
ایاالت  و  ناتو  که  است  گفته  کرزی  رییس جمهور 
متحده امریکا قسمًا در ناامنی های افغانستان مقصر اند. 
او هشدار داده است که اگر امریکا به تعهدات اش عمل 

نکند، گفت وگوهای امنیتی را به تعلیق در می آورد.

آقای کرزی روز پنج شنبۀ هفتۀ گذشته در گفتگویی با 
شبکه خبری »ان بی سی« گفت که بخشی از ناامنی های 
کنونی در افغانستان ناشی از ساختارهایی است که ناتو 

و امریکایی ها در افغانستان ایجاد کرده اند.
حامد کرزی همچنان در این مصاحبه گفته است که 
قراردادهایی ست  از  ناشی  بیشتر  افغانستان  در  فساد 
که از سوی جامعه جهانی به خصوص ایاالت متحده 
امریکا بسته می شود. سازمان شفافیت بین الملل در 
سومالیا  افغانستان،  که  است  گفته  ساالنه اش  گزارش 
و کوریای شمالی فاسدترین کشورها در سطح جهان 

هستند.
»شرکت های  است:  گفته  افغانستان  جمهور  رییس 
اداری  فساد  بزرگ  منبع  یک  خود  امنیتی،  خصوصی 
بودند و زمانی که موضوع لغو این شرکت ها را مطرح 
کردیم، آن ها برای پنج سال تمام...     ادامه صفحه 6
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حكومت مردم بر مردم و براي مردم، هرگز محكوم به نابودي نخواهد 
بود.
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»پیام آور صلح«  
بازهم تروریست 

برآمد!

کابل  زودی  به  که  است  گفته  افغانستان  مالیۀ  وزارت 
جدید را به فروش خواهند رساند.

براساس گزارش ها، تا کنون پنج شرکت داخلی و خارجی 
برای خریداری این بانک اظهار آماده گی کرده اند.

صدای  به  مالیه  وزارت  سخنگوی  توحیدی،  اهلل  وحید 
امریکا گفت که تا کنون بیش از پنج شرکت عالقه مندی 
نشان داده و قرار است این بانک یک ماه بعد به داوطلبی 

گذاشته شود.
آقای توحیدی گفت »در این اعالن...     ادامه صفحه 6

این،  از  پس  تشکیالتی شان  ساختار  تغییر  با  پاکستانی  طالبان 
حمالت دهشت افگنانۀ شان را بر افغانستان متمرکز می سازند.

به گزارش  خبرگزاری اسوشیتدپرس، مقامات امنیتی پاکستان 
می گویند که بیت اهلل محسود رهبر فعلی طالبان پاکستان دیگر 
قدرت چندانی نداشته و نمی تواند نیروهای تحت امر خود را 
رهبری کند؛ از همین رو به زودی ولی الرحمان، معاون محسود 

به عنوان رهبر جدید طالبان پاکستان معرفی می شود.
الرحمان که از چهره های  با آمدن ولی  براساس این گزارش، 
طالبان  تحریک  نیروهای  می شود،  محسوب  طالبان  میانه رو 
حمالت خود در داخل پاکستان را کاهش داده و متوجه اهداف 
امریکایی می شوند و بدین ترتیب...              ادامه صفحه 6

نماینده گان حکومت رییس جمهور کرزی، اپوزیسیون 
سیاسی و طالبان در پایان ماه جاری میالدی در پاریس 

گردهم می آیند.
این نشست از سوی یک موسسۀ پژوهشی فرانسه یی 

برگزار می شود.
از  یکی  و  ملی  جبهۀ  رهبر  مسعود  ضیا  احمد 
وال ستریت  روزنامۀ  به  نشست  این  اشتراک کننده گان 
ژورنال گفته است: »بسیار مهم است که بدانیم موضع 
و موقف طالبان چیست. همه جوانب درگیر، از یازده 
سال جنگ خسته شده اند. طالبان از جنگ خسته شده 
اند، حکومت افغانستان و جامعه بین المللی نیز از جنگ 

خسته شده اند.«
بر اساس این گزارش، قرار است در این نشست 
نماینده گان ارشد رییس جمهور کرزی، شورای 
طالبان  و  سیاسی  اپوزیسیون  صلح،   عالی 

شرکت نمایند.
سخنگوی  فیضی  ایمل  حال،  این  در 
رییس جمهور کرزی گفته است: »ما از هر نوع 
گفت وشنود و هرگونه تبادل نظر راجع به آینده 
افغانستان استقبال می نماییم؛ زیرا این راجع به 

صلح و ثبات است.«
شده گان گفته اند، انتظار...        ادامه صفحه 6بر اساس گزارش ها، دیپلومات ها و سایر دعوت 

کابل بانک نو 
به فروش می رسد

طالبان پاکستانی 
عملیات های شان را بر 

افغانستان متمرکز می کنند

نماینده گان حکومت، اپوزیسیون و طالبان در 
پاریس گردهم می آیند
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صفحه 6

"نتایج تیم تحقیقاتی ریاست عمومی امنیت ملی در پیوند 
به حمله تروریستی مورخ 1391/9/16 نشان می دهد که 

طراحان این حمله انتحاری با پایمال نمودن تمامی موازین و 
اصول شرعی و اخالقی افغان ها، مواد انفجاری را در زیر نیکر 
و اطراف شرمگاه  انتحارکننده به گونه بسیار ماهرانه جابه جا 

نموده بودند."



تازه ترین گزارش شفافیت بین المللی، افغانستان را 
جزِو سه کشور فاسد جهان معرفی کرده است. حاال 
افغانستان  نام  در کنار کوریای شمالی و سومالی، 
هم می درخشد. پنج سال پیش در گزارش شفافیت 
بین االمللی، افغانستان جزو پنچ کشور فاسد جهان 
تالش های  با  فاصله  این  در  ولی  می شد؛  شناخته 
توانسته  افغانستان  کشور!  مقام های  شبانه روزِی 
اداری، رتبۀ قابل توجهی  حداقل در عرصۀ فساد 
انتشار  تا  قوی  احتمال  به  سازد.  خود  نصیب  را 
گزارش بعدی، اگر همین آش و همین کاسه باشد، 
کشورهاي  فاسدترین  نخست  مقام  در  افغانستان 

جهان قرار خواهد گرفت. 
فساد از مواردی ست که همواره نگرانی های بزرگ 
را با خود حمل کرده، چه در سطح ملی و چه در 
سطح بین المللی. جامعۀ جهانی به عنوان اصلی ترین 
متعدد  کنفرانس های  در  افغانستان  کمک دهندة 
برابر دولت مرداِن  حداقل سه خواست مهم را در 
کشور قرار داده است: نخست، تالش در راه ایجاد 
حاکمیت مبتنی بر قانون که از آن به حکومت داری 
اداری و  فساد  با  مبارزه  دوم،  یاد می شود؛  خوب 
مالی؛ و سوم، مبارزه با مواد مخدر. جامعۀ جهانی 
تاکید کرده که بدون تغییرات الزم در این عرصه ها، 
مالِی  کمک های  و  حمایت  انتظار  نباید  افغانستان 
این کشورها را داشته باشد. اما افغانستان در تمام 
این موارد، تجربۀ موفق و دستاورد چندانی ندارد. 
بودن  فراهم  با وجود  گذشته،  یازده سال  در طول 
شرایط و زمینه ها، دولت افغانستان نتوانست ممثل 
حکومت داری خوب باشد تا بتواند رضایت مردم 
را به خود جلب کند. مبارزه با مواد مخدر هم با آن 
هزینه های کالن و سنگین، هیچ دستاورد ملموسی 
با فساد  مبارزه  از همه مهم تر،  نداشته است. ولی 
اداری،  فساد  موجودیت  در  چون  است؛  اداری 
دیگر عرصه ها نیز به رکود و انجماد کاری دچار 

می شوند. 

یک  به  را  اداری  فساد  موضوع  افغانستان  دولت 
مسالۀ پیِش پاافتاده فروکاسته است که با ایجاد چند 
نهاد و ساختار موازی، می توان به موفقیت هایي در 
این عرصه دست یافت. در حالی که هیچ منطق و 
ساختارهای  درون  از  که  نمی کند  عقالنیتی حکم 
به  بتواند  که  کند  اندام  عرض  ساختاری  فاسد، 
جنگ فساد و نابه سامانی های اداری و مالی برود. 
متأسفانه حتا ساختارهای عدلی و قضایی کشور، از 
فساد عاری نشده اند که بتوان بر این ساختارها تکیه 
کرد و از عرصۀ تأمین عدالت که خود می تواند به 

کاهش فساد در جامعه بیانجامد، مطمین بود. 
با  اوست.  در  که  ترواد  همان  کوزه  از  می گویند 
توجه به این گزین گویه که ریشه در خرد جمعِی 
مردم دارد، چه گونه دولت مردان کشور به این نتیجه 
رسیده اند که با ساختارهای فاسد می توان به جنگ 
فساد اداری رفت؟ حاال در افغانستان حتا نباید به 
دنبال عامل و عوامِل فساد سرگردان بود؛ زیرا در 
پی گیری  و  نام ها  افشای  که  ثابت شد  مورد  چند 
برخی قضایا از مجاری عدلی و قضایی نیز به دلیل 
به  دستگاه،  کل  در  موجود  گستردة  فساد  همان 
سال های  در  چنان که  نمی رسد.  سرانجامی  هیچ 
الپوشانِی  برای  کرد  تالش  افغانستان  دولت  اخیر 
قضایا، پرونده هایي را به گونۀ موردی افشا کند؛ اما 
این افشاسازی ها هیچ دردی را دوا نکردند و افراد 
متهم به فساد اداری هم چنان در مصونیت کامل به 

زنده گی خود ادامه می دهند. 
یک  گذشته  یازده سال  در  نمی تواند  حتا  دولت 
بلندپایه  مقام  فالن  که  دهد  نشان  هم  را  مورد 
زندان  میله های  پشت  به  اداری  فساد  به دلیل  را 
فرستاده باشد. در همین قضیۀ کابل بانک که به یک 
افتضاح جهانی تبدیل شد، هیچ دستاورد مشخصی 
وجود ندارد؛ چون پای بسیاری از افراد بلندپایه در 
پیشبرد  از  که دولت مجبور شده  است  بند  قضیه 
پروندة کابل بانک انصراف دهد. یک منبع نزدیک 

به شیرخان فرنود که به گونۀ خصوصی با او دیدار 
تشویش  »هیچ  که  می گفت  وي  قول  از  داشته، 
نداشته باشید، چون اسناد و مدارکی را در اختیار 
دارد که به محض افشای آن ها، حتا رییس جمهوری 
هم در امان نخواهد ماند«. حاال معلوم نیست که 
واقعًا چنین اسنادی در اختیار آقای فرنود قرار دارد 
این سکه روی دیگري هم دارد و  ندارد؛ ولی  یا 
آن این که: آقای فرنود از خیلی قضایا خبردار است 
و این اطالعات می تواند برای خودش و دیگران 

سنگین تمام شود. 
از جانب دیگر، فساد اداری دیگر یک پدیدة ساده 
و  نهاد  و  ساختار  چند  ایجاد  با  بتوان  که  نیست 
پرونده سازی برای چند فرد و اداره، آن را به زانو 
درآورد. فساد در کل نظام خانه کرده و حتا یک 
ساختار فساد در درون دستگاه دولت شکل گرفته 
که در عدم موجودیِت افراد نیز این ساختار توانایی 
و قدرت الزم براي گسترش فساد را دارد. فساد در 
افغانستان را نباید پس از این، به افراد و اشخاص 
فاسد وجود  نظام  یک  کشور  در  بل  کاست؛  فرو 
حاال  و  کرده  رشد  اختاپوس  هم چون  که  دارد 

مبارزه با آن از عهدة نهادهای موجود برنمی آید. 
وقتی فساد خود به ساختار و فرهنِگ نظام تبدیل 
ساختارهای  درون  از  آن  با  مبارزه  دیگر  گردد، 
موجود، یک مبارزة بی پشتوانه و بیهوده خواهد بود. 
حاال زمان آن فرا رسیده که به فکر چاره جویی های 
بزرگ تر و کالن تر بود. شاید در سال های آغازیِن 
این پدیدة خطرناک، می شد که با برنامه ریزی جلو 
رشد آن را گرفت؛ ولی یازده سال پس از آن که فساد 
اداری از دست افراد و اشخاص بیرون شد و خود 
به نظام حاکم تبدیل گشت، هرگونه مبارزه با آن به 
هیچ نتیجه یي منتهی نمی شود. دولت افغانستان از 
آغاز ارادة کافی برای مبارزه با فساد را نداشت. به 
همین دلیل، هیچ مکانیسم و سیاست دقیقی در این 
راستا به وجود نیامد. در کنفرانس های متعددی که 
طی این سال ها برگزار شد، در ردیِف نخست این 
بعدها  که  بودند  نشسته  افرادی  همان  کنفرانس ها 

خود به عامالن فساد شهرت یافتند. 
افغانستان،  حکومت  دیگر  غیرمنطقِی  سیاست 
سیاست فرافکنی بود. هر زمان که جامعۀ جهانی و 
یا نهادهای بین المللی از موجودیت فساد اداری و 
مالی در کشور انتقاد کردند، دولت مردان به جای 
و  کردند  آغاز  فرافکنی  به  موضوع  گرفتن  جدی 
خودِ این کشورها و نهادها را متهم به ترویج فساد 
اداری در کشور کردند. رییس جمهوری چندین بار 
در سخنرانی های خود گفت که در افغانستان فساد 
اداری وجود نداشت، ولی از روزی که پای جامعۀ 
جهانی به کشور باز شد، این بیماری نیز هم پا با این 
کشورها وارد افغانستان گشت. اما سخنانی از این 
دست، هیچ مشکلی را حل نمی کند، همان گونه که 
تا به حال نکرده است. بنابراین، افغانستان حداقل 
به سه اصل مهم در مبارزه با فساد اداری نیاز دارد: 
با  مبارزه  در  واقع بینانه  استراتژی  ایجاد  نخست، 
بین المللی  نهادهای  از  تقاضای کمک  فساد؛ دوم، 
با  مبارزه  کردن  تبدیل  سوم  و  این خصوص؛  در 

فساد به یک امر ملی. 
می گویند پیش از آن که مجرمین را مجازات کرد، 
بازهم  اگر  اما  برد؛  بین  از  باید ریشه های جرم را 
جرم در جامعه تداوم پیدا کرد، آن گاه باید به موارد 
نمی تواند  دولت  وقتی  داد.  نشان  توجه  تعزیری 
خواست های همه گانی را پاسخ دهد، هیچ انتظاری 
نباید داشته باشد که فساد در جامعه ریشه کن گردد. 
و باز می گویند اگر فقر از دروازه داخل شود، ایمان 
بنابراین، از جامعۀ فقرزده  از کلکین فرار می کند. 
و بی کار هر کاری ساخته است؛ چه دولت مردان 

بپذیرند و چه نپذیرند.
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احمد عمران

هر دم از این باغ 
بری می رسد...

