
         ناجیه نوری
قانون، عدم وفاداري  ضعف مديريت، عدم حاكميت 
به منافع ملي، نبود احزاب نيرومند سياسي و نسپردن 
همچنان  افغانستان  تا  شده  سبب  كار،  اهل  به  كار 
مقام نخست فاسدترين كشورهاي دنيا را از آن خود 

نمايد.
شماري از نماينده گان مجلس و برخی آگاهان با بيان 
اين مطلب می گويند كه حكومت حامد كرزي اراده يی 
براي مبازره با فساد ندارد؛ بنابراين تنها راه حل مبارزه 

با فساد، تغيير نظام است.
جهاني  روز  از  تجليل  در  جاري  هفته  يكشنبۀ  روز 
مبارزه با فساد، افغانستان از ردۀ سوم فاسدترين كشور 
جهان، به ردۀ نخست ارتقا پيدا كرده و قهرمان فساد 

در جهان شده است.
نماينده گان  مجلس  عضو  حنفي  احمد  نذير  قاضي 
برمي گردد  دنيا  در  فساد  اول  مقام  گرفتن  مي گويد، 
معموالً  زيرا  افغانستان؛  حكومت  بلندپايۀ  مقامات  به 
خطاهاي بزرگ را بزرگان...       ادامه صفحه 6
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رياست و مقام مثل كوه است؛ باال رفتن از آن دشوار، ولي پايين 
آمدن از آن بسيار آسان است.
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كابل - هرات    چاپ همزمان:

کوچی گری؛ 

امتیاز مخالفت با قـانون

كميسيون مستقل انتخابات می گويد كه پروسۀ ثبت نام 
رأی دهنده گان، اوايل سال 1392 آغاز خواهد شد.

دوازده  نام  ثبت  برای  می گويد:  كميسيون  اين  رييس 
ميليون تن واجدان شرايط در...          ادامه صفحه 6

عليه  حمله  كه  شد  مدعی  كرزی  رييس جمهور  آنكه  از  پس 
برنامه ريزی  پاكستان  در  افغانستان  ملی  امنيت  عمومی  رييس 
روز  پاكستان  و  افغانستان  كشور  دو  جمهوری  روسای  شده، 
امروز و فردا هفتۀ جاری برای حل اين درگيری و مجادله ها در 

انقره، پايتخت تركيه مذاكراتی برگزار می كنند.
خالد،  اسداهلل  نافرجام  ترور  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رييس عمومی امنيت ملی پنجشنبه توسط يک طالب  پيام آور 

صلح، صورت گرفت. 
طالبان  صلح  فرستادۀ  كه  بود  كرده  ادعا  انتحاری  طالب  اين 

است.
رييس جمهور كرزی مستقيمًا پاكستان را مقصر اين حمله اعالم 
بمب  اين  اجرای  به  قادر  تنهايی  به  طالبان  گفت،  اما  نكرد، 
گذاری نبوده اند و دست های بزرگتری...        ادامه صفحه 7

رییس کمیسیون مستقل انتخابات:

پروسۀ ثبت نام 
رأی دهنده گان سال 
آینده آغاز می شود

انقره امروز میزبان 
زرداری و کرزی است

چرا قهرمان فساد در جهان هستیم؟
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صفحه 6

تردیدی نیست که کوچی ها بي بضاعت ترین و بي چاره ترین مردماِن این مملکت هستند، آن ها بنیۀ مالی خوبی ندارند، به طور کل بی سواد 
هستند، از سهولت های زنده گی و تحوالِت جهان بی خبر مانده اند و با فرهنگ شهرنشینی و شهروندی بیگانه اند؛ اما بدبختانه که این همه درد و 

محرومیت، ابزاِر دسِت عده یي شارالتان و قوم پرست شده تا زیر نقاِب حمایت از آن ها، عالیق قومی  و شخصی شان را ارضا کنند. و دردمندانه تر 
این که آقاي کرزی نیز فریب تیوری ها و نظریه پردازي هاي نژادپرستانۀ چنین افرادي را خورده و تباهِي روزافزوِن کوچي ها را تماشا می کند

داکتران معالِج اسداهلل خالد به رییس جمهور کرزی:

خالد را برای تداوی به امریکا منتقل کنید
از  ملی،  امنيت  عمومی  رييس  خالد  اسداهلل  معالج  داكتران 
دولت افغانستان خواسته اند كه او را برای تداوی بيشتر، به 

اياالت متحدۀ امريكا منتقل سازند.
روز  افغانستان،  ملی  امنيت  عمومی  رييس  خالد  اسداهلل 
خود  كه  انتحاری  فرد  يک  از سوی  گذشته  هفتۀ  پنجشنبۀ 
از  يكی  در  بود،  كرده  معرفی  طالبان«  صلح  »پيام آور  را 
و  گرفت  قرار  حمله  مورد  ملی  امنيت  مهمان خانه های 

به شدت زخم برداشت.
روز  شام گاه  كرزی  رييس جمهور  سخنگوی  فيضی  ايمل 
گذشته به روزنامۀ ماندگار گفت كه وضعيت اسداهلل خالد 

روبه بهبود است.
عمومی  رييس  از  كرزی  رييس جمهور  افزود:  فيضی  آقای 
امنيت ملی در شفاخانۀ امريكايی ها در پايگاه بگرام عيادت 
را  خالد  آقای  وضعيت  معالج  داكتراِن  و  آورد،  عمل  به 

قناعت بخش توصيف كرده اند.
از  خالد،  اسداهلل  الحاج  معالج  داكتران  فيضی،  گفتۀ  به 

رييس جمهور كشور خواسته اند كه او را برای تداوی بيشتر 
به امريكا منتقل سازند؛ اما دولت افغانستان تاكنون در اين 

زمينه تصميمی اتخاذ نكرده است.
سخنگوی رييس جمهور تصريح كرد: اسداهلل خالد هنوز هم 

در شفاخانۀ امريكايی ها در پايگاه بگرام به سر می برد. 
پيش از اين، برخی رسانه ها گزارش داده بودند كه اسداهلل 

خالد به خارج كشور برای تداوی منتقل شده است. 
خبرگزاری فرانسه در گزارشی در خصوص وضعيت اسداهلل 
به  و  شده  خارج  كوما  حالت  از  او  كه  است  نوشته  خالد 

هوش آمده است.
به  كه  را  افرادی  حاال  خالد  آقای  گزارش،  اين  بنياد  بر 
از  آقای كرزی  ديدارش می روند، می شناسد و هنگامی كه 
او ديدن كرده، خالد به سوی رييس جمهور با دستش اشاره 

نموده است.
برنامۀ  كه  گفت  جاری  هفتۀ  آغاز  در  كرزی  رييس جمهور 
كويتۀ  در  ملی،  امنيت  عمومی  رييس  خالد  اسداهلل  ترور 

پاكستان طراحی شده است.
گفته  و  كرده  رد  را  كرزی  آقای  اظهارات  اين  پاكستان  اما 
است كه كابل پيش از اتهام بستن به اسالم آباد، بايد اسناد و 

شواهد ارايه نمايد. 



مسلحانۀ  حملۀ  دو  در  حداقل  گذشته  روز 
واليات  محلِی  مقام های  از  تن  دو  مخالفان، 
كشور  شمال  در  لغمان  و  غرب  در  نيمروز 
كشته شدند. در يک بمب گذاری كنار جاده يی 
حملۀ  در  و  شد  كشته  نيمروز  پوليس  فرمانده 
مردان مسلح ناشناس، رييس امور زنان واليت 

لغمان جان باخت. 
اين دو رويداد شايد در ميان موجی از ناآرامی ها 
صورت  همه روزه  كشور  در  كه  حمالتی  و 
ولی  شود؛  پنداشته  عادی  امر  يک  می گيرند، 
زمانی به عمِق فاجعه می توان پي برد كه نگاهی 

دقيق تر به اين رويدادها داشت. 
اين رويدادها به گونۀ سازمان يافته شمال، غرب، 
جنوب و شرِق كشور را فرا گرفته   اند. همه روزه 
مردم واليات مختلف كشور، اين گونه حوادث 
را كه در اطراف شان صورت می گيرد، از طريق 
رسانه ها می شنوند و بدون شک تأثيرات روانِی 
خطرناكی را متحمل مي شوند. همين چند روز 
مقام  بلندپايه ترين  خالد  اسداهلل  كه  بود  پيش 
مشكوک  حملۀ  يک  در  كشور،  استخباراتی 
مجروح شد و به موجی از نگرانی ها در جامعه 

دامن زد. در شورای ملی كشور كه اين حادثه 
به بحث گذاشته شده بود، شماری به اين عقيده 
گزنِد  از  امنيتی  مقام  مهم ترين  وقتی  كه  بودند 
عادی  مردم  آن گاه  نيست،  امان  در  مخالفان 

چه گونه به امنيت و ثباِت كشور دل ببندند. 
را  حمالت  اين  مسووليِت  كه  مسلح  مخالفان 
تاكتيک های  به دوش گرفته اند، در تالش تغيير 
نظامی خود، اين بار مقام های محلی و بلندپايه 
نتايج  متأسفانه  كه  تاكتيكی  رفته اند؛  نشانه  را 
شورشی  گروه های  برای  را  خود  موفقيت آميِز 
و تندرو در بر داشته است. اين گروه ها زمانی 
به  كه  كرده اند  آغاز  حمالت  اين  تشديد  به 
و  افغانستان، روند صلح  رييس جمهوری  گفتۀ 
گفت وگو با مخالفان و به ويژه طالبان و حزب 
و  گرفته  شتاب  اخير  روزهای  در  اسالمی، 
دولت اميدوار است كه به زودی بتواند به نتايج 

ملموسی در اين عرصه نايل شود. 
آقای كرزی كه سكان دار روند صلح در كشور 
شده، با لجاجت تالش می ورزد پای گروه هايي 
را كه با او رابطه دارند، از اين جنايات بيرون 
بكشد. او در تازه ترين سخنان خود، در واكنش 

به سوءقصد به جان رييس عمومی امنيت ملی، 
با صددل ونادل گفت كه اين سوءقصد از سوی 
اين  آن كه  حال  است.  نگرفته  صورت  طالبان 
گروه به صورت واضح، مسووليت اين حمله را 
به دوش گرفته و حاال پس از گذشت نزديک 

شده  مشخص  سوءقصد،  اين  از  هفته  يک  به 
كه فرد انتحاركننده، از كانال های مشخصی كه 
عهده  به  را  آن  رهبری  رياست جمهوری  ارگ 
است.  بوده  شده  معرفی  خالد  آقای  به  داشته، 

حتا برخی از آگاهان به اين باور هستند كه اين 
فرد عضويت شورای كويته را داشته و در سفر 
اين  با  پاكستان،  به  هيات شورای  عالی صلح 

هيأت ديدار و گفت وگو داشته است. 
سخنان عاطفه بارِ آقای كرزی كه می خواهد اصل 
جنايت را انكار كند، به هيچ صورت پذيرفتنی 
ندارند  انتظار  افغانستان  نيست و حداقل مردم 
كه  دربارۀ گروه هايي  آن ها  رييس جمهورِی  كه 
آلوده  كشور  اين  عزيزاِن  خون  به  دست شان 
البته  بگويد.  سخن  مدارا  با  اين گونه  است، 
كرزی  آقای  به  تنها  گفتن ها  سخن  نوع  اين 
از  هم محدود نمی گردد، چند روز پيش يكی 
چهره های سرشناس نظام هم اظهارات مشابهي 
هراس افكن  گروه های  و  طالبان  با  رابطه  در 
داشت؛ مقامی كه به هر حال به دليل مواضعش 
در گذشته نسبت به قضايای كشور، بعيد به نظر 
می رسيد كه چنين مواضِع تازه يی را تبارز دهد؛ 
مواضعی كه با سخنان گذشته اش، صد وهشتاد 
درجه در تناقض قرار داشت. پس می توان نتيجه 
گرفت كه در كل نظام، يک نوع سردرگمی و 
صلح  گفت وگوهای  روند  به  نسبت  اغتشاش 

در  مقام های كشور  از  هيچ يک  و  گرفته  شكل 
كه  نمی دانند  هستند،  كه  موقعيتی  و  هر سطح 
كِل اين بحران از كجا ناشی می شود و چه گونه 

می توان آن را مهار كرد. 
به  هراس افكن  های  گروه  اين كه  فرض  به 

دولت  شوند،  حاضر  صلح  گفت وگوهای 
افغانستان به چه بهايی می خواهد اين گفت وگوها 
را انجام دهد؟ آيا قرار است كه به اين گروه ها 
در بهای دست كشيدن از جنگ، امتيازهای ويژه 
داده شود و ضمن معافيت عام وتام آن ها، وارد 
ساختار سياسی كشور شوند و به دستاوردهای 
آيا  بگويند؟  »نه!«  گذشته  سال  يازده  شكنندۀ 
اتفاقی در كشور به  واقعًا قرار است كه چنين 

وقوع بپيوندد؟ 
قراين و شواهد كه در حال حاضر چيزی غير 
ديگر،  جانب  از  و  نمی دهد  نشان  را  اين  از 
گروه های  كه  دارد  جريان  هم  تالش هايی 
شورشی از جناياتی كه مرتكب می شوند، برائت 
داده شوند. پس فقط می ماند يک مسأله و آن 
وارد كردِن آن ها به يک روند سياسی است. در 
مفاهيم حقوقی،  بر اساس ساده ترين  حالی كه 
دست شان  كه  را  گروه هايي  جنايات  نمی توان 
به خون مردم رنگين است، يک طرفه و بدون 
حال،  هر  به  بخشيد.  قربانيان،  نظرداشِت  در 
اين تصميم به مردم افغانستان برمی گردد كه با 
افراد جنايت كار و دهشت افكن چه  گروه ها و 

برخوردی بايد صورت بگيرد. 
از سوی ديگر، گروه های تندرو و هراس افكن 
می خواهند  كشتارها،  از  موجی  راه اندازی  با 
برسانند.  كشور  دولت مردان  به  را  پيام  دو 
بگويند  اين گروه ها می خواهند  اين كه  نخست 
وارد  كه  نيستند  حاضر  صورت  هيچ  به  كه 
گفت وگوهای صلح شوند و دوم اين كه، هنوز 
از توانايی و قدرت الزم برای ضربه وارد كردن 
نتيجۀ  پيام  اين دو  به دولت برخوردار هستند. 
خاصی را نيز برای اين گروه ها در بر دارد و آن 
اين كه وقتی اين گروه ها در موجوديت نظاميان 
خارجی می توانند چنين با تهور عمل كنند، اگر 
اين نيروها كشور را ترک كنند، آن گاه چه بر سر 

كشور خواهند آورد.
روشن  آن ها  منطقه يی  حاميان  و  طالبان  پيام 
مواضع  نيست،  روشن  كه  آن چه  ولی  است؛ 
رابطه  در  افغانستان  و تصميم گيری های دولت 
اين  است.  صلح  گفت وگوهای  و  مذاكرات  با 
را هم فراموش نكنيم كه گروه های شورشی با 
می خواهند  كشور،  مقام های  دادِن  قرار  هدف 
تشديد  نيز  را  كشور  در  روانی  هم زمان جنگ 
كنند؛ جنگی كه بدون شک عواقِب آن از جنگ 

روياروی، شديدتر و خطرناک تر خواهد بود. 
مرحلۀ  سمت  به  حالی  در  افغانستان  دولت 
چهارمِ انتقال مسووليت ها از نيروهای خارجی 
كشور  كه  برمی دارد  گام  داخلی  نيروهای  به 
می برد.  به سر  امنيتی  نابه ساماِن  وضعيت  در 
طالبان  نفوذ  كه  است  دست  در  گزارش هايي 
است؛  يافته  افزايش  به شدت  مناطق  برخی  در 
چنان كه يكی از مقام های محلی واليت بادغيس 
در غرب افغانستان می گويد پنجاه درصد قلمرو 
كنترول  شورشی  نيروهای  توسط  واليت،  اين 
خوشی  خبر  شک  بدون  گفته ها  اين  می شود. 

