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کابل  در  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  پنیتا،  لیون 
متحده  ایاالت  و  افغانستان  که روسای جمهور  گفت 
قرار است در ماه جنوری برای گفت وگو درباره حضور 
سربازان امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان، با 

یکدیگر مالقات کنند.
پنیتا روز پنجشنبه با رییس جمهور کرزی مالقات کرد 
تا در بارۀ روند خروج نیروهای امریکایی از کشور تا 
ایاالت  دفاع  وزیر  کند.  گفت وگو   ،2014 سال  پایان 
متحده در یک کنفرانس خبری مشترک گفت: »ایاالت 
متحده... از سوی بارک اوباما، یک دعوت رسمی به 
ماه  اوایل  این دو در  تا  رییس جمهور کرزی فرستاده 
جنوری با یکدیگر مالقات کنند...      ادامه صفحه 6
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دو چیز را خداوند در این جهان کیفر می دهد: تعدی، و ناسپاسی 
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

مقام های امریکایی از پاکستان خواسته اند برای مبارزه با 
تولید کودی که از آن برای ساخت بمب استفاده می شود، 
تالش بیشتری کند، زیرا به گفتۀ آن ها، از این نوع بمب ها 
در  غربی  نیروهای  برضد  زیادی  خونین  حمالت  در 

افغانستان، استفاده می شود.
سناتور باب کاسی در نشست...             ادامه صفحه 6

است  گفته  پاریس،  مذاکرات  برگزاری  آستانۀ  در  ربانی  حنا 
که مذاکرات صلح باید در افغانستان و نه در خاک یک کشور 

خارجی برگزار شود.
آقای ربانی با اشاره به مذاکرات صلح افغانستان و نقش پاکستان 
در برهۀ حساس کنونی گفت که تعیین بهترین روش بر عهده 
خود افغان ها است، اما به نظر من بهترین راه این است که این 

مذاکرات در خاک افغانستان انجام شود.
بانو ربانی تصریح کرد: مذاکرات نباید در پاریس یا برلین انجام 

شود و کشورهای دیگر اجازه یی برای مداخله داشته باشند.
در همین حال، ربانی، نشست پاریس را در تعیین روند پیشرفت 
کار در زمان خروج سربازان ناتو از افغانستان در سال 2014 و 
پس از آن مهم توصیف کرد....     ادامه صفحه 7

سلسله  یک  با  را  افغانستان  برنامۀ صلح حکومت  پاکستان 
شرایط پذیرفته است.

یک نشریۀ معتبر امریکایی از توافق های دوجانبۀ افغانستان و 
پاکستان پرده برداشته و گفته است که اگر این توافق حقیقت 
داشته باشد، پیشرفت خوبی در گفت وگوهای صلح به میان 

خواهد آمد.
به گزارش فارین پالیسی، در پالن روسای جمهور افغانستان و 

پاکستان پنج مرحله در نظر گرفته شده است:
در مرحلۀ نخست، حمله باالی قلمرو یک دیگر متوقف 
یا  افغانستان  به  را  طالب  زندانیان  پاکستان  می شود، 
کشور سوم تسلیم می دهد و پاکستان باالی طالبان فشار 

می آورد تا آنان روابط  شان را با القاعده قطع کنند.
اول سال  ماه  قرار است در شش  که  در مرحلۀ دوم 
2013 میالدی مورد تطبیق قرار بگیرد، به نماینده گان 
طالبان اجازۀ سفر آزاد داده می شود، با آن ها تماس ها 
بر قرار می گردد، در مورد شرایط صلح موافقۀ صورت 
می گیرد و هم چنان نام طالبان از فهرست سیاه ملل متحد و 

ایاالت متحده امریکا حذف می گردد.
آینده  سال  دوم  ماه  شش  شامل  که  پالنی  سوم  مرحلۀ  در 
است، آتش بس برقرار می گردد و در صورت متوقف ساختن 
آزاد می گردند. همچنان در  زندان  از  زندانیان طالب  جنگ، 
یک حزب  به  می تواند  طالبان  تحریک  که  شده  گفته  پالن 

یا جنبش سیاسی تبدیل شود و در انتخابات سال 1393 به 
شمول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سهم بگیرند و 

