
رییس جمهوری  کرزی،  حامد  اظهارات  پاکستان 
کشور را که گفته بود برنامۀ ترور رییس عمومی 
بود،  برنامه ریزی شده  امنیت ملی در شهر کویته 

رد کرد.
خالد،  اسداهلل  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
افراد  از  و  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
صلح  پیام آور  انتحاری  حملۀ  در  کرزی،  نزدیک 

طالبان، مجروح شد.
و  گرفته  برعهده  را  حمله  این  مسوولیت  طالبان 
گفته این حمله به تالفی اعدام اخیر چند زندانی 
طالب انجام شده است. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
طالبان گفت: فرد مهاجم خود را پیام آور صلح جا 

زده بود.
این در حالی است که آقای کرزی احتمال دست 
داشتن طالبان را در این حمله رد کرده و گفته غیر 
پیچیده«  »حملۀ  او  را  آنچه  طالبان،  است  ممکن 

خوانده، انجام داده باشند.
تحت  نظامیان  وسیله  به  حمله  این  افزود،  وی 
و  شده  ریزی  طرح  پاکستان  دولت  حمایت 
خواستار تحقیقاتی در این باره شد که چه کسانی 

در پشت پرده این عملیات بوده اند.
در همین حال، پاکستان...     ادامه صفحه 6
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شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

تحلیلگران:

دشمننیازبهتقسیمبندیندارد

نماینده ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان می گوید، 
کشور  این  قضایی  و  عدلی  ارگان های  در  ضعف 
سبب شده است تا زمینه...      ادامه صفحه 6

والی والیت نورستان می گوید که به دلیل تهدیدهای جدی 
امنیتی، راه  های نورستان در والیت های لغمان و کنر مسدود 

است و این والیت در محاصره قرار دارد.
تمیم نورستانی روز گذشته به روزنامۀ ماندگار... ادامه صفحه 6

          ماندگار

اصلی  عامل  مقامات،  ریشه یی  تعصبات  و  قوم گرایی  
تنش ها و برخوردهای اخیر در والیت بغالن می باشد.

شماری از نماینده گان والیت بغالن، با بیان این مطلب 
می گویند که مقصر اصلِی نا امنی ها و برخوردهای اخیر 
در ولسوالی بغالن مرکزی، فرماندۀ امنیۀ بغالن و وزیر 

امور داخله، می باشد.
مشکل  بزرگترین  بغالن،  محلی  مقام های  همچنان 
این والیت را افراد مسلح غیرمسوول دانسته، هشدار 
می دهند که اگر به امنیت بغالن توجه صورت نگیرد،  

امنیت شمال کشور برهم خواهد خورد.
داکتر محی الدین مهدی نمایندۀ بغالن در مجلس، باور 

دارد که در پشت رویدادهای 
نهفته  قومی  تعصبات  بغالن 

است.
 وی گفت، عده یی ولسوال و 
فرماندۀ امنیۀ بغالن مرکزی را 
مجبور کردند تا از خود دفاع 
نمایند؛ اما به دلیل برخوردهای 
بغالن  قضیۀ  جانب دارانه، 

مرکزی، سیاسی شد.
می گوید:  نمایندۀ مجلس  این 

متعصب  شخص  یک  بغالن  امنیۀ  فرماندۀ  تأسف  »با 
است؛ او خالف فیصلۀ شورای نظامی والیت، به دستور 
وزیر امور داخله، شب هنگام ناگهان باالی فرماندۀ امنیه 

بغالن مرکزی حمله کرد که در نتیجه یی برخورد منفی 
او، پنج نفر کشته و زخمی شد.« 

او گفت، تعصبات در کشور از...       ادامه صفحه 7

نماینده اتحادیۀ اروپا به حکومت افغانستان:

بهحقوقبشراحترام
بگذارید

والی نورستان:

راههاینورستان
مسدوداست

قومگرایی؛
ریشۀاصلیهرجومرجدربغالن
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»آقای کرزی با تقسیم بندی طالبان در تالش برائت دادن خویش از آزادسازی طالبان از بند می باشد؛ در حالی که 
طالب، طالب است و هیچ تفاوتی میان آنان وجود ندارد«

والی بغالن: پشت سِر گروپ های مسلح و باندهای 
تبه کار، رییس و یا وکیِل قرار دارد و از آن ها  
حمایت می کند؛ این افراد بدون حمایت و پشتوانة 
آنان، جرأت ندارند امنیت را تهدید کنند



حاشیههایسوءقصدبهجان

رییسعمومیامنیتملی
اسداهلل  که  حالی  در 
عمومی  رییس  خالد 
از  کشور،  ملی  امنیت 
جان  نافرجام  ترور  یک 
به سالمت برد، اما بحث 
این  در  گفت وگوها  و 
خصوْص تازه آغاز یافته 
رییس جمهوری  است. 
نشست  یک  در  کشور 
ابهام هایي  از  خبری، 
سخن گفت که در رابطه 
نافرجام  ترور  این  با 
باشد.  مطرح  می تواند 
خواسته  ـ  کرزی  آقای 
تالش  ـ  ناخواسته  یا 
طالبان  پای  که  ورزید 
بیرون  قضیه  این  از  را 
پذیرش  به رغم  و  کند 
این  مسوولیِت  رسمِی 
رییس  جان  به  حمله 
از  ملی  امنیت  عمومی 
وي  گروه،  این  سوی 
خود  خبرِی  نشست  در 
چنین  طراحِی  که  گفت 
ترور پیچیده، از توانایی 

طالبان به دور است. 
نیست  مشخص  حاال 
از  کرزی  آقای  که 
که  است  دریافته  کجا 
توانایی های گروه طالبان 
در چه میزانی قرار دارد، 
این که  وجود  با  چرا  و 

را  خالد  آقای  جان  به  حمله  مسوولیت  طالبان 
گروه  این  نمی خواهد  رییس جمهوري  پذیرفته، 
به دلیل  شاید  باشد.  داشته  قرار  اتهام  مظان  در 
استخبارات  نقش  از  بتوان  عملیات،  پیچیده گی 
از  ولی  گفت؛  سخن  قضیه  این  در  پاکستان 
این  مسوولیت  رسمًا  طالبان  گروه  که  آن جایی 
حمله را به عهده گرفته، هیچ جای تردیدي باقی 
نمی ماند که افرادی از این گروه در سوءقصد به 
جان رییس عمومی امنیت ملی دست داشته اند.

ضدونقیض  سخناِن  این گونه  با  کرزی  آقای   
عماًل تالش می کند که ضمن سفید نشان دادِن 
کارنامۀ سیاه و غیرقابل بخشش طالبان، به نحوی 
اتهام دور نگه دارد. چون  از مظاِن  نیز  خود را 
هر  از  بیش  و  پیش  افغانستان  در  حال  هر  به 
به  این آقای کرزی است که  نهاد و شخصیتی، 

این  کشاندِن  و  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای 
گروه به روند سیاسی، تمایل نشان می دهد. آقای 
کرزی از این می هراسد که متهم شدِن این گروه 
به جنایات ضد بشری، می تواند روزی دامِن او 
را هم بگیرد و به همین دلیل است که همواره 
گونه یي  به  را  طالبان  جنایات  می ورزد  تالش 
پنهان کند و از این گروه، چهره یي مردم پسند و 

سیاسی ارایه دهد. 
نظر  این  به  آگاهان  برخی  دیگر،  جانب  از 
در  خالد،  آقای  جان  به  سوءقصد  دلیل  که  اند 
طي  که  است  نهفته  صلح  گفت وگوهای  طرح 

اشخاص  و  افراد  به  کشور  دولت مردان  آن، 
مجهول الهویه اعتماد می کنند. به نظر این آگاهان، 
در سوءقصد به جان پروفیسور استاد برهان الدین 
ربانی و اسداهلل خالد، شورای کویته دست داشته 
و به دلیل مجهول الهویه بودِن این سازمان و افراد 

آن، چنین حوادث دل خراشی رخ می دهد. 
و  صلح  عرصۀ  در  دولت  طرح  این که  در 
گفت وگو با مخالفان، از مشکالت ساختاری و 
اساسی رنج می برد، جای هیچ تردیدی نیست. 
همواره به گفتۀ رییس جمهوری، قاصداِن صلح 
به قاتالن تبدیل شده اند. اما در این میان، نقش 
چنین  دارد.  سوال  جای  نیز  دولت  عملکردِ  و 
دیدگاهی هیچ قابِل پذیرش نیست که این افراد، 
مجهول الهویه بوده اند و پنهان از چشم نهادهای 
امنیتی و استخباراتی، وارد حریم امِن مسووالن 

بلندپایۀ کشور شده اند. فردی که استاد ربانی را به 
شهادت رساند، در مهمان خانۀ ریاست جمهوری 
مستقر شده بود و بارها با برخی از سران شورای 
عالی صلح دید و بازدید کرده بود. در مورد فرد 
امنیت  عمومی  رییس  جان  به  کننده  سوءقصد 
او  با  بار  سه  که حداقل  می شود  گفته  هم  ملی 
خالد،  آقای  محافظاِن  میان  در  و  داشته  دیدار 
شخصی شناخته شده و قابل اعتماد بوده است. 

باید  که  شده  انجام  افغانستان  در  ترور  سه 
نخست  داشت.  عمیق  نگاهي  آن ها  به  نسبت 

برهان الدین  استاد  ترور 
ربانی، دوم ترور جنرال 
سوم  و  داوود  داوود 
به  نافرجام  سوءقصد 
عمومی  رییس  جان 
این  کشور.  ملی  امنیت 
حمالت  و  ترورها 
برنامه ریزی شده  چنان 
شده اند  انجام  دقیق  و 
همکاری های  بدون  که 
داخلی، انجامِ آن ها اگر 
نگوییم غیرممکن، ولی 
می توانسته  دشواری  به 
پس  بگیرد.  صورت 
می گویم  قاطعیت  با 
حمالت  این  در  که 
جست وجوي  به  باید 
درون  در  سرنخ هایي 
ادارِی  و  امنیتی  دستگاه 

کشور پرداخت. 
در  افرادی  این که  در 
در  نظام  ساختار  درون 
سوءقصدها  این  انجام 
نباید  داشته اند،  نقش 
این  ورزید.  شک 
از  که  هرچند  ترورها 
شده اند  طراحی  بیرون 
گروه های  وسیلۀ  به  و 
شورشی به مرحلۀ اجرا 
افرادی  ولی  درآمده اند، 
که  بوده اند  داخل  در 
قرار  اعتماد  مورد  هم 
داشتند و هم در اجرایی شدِن این سوءقصدها 

نقش بازی کرده اند.
آقای کرزی هم در نشست خبرِی خود به گونۀ 
گذرا به مشکل ساختاری در دستگاه های امنیتی 
کشور اشاره هایي کرد، ولی این مشکل از آن چه 
که رییس جمهوری به آن اشاره کرد، بسی فراتر 
و گسترده تر است. این سوال هنوز در ذهن های 
بسیاری ها وجود دارد که چه گونه فردی معتمد 
که برای عده یی هم شناخته شده بوده است، به 
درحالی که  می کند  پیدا  راه  شهید  استاد  منزل 
دارد؟ چه گونه رییس عمومی  را  او  ترورِ  قصد 
که  می کند  دیدار  فردی  با  کشور  ملی  امنیت 

حامل بمبی ست که باید با آن کشته شود؟ 
پرسش ها  این  از  پاسخ بخشی  که  است  ممکن 
امنیتِی  را در ریخت وپاش های موجود اداری و 
کشور سراغ کرد؛ ولی در این که کسانی 
در  که  دارند  وجود  باال  رده های  در 
طرح توطیه های کالن شریک اند، هیچ 
بحث،  این  حتا  نیست.  شک  جای 
محدود  هم  اشخاص  و  افراد  به  تنها 
نمی شود، بل ساختاری در درون نظام 
و  حوادث  چنین  در  که  گرفته  شکل 
توطیه هایي، نقش کلیدی بازی می کند. 
این  به  که  است  خوب  کرزی  آقای 
بدون  چون  بیاندیشد؛  پرسش ها  گونه 
از  سرنخی  هیچ  که  همان گونه  شک 
حال  به  تا  ربانی  استاد  ترور  طراحان 
به  سوءقصد  مورد  در  نیامده،  به دست 
نیز  ملی  امنیت  عمومی  رییس  جان 

همین حکایت تکرار خواهد شد. 
آقای کرزی حاال پس از یک سال واندی و آن هم 
زمانی که سوءقصد مشابه به جان رییس عمومی 
امنیت ملی کشور صورت گرفته، می گوید که در 
به ویژه  و  سوءقصدها  و  ترورها  این گونه  مورد 
قریب الوقوع  نشست  در  ربانی،  استاد  شهادت 
پاکستانی هم حضور  ترکیه که در آن مقام های 
پرسید.  خواهد  صراحت«  »با  داشت،  خواهند 
سوی  از  پیش،  مدت ها  باید  سوال  این  اما 
که  حاال  نه  و  می شد  پرسیده  رییس جمهوری 
آقاي خالد در بستر جراحت قرار گرفته است.  