برای آيندۀ كشور نخواهند بود. 

2سال چهارم y شمارة نه صد و پنجاه و سوم y سه شنبه 21 آذر/قوس y 1391 11 دسمبر 2012 www.mandegardaily.com

احمد عمران

این رشته سر دراز دارد...  

چه گونه گِي موفقيت هاي پيوستۀ طالبان و يا هم پاكستان 
در اجراي حمالت تروريستی و انتحاری در افغانستان، 
نخواهد  آسان  آن  به  دادن  پاسخ  كه  كالنی ست  پرسش 

بود. 
هم چنين، كشته شدِن چهره های موثر در چند سال پسين 
طِي حمالت انتحاري، و اخيراً ترور نافرجامِ آقای خالد 
رييس عمومی امنيت ملی كشور، از داغ ترين پرسش های 

بی پاسخ مي باشند.
هرگاه تروری در كشور صورت می گيرد، انگشِت اتهام 
روی داليل بی شماری به جانب پاكستان به عنوان يگانه 
مردم  برای  دوستی اش   و  صداقت  هيچ گاه  كه  دولتی 
مقابل،  در  اما  می شود.  دوخته  نشده،  ثابت  افغانستان 
پاكستان با صدورِ چند پيامِ تقبيح، تكذيب و انكار، دامِن 
جلوه  سست  را  ادعاها  بنياد  و  می چيند  را  اتهام ها  اين 
ضمن  افغانستان  رييس جمهور  ميانه،  اين  در  می دهد. 
داده  برائت  را  طالبان  تروريستي،  رويداد  كردِن  محكوم 
می گويد كه اين كارها فقط به نام طالبان انجام می گيرد و 

قطعًا آنان چنين كارهايی را انجام نمی دهند.
و  سرگرداني ها  تا  مي دهند  هم  دسِت  به  دست  اين همه 
اصلِی  عامالن  رديابی  پيراموِن  بيهوده  گمانه زني هاي 
بيشتر شود  انتحاري تروريستي،  رويدادها و جريان های 
و جنايت كاراِن حقيقي در نهايِت سالمت به فعاليت هاي 

خود ادامه دهند.
در اين كه شورای كويته با همكارِي سازمان استخبارات 
و  دارد  قرار  زنجيره يی  ترورهای  پشت  در  پاكستان، 
و  دشوار  آنان  خصمانۀ  برنامه هاي  تمام  از  جلوگيری 
است  واضح  اما  ندارد.  وجود  مي باشد،  شكی  ناممكن 
داخِل  در  برنامه ها،  اين  اجرايِی  بسترهاي  و  عوامل  كه 
افغانستان وجود دارند كه متأسفانه از آن ها حرفی به ميان 

نمی آيد.
اگر رييس جمهوری مدعی است كه اين حمله ها را طالبان 
ـ كه خود هر روز ادعا می كنند كه فالن حملۀ انتحاری 
پس  نداده اند؛  سامان  ـ  كرده اند  اجرا  و  سازمان دهي  را 
چه كسی بايد آن ها را سامان داده باشد؟ اگر قبول كنيم 
و  خارجی ها  او،  جدِی  چندان  نه  اشاره های  به  نظر  كه 
ناتو پشت اين رويدادها قرار دارند؛ پس عوامل داخلی و 
اجرايِی اين حوادث كه در افغانستان موقعيت دارند، چرا 

افشا نمی شوند؟
در كنار اين همه، اكنون افغانستان خود به مأمِن تروريستان 
تبديل شده است و تروريستان به ساده گی در همين كابل 
روزگار  آسوده  خاطري  با  ديگر،  واليت های  برخی  و 
را  انفجاری شان  و  انتحاری  فعاليت هاي  و  می گذرانند 
پل  زندان  حتا  و  می برند  پيش  به  پاكستان،  برنامۀ  طبق 
چرخی نيز به مركزي برای هدايت حمله های تروريستي 

بدل شده است.
در  تروريستان  كه  اند  باور  اين  به  آگاهان  اين،  از  جدا 
موقعيت ها  و  مكان ها  بهترين  در  نيز  كابل  شهر  همين 
اهداِف خود  به  به ساده گي  می توانند  و  می كنند  زنده گی 
دست يابند؛ اما هيچ گاه توجه نهادهای امنيتی به حضورِ 

فعاالنۀ آن ها جلب نمي  گردد .
به  نيازی  ديگر  آی.اس.آی  كه  می رسد  نظر  به  بنابراين، 
اين ندارد كه فردِ انتحاری را كمربسته از كويته استخدام 
و وارد افغانستان كند؛ زيرا آماده كردِن يک انتحاری در 
همين شهر كابل و به كار گماشتِن او، به مراتب سهل تر و 
كم هزينه تر مي باشد. اگر شورای كويته حمالت انتحاری 
و  كابل  در  شوراهايی  می كند،  تنظيم  و  برنامه ريزی  را 
سروبی كه شاخه هايی از طالبان  هستند، اجرای آن ها را به 
عهده دارند. اما متأسفانه سال هاست كه اين حقيقت تلخ، 

به گونۀ مرموزی ناديده گرفته شده است.
دفاعی  و  امنيتی  نهادهای  كه  است  نياز  اوصاف،  اين  با 
باشند  كشور  داخل  در  مخرب  النه های  متوجه  كشور، 
در  حداقل  كه  تروريستی  حمله های  اجرايِی  عوامل  و 
پايتخت سكنا گزيده اند را شناسايی كنند و اين می تواند 

در كاهش حمالت بسيار موثر تمام گردد.

تروریستان کجا هستند؟

گروه های تندرو و هراس افکن با راه اندازی موجی از کشتارها، می خواهند دو پیام 
را به دولت مردان کشور برسانند. نخست این که این گروه ها می خواهند بگویند 
که به هیچ صورت حاضر نیستند که وارد گفت وگوهای صلح شوند و دوم این که، 
هنوز از توانایی و قدرت الزم برای ضربه وارد کردن به دولت برخوردار هستند. 
این دو پیام نتیجۀ خاصی را نیز برای این گروه ها در بر دارد و آن این که وقتی 
این گروه ها در موجودیت نظامیان خارجی می توانند چنین با تهور عمل کنند، اگر 
این نیروها کشور را ترک کنند، آن گاه چه بر سر کشور خواهند آورد



بنيامين نتانياهو با اشاره به جشن های اخير حماس در نوار غزه به 
مناسبت بيست و پنجمين سالگرد تاسيس اين جنبش تاكيد كرد كه 
تعهد حماس برای نابودی اسراييل توجيه كننده اين مساله است كه 
از  بيشتر  به عقب نشينی های  وادار  را  اسراييل  می خواهد  گروه  اين 

اراضی فلسطينی كند.
بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم اسراييل روز گذشته در نشست 
هفتگی كابينه اش اظهار كرد: حماس بعد از ادعاهای خود مبنی بر 
پيروزی بر اسراييل در جنگ اخير متعهد شده است كه اسراييل را 

نابود می كند. 
خالد مشعل، رييس دفتر سياسی جنبش حماس در مقابل هزاران تن 
از هواداران خود در غزه متعهد شد كه هر وجب از سرزمين اشغال 

شده فلسطين را باز گرداند. 
به  را  اسراييل  رژيم  كه  كرد  اظهار  در سخنرانی خود  مشعل  خالد 

رسميت نخواهد شناخت. 
نتانياهو اعالم كرد: طی روز گذشته چهره واقعی دشمنان ما برای ما 
آشكار شد، آنها هيچ قصد و نيتی برای حل و فصل مشكالت با ما 

ندارند بلكه خواهان نابودی اسراييل هستند.
نخست وزير رژيم اسراييل اعالم كرد: اسراييل همانند اقدام خود در 
غزه در سال 2005، دست به عقب نشينی يک طرف از كرانه باختری 
نخواهد زد چرا كه اين اقدام امكان ايجاد منطقه جديدی را به وجود 
می آورد كه به فلسطينی ها اين امكان را می دهد به سمت شهرهای 

اسراييل موشک پرتاب كنند.
نخست وزير رژيم اسراييل تصريح كرد: آنچه كه ما را دايمًا نگران 
می كند اوهام ديگران درباره اين است كه می گويند آماده ادامه اين 

روند هستند اما بر آن نام صلح را می گذارند.
همسايگانمان  با  واقعی  ما خواهان صلح  شد:  مدعی  ادامه  در  وی 
هستيم، اما چشمانمان را نخواهيم بست و مانند كبک سرمان را زير 

برف نخواهيم كرد.
اعمال  با  اسراييل  كه  می كند  ايجاب  مساله  اين  كرد:  تاكيد  نتانياهو 

فشارهای بين المللی برخورد كند.
نيز  فلسطين  خودگردان  تشكيالت  رييس  عباس،  محمود  از  وی 
انتقاد و اعالم كرد: عجيب است كه محمود عباس اظهاراتی مبنی بر 
تخريب اسراييل و پرتاب موشک به سمت  ما را محكوم نكرده است 

و متاسفانه در تالش است تا با جنبش حماس متحد شود.
نتانياهو بعد از اينكه اعالم كرد درصدد است تعداد زيادی واحدهای 
مسكونی برای شهرک نشين ها در كرانه باختری و قدس در اعتراض 
انتقادهای شديدی  به عضويت فلسطين در سازمان ملل بنا كند، با 

مواجه شد.
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بحران مصر؛

از »روایت اخوان« تا »حکایت میدان«!
بحران  است؟  خبر  چه  مصر  در 
محوری  چه  حول  كشور  اين  سياسی 
اخوان  روايت  مبنای  بر  می چرخد؟ 
المسلمين بحران كنونی مصر ريشه در 
و  سكوالريسم  با  اسالمگرايی  جدال 
زورآزمايی انقالب و بقايای نظام سابق 
دارد اما براساس روايت ميدان التحرير، 
موج دوم انقالب 25 جنوری آغاز شده 
انقالبی  از ضد  انقالب  »پااليش  تا  كه 
سودای  انقالب،  حفظ  بهانه  به  كه 
احيای ديكتاتوری را دارد« ادامه خواهد 
از  بايد ديد كدام روايت  اكنون  يافت. 
بحران در سرزمين اهرام سنديت دارد؟ 

روايت اخوان يا روايت ميدان؟
در  امروز  كه  آنچه  بهتر  درک  برای 
آخرين  به  بايد  ناگزير  می گذرد،  مصر 
بازگرديم؛   2011 جنوری  روزهای 
ورود  در  المسلمين  اخوان  كه  زمانی 

به ميدان التحرير در ترديد به سر می برد. رهبران اخوان 
نظام  با  خويش  گذشته  توافقات  الغاء  به  تصميم  زمانی 
انقالب گرفتند كه شورای  پيوستن به صفوف  مبارک و 
نظامی مصر، بی طرفی خويش را نسبت به تحوالت اين 

كشور اعالم كرد.
اين  ميدان،  به  اخوان  ورود  از  پس  حتی  حال  اين  با 
جماعت، سياست »مماشات با نظام مبارک« را در پيش 
گرفت و جزء اولين جريانات سياسی بود كه دعوت عمر 
امنيتی  دستگاه  رييس  و  جمهور  رييس  معاون  سليمان، 

مصر را برای گفت وگو با نظام لبيک گفت.
در  انقالب  پيشگامان  كه  بود  شرايطی  در  مماشات  اين 
ميدان همچنان شعار »اسقاط النظام« را سر می دادند. در 
اين ميان نبايد فراموش كرد كه در آن روزها چه صدايی 
عليه  »انقالب  می رسيد:  گوش  به  مصر  سلفی  منابر  از 

حاكم، حرام است، حرام«.!
اوضاع سياسی مصر توسط  كنترل  مبارک و  استعفای  با 
شورای نظامی و در زمان باقی مانده تا برگزاری انتخابات 
كه  انقالبی  احزاب  ميان  اختالفات  جمهوری،  رياست 
مانند  التاسيس سلفی  احزاب جديد  المسلمين و  اخوان 
و  می رفتند  شمار  به  آن  از  شبحی  اكنون  النور«  »حزب 

شورای نظامی برای تحويل قدرت به مردم باال گرفت.
شعار  جای  نظامی  شورای  اسقاط  شعار  ترتيب  اين  به 
اسقاط نظامی را گرفت كه هنوز بقايای آن بر مصر حكم 
و  اتحاد  معنای  به  هيچگاه  البته  كه  شعاری  می راندند؛ 
مشترک  مبانی  حول  نظامی  شورای  مخالفين  همبستگی 

نبود.