حتی کاندید شوند. 
هرچند که تبدیل  شدن طالبان به حیث یک حرکت سیاسی 
قابل تصور است، اما این که در سال آینده این کار جامه عمل 

خواهد پوشید یا خیر از امکان دور معلوم می شود.
در مرحلۀ سوم پالن، به منظور تالش های آشتی با طالبان، 

دادن کرسی ها در حکومت نیز در نظر گرفته شده است.
هرچند که طالبان به صورت آشکارا به اصالحات و تغییرات 
تمایل و رضایت شان را ابراز کرده اند، اما اکثر اعضای طالبان 
که در مراحل اولی گفت وگوهای صلح سهم گرفته اند، یا 
از طرف گروه های تندرو طالبان کشته شده اند و یا اینکه از 

طرف حکومت پاکستان به زندان رفته اند.
در پالن روسای جمهور افغانستان و پاکستان راجع به حقوق 

زنان چیزی گفته نشده است.

امریکا به پاکستان:

از تولید امونیم نایتریت 
جلوگیری کنید

حنا ربانی در واکنش به کنفرانس پاریس: 

مذاکرات صلح باید در خاک 
افغانستان صورت گیرد

پالن پنج مرحله یی پاکستان و افغانستان در مذاکرات صلح

کرزی: 

با اوباما دربارۀ شمار سربازان امریكایی پس 
از 2014 صحبت می کنم
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صفحه 6

فارین پالیسی: تحریک طالبان می تواند به یک حزب یا جنبش سیاسی تبدیل شود و در انتخابات 
سال 1393 به شمول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سهم بگیرند و حتی کاندید شوند.

طِي اين سال ها حمله به جان خبرنگاران را بسيار شاهد بوده ام 
و مي دانستم كه خودم هم به آسانی می توانم در معرض يکي 

از اين حمالت قرار بگيرم. اكنون هرچند نمی دانم اين حمله در 
پاسخ به كدام نوشته و نقد سياسِی من سامان داده شده است، 
اما مي دانم زنِگ خطر برايم به صدا درآمده و دستان قدرت مندی 

پشِت اين زنگ ها و اخطارها قرار دارند



هرچند بسیاری ها عقیده دارند 
برگزاری  و   2014 سال  تا  که 
ریاست جمهوری،  انتخابات 
وجود  زمان  کافی  اندازۀ  به 
تحلیل ها  و  بحث  و  دارد 
زودهنگام  خصوْص  این  در 
است؛ ولی در محافل سیاسی 
ارگ  تنها  نه  و  نیست  چنین 
محل  به  ریاست جمهوری 
گفت وگوهای انتخاباتی تبدیل 
و  بحث  بسیاری  بل  شده، 
نیز  جامعه  در سطح  فحص ها 
یافته  اختصاص  مسأله  این  به 

است.
خصوص  در  مسأله  سه 
روزها  این  در  انتخابات 
خود  به  را  توجه ها  به شدت 

معطوف کرده است:
1( قانون انتخابات:

سوی  از  آن که  با  قانون  این   
به دلیل  نماینده گان  مجلس 
موجود  ساختاری  کاستی های 
در آن، به تصویب نرسید؛ ولی 
حکومت  درون  در  حلقاتی 
که  دارند  تالش  هم چنان 
نحوی  به  را  انتخابات  قانون 
ارگ  گروه  و  کرزی  آقای  که 
مجلس  صافی  از  می خواهند، 

نماینده گان بگذرانند. 
گذشته،  انتخابات  دو  در 

و  منسجم  قانون  یک  نبود  به دلیل  افغانستان 
در  را  سختی  چالش های  شرایط،  بر  منطبق 
انتخابات  انتخابات تجربه کرد و حتا  با  رابطه 
سال 2009 به بحران بزرگی تبدیل شد. حلقات 
چالش ها،  این  به  توجه  با  کشور  در  سیاسی 
به  بتواند  انتخابات  قانون  که  دارند  تالش 
بیشترین نیازهای انتخاباتی پاسخ دهد و قانونی 
اعتماد  به آن  اکثریت جامعه  باشد که حداقل، 