 

حمله به جاِن رییس عمومِي امنیت ملی، یک بار دیگر نشان 
داد که رییس جمهور و همراهانش مسیِر اشتباهی را در پیش 
گرفته اند؛ مسیری که تا کنون غیر از قربانی دادن، چیز دیگری 

را به دنبال نداشته است.
علي الظاهر  و  ـ  طالبان  گماشتۀ  پنج شنبه،  روز  ظهر  از  بعد 
پیام آورِ صلح ـ که گفته می شود با اسداهلل خالد رییس امنیت 
ملی قرار مالقات داشته، وارد مهمان خانۀ ریاست امنیت ملی 
می شود و به قصد ترورِ آقای خالد خود را منفجر می سازد که 

خوش بختانه به هدفش نایل نمی گردد.
اکنون پرسش این است که حمله به جان مهم ترین مقام امنیتی 

کشور، چه تأثیری روی گفت وگوهای صلح خواهد داشت؟
به رغم آن که تا کنون طالبان هیچ سر تسلیمی  فرود نیاورده اند و 
پیوسته از دشمنی و جهاد علیه دولت افغانستان حرف زده اند، 
هیچ تغییری در سیاست های ارگ ریاست جمهوری دیده نشده 
وجود  صلح  گفت وگوهای  پیرامون  خوش بینی ها  کماکان  و 
داشته است. بی تردید که سوءقصد به جان رییس امنیت ملی 
نیز برخاسته از همین موضع خشِن طالبان است تا نشان داده 
اما به  باشند که هرگز راه صلح را در پیش نخواهند گرفت. 
ادامه  قبلی اش را  بازهم راه  افغانستان  نظر می رسد که دولت 

خواهد داد.
قابل  قرینه  دو  از  حکومت،  سیاسِت  در  تغییر  عدمِ  این 
پیش بیني ست: یکی آن که سال گذشته نیز طالبان عیِن حرکت 
را در برابر رییس پیشین شورای عالی صلح استاد برهان الدین 
ربانی انجام دادند و او را به شهادت رساندند، و دیگری کشتار 
هر روزة غیرنظامیان از سوی طالبان؛ اما هر دو موردِ یاد شده 
میان  به  افغانستان  موضع حکومت  در  تغییر  هم  سوزنی  سِر 

نیاورده اند.
چرا  که  است  موضوع  همین  مي باشد،  تأسف برانگیز  آن چه 
انداختن های  به راه  خون  حمامِ  و  کشتار  این همه  به رغم 
طالبان، حکومت از روند بی نتیجۀ گفت وگوهای صلح دست 

نمی کشد؟
را  امنیت ملی  به جان رییس  تنها مسوولیِت حمله  نه  طالبان 
به دوش گرفته اند، که حمالت قبل بر آن را نیز پذیرفته اند. به 
نظر می رسد که طالبان از این حرکت شان دو هدف را دنبال 
نشان  سبز  چراغ  برای  خور  در  پاسخی  آن که  یکی  مي کنند: 
دادن های آقای کرزی داده باشند تا بیشتر از این ماجرای صلح 
را دنبال نکند؛ و دیگری، پاسخ دادن به اتهاماتی  که پاکستانی ها 
به آقای خالد می بندند. این اتهام، همانا طرِح حمالتی بر جان 
فرماندهاِن طالبان در پاکستان است که روزنامه های پاکستانی 
آقای خالد  افغانستان و شخص  استخبارات  به  را  مسأله  این 

نسبت می دهند.
اما این حمله، پیام مهم تر و بزرگ تري هم داشت و آن این که: 
هیچ فردی از حمالِت طالبان در امان نیست و اگر آن گروه 
بخواهد، هر مقامی  را می تواند از میان بردارد. احتماالً جزییات 
برعالوة  حکومت  که  داد  خواهد  نشان  واضح تر  حمله،  این 
و  است،  آسیب پذیر  و  ضعیف  بسیار  کرزی،  آقای  شخص 

حکومتی چنین، نباید دم از مذاکرات صلح با طالبان بزند.
عماًل  طالبان،  حرکت  این  که  اند  باور  این  بر  بسیاری ها 
با  چنان که  داده،  قرار  پرسش  زیر  را  صلح  گفت وگوهای 
شهادت استاد ربانی موضوع گفت وگوهای صلح منتفی شده 
بود. حتا یکی از اعضای شورای عالی صلح گفته است وقتی 
صلح  برنامۀ  که  بی تردید  باشد،  انتحاری  صلح  پیام آورِ  که 
با  و  نگرفته  را جدی  اما حکومت خطر  می گردد.  خدشه دار 
اصرار سعی دارد چنین حمالتي را بي ارتباط با مذاکرات صلح 

نشان دهد.
گمان می رود که در سوءقصد به جان رییس امنیت ملی، »آی.
که  داده  نشان  تجربه  باشد؛ چون  داشته  نیز دخالت  اس.آی« 
چنین حمالتی بدون کمک استخبارات پاکستان صورت گرفته 
نمی توانند، چنان که نظیِر این برنامه را »آی.اس.آی« در ترور 
استاد ربانی اجرا کرد. اما آقای کرزی و همراهانش هنوز هم 
به پاکستان خوشامد مي کنند و بی تردید که این خوش بینی ها و 

خوشامدها، فاجعه های زیادي را به بار خواهند نشاند.
و  حکومت  که  مي شود  پیشنهاد  و  توصیه  اوصاف،  این  با 
را  طالبان  با  پروسۀ گفت وگوهاي صلح  عالي صلح،  شوراي 
بنیادین قرار دهند و در این راستا،  مورد ارزیابي و بازنگرِي 
»نقش  و  »طالبان«  »صلح«،  از  روشني  و  دقیق  تعاریف  به 
میانجي گرانۀ پاکستان« دست یابند تا در سایۀ آن بتوانند به یک 

فیصلۀ خردمحورانه و کارساز دست یابند.

ترور نافرجام و سرنوشت 
گفت وگوهای صلح

در همین قضیة کابل بانك که به یك افتضاح جهانی تبدیل شد، هیچ دستاورد مشخصی وجود ندارد؛ چون پای بسیاری 
از افراد بلندپایه در قضیه بند است که دولت مجبور شده از پیشبرد پروندة کابل بانك انصراف دهد. یك منبع نزدیك به 

شیرخان فرنود که به گونة خصوصی با او دیدار داشته، از قول وي می گفت که "هیچ تشویش نداشته باشید، چون اسناد و 
مدارکی را در اختیار دارد که به محض افشای آن ها، حتا رییس جمهوری هم در امان نخواهد ماند". حاال معلوم نیست که 

واقعاً چنین اسنادی در اختیار آقای فرنود قرار دارد یا ندارد؛ ولی این سکه روی دیگري هم دارد و آن این که: آقای فرنود از 
خیلی قضایا خبردار است و این اطالعات می تواند برای خودش و دیگران سنگین تمام شود



با وجود درخواست محمد مرسی برای مذاکرات فراگیر، مخالفان 
ادامه تظاهرات مقرهای اخوان المسلمین در چند شهر مصر را  با 

به آتش کشیدند.
اخوان المسلمین  سخنگوی  غزالن،  محمود  الجزیره،  گزارش  به 
اظهار کرد که حدود 200 »اراذل و اوباش« به مقر اخوان المسلمین 
در منطقه »المقطم« حمله بردند و دست به اقدامات خرابکارانه زده 

و ساختمان را به آتش کشیدند.
منطقه  در  اخوان المسلمین  مقر  که  داد  گزارش  الجزیره  خبرنگار 
»المقطم« در قاهره و دو مقر حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی 
اخوان المسلمین در دو منطقه »المعادی« و »المنیل« در قاهره مورد 

حمله واقع شده اند و این مراکز نیز به آتش کشیده شدند.
با این وجود یک مسوول امنیتی اعالم کرد که آتش سوزی محدود 
معترضان  خرابکارانه  اقدامات  از  مانع  امنیتی  نیروهای  و  بوده 

شدند.
میان  خشونت آمیزی  درگیری های  که  کردند  اعالم  خبری  منابع 
اخوان المسلمین  مقر  اطراف  در  امنیتی  نیروهای  و  معترضان 
صورت گرفت و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از 

گاز اشک آور استفاده کردند.
مراد علی، مشاور رسانه یی حزب آزادی و عدالت اعالم کرد، در 
درگیری هایی چند روز اخیر حمالتی به مقرهای حزب آزادی و 
دیگر  و  »اسکندریه«  »المحله«،  و  »دمنهور«  شهرهای  در  عدالت 

شهرهای مصر نیز صورت گرفته بود.
وی با تاکید بر اینکه هدف این اقدامات گسترش ناآرامی و آشوب 
است، اظهار کرد: عوامل نظام پیشین درصدد خدشه دار کردن ثبات 

کشور هستند.
بنا بر این گزارش، در سایه حمله و محاصره مقرهای اخوان المسلمین 
و حزب آزادی و عدالت، ناآرامی بر قاهره حکم فرما شده و مخالفان 

و حامیان محمد مرسی روز جمعه نیز تظاهرات کردند.
بعد از آن که گارد ریاست جمهوری مخالفان محمد مرسی را از 
اطراف کاخ ریاست جمهوری متفرق کرد، مخالفان عصر پنج شنبه 
مجددا به اطراف کاخ ریاست جمهوری آمدند و برخی خیابان های 

منتهی به آن را مسدود کردند. 
به دنبال درگیری میان مخالفان و حامیان مرسی که هفت کشته و 
صدها زخمی بر جای گذاشت، فرماندهی گارد ریاست جمهوری 
و  متفرق  جمهوری  ریاست  کاخ  اطراف  از  را  تظاهرکنندگان 

برگزاری تمامی تظاهرات در اطراف آن را ممنوع اعالم کرد.
روز  اپریل   6 جنبش  جمله  از  مخالف  نیروهای  دیگر،  سوی  از 
با  مخالفت  اعالم  در  قرمز«  »کارت  میلیونی  تظاهرات  در  گذشته 
تصمیمات اخیر مرسی و پیش نویس قانون اساسی شرکت کردند. 
ریاست  انتخابات  سابق  نامزد  صباحی،  حمدین  راستا  همین  در 
جمهوری مصر و موسس جریان مردمی نیز اعالم کرد که محمد 
بر همین منوال و  ماندن اوضاع  باقی  برای  با اصراری که  مرسی 
مقابله با مردم مصر دارد، روز به روز مشروعیت خود را بیشتر از 
تمام مصری ها  برای  رئیس جمهوری  نمی تواند  و  دست می دهد 

باشد.
که  اعالم کرد  دادگستری مصر  احمد مکی، وزیر  دیگر  از سوی 
محمد مرسی تضمین داده که تمامی توافق های به دست آمده با 
مخالفان را اجرا می کند. این مقام مصری از اینکه گروه های مخالف 
آنها  از  و  کرده  انتقاد  مذاکرات گذاشته اند،  برای  پیش شرط هایی 

خواست تا بدون شرط بر سر میز مذاکره بنشینند.
میان رئیس  توافقی  نشان کرد، در صورتی که  احمد مکی خاطر 
از مقام خود استعفا  نیروهای مخالف حاصل نشود،  جمهوری و 

می کند.
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فاسـدترین کشورهای جهان

اداری  فساد  بین المللی«  »شفافیت  نهاد  گزارش  براساس 
فساد«  »فهرست  در  دارد.  رواج  گوناگون  در کشورهای 
افغانستان،  و  بهترین  اسکاندیناوی  کشورهای  نهاد،  این 

کوریای شمالی و سومالی بدترین وضعیت را دارند.
نهاد شفافیت بین المللی که افشای فساد و رشوه خواری 
را در جهان هدف خود قرار داده است، هرسال شاخص 
فهرست  و  کرده  تعیین  مختلف  کشورهای  در  را  فساد 

فساد اداری در جهان را منتشر می سازد.
بر اساس تازه ترین فهرست این نهاد در میان کشورهای 
اروپایی وضعیت یونان از نظر فساد اداری از همه بدتر 
لحاظ شفافیت  به  بهترین کشور  فهرست  این  در  است. 

اقتصادی و سیاسی ۱00 امتیاز می گیرد.
امتیاز را کسب کرده و ردة ۹۴ فهرست  یونان، تنها ۳6 
را به خود اختصاص داده است. سال گذشتۀ میالدی این 

کشور در ردة ۸0 قرار داشت.
بین المللی  شفافیت  سوی  از  که  کشوری   ۱۷6 میان  در 
مورد پژوهش قرار گرفته اند، دانمارک، فنالند و نیوزلند 

بیشترین امتیاز را کسب کرده اند؛ )هر کدام ۹0 امتیاز(
آلمان با دریافت ۷۹ امیتاز مقام ۱۳ را به  دست آورده و 
باالتر از امریکا )ردة ۱۹( و فرانسه )ردة 22( قرار گرفته 

است.

این فهرست روسیه در ردة ۱۳۳ جای گرفته است.  در 
این امر نشان می دهد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
این کشور برخالف وعده هایی که برای از بین بردن فساد 
نکرده  حاصل  پیشرفتی  زمینه  این  در  بود،  داده  اداری 
است. در این میان بالروس ، ایران، اوگاندا و قزاقستان 

وضعیتی بهتر از ابرقدرت پیشین دارند.
البته کشورهای پاکستان و نیجریه )با 2۷ امتیاز( و اوکراین 
و سوریه )با 26 امتیاز( امتیازی پایین تر از روسیه دارند.

چین با ۳۹ امتیاز در ردة ۸0 فهرست قرار گرفته است. 
حتی بوسنی و مونته نگرو از چین بهتر هستند.

سقوط  و  مردمی  جنبش های  که  می رسد  نظر  به 
ازبین  در  تاکنون  نتوانسته اند  آفریقا  شمال  دیکتاتورهای 
باشند.  داشته  نقشی  کشورها  این  در  اداری  فساد  بردن 
مصر با ۳2 امتیاز در ردة ۱۱۸ فهرست شفافیت بین المللی 
قرار گرفته و تونس هم با ۴۱ امتیاز مقام ۷5 را به خود 

اختصاص داده است.
افغانستان، کره  شمالی و سومالی  این فهرست،  در آخر 

قرار دارند که هر کدام تنها ۸ امتیاز کسب کرد ه اند.
مقام  در  سازمان  این   20۱۱ سال  گزارش  در  افغانستان 
چهارم قرار داشت و وضعیت اش نسبت به سومالی، کره 

شمالی و میانمار بهتر بود.