انتخابات رياست جمهوری مصر جايی بود كه  ايستگاه 
انقالب« و  انقالب«، »ضد  »انقالب«، »شبه  چهار جريان 

»غيرانقالب« در برابر يكديگر صف آرايی می كردند.
جريان انقالب با نامزدهای متعدد مانند حمدين صباحی 
نامزد  مرسی  محمد  بود،  آمده  ابوالفتوح  عبدالمنعم  و 
جريان شبه انقالب و احمد شفيق، نماينده شورای نظامی 
و جريان ضد انقالب بود؛ عمرو موسی نيز نماينده جريان 
انقالب و ضد  انقالبی بود كه سعی داشت در مرز  غير 

انقالب باقی بماند.
نتايج انتخابات رياست جمهوری ضربه سنگينی به پيكره 
انقالبيون  اختالفات  كه  چرا  بود؛  مصر  انقالبی  جريان 
موفقيت  باعث  ابوالفتوح  و  حمدين  ميان  آراء  پخش  و 
در  را  آنها  و  شد  انقالب  ضد  و  انقالبی  شبه  جريانات 

انتخاب دشوار ميان بد و بدتر ناچار گذاشت.
و  مبارک  نظام  بازگشت  معنای  به  احمد شفيق  پيروزی 
از  نگرانی  بود و  نظامی  احيای سلطه جنرالهای شورای 
برای  انقالبيون  از  بسياری  كه  شد  باعث  وی  انتخاب 
از بازگشت نظام گذشته در دور دوم مجبور  جلوگيری 
بودند به كسی رای بدهند كه به هيچ وجه وی و جماعتش 

را در اردوگاه انقالب نمی دانستند.
بسيار شكننده  اختالف  با  پيروزی مرسی  ترتيب  اين  به 
زيادی  بسيار  نگرانی  كه  می داد  نشان  شفيق  به  نسبت 
نسبت به روی كار آمدن اخوان المسلمين وجود دارد چه 

از جانب انقالبيون و چه از جانب دشمنان انقالب!
وساطت  با  نظامی  شورای  جنرال های  با  قدرت  معامله 
به  كردن  پشت  كنار  در  امريكا  خارجه  امور  وزارت 
اخوان  دوره  اين  مشخصه  برجسته ترين  التحرير،  ميدان 

ورود  باعث  كه  است  المسلمين 
اتحاديه«  »قصر  به  مرسی  محمد 

شد.
بود  بسيار كوتاه  معامله  اين  عمر 
و مرسی با بهره برداری از بحران 
در صحرای  كه  مشكوكی  امنيتی 
سرعت  به  و   - داد  رخ  سينا 
جنرال های   – شد  فراموش 
مانند  نظامی  شورای  برجسته 
كرد؛  بركنار  را  طنطاوی  مشير 
فرماندهان  پااليش  با  كه  اقدامی 
آوردن  كار  روی  و  ارتش  ارشد 
وفاداران به اخوان در نهاد نظامی 

همراه بود.
با  مرسی  اقدام  اين  ديگر  بار 
سفيد  كاخ  آميز  رضايت  سكوت 
در  مرسی  كه  چرا  شد؛  همراه 
سناتورهايی  با  متعدد  ديدارهای 
ناپذير اخوان  نظير مک كين و جان كری، تعهد خدشه 
المسلمين به مصالح عاليه اياالت متحده در مصر و منطقه 
را ابراز كرده و در عمل نيز هيچگاه از آنها عبور نكرده 

بود.
المسلمين از شورای نظامی مصر، نوبت  با عبور اخوان 
اختيار  شورای عالی قضايی مصر رسيد كه همچنان در 
وابستگان نظام حسنی مبارک بود. مرسی با كنار گذاشتن 
شورای نظامی از صحنه سياسی مصر و در سايه انحالل 
پارلمان توانست اختيارات اجرايی و قانونگذاری كشور 
را از آن خود كند و اكنون به دنبال اين بود كه با بركناری 
دادستان عالی مصر، دستگاه قضايی را نيز تحت سيطره 

خويش درآورد.
اولين تالش وی برای بركناری دادستان با شكست همراه 
شد و پس از اعتراض قضات مصر به اين اقدام، مرسی 
دستور خويش را پس گرفت اما پس از ميانجی گری ميان 
رضايت  كه  روزه  هشت  جنگ  در  اسراييل  و  حماس 
بر  با تكيه  به همراه داشت، مرسی  امريكا را  اسراييل و 
بيانيه  و صدور  دادستان  بركناری  به  اقدام  اين رضايت، 
به  تبديل  را  وی  عمل  در  كه  كرد  خويش  فراقانونی 
را  قدرتی  چنين  مصر  فراعنه  فقط  كه  می نمود  حاكمی 

داشتند!
بخش های  گسترده  اعتراضات  با  كه  بيانيه  اين  صدور 
وسيع مردم مصر روبرو شد، همزمان با تنظيم پيش نويس 
قانون اساسی بود كه به اعتقاد مخالفان مرسی، از احزاب 
انقالبی تا غيرانقالبی و بازماندگان نظام گذشته و در سايه 

غياب نمايندگان همه مردم مصر تدوين شده بود.

نتانیاهو: 
دشمنان ما به دنبال 

نابودی اسراییل هستند 

www.mandegardaily.com

اتحادیۀ اروپا جایزة صلح 
نوبل را دریافت کرد

لیونل مسی:فرمانده دوم القاعده کشته شد

اینیستا توپ طال را ببرد، همه 
خوشحال می شویم

در جريان حمله هواپيماهای بدون سرنشين امريكا در مناطق قبيله نشين 
وزيرستان شمالی، فرمانده دوم القاعده كشته شد. 

اين حمله، شيخ خالد بن عبدالرحمان  به نوشته روزنامه ميل، در جريان 
در وزيرستان  القاعده  دوم  فرمانده  الكويتی،  ابوزيد  به  معروف  الحسينان، 
جريان  در  مسكونی اش  منزل  به  موشک هايی  اصابت  جريان  در  شمالی 

حمله هواپيماهای بدون سرنشين امريكا كشته شد. 
الكويتی در بسياری از فيلم های ويدئويی القاعده ظاهر شده و به عنوان يک 

كارشناس مذهبی اين گروه شبه نظامی فعاليت می كرد. 
جريان  در  القاعده  دوم  فرمانده  الليبی،  ابويحيی  شدن  كشته  از  پس  وی 
حمله هواپيمای بدون سرنشين امريكا در وزيرستان شمالی در ماه ژوئن، 

جايگزين وی شد.
نظاميان  شبه  فرماندهی  سمت  در  كمی  وجهه  الليبی  به  نسبت  الكويتی 
مذهبی  امور  متخصص  يک  عنوان  به  وی  اصلی  نقش  و  داشت  القاعده 
بيشتر آموزش شبه نظاميان و ارتقای سطح ايدئولوژی آن ها بود. اما مرگ 
وی شكاف عميقی در اين گروه شبه نظامی بر جای گذاشته كه رهبری آن 
پس از مرگ اسامه بن الدن، رهبر سابق القاعده بر عهده ايمن الظواهری 

است.
در جريان حمالت غير مستقيم هواپيماهای بدون سرنشين سازمان اطالعات 
امريكا )سيا( در چند سال گذشته، يكسری از رهبران ارشد القاعده و طالبان 
در مناطق قبيله نشين پاكستان كشته شدند. اما اين حمالت مورد مناقشه 

هستند چرا كه انجام آنها با كشته شدن غيرنظاميان همراه است.
مقام های پاكستانی نيز اغلب چنين حمالتی را مورد انتقاد قرار داده و از 

آن ها به عنوان نقض كننده استقالل و تماميت اين كشور ياد می كنند.
برای  در گذشته  پاكستانی  ارشد  مقام های  كه  اين حال، مشخص شده  با 

انجام حمالت هواپيماهای بدون سرنشين همكاری داشته اند. 
در  پنجشنبه  روز  سرنشين  بدون  هواپيمای  حمله  جريان  در  همچنين 
وزيرستان شمالی همسر و دختر الكويتی نيز مجروح شدند و همسر وی 

يک روز بعد در بيمارستان جان باخت.

روسای كميسيون، پارلمان و شورای اتحاديه اروپا طی مراسمی 
كه برای اهدای جايزه صلح نوبل در پايتخت نروژ برگزار شد، 

اين جايزه را دريافت كردند.
به گزارش خبرگزاری اسوشيتدپرس، پيش از اين اتحاديه اروپا 
بشر  »ارتقای صلح و حقوق  راستای  دليل تالش هايش در  به 
در شش دهه گذشته پس از جنگ جهانی دوم« به عنوان برنده 

جايزه صلح نوبل انتخاب شد.
فان  هرمان  اروپا،  كميسيون  رييس  باروسو،  مانوئل  خوزه 
رومپوی، رييس شورای اروپا و مارتين شولتز، رييس پارلمان 
اروپا با شركت در مراسمی كه در اسلو برگزار شد، جايزه صلح 

نوبل را دريافت كردند.
بود  كرده  اعالم  نوبل  صلح  جايزه  اهدای  كميته  اين  از  پيش 
كه اتحاديه اروپا به خاطر كمک به ارتقای صلح اين جايزه را 

دريافت می كند.

دو  بازی  در  كه  گلی  دو  با  مسی  ليونل 
غير  رساند،  ثمر  به  بتيس  برابر  پيش   شب 
امتياز  سه  مولر،  گرد  ركورد  شكستن  از 
به  تيمش  برای  را  خانه  از  ارزشمند خارج 

ارمغان آورد.
مهم  كرد:  تاكيد  بازی  پايان  از  پس  مسی 
كسب سه امتياز مسابقه بود كه به آن دست 
صدر  در  را  اختالفش  تيم  و  كرديم  پيدا 

جدول ليگا به شش امتياز افزايش داد.
مسی پس از پايان بازی گفت: بارها گفته ام 
برای من خوب است كه ركوردهای مختلفی 
از  مهم تر  بسيار  تيم  پيروزی  اما  بشكنم،  را 
گل های  است.  گلزنی  ركوردهای  شكستن 
من باعث می شود تا بارسا به عناوين قهرمانی 
ليگ  يا  حذفی  جام  ليگا،  كند.  پيدا  دست 
قهرمانان اروپا. رسيدن به اين عناوين برای 
ركوردهای شخصی  تمامی  از شكستن  من 
ليگا  مهم تر است. هدف من در آغاز فصل 

فتح اين مسابقات بود، نه چيز ديگر.
بارسا كه اكنون 11 امتياز از رقيب ديرينه خود رئال مادريد پيش است، حاشيه امنيت خوبی در 
صدر جدول ليگا برای خود ايجاد كرده است. كمتر از يک ماه ديگر نيز دو بازيكن بارسلونا 
يعنی مسی و اينيستا برای كسب عنوان بهترين بازيكن سال فوتبال جهان با رونالدوی پرتغالی 

رقابت خواهند كرد.
مسی دربارۀ اين مساله گفت: اينيستا شايسته كسب عنوان مرد فوتبال سال جهان است و اگر 
اينيستا مرد سال فوتبال جهان شود، واقعا استحقاق آن را داشته است و تمام بازيكنان تيم ما از 

اين اتفاق خوشحال خواهند شد.

عصر ايران / بخش نخست                    
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        خواجه بشيراحمد انصاری
پرداختن  زمان،  آن  زمام داران  از  گروهي 
خنثا  براي  راه  آسان ترين  را  سياسي  رشوت 
نمودِن اعضاي اين گروه مي دانستند. ابن اثير 
در كتاب »الكامل« خويش فصلی دارد به نام 
»اخبار الخوارج« و در آن می نويسد كه “زياد 
كه  را  اعضاي گروه خوارج  از  يكی  ابيه  بن 
و  خواست  خويش  نزد  داشت،  نام  ابوالخير 
نمود  تعيين  معاش  درهم  چهارهزار  برايش 
برايش  هم  ديگر  درهم  سال صدهزار  هر  و 
از  می گفت:  آن  از  پس  ابوالخير  می بخشيد. 
نظر او، چيزی بهتر از اطاعِت امير و زيستن با 

جماعت وجود ندارد.”  
نخستين  ديديم،  باال  در  كه  همان طوری 
)ص(  اسالم  پيامبر  زمان  در  خوارج  نطفۀ 
در پيوند با پول شكل گرفت و اعتراضی را 
ذی  »حرقوص  جريان  اين  نخستيِن  پدر  كه 
بود،  نموده  )ص(  پيامبر  بر  نيز  الخويصره« 
نقش  همواره  پول  بود؛  غنيمت  مال  سر  بر 
مهمی در بسيج خوارج داشته است. اين كثير 
می نويسد: »زمانی كه خوارج بر خليفۀ سوم 
يورش بردند و او را كشتند،  ندا سر دادند: 
“به سوی بيت المال بشتابيد كه كسی بر شما 

سبقت نكند!”، سپس از همديگر مي پرسيدند 
ما حالل  براي  عثمان  اگر خون حضرت  كه 
نتيجه،  در  نيست؟  حالل  چرا  مالش  باشد، 
آن ها خانۀ او را چنان چپاول نمودند كه حتا 
پياله يي در آن جا نگذاشتند.  بعد از آن، وارد 
بيت المال شده بيت المال را روفتند و ثروت 
بزرِگ آن را غارت نمودند. نگهبانان بيت المال 
نجات  را  ما  و  بياييد  هاي  مي زدند:  نعره  كه 
برابر يورش چپاول گران  نتوانستند در  دهيد، 
ديدن  با  بيت المال  محافظان  نمايند.  مقاومت 
ادعاي  در  مردم  اين  مي گفتند:  صحنه  آن 
منكر  از  نهي  و  بالمعروف  امر  و  بودن  حق 
دروغ  و  نيستند  ديگرشان صادق  ادعاهاي  و 