کنند.
از جانب دیگر، ارگ ریاست جمهوری به بهانۀ 
کاهش نفوذ بیگانه گان در انتخابات، می خواهد 
خود  برنامه های  و  اهداف  سمِت  به  را  قضا 
به  رسیده گی  مسوولیت  واگذاری  دهد.  سوق 
شکایات انتخاباتی به دادگاه عالی، با توجه به 
منطقی  هیچ وجه  به  افغانستان،  خاص  شرایط 
در  کشور  عالی  دادگاه  نمی نماید.  درست  و 
نهاد  یک  عنوان  به  گذشته  سال  یازده  طول 
مستقل عمل نکرده و عمدتًا مجری برنامه های 
حکومت و به ویژه ارگ ریاست جمهوری بوده 
است. اگر چنین مسوولیت بزرگی بر عهدۀ این 
نهاد قرار گیرد، بدون شک در میزان مشارکت 
انتخابات، پرسش های  نتایج  به  اعتماد  مردم و 
بزرگی ایجاد خواهد شد و ما شرایطی را تجربه 
خواهد   2009 سال  از  بدتر  که  کرد  خواهیم 

بود. 
شکایات  کمیسیون  استقالل  حفظ  بر  تأکید 
هوس  و  هوا  روی  از  هیچ وجه  به  انتخاباتی، 
افغانستان  ویژۀ  شرایط  بل  نمی گیرد،  صورت 
روند  بر  ناظر  نهادِ  این  که  می کند  ایجاب 
انتخابات، به دور از زد و بندهای سیاسی و در 
موجودیت دو عضو بین المللی، به امور انتخابات 
رسیده گی کند. حتا حضور نماینده گان جامعۀ 
جهانی در این کمیسیون، از روی هوا و هوس 
نیست، بل به عنوان یک ضرورت تاریخی برای 

افغانستاِن بحران زده می تواند مطرح باشد. 
اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی در سال 2009 
وجود نمی داشت، ممکن نبود که آن همه تقلب 
شود.  برمال  انتخابات  روند  در  جعل کاری  و 
آن هم  دارد،  نیاز  انتخابات  قانون  به  افغانستان 
با شرایط ویژۀ آن متناسب باشد و  قانونی که 
از  را  قدرتمندان  دست  ممکن،  شکل  هر  به 
دخالت در امور انتخاباتی به دور نگه دارد. اگر 
هیچ  به  می بود،  مراد  وفق  بر  احوال  و  اوضاع 
صورت به این همه هزینه و تجهیزات نیاز نبود 

که انتخابات برگزار شود.

2( رای زنی های انتخاباتی:
برگزاری  به  سال  یک  از  بیشتر  این که  با   
مانده،  باقی  ریاست جمهوری  سوم  انتخابات 
و  احزاب  و  جناح ها  که  می شود  دیده  ولی 
را  برنامه هایي  حاال  از  مختلف  شخصیت های 

روی دست گرفته اند و به شدت تالش دارند که 
در انتخابات آینده، نقش و سهمی داشته باشند. 
بر اساس گزارش های برخی منابع، سفر اخیر 
کابل،  به  امریکا  پیشین  سفیر  خلیل زاد  زلمی 
انجام  انتخابات  مورد  در  رای زنی ها  به هدف 
رسمًا  خلیل زاد  آقای  که  هرچند  است.  شده 
اعالم کرده که نمی خواهد نامزد انتخابات آینده 
باشد؛ ولی برخی منابع از تمایِل او برای شرکت 

در مبارزات انتخاباتی سخن می گویند. 
در همین حال، آقای خلیل زاد تالش هایي را در 
جهت سامان دادن به وضعیت پراکندۀ سیاسی 

انجام   2014 انتخابات  با  رابطه  در  کشور  در 
داده و با بسیاری از جناح های مطرح سیاسی، 
دیدوبازدیدهایي داشته است. آقای خلیل زاد که 
گویا حامل پیام کاخ سفید به رهبران افغانستان 
بوده، بر این نکته تأکید داشته که امریکا نسبت 
به آیندۀ افغانستان نگران است و به همین دلیل، 
باید از حاال خط های انتخاباتی روشن شود و 
افراد کم تری در زیر چتر احزاب و سازمان های 

موجود، وارد انتخابات شوند.