در  فساد  که  است  آمده  گزارش  این  در 
مردم  زندگی  بر  مستقیم  تاثیر  افغانستان 
داشته است و در سال 20۱0 از هر ۷ افغان 
میانگین  حد  و  است  داده  رشوه  نفر  یک 
این رشوه سه برابر حقوق یک افغان عادی 

است.
کشورهای  سوم  دو  می گوید  سازمان  این 
جهان پائین تر از 50 امتیاز گرفته اند و این 
نشان می دهد که فساد از چالش های بزرگ 

در جهان است.
به  متهم  را  افغانستان  دولت  جهانی  جامعه 
کم کاری در مورد مبارزه با فساد می کند. 
دولت افغانستان نیز وجود فساد گسترده در 
غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  و  تشکیالت 
در  را  جهانی  جامعه  ولی  می کند  تائید  را 

گسترش فساد مسئول می داند.
نشان  بین المللی  شفافیت  اخیر  گزارش 
در  افغانستان  دولت  تالش های  که  می دهد 
مبارزه با فساد همچنان بی نتیجه بوده است 
و این کشور از وضعیت بدی که داشته به 

سوی وضعیت بدتری در حرکت است.
ونزوئال  میانمار،  عراق،  ، سودان،  ترکمنستان  ازبکستان، 
شفافیت  که  هستند  کشوری   ۱0 میان  در  نیز  هاییتی  و 
بین المللی به عنوان »فاسدترین کشورها« برگزیده  است.

این نهاد از همه  کشورهای جهان خواسته است، در روند 
تصمیم گیری های مهم مملکتی، به اقدامات مناسب برای 

مبارزه با فساد توجه بیشتری به  خرج دهند.
شفافیت بین المللی در این رابطه مقرراتی توصیه می کند 
که از زد و بند، کمک های مالی به احزاب و سیاستمداران 

و مخفی کاری جلوگیری شود.
فهرست یاد شده بر مبنای پژوهش ها و تخمین کارشناسان 
برجسته  و موسسه های معتبر تهیه شده است اگر چه آمار 
این سازمان به دلیل ماهیت ، برخی ارتباطات سازمانی و 
نحوه محاسبات همواره محل مناقشه منتقدان آن نیز بوده 
است و گردانندگان آن متهم به سیاسی کاری نیز هستند.

»رشوه« هایی  آمار  بین المللی  شفافیت  گزارش  براساس 
می شوند،  پرداخته  دولتی  موسسه های  و  ادارات  در  که 
برای  مناسبی  امکان  نتیجه  در  و  نیستند  محاسبه  قابل 

ارزش گذاری در زمینۀ فساد به شمار نمی روند.

مقر های اخوان المسلمین در 
مصر به آتش کشیده شد
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خالد مشعل در نوار غزه: 
امیدوارم شهادت نصیبم شود

زرداری به دیدار مالله به 
انگلیس می رود

خالد مشعل برای اولین بار، در میان استقبال 
پر شور مردمی و با حضور مسووالن فلسطینی 
از جمله اسماعیل هنیه برای اولین بار وارد 

نوار غزه شد و سجده شکر به جای آورد.
به گزارش الجزیرة، خالد مشعل، رییس دفتر 
سیاسی حماس روز جمعه از طریق گذرگاه 
رفح وارد غزه شد و از سوی اسماعیل هنیه، 
استقبال  مورد  حماس  دولت  وزیر  نخست 

قرار گرفت.
به غزه در حالی که اشک  وی هنگام ورود 
می ریخت گفت: امروز یک روز تاریخی در 
زندگی من است و امیدوارم خداوند شهادت 

را در خاک فلسطین و غزه نصیب من کند.
غزه  ساکنان  از  تن  صدها  جمع  در  مشعل 
گفت: خاک غزه که با خون آغشته شده و ساکنان و رهبران آن گویا تر از هر سخنی هستند که 

زبان در برابر عظمت آن قاصر است.
وی ادامه داد: پس از تولدم در سال ۱۹56 و ترور نافرجام صهیونیست ها، ورودم به غزه روز 

تولد سوم من است و امیدوارم که تولد چهارم من آزادی کامل فلسطین باشد.
مشعل در پایان گفت: ما سیاستمداران مدیون شهدا، ساکنان غزه و گروه های مقاومت هستیم.

در مراسم استقبال از مشعل، عالوه بر هنیه جمع زیادی از مردم غزه و تعدادی از دیگر مسئوالن 
دیگر حماس نیز حضور داشتند.

خالد مشعل از سال ۱۹6۷ که از رام اهلل در کرانه باختری خارج شد، تاکنون به غزه سفر نکرده 
بود و در واقع از آن زمان تا کنون این دومین بار است که به سرزمین فلسطین پا می گذارد، وی 

نزدیک به چهل سال پیش یکبار به کرانه باختری سفر کرده بود.
مشعل قرار است امروز در مراسم جشن تاسیس جنبش حماس در غزه حضور یابد.

اسماعیل هنیه پیش از استقبال از مشعل در سخنانی سفر وی به غزه را »پیروزی تاریخی« برای 
فلسطین برشمرد.

وی گفت: این حق رهبران فلسطینی است که به سرزمین پدری خود سفر کنند و ما از دیگر 
مقامات فلسطینی می خواهیم که به غزه سفر کنند.

هنیه در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال حمله رژیم صهیونیستی به موتر مشعل و ترور وی 
گفت: ما انتظار هر حماقتی از سوی اسرائیلی ها را داریم اما در عین حال برای رویارویی با 

آنها آمادگی کامل داریم.
وی با تاکید بر اینکه گذرگاه رفح از امنیت کافی برخوردار است، افزود: پیروزی اخیر باعث 
شده که اوضاع در فلسطین تغییر کند و سفر مشعل به غزه نیز در سایه این پیروزی انجام شده 

و همین پیروزی نیز از او حمایت خواهد کرد.

رییس جمهوری پاکستان برای دیدار با مالله یوسف زی، دختر نوجوانی 
که توسط شبه نظامیان طالبان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و هم اکنون 

در بیمارستانی در انگلیس تحت مداوا است، به لندن سفر می کند.
شنبه  امروز  است  قرار  که  این سفر  پی.تی.آی،  گزارش خبرگزاری  به 
زرداری،  علی  از جانب آصف  انتظار«  غیرقابل  »اقدام  یک  آغاز شود، 
رییس جمهوری پاکستان محسوب می شود که هیچ رابطه دیپلماتیکی با 

انگلیس به جز مساله مالله یوسف زی ندارد.
وزارت امور خارجه پاکستان به روزنامه اکسپرس تریبیون اعالم کرد، 
زرداری پس از سفر رسمی به ایران قرار است به همراه حنا ربانی کهر، 

وزیر امور خارجه پاکستان به انگلیس برود تا با مالله دیدار کند.
رییس جمهوری پاکستان در سخنرانی های اخیر خود مالله را به عنوان 
نمادی از مقاومت پاکستان در برابر اقدامات طالبان برای مخدوش کردن 

چهره مذهب خطاب کرده است.
مالله و دو تن از همکالسی هایش در جریان حمله طالبان به مدرسه ای 
در دره سوات در نهم اکتبر سال جاری میالدی به شدت مجروح شدند. 
این دختر ۱۴ ساله با نوشتن مطالبی در وبالگش در خصوص طالبان، 
زمانی که این شبه نظامیان در سال 200۷ کنترل منطقه سوات را تحت 
پاکستان  در  پایداری  و  استقامت  از  نمادی  عنوان  به  داشتند،  کنترل 

محسوب می شود.
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با خواندن حکایت فوق، سخن دوستی 
که  آمد  یادم  به  »دوست محمد«  نام  به 
در کابل زنده گی مي نمود و در دوران 
امرار  به خاطر  بود  شده  مجبور  طالبان 
مزد  بدل  در  و  برود  شمالي  به  معاش 
زمان  آن  در  افغانی  هفتاد هزار  روزانه 
درخت سیب، شفتالو و تاک اره نماید. 
در  کوهدامن  در  روزی  می گوید،  او 
حالی که مصروف اره کردِن درخت های 
سیب بودم، احساس گرسنه گی به من 
دست داد و با خود گفتم چه می شود تا 
سیبی را از شاخۀ یکی از درخت های 
گرسنه گی  عالج  و  برکنم  قطع شده 
نمایم. همین که سیب را کنده بر دهان 
مسلح  طالبی  کیبل  که  دیدم  گذاشتم، 
بر سرم  بود،  نموده  استخدام  را  ما  که 
فرود آمد و سپس برایم گوشزد نمود تا 

هرگز به میوة حرام دست دراز نکنم.
اعتقادی  و  فقهی  مشرب  با  رابطه  در 
طالبان، گروه بزرگی از محققان را باور 
فکري  به خط  طالبان  که  بوده  این  بر 
این جا  در  داشته اند.  ارتباط  دیوبند 
دیوبند  نوع  سه  با  ما  که  گفت  باید 
مواجه هستیم. دیوبند هند که موقفش 
اعتقادی  موازین  با  و  معتدل  همیشه 
آن  رهبران  و  داشته  هم خوانی  احناف 
پیوسته کوشیده اند تا از همان خطی که 
مؤسسان بزرگ دیوبند رسم نموده اند، 
مؤسسه  این  علماي  نکنند.  انحراف 
آستانۀ  در  حتا  که  معتدل اند  چنان 
جدایی پاکستان، مخالف شدید تجزیۀ 
هند به دو کشور بودند. رهبران دیوبند 
هند اگر از یک سو مخالف سیاست هاي 
غرب در جهان اسالم بوده اند، ولي از 
عملکردي  را  تروریسم  دیگر  سوي 
غیراسالمی مي دانند . دارالعلوم دیوبند 
نام »الداعی«  در هند نشریه یی دارد به 
خویش  سرمقاله هاي  از  یکي  در  که 
چنان پیش رفته که سکوالریسم را نیاز 
و  وحدت  ضامن  و  هندوستان  مبرم 

استقرار آن کشور دانسته است.  
دیگر  حکایتی  پاکستان  در  دیوبند  اما 
چندین  پاکستان  دیوبندی های  دارد. 
را  معروف ترین شان  که  دارند  شاخه 
می نماید؛  رهبری  فضل الرحمن  مال 
رهبری که می شود او را بازرگانی مال 
و مالیی بازرگان دانست. این گروه به 
هدفی  دیگر،  سیاسی  حزب  هر  مانند 
عنصر  و  ندارد  قدرت  به  رسیدن  جز 
به حساب  پاکستانی  دموکراسِی  اصلِی 

می آید. 
شیوة  در  اگر  دیوبند  افغانی  شاخۀ  اما 
هند  دیوبند  با  معیشت  نحوة  و  تعلیم 
و پاکستان شباهت دارد، ولي در عمل 
متفاوت مي باشد. حزب سیاسی  کاماًل 
حکم  که  پاکستان  جمعیت العلمای 
طالبان  با  رابطه  در  را  سیاسي  دالل 
روزگاري  همان  در  مي نماید،  بازي 
)بی نظیر  سوسیالست  زنی  رهبرِی  که 
حکومت  بود،  پذیرفته  را  بوتو( 
می نمود.  خطاب  کافر  را  مجاهدین 
سال های  در  می کند:  حکایت  دوستی 
از  یکی  با  روزی  طالبان،  سیطرة 
که  پاکستان  جمعیت العلمای  مالهای 
به  و  می نمود  زنده گی  جالل آباد  در 
»کفار  با  »جهاد«  برای  خودش  گفتۀ 
گفت وگویی  بود،  آمده  شمال«  سمت 

حالی  در  روزی  می گفت  او  داشتم. 
از  جالل آباد  سرک های  گردوخاک  که 
یک سو و گرمِی آن شهر از سوی دیگر 
)مالی  دوستم  به  می داد،  فشار  را  ما 
اي  گفتم:  پاکستان(  جمعیت العلمای 
و  برق  ما هم چون شما صاحب  کاش 
پاکستانی  مالي  می بودیم.  پخته  سرک 
این سخن سخت خشمگین  با شنیدن 
شد و بر سرم نهیب زد که: »توبه وکه، 
خدای دی خوار کی؛ خدای تعالی تاسو 

ته شررت )شریعت( ورکری ده«.
اندیشه و عملکرد سیاسی طالبان پیشتر 
باشد  هند  دیوبند  از  برخاسته  آن که  از 
پاکستان  دیوبندی های  با  شباهتی  یا  و 
اولیۀ  قرون  خوارج  به  باشد،  داشته 

مسلمانان شبیه تر  است. 
خصوصیت  دو  در  طالبان  و  خوارج 
دیگر نیز با هم شباهت دارند که یکي 

کمِي سن و دیگرش عدم برخورداري 
از دانش کافي مي باشد. در حدیثی که 
امام بخاری روایت نموده، پیامبر اسالم 
از خوارج به »احداث االسنان« یا کسانی 
که دارای عمر کم اند و »سفهاء االحالم«  
یا گروهی کودن و بی عقل، تعبیر نموده 
است؛ خصوصیتی که نسبت به خوارج 
نخستین، در مورد طالبان بیشتر صدق 
در  که  مي نویسند  مورخان  می کند. 
لشکر خوارج هیچ فقیه و دانشمندي از 
جمع یاران پیامبر اسالم وجود نداشت، 
همین گونه در میان طالبان هم دانشمندي 
بیارزد.  به تنش  را نمي یابیم که سرش 
داشتن ریش دراز، بستن دستار بزرگ، 
سرمه  چشمان  بلند،  پاچه هاي  داشتن 
شده، گذشتاندن چند شب و روزي در 
مدرسه و خواندن چند کتاب محدود، 
بودِن  عالم  بر  دلیلي  نمي تواند  هرگز 

شخص و یا گروهي باشد. 

  مذهبی ميليتاريزه شده:
طوالني ترین  و  بزرگ ترین  خوارج 
تاریخ  در  نظامی  عصیان  جنبش 
مسلمانان بوده که از جمع ۳5 بغاوت 

آن  حالت   2۳ اموی،  عصر  مسلحانۀ 
برای  که  مي شود  خوارج  به  مربوط 
برای  را  بغل  تمام، نقش خار  سه قرن 
تمدن اسالمی ایفا نموده اند. خوارج در 
بیشتر  که  قرآن  آیت های  تمامی  جمع 
از  کم تر  به  تنها  می باشد،   6200 از 
جنگ اند،  آیت های  که  آن  درصد  یک 
توجه دارند و آن هم در غیر محل آن، 
و توجه به %۹۹ دیگر کار آن ها نیست. 
خونین شان  تاریخ  امتداد  در  خوارج 
زیر نام جهاد خون ریختند، شهرها را 
تخریب نمودند و عنصر اصلِي فتنه هاي 
آخر  تا  خوارج  شدند.  هستي سوز 
ندانستند و هنوز هم نمي خواهند بدانند 
که امر جهاد براي نخست در مکه نازل 
شده بود که از جهاد با قرآن و عقل و 

منطق سخن مي گفت.   