مي گويند.«   
با  مناظره  براي  عباس  بن  عبداهلل  كه  زماني 
زيبا  لباسي  و چون  رفت  ايشان  نزد  خوارج 
به تن داشت، نخستين پرسشي كه از او شد، 
پوشيده است،  لباسي  بود كه چرا چنين  اين 
اعتراض  داده  قرار  مخاطب  را  او  سپس  و 

نمودند كه چرا زمانی كه علی )رض( بر سپاه 
عايشه )رض( غلبه حاصل نمود در آن وقت 
و  غنيمت  به  را  ام المؤمنين  سپاهيان  اموال 
شكست خورده گان را به برده گي نگرفت.  ابن 
عباس در پاسخ به اعتراض نخست گفت كه 
من پيامبر  را ديده ام كه زيباترين لباس را بر 
»ُقْل  مي فرمايد:  هم  قرآن  و  است  داشته  تن 
يِّبَاِت  َم زِينََۀ اهللِّ الَّتَِي أَْخَرَج لِعِبَادِهِ َوالْطَّ َمْن َحرَّ
كه  را  زيبايي هايی  »بگو  يعني:   ْزِق«   الرِّ مَِن 
]نيز[  و  آورده  پديد  بنده گانش  برای  خدا 
روزي های پاكيزه را چه كسی حرام گردانيده 
كه  فرمود  دوم  اعتراض  پاسخ  در  و  است«. 
مؤمنان  مادر  )رض(  عايشه  مي خواهيد  آيا 
در  بلي،  مي گوييد  اگر  گيريد؟  كنيزي  به  را 
آن صورت كافر شده ايد چون كه او مادرتان 
است، و اگر مي گوييد كه او مادر ما نيست، 
در آن صورت از دين برگشته ايد، چون قرآن 
مي فرمايد: »النَّبِيُّ أَْولَی بِالُْمْؤمِنِيَن مِْن أَنُفِسهِْم 
َهاتُُهْم«  يعني: پيامبر به مؤمنان از  َوأَْزَواُجُه أُمَّ
خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران 

ايشان اند. 
سربازان خوارج كه در جنگ هاي داخلي علي 
و معاويه سهم داشتند، خسته شدند چون ديدند 
كه اين جنگ ها طول كشيد، نه غنيمتي از آن 

به دست آمد و نه مصدري شد براي برده گيري، 
و چون اصوالً هدف شان غارت گري و چپاول 
براي  فتوايي  جست وجوي  در  آن ها  بود، 
حالل قرار دادِن مال مسلمانان و برده گرفتِن 
اسيران آن ها شدند و در نتيجه، نظريۀ تكفير 

مسلمانان را طرح ريختند. 
ما در افغانستان نيز تجربه يي مشابه به آن چه 
سال های  داشته ايم.  شد،  اشاره  بدان  باال  در 
افغانستان ساختارهای قدرت و ثروت  جهاد 
سرازير  نمود.  دگرگون  جامعه  سطح  در  را 
از  مجاهدين  به  جهانی  كمک های  شدن 
سوی  از  الزم  حساب وكتاب  نبود  و  يک سو 
و  متمول  قشری  ظهور  برای  را  زمينه  ديگر، 
ثروتمند ايجاد نمود كه پيوندی با مراكز سنتی 
قشری  چنين  يک بارۀ  ظهور  نداشتند.  قدرت 
در سطوح جامعه كافی بود تا حسادت هايی 
را برانگيزد كه طلبۀ دين به عنوان محروم ترين 
محروميت شان  كه شرايط جنگ  قشر جامعه 
آن صحنه  ديدن  از  بود،  ساخته  دوچندان  را 

رأس  در  چهره هايي  ديدن  می بردند.  رنج 
با  فرهنگی  لحاظ  از  كه  مجاهدين  حكومت 
طالبان مدارس جنوب كشور تفاوت داشتند، 
آن ها  بيگانه گِی  احساس  و  حسد  آتش  بر 
پيش  در  را  راهی  گاهی  انسان ها  می افزود. 
گرفته و تصور می نمايند كه ارزش ها و مبادی 
است،  كشانده  سو  بدان  را  آن ها  دين،  برين 
بی خبر از اين كه اين انگيزه های زمينی، در هوا 
ريشه  كينه  و  طمع  حسد،  نفسانی،  هوس  و 
داشته و انسان را بدان سو سوق داده است. 
حسد در فرهنگ دينِی ما نخستين گناهی بوده 
ابليس  و  آدم  ميان  در  آفرينش  بامداد  در  كه 
ابو  امام  گفتۀ  به  انسان  است.  گرفته  صورت 
زهره، از هر آن چه بوی بيگانه گی دهد دوری 
كرده  عادت  بدان  آن چه  هر  به  و  می جويد 
انس می گيرد، و اگر فردی و يا گروهی سطح 
نيروهای  داشتند،  پايين تری  درک  و  آگاهی 
ماورای طبيعی و غيبی و مبادی و ارزش های 
يا  و  اجتماعی  گروه  خدمت  در  را  دينی 
عادت ها و سنت هايی استخدام می نمايند كه 
آرامش می كنند. طالبان  برابر آن احساس  در 
معاش  امرار  به خاطر  كه  بودند  كسانی  همان 
برده  پناه  پاكستان  مدارس  به  نان،  لقمه يي  و 
بودند و همين كه راه ديگری برای عالج فقر 
سوار  شد،  گشوده  راه شان  فرا  تنگ دستی  و 
افغانستان  خاک  وارد  جديد  پيكپ های  بر 
شدند تا دمار از روزگار و دود از دماغ كسانی 
برآرند كه عمری به دست و دسترخوان شان 
چشم دوخته بودند. رهبر طالبان خود يتيمی 
بوده بي نوا، از خانواده يي بي زمين كه در سه 
ساله گی پدرش را از دست داده و اطرافياِن او 
نيز تفاوت چندانی با رهبر شان ندارند. فقر در 
اسالم نه تنها عيب نيست، كه ياران نخستين 
پيامبر تقريبًا همه فقير و بي نوا بودند؛ ولي فقر 
كه  مي شود  گناه  به  مبدل  وقتي  گرسنه گي  و 
عقده و كينه و خون و خشونت ايجاد نمايد. 
و جديد  قديم  كه خوارج  است  اين درست 
زاهد بوده اند، ولی فراموش نبايد نمود كه اين 
زهد اجباری اساسًا در فقر و تنگ دستی آن ها 
خداترسِی  و  تقوا  در  نه  است،  داشته  ريشه 
ايشان. آن ها زمانی كه دست شان كوتاه است، 
آخرت  به  را  هوس ها  و  شهوت ها  تمامی 
برای شان  فرصتی  اگر  ولی  می كنند؛  موكول 
خواهند  همه  از  را  سبقت  گوی  گردد،  مهيا 

ربود.
خويش  يک صدوششِم  سورۀ  در  كريم  قرآن 
سياسي  امنيت  و  يک سو  از  كعبه  خانۀ  ميان 
و امنيت غذايي از سوي ديگر، رابطه برقرار 
اين  خداوند  بايد  »پس  مي فرمايد:  نموده 
را  آن ها  كه  خدايی  همان  بپرستند؛  را  خانه 
رهايي  ناامني  از  و  داد  نجات  گرسنه گي  از 
هم  و   گذشته  در  هم  اما خوارج  بخشيد.«  
امروز،  از آوردن امنيت سياسي و غذايي براي 

جوامع اسالمي عاجز بوده اند. 

مجاهدين افغان پيوسته در طول جهادشان در قبال دشمن خويش، به هيچ گونه 
اقدام غيراسالمی و وحشيانه يا قتل دسته جمعی و رويۀ ناهنجار غيرانسانی دست 
رعايت  شده  تسليم  افراد  و  جنگی  اسيران  با  را  اسالمی  روش  هميشه  و  نزده 
كرده اند. مگر رژيم پوشالی و دست نشاندۀ روس در كابل بدين گونه روش خود 
مذموم خواهد  رژيم  آن  به دوش  آن  ناگوار  عواقب  مسووليت  و  می دهد  ادامه 

بود.
رياست دولت انتقالی اسالمی افغانستان از موسسۀ ملل متحد و تمام موسسات 
جهانی تقاضا می كند تا دست رژيم پوشالی كابل را از هم چو اقدامات غيرانسانی 
و وحشيانه كوتاه نمايد. هم چنان رياست دولت اسالمی افغانستان از موسسات 
خيريۀ جهانی تقاضا می كند تا در معالجۀ مجروحين اين فاجعه و مصيبت زده گان 

آن به كمک مالی و ارتزاقی و نيازمندی های بشری آن سامان بشتابند.
توسط  افغانستان  اسالمی  دولت  رييس  مجددی  صبغت اهلل  حضرت  هم چنان 
ابالغيۀ رسمی دولت به مصيبت زده گان فاجعۀ اسعدآباد و ساير مناطق آسيب زدۀ 
واليت كنر كه از اين اقدام ظالمانه و بيرحمانۀ رژيم كابل متاثر شده اند، اظهار 
تاسف نموده تاثرات عميق و همدردی های اسالمی و انسانِی خود را با ايشان 
اظهار نموده و مراتب تسليت را به آن ها ابراز فرموده اند و برای شهدای كنر از 

بارگاه الهی رب العزت، طلب مغفرت نموده اند.«

انفجار كنر داغ خونين بر دل اهالی آن جا به جا گذاشت، ولی دقيقًا ثابت نگرديد كه 
چه گونه رخ داد و مسببين اصلی آن كی ها بودند و چرا كنر به چنان حالت گرفتار 
شد؟ اگرچه بعدها مقامات جماعت الدعوت ادعا می كردند كه يكی از قوماندانان 
از زيرزمينی های  افغانستان، ده ها بوری مواد منفجره را در يكی  حزب اسالمی 
دكان های مخفی نموده بود و آن را انفجار داد، ولی اسنادی كه اين ادعا را به اثبات 
برساند، در دست نيست و انفجار اسعدآباد مانند ده ها حادثۀ ديگر در افغانستان 
در پردۀ ابهام باقی مانده است و چون اسناد و مداركی به دست نيامده، بنابران هر 
دو احتمال يعنی اصابت راكت اسكاد و انفجار دادن را نمی توان ناديده گرفت 
و اين كه انفجار دكان اسلحه فروشی به صورت تصادفی بود نيز از حقيقت به دور 
تيل،  ذخيرۀ  انفجار  و  شديد  آتش سوزی  كه  بود  باور  اين  به  می توان  و  نيست 

مهمات بقايای راكت اسكاد را در بين صدها آهن پاره ناپديد كرد.
دو ماه بعد از حادثۀ انفجار، بار ديگر به واليت كنر رفتم و بعد از چهار روز اقامت 

در آن جا يادداشت ذيل را نوشته، در بين دفترچۀ خاطراتم جا دادم:
»من كه چهار روز در آن واليت بودم، كمترين نشانی از زد و خورد و درگيری 
تشكيل  )سلفی ها(  جماعت الدعوت  توسط  كه  كنر  اسالمی  امارت  نديدم.  را 
شده، حكمروايی كامل دارند. از ساير گروه های مجاهدين اثری ديده نمی شود. 
تنها تک تْک افراد ساير گروه ها وجود دارند كه آن هم با امارت اسالمی »بيعت« 

نموده اند.
كارهای ساختمانی و بازسازی دوباره شروع گرديده، اما هنوز كابوس وحشت ناک 
انفجاري كه دو ماه قبل يک هزار كشته و زخمی از خود به جا گذاشته، محسوس 

است.
و  كار  لشكر  پيشاپيش  در  تخنيكی  مشاورين  ادارۀ  مين پاكی  موسسۀ  كاركنان 
خدمات اجتماعی قرار دارند. حدود دوصد جوان اين موسسه در ولسوالی های 
سركانی، شيگل، مرور و مركز اسعدآباد )چغه سرای( مشغول پاک كردن مين ها 
هستند. من شاهد آن بودم كه قريۀ چينگی ولسوالی سركانی از وجود مين ها پاک 
شده و سی وپنج خانواده از پنجاه خانوادۀ ساكن اين قريه دوباره به دهكدۀشان 

برگشته بودند و فارغ از خطر مين، زنده گی و زراعت شان را آغاز كردند. 
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به  موراكامی  هاروكی  از  همه  كه  حالی  در  امسال 
عنوان شانس نخست اين جايزه ياد می كردند، مو يان 
بر خالف تمام حدس و گمان ها به نوبل ادبی 2012 
به   2000 سال  از  ادبی  نوبل  برنده گان  يافت.  دست 

اين سو به شرح زير هستند:
اس  وی  ـ  )چين(/2001  تسينگجيان  گائو  ـ   2000
كرتس  ايمره  ـ  توباگو(/2002  و  )ترينيداد  نايپل 
)آفريقای  كوئتزه  مكسول  جان  ـ  )مجارستان(/2003 
ـ  )اتريش(/2005  يلينک  الفريده  ـ  جنوبی(/2004 
پاموک  اورهان  ـ  )انگلستان(/2006  پينتر  هارولد 
ـ  )انگلستان(/2008  لسينگ  دوريس  ـ  )تركيه(/2007 
ژان ماری گوستاو لو كلزيو )فرانسه(/2009ـ  هرتا مولر 
ـ  )پرو(/2011  يوسا  وارگاس  ماريو  ـ  )آلمان(/2010 

توماس ترانس ترومر )سويدن(

  »مو یان« یعنی حرف نزن!
مو يان نويسندۀ چينی كه به عنوان برندۀ نوبل ادبيات 
چهره های  از  يكی  ديگر  اكنون  شد،  شناخته   2012