ارگ  گروه  و  کرزی  آقای  تالش های   )3
ریاست جمهوری:

می کند  ادعا  کرزی  آقای  که  آن چه  خالف 
خاصی  برنامۀ  هیچ  آینده  انتخابات  براي  که 
ندارد، شواهد و قراین نشان مي دهند که آقای 
ایجاد  با  دارند که  او تالش  اطرافیاِن  کرزی و 
ایتالفی متشکل از طالبان و حزب اسالمی، در 
دهند.  مانور  ریاست جمهوری  آیندۀ  انتخابات 
یک منبع آگاه در این خصوص گفت که ارگ 
اسالمِی  حزب  به  عمدتًا  ریاست جمهوری 
شاخۀ حکمتیار تمایل پیدا کرده و تالش دارد 
که  فردی  یا  و  این حزب  رهبر  نحوی  به  که 
در  باشد،  حزب  این  رهبرِی  حمایت  مورد 
اما  کند.  شرکت  ریاست جمهوری  انتخابات 
انتخابات  در  برادرش  به  تاهنوز  کرزی  آقای 
کاماًل  را  او  حضورِ  قیِد  و  می کند  فکر  آینده 
که  در صورتی  منبع،  این  گفتۀ  به  است.  نزده 
وجود  به  ارگ  و  اسالمی  حزب  میان  توافقی 
برادرش  که  دارد  تمایل  کرزی  آقای  نیاید، 
همین  در  باشد.  داشته  حضور  انتخابات  در 
عمیق  نظرهای  اختالف  از  منابع  برخی  حال، 
میان کرزی و داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور 
خبر  اخیر  روزهای  در  ملی،  امنیت  شورای 
می دهند و حتا به گونۀ مشروط، از تمایل آقای 
سخن  آینده  انتخابات  در  نامزدی  برای  سپنتا 
از  این همه، به گفتۀ بسیاری  با  می گویند. ولی 
صاحب نظران، انتخابات آینده در گرِو تصمیم 
ماند؛  خواهد  باقی  هم چنان  کشور  اپوزیسیون 
فرد  و  گروه  هیچ  آن،  موجودیت  در  که  چرا 
داشت.  نخواهد  مانوردهی  قدرت  دیگری 
از  گزارش ها  برخی  اساس  بر  دلیل،  همین  به 
منابع موثق، ارگ ریاست جمهوری با درک این 
خطر تالش دارد که با ایجاد اختالف در بدنۀ 
نیروهای اپوزیسیون، قدرت و نیروی آن را در 

انتخاباِت آینده کاهش بخشد.
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احمد عمران

سه ضلع مشكالت انتخاباتی  

مجلس نماینده گان افغانستان تصمیم گرفته که یازده وزیر 
کابینه را به دلیل عدم مصرف بودجۀ توسعه یی، استیضاح 
تجارب  بر  بنا  که  شده  مطرح  حالی  در  مهم  این  کند. 
دلیل  هم چنان  و  حکومت  چالش  عمده ترین  گذشته، 
اصلی رویارویی های مجلس با آقای کرزی، همین مسالۀ 

استیضاح و سلب اعتماد وزیران بوده است.
منجر  آن ها  اعتماد  به سلب  کابینه  وزیران  استیضاح  اکثراً 
حکومت  وزارت خانه های  ماه ها  آن،  پی  در  که  شده 
چالش  با  نیز  حکومت  کار  روند  و  مانده  بی سرپرست 
مواجه شده است. به این دلیل آقای کرزی و در مجموع 
وزیران او، از جلسات استیضاح هراس دارند و همواره از 

آن طفره می روند.
تردیدی نیست که عدم مصرف بودجۀ توسعه یی از سوی 
بوده  همین گونه  گذشته ها  از  کرزی،  آقای  کابینۀ  وزیران 
توسعه یی  بودجه های  اکثراً  کنونی  ناکارآمد  نظام  است. 
به راستی  مرتبه  این  اما  برمی گرداند،  دولت  خزانۀ  به  را 
این  از  زیادی  بخش  نیست؛ چون  تحمل  قابل  مساله  که 
وزارت خانه ها مشکل مصرف را داشته اند و این خود نشان 
می دهد که قسمت اعظِم وزیران کابینۀ آقای کرزی، عرضۀ 

مدیریت را ندارند.
بر  بنا  و  بگیرد  صورت  استیضاح  این  اگر  فرض  بر  اما 
نداشتن پاسخ های مناسب، وزیران مورد نظر سلب اعتماد 

شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آن  سوال،  این  به  پاسخ  روشن ترین  که  نیست  تردیدی 
خواهد  مواجه  بزرگی  چالش  با  کشور  که  بود  خواهد 
و  کاردان  افراد  این که  بهانۀ  و  دلیل  به  آن که  یکی  شد. 
ماه ها  حکومت  دارد،  وجود  کم تر  کشور  در  متخصص 
وزارت خانۀ مورد نظر را به حال خودش رها خواهد کرد. 
در  را  وزارت خانه ها  این  از  بسیاری  آن که حکومت  دوم 
پی مصلحت های سیاسی، میان گروه های پشتیباِن خویش 
و  تا گروه  بنشیند  منتظر  باید  بنابراین  است.  کرده  تقسیم 
سلب  وزیر  جای  به  را  دیگری  فرد  نظر،  مورد  یا حزب 
و  احزاب  که  بدیهی ست  و  کند  تعیین  شده،  صالحیت 
گروه ها در افغانستان، کم تر فرد متخصص و واجد شرایط 
بر  در  را  درازی  زمان  بازهم  بنابراین،  و  دارند  وزارت 
خواهد گرفت تا این خالء پر شود. و سوم آن که حکومت 
آقای  شخصی  و  واهی  برنامه های  اِعمال  پی  در  همواره 
رییس جمهور بوده و این موضوع، بیشترین وقِت تیِم حاکم 
برای  فرصتی  کم تر  حکومت  این رو،  از  است.  گرفته  را 
تعیین وزیراِن متخصص و کاردان دارد. بی تردید که مسایل 
و  اولولیت  صلح،  گفت وگوهای  نظیر  چون  سیاسی  حاد 
ارجحیت بیشتری برای این حکومت دارد و به همین خاطر 
است که متولیان ریاست جمهوری نخواهند توانست به این 
زودی ها بدیلی برای وزیران سلب صالحیت شده پیدا کنند. 
بنابراین، از همین اکنون معلوم است که این وزارت خانه ها 
تا مدت های زیادی به حال خودشان باقی خواهند ماند و 
این خود تبری ست به ریشۀ مردم، که نماینده گان محترم 

مردم این مساله را بهتر از همه می دانند.
شاید به همین خاطر است که پیرامون استیضاح وزیران، 
بوی  بیشتر  آن ها  از  که  می شود  گفته  حرف وحدیث هایی 
توطیه می آید تا واقعیت. چنان که برخی ها عنوان می کنند که 
وکیل ها به خاطر اخاذی، پروسۀ استیضاح را راه انداخته اند. 
هرچند بنا بر فساد گسترده در نظام کنونی، این ادعا قابل 
هم  خیلی  مالحظات،  از  برخی  دلیل  به  اما  است؛  تأمل 

واقعی به نظر نمی رسد.
در هر حال، تصور بر این است که استیضاح و حتا سلب 
آن  نیت  اگر  نمی کند.  دوا  را  دردی  کابینه  وزیران  اعتماد 
است که راه حلی برای عبور از این بحران در نظر گرفته 
توجه  نظام  این  ماهیت  به  که  است  آن  چاره  راه  شود، 
شود؛ چنان که بارها گفته شده، این نظام )ریاستی( اساسًا 
فسادزاست و در چنین نظامی،  راهکارهای سطحی پاسخ ده 

نیست.
نظامِ  یک  تا  که  دارد  وجود  متفق  قول  حاضر،  حال  در 
نظام،  این  پرتو  در  و  نیاید  وجود  به  افقی  و  غیرمتمرکز 
ساختارهای سایر نهادهای حکومت و هم چنان مکانیسم های 
شفاِف حساب دهی و بازدارنده از فساد تنظیم نشود، بسیار 
دشوار است که استیضاح و سلب اعتماد وزیران، مشکالت 

بي شمارِ کشور را چاره کند.