مجاهدین  میان گروه های  زد و خورد  افغانستان،  در  در طول سیزده سال جنگ 
در والیت کنر به ندرت دیده شده بود؛ اما این اختالفات زمانی شدت پیدا کرد 
که مراکز این والیت در سه سال قبل به دست مجاهدین سقوط نمود و هر تنظیم 
می خواست رهبری منطقه را از آن خود سازد. هنگامی که مجاهدیِن این والیت 
خواستند برای رفع تشنجات و رهبری منطقه، انتخابات را به راه بیاندازند، اختالفات 
به حد نهایی اش رسید که نه تنها انتخابات به نتیجه نرسید، بلکه والیت تخریب شده 

و بدون سکنۀ کنر، صاحب چهار والی و مرکز والیتی گردید.« )۳۷(
باالخره زد و خوردها پایان یافت؛ اما اهالی، موسسات خیریه و امارت اسالمی که 
برای آبادی کنر کمر همت بسته بودند، مایوس و ناامید گردیده و رکود دلخراشي 
جمیل الرحمن،  مولوی  شدن  کشته  با  رکود  این  و  گردید  رونما  کنر  آبادِی  در 
نتوانستند در صحنۀ نظامی و سیاسی  تا پیروزی جهاد،  مدهش تر شد و کنری ها 

افغانستان، نقش موثری ایفا کنند.
  انفجار اسعدآباد

ظهر روز بیستم اپریل سال ۱۹۹۱ در دفتر کارم نشسته بودم که مسوول خبررسانی 
گروه جماعت الدعوت از شهرک مرزی باجور برایم تلیفون زده و باعجله به زبان 
پشتو گفت: »به بازار چغه سرای راکت اسکاد خورد. بسیار مردم تباه شده اند. زود 
خود را به این جا برسان، همین لحظه با مرکز تماس مخابروی دارم و مخابره هنوز 

چاالن است.«
تلیفون را گذاشته، با ریاست خبررسانی حکومت موقت یا میدیا در تماس شدم 
تا جزییات ماجرا را بپرسم. آن ها نیز از ماجرا اطالع کامل نداشتند، فقط از انفجار 
و راکت اسکاد صحبت می کردند و اضافه می نمودند که ده ها و یا شاید صدها نفر 

تلف شده باشند.
باعجله به سوی شفاخانۀ هالل احمر سعودی در پشاور روان شدم، زیرا آن ها در 
اسعدآباد یا به گفتۀ مردم محل، چغه سرای، کلینیک مجهز و آالت مخابروی قوی 
در اختیار داشتند. یکی از داکتران مصرِی آن بیمارستان، انفجار را تایید کرد و افزود 
که همین حاال از کلینیک های ساحوی شان اطالع رسیده که هرچه زودتر برای ده ها 
از توان کلینیک های  زخمی وسایل تهیه کنند، چرا که معالجه و تداوی زخمیان 

ساحوی و شهرک های مرزی بیرون است.
به چند منبع خبری زنگ زدم، آن ها نیز اطالع کامل نداشتند، فقط انفجار مهیب 
نماینده گی گروه جماعت الدعوت  به  نمی دانستند.  را  و جزییات  بودند  شنیده  را 
تلیفون کردم و گفتم تا یک ساعت دیگر خود را آمادة سفر به چغه سرای خواهم 
ساخت، شما به دیگر آژانس های خبری و روزنامه نگاران پاکستانی زنگ بزنید و 
اگر شخصی مایل بود تا با من همراه شود مانعي ندارد، لطفًا شما یک راه بلد را 
آماده سازید تا با من برود. تلیفون را گذاشته به چند ژورنالیست و عکاس نیز زنگ 
زدم و از تصمیم رفتن، آن ها را آگاه ساختم. می خواستم به دفتر بی بی سی در لندن 
زنگ بزنم، ولی حوالی صبح بود و هنوز در دفتر مرکزی کسی حاضر نبود. بنابران 
به عبدالودود محافظ دفترم گفتم که به طرف کنر می روم، اگر بی بی سی تلیفون کرد، 

از رفتنم آن ها را باخبر بسازد. 
باعجله به خانه برگشتم و با یک خداحافظی مختصر، به طرف دفتر جماعت الدعوت 
به راه افتادم و چون عجله داشتم، بنابران جاکت و پتو و بوت های مستحکم را نیز 

فراموش کرده، فقط یک مقدار پول برداشته به راه افتادم.
شده  خارجی جمع  عکاس  و  روزنامه نگار  ده  از  بیش  دفتر جماعت الدعوت  در 
بودند و همه منتظر رفتن به کنر بودند. دیری نگذشت که بس کوچکي آماده گردید 
به حیث  از کارمندان دفتر جماعت الدعوت  با یک تن  بر آن شده،  و همه سوار 
راهنما به سوی شهرک مرزی باجور روان شدیم. راننده عجله می کرد تا قبل از 
تاریکی شب، مناطق خطرناک قبایلی پاکستان را عبور کند، ولی توقف در چندین 
بازار و خریداری اجناس از قبیل فلم عکاسی، باتری، قلم و کاغذ اضافی توسط 

روزنامه نگاراني که مانند من با عجله به راه افتاده بودند، به تاخیر سفر می افزود.
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هاینریش بِل ۱۹۸5-۱۹۱۷ دربارة مردم عصر ما می نویسد. 
در  زیاده روی  و  وحشت  تجربۀ  جز  چیزی   را  جنگ  او 
امری ضد انسانی در مقیاسی وسیع نمی داند. به عقیدة او، 
حادثۀ۱۹۳۹  به گذشته یي قبل از توفان نوح تعلق داشت 

و نقش اندکی در دنیاي ابداعِی او ایفا می کرد.
وقتی صلح فرا رسید، آدم ها در پریشانی و گرسنه گی، میان 
روزهای  بودند.  سرگردان  جنگ   از  حاصل  ویرانی های 
ریفورم مالی گذشت. کم کم نئون ها و ویترین های شیک 
مقابل  در  تدریج  به  داد.  شهرها  به  تازه یي  جلوة  زیبا  و 
چند مارک - اگر داشتی -سوسیس ]ساسچ[ و قهوة داغ  
نسل  بل  ازاین رو،  بود.  فراهم  لّذت بخش  و  خیال انگیز 
جدیدی را نشان داد که بدون به خاطر آوردن جنگ، رشد 
می کرد و از نان خامه یي و فولکس واگن تلقی جاودانه یي 
-۴5 سال های  کابوس  او،  نظر  به  این،  باوجود  داشت. 

۱۹۳۹، چیز دیگری از تجربۀ زمان صلح بود.
»قطار  می کند.  بررسی  را  جنگ  اولش  رمان  دو  در  بل 
ماجرای  است.  از دوران  ۱۹۴۳  داستانی  موقع رسید«   به 
آن از ایستگاه راه آهن شهری در ناحیۀ »رورگبیت«  آغاز 
جا  دنبال  به  قطار  در  آندراس  نام  به  سربازی  می شود. 
می گردد. قطار به جبهۀ شرق می رود. سرباز نگران  است. 
او می ترسد و مدام فکر می کند: »به زودی من می میرم. به 
زودی من می میرم.«  دیگران  هم مضطرب و نگران اند. اّما 
آن ها با مشروب، کنیاک و تقسیم کردن نان و کالباس میان  
یک دیگر سعی می کنند از دست دلهره و هراس بگریزند. 
لحظه  او  می افتد.  خانواده اش  و  دوستان  یاد  به  آندراس 
امر  یک  عنوان  به  را  که جنگ  کسانی  همۀ  از  لحظه  به 
لمبرگ   در  می شود.  متنفر  بیش تر  می کنند،  تصّور  بدیهی 
قطار می ایستد. در آن جا آندراس با یک جاسوسۀ لهستانی  
آشنا می شود. کار او، گردآوری خبر برای جنبش مقاومت 
لهستان است. زن برای همدردی با سرباز، می خواهد او 
و  لحظه مرگ حتمی تر  برای سرباز هر  بدهد.  نجات  را 
بدیهی تر به نظر می رسد. بل در این داستان با واقع گرایی 
علیه   بی معنی شکواییه یي  مرگ  از یک  انکاری،  غیرقابل 

جنگ به دست می دهد.« 
در رمان دوم بل به نام »کجا بودی آدم؟«  )۱۹50( موضوع 
داستان نیز جنگ و مرگ  است. بل، عنوان آن را از تیودور 
در  شدن  »درگیر  است:  معتقد  که  کرده  اقتباس  هاکرز 
سنت  آنتونی  قول  به  و  نیست.«   خداوند  تقصیر  جنگ،  

اگزوپری: »جنگ هم چون تیفوس، یک بیماری  است«.
است  سربازانی  و  افسران  از  گروهی  سرنوشت  داستان، 
این  هستند.  آلمان  به   رومانی  از  برگشتن  حال  در  که 
نظر  از  و  دارد  بل  اوِل  رمان  از  بیشتری  استحکام  رمان 

شخصیت پردازی، قوی تر از »قطار به موقع رسید«  است.
در این داستان حتا رویدادهای فرعی چنان شرح و بسط 
داده شده که همدردی خواننده  را در برابر انسان رنجدیده 
برمی انگیزند. اّما در مقایسه با آثار بعدی بل، شخصیت ها 
و موقعیت ها به  شکل سیاه وسفید ترسیم شده اند. با وجود 

این، صراحت بدون قیدوشرط رمان بسیار نافذ است.
»سیّاح بیا به اسپا...«  )۱۹50( مجموعه داستانی است که بل 
آن را اغلب با نثری عصبی  و متنفر از جنگ و پیامدهای 
آن نوشته است. این داستان ها نیز هم چون دو رمان قبلی 
جنگ اند:  عواقب  دچار  که  است  مردمی  زنده گی  شرح  
پولیس اند.  تعقیب   تحت  مدام  که  واسطه هایی  و  دالل ها 
با  و  می آید  بدشان  ریاضی  درس  از  که  دانش آموزانی 
نمی خواهد  که  آدمی  مواجه اند.  معلم  دایم  سرزنش 
به  که  دیکتاتوری  و  بخندد  دیکتاتور  یک  سلطۀ  زیر  در 
اثرات  بل،  باشند.  خوشحال  و  شاد  می کند  توصیه  همه 
به   را  کودکان  مورد  در  به ویژه  قانونی  مجازات  و  جنگ 
قدر  »به  داستان  در  درمی آورد.  تندی  هجونامۀ  صورت 
یک هیاهو« ، زنی که می خواهد فرزندانش را سرگرم کند، 
به آن ها توصیه می کند که بروند جنگ بازی، سنگربازی و 

بمب بازی کنند.
جنگ  یعنی  داستان ها  این  موضوع  که  می رسد  نظر  به 
تأثیر  داستان ها  فرم  در  حتا  آن،  از  ناشی  پیامدهای  و 
مدیون  حدودی  تا  بل  را  نوشتن  نحوة  این  است.  کرده 
داستان های  در  هم  بورشرت   ولفگانگ  است.  همینگوی  
کوتاه و بلندش از چنین شیوه یي استفاده کرده است. ولی  
توانست  و  داد  ادامه  زنده گی  به  بل  بورشرت،  برعکس 
قدرت روایتگرانه اش را به کمک هول وهراس به گسترش 
مناسبی تعمیم دهد. این گسترش را بل در داستان »از روی 
پل« به اجرا درآورد. اگرچه زمینۀ داستان تجربۀ تراژیک 
خاصی ندارد و فقط کار روزانه و ناچیز یک زن خانه دار 
به  فوق العاده  دقّت  و  تیزبین  نگاه  با  نویسنده  اّما  است؛ 
را ساخته  داستانش  تخیّل سرشار خود  با  و  پرداخته  آن 
است. جنگ می آید و می رود، ولی همیشه پنجره به گونۀ 
یکنواختی پاک  می شود. روزمره گی فقط سرپوشی است 
بر احساسات درونی به مثابه یک واقعیت عاطفی؛ واقعیتی  
که حتا با بی محتوا بودِن یک زنده گی بی معنی به حیات 

خویش ادامه می دهد.
دو رمان بعدی بل »و حتا یک کلمه هم نگفت«  و »خانۀ 
اخالق  پیرِو  رمان نویِس  عنوان  یک  به  را  او  بی سرایدار«  

معرفی می کند.
و  زن  داستان   ،)۱۹5۳( نگفت«   هم  کلمه  یک  حتا  »و 
مشغول  اعتراضی،  کم ترین  بدون   زن  که  است  شوهری 
خانه داری، نگران تربیت فرزندان و ادارة یک شوهر عصبی 

است. آن ها که در آغاز، زنده گی عاشقانه یي داشته اند، به 
عّلت فقر مجبور به جدایی می شوند. زن در رویارویی با 
مشکالت تنها می ماند. مرد به مشروب پناه می برد. فرد، 
هرگز به یک اقدام جدی  برای مقابله با بدبختی ها دست 
نمی زند و خود را نجات نمی دهد. تنها چیزی که مدام به 
یادش  می آید، جنگ و مصیبت های ناشی از آن است و 

مرگ مادر هفتادساله اش که دایم روحش را آزار می دهد؛ 
دفن  مراسم  به  روانی اش  عالیق  تدریج  به  که  به طوری 
درک  به  مجذوبیت  این   می شود.  جلب  جناره  تشییع  و 
فیزیکِی مرگ شبیه مجذوبیت به دیدنی هایی است که در 
بی ساحل«   »رودخانۀ  یا  کرودر  ارنست  ناشده«ي   »کشف 
هانس هنی جان است. برای فرد، مادام که مرْگ زنده گی را 
تهدید می کند، زنده گی هیچ مفهومی ندارد. او از کشیش 

می پرسد: »آیا به رستاخیز مرده ها ایمان دارید؟«
هاینریش بل  ۱۹۸5-۱۹۱۷ دربارة مردم عصر ما می نویسد. 
در  زیاده روی  و  وحشت  تجربۀ  جز  چیزی   را  جنگ  او 

امری ضدانسانی در مقیاسی وسیع نمی داند.
»خانۀ بی سرایدار« )۱۹5۴(، به گزنده گِی »و حتا یک کلمه 
و  جالب تر  رویدادها،  شرح  در  اّما  نیست.  نگفت«   هم 
صحنه هایش منسجم تر و زیباتر است. به عالوه، ساختمان 

پیچیده یي  دارد که گاه سرشار از واقعیت است.
رمان، داستان بلوغ دو پسِر نوجوان است که هرگز پدرشان 
را نشناخته اند. ولی به  تدریج هریک از آن ها کشف می کنند 
مرفهی   زنده گی  مارتین  است.  چیزی  فاقد  مادرشان  که 
با  است.  سهیم  مرباسازی  کارخانۀ  در  خانواده اش  دارد. 
وجود این مادرش در آرزوی زرق وبرق  هالیوود از شوق 
زنده گی می افتد و مادربزرگش تمایل وافری به غذاهای 
مطبوع دارد. بنابراین  مارتین در وضعیت بهتری از دوست 
هم صنفي اش، هاینریش به سر می برد. مادر هاینریش، زنی  
گرفتار  شوهرش  برادرهای  چنبرة  در  که  است  عاطفی 
با  و  می آید  بیرون  آن ها  نفوذ  زیر  از  سرانجام  اّما  است. 

