر می نماید و از آن جمله 

می توان به موارد زیر اشاره کرد. 
نکته: به باور حافظ ریا و دورویی جزیی از صفات اخالقی 
بر  او  بدین جهت،  بود.  معاصرش شده  مردمان  از  بسیاری 
صوفیان پشمینه پوِش دروغین تاخت و نازاهدان زاهدنما را 
مالمت نمود. درحقیقت، حافظ از سالوس نفرت داشت و 

ریا را شرک خفی برمی شمرد 
1- اعتقاد راسخ حافظ به معاد: آخرت اندیشی و معادگرایی 
از  شیرینش،  و  کمرنگ  شبهه های  و  شک  وجود  با  حافظ 

محکمات شعر او است: 
هست امیدم که علی رغم عدد روز جزا /  فیض عفوش ننهند 

بار گنه بر دوشم 
از نامۀ  سیه نترسم که روز حشر /  با فیض لطف او صد توان 

از این نامه طی کنم 
این در حالی است که اعتقاد به جهان دیگر در رباعی های 

خیام حالت ابهام دارد:
قولی است خالف دل  باشد مست /   مرا که دوزخی  گویند 
در آن نتوان بست /  گر عاشق و میخواره به دوزخ باشد /  فردا 

بینی بهشت همچو کف دست 
من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت /  از اهل بهشت کرد یا 
دوزخ و بهشت /  جامی و بتی و بربطی بر لب کشت /  این هر 

سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت 
پیرو مکتب عشق  2- ستایش عشق در شعر حافظ: حافظ 
و  سیر  تمام  و  می دانست  انسان  امتیاز  مایۀ   را  عشق  بود، 

سلوک شخصِی خویش را بر پایۀ آن بنیاد نهاد: 
سعادتی  تا  بنما  ارادتی  پری /   و  آدمی  عشقند  هستی  طفیل 

ببری 
او  بر  به عشق /   زنده  نیست  این جمع  در  که  آن کسی  هر 

نمرده به فتوای من نماز کنید 
در شعر خیام به رغم آن که سخن از خوبرویان و پریرویان و 
لب لعل و اصطالحاتی چنین بسیار است، اما توجه چندانی 
به عشق به ویژه نوع عرفانِی آن نشده و اگر هم سخنی دراین 
باره گفته آمده، بیشتر دربارۀ  شادجویی و عیش این جهانی 
است. شگفت آن جاست که در کل رباعیات خیام به اندازۀ   
انگشتان دو دست نیز از عشق و ترکیبات آن نام برده نشده 
و اگر هم به ندرت یادی شده، هیچ گاه در ستایش آن نبوده، 
نمایان  یا  و  شادخواهی  بر  تاکید  از  نشان  بر  بیشتر  بلکه 

ساختن هیبت مرگ دارد. 
رباعی های زیر بر درستی این دعوی گواه اند:

گویند هر آن کسان که باپرهیزند /  ز انسان که بمیرند چنان 
به  که  باشد  مدام /   آنیم  از  معشوقه  می و  با  ما  برخیزند /  

حشرمان چنان انگیزند 
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است /  در بند سر زلف 
نگاری بوده است /  این دسته که بر گردن او می بینی /  دستی 

است که بر گردن یاری بوده است 
3- انتقاد از زهد و تصوف ریاکارانه در شعر حافظ: به باور 
از  بسیاری  اخالقی  از صفات  دورویی جزیی  و  ریا  حافظ 
صوفیان  بر  او  جهت،  بدین  بود.  شده  معاصرش  مردمان 
نازاهدان زاهدنما را مالمت  پشمینه پوش دروغین تاخت و 
را  ریا  و  داشت  نفرت  سالوس  از  حافظ  درحقیقت،  نمود. 

شرک خفی برمی شمرد: 
گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود 

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود 
دلم از صومعه بگرفت و خرقۀ  سالوس 
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا 

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند 
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند 

ندارد.  تقریب اصاًل وجود  به  چنین مفهومی در شعر خیام 
زهد  به  تنها  نه  خیام  گفت،  اغماض  کمی  با  می توان  حتا 
به  برعکس  بلکه  است،  نداشته  معطوف  توجهی  ریاکارانه 
تاخته  نیز  راستین  زاهدان  بر  شادجویی  بر  اصرارش  سبب 

است. 
راه  در  فتاده  گمان  به  قومی  دین /   ره  اندر  متفکرند  قومی 
یقین /  می ترسم از آن که بانگ آید روزی /  کای بی خبران راه 

نه آنست و نه این 
4- تبلیغ اعتدال و میانه روی در شعر حافظ: رعایت تعادل و 
میانه گزینی راهی است که حافظ به اجرای آن در انجام هر 

کاری توصیه و سفارش می کند: 
دال داللت خیرت کنم به راه نجات 

مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش 
زیادتی مطلب کار بر خود آسان گیر 

صراحی می لعل و بتی چو ماهت بس 
در تفکر خیام، نشانی از اعتدال و میانه روی نمی توان جست، 
بلکه بالعکس این زیاده جویی به ویژه در شادی است که خیام 

تبلیغ می نماید: 
گر یک نفست ز زنده گانی گذرد /  مگذار که جز به شادمانی 
گذرد /  هشدار که پرمایه سودای جهان /  عمر است چنان کش 

گذرانی گذرد 
برآیند سخن

بسی  حافظ  و  خیام  افکار  تفاوت  و  تشابه  مراتب  بی گمان 
بیش از این است، اما چه شود که این مختصر را مجالی برای 

هویدا ساختن تمام آن ها نیست. 
به عنوان برآیند سخن می توان گفت با وجود تمام تشابه های 
از موارد آن دو در  بسیاری  گفتمان های خیام و حافظ، در 
مسیرهایی جدا از هم طی طریق می کردند. به عبارت دیگر، 
است.  اعتراض  و  تردید  از  اندیشه یی سرشار  خیام  اندیشۀ  
و  سرد  تلخ،  کالمش  تعقل،  و  خردورزی  ستایش  به رغم 
این  اندازه یی روشن بینانه  تا  او خود  است.  به سان سرزنش 
گفته  پاسخ  را  سرزنش ها  و  ابهام ها  اعتراض ها،  تردیدها، 
است. نوش داروی وی برای درمان زخم هایی چنین رنج آور، 
بیدار دل  گذشته گان،  سرنوشت  از  گرفتن  پند  خردورزی، 
ماندن و به ویژه بهره برگرفتن از حال است. اما کار حافظ در 
کنار ستایش خرد؛ کشیدن دست نوازش بر عشق و رندی، از 
آمال و آالم زنده و همیشه گی انسان سخن گفتن و پرداختن 
به مسایل ابدِی انسان است. به باور حافظ دار و ندار انسان 
دنیا و آخرت است. نوش داروی او برای التیام آالم بشری و 
نیل انسان به آمال همیشه گی اش، عشق و رندی است که راه 
رهایی دنیوی و راز گشایش و رستگاری اخروی را نشان 