2سال چهارم y شمارة نه صد و پنجاه و دوم y دوشنبه 20 آذر/قوس y 1391 10 دسمبر 2012 www.mandegardaily.com

احمد عمران

 

رییس جمهور کرزی دو روز پس از حملۀ نافرجامِ طالبان به جان 
در یک نشست خبری  ملی کشور،  امنیت  رییس  اسداهلل خالد 
حاضر شد و حرف هایی را بیان کرد که کماِل هم سویِی وی را 

با طالبان نشان می داد.
جناب رییس جمهور گفت که حمله به جان رییس امنیت ملی، 
بسیار پیچیده بوده و نمی تواند کارِ طالبان باشد. اما تاکید کرد 
پاکستان  استاد ربانی، در خاک  این حمله، مثل واقعۀ ترور  که 
آن  در  کشورها  استخبارات  دست  بی تردید،  و  شده  طراحی 

دخیل است.
بود  طالبان  ماهیت  دربارۀ  رییس جمهور،  اما جالب ترین حرف 
برای  که  طالبانی  1ـ  کرد:  دسته بندی  گروه  سه  به  را  آنان  که 
استخبارات منطقه کار می کنند؛ 2ـ طالبانی که برای استخبارات 
جهان کار می کنند؛ 3ـ طالبانی که رنج دیده هستند و در مقابل 

دولت می جنگند.
قایل  تفکیک  طالبان  میان  هم  درگذشته  رییس جمهور  هرچند 
می تواند  ملحوظ  دو  روی  او  جدیِد  دسته بندِی  اما  بود؛  شده 

باشد.
یکی آن که، پروسه یی را که آقای کرزی زیر عنواِن صلح از چندی 
بدین سو راه انداخته، ناکام و حتا کرک آور شده است. این پروسه 
غیر از امتیازدهی برای طالبان، افزایش خشونت ها، اتالف وقت 
و سرمایۀ ملی، چیز دیگری را در پی نداشته است. اما با آن همه، 
آقاي کرزي و همراهانش از آن دست نکشیده اند و در اثر همین 
لجاجت هاست که قاصدان صلح، سعی در ترور مقامات دولتی 
دارند. ترور اسداهلل خالد نشان داد که راه رفتۀ رییس جمهور به 
شورای  و  نحوی خودش  به  باید  این رو،  از  و  است  ترکستان 
می خواهد  طالبان،  دسته بندی  با  او  دهد.  برائت  را  عالی صلح 
بگوید که هدف شورای عالی صلح، کشاندِن دستۀ سومِ طالبان 
به نظام است که تا کنون انجام یافته؛ ولی طالبان دستۀ نخست و 

دستۀ دوم، او و شورای عالی صلح را بدنام می سازند.
اما مورد دوم، به نظر می رسد که ریشه در عالیق قومِي اطرافیان 
آقای کرزی داشته باشد؛ کساني که در اطراِف وي حلقه زده اند و 
تیوری مذاکره با طالبان را به عنوان نماینده گاِن قوم پشتون به او 
القا نموده اند. اما همین طالبانی که ظاهراً پشتون هستند، هیچ گاه 
رسمًا بر موضع قومی  تکیه نکرده اند و کم تر از »امارت اسالمی« 
چیزي  نخواسته اند. با ترور اسداهلل خالد، یک بار دیگر ثابت شد 
خواندن  »رنج دیده«  با  را  طالبان  دارد  سعی  رییس جمهور  که 

برائت بدهد؛ همان هایی را که قباًل »برادر« خطاب مي کرد.
آقاي  نیت  آن ها،  به  پاسخ  که  است  مطرح  پرسش هایی  اکنون 

کرزي را از این اظهاراِت ضدونقیض بیشتر آشکار مي سازد.
 اگر این پروسه برای طالباِن داخلی است، پس چرا شورای عالی 
صلح هر بار راه پاکستان و افغانستان را می پیماید؛ چنان که در پِی 
همین وعده و وعیدهای پاکستان بود که همۀ طالبان پاکستانی 
و افغانستانی در حال رها شدن هستند؟ اگر رییس جمهور واقعًا 
فکر می کند که ترور اسداهلل خالد کار طالباِن رنج نادیده هست، 
پس چرا شورای عالی صلح سعی دارد که طالبان پاکستانی را 

رها کند؟! 
بدیهی ست که آقاي کرزي با درک این همه، سعی دارد تا برادران 
رنج دیده اش را برائت دهد، آن هم در حالی که طالبان، پاکستانی 
و افغانستانی ندارند. آنان بر بنیاد یک ایدیولوژی مشخص، علیه 
نظام کنونی می جنگند و »آی.اس.آی« هم حامی و تمویل کنندۀ 

آنان است.
ترور اسداهلل خالد موجب شد این امر هم ثابت گردد که پاکستان 
هرگز برای تأمین ثبات و پایان جنِگ افغانستان تالش نخواهد 
باید  که  داشت  باور  خالد  آقای  چون  می رسد  نظر  به  کرد. 
ریشه های تروریسم را در خارج از مرزهای افغانستان خشکاند، 
پاکستان با حمله به جان او، پاسخ چنین دریافتی را داده است. 
رییس جمهور  سخنرانِی  در  تلویحی  گونۀ  به  حتا  موضوع  این 
را  طالبان  دوم  دستۀ  کرزی،  آقای  که  است. طوری  تایید شده 
به استخبارات منطقه ربط داد که به غیر از »آی.اس.آی«، چیز 
آقاي  به نظر می رسد که  اما  باشد.  او نمي تواند  دیگری منظورِ 
نگوید،  پاکستان  علیه  بود سخن درشتی  مواظب  این بار  کرزي 
و  از رسانه ها  فرمانی  پیش، طی  که چندی  دلیل  این  به  آن هم 
مسووالِن حکومت خواسته بود که از موضع گیری های تندوتیز 

علیه پاکستان بپرهیزند.
برای  کرزی  آقای  که  است  روشن  موضوع  این  حال،  هر  به 
برائت دادِن طالبان، از هیچ نوع کوششي دریغ نمی کند؛ کوششي 
افغانستان بسیار گران تمام شده و بیش  که تا حال براي مردمِ 
این رو، خوب است که آقای  از  این، قابل تحمل نمي باشد.  از 
رییس جمهور از ترور ناکام آقای خالد پند بگیرد و از این پس 
به جاي سفید کردِن روی برادران ناراضي اش، به مردمِ ستم دیدۀ 
کشور بیاندیشد که چه طور هر روز هست وبودشان توسط طالبان 

تاراج مي گردد.

آقايکرزی
برادرانشرابرائتمیدهد

آقای کرزی با این گونه سخناِن ضدونقیض عماًل تالش می کند که ضمن سفید 
نشان دادِن کارنامة سیاه و غیرقابل بخشش طالبان، به نحوی خود را نیز از مظاِن 

اتهام دور نگه دارد. چون به هر حال در افغانستان پیش و بیش از هر نهاد و 
شخصیتی، این آقای کرزی است که به گفت وگوهای صلح با طالبان و کشاندِن 

این گروه به روند سیاسی، تمایل نشان می دهد. آقای کرزی از این می هراسد که 
متهم شدِن این گروه به جنایات ضد بشری، می تواند روزی دامِن او را هم بگیرد 

و به همین دلیل است که همواره تالش می ورزد جنایات طالبان را به گونه یي 
پنهان کند و از این گروه، چهره یي مردم پسند و سیاسی ارایه دهد
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مرسیبهخواستمخالفانتنداد

با  مردمی  مخالفت های  و  سیاسی  تنش  ادامه  با 
تصمیمات اخیر رییس  جمهوری مصر، محمد مرسی 
دستورات اخیر خود را لغو کرد اما همه پرسی قانون 

اساسی در موعد مقرر آن برگزار خواهد شد.
محمد مرسی، رییس جمهوری مصر پس از نشست 
9 ساعته با رهبران مخالفان موافقت کرد تا دستورات 
صادر شده از سوی وی که 21 نوامبر 2012 آن را 
صادر کرده بود و به موجب آن اختیارات ریاست 

جمهوری را افزایش داده بود، لغو کند.
اسالمگرای  سیاسی  رهبران  از  العوا،  سلیم  محمد 
مصر که در این نشست حضور داشت در کنفرانسی 
کرد،  اعالم  جمهوری  ریاست  مقر  در  مطبوعاتی 
خود  اخیر  دستورات  لغو  با  مصر  رییس جمهوری 
انجام شد همگان  که  مذاکراتی  با  و  کرده  موافقت 
توافق کردند تا 15 دسامبر همه پرسی قانون اساسی 

آن  مقرر  موعد  در  پرسی  همه  این  و  شود  برگزار 
انجام پذیرد.

به طول  به 9 ساعت  نزدیک  العوا گفت: مذاکرات 
گروه های  رهبران  از  تن   54 از  بیش  و  انجامید 
سیاسی مختلف مصر در آن حضور داشتند و در آن 
توافق شد تا رییس جمهوری مصر فرمان جدیدی به 

جای دستورات لغو شده خود صادر کند.
رییس جمهوری مصر نیز با صدور دستورات جدیدی 
که »بیانیه قانون اساسی« نام دارد برخی خواسته های 
خود را که در بیانیه پیشین آمده بود تکرار کرد اما 

عمده دستورات خود را لغو کرده است.
در  مرسی  جدید  دستورات  هشتم  ماده  اساس  بر 
صورتی که مدارک و ادله در دست باشد بار دیگر 
مصر  انقالب  زمان  در  مخالفان  کشتار  به  متهمان 
آنها  برائت  به  دادگاه  اگر  حتی  می شوند  محاکمه 

حکم داده باشد.
در ماده سوم دستورات مرسی نیز که در خصوص 
قانون اساسی این کشور است آمده در صورتی که 
سیاسی  گروه های  مخالفت  با  مصر  اساسی  قانون 
مجمع  تا  می خواهد  مردم  از  مرسی  شود  روبرو 
جدیدی برای تدوین قانون اساسی تشکیل دهند که 
انتخاب این مجمع و تدوین قانون اساسی نباید بیش 

از شش ماه به طول بیانجامد.
در ماده چهارم دستورات مرسی نیز تاکید شده که 
بیانیه اخیر که توسط مرسی صادر شده به هیچ وجه 

قابل تغییر یا اعتراض نیست.
با  مرسی  نشست  در  شده  انجام  توافق های  بر  بنا 
اساسی  قانون  نویس  پیش  که  در صورتی  مخالفان 
در همه پرسی 15 دسامبر رای بیاورد دولت به کار 
خود ادامه می دهد و به سازمان دهی خود می پردازد 
اما در صورتی که این پیش نویس با مخالفت مردم 
روبرو شود کمیته انتخابات مصر از رییس جمهوری 
خواهد خواست تا مجمع موسسان دیگری تاسیس 
کند و این مجمع به نوبه خود موظف است ظرف 
سه ماه قانون اساسی جدیدی تدوین و برای همه 

پرسی آماده کند.
آغاز  زمان  از  بی  سابقه  اقدامی  در  دیگر،  از سوی 
تنش های سیاسی در مصر ارتش این کشور با تاکید 
فرا  را  مصر  خشونت  داد  نخواهد  اجازه  اینکه  بر 
بگیرد از گروه های سیاسی این کشور خواست تا با 

مذاکره اختالف های خود را حل و فصل کند.
تلویزیون  از  بیانیه یی که  ارتش مصر در  سخنگوی 
رسمی مصر آن را قرائت کرد گفت: نیروهای مسلح 
و  توافق  به  رسیدن  برای  راه  تنها  را  مذاکره  مصر 
محقق شدن منافع ملی می دانند و ارتش به غیر از 

این شیوه به شیوه دیگری اجازه نخواهد داد.
این اقدام ارتش در واقع اولین دخالت نظامیان در 
تحوالت سیاسی مصر برای کنترل اوضاع محسوب 

می شود.
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خونړی ژمی او بې سرپنا 
کورنۍ!

القاعده:
یک رهبر ما در حملة هوایی امریکا 

در پاکستان کشته شد

پادشاه عربستان:
کشورهای اسالمی با فتنة »تکفیری« 

و »طایفه گری« روبه رو هستند 
صدور  با  القاعده  شبکه 
بیانیه یی کوتاه از کشته شدن 
یکی از رهبران این گروه در 
به  امریکا  هوایی  حمالت 

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

کشته شده است.
در این بیانیه کوتاه همچنین تاکید شده است که الحسینان زمانی که در حال صرف 

صبحانه بود توسط نیروهای امریکایی هدف قرار گرفته و کشته شده است.
مبارزه  امور  کارشناسان  از  نقل  به  نیز  نیوز،  ان.بی.سی  امریکایی  همچنین شبکه 
با تروریسم اعالم کرد: الحسینان 46 ساله که دارای تابعیت کویتی است یکی از 

رهبران نسل دوم القاعده به شمار می رود.
ایمن  جای  به  الحسینان  که  بودند  داده  احتمال  پیشتر  کارشناسان  این  همچنین 

الظواهری، رهبر شبکه القاعده مسوولیت های وی را بر عهده بگیرد.
از سوی دیگر، طالبان پاکستان نیز با تایید این خبر اعالم کرد: در حمله هواپیماهای 
امریکایی در شمال غرب پاکستان به پناهگاهی در منطقه وزیرستان که یکی از 
مناطق قبیله یی در نزدیکی مرزهای پاکستان با افغانستان به شمار می رود ابو زید 

و 10 تن دیگر از همراهانش کشته شدند.
بنا به گفته این منابع ابوزید، جانشین ابویحیی اللیبی چند روز قبل از کشته شدنش 

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

القاعده را ضرری بزرگ برای القاعده خوانده بود.