فرزندانش زنده گی مستقلی پیدا می کند.

بل در این رمان، زنده گی مرفه را در کنار زنده گی فقیرانه 
به خوبی توصیف می کند. آدم هایی که از سر پرخوری، 
اسیر آرزوهای واهی می شوند و مردمی که از سر فقر، به 

اجبار زنده گی می کنند.
دو مجموعه داستان دیگر بل، »مرد کوچکی« را در آغاز 
کاری بزرگ نشان می دهند. اکثر این داستان های کوتاه که 

بر اساس فعالیت های رادیویِی بل شکل گرفته اند، بیانگر 
تکنیک های  از  وسیعی  جنبه های  به  بل  که  هستند  این 
پیش   گسترده یي  و چشم انداز  یافته  دست  داستان نویسی 
رو دارد. در آن زمان آلمان نیز به تغییرات وسیعی در زمینۀ 

صنعت و تکنالوژی اقدام کرده بود.
»نان آن سال ها« )۱۹55( اولین داستان عاشقانۀ هاینریش 
بل است. این داستان، سرگذشت جوانی 2۴ ساله، مکانیک 
]مستري[ و تعمیرکار ماشین های کاالشویی است که عاشق 
سرنوشت ساز،  روز  همان  در  او  می شود.  جوانی  دختر 
و  فقر  سال های  می آورد:  یاد  به  را  گذشته  خاطرات 
لقمه نانی  آوردِن  به دست  برای  که  سال هایی  گرسنه گی، 
به دزدی می شود. زمانی  که بزرگ ترین  سرانجام مجبور 
آرزویش به دست آوردن کار بود تا درآمدی داشته باشد و 

به زنده گی ادامه دهد.
در این داستان، عشق فرشتۀ مطهری است که قهرمانان را 
وادار به یافتن ارزش های اخالقیِ  نو برای خود و محیط 
زنده گی شان می کند. به عالوه، بل در این جا از خاصیت 
نمادین رنگ ها نیز استفاده کرده است. مثاًل انتخاب رنگ 
لباس ها، استفاده از رنگ سبز و قرمز یا گل رزِ سبزرنگ 
این  بر  نویسنده  تالش  همۀ  سرخ رنگ.  رزِ  گل  به جای 
است که عشق را به عنوان یک تجربۀ ویژه و واال نشان 

دهد.
مجموعه  کرد؛  منتشر  را  ایرلند  خاطرات   ۱۹5۷ در  بل 
آلمان  وطنش  از  نویسنده  انتقاد  حقیقت  در  که  داستانی 
بود. او به نحو جالبی فقر بزرگ اقتصادِی جامعه را که در 

اغلب  کشورهای غربی دیده می شد، مطرح کرد.

او با رمانش »بیلیارد در ساعت نه ونیم« )۱۹5۹(، دوباره به 
مسالۀ جنگ پرداخت. این  رمان، داستان سه نسل از یک 
خانوادة معمار را نشان می دهد که نمایشی از سرنوشت 
آن  رویدادهای  است. ظاهراً  آلمان  قرن حاضر  اول   نیمۀ 
هشتادمین  یعنی    ،۱۹5۸ سال  روزهای  از  یکی  مسیر  در 
اتفاق می افتد که در ۱۹0۷  سالروز تولد هاینریش فه مل 
پسرش  بسازد.  را  آنتون  سنت  صومعۀ  یافت  مأموریت 
پرنس   هوتل  در  نه ونیم  ساعت  سر  روز  هر  که  روبرت 
بیلیاردبازی می کند، در آخرین روزهای جنگ  هاینریش 
به عنوان متخصص انفجار، صومعه  را منفجر کرده است. 
نوسازِی  در  ژوزف  یعنی  پسری اش  نوة  این،  باوجود 

صومعه شرکت  می کند.
و  سیاسی  اکثریت  با  فرد  اندیشۀ  برخورد  رمان  این  در 
اپورتونیست، کانون کشاکش  رویدادها را تشکیل می دهد. 
این رمان مرثیۀ زیبا و غم انگیزی است از دوران معاصر، از 
امیدها، رنج ها و آرزوها. در این داستان حقیقت هم چون 
ادامه  به حیات  خویش  دنیا  تا  قربانی می شود  بی گناهی، 

دهد.
در »عقاید یک دلقک«  )۱۹6۳( هانس اشنایر دلقکی است 
که با ورودش به بن،  خاطرات گذشته را مرور می کند و به 

یاد محبوبش، ماری، می افتد که او را ترک کرده است.
هانس نمونۀ انسان سرخورده و آوارة جامعۀ سرمایه داری 
مهارت های  نداشتن  به  علت  که  انسانی  است؛  آلمان  در 
ترک  را  او  نامزدش  حتا  که  می شود  قربانی  چنان  الزم، 

می کند.
در این داستان، بل جامعۀ قرن بیستم را به نقد می کشد: 
سلطۀ  زیر  جامعۀ  آلمان،  کاتولیک    - بورژوا  جامعۀ 
سوداگران  ستم  تحت  جامعۀ  و  غرب  مالِی  گروه های 
صنعت و تکنالوژی  که انسان ها را عاری از هویت کرده، 
آن ها را در مسیر نیهیلیسم قرار می دهد. چنین نمودی را 
بل در دو رمان دیگرش: »سیمای زنی در میان جمع«  و 
فافر،  لنی  کمک  به  بلوم«  کاترینا  رفتۀ  دست  از  »آبروی  
یک بیوة جنگی و کاترینا بلوم، فریب خوردة دستگاه های 

تبلیغاتی نیز نشان می دهد.
زنی  فافر  لنی   ،)۱۹۷۱( میان جمع«   در  زنی  »سیمای  در 
است که شوهرش را در جنگ از دست داده است. او که 
تنها نمی تواند زنده گی کند، ابتدا معشوقۀ یک اسیر روسی 
می شود و پس  از پایان جنگ، با یک مهاجر ترک روی هم 
می ریزد. لنی فافر یک قربانی است؛ قربانی سرنوشت  شوم 

و محتومی که حاصل یک توسعۀتاریخی ـ ارضی است.
»آبروی از دست رفتۀ کاترینا بلوم« )۱۹۷۴( نیز داستان زن 
جوان و زیبایی است که با کار در مهمانی ها و جشن ها، 
اما  فولکس واگن می خرد.  آپارتمان کوچک و یک  یک 
بزرگ  روزنامه های  تبلیغات  کانون  در  اتفاق  برحسب  
می شود  شروع   زمانی  از  ماجرا  می گیرد.  قرار  جنجالی 
می شود  جوانی  مرد  عاشق  مهمانی  یک  در  کاترینا  که 
که در حقیقت یک سیاسِی فراری  است. مرد از فرصت 
استفاده می کند؛ آن شب در آپارتمان کاترینا به سر می برد 
ولی صبح زود خانه را ترک می کند. کمی بعد پولیس به 
خانۀ کاترینا می ریزد. در این میان خبرنگار فرصت طلبی 
از زن جوان که به مسایل سیاسی عالقه یي ندارد، چهرة 
زنی آگاه و مبارز می سازد. از آن به بعد کاترینا در کانون 
خبر روزنامه ها و مطبوعات بزرگ جنجالی قرار می گیرد. 
چیزی نمی گذرد که همه او را می شناسند. سرانجام کاترینا 

تحت تأثیر فشار تنهایی، روزنامه ها، پولیس  و آشنایان به 
عملی  و  سیاسی  به جهت گیری  وادار  و  می نشیند  تفکر 

می شود.
است  ادعانامه یي  بلوم«   کاترینا  رفتۀ  دست  از  »آبروی 
انسان ها  کردِن  بی حرمت  با  که  روز غرب  علیه سیاست 
راحتی  به  تبلیغاتی،  دستگاه های  و  رسانه ها  به وسیلۀ 
کنند،  دفاع  خود  از  نمی توانند  که  را  انسان هایی  حیثیت 

بخش ادبيات تبيان لکه دار می کند.
منبع: کلک )شماره 14(
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نویسنده یي متعلق  به 
همة جهان
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»نان آن سال ها« )1955( اولین داستان عاشقانة هاینریش بل است. این داستان، 
سرگذشت جوانی 24 ساله، مکانیك ]مستري[ و تعمیرکار ماشین های کاالشویی 
است که عاشق دختر جوانی می شود. او در همان روز سرنوشت ساز، خاطرات گذشته را به 

یاد می آورد: سال های فقر و گرسنه گی، سال هایی که برای به دست آوردِن لقمه نانی سرانجام 
مجبور به دزدی می شود. زمانی  که بزرگ ترین آرزویش به دست آوردن کار بود تا 

درآمدی داشته باشد و به زنده گی ادامه دهد
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»پیام آور صلح«
 بازهم تروریست برآمد!

در ناامنی های افغانستان...
قراردادها  موضوع  نکردند.  اقدامی  هیچ  آن  لغو  برای   
نیز به همین گونه فسادزا بوده است«. کرزی تاکید کرده 
این  در  متحدینش  و  »امریکایی ها  که  زمانی  تا  است 
سطح وسیع حضور داشته باشند و قرارداد بسته کنند«  

فساد در افغانستان کاهش نخواهد یافت.
رییس جمهور افغانستان همچنان ایاالت متحده امریکا 
زندانی  انتقال صدها  توافقنامه  اجرای  در  ناکامی  به  را 
از زندان بگرام به نهادهای دولتی افغانستان متهم کرد. 
افغانستان واگذاری کنترول این زندان را یکی از شرط 
های امضای توافقنامه امنیتی میان دو کشور عنوان کرده 

است.
نوامبر  ماه  اواسط  از  امریکا  ایاالت متحده  افغانستان و 
کرده  آغاز  را  امنیتی  توافقنامه  یک  مورد  در  گفت وگو 
اند که شمار و چگونگی حضور نیروهای امریکایی در 

افغانستان بعد از سال 20۱۴ را مشخص می کند.
کرزی در این گفت وگوی تلویزیونی اش گفت، به اوباما 
واگذار  افغان ها  به  بگرام  زندانیان  اگر  که  داده   خبر 
به  »من  شد:  خواهد  متوقف  گفت وگوها  این  نشوند، 
ایاالت  که  زمانی  تا  که  ام  نوشته  اوباما  رییس جمهور 
متحده به نقض حق حاکمیت افغانستان ادامه می دهد، 
که  نمی دهند  اجازه  شان  حکومت  به  افغانستان  مردم 

وارد یک توافقنامه امنیتی شود«.
متحده  ایاالت  برعلیه  کرزی  حامد  تکراری  اظهارات 
برانگیخته  نیز  را  امریکایی  مقام های  انتقادهای  امریکا، 
است. لیون پنیتا، وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا گفته 
است در حالی که جنگ افغانستان به قیمت جان بیش 
از دو هزار امریکایی تمام شده است، خوب است که 
کرزی هر از گاهی قدردانی خود از قربانی هایی را که 
ابراز  است،  داده  افغانستان  در  امریکا  متحده  ایاالت 

دارد.

          یما
»پیام آور صلح طالبان« برای دومین بار یکی از مقام های 

ارشد دولت افغانستان را آماج قرار داد.
پنجشنبه  روز  ملی  امنیت  عمومی  رییس   خالد  اسداهلل 
را  خود  که  گرفت  قرار  فردی  انتحاری  حملۀ  آماج 

پیام آور صلح طالبان معرفی کرده بود.
ملی  امنیت  عمومی  رییس  انتحاری،  حملۀ  این  در 
شفاخانۀ  به  درمان  برای  و  برداشت  زخم  به شدت 

امریکایی ها در پایگاه بگرام منتقل گردید.
اسداهلل خالد، پس از ترور استاد برهان الدین ربانی رییس 
شورای عالی صلح، دومین مقام بلند رتبۀ دولتی است 

که آماج حملۀ »پیام آور صلح طالبان« قرار می گیرد.
مهمان  از  یکی  آقای خالد هنگامی که می خواست در 
با  کابل،  شهر  تایمنی  منطقۀ  در  ملی  امنیت   خانه های 
کرده  معرفی  طالبان«  »پیام آور صلح  را  که خود  فردی 
بود، مالقات نماید، مورد حملۀ انتحاری قرار گرفت و 

جان سالم به در برد.
که  است  گفته  خبرنامه یی   در  ملی  امنیت  ریاست 
عمومی  رییس  خالد  اسداهلل  الحاج  فعلی  وضعیت 
امنیت ملی خوب و قناعت بخش بوده و در حال بهبود 

می باشد.
عمومی  ریاست  تحقیقاتی  تیم  »نتایج  می افزاید:  منبع 
مورخ  تروریستی  حمله  به  پیوند  در  ملی  امنیت 

حملۀ  این  طراحان  که  می دهد  نشان   ۱۳۹۱/۹/۱6
انتحاری با پایمال نمودِن تمامی موازین و اصول شرعی 
و  نیکر  زیر  در  را  انفجاری  مواد  افغان ها،  اخالقی  و 
ماهرانه  بسیار  گونه  به  انتحارکننده  شرمگاه   اطراف 

جابجا نموده بودند.«
داکتران معالج آقای خالد اعالم کرده اند که او از ناحیۀ 
شکم و سر به شدت زخم برداشته است، اما وضعیت 

جسمانی اش در حالت پایدار قرار دارد.
یکی از خویشاوندان اسداهلل خالد گفته است که  فرد 
انتحاری قبل از داخل شدن تاالشی شده بود؛ اما امکان 
دارد مواد منفجرة خود را در زیرپوش )نیکر( خود جا 

بجا کرده باشد.
او گفته که اسداهلل خالد در ناحیۀ پایین تر از بطن زخم 

برداشته و وضعیت جسمانی اش بهتر است.
داخله،  امور  وزیر  ریاست  به  افغانستان  دولت  هیأت 
تحقیقات جدی را در مورد این حمله آغاز کرده است.