می دهد. 
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حافظ و 
خیام؛

 تفاوت ها
 و تشابه ها

چه شد که سینۀ عاشق ز درد خالی شد
سفینۀ غزل از شاهفرد خالی شد

چه آمده ست بر اقلیم دل؟ که جادۀ صبر
ز آتِش قدمِ رهنورد خالی شد
کجا شدند سواران تشنهء توفان

که دشِت حادثه از ابِرَگرد خالی شد
چنان به مفت بخفتند جمله تهمتنان
که شاهنامه هم از نامِ مرد خالی شد
چه سبز کرد، غریبانه در بهارِ سیاه

که ذهن باغچه از سرخ و زرد خالی شد
خوشا! ترا، که شدی برگ برگ، خاکستر
هوای خانه ات از گرم و سرد خالی شد

کابل، 5 جدی 1391

خاکستِر یاد
نثار سپاهیاِن گمنام، که سرباختند و باور نباختند!

محمد افسر رهبین
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بالتکلیفی های انتخاباتی تا کی؟
         احمد عمران

اکنون شرایط برای این مسأله مساعد به نظر می رسد که 
نخبه گان جامعه به سمت کاهش نامزدان و ایجاد اجماع 
گام  مشخص  نامزدِ  سه  یا  دو  برنامه های  در  عمومی 
بردارند. احزاب سیاسی کشور وظیفه دارند که در این 
راستا جامعه را کمک کنند و نه این که به تکثر نامزدان 
و سراسیمه گی های انتخاباتی دامن بزنند. افغانستان به 
این مرحله ارتقا کرده است که خواست ها و نیازهای 
خود را در محور نامزدان مشخصی که از مانور باالی 

سیاسی برخوردار باشند، تعریف کند. 
ریاست جمهوری،  انتخابات  در  نامزد  ده ها  حضور 
به  رود.  شمار  به  سیاسی  میمون  امر  یک  نمی تواند 
از  روند،  این  به  دادن  پایان  داد.  پایان  باید  روند  این 
و  احزاب  میان  مستمر  نشست های  و  گفت وگو  راه 
می آید.  به دست  کشور  در  معتبر  سیاسِی  جریان های 
وارد  این که  جز  به  ندارد  دیگری  راه  هیچ  افغانستان 
اگر کسانی  تاریخ سیاسِی خود شود.  از  چنین مرحله 
بها  این مسأله  به  باید  نگران اند،  افغانستان  آیندۀ  برای 

دهند و آن را در اولویت های کاری خود بگذارند.

برای انتخابات ریاست جمهورِی آینده چه باید کرد؟ این 
پرسش اگر از کمیسیون انتخابات و یا نهادهای دولتی 
کمیسیون  است.  مشخص  آن ها  پاسخ  شود،  پرسیده 
انتخابات می گوید که باید قانون انتخابات به تصویب 
مجلس نماینده گان برسد و بعد هم زمینه های الزم مالی 
و امنیتی برای برگزاری انتخابات فراهم شود. مقام های 
را  خود  پاسخ  خصوص  این  در  نیز  دولتی  بلندپایۀ 
دارند. آن ها می گویند که دولت وظیفه دارد که شرایط 
و تسهیالت را برای برگزاری انتخابات به خوبی انجام 
داشتن  با  هم  سیاسی  احزاب  و  مدنی  نهادهای  دهد. 
برخی نگرانی ها نسبت به انجام روند انتخابات، به این 

بودِن  شفاف  و  بودن  عادالنه  از  باید  که  هستند  باور 
این ها،  کنار  در  شد.  مطمین  کاماًل  انتخابات  برگزاری 
در  ریاست جمهوری  ارگ  که  می گویند  نیز  برخی ها 
زمینه  این  در  نیست و هرچند  انتخابات  برگزاری  پی 
رسمًا چیزی نگفته است، ولی اوضاع و احوال کشور 
نشان می دهد که این تیم با ایجاد فضای متشنج، تالش 
می ورزد که با برگزاری لویه جرگه تمام معادالت را به 
سود خود مصادره کند. ولي جامعۀ جهانی در این میان، 
جهانی  جامعۀ  نگرانی های  دارد.  دیگری  نگرانی های 
 2014 سال  در  چه گونه  که  می گیرد  نشأت  این جا  از 
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بدون حمایت 
نظامِی خارجی ها صورت خواهد گرفت. جامعۀ جهانی 
نیز  انتخابات  مالی  منابع  کردن  فراهم  نگران  هم چنین 
هست؛ انتخاباتی که بدون این حمایت ها ممکن نیست 

وارد مراحل اجرایی شود. 
برای  باید  که  اندیشیده  مسأله  این  به  کسی  چه  اما 
چیزهای  به  نگرانی ها،  این  سوای  انتخابات  برگزاری 
مهِم دیگری هم اندیشید. به نظر می رسد که یک بحث 
انتخاباتی در برخی موارد کم تر مورد توجه قرار  مهم 
می گیرد. این مسأله ایجاد یک اجماع عمومی در مورد 
باشد.  می تواند  کشور  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
پس  بافتار  در  خصوص،  این  در  اصلی  مشکل  شاید 
انتخاباِت گذشته نهفته باشد،  از جنگ کشور و قانون 
ولی با این همه باید طی این سال ها نسبت به آن توجه 
جدی صورت می گرفت. بسیاری از نخبه گان کشور در 
سال های پس از سقوط رژیم طالبان به این نظر بودند 
که به دلیل شرایط خاص سیاسی کشور و نبود احزاب 
که  مستقل  نامزدان  به  نسبت  باید  سیاسی،  قدرت مند 
نشان  خوش  روی  شده،  تسجیل  انتخابات  قانون  در 
ریاست جمهوری  انتخابات  دو  در  تجربه  این  اما  داد. 
تصویر  به  را  ناگزیری هایي  آن که  وجود  با  کشور  در 
را  موفقیت سیاسِی خود  و عدم  ناکارآمدی  می کشید، 

نیز نشان داد. 