خونړی  هم  ژمی  څنګ  تر  ستونزو  نورو  د  افغانانو  پر  کال  هر 
تېرېږي.

سږکال بیا افغانستان د ژمي په درشل کې دی، په داسې حال کې 
د ژمي یخني خپله خوله لګوي، چې پر پالزمنې کابل سربېره د 
هېواد ډېرې سیمې په خپله غېږه کې زرګونه داسې ګډوال په رڼو 
ځمکو لري، چې نه سرپنا لري او نه هم له یخنۍ پرې د بچ کېدو 

ژمني توکي.
که څه هم چې له طبیعي پېښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې په 
کافي اندازه خوراکي توکي او نورې ژمنۍ مرستې یې زېرمه کړي؛ 
خو همدا اوس ډېری هېوادوال له یخنۍ رېږدي، د ژمي د سړو له 

السه یې نه شپه شپه وي او نه ورځ ورځ.
هېوادونو  ګاونډیو  له  حکومت  چې  دې  له  سره  وایي،  شننونکي 
څخه خپل هېواد ته د کډوالو د راستنېدو هڅې کوي؛ خو په کور 
له ګڼو ستونزو  راستانه شوي کډوال  او  بېځایه شوي  بیا  یې  دننه 

سره مخ دي.
شتون  نه  د  توکیو  ژمنیو  او  سرپنا  د  چې  هم  څه  که  کډوال  دغه 
په  یې هم  فقر  او  بېوزلي  بې کاري،  له ستونزې سره مخ دي؛ خو 

ستوني پښه ایښې ده.
کارپوهان په دې باور دي، چې حکومت تر اوسه د کډوالو د ستونزو 
د لرې کولو لپاره هېڅ اقدام نه دی کړی او که ورسره د حکومت 
تر  مو  هېوادوال  ډېری  ښایي  نو  ولري؛  دوام  همداسې  بېغوري 

شلېدلو خېمو الندې خپل ژوند له السه ورکړي.
پېښو شاهدان  افغانان د دغسې ډېرو  تېرو کلونو کې هم  په  ځکه 
ول. که څه هم چې حکومت اوس د مرستو د زېرمه کولو او ژمي 
ته د تابیا نیولو خبره کوي؛ خو کله چې د مرستو وخت شي بیا یې 

داړې چینګې وي.
شنناندي وایي، د دې پر ځای چې حکومت ژمي ته توکي زېرمه 
کړي لومړی دې په دغه په نس وږي او په سر لوڅ کډوال او بېځایه 
ځکه  کړي  سمبال  توکیو  ژمني  په  او  ماړه  نس  په  افغانان  شوي 
دغه  وړاندې  وخت  له  به  سره  زور  په  یخنۍ  د  چې  شته  اندېښنه 

کسان خپل ژوند له السه ورکړي.
حکومت ته په کار ده، چې له نړیوالو خیریه ادارو سره په ګډه او د 
دغو بېځایه شویو او هېواد ته د راستنو شویو کډوالو ستونزې جدي 

ونیسي.
نړیوالې ادارې ورسره مرسته کولو ته وهڅوي او دغه کډوال خپل 
ملت وبولي. دغه کډوال چې ډېری هغه یې له جګړه ییزو سیمو 
دي  شوي  راکډه  ته  سیمو  نورو  هېواد  د  او  کابل  پالزمېنې  څخه 
وایي، چې په ورځو ورځو په څلور الرو کې والړ وي؛ خو د ژمي په 
رابره کېدو سره ورته څوک کار نه ورکوي او هره ورځ بېکاره او په 

وږي نس کورونو ته ستنېږي.
اندېښنه دا ده چې د نړیوالو له یولس کلنو پرېمانه مرستو سره سره 
حکومت د دغو کډوالو او بېځایه شویو کورنیو غم ونه شو خوړالی 
او ستونزې یې حل نه کړې؛ نو په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه 
له افغانستانه په وتلو کې ده او یا ووځي څنګه به د دغو کډوالو او 

بېځایه شویو کورنیو ستونزې ختموي.
او د  په کار ده چې حکومت د دغو کورنیو په حال زړه وسوځوي 

ستونزو د لرې کولو لپاره یې جدي اقدامات وکړي.
حکومت ته الزمه ده چې په دې برخه کې له خپل ټول توان نه په 
ګټې اخیستنې سره هغوی ته ژمني توکي برابر کړي. همدارنګه 
شتمن او بډایه خلک او نړیوالې ادارې مسوولیت لري، چې د دغو 
یو  سره  السونه  وکړي،  هڅې  لپاره  کونې  خوندي  ژوند  د  افغانانو 
او  ورونه  له مخې خپل  ترحم  انساني  د  ټوله کې  په  او  ځای کړي 
هېوادوال وژغوري. کنه له هغې پرته به ساړه ژمي کې یوازې د دغو 
کسانو، چې د یخنۍ له امله خپل ژوند له السه ورکوي، له خپګان 

ښودلو او د افسوس کولو پرته بل څه ونشو کوالی.

پادشاه عربستان در پیامی با ابراز نگرانی نسبت به تالش برخی از گروه ها برای ضربه 
زدن به امت اسالم بر لزوم تالش برای ایجاد وحدت و اشاعه فرهنگ همبستگی 

میان مسلمانان تاکید کرد. 
عربستان  پادشاه  عبدالعزیز،  بن  عبداهلل  ملک  الخلیج،  اماراتی  روزنامه  گزارش  به 
در پیامی که روز شنبه امیر خالد الفیصل، امیر منطقه مکه مکرمه آن را به مناسبت 
قرائت  شهر  این  در  اسالمی  فقهی  مجمع  نشست  دور  یکمین  و  بیست  برگزاری 
کرد، اظهار داشت: برخی از کشورهای اسالمی در حال حاضر با تغییرات سیاسی 
و فرهنگی روبه رو هستند این در حالی است که در دیدگاه های مسووالن برخی از 
این کشورها نوعی ابهام و پیچیدگی وجود دارد و برخی نیز برای ضربه زدن به امت 

اسالم تالش می کنند. 
وی گفت: چیزی که ما را می ترساند تاثیرات برخی از این تغییرات بر ارزش های 

اسالمی ماست.
مشکالتی  خطرناکترین  از  یکی  فتنه ها  کرد:  خاطرنشان  همچنین  عربستان  پادشاه 
هستند که امروز بار دیگر همراه با تحوالت جدید جهان ظهور کرده اند و بزرگترین 
این خطرات فتنه تکفیری و طائفه ای است لذا باید با چنین فتنه های بزرگی روبه رو 

شده و مقابله کرد.
ملک عبداهلل بن عبدالعزیز در ادامه با تاکید بر اینکه اسالم از گذشته تاکنون قادر به 
حل مشکالت موجود در زندگی مسلمانان بوده بر لزوم ممانعت از ایجاد هر گونه 
تفرقه و تالش برای وحدت جهان اسالم و اشاعه فرهنگی همبستگی میان مسلمانان 

تاکید کرد.
در این پیام همچنین پادشاه عربستان برگزاری کنفرانسی را در خصوص همبستگی 
اسالمی با هدف حل و فصل اختالفات میان مسلمانان و مقابله با هر گونه فتنه های 

طائفه یی خواستار شده است. 

                 الجزیره        
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        خواجه بشيراحمد انصاری

  مذهبی انتقام جو:
و  بدوی  گروهی  عنوان  به  خوارج 
سرشار  قبیله یی،  فرهنگ  از  مشحون 
در  کثیر  ابن  بوده اند.  انتقام  روحیۀ  از 
ترور  حکایت  خویش  والنهایۀ  البدایه 
نموده  روایت  این طور  را  چهارم  خلیفۀ 
است: »روزي سه تن از خوارج هر یک 
عبدالرحمن بن عمرو کندی )عبدالرحمن 
و  تمیمی  عبداهلل  بن  برک  ملجم(،  بن 
و  نشسته  هم  با  تمیمی  برک  بن  عمرو 
آورده  یاد  به  را  نهروان  کشته گان جنگ 
که  می گفتند  آن ها  می خوردند.  غصه  و 
زنده گی  نهروان،  خوارج  مرگ  از  پس 
را  انتقام شان  باید  و  ندارد  معنایی  دیگر 
کوفه  به  ملجم  بن  عبدالرحمن  گرفت. 
به  شهر  آن  در  و  رفت  علی  پایتخت 
گروهی از خوارج سر خورد که نشسته 
را  نهروان  جنگ  کشته گان  یاد  و  بودند 
می نمودند. در همین اثنا زنی زیبا به نام 
قطام بنت شحنه وارد مسجد شد که پدر 
سوی  از  نهروان  جنگ  در  برادرش  و 
بودند.  سربازان علی )رض( کشته شده 
زن  آن  ملجم  بن  عبدالرحمن  که  زمانی 
را دید، عقل از دست داد و هدفی را که 
یاد  از  بود،  شده  کوفه  وارد  به خاطرش 
برد. ابن ملجم از قطام طلبگاری نمود و 
قطام بر او شرط گذاشت تا مهرش را سه 
کنیزی در  پرداخته، خادم و  هزار درهم 
اختیارش قرار داده و علی بن ابیطالب را 
به قتل رساند. ابن ملجم در پاسخ گفت 
که او اساسًا برای کشتن علی به کوفه آمده 
است. قطام و ابن ملجم ازدواج نمودند و 
آتش شهوت با سوز انتقام درهم آمیخت 
و برنامۀ مشترک شان جامۀ عمل پوشید. 
ابن ملجم گفت می روم در مسجد پنهان 
می شوم و زمانی که خلیفۀ چهارم وارد 
مسجد شد، بر او حمله می کنم؛ اگر او را 
کشتم و موفق به فرار شدم، انتقام خود 
را گرفته ام و اگر کشته شوم، آن چه نزد 

خداست، بهتر از این جهان است«.  
بن  علی  ترور  اصلی  انگیزۀ  که  می بینیم 
انتقامی که از  انتقام بوده است،  ابیطالب 
دو منبع آب می خورد؛ یکی عبدالرحمن 

بن ملجم و دیگرش قطام بنت شحنه.
نخستین  الراسبی،  وهب  بن  اهلل  عبد 
امیرالمؤمنین خوارج، در شعری که خود 
چنین  را  انتقام  جاهلِي  مبداي  سروده، 

نهادینه ساخته است:
»أنا بن وهب الراسبی الشاری
أضرب فی القوم ألخذ الثـأر« 

به این معنی که: من عبداهلل فرزند راسبی 
هستم که روحم را به خداوند فروخته ام 
انتقام  گرفتن  به خاطر  دشمنم  با  و 

می جنگم. 
را  عفان  بن  عثمان  قاتالن  کثیر  ابن 
خوارج مي داند. عمرو بن حمق یکي از 
همین خوارج است که وارد خانۀ عثمان 
بن عفان شده، بر سینه اش نشست و بر  
او نُه ضربه وارد نمود و سپس گفت: سه 
ضربۀ آن را به خاطر خدا وارد آورده ام و 
انتقامي که  شش ضربۀ دیگر را به خاطر 

بر ضد او در سینه داشتم. 
رهبران  نماینده گان،  اظهارات  و  اخبار 
اهمیت  بیانگِر  نیز  طالبان  و سخن گویاِن 
به  گروه  این  استراتژِی  در  انتقام جویی 
انگیزه های  از  انتقام  شمار رفته و غریزۀ 
معاصر  خوارِج  جنگی  فعالیت های  مهم 
افغانستان و کشورهای خاورمیانه به  در 

انتقامِی  عملیات  اخبار  می آید.   حساب 
آن ها که شب و روز به گوش ما رسانیده 
عیدی  پیام  که  آخرین شان  در  می شود، 
امسال  فطر  عید  مناسبت  به  مالعمر 

مي باشد نیز سخن از انتقام رفته است. 
پیامبر  هدایاِت  و  زنده گی  به  هرگاه 
اسالم نگاهی بیافگنیم، جایی برای انتقام 
عم  حمزه  که  حالی  در  یافت.  نخواهیم 
و  گردید  انتقام  انگیزۀ  قربانی  پیامبر 
جگرش را مکیدند، او نه حرف از انتقام 
زد و نه دست به انتقام یازید. اسالم میان 
خطی  بغض،  و  حب  روانی  انگیزه های 
فاصل کشیده و مخالف آمیختِن اهداف 

دین با انگیزه های شخصی است. 