اسداهلل  محافظان  از  تحقیقات  که  گفته اند  منابع  برخی 
شده  آغاز  افغانستان  ملی  امنیت  ادارة  رییس  خالد 

است.
امنیت  ادارة  نافرجام اسداهلل خالد رییس عمومی  ترور 
آگاهان  مجلس،  نماینده گان  تند  واکنش های  با  ملی، 

سیاسی و مردم مواجه شده است.
اسداهلل خالد یکی از دشمنان قسم خوردة گروه طالبان 

در دولت افغانستان است.
درجه  مسوول  جان  بر  حمله  که  می گویند  آگاهان 
و  ضعف  نشان دهندة  افغانستان،  استخبارات  اول 
و همچنان  می باشد  استخبارات کشور  ناتوانی سازمان 
نشان دهندة این مسأله که هیچ فردی در کشور نمی تواند 

مصون باشد.
لحظاتی پس از این حمله، رییس جمهور کرزی، مارشال 
فهیم، استاد سیاف و شماری از نماینده گان شورای ملی، 

از اسداهلل خالد در شفاخانۀ امنیت ملی دیدن کردند.
رییس جمهور کرزی، ضمن محکوم کردن حمله بر جان 
اسداهلل خالد گفت که رییس عمومی امنیت را به خاطر 
تداوی بیشتر به جای مناسب انتقال مي دهند، تا هرچه 
زود تر صحت یاب شده و دوباره به وظیفه خود ادامه 

بدهد.
کندهار  والی  که  هنگامی   200۷ سال  در  خالد  اسداهلل 
بود، نیز هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت، اما جان 

به سالمت برد.
اسداهلل خالد موضع جدی در برابر سازمان استخبارات 
پاکستان دارد؛ هنگامی که آقای خالد به ریاست عمومی 
امنیت ملی از سوی رییس جمهور کرزی برگزیده شد، 
از  نقل  به  پاکستانی  معروف  روزنامه نگار  رشید  احمد 
مقام های این کشور گفت که گزینش اسداهلل خالد در 
ریاست امنیت ملی افغانستان، روابط کابل و اسالم آباد 

را خدشه دار می سازد.
آقای خالد باری در مجلس نماینده گان گفت که حمالت 
دهشت افگنان را در خاستگاه  ها و در مناطقی که طرح 
اشارة  برنامه ریزی می شود، خنثا خواهد کرد؛ ظاهراً  و 

آقای خالد مناطق قبایلی پاکستان بود.
اما حاال پاکستان حمله تروریستی بر جان اسداهلل خالد 
را محکوم کرده و گفته است: اسالم آباد به همکاری با 

افغانستان برای مبارزه علیه تروریسم ادامه می دهد.
انتشار  با  جمعه  روز  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
روز  انتحاری  حمله  پاکستان  کرد:  اعالم  بیانیه یی 
پنجشنبه در کابل که منجر به زخمی شدن رییس امنیت 

ملی افغانستان شد را محکوم می کند.
در این بیانیه آمده، ما برای اسد اهلل خالد آرزوی سالمتی 

کرده و برای بهبود کامل وضعیت وی دعا می کنیم.
افغانستان  و  پاکستان  کشور  دو  است:  گفته  اسالم آباد 
به  پاکستان  اما  اند،  تروریسم روبرو  با چالش مشترک 
این  بردن  بین  از  برای  افغانستان  با  نزدیک  همکاری 

معضل ادامه می دهد.
از  غزنی،  والی   2005 تا   200۱ سال  از  خالد  آقای 
2005 تا 200۸ والی قندهار و در سال های اخیر وزیر 

سرحدات، اقوام و قبایل بود.
گفتنی است که طالبان مسؤولیت این رویداد را به عهده 

گرفته بودند.
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برید ګر قاصد د سولې...
 خو ویلي یې دي، چې نوموړی دعا ته اړتیا لري.

کې  مېلمستون  دغه  په  چې  وایي  سرچینې  خبریال  د 
دننه پر ځینو کسانو شک شوی دی چې د چاودېدونکو 

توکو په لېږد کې له برید کوونکو سره مرسته کړې ده . 
یاد مېلمستون د اسداهلل خالد شخصي مېلمستون و، چې 
ولسمشر  چارواکي،  پوړي  لوړ  ځینې  راهیسي  کلونو  له 
په  ورتلل.  ورته  کسان  نېژدې  ته  سیاف  استاد  او  کرزي 
دغه مېلمستون کې به ښاغلي خالد له خپلو ډېرو نېژدې 
ژوند  عادي  هغه  به  هلته  او  کولې  ناستي  سره  دوستانو 

کاوه. 
خو د سولې د عالي شورا چارواکیو ویلي، د سولې قاصدانو 
له  باور  اړه  په  سولې  د  کول  سره  تر  بریدونو  د  لوري  له 

منځه وړي.
د دې شورا یوه غړي مولوي شهزاده شاهد د جمعې په 
ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي، چې د سولې په نوم دغه ډول 

بریدونه د ټولو دیني او افغاني ارزښتونو پر خالف دي.
حملو  ډول  دغه  په  چې  کړی،  غږ  خوا  بېالبیلو  پر  شاهد 

دې د افغانستان د سولې بهیر نه بدناموي.
له بلي خوا د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدلو کمېسیون 
کې  برخه  دې  په  چې  وایي،  زابلی  زلمی  ډاکتر  رییس 
اصلي ستونزه د افغان حکومت د سولې په سټراټېژۍ او 
د سولې عالي شورا په جوړښت کې ده او تر هغې چې د 
سولې د عالي شورا په جوړښت کې بدلون رانشي د سولې 

په اړه خبرې به ناکامه وي.
د   (( ویلي:  ته  راډیو  ازادۍ  زابلي  ښاغلي  همدارنګه 
مشران  افغان  ډول  دغه  په  غواړي  استخبارات  پاکستان 
خالد  یې  اوس  وواژه،  رباني  استاد  یې  وار  یو  کړي؛  مړه 
صاحب ژوبل کړی، باید د دې شوار په جوړښت کې هغه 

ډول خلک ور ګډ شي؛ چې ټولو ته د منلو وړ وي.”
دغه راز پاکستان د افغان څارګرې ادارې پر مشر اسداهلل 
غوښتنه  دعا  بېړنۍ  د  یې  ورته  او  دی  غندلی  برید  خالد 

کړې ده.
میاشت کې  په  د سپټمبر  کال  د ۲۰۱۱  وړاندې  دې  له 
د سولې عالي شورا رییس برهان الدین رباني هم د هغه 
کس له خوا په ځان وژونکې حمله کې ووژل شو، چې د 

طالبانو د سولې پیغام یې راوړی و.
له وسله والو مخالفینو سره د  افغان حکومت هغه وخت 
سولې خبرې بندې کړې، خو دا ځل ال تر اوسه حکومت 

په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې.
پاتې  والي  کندهار  او  غزني  د  کې  تېر  په  خالد  اهلل  اسد 
شوی، او پر دې سربېره د قومونو قبایلو چارو وزیر هم و. 
په  مشر  د  ادارې  امنیت  ملي  د  کې  سپتمبر  تېر  په  دی 

توګه وټاکل شو.

انقالب بزرِگ...
در طول یک دهۀ گذشته، چند گزارش تحقیقی را در 
رسانه های جمعی شاهد بوده ایم که ریشه های فساد را 
و جریاناِت پشت  پرونده ها  یا هم  و  باشند  کرده  پیدا 

پرده را برمال ساخته باشند؟
افغانستان منهای   بدون شک هنوز هم دموکراسی در 
اشتراک و حمایِت خود مردم، ناممکن است که پروار 
با  تا  است  نیاز  آگاه  شهروندانی  بگیرد.  جان  و  شود 
اهرم  یک  عنوان  به  اتحادشان،  و  و حساسیت  آگاهی 
نامِ  به  که  کسانی  ندانم کاری های  همۀ  علیه  قدرتمند 
ملت و به کامِ خود کار می کنند، علم شده و بایستند. 

به سان  جوانان  به ویژه  کشور  شهروندان  که  روزی  تا 
بازیچه یی در دستان این رییس و این بزرِگ قوم و این 
خط و این جهت و آن جریان باشند، هرگز نمی توانیم 
که  کنیم  سازمان دهی  و  بسیج  را  عمومی   افکار  آن 
فراراهِ  باشد  بزرگي  سرِخ  چراغ  و  خطر  یک  خودش 
تمام کسانی که می خواهند از خطوط قرمز بگذرند و به 

معامله گری و خیانت رو آورند.
ارادة  و  تصمیم  بدون  اداری،  فساد  ساختِن  ریشه کن 
این که  از  جدای  امروز  است.  ناممکن  مردم،  قوِی 
حکومت و دولِت فاسد بخواهد جریان مبارزه با فساد 
را رهبری کرده و به نوعی نمایش کذایی مبدل سازد، 
باید هر شهرونِد ما با قیام و انقالب بزرگی به نام »نه 

معضل دست  این  کردِن  ریشه کن  به  فساد!«،  به  گفتن 
زده و به هر فساد و هر زدوبند و هر رشوه ستانی و هر 
و  قربانیان  عنوان  به  ما  خودِ  که  غیرقانونی یي  حرکِت 
گاه قربانی کننده گان در آن دخیل و سهیم هستیم، »نه!« 
بگوییم و با بسیج افکار عمومی و حمایت های معنوی یي 
که می توانند حلقه های فعال در شبکۀ جامعۀ مدنی را 
تقویت کنند، از هر شهروند این دیار یک نگهبان برای 
منافع ملی مان بسازیم که فقط در آن صورت است که 
خواهیم توانست فسادی این چنین گسترده و این چنین 
همه گیر را مهار کرده و خواب ریشه کن شدِن آن را در 

سر بپرورانیم.

نماینده گان حکومت...
الدین  شهاب  ریاست  تحت  طالبان  هیات  می رود   
دالور سفیر سابق طالبان در عربستان سعودی و اسالم 
در  طالبان  سیاسی  پایه شاخه  بلند  فعاًل عضو  و  آباد 

مالقات پاریس شرکت نمایند.
متحد  ملل  سیاه  فهرست  در  دالور  شهاب الدین  اما 
شامل است و معلوم نیست که آیا کمیته تحریم ملل 

متحد سفر او را به پاریس اجازه می دهد یا خیر. 
دیپلومات ها در کابل گفتند، انتظار می رود برای او 

اجازه سفر به پاریس صادر شود.
به گزارش والستریت ژورنال، قرار است محمد یونس 
قانونی عضو مجلس نماینده گان نیز در مالقات پاریس 
شرکت کند. آقای قانونی در یک مصاحبه گفته است، 
این یک نظر مثبت است که طالبان واقعیت های کشور 

را درک کردند و اکنون مایل به گفت وگو می باشند.
می گوید:  ملی  جبهۀ  ارشد  عضو  محقق  محمد  اما 
طالبان نظریات مدنی ندارند و تا زمانی که آن ها نظر 

شان را تغییر ندهند، امید برای صلح مشکل است.

طالبان پاکستانی...
در  امریکایی  نیروهای  به حضور  توجه  با  افغانستان   
پاکستان  طالبان  تحریک  فعالیت  حوزه  به  تبدبل  آن، 
می شود. یکی از مقامات امنیتی پاکستان در این رابطه 
می گوید: رحمان از چهره هایی است که خیلی زود در 
طالبان رشد کرده و محتمل ترین گزینه برای جانشینی 
محسود به شمار می رود و ممکن است که ما شاهد 
به جای رهبر خشونت طلب  فرد عملگرا  آمدن یک 

طالبان پاکستان باشیم.
به گفته این مقام امنیتی، یکی از اولویت های رحمان 
وی  اگر  رو  همین  از  است  پاکستان  دولت  با  صلح 
کاهش  شاهد  باشد،  طالبان  رهبر  محسود  جای  به 

عملیات های طالبان در داخل پاکستان خواهیم بود.
پاکستان در حالی ولی الرحمان را از چهره های میانه 
گونه  هر  برای  امریکا  که  می کند  معرفی  طالبان  رو 
اطالعاتی که منجر به بازداشت وی شود، پنج میلیون 

دالر جایزه می دهد.

کابل بانک نو...
یعنی  بین المللی شامل است،  ما ]شرکت[های ملی و   
همی  از  نیست،  اروپایی  یا  امریکایی  کمپنی  یک  تنها 
خاطر اعالنات ما سه ماه طول کشیده است تا باشد که 
فروشات ما شکل شفاف داشته باشد، در جهان هر کس 
که باشد یا به تنهایی یا با شراکت این بانک را بخرد ما 

مشکلی نداریم.«
به اساس گزارش ها، یک شرکت امریکایی نیز آماده گی 
کرده  اعالم  بانک جدید  کابل  برای خریداری  را  خود 

است.
این شرکت  نام  از گرفتن  مالیه   اما سخنگوی وزارت 

ها خود داری کرده گفت: »این که کدام کمپنی ها اند به 
خاطر مسایل امنیتی و شفافیت قراردادها ما نمی توانیم 
که  کردیم  ترتیب  را شکلی  داوطلبی  اما  بسازیم،  افشا 
در مقابل مردم و مطبوعات به شکل زنده آفرگشایی ها 
فساد  اثر  در  بانک  کابل  قبل  سال  دو  حدود  می کنم.« 
مالی به بحران مواجه شد و حکومت افغانستان به خاطر 
جلوگیری از سقوط این بانک، بخش تفصیه شده این 

بانک را به نام کابل بانک جدید مسما کرد.
بانک  کابل  پروندة  به  دادگاه ویژة رسیده گی  مسووالن 
می گویند که تا کنون 22 نفر به اتهام فساد مالی در کابل 

بانک از سوی دادستانی به آنان معرفی شده است.
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نمایندة امریکا با مقام های 
ارشد اسالم آباد گفت وگو کرد

جایزة »نوبل الترناتیف« روز جمعه هفتم دسمبر در مقر 
پارلمان سویدن در استوکهلم ، پایتخت این کشور اهدا 
می  گردد. یکی از برندگان این جایزه داکتر سیما سمر، 
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشد.