استیضاح راه حل نیست

خالف آن چه که آقای کرزی 
ادعا می کند که براي انتخابات 
آینده هیچ برنامة خاصی ندارد، 
شواهد و قراین نشان مي دهند 
که آقای کرزی و اطرافیاِن 
او تالش دارند که با ایجاد 
ایتالفی متشکل از طالبان و 
حزب اسالمی، در انتخابات 
آیندة ریاست جمهوری مانور 
دهند. یک منبع آگاه در 
این خصوص گفت که ارگ 
ریاست جمهوری عمدتاً به 
حزب اسالمِی شاخة حکمتیار 
تمایل پیدا کرده و تالش دارد 
که به نحوی رهبر این حزب 
و یا فردی که مورد حمایت 
رهبرِی این حزب باشد، در 
انتخابات ریاست جمهوری 
شرکت کند



بر طبق نتایج یک نظرسنجی که به تازه گی در آتن منتشر شد، از هر 
بی نهایت  این کشور  اقتصادی  کنونی  از وضعیت  تن   6 یونانی   10

مقروض برای کنترل بحران اقتصادی ناامید هستند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، با وجود گام های مثبت برداشته شده 
برای حل بحران مالی یونان، نگرانی  همه گیر، ناامیدی و عدم اعتماد 
به مقام های سیاسی در سطح این کشور و چه در سطح بین المللی 
اجزای اصلی این بررسی هستند که برای شبکه ی تلویزیونی محلی 

MEGA با کمک موسسه نظرسنجی MRB تهیه شده است.
در حالی که از مردم یونان پرسیده شده بود که چه کلماتی احساسات 
آنها را در این برهه زمانی بهتر بیان می کند، 6/65 درصد از پاسخ 
بودند  دیده  ضربه  کشور  این  اقتصادی  بحران  از  که  دهنده گان 
»ناامیدی«، 1/64 درصد »خشم«، 1/48 درصد »ترس« و 4/38 درصد 

»شرم« را برگزیدند.
در حالی که این کشور بعد از 2 سال تدابیر سخت ریاضتی برای 
افزایش  را  فقر  خط  و  بیکاری  که  اقتصادی،  بحران  با  برخورد 
از  داده، به ششمین سال بحران نزدیک می شود، حدود 20 درصد 
شرکت کننده گان در این بررسی گفتند که نمی توانند نیازهای ابتدایی 
این در حالی است که 23 درصد دیگر  مالی شان را پوشش دهند. 
گفتند که به زحمت و 49 درصد باقیمانده گفتند که با کار بیش ازحد 

موفق به برآمدن از پس هزینه ها می شوند.
با وجود توافق اخیر بین اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای 
پشتیبانی از تدابیر اتخاذ شده به منظور کاهش فشار وارده بر یونان 
و اعطای وام نجات بخش چند میلیاردی حوزه یورو در روزها و 
ماه های آینده، مردم یونان انتظار دارند روزهای سخت بیشتری در 

پیش داشته باشند.
تنها 9/3 درصد معتقدند یونان سال آینده وضعیت خود را باز خواهد 

یافت.
از  درصد  پنجاه وپنج   ،MRB موسسه  نظرسنجی  نتایج  براساس 
یونانی ها هنوز از این ترس دارند که گزینه »غفلت هرج و مرج زا« را 
پیش رو داشته باشند و 2/64 درصد به تالش های اتحادیه اروپا بعد 

از سال 2010 برای جلوگیری از بحران این کشور اعتماد ندارند.
باور  که  گفتند  هم چنین  نظرسنجی  این  دهنده گان  پاسخ  اکثریت 
پریشان  اقتصادی  ثبات  عهده  از  باشد  قادر  حزبی  هیچ  که  ندارند 
این کشور و برگرداندن یونان به حالت پیشرفت و دورکردن آن از 

ورشکستگی برآید.
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امروز همه پرسی قانون اساسی مصر برگزار می شود

تنش ها هم چنان باقی است

در حالی که تمامی امکانات در مصر برای انجام همه 
پرسی امروز شنبه درخصوص قانون اساسی بسیج شده 
است، مذاکرات میان مخالفان و دولت برای رسیدن به 

نقطه نظری مشترک ادامه داد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، تدابیر گسترده یی در 
مصر آغاز شده تا تمامی امکانات برای برگزاری موفق 
مرحله اول همه پرسی قانون اساسی که قرار است از 

شنبه آغاز شود بسیج شود.
سوم  دور  دولت  مخالف  گروه های  حال  همین  در 
کردند  برگزار  مصری  مقامات  با  را  خود  مذاکرات 
پیشین  نشست های  همانند  نیز  نشست  این  در  که 
ملی  نجات  جبهه  جمله  از  مخالفان  اصلی  چهره های 