  بي نوایانی عقده مند:
و  بینوایان  میان  از  نخستین  خوارج 
نمودند.   بلند  سر  جامعه  گرسنه گان 
آن  پیروان  نمود،  اسالم ظهور  زمانی که 
یا از فرزندان قریش تشکیل شده بود که 
مردمی تجارت پیشه و جهان دیده بودند و 
یا آن که مربوط به اوس و خزرج بودند 
باغ داری شهرت  و  زمینۀ زراعت  که در 
بودند  برده گانی  این که  یا هم  و  داشتند، 

ایران، مناطق  از  جهان دیده و متمدن که 
افغانستان امروزي، حبشه، مصر، جوامع 
افریقایی و سایر نقاط به جزیره عربستان 
اسالم،  سایۀ  در  که  بودند  شده  آورده 
به رهبری جوامع و ثروت و مقام  خود 
یافتند. قرآن کریم خود در سوره  دست 
از سفر  تجارت  یک صدوششِم خویش 
تجارت  سفر  و  »رحلۀالشتاء«  زمستاني 
نیکي  به  قریش  »والصیف«  تابستاني 
طبقات  سوی  آن  در  است.  نموده  یاد 
اجتماعی یاد شده، قبایل بیابان گردی قرار 
داشت که فهمی اندک از جهان داشته و 
شتر  و  خیمه  در  هست وبود شان  تمامی 
ایمان  یا  گروه  این  می گردید.  خالصه 
مسلمان  دیر  خیلی  آن که  یا  و  نیاوردند 

می دیدند  که  همین  قبایل  این  شدند. 
اجتماعی،  علمی،  فرهنگی،  اوضاع 
قریشی های مسلمان،  نظامی  و  اقتصادی 
اوس، خزرج و سایر مسلماناِن پیشین در 
اثر انقالب پیامبر به مراتب بهتر گردیده 
است بخل، حسد، عقده و کینه وجودشان 
را فرا می گرفت و چون بمبی هر لحظه 
و  گرسنه گی  می گردید.  انفجار  آمادۀ 
تنگ دستی از یک سو، خشکی و خشونت 
صحرا از سوی دیگر، دوری از فرصت ها 
و منابع آموزش از دیگرسو و بهتر شدِن 
اوضاع زنده گی مسلماناِن پیشین در برابر 

قبایل  به  مربوط  اساسًا  که  ایشان  چشم 
انفجاری  برای  را  فضا  بودند،  دیگر 
این  باالخره  مي ساخت.  آماده  تمام عیار 
فعل و انفعال اجتماعي در کورۀ سوزان 
جزیرۀالعرب  جنوب  و  نجد  صحراهاي 
انفجاری شد  به  منجر  سرعت گرفت و 
که صدای مهیِب آن از پشت دیوار تاریخ 
لحظۀ  آري!  می رسد.  گوش  به  هنوز  تا 
صفر فرا رسید و عناصری خشک دماغ، 
متکبر، جنگ جو، نادان، متهور، متعصب، 
سمارق  چون  زاهد  و  بي نوا  ماجراجو، 
که  ریختند  را  طرحی  و  برافراشتند  سر 
به نام خوارج شهرت حاصل نمود و تا 
امروز، روح اسالم و قلب تمدن انساني 

را می آزارد. 

میدیا از قول قوماندان گفت: زمانی که راکت اصابت کرد، ذخیرۀ تیل شهر اسعدآباد 
به حدی  آتش سوزی  این  و  آتش گرفت  نیز  اسلحه فروشی  دکان های  از  یکی  و 

شدید بود که تا چندساعت هیچ نیرویی توانایی نجات قربانیان را نداشت.
تجسس ما دربارۀ چه گونه گی حادثه جریان داشت، ولی پی بردن به حقیقت کار 
کنجکاوِی  بودند،  آن حالت که همه هیجانی و عصبی  در  بود؛ خصوصًا  مشکل 
انعکاس  زودتر  هرچه  انفجار  خبر  باید  دیگر،  از طرف  و  نبود  امکان پذیر  بیشتر 
می یافت. ما باید کنر را به قصد پاکستان ترک می کردیم. با چند تن از مسوولین 
شفاخانه ها و کلینیک های مقیم چغه سرای گفت وگو کرده، از اهالی یي که دورترک 
از بازار به کندن قبرها برای دفن قربانیان مشغول بودند، پرسش نموده، آن جا را 
از  بعد  ارقام دست داشته را ترتیب داده و باالخره  ترک کردیم. ما چند خبرنگار 
بررسی دقیِق آن به این نتیجه رسیدیم که حداقل در حادثۀ بازار چغه سرای، هزار 
تن کشته و زخمی شده اند و این رقم دقیق ترین احصاییۀ دست داشتۀ ما بود که آن 

را اعالن کردیم.
انتشار دادیم،  انفجار کنر را  اپریل به پشاور رسیدیم و خبر  حوالی شام روز 21 
ولی از ذکر راکت اسکاد خودداری نمودم؛ زیرا هنوز برایم ثابت نگردیده بود که 
بودم  افغان  یگانه خبرنگار  منفجره. چون  مواد  انفجار بمب و  یا  آیا راکت است 
که از کنر برگشتم، بنابران شام همان روز یکی از همکاران نزدیک پیتر تامپسن، 
سفیر ایاالت متحدۀ امریکا نزد مجاهدین، برایم تلیفون نموده چنان وانمود کرد که 
از واشنگتن حرف می زند و می خواهد راجع به انفجار کنر، اخبار موثق به دست 
بیاورد. من آن چه برای رادیوها گفته بودم، به او نیز گفتم و از این که برایم ثابت 
نشد که راکت اسکاد است، آن ها را نیز مطلع ساختم. اگرچه نام برده اظهار نمود 
که آن ها از مقامات کنر خواسته اند تا بقایای راکت اسکاد را نگه دارند؛ ولی من 
گفتم که خودم آن را ندیده ام و بنابران تا زمانی که ثابت نگردد، فقط می گوم انفجار 

رخ داده است.
عنوان  زیر  کتابش  در  افغانستان،  سابق  صدراعظم  شرق،  محمدحسن  داکتر 
»کرباس پوش های برهنه پا« نیز به انفجار کنر اشاره نموده و آن را یکی از جنایات 
حکومت داکتر نجیب اهلل خوانده و گفته است که راکت اسکاد باالی مردم بی دفاع 
فیر شده است. ولی او از دادِن توضیحات خودداری کرده و شواهد و اسنادی را 

در زمینه تذکر نداده است.
ابالغیه صادر کرد و حادثه  نیز  دفتر ریاست جمهوری حکومت موقت مجاهدین 
ابالغیۀ  نمود. در  به شدت محکوم  این عمل را  را اصابت راکت اسکاد خواند و 
به کشتار  دست  اخیراً  کابل  حکومت موقت ذکر شد: »رژیم ملحد و کمونیست 
زنان و  اطفال،  بزرگ  تعداد  آن  افغانستان زده که در  بیرحمانۀ مردم  دسته جمعی 
بشهادت  روسی  سکد  میزایل  توسط  را  شهرها  و  ده نشین  سن رسیدۀ  اشخاص 
می رساند. رژیم ملحد و کمونیست کابل و دست نشاندۀ بیگانه به روز 31 حمل 
سرکانو  و  بارآباد  قریۀ  کنر،  والیت  مرکز  اسدآباد   1991 اپریل   20 مطابق   1370
نتیجه، اضافه از  ولسوالی سرکانو را هدف میزائیل سکد روسی قرار داده که در 
و  شهید  مسن  اشخاص  و  زنان  اطفال،  از  اعم  اسدآباد  بی گناه  مسلمان  تن   350
اضافه از هفت صد تن شدیداً مجروح گردیده و صدها منزل مسکونی و دکاکین از 
بین رفته و ده ها مسجد منهدم شده است. چنان که رییس دولت اسالمی افغانستان 
بارها در بیانیه های شان قتل اطفال، زنان و افراد مسن را نکوهش کرده و از آن منع 
فرموده اند، اما رژیم کابل بدون آن که در منطقۀ جنگ باشد، به هم چو اقدام دست 

می زند.
علیه  کابل  رژیم  بهانۀ  و  غیرانسانی  اقدام  این  افغانستان،  اسالمی  دولت  ریاست 
مسلمانان افغانستان را شدیداً نکوهش کرده اخطار می دهد که از هم چو اقدامات 

وحشیانه و غیرانسانی خود جداً خودداری نماید.
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موضوعاتی  از  علمی  عرصه های  در  بشریت  پیشرفت 
است که ذهن منطق گرای انسان شاید کم تر بتواند آن 
اما  بزند.  گره  ادبیات  جادوی  و  پرسحر  دنیای  با  را 
قلم های  بر  تکیه  با  که  بوده اند  نویسنده گانی  همیشه 
توان مندشان، پیشگامانه قدم برداشته و چشم اندازی نو 

را به ذهن کتاب دوستان هدیه کرده اند.
»نیل آرمسترانگ«، اولین انسانی که به ماه قدم گذاشت 
و با سفر رویایی خود، منبعی برای خلق آثار الهام بخش 
آذرماه( در   9( پیش  نویسنده گان شد، چند روز  برای 

ساله گی   82 سن 
بهانۀ   به  درگذشت. 
شخصیت  این  مرگ 
به  نگاهی  برجسته، 
آثار  معروف ترین 
دنیای  تخیلی  ـ  علمی 

ادبیات می اندازیم:
نوشتۀ  زمان«  »ماشین 
»اچ.جی. ولز« اولین بار 
در سال 1895 به چاپ رسید و به همین دلیل، یکی از 
قدیمی ترین کتاب های ژانر علمی ـ تخیلی لقب گرفته 
است. »ولز« کتاب معروفش را دربارۀ  مخترعی آماتور 
سفر  زمان  در  می شود  موفق  که  درآورده  نگارش  به 

کند.
»2001؛ ادیسۀ فضایی« نوشتۀ »آرتور سی.کالرک« یکی 
فضایی  به سفرهای  که  است  ادبی  آثار  مطرح ترین  از 
توسط  اقتباسی  فیلم  ساخت  واسطۀ  به  و  پرداخته 
یافت.  بین المللی دست  به شهرتی  »استنلی کوبریک«، 

بعدها سه جلد دیگر به اثر »سی.کالرک« افزوده شد: 
 :3001« و  سه«  اودیسۀ   :2061« دو«،  اودیسۀ   :2010«
اودیسۀ نهایی« که دو قسمت نهایی این چهارگانه هنوز 

مورد اقتباس تصویری قرار نگرفته اند.
»فارنهایت 451« نوشتۀ »ری بردبری« که چندماه پیش 
با این  ادبیات خداحافظی کرد،  برای همیشه از دنیای 
کتاب تا ابد در یادها ماندگار خواهد بود. این کتاب که 
داستان  یک  به صورت   1951 سال  در  اولین بار  برای 
بلند به چاپ رسید، بعدها مورد اقتباس سینمایی قرار 

گرفت.
یکی  ونه گات«  »کورت  نوشتۀ   »5 شماره  »سالخ خانۀ 
که  است  امریکایی  نویسندۀ  این  آثار  معروف ترین  از 
در حوزۀ علمی ـ تخیلی جزو آثار کالسیک محسوب 
می شود. بمباران در شهر درسن در دوران جنگ جهانی 
دوم و نگاه به شرایط وخیم انسانی در زمان جنگ های 
ونه گات   1969 سال  رمان  اصلی  موضوع  ویرانگر، 

هستند.
»بازی اندر« نوشتۀ »اورسون اسکات کارد«؛ داستان اندر 

7 ساله یي که توسط دشمنان محاصره می شود و آخرین 
امید زمین محسوب می شود، دست مایۀ رمان معروف 
اندر«  »بازی  تخیلی  ـ  علمی  اثر  است.  کارد  اسکارت 

بعدها تبدیل به فیلم سینمایی موفق شد.
»1984« نوشتۀ  »جورج اورول«. نمی توان از ژانر علمی 
ـ تخیلی سخن گفت و به شاهکار جورج اورول اشاره 
نکرد. »1984« از کتاب هایی است که هر کتاب دوستی 
از شاهکارهایی  و  به خواندنش می داند  ملزم  را  خود 
است که تاثیر آن تا ابد در ذهن خواننده خواهد ماند. 
از مرگ در  اورول یک سال پیش  تاریکی که  تصویر 
»1984« خلق می کند، به طور کنایه آمیزی درباره آیندۀ 
دهشت ناک جهان نوشته شده،  اما به طرز خنده داری به 

جوامع امروز بشری شباهت دارد.
هم چون  نیز  هاکسلی«  »آلدوس  دلیر«؛  جدید  »دنیای 
خالق »مزرعۀ حیوانات« در رمان خود به تصویر دنیایی 
تکنولوژی،  پیشرفت علم و  آرمانی می پردازد که  ضد 

الیه های ترسناکی را به زنده گی بشر افزوده اند. 
منبع: ایسنا

شخصیت  فرانسه،  ادبیات  در  »مِگره«  که  نیست  شک 
کمیسر،  یک  مقام  در  او  انسانِی  مشی  اما  نام داری ست. 
مِگره  این  می گوید  خود  با  خواننده  که  گونه یی ست  به 
باالتر از یک قهرمان داستان پولیسی ست. او انسانی ست 
در  فقط  فرانسه اش خواند.  ادبیات  که می شود جوان مرد 
پِی این نیست که مجرم را به تله بیاندازد، ُمچش را بگیرد 

و بعد پِی کارش برود.
در بین رمان های مربوط به ادبیات پولیسی، کمیسر مگره 
شده اند  باعث  همان ها  که  دارد  خاصی  ویژه گی های 
بلژیکی، مشهور  بزرگ  نویسندۀ  ژرژ سیمنون،  رمان های 
کمیسر  گیرند.  قرار  استقبال  مورد  اندازه  این  تا  و  شوند 
برخالف  مثاًل  یا  می آید عصبانی شود.  پیش  کم تر  مگره 
کارآگاهان بزرگی مثل هرکول پوآرو یا شرلوک هلمز، او 