از  کثیری  شمار  با  ریاست جمهوری  انتخابات  دو 
تشتت  به  طرف  یک  از  ریاست جمهوری،  نامزدان 
فشرده  دیگر،  جانب  از  و  زد  دامن  کشور  در  سیاسی 
مشخص  برنامه های  در  را  جامعه  خواست های  کردِن 
در  نامزد  چندین  حضور  کشاند.  بیراهه  به  نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری، نمی تواند یک امر پذیرفتنی 
در این خصوص به شمار رود؛ هرچند که ممکن است 
تعبیر  جامعه  در  موجود  کثرت گرایی  به  را  آن  برخی 
امر  یک  دموکراتیک  جوامع  در  کثرت گرایی  کنند. 
در  ولی  می رسد،  نظر  به  قبول  قابل  و  اجتناب ناپذیر 
این کثرت  انتخابات ریاست جمهوری،  برگزاری  زمان 
آرا و نظرات در برنامه های شمار محدودی از نامزدان 
به گونه یی بازتاب می یابد که کل جامعه خود را در آیینۀ 
آن ها به درستی پیدا می کنند. اما شاید با گذشت یازده 
کاستی های  با  هرچند  ـ  دموکراتیک  نظام  تجربۀ  سال 
فراوان ـ مردم افغانستان به این نتیجه رسیده باشند که 
در تزاحم نامزدان نمی توان به یک انتخابات شفاف و 

عادالنه دست یافت. 
اکنون شرایط برای این مسأله مساعد به نظر می رسد که 
نخبه گان جامعه به سمت کاهش نامزدان و ایجاد اجماع 
گام  مشخص  نامزدِ  سه  یا  دو  برنامه های  در  عمومی 
بردارند. احزاب سیاسی کشور وظیفه دارند که در این 
راستا جامعه را کمک کنند و نه این که به تکثر نامزدان 
و سراسیمه گی های انتخاباتی دامن بزنند. افغانستان به 
این مرحله ارتقا کرده است که خواست ها و نیازهای 
خود را در محور نامزدان مشخصی که از مانور باالی 

سیاسی برخوردار باشند، تعریف کند. 
تشتت موجود انتخاباتی در کشور، تصمیم گیری برای 
دشواری های  با  نظر  مورد  نامزد  انتخاب  در  را  مردم 
سال  انتخابات  تجربۀ  است.  کرده  روبه رو  فراوانی 
2009 میالدی نشان داد که موجودیت چندین نامزد با 
برنامه هایي که زیاد از یک دیگر هم تفاوت های ماهوی 
برای تقلب و جعل کارِی  را نشان نمی دادند، زمینه را 

انتخاباتی مساعد کرد و در نتیجه، جامعه را به سمت 
بحران سازمان داده شده در رابطه با انتخابات کشاند؛ 
بحرانی که پس لرزه های آن بعداً در انتخابات پارلمانی 
نیز خود را نشان داد. احزاب سیاسی و نخبه گان جامعه 
کاهش  برای  را  زمینه  مدون،  برنامۀ  یک  با طرح  باید 
شمار نامزدان فراهم کنند. این مسأله سبب می شود که 
انسجام بیشتری در کشور به وجود آید و از انقطاب و 
پراکنده گی های سیاسی و اجتماعِی فعلی نیز به شکل 

چشم گیری کاسته شود. 
متأسفانه در دو انتخابات گذشته، حضور تعداد کثیری 
از نامزدان سبب شد که جامعه وارد فضای تازۀ سیاسی 
نشود و برنامه های انتخاباتی نیز به گونۀ علمی و مطابق 
انتخاباِت  دلیل،  این  به  نگیرد.  شکل  کشور  شرایط  با 
نخبه گان،  جامعه،  روی  پیش  را  دیگری  آزمون  آینده 
احزاب سیاسی و شخصیت های ملی کشور می گذارد. 
این آزمون ایجاد یک اجماع عمومِی سیاسی در رابطه 
با مسایل کالن کشور است که بتواند از افزایش نامزدان 
بکاهد و برنامه های انتخاباتی را به گونه یي تنظیم کند 
که چندین حزب، نهاد سیاسی و شخصیت مستقل ملی 
و  اهداف  براي  مشخصی،  احزاب  و  افراد  محور  در 
خواست های شان پاسخ بیابند. این موضوعی است که 
عمده ترین احزاب و جریان های سیاسی کشور، باید از 
حاال به آن بیاندیشند و شرایط را به آن سمت هدایت 

کنند. 
ریاست جمهوری،  انتخابات  در  نامزد  ده ها  حضور 
به  رود.  شمار  به  سیاسی  میمون  امر  یک  نمی تواند 
از  روند،  این  به  دادن  پایان  داد.  پایان  باید  روند  این 
و  احزاب  میان  مستمر  نشست های  و  گفت وگو  راه 
می آید.  به دست  کشور  در  معتبر  سیاسِی  جریان های 
وارد  این که  جز  به  ندارد  دیگری  راه  هیچ  افغانستان 
اگر کسانی  تاریخ سیاسِی خود شود.  از  چنین مرحله 
بها  این مسأله  به  باید  نگران اند،  افغانستان  آیندۀ  برای 

دهند و آن را در اولویت های کاری خود بگذارند.
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سال خونین ارتش...
 75 از  بیش  امنیت  حاضر  حال  در  مقامات،  گفتۀ  به 
درصد مناطق مختلف افغانستان توسط نیروهای امنیتی 
امکانات و تجهیزات  اما کمبود  تامین می شود،  افغان 
نگرانی هایی  از  یکی  نیز  نیاز  مورد  و  مدرن  نظامی 
مطرح  افغانستان  حکومت  توسط  همواره  که  است 

شده است.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع در کابل 
 906 گذشته  ماه   9 جریان  در  گفت:  خبرنگاران  به 
سرباز ارتش کشته شده اند و تعداد مجموعی سربازانی 

که در سال 2012 میالدی کشته شده اند به 1056 تن 
می رسد که یک افزایش را نسبت به سال گذشته نشان 

می دهد.«
دست آورد چشمگیر

سال  جریان  در  که  می گوید  دفاع  وزارت  سخنگوی 
2012 میالدی، نیروهای امنیتی افغان دست آوردهای 

چشم گیر داشته اند.

برشمردن  با  دفاع  وزارت  سخنگوی  عظیمی  ظاهر 
چالش هایی که پیش روی ارتش افغانستان قرار دارد، 
 2012 سال  که  می دهد  نشان  ما  »ارزیابی های  گفت: 

برای  دست آورد  پر  و  موفقیت آمیز  بسیار  سال  یک 
عمده  چالش   4 ما  است.  بوده  افغانستان  ملی  ارتش 
داریم: قوای هوایی، سالح ثقیله، تعلیمات انجنیری و 
استخبارات. ما باید این کمبودها را مرفوع بسازیم، در 
بخش استخبارات هنوز هم در بسیاری از موارد متکی 

به خارجیان هستیم.«

که  نگرانی در حالی مطرح می شود  و  این خوشبینی 
تأمین  مسوولیت  واگذاری  چهارم  مرحله  است  قرار 
افغان،  از نیروهای خارجی به نیروهای  امنیت کشور 

به زودی آغاز شود.