مشهور دنياست.
از  يكی  عنوان  به   1955 فبروري   17 متولد  يان  مو 
مشهورترين نويسنده گان چينی شناخته می شود. برخی 
از آثار وی به دليل اين كه با ممنوعيت روبه رو شده اند، 
كتاب  بازار  وارد  و  شده  تكثير  غيرقانونی  به صورت 
آن  مبنای  بر  كه  رمانش  دو  با  او  هنگ كنگ می شوند. 
فيلم »ذرت سرخ« ساخته شد و جايزۀ خرس طاليی 
جشنوارۀ فيلم برلين را برايش به ارمغان آورد، در غرب 

شناخته شد.
»مو يان« متولد شمال غرب گائومی در ايالت شانونگ 
انقالب  دورۀ  در  او  است.  كشاورز  خانواده يی  در 
فرهنگی، دانش آموز بود و در كارخانۀ توليد روغن نيز 
كار می كرد. وی از زمانی كه 20 سال داشت، به ارتش 
آزادی مردمی پيوست و از سال 1981 زمانی كه سرباز 
بود، شروع به نوشتن كرد. سه سال بعد او موفق شد 
تا جايگاهی در ديپارتمنت ادبيات در آكادمی فرهنگ 

ارتش به دست بياورد.
و  است  "گوآن مويی"  واقعی اش  نام  كه  نويسنده  اين 
»مو يان« به معنی »سخن نگو« را به عنوان نام مستعار 
به كار می برد، می گويد اين نام را از زمانی كه نخستين 
رمانش را نوشت، انتخاب كرد.از آن جا كه او به دليل 
رک گويی اش شناخته شده بود و اين مساله يی بود كه در 

چين خيلی باب ميل ديگران 
برای  را  نام  اين  نيست، 
خودش  به  تا  برگزيد  خود 
يادآوری كند كه خيلی حرف 
آثار مو  نزند. هرچند برخی 
انتشار  ممنوعيت  با  يان 
گاه  او  اما  شده اند؛  روبه رو 
ديگر  با  اتحاد  عدم  دليل  به 
نويسنده گان و عدم محكوم 
كه  محدوديت هايی  كردن 
در زمينۀ نشر وجود دارد يا 
بازداشت نويسنده گان ديگر، 
بوده  روبه رو  انتقادهايی  با 

است.
خواستار   2012 نوبل  برندۀ 
زندانی  نويسندۀ  آزادی 

چينی شد
ادبی  نوبل  برندۀ  يان«  »مو 
ابراز  پيش  چندي  امسال، 
ليو  كه  كرده  اميدورای 
زندانی  نويسندۀ  ژيائوبو، 

صلح  جايزه  برندۀ  عنوان  به  پيش  سال  دو  كه  چينی 
نوبل انتخاب شد، از زندان آزاد شود.

گائومی شهر  از  كه  پيامی  در  يان  رويترز،  گزارش  به 
زادگاهش منتشر كرد، گفت: »اميدوارم او هرچه زودتر 

آزادی اش را به دست آورد.«
مو يان 57 ساله گفت: برخی از نقدهای ادبی ليو را در 
دهۀ 80 خوانده، اما از زمانی كه او به سمت سياست 
گرايش يافت، آثارش را درک نمی كند. مو يان كه نامی 
مستعار و به معنی »حرف نزن« برای نويسنده يی چينی 
است كه به عنوان برنده نوبل ادبی 2012 انتخاب شده، 
فرهيخته گان  فشار  زير  ليو  از  حمايت  عدم  دليل  به 
شد،  زندانی   2009 سال  كه  ليو  دارد.  قرار  كشورش 
از قدرت دولتی  انتقاد  به تحمل 11 سال زندان برای 

محكوم شده است.
شماری از فعاالن اجتماعی و حقوق بشری مو يان را 
به دليل عدم حمايت از آزادی بيان در كشور چين و 
حمايت نكردن از زندانيان، آزادی بيان و نيز تجليل او 
از مائو رهبر پيشين چين به باد انتقاد می گيرند و از روز 
پنجشنبه كه او به عنوان برندۀ نوبل ادبيات انتخاب شد، 

اين انتخاب را غيرعادالنه خوانده  اند.
بخش ادبيات تبيان

بيستم  قرن  انديشه ورزان  و  فيلسوفان  از  يكی  پوپر،  كارل 
قرار  بررسی  مورد  را  هراكليت  سياسی  تفكر  كه  می باشد 
داده است. هراكليت، نخستين فيلسوف يونانی )6 480 57( 
دورۀ  می داند.  بر جهان  اصل حاكم  را  دگرگونی  كه  است 
بوده  هم زمان  هخامنشی  داريوش  پادشاهی  با  او  زنده گی 
نيز  با نظرات سياسِی او  است. ديدگاه او در زمينۀ فلسفه، 

در ارتباط بود. 
فلسفی  و  سياسی  افكار  ميان  رابطه  بررسی خود،  در  پوپر 
هراكليت و اوضاع سياسی جامعه اش را تحليل نموده است. 
هراكليت،  زمانۀ  كه  است  داشته  بيان  پوپر  زمينه،  اين  در 
يا  ملی  حكومت  به  اشرافيت  ثابت  نظام  از  گذر  دوران 
اعضای  از  يک  هر  اشرافی،  جامعۀ  در  بود.  دموكراسی 
و  داشتند  مشخصی  اقتصادِی  و  اجتماعی  پايگاه  جامعه، 
به آن نيز راضی بودند و خرافات اعتقادی و اجتماعی نيز 
در  شاهزاده يی  خود  هراكليت  می زد.  دامن  مسأله،  اين  بر 
به مسايل و  از آن جا كه  اما  بود؛  يونان  از بخش های  يكی 
امور سياسی عالقه يی نداشت، از حق جانشينِی خود به نفع 

طرفداران حكومت  او،  زمان  در  كرد.  كناره گيری  برادرش 
ملی سعی در برقراری نظام سياسی مورد نظر خود داشتند. 
هراكليت از حكومت اشرافی حمايت می نمود. يک چند از 

فلسفۀ سنت پرستی و محافظه كاری دفاع كرد، اما كوشش های 
او در جهت برقراری نظام اشرافی، بی نتيجه بود. اين ناكامی 
كه  استداللی  زيادی گذاشت.  تأثير  او  سياسِی  تفكرات  در 

هراكليت در تحقير حكومت ملی می آورد، در سفسطه های 
نادان،  مردم،  »تودۀ  می شود:  استفاده  خودكامه گی  مدافعان 
بدنهاد و تن آسا و شكم باره و خودپرست اند.« او از فلسفۀ 
اما  می كرد.  دفاع  اشرافيت  نظام  جهت  در  محافظه كارانه 
و  محافظه كاری  از  او  خورد،  شكست  اشرافيت  كه  وقتی 
سنت پرستی دست برداشت و به گذرانی و ناپايدارِی امورِ 

جهان معتقد گشت. 
او  فلسفۀ  در  هراكليت  روزگار  حوادث  و  سياسی  مسايل 
و  منافع شخصی  با  ملی  تشكيل حكومت  زيرا  نهاد؛  تأثير 
مخالفت  بود،  جامعه  اشراف  طبقات  جزِو  كه  او  اجتماعِی 
به  را  اشرافی  بر حكومت  تأكيد هراكليت  پوپر  اما  داشت؛ 
اصالت دگرگونی و نشانه يی از ميل درونی و ناآگاهانۀ او به 
ثبات اوضاع می داند و دربارۀ او اعتقاد دارد كه او در باطن 
می خواسته كه اوضاع دنيا در يک حالت بماند، اما بر خالف 
اين  با  تا خود را  نظر خود را تجربه نموده و تالش كرده 
انديشه تسلی دهد كه دگرگونی تابع دگرگونی ناپذير است. 
فلسفۀ هراكليت با همۀ تأكيد به روی دگرگونی، در گردش 
يا  فراگرد  هر  كه  می آموزد  چنين  و  می بيند  سامانی  جهان 
و  دارد  اندازه يی  آتش،  خود  جمله  از  جهان  در  جريانی 
مقصود او از اندازه، مجموع حكمت و قانون و عدل است. 
از ديد او، سرنوشت از اصول نظم پيروی می كند و نشانی از 
خوش بينِی آينده است. از اين رو هراكليت به ستايش جنگ 
و پيكار می پردازد؛ زيرا اعتقاد دارد كه سرانجام پيروزی با 

عدل و خوبی هاست. 
فيلسوفان قبل از هراكليت، جهان را متشكل از مواد مختلف 
می دانستند. آن ها اعتقاد داشتند كه وظيفۀ فلسفه در شناخت 
به  آنان،  فلسفۀ  اين  است.  آن  سازندۀ  مواد  و  شكل جهان 
فلسفۀ طبيعت معروف بود. طالس ملطی جهان را متشكل 
هراكليت  اما  می دانست.  هوا  از  انكسيمانوس  و  آب  از 
تقريبًا ديدگاه متفاوتی داشت، او جهان را نه مجموعه يی از 
يا واقعيات  يا دگرگونی ها  بلكه محصول رويدادها  چيزها، 
می دانست. با اين حال، فلسفۀ او نيز همانند ديگر فيلسوفان 
يونان، بر پايۀ طبيعت قرار داشت با اين تفاوت كه او آتش 
را منشاي تمام امور و مواد تشكيل دهندۀ پديده های جهان 

معرفی می كرد. 
هراكليت، اعتقاد فلسفِی خود را به زنده گی سياسی تعميم 
می داد و سازمان اجتماعی را از دگرگونی، ايمن نمی دانست 
و به مردم دوراِن خود توصيه می كرد كه در امور سياسی 
و اجتماعی چون كودكان رفتار ننمايند كه هر چيزی را كه 
از بزرگان به ارث برده باشند، درست و مقدس می پندارند. 
و  بزرگان  بر حكومت  سياسی،  امور  در  هراكليت  بنابراين 
اشراف  طبقات  از  خود  چون  داشت؛  تأكيد  اشراف  نظام 

اجتماع بود.
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هراکلیت از زبان کارل پوپر

مو یان چینی 
برندة نوبل ادبی 2012
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هراکلیت، اعتقاد فلسفِی خود را به 
زنده گی سیاسی تعمیم می داد و 
سازمان اجتماعی را از دگرگونی، ایمن 
نمی دانست و به مردم دوراِن خود 
توصیه می کرد که در امور سیاسی و 
اجتماعی چون کودکان رفتار ننمایند که 
هر چیزی را که از بزرگان به ارث برده 
باشند، درست و مقدس می پندارند. 
بنابراین هراکلیت در امور سیاسی، بر 
حکومت بزرگان و نظام اشراف تأکید 
داشت؛ چون خود از طبقات اشراف 
اجتماع بود

این نویسنده که نام واقعی اش "گوآن مویی" است و »مو یان« به معنی »سخن نگو« را به عنوان نام مستعار به کار می برد، می گوید این نام را از زمانی 
که نخستین رمانش را نوشت، انتخاب کرد.از آن جا که او به دلیل رک گویی اش شناخته شده بود و این مسأله یی بود که در چین خیلی باب میل دیگران 

نیست، این نام را برای خود برگزید تا به خودش یادآوری کند که خیلی حرف نزند. هرچند برخی آثار مو یان با ممنوعیت انتشار روبه رو شده اند؛ اما 
او گاه به دلیل عدم اتحاد با دیگر نویسنده گان و عدم محکوم کردن محدودیت هایی که در زمینة نشر وجود دارد یا بازداشت نویسنده گان دیگر، با 

انتقادهایی روبه رو بوده است

رضا احمدیان 
راد
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پروسۀ ثبت نام...
 انتخابات رياست جمهوری، آماده گی می گيرند.

فضل احمد معنوی رييس كميسيون مستقل انتخابات 
روز دوشنبه در نشستی گفت كه آغاز ثبت نام رأی 
دهنده گان انتخابات رياست جمهوری، به تاريخ اول 
ماه ثور 1392 آغاز می شود و چهار ماه طول خواهد 

كشيد.
شماری  از  امنيتی  مشكالت  عالوۀ  بر  معنوی  آقای 
ياد  انتخابات  پروسۀ  روند  در  نيز  ديگر  چالش های 

كرد.
در  لسوالی ها  و  نبودن سرحدات  تعيين  كه  او گفت 
پروسۀ  در  دشواری ها  ايجاد  سبب  ممكن  افغانستان 

ثبت نام رأی دهنده گان و انتخابات گردد.

انتخابات  كه  باشيم  داشته  انتظار  اگر  افزود:  او 
كارت ها  اين  با  شود  ولسوالی)برگزار(  شورای های 
و مشخصاتی كه در ليست موجوده وجود دارد اين 
كار امكان ندارد. آنچه را كه شورای محترم وزيران 
حوزه های  مجلس  انتخابات  در  كه  گرفته  تصميم 
انتخاباتی در واليات تقسيم شود؛ اما استدالل ما اين 
بود كه با ليستی كه موجود است و كارت هايی را كه 
و همچنان  نيست  ممكن  كار  اين  كرده ايم  توزيع  ما 

سرحدات ولسوالی ها تعيين نيستند.«
انتخابات  پروسۀ  برای  كه  افزود  معنوی  آقای 
دالر  ميليون  هفت  و  بيست  حدود  رياست جمهوری 
نياز است و شش هزار كارمند برای تطبيق اين پروسه 

ضرورت خواهد بود.

به اساس معلومات اين كميسيون، آنان در نظر دارند 
تا در 364 ولسوالی كشور، 450 مركز رأی دهی و 

1086 محل ثبت نام رای دهنده گان را ايجاد كنند.
اين  در  است  قرار  كه  افرادی  تعداد  آنان،  گفته  به 
پروسه جديداً ثبت نام شوند و يا كارت های قبلی شان 
نفر  هزار  ميليون و هشت  ده  از  بيش  تصديق گردد 

پيش بينی می گردد.
انتخابات  مستقل  كميسيون  دوشنبه  روز  نشستی  در 
شماری از نماينده های احزاب سياسی و جامعه مدنی 

نيز اشتراک نموده بودند.
ثبت  پروسه  از طرح  اين نشست  كننده های  اشتراک 
نام رای دهنده گان استقبال كرده، اما پيشنهاد می كنند 

كه اين پروسه هر چه زودتر آغاز گردد.