ازدواج کرده و به همسرش عالقۀ خاصی دارد.
از  اما  ندارد.  سیمنون حضور  ژرژ  رمان های  همۀ  در  او 
و  سرزنده  شخصیتی  رمان ها  اغلب  در  شد،  خلق  وقتی 
در عین حال نگران و مهربان دارد. او می تواند عاطفه اش 
مِگره  باشد.  مهربان  مردم  با  و  دهد  نشان  با صداقت  را 
در رمان های اول سیمنون آدم ساده یي ست. اما به تدریج 
رشد  ُمهر ه یي  وجودش  در  می شود.  تحول  دست خوش 
می کند که آدم ها را به او می کشاند. رمان  »مشتری شنبه ها » 
مدت ها  دائم الخمر  و  رنج دیده  مردی  است.  این طور 
کمیسر مگره را تعقیب می کند تا با او درد دل کند. برای 
این کار شنبه ها همیشه به ادارۀ او می رود و به تدریج به 

مشترِی شنبه ها تبدیل می شود.
برسد،  خانه اش  به  مگره  آن که  از  قبل  شبی  آخر  دست 
به آن جا می رود و قبل از شام نقشه اش را با او در میان 
پالنشون  دارد.  نام  پالنشون  لئونار  مرد  این  می گذارد. 
او  به زنده گی  با مردی دیگر که  را  می خواهد همسرش 

رخنه کرده، بکشد.
درگیر  پاریس  که  می شود  طرح  زمانی  مسأله  این 
با  است.  آن  مشغول  مِگره  و  زنجیره یي ست  سرقت های 
نقشه اش  از  را  مرد  آن  بخواهد  بی آن که  مگره  حال  این 
کند.  تلیفون  او  به  روز  هر  می گوید  فقط  کند،  منصرف 
مرد دو روز به مِگره تلیفون می کند. بعد دیگر نمی کند. 
مگره نگران می شود. جست وجوهایش را شروع می کند. 
مرد  آن  می فهمد  می زند.  سر  رستورانت ها  و  کافه ها  به 
گم و گور شده است. دست آخر توطیۀ پلیدی را در خانۀ 
آن  هم راه  به  پالنشون  همسر  می کند.  کشف  مرد  همان 

مرد، او را سر به نیست کرده اند.
به  که  است  شهوت  و  آز  این  هم،  شنبه ها   در  مشتری 
خون ریختن می انجامد. زن قانع نیست. مرد هم از روی 
زیاده خواهی عادت کرده به دست درازی. هر دو برای یک 

زنده گی نو، دست به قتل مردی می زنند که تصور می شود 
مزاحم است.

سیمنون تمام رمان را در خیابان های سرد و مه آلود پاریس 
می گوید.  پاریس  خیابان هاي  و  کافه ها  از  می برد.  پیش 
را  مِگره  دل مشغولی  تا  می سازد  نگرانی  و  دلهره  فضای 
بهتر نشان دهد. سیمنون در این رمان، اصرار عجیبی به 
تعمد  سر  از  البته  که  دارد،  پاریس  خیابان های  توصیف 
است. پاریس همیشه در رمان های او ملموس بوده است. 
خودش به یک شخصیت بدل شده است. شاید برای این 
است که بگوید عجیب نیست در پاریس با آن جاذبه هایش 
کسی هم پیدا می شود که با دوز و کلک، زن و زنده گی را 
از دست یکی دیگر دربیاورد و بعد قصد جانش را بکند.

 
دیگر  با  هم  عمده  تفاوت  یک  رمان  این  در  مِگره 
او  ُخردسالي هست.  دختر  رمان،  در  دارد.  پرونده هایش 
دختر پالنشون است. تمام دل خوشی این پالنشون، همین 
با  مرتبط  نوعی  به  که  از همۀ کسانی  است. مگره  دختر 
اما هیچ وقت  قضیۀ قتل هستند، پرسش و پاسخ می کند. 
با این دختِر خردسال رو در رو نمی شود، هرچند ممکن 
است اطالعاتی داشته باشد که قطعًا دارد. علتش در این 
اوالددار  هیچ وقت  همسرش  و  مگره  کمیسر  که  است 
را  رمان هاش  این  اغلب  که  زمانی  هم  سیمنون  نشدند. 
می نوشت، طفلي نداشت. چون وقتی با زن اولش ازدواج 
کرده بود، او نمی خواست فرزند داشته باشند. سیمنون هم 
کند  موقعیتی خلق  نمی خواست در رمان هاش  هیچ وقت 

که مگره با کودکان رودررو شود.
و  دل شوره  نوعی  راه  از  هم  این بار  مگره  حال،  این  با 

انسانی  غریزۀ  به  نابش  ایمان  و  از یک طرف  دل واپسی 
از طرف دیگر، جنایت را کشف می کند. او به تجربه این 
را فهمیده است که عقده های انسانی در زنده گی روزمره 
سر باز می کنند و دست آخر به خشونت و جنایت کشیده 
می شوند. در داستان های پولیسی اغلب این زیاده خواهی 
بوده که مسبب قتل شده. در  مشتری شنبه ها  هم این آز 
قانع  زن  می انجامد.  ریختن  به خون  که  است  و شهوت 

به  کرده  عادت  زیاده خواهی  روی  از  هم  مرد  نیست. 
دست درازی. هر دو برای یک زنده گی نو دست به قتل 
هرچند  است.  مزاحم  می شود  تصور  که  می زنند  مردی 

وقتی جنایت آشکار می شود، آن زن و مرد چنان نفرتی 
سقف  یک  زیر  هیچ وقت  انگار  که  می کنند  پیدا  هم  از 

نبوده اند. 

  دربارة ژرژ سيمنون:
 George Joseph( سیمنون  کریستین  ژوزف  ژرژ 
فبروري سال 1903  در 12   )Chiristian Simenon

در شهر لیژ )Liége( بلجیم به دنیا آمد و در شب چهارم 
سپتمبر 1989 در شهر لوزان سویس، هنگامی که درخواب 

بود، از دنیا رفت.
بود.  بیستم  قرن  نویسنده گان  پرکارتین  از  یکی  سیمنون 
وی عادت داشت ساعت چهار صبح از خواب بیدار شود 
و شروع به نوشتن کند. این کار را تا ظهر ادامه می داد و 
بقیۀ روز را استراحت می کرد. به این ترتیب، می توانست 

در هر روز 60 تا 80 صفحه مطلب بنویسد.
رمان   150 رمان،   200 از  بیش  بر  است  مشتمل  او  آثار 
کوتاه، یک سناریو برای باله، چندین جلد زنده گی نامه )که 
نخستیِن آن ها با عنوان خاطرات خودمانی در 1981 منتشر 
شد(، مقاالت بی شمار و تعداد زیادی رمان عامه پسند که 
نام  دوجین  یک  با  و  درآمد  کسب  برای  صرفًا  را  آن ها 
مستعار نوشته است. اما شهرت وی به واسطۀ 75 رمان و 
28 داستان کوتاهی ست که کمیسر مگره، قهرماِن آن هاست. 
نخستین این رمان ها با نام »Pierr Le Letton« در سال 
 Maigret( 1931، و آخرین آن ها مگره و مسیو چارلز

Mr. Charles &(، به چاپ رسیدند. 
 www.persianpersia.com :منبع

سال چهارم y شمارة نه صد و پنجاه و دوم y دوشنبه 20 آذر/قوس y 1391 10 دسمبر 2012

ژرژسیمنون،کمیسرمگره
وجنایتزیادهخواهانپاریسی

نگاهی به معروف  ترین رمان های 
علمی ـ تخیلی دنیای ادبیات

5 www.mandegardaily.com

در بین رمان های مربوط به ادبیات پولیسی، کمیسر مگره ویژه گی های خاصی دارد که همان ها 
بزرگ بلژیکی، مشهور شوند و تا این اندازه مورد باعث شده اند رمان های ژرژ سیمنون، نویسندة 

استقبال قرار گیرند. کمیسر مگره کم تر پیش می آید عصبانی شود. یا مثاًل برخالف کارآگاهان بزرگی 
مثل هرکول پوآرو یا شرلوک هلمز، او ازدواج کرده و به همسرش عالقة خاصی دارد
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تحلیلگران:

دشمننیازبهتقسیمبندیندارد

طالبانمعصوم...
باشد  شناخته شده  خوبی  به  باید  امروز  شماست،   
گروه  این  که  کسانی  دست کم  یا  و  فرماندهان  و 
خوبی  به  می کنند،  سازمان دهی  و  مدیریت  را 
آن  از  هم  این صحبت ها  این که  یا  و  باشند  معلوم 
حرف هایی ست که به مفت کسی نمی خرد و معلوم 
نیست بر کدام اساس و کدام شواهد و قراین استوار 
است. اگر حالت اول را درست در نظر بگیریم، باید 
امروز بعد از این صحبت ها جناب آقای کرزی در 
روشنی یک شناخت دقیق، طالبانی که از نظر ایشان، 
همدردی   قابل  و  هستند  رنجیده  دولت  از  فقط 
مي باشند را به ملت نشان دهد و آن ها هم با برداشته 
سوی  از  دوستی  دست  شدِن  دراز  و  موانع  شدِن 
ملت افغانستان، نرمش و انعطاف پذیرِی خویش را 

به نمایش بگذارند.
هستیم،  آن  شاهد  ما  و  یافته  که حقیقت  آن چه  اما 
کرزی  آقای  جناب  ادعای  بتواند  که  نیست  چیزی 
یا  و  مفهوم  صحبت ها  این  و  برساند  اثبات  به  را 
به  نزدیک  تیوریسین های  این که  جز  ندارد  پیامی 
به  نزدیک  حلقات  میان  در  و  ارگ  در  که  طالبان 

ریاست جمهوری جابه جا شده اند، هر بار با ساختن 
و پرداختِن سناریوهایی از این دست در صدد استند 
تا هم چنان مسالۀ طالبان را پیچیده تر از آن بنمایانند 
یافت؛  آن  برای  منطقی  و  درست  راه حل  بتوان  که 
چرا که بودن یا نبودِن خیلی از این بزرگواران فقط و 
فقط در گرِو بودن و هستی داشتِن جریان و معضلی 
هویت شان  آن قدر  که  طالبانی  است؛  طالبان  نام  به 
هم  رسمًا  خود  اگر  که  مانده  پیچیده  و  ناشناخته 
آقای  مثل  کسانی  کردیم،  را  کار  فالن  ما  بگویند 
بی گناه  آن ها  نه  مي گویند  کرده  دفاع  رییس جمهور 
اند و کساِن دیگری از پاکستان یا دیگر کشورهای 
مبارک  چهرۀ  کردِن  مخدوش  جهت  در  همسایه 
طالباِن  این  اما  هستند!!  رنج دیده  طالباِن  معصومِ  و 
رنج دیده و فقط ناراضی که نه دشمِن مردم هستند 
و نه می خواهند خاری به پای این ملت بخلد، کجا 
هستند تا ندا بلند کنند و نگذارند به نام آن ها جنایاتی 

تا این حد هول ناک سازمان دهی و تطبیق شود؟
وجود  سوم  نوع  از  طالبان  اگر  می رسد  نظر  به   
از  زمزمه هایی  ما  به حال  تا  بدون شک  می داشت، 
و  دوستی  صلح  دست  و  می شنیدیم  آن ها  سوی 
افغانستان،  دولت  و  عالی صلح  صلح طلبی شورای 

هر بار خالی نمی ماند و به قطع نمودِن آن هر بار به 
بهانه یی اقدام نمی شد. 

آقای  جناب  آن که  به  توجه  با  این جاست  پرسش 
در  آن ها  موضِع  و  پاکستان  مسالۀ  هنوز  کرزی 
افغانستان  ملت  نظر  از  را  طالبان  از  حمایت  قبال 
طالباِن  این که  به  توجه  با  و  می داند  سوءظن  یک 
است  محال  کرزی صاحب  عالقۀ  مورد  و  محبوب 
که ندانم کاری یي از نوِع سوءقصد به جان مقام های 
در  پیشرفتی  هیچ  دهند، چرا  انجام  را  کشور  عالی 
مورد مصالحه با طالبان و یا روشن شدِن هویت آنان 
صورت نمي گیرد؟ بلکه دیده مي شود هر روز این 
بازی پیچیده تر مي  گردد تا جایی که می توان ادعای 
آقاي کرزی را مبنی بر وجود طالبانی با مشخصات 
نوع سوم، افسانه و خیالی واهی دانست و آن را یک 
استراتژی از سوی تیوریسین های نزدیک به طالبان 
قلمداد کرد که برای موجه جلوه دادِن دست کم یک 
چهره از هزار چهرۀ طالبان دانست که ممکن روزی 
آن چهره به کار آید و برای تعدیل افکار عمومی و 
به  نسبت  مردم  که  و خشمی  کردِن حساسیت  کم 

آن ها دارند، بتوان از آن سود برد.

پیشازاتهاماسناد...
مکرر،  اتهامات  جای  به  که  خواسته  کابل  از   

اطالعات الزم را در اختیار این کشور بگذارد.
دولت  اگر  گفت:  پاکستان  خارجه  امور  وزیر 
یا  اطالعات  اتهامی،   گونه  هر  از  پیش  افغانستان 
به  بزدالنه  حمله  این  خصوص  در  که  شواهدی 
رییس عمومی امنیت ملی افغانستان دارد، در اختیار 
دستور  به صدور  نسبت  و  بگذارد  پاکستان  دولت 
برای تحقیق در مورد هرگونه کوتاهی در تمهیدات 
افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  رییس  برای  امنیتی 

اقدام کند، آنگاه درست عمل کرده است.