مسودۀ جدید قانون...
کودتا  نوع  یک  انتخابات،  برگزاري  مورد  در  نهایي   

است. 
طرح  یک  طرح  این  مدني،  جامعه  رییس  گفتۀ  به 
کودتایي علیه برگزاري انتخابات است و به هیچ وجه 
قابل قبول ما نیست و از نظر ما هیچ کس صالحیت به 

تعویق انداختن انتخابات را ندارد.
او تأکید کرد، براساس قانون اساسي و قانون انتخابات 
از  یک  هیچ  و  باشد  آزاد  باید  انتخابات  افغانستان، 
اما  کند،  دخالت  آن  امور  در  نباید  حکومتي  اراکین 
را شفاف و عادالنه خواند  انتخاباتي  چگونه مي توان 
انداختن آن  تعویق  به  اراکین حکومتي صالحیت  که 

را داشته باشند.
بررسي هاي  گفت،  انتخاباتي  دادگاه  مورد  در  رفیعي 
نشان  گذشته  دور  انتخاباتي  دادگاه  مورد  در  قبلي 
مي دهد که افغانستان نه تنها تجربۀ این کار را ندارد، 

بل حتا توانایي حل و فصل این مشکل را نیز ندارد.
مسوولیت  که  افغانستان  مدني  جامعۀ  مي گوید،  او 
بر  را  افغانستان  انتخاباتي  اصالحات  مجمع  رهبري 
مجلس  رییس  به  را  جامع  و  قوي  طرح  دارد،  عهده 
نماینده گان ارایه کرده که آن را فردا )امروز( از طریق 

یک نشست مطبوعاتي ارایه خواهند کرد.
یا  فیفا  اجرایي  رییس  این حال، جان داد سپین غر  در 
به  مي گوید،  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
تعویق انداختن انتخابات خالف قانون اساسي کشور 

است.
در  انتخابات  برگزاري  تعلیق  داشت،  اظهار  سپین غر 
یکي از حوزه ها که شاید امنیت خوبي نداشته باشد، 

از  نه  است،  انتخابات  کمیسیون  صالحیت هاي  از 
تعویق  صالحیت  بنابراین  رییس جمهور؛  صالحیت 
دوام  براي  را  استفاده  زمینۀ سوي  انتخابات  تعلیق  و 

قدرت تیم حاکم فراهم مي کند.
ما  با  انتخابات  قانون  اول  مسودۀ  در  گفت،  سپین غر 
مشوره هایي صورت گرفته بود، اما زماني که مسوده به 
وزارت عدلیه رفت، نظریات اساسي ما مدنظر گرفته 

نشد و اکنون نیز چنین شده است.
به گفتۀ او، نگراني ما در بخش تعویق و تعلیق انتخابات 
بود که مي تواند زمینۀ سوي استفاده را براي به تعویق 
انداختن انتخابات به بار بیاورد که این موضوع نیز در 

نظر گرفته نشده است.
رییس اجرایي فیفا اضافه کرد، مسالۀ دیگر فراهم سازي 
نیز  موضوع  این  که  بود  احزاب  حضور  براي  زمینه 

متأسفانه در نظر گرفته نشده است.
 وي تاکید کرد، موضوع مهم دیگر حذف کمیسیون 
شکایات انتخاباتي است که باید جدا از چوکات هر 
سه قوه باشد و باید یک نهاد دایمي باشد که متأسفانه 
ملي و  نهادهای  و  احزاب  نظر  نیز  این خصوص  در 

بین المللي مدنظر گرفته نشده است.
او تصریح کرد، ولي نکات خوبي هم در این مسوده 
نامزدان  براي  مانند شرط سواد داشتن  دیده مي شود، 

ریاست جمهوری و شورای ملی.
نامزدان  انتخابات،  قانون  جدید  مسودۀ  براساس 
و  باشند  لیسانس  باید  ریاست جمهوری  انتخابات 
نامزدان شورای ملی حد اقل سند صنف دوازدهم را 

داشته باشند.
در همین حال، داکتر محي الدین مهدي عضو مجلس 
نماینده گان مي گوید، اصوالً محول کردن رسیده گي به 

اما  نیست؛  کار خالفي  دادگاه،  به  انتخاباتي  شکایات 
نداشتن  و  فساد  به  کشور  قضایي  دستگاه  آلوده بودن 
استقالل کافي سبب شده که نسبت به بي طرفي دادگاه 
در افغانستان شک و تردیدهایي وجود داشته باشد.    

نماینده گان، مسودۀ جدید  این عضو مجلس  به گفتۀ 
قانون حکومت محور و دولت  انتخابات، یک  قانون 
محور است؛ زیرا در این مسوده، تمام صالحیت ها به 

حکومت و رییس جمهور داده شده است.      
داکتر مهدي افزود،  در این مسوده صالحیت به تعویق 
انداختن و یا تعلیق برگزاري انتخابات به رییس جمهور 

داده شده است که بدون شک قابل پذیرش نیست.
اقدامي  از چنین  افزود، قصد حکومت  داکتر مهدي   
تا  است  انتخابات  پروسۀ  در  بیشتر  تسلط  و  حضور 

بتواند در انتخابات نفوذ کافي داشته باشد. 
این خصوص گفت،  در  تصمیم مجلس  مورد  در  او 
و  کرد  خواهد  بحث  قانون  این  ورد  م  در  مجلس 
کمیسیون هاي مختلط ایجاد خواهد شد و پس از بحث 
و بررسي، مسودۀ جدید قانون انتخابات با تعدیالتي 

دوباره به حکومت فرستاده خواهد شد.
هنگام  شنبه  روز  کشور  عدلیه  وزیر  غالب  حبیب اهلل 
سپردن این طرح مسودۀ قانون انتخابات به مجلس، از 
شورای ملی خواسته است که این پیش نویس را با در 

نظرداشت منافع ملی کشور تصویب نمایند.
نماینده گان  مجلس  به  حالی  در  نویس  پیش  این 
صالحیت های  و  تشکیل  قانون  که  می شود  فرستاده 
بررسی  زیر  هنوزهم  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

مجلس نماینده گان قرار دارد.

پاکستان به پاس مبارزه... 
کرده،  صرف  افغانستان  و  پاکستان  مرز  در  مستقر 

دریافت کرد.
اچ.  سلیم  تریبون،  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
ماندی واال سناتور پاکستانی و وزیر دولت در امور 
مالی همراه با مقامات وزارت امور خارجه و بانک 

دولتی پاکستان دریافت این پول را تایید کردند.
پاکستان  خارجه  امور  وزارت  در  خبری  منبع  یک 
اعالم کرد: پس از گزارش پنتاگون به کنگره امریکا 
در خصوص این مبلغ، تقریبًا واضح بود که واشنگتن 
به  را  ایتالف  حمایتی  مبلغ صندوق   این  زودی  به 
اثر  در  پاکستان  که  هزینه هایی  بازپرداخت  منظور 
جنگ با تروریسم متحمل شده تحویل خواهد داد.