حضور نداشتند.
ریاست سومین نشست را محمود مکی، معاون رییس 
جمهوری مصر به عهده داشت و برخی از گروه های 
مخالف در آن حضور داشتند که مذاکراتی برای پایان 

دادن به اختالفات موجود انجام شد.
مصری های  تمامی  از  مصر  کلیسای  دیگر  سوی  از 
که  کرد  اعالم  و  کنند  شرکت  رفراندوم  در  خواست 
تمامی  حق  اندیشه  آزادی  و  انتخابات  در  مشارکت 

مصری ها است.
پاپ توئودورس دوم، پاپ قبطی های مصر نیز با اعالم 
اینکه مسیحیان مصر امنیت و ترقی کشور را می خواهند 

از برگزاری همه پرسی استقبال کرد.
پولیس  هزار   130 به  نزدیک  نیز  مصر  داخلۀ  وزارت 
امنیتی را مامور کرده تا با همکاری نیروهای  ونیروی 

ارتش، امنیت برگزاری همه پرسی را تامین کند.
در همین حال جبهه نجات ملی که بیشترین گروه های 
در  که  اعالم کرد  دارند  آن حضور  در  مخالف دولت 
صورتی که همه پرسی با شفافیت کامل برگزار نشود، 

نتیجه همه پرسی را قبول نخواهد کرد.
این جبهه اعالم کرد: برگزاری همه پرسی در دو مرحله 

مغایرت  اساسی مصر  قانون  با  هفته،  فاصله یک  با  و 
همه  که  است  این  خواهان  ملی  نجات  جبهه  و  دارد 

پرسی در دو روز متوالی برگزار شود.
که  آزاده«  »مصری های   حزب  رییس  سعید،  احمد 
حزبش از اعضای جنبش نجات ملی محسوب می شود 
به  است  ممکن  پرسی  همه  برگزاری  اینکه  اعالم  با 
آشوب سراسری در مصر بیانجامد از رییس جمهوری 
در  پرسی  همه  برگزاری  مانع  تا  خواست  کشور  این 

شرایط کنونی شود.
اعضای  از  و  الدستور  حزب  رییس  البرادعی،  محمد  
از رییس جمهوری مصر  نیز  ملی  اصلی جبهه نجات 

خواست تا همه پرسی قانون اساسی را لغو کند.
وی گفت: برگزاری همه پرسی باعث ناامنی در کشور 
خواهد شد و رییس جمهوری باید همه پرسی را لغو 
کند و تا زمان تشکیل مجمع موسسان قانون اساسی، 

کشور باید براساس قانون اساسی 1971 اداره شود.
برای  مصر  از  خارج  در  پرسی  همه  حال  همین  در 
از  خارج  مقیم  مصری های  و  یافت  ادامه  روز  دومین 
این کشور به کنسولگری ها، سفارتخانه ها ومکان هایی 

که برای رای دادن تعبیه شده بود، مراجعه کردند.
همه پرسی در خارج از مصر تا شنبه هفته آینده ادامه 
برای  مصری  هزار   586 به  نزدیک  و  داشت  خواهد 

مشارکت در آن ثبت نام کرده اند.
در تحوالت میدانی مصر نیز با وجود این که مخالفان 
اما  می کنند  مشارکت  پرسی  همه  در  که  کردند  اعالم 
پیش بینی می شود با فراخوانی که برخی از گروه های 
مخالف و موافق دولت دادند امروز نیز میدان التحریر 
احتمالی  شاهد حضور مخالفان و موافقان و درگیری 

میان آنها باشد.
در  است  هفته ها  که  اپوزیسیون  گروه های  از  برخی 
میدان التحریر چادر زنده اند از هواداران خود خواستند 
امروز نیز در اعتراض به پیش نویس قانون اساسی و 
این در  آیند و  التحریر گرد هم  همه پرسی در میدان 
حالی است که موافقان اعالم کرده اند که تظاهراتی را 

درتایید همه پرسی برگزار می کنند.