که  است  آمده  پاکستان  خارجه  وزارت  بیانیه  در 
دولت این کشور آماده است تا در خصوص تحقیق 
افغانستان  دولت  به  جنایتکارانه  اقدام  این  درباره 

کمک کند.
کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که 
دولت افغانستان این حمله را که خبرهای زیادی به 
با  را  آن  و  کرد  قلمداد خواهد  داشته جدی  دنبال 

دولت پاکستان مطرح می کند.
پاکستان حمله انتحاری به اسداهلل خالد را به شدت 
محکوم کرده و گفته به همکاری با دولت افغانستان 

برای مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. 

          ناجیه نوری

رییس جمهور کرزی با دسته بندی طالبان به سه گروه، 
در تالش توجیه آزادسازی آن ها از بند و برائت  دادن 

خودش می باشد.
بیان  با  استادان دانشگاه  از آگاهان سیاسي و  شماري 
این مطلب تاکید مي کنند، کساني که خالف منافع ملي 
و حکومت مشروع و قانوني افغانستان عمل می کنند، 
ملي  دشمنان  آن ها  ندارند؛  تقسیم بندی  به  نیازی 

محسوب می شوند.
به باور آنان، هر کسي که در برابر مردم و منافع ملي 
افغانستان اقدام مي کند، شورشي است و باید جلوِ او 
ناراضی  که طالب  نمي کند  تفاوت هم  و  گرفته شود 
استخبارات کشورهاي  از سوي  که  طالبی  یا  و  باشد 

دیگر حمایت مي شود.
خود،  شنبۀ  روز  اظهارات  در  کرزی  رییس جمهور 
برای  تقسیم کرد: »طالبانی که  به سه دسته  را  طالبان 
کار  همسایه  کشورهای  استخباراتی  سازمان های 
می کنند، طالبانی که زیر کنترل سازمان های اطالعاتی 
در  و  هستند  دیده  رنج  که  طالبانی  و  هستند  جهان 

مقابل دولت ایستاده اند.«

مي گوید:  نظامی،  مسایل  آگاه  کوهستاني  جاوید  اما 
»طالبان چهار دسته اند: طالباني مانند مال عمر و حقانی 
مي شوند؛  رهبري  پاکستان  استخبارات  سوي  از  که 
طالباني که از سوي القاعده حمایت مي شوند؛ طالباني 
آقا، عبدالسالم ضعیف و  اکبر  مانند مال متوکل، سید 
امثال آنان که از انگلیس ها دستور مي گیرند و طالباني 
رنج دیده  و  آزرده خاطر  رییس جمهور،  گفتۀ  به  که 

هستند.«
به باور کوهستانی، هدف کرزي از این گفته ها، فشار 
وارد کردن بر طالبان بود تا از این طریق بتواند آنان 
را تحریک کند که طالبان افغان با هیچ شبکه، گروه و 

استخبارات جهاني رابطه ندارند.
این آگاه سیاسي اضافه کرد، هدف دیگر کرزي فشار 
وارد کردن به پاکستان بود؛ پاکستاني که کرزي و تیم 
براي  تا  کردند  تالش  بسیار  گذشته  سال  ده  در  او 
حفظ قدرت شان با این کشور کنار بیایند؛ اما سخنان 
او بیانگر این بود که مي خواست حکومت غیرنظامی 
آورد  فشار  آی اس آی  باالي  تا  کند  وادار  را  پاکستان 
که از حمایت طالبان دست بکشد و آنان را وادار به 

مذاکره نماید.
دانشگاه  استاد  هاشمي  طاهر  داکتر  حال،  همین  در 

دفع  و  طالبان  با  برخورد  مهم  مسالۀ  مي گوید،  کابل 
کردن خطرات آنان است؛ با گذشت ده سال هنوز یک 

تعریف مشخص از طالبان وجود ندارد.
مردم  برابر  در  که  کسي  هر  هاشمي،  داکتر  باور  به 
و  شورشي  مي کند،  اقدام  افغانستان  ملي  منافع  و 
اغتشاش گر است و باید در برابر او ایستاده گي صورت 
گیرد و تفاوت هم نمي کند که در زمرۀ طالبان ناراضي 
کشورهاي  استخبارات  سوي  از  طالباني که  یا  باشد، 

دیگر حمایت مي شوند.
این استاد دانشگاه، کساني که برخالف منافع  به گفتۀ 
ملي و خالف حکومت مشروع و قانوني کنونی عمل 
کنند، در جملۀ دشمنان ملي محسوب مي شوند و به هر 

دسته یی که مربوط  شوند، باید جلو آنان گرفته شود.
او تاکید کرد، در کشورهاي دیگر نیز چنین رخ دادهایی 
وجود داشته؛ اما آنان به جاي تعریف از این تروریستان، 

راه مبارزه با آنان را جست وجو کرده اند.
او افزود، در ده سال گذشته ثابت شده که پاکستان از 
نیز گفته  طالبان حمایت مي کند و حتا رییس جمهور 
که در پشت قضیۀ ترور نافرجام اسداهلل خالد پاکستان 
قرار دارد؛ اما با وجود آن هم به جاي فشار وارد کردن 
تقسیم بندي  به  و  مصالحه  و  مذاکره  به  پاکستان،  به 

طالبان به دسته هاي مختلف تاکید داریم.
داکتر هاشمي، هدف کرزي از این دسته بندي را جبران  
اشتباهات گذشته و یا هم قناعت دادن مردم تلقي کرده 
که  بگوید  مي خواهد  رییس جمهور  داشت:  اظهار 
با  یا هم مذاکره  مبارزه و  اند و  طالبان چندین دسته 

آنان مشکالتي دارد.
منطقه مي گوید:  آگاه مسایل  احمد سعیدي  همچنان، 
تشخیص  بتواند  که  البراتواري  ما  حاضر  حال  »در 
اما  نداریم؛  اند،  کدام ها  و خوب  بد  طالب  که  بدهد 
مشکل  و  مي جنگند  افغانستان  دولت  علیه  کساني که 

آفریني مي کنند، همه طالب هستند.«
او گفت که آقای کرزی با چنین اظهاراتی در تالش 
برائت دادن خویش از آزادسازی طالبان از بند می باشد؛ 
در حالی که طالب، طالب است و هیچ تفاوتی میان 

آنان وجود ندارد.
او تاکید کرد، از آغاز کار شوراي عالي صلح قتل و 
سیاست هاي  بنابراین  آغاز شده،  افغانستان  در  کشتار 
حکومت،  غلط  سیاست هاي  و  صلح  شوراي  غلط 
باعث شده تا افرادی مانند استاد رباني و اسداهلل خالد 

قرباني شوند.
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بهحقوقبشراحترام...
 برای تخطی از حقوق بشر فراهم شود.

افغانستان  حکومت  است:  گفته  اوشاکاس  ویگاداس 
مردم  تا  معیاری سازد،  را  این کشور  نظام عدلی  باید 

بتوانند به حقوق شان دسترسی داشته باشند.
آقای اوشاکاس ادامۀ نقض حقوق بشر و خشونت با 

زنان در افغانستان را یک مشکل جدی خواند.
وضعیت  خاطر  به  افزون  روز  نگرانی های  میان  در 
اروپا  اتحادیه  ویژۀ  نمایندۀ  افغانستان،  در  بشر  حقوق 
از حکومت افغانستان می خواهد به اصول پذیرفته شدۀ 

حقوق بشر احترام بگذارد.
ویگاداس اوشاکاس به رادیو آزادی گفت: نقض حقوق 

زن هنوز هم یک مشکل جدی در افغانستان است.
آقای اوشاکاس افزود که ضعف در ارگان های عدلی و 
قضایی افغانستان سبب شده است تا زمینه برای تخطی 

از حقوق بشر فراهم شود.
و  داریم  انتظار  افغانستان  حکومت  از  »ما  افزود:  او   
تشویق اش می کنیم تا به قوانین پذیرفته شدۀ بین المللی 
در بخش حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران 
احترام کند. این مکلفیت دولت افغانستان است تا این 
باعث  عدلی  نهاد  در  بگیرد. ضعف  نظر  در  را  اصول 
شده است تا مردم به خصوص زنان باالی این ارگان 

زیاد اعتماد نکنند.«
به  گفت:  افغانستان  برای  اروپا  اتحادیۀ  ویژۀ  نمایندۀ 
خاطر مشکالتی که زنان در افغانستان مواجه اند، زیاد 

نگران استند.
او روی بهبود وضعیت زنان در افغانستان تاکید کرده 
گفت: »ما به خاطر دریافت معلومات دوامدار در مورد 
این که زنان با مشکالت مثل تبعیض، اختطاف، تجاوز 
مضطرب  و  نگران  بسیار  مواجه اند،  قاچاق  و  جنسی 
استیم. این یک مشکل کلیدی است که مورد نظارت 
نهادهای داخلی و خارجی به شمول کمیسیون مستقل 
قرار  بین الملل  عفو  سازمان  و  افغانستان  بشر  حقوق 
دارد. یک هدف کنونی اتحادیه اروپا در افغانستان آن 
است تا از انکشاف های مثبت حمایت کند و وضعیت 

زنان را به سوی بهبودی سوق بدهد.«
خشونت علیه زنان در ماه های اخیر در کشور به طور 

روزافزونی گسترش یافته است.
نهادهای حقوق بشری از گسترش خشونت علیه زنان 

در افغانستان به شدت ابراز نگرانی می کنند.
اخیراً در والیت کاپیسا یک بانوی جوان از سوی افراد 
ناشناس در هنگام تطبیق برنامۀ واکسیناسیون، به قتل 

رسید.

پروندههایفساد...
عدلی  ارگان های  به  را  والیت  این  شهرداری   

وقضایی معرفی نمودند.
داکتر داوود شاه صبا والی هرات نیز چندی قبل 
از حکومت مرکزی  به دلیل کم کاری شهردار 

خواهان برکناری وی شده بود.
گفتنی است که این تنش ها درحالی میان ادارۀ 
محلی و شهردار هرات افزایش می یابد که پروژه 
داخل  سرک های  آسفالت  دالری  میلیون   15
مالی چند روزبعد  شهرهرات درحالی که سال 

پایان می یابد، تاکنون اجرا نگردیده است.

راههاینورستان...
والیت های  در  امنیتی  نیروهای  باید  که  گفت   
وجود  از  را  نورستان  راه های  کنر،  و  لغمان 

مخالفان مسلح پاک سازی نمایند.
در  مرکزی  حکومت  از  چندین بار  که  گفت  او 
نورستان خواستار کمک  راه های  بازکردن  زمینۀ 
محلی  پولیس  که  گفته اند  هم  مقام ها  و  شده اند 
را در جاده های کنر  و لغمان برای تأمین امنیت 

توظیف می نمایند.

جنگ  توان  والیت  این  در  طالبان  که  افزود  او 
و همواره  ندارند  امنیتی  نیروهای  با  را  جبهه یی 
با  آن ها  می اندازند؛  راه  را  چریکی  جنگ های 
اختیار  در  که  دوبردی  سالح های  از  استفاده 

دارند، نیروهای دولتی را هدف قرار می دهند.
دست  در  اطالعاتی  می گوید،  نورستان  والی 
دارند که نشان می دهد طالبان برنامه های کالنی 
را برای برهم زدن امنیت این والیت در بهار سال 
آینده روی دست گرفته اند؛ آن ها می دانند که با 

تصرف نورستان، اهداف استراتژیک خود را در 
والیت های بدخشان، پنجشیر و حتا کاپیسا و کنر 

دنبال کرده می توانند.
آقای نورستانی افزود که نورستان یکی از راه های 

عمدۀ تمویل مخالفان مسلح می تواند باشد.
او گفت که در حال حاضر به دلیل برف باری های 
جدی، فعالیت های دهشت افگنانۀ مخالفان مسلح 

در این والیت کاهش یافته است.
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په  فرانسې  د  شوې  ټاکل  چې  کې  حال  داسې  په 
په  خواوو  ښکېلو  ټولو  د  به  کې  پاریس  پالزمېنه 
په  او د سولې خبرو  افغان کشالې د حل  د  ګډون 
برخه کې د باور فضا د رامنځته کولو په اړه خبرې 
سیاسي  یوشمېر  او  شورا  عالي  سولې  د  وشې، 
ګټور  او  اړین  جوړول  غونډو  دغسې  د  شننونکي 

ګڼي.
اهلل  عطا  مولوي  مرستیال  شورا  عالي  د  سولې  د 
جوړېدونکې  کې  پاریس  په  چې  وایي،  لودین 
ښایي  او  شوي  غوښتل  خواوې  ټولې  کې  غونډه 
راتلونکیو  او د  یو بل سره د کتنو  له  تبادله،  د نظر 
ناستو د تفاهم لپاره په کې بحثونه وشي؛ خو وایي 

چې له اصلي اجنډا یې معلومات نه لري.
هغه وایي، له دې وړاندې هم په جاپان کې د سولې 
اړه غونډه شوې وه، چې د حکومت د سولې د  په 
حکومت  د  کې  په  ترڅنګ  طالبانو  او  شورا  عالي 

سیاسي مخالفو ډلو هم ګډون درلود.
هغه وایي، دا دویم ځل دی چې د بهرنیو څېړنیزو 
مرکزونو او انستیتونو له لوري د افغان سولې په اړه 
اپوزیسیون  حکومت  د  کې  غونډو  شویو  جوړو  په 

ګډون کوي.
ناستو  ټولو هغو  د  په خبره، دوی  لودین  د ښاغلي 
او  سولې  د  چې  کوي،  کلی  هر  او  مالتړ  بحثونو  او 
تفاهم لپاره زمینه برابروي او د افغان کشالې د  حل 