در اگوست 2012 پاکستان، مبلغ 12 /1 میلیارد دالر 
را از سوی امریکا و از مسیر این صندوق دریافت 

کرد.
60 درصد از این اعتبار به ارتش پاکستان اختصاص 
یافته و مابقی نیز صرف رفع کسری بودجه پاکستان 

می شود.

شرکت تصفیۀ تیل...
این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که در حال حاضر 
به  تصفیه  جهت  آمو،  دریای  نفتی  حوزه  خام  نفت 

ترکمنستان انتقال داده می شود.
تصفیه  ساالنه  هزینۀ  آیسا،  ادارۀ  معلومات  اساس  به 
تیل افغانستان در کشورهای همسایه به 4 میلیارد دالر 

می رسد.
مسووالن این اداره می گویند: با اعمار فابریکه یادشده، 
به مصرف  داخل کشور  در  پول  این  از  زیاد  قسمت 

خواهد رسید.
این در حالی است که کارشناسان افغان، فساد و مداخلۀ 
موجود در استخراج معادن و پروژه های اقتصادی از 
سوی شماری از اشخاص زورمند و مقامات حکومتی 

را نگران کننده می خوانند.
شمال  در  خانه  تصفیه  اعمار  آیسا،  ادارۀ  مسووالن 
افغانستان  برای  بزرگ  آورد  دست  یک  را  کشور 
همچو  تا  دارند  نظر  در  آنان  می گویند  و  می  خوانند 
افغانستان  برای  را  و وسیع  بزرگ  سرمایه گذاری های 

جلب کنند.
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رییس ستاد مشترک ارتش:

هیچ تشویشی از پروسۀ چهارم انتقال نداریم

د لوګر چارواکي:

د هغه پاڅون مالتړ کوو، چې د سولی  لپاره وی

یک زن در دایکندی خودکشی کرد

والی کابل می گوید که به هدف جلوگیری از 
کارهای  اکنون  تا  کابل  شهر  در  زمین  غصب 

الزم صورت نگرفته است.
یک روز پس از نشر گزارش مجلس نماینده گان 
در خصوص غصب زمین های دولتی  در شهر 
کابل، والی این والیت به ولسواالن و فرماندهان 
امنیۀ ولسوالی های این والیت دستور داد تا در 

شناسایی غاصبان اقدام جدی نمایند.
به  را  نشستی  یکشنبه  روز  به  عبدالجبارتقوا 
امنیه  فرماندهان  و  ولسواالن  با  منظور  همین 
ولسوالی های چهارده گانه کابل در مقر کارش 

برگزار کرد.
خاطر  به  کاری  هیچ  حال  تا  که  گفت  وی 
جلوگیری از غصب زمین ها در کابل صورت 

نگرفته است.
در  را  حکومتی  ازمقامات  برخی  کابل  والی 
تاکید  اما  کرد  متهم  دولتی  زمین های  غصب 
کرد که تالش ها به هدف جلوگیری ازغصب 
زمین ها بیشتر ساخته اند: »گراف غصب اراضی 
هر روز باال رفته می رود، اینجاست که غاصبین 
زمین جرأت پیدا می کنند، اگر جلو پنج قضیه 
باشد  که  سویۀ  هر  به  غصب  شود  گرفته 
ندهیم  ازدست  را  فرصت ها  که  کنیم  کوشش 
و فرصت ها را به آنها آماده نسازیم که اراضی 
که  ماست  وظیفه  این  کنند،  غصب  را  دولتی 

قبل ازغصب شدن جلو اش را بگیریم.«
کمیسیون  شنبه   روز  به  که  حالیست  در  این 
خاص بررسی و تحقیق مجلس از غصب بیش 
در  دولتی  های  زمین  جریب  میلیون  یک  از 

سراسر افغانستان خبر داد.
این  ازجمله  اند،  گفته  کمیسیون  این  اعضای 
رقم تنها چهل هفت هزار جریب آن در کابل 
شده  غصب  تن  یازده  توسط  که  می باشد 

است.
رییس  عنایت  اهلل  حشمت  حال،  همین  در 
اداری وزارت زراعت در نشست والیت کابل 

گفت که تحقیقات نشان می دهد که هژده هزار 
تن در غصب زمین های افغانستان متهم اند.

وی بر خالف معلومات مجلس می گوید که از 
مجموع تمام غاصبان زمین سه صد و سی تن 
آنان متهم به غصب زمین در شهر و ولسوالی 

های کابل می باشند.
در همین حال شماری از اشتراک کننده های 
غاصبین  که  می گویند  یکشنبه  روز  نشست 
بگرامی  طرف  به  کابل  غرب  طرف  از  زمین 
اند و برای زمین های دولتی اسناد  رو آورده 

جعلی ترتیب می دهند.
جاوید دالور ولسوال بگرامی به رادیو آزادی 
گفت: اگر مقام های کابل با او همکاری نمایند 
وی قادر است تا جلوی این غاصبین را بگیرد: 
»زمین های که در شهر کابل به اشکال مختلف 
تپه ها غصب شده  دامنه  در  یا  و  گرفته شده 
اند این روند هنوز هم در برخی مناطق مانند 
بگرامی ادامه دارد مافیای زمین می خواهند تا 
این زمین ها را با اسناد تقلبی بدست بیاورند، 
مساله مهم این است که مافیای زمین به سطح 
از  ما  شوند،  می  حمایت  پایه  بلند  مقامات 
مقامات بلند رتبه توقع داریم که با ما همکاری 
اما  کنند  محول  محکمه  به  را  ها  این  و  کنند 
متاسفانه این اجراات نمی شود وقتی ما آنها را 

تسلیم می کنیم دوباره آزاد می شوند.«
غاصبان  بیشتر  که  می رسانند  ها  گزارش 
اعمار  به  دست  دولتی  های  زمین  باالی 
خانه های رهایشی، شهرک ها، دکاکین و حتی 

مارکیت های تجارتی زده اند.
به اساس معلومات وزارت شهر سازی، در حال 
حاضر روزانه بین یک هزار تا یک هزار و پنج 
صد جریب زمین دولتی از سوی زورمندان در 

این کشور غصب می شود.
مساله  این  می گویند،  وزارت  این  مسووالن 
به مشکل  را  انکشافی  پروژه های  از  بسیاری 

روبرو ساخته است.