           منوچهر

جامعۀ  يک  اجتماعی،  بافت  لحاظ  به  افغانستان 
از  موجود  تعاريف  بر  بنا  كه  جامعه يی  قبيله يی ست؛ 
آن  در  شهرنشينی  فرهنگ  از  نشانی  امروز،  مدنيت 
و  كوچی گری  می توان  بنابراين،  و  نمی شود  ديده 
عشيره پرستی را جزو مشخصه های اصلِی اين سرزمين 

خواند.
تعريف  افغانستان  جامعۀ  و  قانون  در  كوچی گری  اما 
اين  اصلِی  ساكنان  كه  مردم  از  جمعی  دارد:  معينی 
از  ندارند؛  مشخصی  ملكيت  ولی  هستند،  سرزمين 
تغيير  بر  بنا  مملكت،  از  بزرگی  محدودۀ  در  اين رو، 

فصول، در سكون و حركت استند.
اين يک تعريف عام است كه امروز ابعاد گسترده تری 
پيدا كرده است. مثاًل وقتی گفته می شود: كوچی. برای 
هر شنونده، جمعی از مردم  تداعی می گردد كه بر عالوۀ 
داشتن مشخصه های عام، از صفاتی چون قومی  خاص، 

متجاوز، غاصِب زمين و... برخوردار مي باشند.
كه  آن جاست  كوچی  از  جديد  شناخت  اين  دليل 
حكومت های گذشته در افغانستان بنا بر داشتن پيوند 
سياست های  اعمال  و  كوچی ها  از  بخشی  قومی  با 
امتيازات  كوچی ها  برای  زبان پرستانه،  و  نژادپرستانه 
زيادی قايل شدند و در بسا از موارد، آنان را بر ساير 

اقوام ساكن در كشور ارجحيت دادند.
مسايل  در  كرزی  آقای  بی ترديد  كه  ـ  دور جديد  در 
است  مانده  گذشته  حكومت های  پای  جای  قومی  پا 
بنا بر قانون،  ـ نيز همين گونه بوده است. طوري كه 
آنان  براي  كشور  پارلمان  در  را  اضافی  كرسی های 
نظر  در  بيشتر  امتياز  آنان  برای  اجتماع  در  داده اند، 

گرفته  اند و همين گونه موارد ديگر.
از اين جاست كه كوچی ها هر از گاهی جسورانه بر قانون 
تجاوز می كنند و از هر  كاری كه مطابق صالح ديدهای 
قبيله يی و منافع عشيره يی شان باشد، دريغ نمی كنند. يا 
به عبارت ديگر، كوچی گری در افغانستان به امتيازی 

براي مخالفت با قانون تبديل شده است.
تجاوز  مورد  چندين  شاهد  ما  گذشته،  سال  ده  در 
از  بسا  در  كه  بوده ايم  عامه  ملكيت های  بر  كوچی ها 
موارد، جنايت های كالنی را در پی داشته است. چنان كه 
همين كوچی ها به بهسود و هزاره جات حمله برده و بر 
عالوۀ اين كه ملكيت های مردم را غصب كردند، آنان 
را نيز قتل عام نمودند. در شهرهای بزرگی چون كابل، 
بارها ديده شده است كه: كوچی ها ملكيت های دولتی 
را غصب كرده اند و با نيروهای امنيتی درگير شده اند؛ 
را  محل  مردم  از  جمعی  و  شده   ساكن  منطقه يی  در 
كشته اند؛ و حتا به تازه گي، كوچی ها در منطقۀ قصبه، 
ملكيت های دولتی را غصب كرده  و مبارزۀ مسلحانه را 

عليه نيروهای پوليس به راه انداخته اند كه در نتيجه، دو 
نفر زخمی شده اند. 

مسلح  همواره  كوچی ها  كه  مي كنند  ثابت  گزارش ها 
خودسرانه  اعمال  ساحات،  از  برخی  در  و  هستند 
دارد  وجود  گمان هايی  و  حتا حدس  می دهند.  انجام 
ميان  در  را  انتحاری  افراد  از  بسياری  كوچی ها  كه 
به  انتحاری  فرد  زمانی كه  تا  می دهند،  جا  خودشان 

هدفش برسد.
در  گروه هايی  و  افراد  هستند  اين همه،  به رغم  اما 
زبانی،  قومی  و  مسايل  بر  بنا  كه  قانون  ناظمين  ميان 
حمايت  كوچی ها  بی نظمی های  و  قانون شكنی ها  از 
افراد  همين  كه  می دهند  نشان  چشم ديدها  می كنند. 
در  سازمان يافته  صورت  به  را  كوچی ها  حكومتی، 
غايلۀ  موجب  تا  می كنند  جاسازی  مردم  ملكيت های 
پايتخت  در  شهرداری  پروژۀ  چندين  شوند.  بيشتری 
آن،  مالكان  به  اسناد  صدور  علي رغم  كه  دارد  وجود 
از  كاری  نيز  مسووالن  و  اند  ساكن  آن  در  كوچی ها 

دست شان برنمی آيد.
آنان،  مدافعان  و  كوچی ها  نماينده گان  دليل  يگانه 
بايد  افغانستان اند؛ كجا  اتباع  مردم  »اين  كه  است  اين 

زنده گي كنند؟«
اما هيچ كسی پاسخ نداده است كه ساير اقوام و مردم 
نيز، شهروند اين مملكت هستند و تبعه بودن، هرگز 

عامه  و  دولتی  ملكيت های  غصب  دليل  نمی تواند 
گردد.

در حالی كه هزاران جريب زمين خالی و بدون استفاده 
مسووالن  از  هيچ يک  اما  دارد،  وجود  مملكت  در 
زمين ها  اين  در  تا كوچی ها  نمی كنند  كاری  حكومتی 
آيا  كه  است  اين  اساسی  پرسش  اصاًل  گردند.  ساكن 
در سدۀ بيست ويكم، شايسته است كه ما مردم كوچی 
داشته باشيم؟ چرا پروسۀ اسكان دادِن كوچی ها صورت 
قبيله گری  ترويج  معنای  به  اين همه  آيا  نمی گيرد؟ 

نيست؟
بی ترديد كه سود بسياری از قبيله گرايان و نژادپرستان 
در دستگاه حاكم، آن است كه به صورت سازمان يافته از 
قانون شكنی های كوچی ها حمايت صورت گيرد؛ زيرا 
اين كوچی ها متعلق به يک قوم خاص اند و تيكه داران 
از  می توانند  ساده گی  به  حكومت،  دستگاه  در  قوم 
اين امتياز استفاده كرده و بنا بر سياست های واهی و 
جيب  به  را  زيادی  سود  اقليت،  ـ  اكثريت  كالسيِک 
بزنند. حال آن كه كوچی هاي بي چاره و از دنيا بي خبر، 
اصاًل نمی دانند كه با سرنوشت شان چه كسی يا كسانی 
تجارت كرده و چه گونه بر بنياد معامله های شوم قومی، 

 زنده گي حال و آيندۀشان را تباه می كنند.
و  بي بضاعت ترين  كوچی ها  كه  نيست  ترديدی 
بنيۀ  آن ها  هستند،  مملكت  اين  مردماِن  بي چاره ترين 
از  هستند،  بی سواد  كل  به طور  ندارند،  خوبی  مالی 
سهولت های زنده گی و تحوالِت جهان بی خبر مانده اند 
اما  بيگانه اند؛  شهروندی  و  شهرنشينی  فرهنگ  با  و 
دسِت  ابزارِ  محروميت،  و  درد  اين همه  كه  بدبختانه 
عده يي شارالتان و قوم پرست شده تا زير نقاِب حمايت 
از آن ها، عاليق قومی  و شخصی شان را ارضا كنند. و 
دردمندانه تر اين كه آقاي كرزی نيز فريب تيوری ها و 
نظريه پردازي هاي نژادپرستانۀ چنين افرادي را خورده 

و تباهِي روزافزوِن كوچي ها را تماشا می كند.
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کوچی گری؛ 

امتیاز مخالفت با قـانون

په انقره کې له پاکستانه...
 پاکستان تر منځ اړیکې پراخې شي.

به  اړه  په  برید  پر رییس د  امنیت  وایي، د ملي  نوموړی 
ترکیه هم خپل دریځ لري او دا چې په دې برخه کې به 
یې دریځ څه وي او له پاکستانه به څه وغواړي، دا به په 

یاده درې اړخیزه غونډه کې روښانه شي.

په  رهبري  طالبانو  د  چې  دا  زیاتوي،  ویاند  ولسمشر  د 
درې  جوړېدونکې  په  کې  ترکیه  په  نو  ده  کې  پاکستان 
څنګه  چې  وشي  بحث  دې  په  به  کې  غونډه  اړخیزه 
هغوی د سولې پروسې ته چمتو شي، څنګه ورته زمینه 
برابره شي، چې وکوالی شي د سولې په خبرو کې برخه 

واخلي او په دې کې پاکستان یو کلیدي رول لري.
او  مرسته  کې  برخه  دې  په  پاکستان  که  واي،  هغه 

رښتینې همکاري وکړي نه نو د سولې پروسه به له خنډ 
سره  خنډ  له  اوس  همدا  چې  څنګه  لکه  شي  مخ  سره 

مخامخ ده.
دا  غوښتنه  حکومت  افغان  د  پاکستانه  له  زیاتوي،  دی 
ته راوړي، چې د سولې  ده، چې دغسې سهولتونه منځ 
پروسه په سمه توګه مخ ته الړه شي او حد اقل په نسبي 

توګه یې پر وړاندې شته خنډونه لري شي.

چرا قهرمان فساد در...
 انجام مي دهند.

در  قاضي حنفي، كوتاهي زعماي كشور  به گفتۀ 
فساد شده  قوانين سبب گسترش  تطبيق  راستايي 

است.
پاس دادن  را  فساد  گسترش  ديگر  علت  او 
ديگر  ارگان  به  ارگان  يک  از  فساد  دوسيه هاي 
از  فساد  دوسيه هاي  زماني كه  گفت،  كرده  عنوان 
و  شده  داده  داده  پاس  ديگر  ادارۀ  به  اداره  يک 
بيشتري  نيز جسارت  بررسي نمي شود، فرد متهم 

براي تكرار جرايم خود پيدا مي كند.
تا  متاسفانه  اما  گفت،  همچنان  مجلس  اين عضو 
اكنون در اين راستا هيچ اقدام عملي را ما شاهد 
نبوديم و مبارزه با فساد مبدل به يک شعار شده 

است.
در همين حال، فضل الرحمان اوريا عضو ايتالف 
حاكميت  مديريت،عدم  ضعف  مي گويد،  ملي 
احزاب  نبود  ملي،  منافع  به  وفاداري  عدم  قانون، 
نيرومند سياسي و نسپردن كار به اهل كار، سبب 
كشور  فاسدترين  نخست  مقام  افغانستان  تا  شده 

دنيا را از آن خود نمايد.
نشده،  مبدل  فرهنگ  به يک  فساد  اوريا،  گفتۀ  به 
به  و  دولتي  ارشد  مسووالن  فرهنگي  ضعف  بل 
خصوص ضعف اخالق سبب گسترش فساد در 

كشور گرديده است.
مجهز  اسالمي  فرهنگ  با  ما  اگر  كرد،  تاكيد  او 
و  چپاول  غارتگري،  به  دست  هيچگاه  باشيم، 
گرفتن رشوه نخواهيم زد، بنابراين ضعف فرهنگ 
اسالمي مسووالن ارشد دولتي و به خصوص تيم 

حامد كرزي سبب تمام اين نابسامانی ها است.
حكومت  افزود،  همچنان  ملي  ايتالف  عضو  اين 
هيچ نوع ارادۀ براي مبارزه با فساد ندارد، بنابراين 
فساد به شكل سازمان يافته از ارگ شروع  و به 

همۀ ارگان هاي دولتي گسترش پيدا كرده است.
سر  به  كرزي  حامد  زماني كه  تا  كرد،  اضافه  وي 
قدرت باشد، نه تنها فساد كاهش نخواهد يافت، 
بل ما شاهد گسترش آن خواهيم بود، پس تنها راه 
حل اين است كه حامد كرزي ديگر رييس جمهور 

كشور نباشد.
مجلس  ديگر  عضو  عرفاني  علي  قربان  استاد 
نماينده گان مي گويد، در گذشته زمانيكه يک اداره 

اگر  حاال  اما  بود؛  سوال  جاي  مي گرفت،  رشوه 
اداره يی فساد نكند و رشوه نگيرد، سوال برانگيز 

می شود.
او افزود، مردم در دين بزرگان خود هستند، يعني 
كاري را كه بزرگان انجام دهند، كوچكتر ها از آن 
الگو برداري مي كنند، بنابراين فساد از رده هاي باال 

شروع و گسترش پيدا كرده است.
به گفتْه استاد عرفاني، اگر رييس جمهور آلوده به 
فساد باشد كابينه و معاونين اش نيز آلوده به فساد 
خواهند بود، پس براي مبارزه با فساد بايد از باال 

شروع كرد.
به باور او، حامد كرزي ارگاني را براي مبازره با 
فساد  با  مبازره  براي  ارادۀ  اما  كرده؛  ايجاد  فساد 
ندارد، بنابراين ارگان هاي مانند ادارۀ مبارزه با فساد 
نمي تواند جلو فساد را بگيرد و يا با آن مبارزه كند، 

زير فساد درافغانستان نهادينه شده است.
وي همچنان گفت، در دو سال باقي مانده از عمر 
حكومت حامد كرزي كاری در راستاي مبازره با 
تنها راه حل تغيير نظام  فساد ممكن نيست، پس 
است تا نظام جديد بتواند با فساد مبارزه كرده و 

جلو گسترش آن را بگيرد.

آیساف: 
شورشیان مشکل عمده در 
برابر پروسۀ انتقال هستند

افغانستان  امنيتی در  انتقال مسووليت های  در برابر پروسۀ 
خبر می دهد.