لپاره په کې هلې ځلې کېږي.
نوموړي زیاته کړه، که چېرې دا غونډې او بحثونه 

په کور دننه په هېواد کې جوړ شي ډېر اغېزمن به 
وي؛ خو وایي، دا چې اوس په بهر کې کېږي هم په 

نېک پال یې نیسي او هر کلی ورته وایي.
ویل کېږي، چې دې غونډې ته له قطره د طالبانو 
په استازیتوب مولوي شهاب الدین دالور او محمد 

نعیم، له حکومته د سولې د عالي شورا غړي معصوم 
ستانکزی او حاجي دین محمد، د حکومت مخالف 
احمدضیا  عبداهلل،  عبداهلل  ډاکټر  مشران  سیاسي 

مسعود او محمد یونس قانوني غوښتل شوي دي.
همدارنګه د ملي اېتالف غړی فضل الرحمن اوریا 
د  دوام  په  غونډو  پخوانیو  د  غونډه  دغه  چې  وایي، 
یوه شخصي مطالعاتو د انستیتوت له خوا جوړېږي، 
شخصي  په  هم  یې  ته  عبداهلل  عبداهلل  ډاکټر  چې 
د  نوموړی  چې  یې  وینا  په  خو  ورکړې؛  بلنه  ډول 
نورو سیاسي مصروفیتونو له امله نه شي کوالی په 

دې غونډه کې ګډون وکړي.
هغه وویل، دغه غونډه د نظر د تبادلې لپاره یو ښه 
ګام دی او د سولې خبرو ته د رسېدو لپاره دغسې 

ناستې مهمې دي.
دغسې  شي  کېدای  چې  زیاتوي،  اوریا  ښاغلی 
بدلې  خبرو  رښتینو  په  سولې  د  مهال  یو  ناستې 

شي.
وایي،  مژده  وحید  شننونکی  چارو  سیاسي  د 
د  افغانستان  د  بلکې  نه  سولې  د  غونډه  یاده  چې 
راتلونکې په اړه د ټولو ښکېلو خواوو د نظر د تبادلې 

لپاره جوړېږي.
هغه وایي، دا چې مختلف لوري د یو بل له نظریاتو 
خبرېږي؛ بې له شکه چې د سولې لپاره مهمه ده؛ 
پیلېږي مهمه دا ده چې  ځکه که د سولې خبرې 
نه یو  او نظر  باید یو د بل له دریځ  ښکېلې خواوې 

څه خبر وي.
د نوموړي په خبره، طالبان لېواله دي چې حکومتي 
او په افغانستان کې له نورو سیاسي ډلو سره خپل 
لېوالتیا پیل یې په قطر  او د دې  تبادله کړي  نظر 
او په  له پیله ښکاري  کې د یوه سیاسي استازولۍ 

دوام یې اوس د پاریس په غونډه کې ګډون کوي.
هغه وایي، طالبانو ته په کار ده چې له دې سیاسي 
استازولۍ ګټه پورته کړي او د پاریس په غونډه کې 
یې ګډون لومړی ځل نه دی بلکې له دې وړاندې 

یې د کیوټو په غونډه کې هم ګډون کړی و.
حکومت  افغان  چې  وایي،  مژده  وحید  ښاغلی 
قطر  د  دی،  هم  ال  او  و  الندې  اغېز  تر  پاکستان  د 
پروسه د پاکستان له منګلو وتلو او ورته د منلو وړ 

نه ده.
پروسه  دغه  چې  ویلي  پخوا  پاکستان  وایي،  هغه 
ځای  یوازینی  لپاره  خبرو  د  او  ده  نه  منلو  د  ورته 
د  عمر  محمد  مال  مشر  طالب  ځکه  دی؛  قطر 
اختر په مناسبت په خپل پیغام کې قطر ت ته په 
اشارې یادونه وکړه چې دوی اوس د خبرو لپاره یو 

سیاسي دفتر لري.
مرسته  په  المان  د  امریکا  وړاندې  کاله  دوه  کابو 
د  دفتر  سیاسي  یوه  د  ته  والو  وسله  کې  قطر  په 
او د دغه دفتر په پرانستې  پرانستې هو کړه وکړه 

سره د امریکا او طالبانو تر منځ خبرې پیل شوې.
پاتې  لرې  منګلو  له  پاکستان  د  چې  پروسه  دغه 
شوې وه، پاکستان پرې غصه شو او هڅه یې وکړه 

چې هغه ناکامه کړي.

والو  وسله  وروسته  اترو  خبرو  میاشتنیو  څو  له 
قطر  په  او  کړه  تورنه  مخۍ  دوه  په  امریکا  طالبانو 

کې د سولې پیل شوې خبرې یې وځنډولې.
د دغو خبرو له ځنډو د څو میاشتو په تېرېدو سره 
پیل  هڅې  نوې  سولې  د  پاکستان  او  افغانستان  د 
کړې، چې په روانه میاشت کې پاکستان نهه طالب 
خوشې  غوښتنه  په  شورا  عالي  د  سولې  د  مشران 
کړل او د نورو بندیانو د خوشې کېدو ژمنې یې هم 

وکړې.
سیاسي شننونکي وایي، چې د سولې خبرې هغه 
مهال بریالۍ کېدای شي، چې د پاکستان له منګلو 
لرې وي. په دې وروستیو کې ویل کېږي، چې د 
قطر  د  لېواله دي، چې  او طالبان  امریکا، حکومت 

پروسه له سره پیل کړي.

امریکا  ارتش  بلندپایۀ  افسر  یک  آنکه  از  پس 
به  افغانستان  در  امریکایی  سربازان  شد  مدعی 
نیات  دارای  »کودکان  دادن  قرار  هدف  منظور 
خصمانه« به دیده بانی پرداخته اند، سیاست های 
نظامیان امریکایی درخصوص تعیین اهداف در 

افغانستان زیر سوال رفته  است. 
به گزارش روزنامه گاردین، ماریون کارینگتون، 
امریکایی تصریح  به یک مجله  در مصاحبه یی 
کرده کودکان و مردان دارای سن مشمولیت به 
شناسایی  افغانستان  در  بالقوه  تهدیدات  عنوان 
در  طالبان  توسط  آن ها  از  برخی  زیرا  شده اند 
مورد  افغان  و  ائتالف  نیروهای  علیه  حمالت 

استفاده قرار می گیرند. 
نظامیان  گفت:  خصوص  این  در  کارینگتون 
مردان  دادن  قرار  هدف  بر  عالوه  امریکایی 
برای  دیده بانی  به  مشمولیت  سن  دارای 
بالقوه  خصمانه  نیات  دارای  کودکان  شناسایی 

نیز می پردازند. 
وی در مطلبی که به قلم خود نوشته به موردی 
که  کرده  اشاره  میالدی  جاری  سال  اوایل  در 
قندهار  والیت  در  افغانستان  ملی  پولیس 
از طریق حمل  به طالبان  یافته که  را  کودکانی 
بطری های آب معدنی مملو از پتاسیم کلورات 

یاری می رسانده اند.
در این مطلب به گفته های یک مقام تفنگداران 
دریایی امریکا اشاره شده که بی گناهی کودکان 

کشته شده افغان از جمله سه کودکی را در ماه 
اکتبر در یک حمله موشکی امریکا کشته شدند، 

زیر سوال برده است. 
فاش  نامش  که  امریکایی  سرباز  این  گفته  به 
نشده سه کودک کشته شده طی حمله موشکی 

توسط  هلمند  والیت  در  اکتبر  ماه 
بمب های  گذاشتن  کار  برای  طالبان 
و  شده  گرفته  کار  به  جاده ای  کنار 
پیش از حمله مشغول حفر چاله در 

کنار جاده بودند. 
سال گذشته میالدی سازمان دیده بان 
چشمگیر  افزایش  از  بشر  حقوق 
در  طالبان  توسط  کودکان  شدن  گرفته  کار  به 
سن  که  داد  خبر  انتحاری  بمب گذاری های 

برخی از آنها به هفت سال می رسیده است.
تعیین  برانگیز  مناقشه  سیاست  گسترش  اما 
نگرانی  موجب  نیز  امریکا  ارتش  در  اهداف 

مدافعان حقوق بشر شده است. 
آموس گویورا، استاد حقوق دانشگاه یوتا گفت: 
تعاریف  تغییر  بازتاب  کارینگتون  صحبت های 
اوباما  باراک  دولت  در  نظامی  مشروع  اهداف 

است.
عنوان  به  اسراییل  ارتش  در  زمانی  که  وی 
من  افزود:  می کرده،  فعالیت  حقوقی  مشاور 
را  خود  جان  که  افرادی  برای  زیادی  احترام 
احتماال  کارینگتون  قائلم و  به خطر می اندازند 
انسان بزرگی است اما صحبت های او بیان یک 
توسط  که  است  کننده  نگران  شدیدا  سیاست 

دولت اوباما اتخاذ شده است.
اساسی  حقوق  مرکز  وکیل  کبریایی،  پردیس 
امریکا نیز اظهار داشت که به خاطر آنچه که به 
نظر می رسد تالش برای توجیه کشتار کودکان 

باشد، نگران است.
مقام  یک  قول های  نقل  این  گفت:  کبریایی 
استانداردی  چنین  آنها  آیا  نمی دانم  من  است. 
را استفاده می کنند یا خیر اما این استاندارد به 

خودی خود نگران کننده است. 

د پاریس د ناستې پایله به څه وي؟
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نگرانی  نسبت به 
هدف قرار دادن کودکان افغان توسط  خارجی ها

قومگرایی؛ریشۀاصلی...
 شورای ملی گرفته تا ارگ ریاست جمهوری 
به اوج خود رسیده است؛ همین قوم گرایان 
دامن  بغالن  والیت  در  را  اختالف ها 

می زنند. 
مرکزی  بغالن  رخدادهای  در  افزود:  او 
هشت تن از نیروهای امنیتی کشته شدند؛ 
بغالن  امن  منطقۀ  بغالن،  امنیۀ  فرماندۀ 

مرکزی را نا امن و متشنج ساخت.
هم چنان آقای مهدی می گوید، من به عنوان 
نمایندۀ مردم بغالن، در این رویدادها وزیر 
را  بغالن  والیت  امنیۀ  فرماندۀ  و  داخله 

مقصر می دانم.
از وقتی فرماندۀ  این عضو مجلس گفت، 
شده،  فرستاده  والیت  این  به  بغالن  امنیۀ 
دیگری  کار  تفرقه افگنی  و  تعصب  جز 

نکرده است.
اکثر  بغالن  امنیۀ  فرماندۀ  می افزاید،  وی   
افسران با تجربه و کار آزموده را از وظیفه 
سبک دوش و خانه نشین ساخته و به  جای 
را  قبیلۀ خود  و  قوم  به  وابسته  افراد  آنان 

استخدام کرده است.
گذشته  سال   11 در  حکومت  گفت،  او 
که  بفرستد  بغالن  به  را  کسی  نشد  موفق 
آن  به  و  شناسایی  را  مشکل  ریشه های 
رسیده گی کرده و مجرم را به پنجۀ قانون 

بسپارد. 
افزود،  مجلس  نمایندۀ  این  هم چنان 
حکومت در تمام قضایایی بغالن با تعصب 
این  دولت  برنامۀ  همواره  می کند،  عمل 
بوده که اگر والی بغالن تاجیک است، باید 
فرماندۀ امنیۀ این والیت پشتون باشد؛ این 
عمل قوم گرایانۀ دولت، موجب شده است 

که در بغالن صلح و امنیت تأمین نشود.
اندرابی  رسول خان  حال،  این  در 
می گوید،  بغالن  والیتی  شورای  رییس 
به  همواره  والیت  این  در  رویدادهایی که 
حلقات  طرف  از  بیشتر  می پیوندد،  وقوع 
برخی  به  »دست یابی  برای  دولت  درون 

اهداف شوم« سازمان داده می شود.
آقای اندرآبی با اشاره به حوادثی که چند 
مرکزی  بغالن  ولسوالی  در  پیش  روز 
مسلح  افراد  نفر  چند  گفت،  افتید،  اتفاق 
سالح  قانونی  مجوز  بدون  غیرمسوول 
را  شهر  نظم  روز  هر  و  می کردند  حمل 
پولیس  برخورد  با  آن ها  می زدند،  برهم 
به  مرکز والیت،  از  پولیس  مواجه شدند؛ 
اما  برد؛  هجوم  مرکزی  بغالن  ولسوالی 
افراد مسلح چندین روز در برابر نیروهای 
سه  نتیجه  در  که  کردند  مقاومت  امنیتی 

عضو ارتش، شهید شدند.
رخدادها  این  پشت سر  می گوید،  وی   

دست های سیاسی قرار دارد.
او می گوید که پس از کشته شدن چندتن از 
نیروهای امنیتی، فرمانده کمین که مسوول 
این کشتار دانسته می شد، گرفتار شد و اما 

دوباره آزاد گردید.
وزارت  کمین،  رهایی  با  کرد،  تصریح  او 
و  او  گرفتاری  دستور  دوباره  داخله  امور 
را  مرکزی  بغالن  جدید  فرماندۀ  معرفی 

صادر کرد.
میان  اندرابی گفت: در دور دوم درگیری  
پنج  کمین،  فرمانده  و  امنیتی  نیروهای 
چند  شدند،  کشته  امنیتی  نیروهای  از  تن 
به  من  رفت؛  تاراج  به  دولت  ذخیره گان 
رخدادها  این  در  مردم  نمایندۀ  عنوان 
وزارت امور داخله را مقصر می دانم، باید 