وزارت دفاع افغانستان می گوید که از مرحلۀ چهارم انتقال مسوولیت های 
مشکالتی  از  خالی  پروسه  این  هرچند  ندارند،  تشویشی  هیچ  امنیتی 

نخواهد بود.
از  امنیتی  مسوولیت های  چهار  مرحلۀ  آغاز  زمان  اکنون  تا  آنکه  با 
دفاع  وزارت  نشده،  مشخص  افغان  نیروهای  به  بین المللی  نیروهای 

افغانستان از یک سلسله تهدیدهای امنیتی سخن می زند.
شیر محمد کریمی رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان به روز یکشنبه 
در  بررسی ها  آغاز  از  کابل  در  ارتش  صحی  کارمندان  کنفرانس  در 

خصوص این مرحله سخن گفت.
آقای کریمی گفت: احتمال می رود این مرحله در مناطق سرحدی و 

محالت نا امن به اجرا گذشته شود.
مسلح،  مخالفان  سوی  از  تهدیدها  دفع  برای  که  کرد  تأکید  او  اما 
آماده گی های الزم را روی دست دارند. او افزود: »فعاًل مرحلۀ چهارم 
را که ما ارزیابی می کنیم، ساحاتی است که تهدیدات در آنجا بیشتر 
موجود است و به سرحدات نزدیک است، یا جاهایی است که در آنجا 
تهدیداتی موجود  یعنی  مانع شود  اشکال مختلف می تواند  به  دشمن 

است، ولی ما هیچ نوع تشویش نداریم.«
رییس ستاد ارتش افغانستان همچنان تاکید کرد که گرفتن مسوولیت از 
سوی نیروهای افغان خواست حکومت و مردم این کشور است و باید 

این پروسه به وجه احسن آن پیش برده شود.
این مقام امنیتی همچنان گفت: در حال حاضر 76 درصد امنیت مناطق 

افغانستان از سوی نیروهای امنیتی تامین می گردد.
پیش از این نیروهای آیساف نیز مبارزه با شورشیان را از چالش های 

اساسی فرا راه پروسه انتقال خوانده است.
عساکر  به  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  پروسۀ 
افغان سال گذشته آغاز شد و این برنامه به اساس یک پالن طرح شده 

در پنج مرحله انجام می شود.
رسیده  پایان  به  روند  این  سوم  مرحلۀ  که  می  گویند  امنیتی  مقام های 
نزدیک رییس جمهور کرزی محالتی  آینده  انتظار می رود در  است و 
که در مرحله چهارم تامین امنیت آن به دوش نیروهای افغان سپرده 

می شوند، اعالم نماید.

در  بشر  حقوق  کمیسیون  دفتر  مسووالن 
والیت دایکندی گفته اند که یک زن به دلیل 

خشونت خانواده گی خودکشی کرده است.
بشر  حقوق  دفتر  رییس  دادگر  محمدجواد 
دایکندی روز یکشنبه، گفت که این زن سی 
ساله پس از اقدام به خودکشی به بیمارستان 

منتقل شد و در آنجا جان داد.
بیمارستان  سرپرست  وزیری  احمدفرهاد 
دایکندی به بی بی سی گفت که این خانم چند 
روز پیش، پس از آن که مواد زهرآلود خورد، 

به بیمارستان منتقل شد.
به گفته آقای وزیری، این زن هنوز به صورت 
کامل درمان نشده بود که شوهرش او را به 
به  را  او  دیگر  بار  قبل  روز  دو  و  برد  خانه 
قرار  آستانه مرگ  او در  اما  آورد،  بیمارستان 

داشت و دیروز جان باخت.
موارد  امسال  که  گفت  دادگر  محمدجواد 
خشونت علیه زنان در دایکندی افزایش یافته 
و از آغاز امسال 31 زن بر اثر خشونت های 
خانواده گی اقدام به خودکشی کرده اند که در 

شش مورد منجر به مرگ آن ها شده است.
مسووالن بیمارستان دایکندی و نیز مسووالن 
دفتر حقوق بشر دایکندی تائید کردند که در 
بدن خانمی که دیروز خودکشی کرد نیز آثار 

ضرب و شتم دیده می شد.
هم  پیش  ماه  »یک  افزود:  دادگر  محمدجواد 

یک خانم 60 ساله در مرکز والیت دایکندی 
کرد.  اثر خشونت خانواده گی خود کشی  بر 
در بخش های زیادی از بدن او هم آثار ضرب 

و شتم پیدا بود.«
افزایش  دایکندی  بشر  حقوق  دفتر  رییس 

موارد اقدام به خودکشی زنان در دایکندی را 
»نگران کننده« توصیف کرد و افزود که از آغاز 
امسال به طور کلی بیش از صد مورد خشونت 

با زنان در این والیت ثبت شده است.
خشونت علیه زنان در افغانستان و از جمله 
از  پیش  اما  نیست  تازه یی  پدیده  دایکندی، 
خانواده ها  نمی شد.  ثبت  مواردی  چنین  این 
دادن  گزارش  هم  یا  و  شدن  رسانه  یی  از 
چنین مواردی به نهادهای مربوط خود داری 

می کردند.
مسووالن نهادهای حقوق بشری در دایکندی 
زنان  با  خشونت  شده  ثبت  موارد  افزایش 
و  می دانند  کار خود  موثریت  از  نشانه یی  را 
می گویند که مردم حاال به این نهادها اعتماد 

نهادها  این  به  را  خشونت  موارد  و  دارند 
گزارش می دهند.

مشکل  یک  افغانستان  در  زنان  با  خشونت 
اخیر  سال  یازده  در  و  است  سراسری 
تا  گرفته  صورت  گسترده ای  تالش های 

خشونت با زنان کاهش یابد.
کشورهایی  فهرست  در  هنوز  افغانستان  اما 
قرار دارد که زنان در آنها از انواع خشونت و 

تبعیض رنج می برند.

والی کابل: 

برای جلوگیری از غصب زمین ها کاری 
صورت نگرفته است

به مبارزات سیاسی...
خواست  بپذیرنداین  را  اساسی  قانون  و   
مطرح  حالی  در  افغانستان  خارجۀ  وزارت 
تامین صلح  می گردد که تالش ها در زمینۀ 
ادامه  بین المللی  و  ملی  به سطح  در کشور 

دارند.
بین المللی  نهادهای  و  کشورها  از  برخی 
نشست های  راه اندازی  با  می کنند  کوشش 
صلح در بیرون از افغانستان به معضل این 

کشور نقطۀ پایان گذاشته شود.
چنانچه یوناما یا دفترهیات معاونت سازمان 
ملل متحد در نظر دارد نشستی را با حضور 
افغانستان،  مختلف  جناح های  نماینده گان 
در عشق آباد مرکز ترکمنستان برگزار کند.