داکتر فقیران
شد.  ناپدید  همسرش  که  بود  ساله   22 سمر  سیما 
همچنان سه برادر وی و شصت تن دیگر از اقارب اش 
به صورت ناگهانی مفقوداالثر شدند. آن ها در آشفتگی 
گم  میالدی  گذشته  قرن  هفتاد  دهه  اواخر  جنگ های 
اما  نشد.  آن ها شنیده  از  شدند و دیگر هیچگاه خبری 
آینده  به  امیدواری  با  سیما سمر جوان درمانده نشد و 
تحصیل در دانشگاه کابل تحصیل در رشته طب را آغاز 
کرد تا اینکه چند ماه پس از پایان تحصیلش مجبور به 

فرار از وطن اش گردید و به پاکستان رفت.
برد.  به سر  مهاجرت  را در  سیما سمر جمعًا ۱۷ سال 
مهاجرین  های  اردوگاه  از  یکی  در  داکتر  عنوان  به  او 
اولین  پاکستان کار کرد. خانم سمر در سال ۱۹۸۷  در 
در  کویته  در شهر سرحدی  را  اطفال  و  زنان  شفاخانۀ 
او  سال  دو  گذشت  از  پس  گذاشت.  اساس  پاکستان 

میان  این  در  سازمان  این  کرد.  ایجاد  را  شهدا  سازمان 
در  کلینیک  و  شفاخانه   ۱5 و  مکتب  یکصد  از  بیشتر 

افغانستان و پاکستان دارد.
 200۱ سال  در  امریکایی  نیروهای  ورود  از  پس 
در  و  برگشت  اش  وطن  به  سمر  سیما  افغانستان،  به 
حکومت موقت به سمت وزیر امور زنان توظیف شد. 
از این پست کناره گیری کرد و در  او در سال 2002 
عوض ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
تا  وی  تند  سخنان  و  ها  گزارش  گرفت.  عهده  به  را 
حال بارها باعث برخوردهای جدل آمیز او با حکومت 
شده است. سیما سمر بارها تهدید به مرگ شده است، 
ولی همچو تهدیدها نتوانسته اند مانع تالش وی برای 
رسیدن به هدف اش، یعنی ساختن یک افغانستان بهتر، 
سمر  سیما  شوند.  کودکان  و  زنان  برای  خصوص  به 
یک  ایجاد  »تنها  گفت:  وله  دویچه  با  یی  مصاحبه  در 
کمیسیون حقوق بشر در یک کشور درگیر بحران، مثل 
گفت:  همچنان  او  است«.  بزرگی  دستاورد  افغانستان، 
ما آگاه میشوند که دارای  از طریق  افغانها  از  »بسیاری 

حقوق اساسی هستند«.
  الگوی عدم خشونت

امریکا  متحدة  ایاالت  اوهایوی  ایالت  از  شارپ  جین 
نمی خواست در جنگ اشتراک کند. این زمانی بود که 
او در حال نوشتن یک کتاب در مورد مقاومت مسالمت 

آمیز مهاتما گاندی 
شارپ  جین  بود. 
در  کوریا  جنگ 
اوایل دهۀ 50 قرن 
گذشتۀ میالدی را 
میخواند.  بیهوده 
خود  عقیدة  به  او 
راسخ بود و حتی 
به  بود  حاضر 
به  باورش  خاطر 
او  برود.  زندان 
از  اینکه  اتهام  به 
جنگ  در  اشتراک 

کرده  خودداری 
است، ۹ ماه به زندان افکنده شد.

آنزمان  در  دارد،  عمر  سال   ۸۴ حاال  که  شارپ،  جین 
میدانست که انقالب سیاسی میتواند بدون خشونت هم 
صورت بگیرد و این موضوع باید مشی زندگی اش را 
بسازد. او در این مورد چندین کتاب نوشت و در سال 
۱۹۸۳ در شهر بوستون ایالت ماساچوست ایاالت متحدة 
امریکا »انستیوت البرت آینشتاین« را بنیان گذاشت تا از 
آن طریق در مورد اشکال مقاومت و فعالیت های فاقد 
خشونت، تحقیق صورت بگیرد. او ده سال بعد یکی از 
موفق ترین کتاب های خود را به نام »از دیکتاتوری به 
دموکراسی: راهنمایی برای آزادی« به چاپ رساند. این 
اثر وی در سراسر جهان غوغا برپا کرد. کتاب مذکور به 
۳0 زبان مختلف جهان ترجمه شد و شارپ باالخره آنرا 
به صورت مجانی در صفحۀ انترنت در اختیار همگان 
قرار داد.این کتاب، فعاالن اجتماعی را در سراسر جهان 
از صربستان و اوکرایین گرفته تا مصر و میانمار خطاب 

قرار می داد.
جین شارپ انقالب فاقد خشونت را با کلمات واضح 
هیچ  مردم،  حمایت  بدون  میگوید:  و  میدهد  شرح 
باشد. اگر این حمایت قطع  بقا داشته  نمیتواند  رژیمی 
کتاب  این  در  میپاشد. شارپ  فرو  تمام ساختار  گردد، 
درج  را  آمیز  مسالمت  فعالیت  شیوة   200 تقریبًا  خود 
کرده است. مفکورة استفاده از یک رنگ خاص به شکل 
نارنجی«  »انقالب  در  آمیز،  مسالمت  قیام  در  نمادین 
کتاب  قیام  این  رهبران  از  یکی  مشاهده شد.  اوکرایین 
لتوانیا هنگام  جین شارپ را »انجیل« نامید. وزیر دفاع 
جدا شدن کشورش از اتحاد جماهیر شوروی پیشین در 
اوایل دهۀ نود قرن گذشتۀ میالدی گفت که یک جلد 

کتاب جین شارپ را به بمب اتوم ترجیح می دهد.
جین شارپ از آغاز مسالمت آمیز »انقالب عربی« بسیار 
به  آن  از  وله  با دویچه  ای  در مصاحبه  و  بود  خرسند 
عنوان یک پیروزی عالی یاد کرد. او گفت: »در مصر در 
طول یک روز بیشتر از یک میلیون نفر گردهم آمدند و 
این گردهمایی تقریبًا در تمام وقت مسالمت آمیز باقی 
ماند. من هیچ مقطع زمانی دیگری را در تأریخ جهان 
به یاد ندارم که تظاهراتی بدین وسعت بدون توصل به 
خشونت صورت گرفته باشد. این نمایانگر آن است که 

چنین شیوه هم کارایی دارد«.
  پدر جنبش محيط زيست در ترکيه

گفته  که  طور  آن   – معدن طال  یک  متصدیان  زمانیکه 
در نظر داشتند هزاران درخت را در منطقۀ  می شد – 
حیریتین  برکنند،  ریشه  از  ترکیه  غرب  در  کوتساک 
کاراچا میخواست از موضوع دقیقتر آگاه شود. او تنها 
عکسبرداری  آنجا  گیاهان  و  ها  درخت  از  میخواست 

موترهای  با  مرد  چند  اما  کند، 
توهین  را  او  و  آمدند  نزدش  خود 
و تهدید کردند. آنها ادعا میکردند 
آن  وارد  اجازه  بدون  کاراچا  که 
در  آنزمان،  در  است.  شده  ساحه 
 ۸۸ کاراچا  میالدی،   20۱0 سال 
به  قضیه  آن  داشت.  عمر  سال 
محکمه کشانده شد و همین چند 
رد  وی  علیه  اتهامات  پیش  هفته 
گذشته  مثل  ترکیه  در  گردیدند. 
زمینه  در  که کسی  است  خطرناک 
کند.  فعالیت  زیست  محیط  حفظ 
این گفته به خصوص زمانی صدق 
میکند که یک فعال محیط زیست 
نیرومند  و  بزرگ  های  شرکت  با 
خود  کاراچا  حیریتین  کند.  مبارزه 
صنعتی  کارخانۀ  یک  مالک  زمانی 
شرکت  یک  جوانی  در  و  بود 
نساجی داشت. زمانیکه کاراچا در 
سالهای ۷0 قرن گذشتۀ میالدی به 
سراسر ترکیه سفر کرد، متوجه یک 
او دید که  مساله وحشت آورشد. 
نادرست  استفادة  زمین  از  زارعان 
آن  اثر  از  زیست  محیط  و  میکنند 
های  جنگل  میبیند.  آسیب  شدیداً 
گیاهان  میرفتند،  بین  از  قدیمی 
کمیاب با خطر نابودی روبه رو بودند و فرسایش زمین 

روزبه روز بیشتر میشد.
او خسارت  کار شود.  به  کاراچا تصمیم گرفت دست 
وارده را مستند ساخت و سیاستمداران کشور و جامعه 
این معضله آگاه نمود. کاراچا درخت ها و گیاه  از  را 
در  بزرگی  باغ  در  و  کرده  آوری  جمع  را  نادر  های 
از ۱۴ هزار نوع  بیشتر  امروز  استانبول به زمین نشاند. 
گیاه در آن باغ وجود دارند، که شمار زیادی از آنها تنها 
در ترکیه یافت میشوند. این باغ به روی عالقمندان باز 
است، زیرا در حقیقت مفکورة اصلی حیریتین کاراچا 

همانا روشن ساختن اذهان عامه است.
قرن  نود  دهۀ  آغاز  در  منظور  بدین  کاراچا  حیریتین 
به  را  انجمنی  دیگری،  تاجر  با  یکجا  میالدی،  گذشتۀ 
نام »تیما« بنیان گذاشت. این انجمن تالش میکرد تأثیر 
بزرگی روی سیاست کشور نیز داشته باشد. در این میان 
۴50 هزار تن که اکثریت آنانرا جوانان تشکیل میدهند، 
آنها  فعالیت  میکنند.  حمایت  انجمن  این  از  داوطلبانه 
نتیجۀ یک همه پرسی  نمانده است، چنانچه  نتیجه  بی 
نشان داده است که دو سوم شهروندان ترکیه فرسایش 
زمین را یک معضلۀ حاد خوانده اند. حیریتین کاراچا، 
برنامۀ  طریق  از  هم  هنوز  است،  ساله  نود  اکنون  که 
تلویزیونی خودش، و همچنان در خطابه های مستقیم 
در برابر مردم، به خصوص نوجوانان و کودکان، حفظ 
 ،20۱2 سال  در  او  میگیرد.  بحث  به  را  زیست  محیط 
به خاطر فعالیت های ثمربخش اش برای حفظ محیط 

زیست، جایزة »نوبل آلترناتیو« را به دست آورد.
  قدردانی در سويدن

بدل  در  شارپ  جین  و  سمر  سیما  کاراچا،  حیریتین 
سال 20۱2  الترناتیف«  »نوبل  جایزة  شان  این خدمات 
بریتانیایی  انجمن  را به دست می آورند. همچنان یک 
نیز در سال روان  نام »کمپاین ضد تجارت اسلحه«  به 
میالدی همین جایزه را دریافت میکند. این کمپاین از 
سال ۱۹۷۴ به اینطرف در بریتانیا علیه تجارت اسلحه 
جایزة  تفویض  منصفۀ  هیات  قول  به  میکند.  فعالیت 
»نوبل الترناتیف«، این گروه به کاهش سبسیدی یا یارانه 
های صادراتی برای اسلحه در بریتانیا موفق شده است.

دیوید پیرس معاون ارشد نمایندة ویژه امریکا در امور پاکستان و 
افغانستان روز جمعه در اسالم آباد با مقامات ارشد دولت پاکستان 
با  آباد واشنگتن  بین اسالم  درباره راهکارهای همکاری مشترک 

هدف حفظ منافع مشترک بحث و گفت وگو کرد.
این اولین سفر رسمی دیوید پیرس به عنوان معاون ارشد نماینده 
دولت امریکا در امور پاکستان و افغانستان به اسالم آباد است، وی 
با توجه به از سرگیری تعامالت دوجانبه بین پاکستان و امریکا 

درباره توسعه این روابط این نشست را برگزار کرد.
سفر دیوید پیرس به پاکستان در حالی انجام شده که اواخر ماه 
امور  در  واشنگتن  دولت  ویژه  نماینده  گروسمن  مارگ  گذشته 

پاکستان و افغانستان از سمت خود کناره گیری کرد.
های  طرح  اجرای  منظور  به  سال  دو  مدت  به  گروسمن  مارگ 

دیپلماتیک امریکا را در منطقه تالش کرد.
سفر کنونی این مقام ارشد امریکایی به اسالم آباد در حالی صورت 
می گیرد که پاکستان درهفته های گذشته با هدف ایجاد پیشرفت 
در روند برقراری صلح و آشتی در افغانستان ۱۳ طالبان افغانی را 

از زندان آزاد کرد.
سفارت امریکا در اسالم آباد نیز به نقل از دیوید پیرس اعالم کرد: 
وی در گفت وگو با مقامات پاکستانی دیدارهای اخیر مقامات دو 
کشور در طول چند ماه گذشته به ویژه دیدار هیالری کلینتون و 
حنا ربانی کهر وزرای امور خارجه امریکا و پاکستان در بروکسل، 
سفر هیات های اقتصادی ، نشست مشورتی امریکا و پاکستان در 

امور دفاعی و کار گروه انرژی به پاکستان را بررسی کرد.
این  واشنگتن  و  آباد  اسالم  که  کرده  تاکید  امریکا  ویژه  نماینده 
ادامه  آینده  های  ماه  و  ها  هفته  تا  را  وگوها  گفت  و  تعامالت 

خواهند داد.

 )Ian Hannam( هانم  یان  که  کنسرسیوم  یک 
چیپ  شرکت  سابق  رییس  لندن،  در  مستقر  بانکر 
 Jan( کولزوک  یان  و   )Chip Goodyear(گودایر
آن حمایت  از  پولیند  مرد  ترین  ثروتمند   )Kulczyk
می کند به حیث برندة امتیاز بهره برداری از معادن مس 

در منطقۀ بلخاب شناخته شد.
جواز استخراج در این منطقه که در شمال غرب کابل 
موقیعت دارد از جملۀ سه امتیازیست که در سال جاری 
توسط حکومت افغانستان برای مزایده ارایه شده بود.

استخراج  امتیاز  درصد   ۴۹ همچنان  کنسرسیوم  این 
معادن طال را در منطقۀ بدخشان بدست آورده است.

مواد  درصد   5۱ نویسد:  می  تایمز  فینانشل  روزنامۀ 
معدنی و طال در این منطقه متعلق به یک تاجر محلی 
به نام سادات نادری است. متباقی امتیاز آن را شرکتی 

سابق   )Ian Hannam( هانم  یان  توسط  که  دارد 
بانکر شرکت جی. پی. مورگن ایجاد شده است.

به گفتۀ آقای سادات نادری قرار است بزودی استخراج 
این معادن آغاز شود.

روزنامۀ فینانشل تایمز می نویسد: بروز پنجشنبه جواز 
استخراج معدن مس شیدا )Shaida( در والیت هرات 
افغان  شرکت  برای  افغانستان،  معادن  وزارت  توسط 

مینرال گروپ داده شد.
این اعالن پنج روز بعد از تایید، دادن جواز استخراج 
با  افغانستان  سرحدات  امتداد  حوزة  نفت  معادن 
تاجیکستان برای کنسرسیومی صورت می گیرد که از 
 )Dragon Oil( اویل  دراگون  های  شرکت  ایتالف 
و  ترکیه   )TPAO( انرژی،  کویت  لندن،  در  مستقر 

شرکت محلی غضنفر، صورت گرفته است.
در  افغانستان  در  معدن  استخراج  جوازهای  توزیع 
استخراج  هنوزهم  تا  که  گیرد  می  صورت  شرایطی 
معدن مس عینک که در سال 200۸ امتیاز استخراج آن 
را یک شرکت چینایی بدست آورد، تا هنوز آغاز نشده 
اخراج  باعث  معدن  این  باالی  اخیر  و حمالت  است 

موقت کارگران چینای از آن منطقه شده است.