وزیر داخله به مردم پاسخ بدهد.
این جاست،  اساسی  سوال  می گوید،  او 
وقتی فرمانده کمین به فرماندهی زون برده 
شد، در صورتی که مجرم بود، چرا دوباره 

رها شد؟
او گفت: تمام حوادث در این والیت، از 
به  منظور  به  دولتی،  برخی حلقات  طرف 
دست آوردن اهداف نامشروع، سازمان داده 

می شود.
را  غیرمسوول  مسلح  افراد  اندرابی  آقای 
والیت  این  در  دیگر  عمدۀ  چالش  یک 
مسیر  در  اواخر  این  »در  گفت:  دانسته 
و  خوست   بُرکه،  نهرین،  ولسوالی های 

 فرنگ، گذرگاه نور، پل حصار، ده  صالح، 
مسلح  افراد  از  شماری  َجلگه،  و  بنو 
غیرمسوول مزاحمت ها و مشکالت زیادی 
از  هیچ کس  کرده اند،  ایجاد  مردم  به  را 
نمی تواند؛  کرده  رفت وآمد  مسیرها،  این 
ناامنی ها پسین در والیت بغالن،  در تمام 

وزارت امور داخله مقصر است.«
بغالن  والیتی  شورای  رییس  هم چنان 
بر  تبدیلی ها  و  تغییر  »برخی  می افزاید: 
این  در  قوم گرایی   و  پارت بازی   اساس 
بیشتر  دلیل  می گیرد؛  صورت  والیت 
از  بغالن  درونی  ونزاع های  اختالف ها 

قومگرایی منشأ می گیرد.«
والی  عبادی  محمد  سلطان  هم چنان، 
در  کسانی که  می گوید،  بغالن  والیت 
حاکم  بغالن  مردم  سرنوشت  به  گذشته 
بوده اند، کوچک ترین کاری را در راستای 
انجام  والیت  این  مردم  به  خدمت گذاری 

نداده اند.
 وی می افزاید، بعد از سقوط رژیم طالبان 
در  مثبتی  گام  و  اعتمادسازی  نوع  هیچ 
جهت وحدت و همبستگی مردم بر داشته 

نشده است.
شکی  این  در  کرد،  تصریح  بغالن  والی 
منفی  تأثر  گذشته   دشمنی های  که  نیست 
است؛  گذاشته  مردم  باالی  را  خودش 
خود  سود  به  اختالف ها  این  از  برخی ها، 
استفاده کرده، مردم مظلوم را به جان هم 

انداخته اند.
والیت  مردم  داریم،  تالش  ما  افزود:  او   
بغالن در یک فضای امن و بستر مناسب 
تعصب  و  تعبیض  از  دور  هم  کنار  در 

زنده گی نمایند.
در  من  روزی که  از  گفت،  عبادی  آقای 
والیت بغالن به عنوان والی تقرر حاصل 
گفتمان  زمینۀ  و  مردمی  شورای   کرده ام، 
مستقیم با مردم مساعد شده است؛ در تمام 
امور دیدگاه ها و مصالح شهروندان در نظر 
راستای  در  اکنون  همین  می شود،  گرفته 
ثبات  و  امنیت، صلح  تامین  اعتمادسازی، 

کارهای جدی را روی دست داریم.
»امنیت  گفت:  داده  هشدار  بغالن  والی 
این  ناامنی  است؛  شمال  امنیت  بغالن، 
باید  بود.  خواهد  شمال  ناامنی  والیت، 

دولت به این والیت توجه بیشتر کند.«
تنها  والیت  این  می افزاید،  عبادی  آقای 
شبکه های  و  افغانستان  دشمنان  طرف  از 
لحظه  هر  بل  نمی شود؛  تهدید  تروریستی 
و هر ساعت مردم مظلوم و ستمدیده یی که 
در این والیت زنده گی می کنند، از طرف 

افراد مسلح غیر مسوول تهدید می شوند.
گروپ های  سر  پشت  گفت:  بغالن  والی 
مسلح و باندهای تبه کار، رییس و یا وکیل 
این  از آن ها  حمایت می کند؛  قرار دارد و 
افراد بدون حمایت و پشتوانۀ آنان، جرأت 

ندارند امنیت را تهدید کنند.
امنیۀ  فرمانده  شیرزاد  اسداهلل  جنرال  اما 
والیت بغالن با رد گفته های داکتر مهدی 
برقرار  امنیت و صلح  بغالن  در  می گوید: 
این  امنیت  مورد  در  موارد  اکثر  در  است؛ 

والیت شایعه پرانی می شود.
رسانه ها  در  آنچه  خالف  که  گفت  او 
بازتاب داده می شود، امنیت والیت بغالن 
تأمین است و هیچ مشکل جدی مردم این 

والیت را تهدید نمی کند.
فرماندۀ امنیه بغالن افزود، در تأمین امنیت 
تنها فرماندۀ امنیۀ والیت مسوولیت ندارد؛ 
امنیت ملی  این جا والیت، ریاست  بل در 
امنیت  که  دارند  ملی مسوولیت  اردوی  و 

مردم را تامین کنند.
او تایید می کند که در برخی ولسوالی های 
غیرمسوول  مسلح  افراد  بغالن،  والیت 
برای  تهدید  همواره  آنان  دارند؛  حضور 

مردم محسوب می شوند.
او می افزاید، چند روز پیش در مقر والیت 
با حضور اعضای رهبری بغالن جلسه یی 
برگزار شد؛ در آن جلسه همه توافق کردند، 
باید خلع سالح  غیر مسوول  افراد مسلح 
شوند، ولی من تاهنوز وقت پیدا نکرده ام 
که به ولسوالی نهرین بروم و وضعیت را 

از نزدیک بررسی کنم.
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          حلیمه حسینی

در حالی صحبت از مصالحه با طالبان است که پیام آورِ 
صلِح آنان یک بارِ دیگر پاسخی را که باید می داد، داد. 
اما هنوز هم باالترین رده های دولت افغانستان تالش 
دارند تا به اثبات برسانند که افتضاحاتی از این دست، 
به  مرگ بار  و  منفی  کاماًل  پاسخ های  و  ترورها  یعني 

تقاضای صلح افغانستانی ها، کار طالباِن واقعی نیست 
و این اقدامات به نام طالب در پاکستان به خصوص در 

کویتۀ پاکستان سازمان دهی می شود. 
طالبان  از  کرزی  آقای  جناب  که  جالبی  تقسیم بندی 
ارایه کردند و همۀ بدی ها را به گردِن دو گروه دیگر 
که در منطقه یا در سطح جهانی به عنوان ابزاری علیه 

می شوند،  استفاده  آن  در  ثبات  و  صلح  و  افغانستان 
رنج دیدۀ  برادراِن  که  سوم  دستۀ  و  نمودند،  معرفی 
آن ها دل جویی شود  از  باید  افغانستانی یی هستند که 
و در حقیقت کسانی که طرف اصلِی صحبت دولت 
افغانستان و جامعۀ جهانی اند برای پشت میز مذاکره 
و مصالحه حاضر شدن؛ خود گواهِ جانب دارانه بودِن 
است.  طالبان  به  نسبت  افغانستان  حکومت  موضع 
آقای کرزی،  این صحبت ها و دسته بندی های جناب 
دلیلی جز این ندارد که مثل همیشه بر طبل حمایت 
تهدیدها  و  افتضاحات  همۀ  با  و  مي کوبد  طالبان  از 
افغانستان  و مشکالتی که از آدرس آن ها برای مردم 
به وجود می آید، هنوز هم آن ها را نه شایستۀ مجازات، 

بلکه در خورِ همدردی و همدلی نشان مي دهد.
اخیِر  صحبت های  از  می توان  که  دیگري  نکتۀ 
تلخ  حقیقِت  این  یافت،  دست  آن  به  رییس جمهور 
است که بازی با طالبان و یا هویت طالبان همان طور 
حال  در  روز  هر  کردند،  عنوان  کرزي  آقاي  که 
بعد  او  که  تقسیم بندی یی  با  و  است  شدن  پیچیده تر 
با طالبان  از یک دهه دست وپنجه نرم کردن  از بیش 
ارایه نمود، در حقیقت آب سردی بر روی مبارزان با 
طالبان انداخت و نشان داد که طالبانی که او از آن دم 
می زند، با طالبانی که هر روز انتحار و انفجار می کنند 

و مسوولیت را رسمًا به گردن می گیرند، فرق دارد! 
صحبت های جناب آقای رییس جمهور نه تنها کمکی 
به وضعیت وخیِم افغانستان و حتا روند صلح با طالبان 
و  درهم  آن چنان  ایشان  صحبت های  بلکه  نمی کند، 
حتا  این صحبت ها،  استناد  به  امروز  که  است  آشفته 
عهده  به  را  جنایتي  مسوولیت  رسمًا  طالبان  وقتی 
عمل  این   طالبان  به نامِ  که  گفت  می توان  مي گیرند، 
صورت گرفته و طالبان، معصوم و مبري از همۀ اعمال 
زشت اند!! حال باید به جناب آقای کرزی گفت؛ شما 
که به این خوبی دسته بندِی سه گانه و سه پهلوی خود 
را از طالبان ارایه کردید، یا این دسته بندی بر اساس 
یک مطالعه و شناخِت دقیق نسبت به طالبان است که 
باشد که گروه سوم که منظور و  این  نتیجه  می تواند 
مورد حمایت شخص...       ادامه صفحه 6

طالبانمعصوم
اماهزارچهره!

داکتر امریکایِی ربوده شده در 
سروبی آزاد شد

بین المللی،  ائتالف  نیروهای  گفته  به 
ربوده  امریکایی  داکتر  جوزف،  دیلیپ 

شده توسط طالبان، آزاد شده است.
جنرال جان آلن، فرمانده ارشد نیروهای 
آمدن  دست  به  با  است  گفته  امریکایی 
جانی  خطر  که  این  بر  مبنی  اطالعاتی 
دستور  می کرده  تهدید  را  ژوزف  آقای 
کرده  را صادر  او  نجات  عملیات  انجام 

است.
توسط  مشترک  طور  به  عملیات  این 
صورت  افغان  و  امریکایی  نیروهای 

پذیرفته است.
داکتر ژوزف هم اکنون تحت مراقبت های 

داکتری قرار دارد.
طالبان او را در سروبی در والیت کابل به 

اسارت خود در آورده بودند.
مابین  نظامی  همکاری  از  آلن  جنرال 
نیروهای امریکایی و افغان تمجید کرده 
به  ژوزف  دکتر  آنها  لطف  به  گفته  و 

زودی به عزیزانش می پیوندد.
او گفته: »عملیات امروز اراده خلل ناپذیر 
نشان  را  طالبان  شکست  برای  ما 

منتشر می دهد.« دکتر جوزف  نجات  عملیات  از  جزییاتی 
نشده است. w
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پروندههای
فسادشهرداریهرات

بررسیمیشود
ادارۀ  سوی  از  هرات  شهرداری  اداری  فساد  پرونده های 

مبارزه با فساد اداری حوزۀ غرب بررسی می شود.
وحید آزادانی رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری درحوزۀ 
غرب می گوید که پرونده های فساد اداری شهرداری هرات 
از سوی این اداره به همکاری هیأت اعزامی از مرکز کشور 
بررسی می شود که درمیان این پرونده ها، قضیۀ فساد اداری 

محمد سیلم تره کی شهردارهرات نیز شامل است.
قراردادهای  به  مربوط  پرونده ها  این  بیشتر  که  گفت  وی 
نشان  بررسی ها  و  می باشد  هرات  شهرداری  تدارکاتی 

می دهد که در این پروژه ها خال وجود دارد.
کارمندان  از  تن  چند  نیز  قبل  چندی  که  افزود  آزادانی 
شهرداری هرات که یک انجینر مشمول آنان بود به اتهام 
دست داشتن به فساد اداری از سوی این اداره بازداشت و 
به ارگان های عدلی وقضایی معرفی گردیدند و بررسی ها 

درمورد شعبات مختلف این اداره ادامه دارد.
دراین حال، مسووالن ادارۀ محلی هرات می گویند که آنان 
چندین قضیه اختالس...            ادامه صفحه 6

کنفرانسملي
ریفورمسیاسیو اجندایملیـ
ایجادصلحپایداردرافغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 
و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 

بین المللی  نیروهای  زمان خروج 
بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
بنا بر مسوولیت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پیگیرش، 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همۀ از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنياد شهيد احمدشاه مسعود

ایميل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330

آن چه که حقیقت یافته و ما شاهد آن هستیم، چیزی نیست که بتواند ادعای جناب آقای کرزی 
را به اثبات برساند و این صحبت ها مفهوم و یا پیامی ندارد جز این که تیوریسین های نزدیک 

به طالبان که در ارگ و در میان حلقات نزدیک به ریاست جمهوری جابه جا شده اند، هر بار 
با ساختن و پرداختِن سناریوهایی از این دست در صدد استند تا هم چنان مسالة طالبان را 
پیچیده تر از آن بنمایانند که بتوان راه حل درست و منطقی برای آن یافت؛ چرا که بودن یا 

نبودِن خیلی از این بزرگواران فقط و فقط در گرِو بودن و هستی داشتِن جریان و معضلی به 
نام طالبان است