مقام های نيروهای بين المللی مستقر در افغانستان می گويند 
تا  اين كشور مشتركًا سعی می  كنند  امنيتی  نيروهای  با  كه 
بر چالش ها در برابر پروسه واگذاری مسووليت های امنيتی 

غلبه كنند.
جنرال گونتر گتز سخنگوی آيساف هر چند گفت كه اين 
با  مبارزه  او  اما  نبوده،  مواجه  مشخص  مشكالت  با  روند 

شورشيان را يک چالش خواند.
آقای كتز كه به روز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در كابل 
مشخصی  »مشكالت  گفت:  مورد  اين  در  می كرد  صحبت 
وجود ندارند، در كل مبارزه با شورشيان خود يک چالش 
است. اما مطمينًا فشارها را بر شورشيان در ديگر ساحات 
كه شامل مراحل چهارم و پنجم پروسه انتقال مسووليت های 
غالب  ديگر  بار  ما  كرد.  خواهيم  وارد  نيز  می شوند  امنيتی 
به  را  شورشيان  تا  گرديد  خواهيم  قادر  و  شد  خواهيم 

شكست مواجه بسازيم.«
تحركات  و  ميزان خشونت ها  كه  افزود  آيساف  سخنگوی 
مخالفان مسلح در مناطقی كه مسووليت های امنيتی آن به 

نيرو های افغان انتقال داده شده اند، كاهش يافته است.
آوردن  پايان  هدف  به  مشترک  عمليات های  ادامه  بر  وی 
در  كه  مناطق  در  مسلح  مخالفان  تحرک  و  شورش  سطح 
آينده شامل پروسۀ واگذاری مسووليت های امنيتی می شوند، 

تاكيد كرد.
در اين حال، برخی از كارشناسان مسايل امنيتی در افغانستان 
به اين باور اند كه نيرو های افغان در عدم حضور عساكر 
بين المللی توانايی مبارزه با چالش های امنيتی را نخواهند 

داشت.



مناسبت  به  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون 
روز  از  تجليل  سالروز  چهارمين  و  شصت 
جهانی حقوق بشر می گويد نبود اراده سياسی 
برای تامين حقوق بشر و ناامنی ها چالش های 
مردم  بشری  حقوق  تامين  برابر  در  اصلی 

افغانستان اند.
سال  يازده  بشر خواهانه  فعاليت های حقوق 
در  طالبانی  نظام  فروپاشی  از  پس  و  پيش 

افغانستان آغاز شد. 
كميسيون  اجرايی  رييس  محمودی  موسی 
مستقل حقوق بشر روز دوشنبه به دويچه وله 
گفت هنوزهم كسانی برسر قدرت هستند كه 

حقوق بشر را خالف منافع شان می پندارند.
افغانستان  در  بشر  حقوق  فعاالن  از  خيلی 
نقض  موارد  قانون  از  معافيت  كه  معتقدند 
از  خيلی  است.  كرده  بيشتر  را  بشر  حقوق 
فعاالن حقوق بشر در افغانستان معتقدند كه 
معافيت از قانون موارد نقض حقوق بشر را 

بيشتر كرده است.
كشور  در  سياسی  »اراده  گفت:  محمودی 
بسيار  بشر  انكشاف حقوق  و  برای حمايت 
نظام  داخل  در  هايی  گروه  هستند  بوده.  كم 
و بيرون از نظام كه عليه حقوق بشر فعاليت 
داشته اند و يا فعاليت حقوق بشر را بر عليه 

تداوم كارهای شان می ديدند.«

عدالتی كه تطبيق نشد
جديد،  حكومت  كار  آغاز  از  پس 
قربانيان  كه  داشت  وجود  اميدواری هايی 
اما  يابند  دست  شان  حقوق  به  بشر  حقوق 
افغانستان  حكومت  بود  قرار  نشد.  چنين 
برنامه عدالت انتقالی را تطبيق كند اما چنين 
نشد و برنامه عدالت همچنان بی سرنوشت 

ماند.
كه  تعهداتی  با  می گويد  محمودی  آقای 
حكومت افغانستان در رابطه به تامين حقوق 
بشر دارد اميدواری ها برای حفظ دستاوردهای 
به  مساله  »اين  دارد:  وجود  بشری  حقوق 
باشد  مطرح  است  ممكن  عنوان يک چالش 
اما اميدواريم براساس تعهداتی كه حكومت 
بسيار  قانونی  چارچوب  و  دارد  افغانستان 
مدنی،  نهادهای  و  رسانه ها  فعاليت  محكم، 
دست آوردهايی كه ما در عرصه حقوق بشر 

داشتيم آن را ازدست بدهيم«.
  پس از 2014

با  جهانی  جامعه  اخير،  سال  يازده  در 
كمک های مالی و حمايت سياسی، از تامين 
حقوق بشری مردم افغانستان، پشتيبانی كرد. 
در كنار كميسيون مستقل حقوق بشر، ده ها 
نهاد ديگر به حمايت از حقوق بشری مردم 

افغانستان پرداختند.

تحصيل  و  تعليم  افغان حق  دختران  و  زنان 
دانشگاه ها، مراكز تحصيلی،  يافتند و دروازه 
نهادهای دولتی و غيردولتی برروی زنان باز 

شد.
اما پس از سال 2014 كه قرار است حضور 
شود،  محدود  افغانستان  در  جهانی  جامعه 
گرفتار خواهد  با چه سرنوشتی  بشر  حقوق 
شد. اين نگرانی از هم اكنون وجود دارد كه 
در عدم موجوديت جامعه جهانی، دستاورد 
ازدست  اخير،  دهه  يک  بشری  حقوق  های 

بروند.
»نشانه هايی  می گويد:  محمودی  آقای  اما 
جامعه  نقش  شدن  كم  با  كه  دارند  وجود 
برای  آن ها  عالقمندی  است  ممكن  جهانی 
كشور  در  بشر  حقوق  انكشاف  و  حمايت 
مداركی  و  اسناد  خوشبختانه  اما  بيايد  پايين 
از  را  بشر  حقوق  شده،  امضا  تاكنون  كه 

موضوعات كليدی قرارداده اند«.
  افزایش خشونت ها

در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون 
شش ماه اول سال 1391 حدود چهار هزار 
قضيه خشونت عليه زنان را ثبت كرده است. 
حقوق  نقض  مالحظه  قابل  شمار  رقم  اين 

بشر نسبت به سال 1390 را نشان می دهد.
مسووالن اين كميسيون می گويند ادامه جنگ، 
تامين حقوق بشر در سراسر افغانستان را با 
در  تنها  ، چنان كه  مواجه كرده است  مشكل 
سال 1390 بيش از 3300 حادثه تلفات ملكی 

در اين كميسيون ثبت شده است.
 1183 ميان  اين  از  گفت  محمودی  آقای 
غيرنظامی جان شان را در جنگ ها تلف شده 
و بقيه كسانی اند كه در منازعات مسلحانه، 

زخمی شده اند.
بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  مسوول  اين 
عدم  قضيه   2000 حدود  ساالنه  می گويد 
دسترسی مردم به محاكم عادالنه و همچنين 
كميسيون  اين  در  اجتماعی  اقتصادی  حقوق 

ثبت می شود.
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آدم ربایی، شهروندان...
گروه  يک  پيش  ماه  يک  كه  است  گفتنی 
كه  هنگامی  مسلح  ربايان  آدم  نفری  پنج 
پسر يک بازرگان را از منطقۀ پشتون آباد 

شهر غزنی ربوده بودند، به دام افتادند.
امنيت  پشين  امير شاه سادات رييس  سيد 
گفت  خبری  نشست  يک  در  غزنی  ملی 

كه در سال جاری سه گروه از آدم ربايان 
دستگير  غزنی  مربوطات واليت  از  مسلح 
به گونۀ مستقالنه  اين سه گروه  اند.  شده 
ربايی،  آدم  به  داشتند؛  فعاليت  غزنی  در 
اخاذی و اخالل امنيت دست می زدند كه 
در چندين عمليات نيروهای امنيتی غزنی 
تمام اعضای شان همراه اسلحه و مهمات 

بازداشت شده اند.

انقره امروز میزبان...
 پشت پرده است.

ادعا  اين  پاكستان  خارجه  امور  وزارت 
برای  تا  است  آماده  گفت،  و  كرده  رد  را 
تحقيق درخصوص اين اقدام كه يک اقدام 

مجرمانه است، كمک كند.
يكی از ديپلمات های عالی رتبه تركيه روز 
يكشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت، عبداهلل 
همتايانش  و  تركيه  جمهوری  رييس  گل، 
در  كرزی  حامد  و  زرداری  علی  آصف 

همكاری های  افزايش  شيوه  خصوص 
به  افغانستان  و  پاكستان  ميان  جانبه  دو 
يكديگر  با  امنيتی  حوزه   در  خصوص 

گفت وگو می كنند. 
از زمانی كه از سال 2007 ميالدی مكانيسم 
رايزنی های متعارف برای ترغيب كشورهای 
افغانستان و پاكستان در خصوص همكاری 
عليه افراط گرايان ايجاد شد، اين ششمين 
ناتو  اعضای  از  يكی  تركيه،  در  نشست 

محسوب می شود.

رحمت اهلل راشدی وزير مشاور رييس جمهور 
در امور اقوام  و قبايل می گويد كه عملكرد 
امنيتی  مشكالت  و  نيازمندها  برابر  در  كابل 

نورستان ضعيف بوده است.
نقطۀ  نورستان  »واليت  گفت:  راشدی  آقای 
استراتژيک امنيتی برای واليات شمال و شرق 
كشور است و در صورت كوتاهی در باره اين 

واليت، پيامد آن ناگوار خواهد بود.«
روز چهارشنبه هفتۀ گذشته هيأتی به رياست 
ادارات  بررسی  هدف  به  رهين  مخدوم  سيد 
دولتی، اوضاع امنيتی و چگونگی پروژه های 

انكشافی به واليت نورستان سفر كرد.
در تركيب اين هيأت، برخی اعضای مجلس 
نماينده گان، مجلس سنا، شورای عالی صلح، 
مشاور رييس جمهور و مقام های بلند رتبه از 

وزارت های مختلف شامل بودند.
محمد تميم نورستانی والی نورستان می گويد 
كه اين هيأت به فرمان رييس جمهور و تصميم 
شورای وزيران به نورستان اعزام شده است.

آقای نورستانی به خبرگزاری بخدی گفت كه 
حداقل سه روز، اعضای اين هيأت در پارون 

مركز واليت نورستان سرگرم تحقيق بودند.
در  هيأت  اعضای  نورستانی،  آقای  گفته  به 
از  نورستان  مختلف  بخش های  گروه،  سه 
انكشافی  های  پروژه  تطبيق  جمله چگونگی 

را بررسی كردند.
واليت  از  كشور  شرق  شمال  در  نورستان 
های دور افتاده كشور است كه مرز مشترک 

با پاكستان دارد.
در  دولتی  مسووالن  بيشتر  كه  می شود  گفته 
اين واليت حضور ندارند و ادارات دولتی نيز 

غير فعال است.

رحمت اهلل راشدی وزير مشاور حامد كرزی 
اما  اعزامی  هيأت  عضو  و  قومی  امور  در 
بسياری  كارهای  اواخر،  اين  در  كه  می گويد 
تمامی  و  است  گرفته  صورت  نورستان  در 
وظايف  به  نيز  دولتی  ماموران  و  مسووالن 

شان حاضر هستند.
اردوی  سربازان  نبود  »ناامنی،  گفت:  راشدی 
توجه  عدم  و  سرحدی  پوليس  كمبود  ملی، 
اين  های  درخواست  و  نورستان  به  كابل 
نورستان  در  عمده  های  چالش  از  واليت، 

است.«
دشمن،  جانب  از  زمانيكه  می گويد،  راشدی 
به  توجه  با  می شود  حمله  نورستان  باالی 
ملی،  پوليس  و  سرحدی  پوليس  كمبود 
نورستان  خواست  در  مربوطه  وزارت های 

جواب نمی دهند.
او تاييد كرد كه برخی از مشكالت موجود در 
نورستان از جانب كابل ايجاد شده است و راه 

حل آن هم بستگی به اقدام مركز دارد.
قومی  امور  در  جمهور  رييس  مشاور 
پيشنهادات مشخصی را اعضای  می گويد كه 
اين  او،  گفته  به  كه  است  داده  ترتيب  هيأت 

رييس  برای  وزيران  شورای  در  پيشنهادات 
جمهور و وزارت های مربوطه به ويژه داخله 

و دفاع ارائه خواهد شد.
واليت  جمله  از  نورستان  كه  می شود  گفته 
های كشور است كه ضريب بازسازی در اين 

واليت نزديک به صفر می رسد.
تالش ها  اخير،  های  سال  در  حال،  اين  با 
برای ايجاد پروژه های عام المنفعه بيشتر شده 
به  نسبت  نورستان  باشنده گان  از  اما شماری 
شكايت  مركزی  حكومت  از  شان  مشكالت 

دارند.
و  سرک  صحی،  امكانات  كه  می گويند  آنان 
اين  در  زنده  گی  اوليه  نيازمندهای  برخی 

واليت بسيار محدود است.
در شروع سال روان، والی نورستان اما اعالم 
بستر و  قرار است يک شفاخانه 75  كرد كه 
يک مهمانخانه بزرگ دولتی در پارون ساخته 

شود.
قرار است نورستان تا سه سال ديگر با ساخت 
سرک با واليت های بدخشان و لغمان وصل 
در  نيز  رسانی  برق  بزرگ  پروژه های  يک  و 

مركز اين واليت فعال شود.