  تصویری از برندگان 
»نوبل آلترناتیف«
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کرزی هیاتی را مأمور تحقیق...
 در مورد انیسه و مرگ او ضدو نقیض است.

این  تا کنون نشان می دهد که  آنها  آقای صافی گفت تحقیقات 
و  داده  رخ  سوار  موتورسایکل  دو  میان  تشنج  نتیجه  در  حادثه 
پس از شلیک این دو نفر به یک دیگر، خانم انیسه به صورت 

»تصادفی« هدف قرار گرفت.
او گفت خانم انیسه در نزدیکی خانه اش و در حالیکه مشغول 
هدف  بود،  کودکان  فلج  واکسیناسیون  برنامه  در  داوطلبانه  کار 

تیراندازی قرار گرفت.
والی کاپیسا گفت که قتل انیسه هدفمندانه نبوده و احتمال دست 

داشتن طالبان در این حادثه را رد کرد.
روز چهارشنبه هفتۀ گذشته، شبکه زنان افغان دولت افغانستان را 

متهم به »خاموشی« در برابر قتل انیسه کرد.
در اعالمیه رسمی این شبکه آمده که انیسه »به جرم واکسن کردن 

کودکان به دست دژخیمان تروریسم به شهادت رسید«.
این خبر انعکاس گسترده در میان کاربران افغان در فیس بوک 

داشت.
تعدادی از آنها این حادثه را با حادثه سوقصد به مالله یوسفزی، 
»سکوت«  از  و  کردند  مقایسه  پاکستانی  نوجوانی  آموز  دانش 

دولت افغانستان در این مورد انتقاد کردند.

جوازهای تازة استخراج معادن کشور داده شد



په داسې حال کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ 
ویل  چې  کې  برید  یوه  په  رییس  امنیت  ملي  د 
مخالفانو  والو  وسله  د  یې  اړه  په  سولې  د  کېږي، 
د  شو،  ټپی  دی،   شوی  لوري  له  راوړونکي  پیغام 
د  به  بریدون  دغسې  چې  وایي،  شورا  عالي  سولې 

سولې پروسه زیانمنه کړي.
د  چارو  کورنیو  د  کرزي  ولسمشر  بیا  همدارنګه 
یو پالوی  لپاره  برید څېړلو  وزیر په مشرۍ د دې 

ټاکلی دی.
مطبوعاتو  د  ادارې  د  چارو  د  او  شورا  د  وزیرانو  د 
سي  بي  بي  طاهري  اهلل  احسان  رییس  څانګې  د 
شوي   د  رییس  لوی  پر  امنیت  ملي  د  ویلي،  ته 
په موخه د کورنیو چارو  برید د څېړلو  ځانمرګي 
پالوی  یو  مشرۍ  په  پتنګ  مجتبی  غالم  وزیر  د 
ټاکل شوي او ورته دنده ورکړل شوې چې د خپلو 
حامد  ولسمشر  کې  اوونۍ  یوه  په  پایلې  څېړنو 

کرزي ته وړاندې کړي.
امنیت  ملي  د  چې  کړه  زیاته  طاهري  ښاغلي 
مرستیال حسام الدین، د لویې څارنوالۍ د تحقیق 
وزیرانو  د  او  جالل  حبیبي  نور  مرستیال  ریاست 
دې  د  بارکزی  جانان  استازی  االنشاء  دار  د  شورا 

پالوي غړي دي.
د ښاغلي خالد د روغتیایي وضعیت په اړه احسان 
مخ  یې  وضعیت  روغتیایي  چې  وویل  طاهري  اهلل 
په ښه کېدو دی او په کابل کې تر درملنې الندې 

دی.
اهلل خالد هغه  اسد  شوي چې  ویل  راپورنو کې  په 
چې  شو،  ټپی  کې  برخه  ټیټه  بدن  خپل  د  مهال 

بمي چاودنه وشوه.
استازی  سولې  د  ځان  کوونکي  برید  کېږي  ویل 
معرفي کړی و او په کابل کې د تایمني په سیمه 
کې د ملي امنیت په یوه میلمستون کې د روغبړ 

پرمهال ځان ته چاودنه ورکړه.
د پنجشنبې په ورځ  له غرمې وروسته یوه ځانمرګي 
برید کوونکي د کابل ښار د تایمني په سیمه کې په 
اتم سړک د ملي امنیت په میلمستون کې اسداهلل 
خالد په نښه کړ. د راپورونو له مخې د بم چرې د 

خالد پر ګېډه او له نامه کښته وجود لګیدلې.
رسنیو  فیضي  ایمل  ویاند  ریاست  ولسمشرۍ  د 
سره په خبرو کې وویلي ، چې په پیښه کې د ملي 
امنیت د ریاست یو شمیر نور کارکونکي هم ټپیان 

شوي، خو نوموړي یې کره شمېره نه ښیي.
غاړه  پر  پړه  برید  د  طالبانو  والو  وسله  لورته  بل 
یې  سره  خپرولو  په  خبرپاڼې  یوې  د  او  اخیستې 
ویلي چې په دغه برید کې یې د ملي امنیت ګڼ 

کارکوونکي وژلي او ټپي کړي دي.
اسداهلل  ریس  پرلوی  امنیت  دملي  کې  کابل  په 
خالد تر برید وروسته دملي امنیت ادارې داسداهلل 
خالد له ځینو امنیتي ساتونکو پلټنې ، پوښتنې او 
لوړرتبه  یوې  امنیت  ملي  د   . دي  کړي  ګروېږنې 
سرچینې خبریال ډات کام ته وویل چې دا پېښه 

اسانه او ساده خبره نه ده. 
به  پایلې  څېړلو  د  پېښې  د  چې  ویلي،   سرچیني 
به وروسته څرګنده شي  دا  او   اعالن شي  ژر  ډېر 
چې په پلټنو کې د هېواد کوم ارګانونه برخه لري 

او څوک یې مشري کوي . 
په  پنجشنبې  د  هم  کرزي  حامد  ولسمشر  افغان 
ورځ په بېړنۍ توګه دملي امنیت د رییس اسداهلل 
خالد دروغتیا پوښتنه وکړه . کرزي په خپلو لنډو 
خبرو کې دملي امنیت په روغتون کې دا برید یو 
تروریستي عمل وباله او زیاته یې کړه چې اسداهلل 

کارونو  لومړنیو  تر  او  دی  الندي  عملیاتو  تر  خالد 
واستوي  لپاره  درملنې  د  ځای  بل  یې  به  ورسته 
سخت  باندي  مهال  پر  دخبرو  کرزی  نوموړی   .
خوندوري  یې  خبري  او  کېده  ښکاره  خوابدی 
وړ  دډاټ  یې  حالت  یي  روغتیا  دهغه  ،خو  وې  نه 

وباله.
د  د  سره  نوموړي  له  چې  کېږي،  ویل  همدارنګه 
ملي امینت د ۲۴ ریاست مشر هم ټپی شوی، چې 
دواړو مشرانو د سولې له یو قاصد سره خبرې اترې 

کولې.
خبریال  بیا  سرچینې  بلې  یوې  امنیت  ملي  د 
رییس  د  امنیت  ملی  د  چې  ویلي،  ته  ویبپاڼې 
روغتیایي وضعیت ښه دی...         ادامه صفحه 6
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          حلیمه حسینی

شدِن  محکم تر  و  دموکراسی  شدِن  نهادینه  برای 
زیربناهای مردم ساالری و عناصر دموکراتیک در کنار 
تالش برای حاکمیت قانون، همدیگرپذیری و رواج 
فرهنگ انتقادپذیری، تربیِت »شهروندان آگاه« نیز یکی 
در  ترقِی دموکراسی در جوامِع  و  از الزمه های رشد 

حال گذار محسوب می شود.
 افغانستاِن امروز در آستانۀ بروز بحران های بزرگی ست 
را  آن ها  آمدِن  نوید   ،20۱۴ سال  شدِن  نزدیک  که 
می دهد. مسأله امنیت، صلح و هم چنین رویکرد و نوع 
نگاه به مسایل زنان، حکومت داری سالم، انتخاباتی که 
در راه است و تضمین شفافیت و همه گیر بودن آن، و 
ده ها مسالۀ اساسی و بغرنِج دیگر، فرا روی شهرونداِن 
این دیار قرار دارند. هنوز مسالۀ حضور خارجی ها و 
معلوم  شفافیت  و  به وضوح   20۱۴ از  بعد  بودن شان 

نشده است. هنوز معلوم نیست که خارجی ها بعد از 
خروج نظامی، حضوری غیرنظامی و یا حتا نظامی با 
چه مکانیسم و در چه چهارچوبی خواهند داشت. به 
هر صورت، آن چه مسلم و واضح است، این است که 
بازیگران اصلِی فرداهای این کشور خود افغانستانی ها 
سرزمین  این  در  معادله یی  هیچ  ورنه،  باشند؛  باید 
قابل حدسی  ازپیش تعیین شده و  پاسخ های  نمی تواند 

را تصویر کند.
برای  که  است  الزم  دیگر  زماِن  هر  از  بیشتر  امروز 
بردِن سطح  باال  شود.  اقدام  آگاه،  شهرونداني  داشتِن 
تحصیالت و آگاهِی مردم، الزم است اما بسنده نیست. 
امروز افغانستانی ها به آگاهِی سیاسی نیاز دارند؛ همان 
و  تصمیم ها  هنگام  در  را  آن ها  بتواند  که  آگاهی یي 
شک  بدون  امروز  کند.  یاری  سرنوشت شان  تعیین 
افغانستان سیاسی شده است. مرد و زن و پیر و جواِن 

ما در مورد سیاست صحبت می کنند و می خواهند به 
باشند؛  داشته  راستا  این  در  تعیین کننده  نقشی  نوعی 
نژادپرستی ها  و  اگر شتاب زده گی ها، صف بندی ها  اما 
باعث شود که آن ها بازهم در دام بازی هایی که از این 
این  بمانند، بدون شک  با مردم شده است گیر  پیش 
آگاهی  شهرونداِن  تصویرگِر  نمی تواند  بودن  سیاسی 
باشد که نهادینه شدِن دموکراسی و تقویت بنیان های 

حکومتی مردم ساالر را در پی دارند.
فهرست  صدر  در  که  کشوری  عنوان  به  افغانستان 
کشورهای فاسِد دنیا قرار گرفته است، زنگ خطری 
به صدا  افغانستان  به  کمک کننده گان  تمام  برای  را 
درآورده و بدون شک این خبر در تعییِن استراتژی ها 
و کم وکیِف کمک ها و حمایت های آن ها به افغانستان، 
حکومت  که  دید  باید  اکنون  بود.  خواهد  تأثیرگذار 
مبارزة  تغییر ذهنیت جامعۀ جهانی چه کرده و  برای 
افغانستان،  در  اداری  فساد  علیه  همه گیر  اصطالح  به 
این  در  را  افغانستان  جایگاه  اندکی  است  توانسته 

جدول جا  به جا کند یا خیر. 
را  کارکرد  باالترین  رسانه های جمعی  راستا،  این  در 
خواهند داشت؛ به این معنا که برای تربیت شهرونداِن 
آگاهی که بتوانند از کارکردهای دولت حساب بگیرند 
و افکار عمومِی منسجمي که یک اهرم و قدرت در 
برابر دولت به نفِع مردم باشند، نیازمنِد این هستیم که 
رسانه های ما فعاالنه و مدبرانه، برای باال بردِن سطح 
شعور و دانش سیاسِي مردم، نقش به سزایی ایفا کنند.

این حد بزرگ را در  تا   هرچند که رسانه ها قدرتی 
افغانستان  در  که  می بینیم  متأسفانه  اما  دارند،  اختیار 
و  کرده اند  کار  مستقل  صورت  به  رسانه ها  کم تر 
باید و شاید،  نتوانسته اند رسالِت خود را آن گونه که 

به درستی انجام دهند. 
که  عنصری ست  اولین  رسانه ها،  مالی  خودکفایِي 
مستقل  موضع گیری هاي شان  در  را  آن ها  می تواند 
محکمه یی  عنوان  به  بتوانند خود  که  جایی  تا  بسازد 
دست هایی  ساختِن  رسوا  و  توبیخ  جهِت  در  اساسی 
که در فساد و افزایِش آن دخیل اند، اقداماتی جدی و 
بي باکانه انجام دهند....       ادامه صفحه 6

انقالب بزرگِ 

»نه گفتن به فسـاد!«

برید ګر قاصد د سولې خبرې زیانمنوي

کرزی هیاتی را مأمور تحقیق 
در مورد قتل انیسه کرد

مورد  در  تحقیق  برای  را  هیاتی  کرزی  رییس جمهور 
انیسه، یک خانم جوان، تعیین کرده  چگونگی حادثه قتل 

است.
به  نفر  پنج  هیات  یک  ریاست جمهوری،  خبرنامۀ  بربنیاد 
مأمور  جمهور  رییس  مشاور  صافی،  عبدالهادی  ریاست 
شده اند تا قضیه قتل خانم انیسه را »به صورت همه جانبه 
بررسی کرده، عوامل آن را تشخیص و در مدت چهار روز 

به ریاست جمهوری افغانستان، گزارش دهد«.
محراب الدین صافی والی کاپیسا در گفتگوی با بی بی سی 
گفت که انیسه، روز شنبه هفتۀ گذشته اول دسامبر در نتیجه 
شلیک یک گلوله تفنگچه زخمی شد و سپس در بیمارستان 

جان داد.
اجرای  در  و  داشت  سال   ۳5 انیسه  کاپیسا  والی  گفته  به 
به  کاپیسا  والیت  در  کودکان  فلج  واکسیناسیون  برنامه 

صورت داوطلبانه کار می کرد.
انیسه یک دانش آموز کالس دهم معرفی شده بود و  قبال 
فاروق وردک وزیر آموزش و پرورش افغانستان هم از او 

به عنوان »کودک معصوم« یاد کرده بود.
اکنون والی کاپیسا او را یک خانم ۳5 معرفی می کند و این 
اطالعی  افغانستان  دولت  مقامات  هنوز  که  می دهد  نشان 
دقیق در مورد او ندارند و اظهاراتشان...    ادامه صفحه 7

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

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

و نزدیک شدن سال ۱۳۹۳ / 20۱۴ 
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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