اما حکومت افغانستان می گوید: پس از این، 
نشست های صلح باید در داخل این کشور 
امکانات  تمام  حاال  زیرا  گردند،  راه اندازی 

در افغانستان مهیا است.
می گوید  حتی  خارجه  وزارت  سخنگوی 
که  مسلح  مخالفان  نماینده های  امنیت  که 
می آیند،  کشور  به  صلح  مذاکرات  برای 
افغانستان  در  »امروز  می گردد:  تضمین  نیز 

تمام  که  است  مساعد  زمینه  و  شرایط  این 
خصوص  در  که  بین االفغانی  مذاکرات 
در  می گردند،  راه اندازی  صلح  تالش های 
اگر  حتی  شوند.  انجام  افغانستان  داخل 
می خواهند  مسلح  مخالفان  سایر  یا  طالبان 
نشست های  این  در  را  شان  نماینده های 
بین االفغانی بفرستند، دولت افغانستان امنیت 

و مصونیت آنان را کاماًل ضمانت می  کند.«
گروه طالبان تا اکنون در رابطه به خواست 
نکرده  تبصره یی  افغانستان  حکومت  تازۀ 

است.
تایمز  الس انجلس  روزنامۀ  تازه گی  به  اما 
نوشته که اخیراً این گروه سیاست های نرم 

تری را اختیار نموده است.
نشست  در  طالبان  گزارش ها،  اساس  به 
پاریس گفته اند که خواهان انحصار قدرت 

نیستند.
گفته شده در این نشست گروه طالبان نیز 
اقلیت ها و زنان را  وعده نموده که حقوق 
که هنگام فرمان روایی یازده سال قبل این 
رعایت  بودند،  شده  ساخته  محروم  گروه 

خواهند کرد.

دې  په  چې  وايي،  چارواکي  لوګر  د 
نورو  او  طالبانو  د  خلک  کې  واليت 
چمتو  او  شوي  تنګ  په  نه  والو  وسله 
پاڅون  ولس  يې  وړاندې  پر  چې  دي، 

وکړي.
د هغه واليت د والي وياند دين محمد 
دروېش ازادۍ راډيو ته په خبرو کې 
ځينو  او  علم  پل  مرکز  د  چې  ويلي، 
نېږدې سيمو لکه کلنګار او نورو کليو 
سره  والي  له  اوسېدونکيو  لسګونو  په 
د  نو  نور  چې  دي  يې  ويلي  او  کتلي 

طالبانو ځورنې او وژنې نشي زغمالی.
لوګر  د  چې  ويلي،  درويش  ښاغلي 
والي هم له قومي خلکو سره د مرستې 
او له ولسي پاڅون د مالتړ ډاډ ورکړی 

دی.
پاڅون  هغه  د  يوازې  دوی  وايي،  هغه 
مالتړ کوي، چې د وسله والو طالبانو او 
ټولو هغو وسله والو پر ضد وي، چې له 
د  بايد  پاڅون  دغه  او  تمويلېږي  بهره 

سولې د ټينګښت لپاره وي.
دې  له  چې  ده،  کې  حال  داسې  په  دا 
د  وړاندې  مياشتې  څو  کابو  وړاندې 
لومړي ځل لپاره په غزني کې د طالبانو 
چې  شو،  پيل  پاڅون  ولسي  ضد  پر 
خورا هرکلی يې وشو او نورو سيمو ته 

هم پراخ شو.
په لوګر کې په وروستيو درېيو کلونو 
وژنې  هدف  او  پېښې  ناامنيو  د  کې 
د  وه  شوې  ټاکل  دي.  شوي  زياتې 

طالبانو له خوا د دغو وژنو په اعتراض 
وشي،  هم  الريون  خلکو  د  ورځ  وړمه 
خو د ځينو داليلو له مخې دغه الريون 

ونه شو.
په  ميزان  يا  تلې  د  چارواکو  لوګر  د 
وروستيو کې ويلي وو، چې ٧٠٠ سيمه 
ييز پوليس او د عامه نظم څو کنډکونه 
پرځای  ځای  کې  ولسواليو  ناامنو  په 
کې  مخنيوي  په  ناامنيو  د  څو  کوي، 

مرسته وکړي.
د  کې  لوګر  په  چې  ده  وړ  يادونې  د 
کان  عينک  مس  د  لپاره  امنۍ  نا  شته 
کار په ټپه درېدلی او يوشمېر چينايي 
ستانه  ته  هېواد  خپل  بېرته  انجينران 

شوي دي.
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بر  پولیس  فریب یک  با  داشتند  قصد  که  طالبان  مهاجمان 
دستگیر  و  افتادند  دام  به  کنند،  حمله  پکتیکا  والیت  مقر 
شدند. این پولیس از سوی مقامات عالی رتبه مورد تقدیر 

قرار گرفت. 
طالبان بر این باور بودند که بایرخان ویار فرد مناسبی برای 
انجام »حمله داخلی« بر پولیس افغانستان بود؛ اما به جای 

این او دامی را برای طالبان پهن کرده بود.
شرقی  والیت  در  رتبه  پایین  پولیس  افسر  یک  که  ویار 
او  به  که  کرد  دیدار  مردی  با  نوامبر  ماه  در  است،  پکتیکا 
کند،  مالقات  را  شورشیان  محلی  فرمانده  یک  اگر  گفت 

سرمایه دار می شود.
از وزیر داخله کشور،  از دریافت مدال قهرمانی  بعد  ویار 
او  که  کردم  فکر  »من  گفت:  دسمبر   25 در  پتنگ  مجتبی 
»اما  افزود:  ادامه  در  او  می کند«.  مزاح  طالبان(  )فرستاده 
فرماندۀ که نامش محمد بود، به پوسته پولیس در ولسوالی 
سر حوزه آمد تا من را ببیند«. او خبر داشت که من آنجا 

کار می کنم«.
ویار توضیح داد: »او با گستاخی از من خواست تا جانب 
بر  انجام یک حمله داخلی  طالبان را بگیرم و آن ها را در 
نیروهای پولیس همکاری کنم. من از او خواستم تا به من 

وقت بدهد در این باره فکر کنم«.
ویار که حدوداً چهل ساله است، در عوض کمک به طالبان 
خواستند  او  از  افسران  داد.  خبر  پولیس  ارشد  مقامات  به 
تا دیدارش با شورشیان را به منظور دستیابی به اطالعات 

استخباراتی ادامه دهد.
حقانی  شبکه  رهبر  یک  از  را  تلیفونی  ویار  آن،  از  پس 
دریافت کرد که به او یک خانه مجلل در پاکستان را پیشنهاد 
کرد، در صورتی که آنان را کمک کند تا بمبگذارها به مقر 
والیت پکتیکا، جایی که والی و فرماندۀ امنیه کار می کنند، 

وارد شوند.
هرچند اثبات این نکته غیرممکن است، اما ویار و مقامات 
الدین  سراج  گیرنده  تماس  فرد  که  باورند  این  بر  دولت 

حقانی، رهبر شبکه حقانی بود که او رابطه نزدیکی با شبکه 
به  »او گفت که  یادآور شد:  القاعده دارد. ویار  تروریستی 
من 2.5 میلیون افغانی )معادل 50 هزار دالر(، دو موتر مدل 