  سرنوشت حقوق بشر   پس از 2014

مشاور رییس جمهور:

کوتاهی در مورد نورستان پیامد ناگوار دارد

برقراري خط تلفن قرمز بین افغانستان، 
پاکستان و ترکیه

فرمانده پولیس نیمروز کشته شد

گفت  دوشنبه  روز  تركيه يی  مقام  يک 
يک خط تلفن قرمز براي ارتباط آسان 
افغانستان،  كشور  سه  جمهور  روسای 
بحراني،  مواقع  در  تركيه  و  پاكستان 

برقرار شده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين مقام 
كه مايل به افشاي نامش نبود گفت اين 

خط تلفن از روز يكشنبه برقرار شده 
است، اما سران سه كشور هنوز از آن 

استفاده نكرده اند.
اين  برقراري  از  هدف  افزود:  وي 
كشور  آسانتر سه  ارتباط  تلفن،  خط 

در مواقع بحراني است.
روساي جمهور پاكستان و افغانستان 
و  شنبه  سه  روزهاي  است  قرار 
ديدار  يكديگر  با  انقره  در  چهارشنبه 
در  تازه  تنش  رفع  راه هاي  مورد  در  و 
پي  در  كنند.  گفت وگو  خود  روابط 
سوء قصد به جان اسداهلل خالد رييس 
عمومی امنيت ملی،  مقامات اين كشور 
در  حمله  اين  طراحي  شدند  مدعي 

پاكستان انجام شده است.

مقام های پوليس در غرب كشور گفته اند 
كه محمدموسی رسولی فرمانده پوليس 
واليت نيمروز در پی انفجار بمب كنار 

جاده يی كشته شده است.
عبدالرووف احمدی سخنگوی پوليس 
آقای  كه  گفته  افغانستان  غرب  حوزه 
رسولی زمانی كشته شد كه موتر حامل 
او در منطقۀ ادرسكن واليت هرات با 

بمب كنار جاده يی برخورد كرد.
نيمروز  پوليس  فرمانده  او،  گفته  به 
سوی  به  هرات  شهر  از  زود  صبح 
واليت نيمروز حركت كرد كه ساعت 
شش و چهل بامداد روز دوشنبه، هدف 

اين انفجار قرار گرفت.
غرب  حوزه  پوليس  سخنگوی 
آقای  همراهان  به  كه  گفته  افغانستان 

رسولی آسيبی نرسيده است.
وزارت داخله با انتشار پيامی بمبگذاری 
را  نيمروز  پوليس  فرمانده  راه  سر  بر 
كار "طالبان تروريست" دانسته و آن را 

"بزدالنه" خوانده است.

گروه طالبان مسووليت اين انفجار را به 
دوش گرفته است.

در  حادثه  اين  كه  منطقه يی  ادرسكن، 
آن روی داده، بر سر راه هرات-قندهار 
به گروه  وابسته  افراد  و  دارد  موقعيت 
به  دست  آن  در  گاهی  از  هر  طالبان 

حمله می زنند.

ترور سرپرست ریاست...
پيچيدگی  دليل  به  كه  كرد  تاكيد  او 
موضوع، امكان بررسی فوری اين پرونده 
وجود ندارد، اما افزود كه نهادهای مربوط 

سرگرم تحقيقات در اين مورد هستند.
ايلخانی  رزاق  جنرال  حال،  همين  در 
فرمانده پوليس دايكندی گفت كه پوليس 
تالش دارد كه منطقه خدير را از وجود 

افراد و گروه های مسلح »غيرقانونی« پاک 
كند.

او افزود كه پس از پيوستن يک فرمانده 
مشهور مخالفان مسلح دولت در دايكندی 
ماه  در  محمدعلی صداقت  كليک  نام  به 
حاكميت  تحكيم  برای  تالش ها  عقرب، 
اين تحت  از  پيش  كه  مناطقی  در  قانون 
يافته  شدت  بود  مسلح  مخالفان  كنترل 

است.



رييس جمهور كرزی ترور ناجيه صديقی سرپرست 
اداره امور زنان واليت لغمان را محكوم كرده و آن 

را »بزدالنه« خوانده است.
بر اساس اعالميه يی كه دفتر آقای كرزی در اين مورد 
منتشر كرده، خانم صديقی صبح روز دوشنبه زمانی 
كه از خانه اش به سوی دفتر می رفت، هدف »حمله 

تروريستی« قرار گرفت.
جمهوری  رييس  كرزی  »حامد  آمده:  اعالميه  در 
حمله  اين  شديد  تقبيح  ضمن  افغانستان  اسالمی 
تروريستی، كشتن زنان را يک عمل بزدالنه و خالف 

ارزش های دينی و فرهنگ افغانی دانست.«
سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان گفته است كه 
ناجيه صديقی در حومه شهر »مهتر الم«، مركز واليت 

لغمان هدف تيراندازی افراد مسلح قرار گرفت.
به گفته آقای زواک، در پی اين حادثه فرمانده پوليس 
لغمان به محل حادثه رفت و تحقيقات در اين مورد 

ادامه دارد.
صافی  حنيفه  كليک  كه  آن  از  پس  صديقی  ناجيه 
لغمان در 23  زنان واليت  امور  اداره  پيشين  رييس 
قرار  مقناطيسی  بمب  يک  انفجار  هدف  سرطان 

گرفت، سرپرستی اين اداره را به دوش گرفت.
اين بمب در موتر حامل حنيفه صافی كار گذاشته 

شده بود.
»دشمنان  به  را  صافی  خانم  ترور  دولتی  مقام های 
صلح« نسبت دادند. مقامات معموال شورشيان را با 

اين عنوان ياد می كنند.
بر اساس يک خبر ديگر، دهها تن در واليت مركزی 

به  رسيدگی  روند  كندی  به  اعتراض  در  دايكندی 
پرونده قتل يک دختر جوان در شهر نيلی، مركز اين 

واليت تجمع كردند.
معترضان با حضور در دفتر محلی كميسيون مستقل 
برای  كميسيون  اين  مداخله  خواستار  بشر  حقوق 
دولتی  نهادهای  سوی  از  دختر  اين  قتل  پيگيری 

شدند.
اين  كه  گفت  دايكندی  والی  ارزگانی،  قربانعلی 
ولسوالی  در  پيش  روز  يازده  ساله،  بيست  دختر 
»مسلح  افراد  بين  مسلحانه  درگيری  قربانی  خدير 
غيرمسوول« شد....       ادامه صفحه 7
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په داسې حال کې چې ټاکل شوې، چې نن او سبا ) سه 
انقره کې د  ( د ترکیې په پالزمېنه  او چهار شنبه  شنبه 
افغانستان، پاکستان او ترکیې اومه درې اړخیزه ناسته تر 
سره شي، افغان حکومت وایي په دې ناسته کې به د نورو 
موضوعاتو تر څنګ له پاکستانه د اسنادو په ښودلو سره 

به د ملي امنیت پر مشر د برید په اړه وضاحت وغواړي.
غواړي،  پاکستانه  له  چې  وایي،  چارواکي  همدارنګه 
چې سولې ته د طالب مشرانو په چمتو کولو کې مرسته 

وکړي.
ولسمشر ویاند ایمل فیضي له ماندګار ورځپاڼې سره په 
مرکه کې وویل، چې په انقره کې د افغانستان، پاکستان 
او ترکیې ګډه غونډه د تېرو شپږو درې اړخیزو غونډو په 
دوام ده، چې اجنډا او نېټه یې له وړاندې ټاکل شوي ول.

هغه وایي، ټاکل شوې وه چې په یاده غونډه کې د دریو 
واخلي  برخه  هم  چارواکي  امنیتي  څنګ  تر  ولسمشرانو 
په  رهبري  طالبانو  د  چې  دا  سربېره،  سولې  افغان  د  او 

پاکستان کې ده او له هغه ځایه بریدونه طرحه کوي، په 
یوې کوچنۍ حلقه کې جدي خبرې وکړي.

د  کې  سیمه  په  به  چارواکي  امنیتي  وینا،  په  نوموړي  د 
امنیتي ګواښونو، د افراطیت او ترهګرۍ خالف جګړه او 

ګډو همکاریو په اړه هم بحثونه وکړي.
ټاکل  چې  و  چوکاټ  پخوانی  دا  زیاتوي،  فیضي  ښاغلی 
شوی و؛ خو د ملي امنیت په مشر اسداهلل خالد برید په 

دې غونډه کې یو بل محور هم زیات کړ.
نورو  تر  به  کې  غونډه  اړخیزه  درې  یاده  په  وایي،  هغه 
موضوعاتو لومړی له پاکستان سره پر اسداهلل خالد د برید 

مسله یاده شي او توضحیات به ترې وغوښتل شي.
نوموړي وویل، د دوی د څېړنیز کمېسیون له لوري ټول 
راټول شوی اسناد او مدارک به پاکستان ته ورکړل شي او 
دا چې بریدګر له پاکستانه راغلی و په دې اړه به پاکستان 

وضاحت ورکړي.
د ولسمشر ویاند وایي، چې پر اسداهلل خالد برید ورته ډېر 

مهم دی او په همدې خاطر به له نورو موضوعاتو لومړی 
په دې اړه بحث وکړي او له پاکستانه به وغواړي، چې په 

دې برخه کې جدي همکاري وکړي.
د نوموړي په وینا، دوی دا تور نه لګوي، چې بریدګر دې 
مخې  له  معلوماتو  پیاوړو  د  په  خو  استولي  را  پاکستان 

ویلی شي، چې له پاکستانه راغلی و.
له  چې  قاصد  یوه  سولې  د  ورځ  په  پنجشنبې  تېرې  د 
یوه  په  امنیت  ملي  د  کې  کابل  په  و،  راغلی  پاکستانه 
خالد  اسداهلل  مشر  په  امنیت  ملي  د  کې  مېلمستون 
ځانمرګی برید وکړ، چې د سختو ټپونو له امله ال هم د 

باګرام په روغتون کې تر درملنې الندې دی.
ایمل فیضي وویل، پاکستان د سولې په برخه کې یو څه 
نسبي ګامونه اخیستي خو په دې برخه کې ټاکل شوې 
وه چې په دې برخه کې د نورو عملي ګامونو په اخیستو 

هم بحث وشي.
د ولسمشر ویاند وایي، هیله من دی چې له پاکستان سره 
نورې  به د غونډې  برید مسلې څېړل  پر اسداهلل خالد د 
الندې  سیوري  تر  وې،  شوې  ټاکل  پخوا  چې  اجنډاوې 

راونه ولي.
تر  ولې  چې  کې  ځواب  په  پوښتنې  دې  د  فیضي  ایمل 
درې  منځ   تر  ترکیې  او  پاکستان  افغانستان،  د  اوسه 
لومړی  وویل،  ورکړې  ده  نه  پایله  عملي  غونډو  اړخیزو 
باید په سیمه کې شته ستونزو ته وکتل، چې ترهګري، 
افراطیت، د نشه یي توکیو قاچاق او نورې ستونزې شتون 

لري.
موضوعات  شته  ټول  دغه  کې  سیمه  په  چې  وایي،  هغه 
هېواد  هر  ستونزو  امنیتي  ټولو  له  او  دي  پېچلي  ډېرې 

بېالبېل لوبغاړي او بېالبېل ابعاد لري.
نوموړي وویل، سره له دې چې یوشمېر کوچنیو مسایلو 
نه شو ویالی چې  ټوله کې  بڼه غوره کړې خو په  عملي 
عملي پایله دې ورکړې وي او المل یې هم دا دی، چې 
مسایل ډېر پېچلي دي او په یوې غونډې یا یو کنفرانس 

کې یې حلېدل ناشوني دي.
ښاغلی فیضي زیاتوي، چې په تېرو ټولو ناستو کې ترکیه 
د افغانستان او پاکستان تر منځ د منځګړي رول لري او 
غواړي، چې د افغانستان او...           ادامه صفحه 6

ولسمشر ماڼۍ:
په انقره کې له پاکستانه

پر اسداهلل خالد د برید په اړه وضاحت غواړو

رییس جمهور کرزی:

ترور سرپرست ریاست امور زنان لغمان بزدالنه است
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آدم ربایی، شهروندان 
غزنی را نگران ساخته است

خبر  شهر  اين  در  ربايی ها  آدم  آغاز  از  غزنی  شهروندان 
زمينه  اين  در  امنيتی  مسووالن  توجه  خواهان  و  می دهند 

هستند.
آنان می گويند يک پسر دوازده ساله هفتۀ گذشته از سوی 
آدم ربايان مسلح ربوده شده بود و پس از گذشت يک هفته 

در بدل پرداخت شانزده هزار دالر امريكايی رها شد.
محمد حسين باشندۀ ساحۀ نوآباد شهر غزنی گفت كه اين 
پسر حوالی شش شام از نزديک خانه اش از مربوطات ساحۀ 

نوآباد شهر غزنی توسط افراد مسلح ربوده شده بود.
و  دارد  غزنی صرافی  شهر  در  پسر  اين  پدر  كه  افزود  او 
رباينده گان برای به دست آوردن پول، كودک دوازده ساله 

اش را ربوده بودند.
 به گفتۀ محمد حسين، رباينده گان تهديد نموده بودند كه 
قتل  به  را  آنان كودک  آگاه شوند،  از موضوع  پوليس  اگر 

می رسانند.
محمد حسين می گويد كه كودک ربوده شده  پس از يک 
هفته در بدل پرداخت شانزده هزار دالر امريكايی رها شده 

است.
اما مسؤوالن امنيتی در واليت غزنی از آدم ربايی در شهر 
حال  به  تا  می گويند  آنان  می كنند.  بی خبری  اظهار  غزنی 
شكايتی را مبنی بر ربوده شدن كسی از شهر غزنی به گونۀ 
رسمی دريافت نكرده اند....            ادامه صفحه 7

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

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

و نزديک شدن سال 1393 / 2014 
بين المللی  نيروهای  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  كشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهيد  بنياد 
بنا بر مسووليت ملی خويش و 
به سلسله تالش های پيگيرش، 

به  هدف ايجاد نزديكی و تفاهم 
ميان نخبگان كشور در محور يک 

نشست  يک  تدويِر  ملی،  اجنداي 
بين االفغانی را در نظر دارد.

بدين منظور، از همۀ از نخبگان سياسی، فرهنگی 
و اجتماعي كشور كه به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داريم كه از اشتراک و سهم گيرِی خويش در اين نشست، 

دفتر مركزی بنياد شهيد مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنياد شهيد احمدشاه مسعود
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