جدید و یک خانه در پاکستان می دهد«.
پولیس تصمیم گرفت که طرح را دنبال کند و اجازه داد تا 
سه مرد بین 18 تا 25 ساله که توسط محمد فرستاده شدند، 

با یونیفورم پولیس در پوسته ویار کار کنند.
محب اهلل صمیم، والی پکتیکا به خبرگزاری فرانسه گفت: 
گفتیم  ویار  به  ما  داشتیم.  نظر  زیر  نزدیک  از  را  آنها  »ما 
که با آنها همکاری کند و آنان را تنها نگذارد«. صمیم در 
ادامه افزود: »او یک جنگجوی درست است. او نگران جان 
ثابت کرد که یک  او  و  اعتماد کردیم  او  به  ما  نبود.  خود 

وطنپرست دالور است«.
حمله  انجام  برای  دیگر  مرد  دو  با  محمد  بعد،  ماه  یک 
 60 انفجاری،  مواد  از  پر  موتر  یک  خود  با  آنها  برگشت. 
نارنجک و شش تفنگ ماشیندار و شش واسکت انتحاری 

آوردند.
ویار گفت: »من درباره نفر ششم انتحاری پرسیدم. او گفت 

که نفر ششم خودم هستم که موتر را مفنجر خواهم کرد«.
از  بود،  روز 11 دسمبر، روزی که حمله طرح ریزی شده 
تا مهاجمان و موتر بمبگذاری را اجازه  ویار خواسته شد 
بدهد به طور جداگانه در مقر والیت مستقر شوند. بعد از 

آن، او اجازه دارد تا به پاکستان بگریزد.
پولیس اجازه داد تا آخرین لحظات پیش از حمله طرحش 
آشکار نشود. افسران پولیس که مخفی شده بودند، تله را 
جمع کردند و شش مرد مهاجم را بدون حتا شلیک یک 
گلوله دستگیر کردند. محمد که فهمید فریب خورده است، 
بر سر ویار فریاد زد: »حاال که تو ما را فریب دادی، چرا مرا 

خودت با گلوله نمی زنی«؟
 60 جان  حداقل  میالدی  روان  سال  در  داخلی  حمالت 
نیروی خارجی و بسیاری از نیروهای داخلی را گرفت. هفته 
گذشته، یک پولیس مهاجمان طالبان را در والیت ارزگان 
اجازه داد تا سحرگاه به یک پوسته داخل شوند. شورشیان 

طالبان در آن جا چهار همکار آن پولیس را کشتند.
و  مدال  اهدای  با  افغانستان  داخله  وزارت  سوی  از  ویار 
بارها  وجه نقدی مورد تقدیر قرار گرفت. او می گوید که 
تهدیداتی از سوی شورشیان که در پاکستان پایگاه دارند، 
دریافت کرده است؛ اما او می گوید: »من به آن ها )شورشیان( 

که من از شما نمی ترسم. من یک جنگجو هستم«.

داستان پولیسی که »حقانی«
 را فریب داد
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شرکت تصفیۀ تیل
در شمال ساخته می شود 

تصفیۀ  در بخش  امریکایی  و  افغانی  مشترک  یک شرکت 
سرمایه گذاری  امریکایی  دالر  میلیون   700 افغانستان،  تیل 

می کند.
ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا می گوید: 
با عملی شدن پروژۀ تصفیه تیل در کشور، افغانستان از این 

بابت خود کفا خواهد شد.
مسووالن ادارۀ آیسا به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران 
 700 بخش،  همین  در  امریکن«  »افغان  شرکت  گفته اند، 

میلیون دالر امریکایی را سرمایه گذاری می کند.
وافی اهلل افتخار رییس این اداره گفت که قرار است شرکت 
یادشده یک فابریکه برزگ تصفیۀ تیل را در شمال کشور 

اعمار نماید.
آقای وافی همچنان گفت: »یک شرکت افغان امریکن در 
دالر  میلیون   700 نفتی،  مواد  خانۀ  تصفیه  اعمار  قسمت 
آغاز  کار  به  فابریکه  این  زمانی که  می کند.  سرمایه گذاری 
کند، ظرفیت تصفیه 60 هزار بیرل تیل را روزانه خواهند 
کار  زمینۀ  تن   1400 برای  فابریکه  این  اعمار  با  داشت. 
مستقیم و برای 20 هزار نفر غیر مستقیم زمینه کار مساعد 

می شود.«...
                                                 ادامه صفحه 6

ملي کنفرانس
په افغانستان کې د تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا

د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، له هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نېټې )۲۰۱۴/۱۳۹۳( 
په رانېږدې کېدو او په افغانستان کې د روانې پروسې د ښه والي لپاره، د شهید احمدشاه مسعود 
بنسټ د خپل ملي مسوولیت او مسلسلو څارونکیو هڅو په لړ کې؛ د هېواد د نخبګانو د نېږدې 

کېدو او تفاهم په موخه د یوې ملي اجنډا په محور، د یوې بین االفغاني غونډې هوډ لري.
له دې امله د هېواد له ټولو، سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو نخبګانو څخه، چې د یوې 
ملي حل الرې لپاره یې هلې ځلې کړي او کوي یې، په ډېر اراتمندانه ډول هیله 
شهید  د  لپاره،  اخیستو  برخه  او  ګډون  خپل  د  کې  ناسته  دې  په  څو  کوو، 

احمدشاه مسعود بنسټ ته مخکې له مخکې خبر ورکړي.

                             د شهید احمدشاه مسعود بنسټ
اېمېل او د اړیکو شمېرې:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk
0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

0785755330

د درنو لوستونکیو د پام وړ!
د شهید احمدشاه مسعود بنسټ خپلو هېوادوالو ته زېری ورکوي، چې د )په افغانستان کې د 
تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو  او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا ( کتاب په پښتو او انګلیسي ژبو 

هم ژباړل شوی او ډېر ژر به د مینه والو الس ته ورسېږي.
دغه کتاب د یاد بنسټ مشر احمدولي مسعود لیکلي چې تر ډېره یې په کې د هېواد په روان 

وضعیت او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په راوستو پر حل الرې بحث کړی دی.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد 

صلح پایدار در افغانستان
افغانستان و نزدیک شدن سال  با در نظرداشت اوضاع جاری در 

1393 / 2014 زمان خروج نیروهای بین المللی از کشور، و 
شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به 

به  و  ملی خویش  مسوولیت  بر  بنا  مسعود  احمدشاه 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی 

و تفاهم میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي 
نظر  در  را  بین االفغانی  نشست  یک  تدویِر  ملی، 

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 بنیاد شهید احمدشاه مسعود  
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