ناامیدی یونانی ها از وضعیت 
بغرنج اقتصادی شان
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رهبر کوریای شمالی 
شخصیت سال مجلة تایم شد

رییس جمهور کیوبا:چاوز برای زنده گی می جنگد

اقتصاد ما رو به پیشرفت 
است

دولت ونزویال اعالم کرد: سالمت هوگو 
چاوز پس از انجام عمل جراحی پیچیده 
سرطان خود اکنون در وضعیتی پایدار اما 

شکننده قرار دارد.
ارنستو  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
دولت  رسانی  اطالع  وزیر  ویلگاس، 
ملی  تلویزیون  در  در سخنرانی  ونزویال 
این کشور گفت: با توجه به اینکه هوگو 
چاوز یک عمل جراحی پیچیده و ظریف 
را از سر گذرانده اکنون در روند پس از 
پیچیده  آن  اندازه  به  که  جراحی  عمل 

است، قرار دارد.
وی تاکید کرد: ما به قدرت وی ایمان داریم. کمی پیش از ویلگاس، نیکوالس مادورو، معاون 
چاوز از در پیش رو بودن زمان هایی دشوار خبر داده و از مردم ونزویال خواست برای چاوز 
دعا کرده و ایمان داشته باشند که به زودی وی از کشور کوبا که در آن تحت عمل جراحی قرار 
گرفت به خانه باز خواهد گشت. وخامت حال هوگو چاوز افزایش تردید درباره آینده انقالب 

سوسیالیستی ونزویال را که بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد به دنبال داشته است.
رافائل کوره آ، رییس جمهور اکوادور و هم پیمان نزدیک چاوز در خصوص عمل جراحی سرطان 

وی خطاب به خبرنگاران در شهر کویتو گفت که چاوز وضعیت مناسبی دارد.
کوره آ گفت: حال چاوز خوب است حتی با وجود اینکه عمل جراحی پیچیده یی را داشته است 

اما از طرف دیگر وی افزود که وضعیت وی در آینده مطمین نیست.
وی تاکید کرد: اگر وخامت بیماری چاوز به معنی این باشد که دیگر نمی تواند به رهبری ونزویال 
ادامه دهد باید انقالب ها در کشورها از جمله ونزویال، اکوادور، ارجنتین و بولیوی ادامه پیدا کند. 
در عین حال هواداران چاوز برای دعا کردن به منظور سالمتی وی مراسم شب زنده داری برگزار 

کردند و مخالفان وی نیز آرزوی خود را برای بهبودی چاوز اعالم کردند.
همچنین وزرای دولت و فرماندهان ارشد ارتش ونزویال نیز در یک مراسم دعا برای سالمتی 

چاوز که به طور زنده از تلویزیون این کشور پخش شد حضور پیدا کردند.
دیوسدادو کابلو، رییس مجلس ملی ونزویال گفت: چاوز اکنون برای زندگی می جنگد.

روی  به  را  خود  آرزوهای  بهترین  تا  آمدند  گردهم  مردم  کاراکاس  شهر  مرکز  در  میدانی  در 
پارچه ای سفید برای چاوز بنویسند اما مقام های دولت ظاهرا در حال آماده کردن حامیان چاوز 

برای خبرهای بد است. 
ویلگاس در بیانیه خود گفت که ونزویالیی ها باید به وضعیت چاوز همچون وضعیت یکی از 

خویشاوندان بیمار خود نگاه کرده و ایمان داشته باشند که وی بازخواهد گشت.
وی افزود: اگر وی بازنگردد مردم ما باید آماده درک این واقعیت باشند این غیرمسووالنه است 

که حساسیت لحظه ای را که ما هم اکنون در آن هستیم پنهان کنیم.
یکی از منابع خبری وابسته به دولت ونزویال گفت: وضعیت چاوز در اوایل روز چهارشنبه وخیم 

بوده اما از آن پس نشانه های حیاتی وی بهبود پیدا کرده است.

اون  جونگ  کیم 
کوریای  جوان  رهبر 
توانسته  شمالی، 
مخاطبان  نظر  است 
را  امریکا  تایم  مجله 
عنوان  کسب  برای 
مجله  این  سال  مرد 

به خود جلب کند.
نیم  و  پنج  از  بیش 
میلیون خواننده مجله 
تایم کیم جونگ اون 
را برای کسب عنوان 
مجله  این  سالی  مرد 

انتخاب کرده اند.
شخصیت  انتخاب 
مجله  توسط  سال، 
از  او بر روی جلد در شمارگان میلیونی یک  انتسار تصویر  تایم و 

سنت های قدیمی در این هفته نامه امریکایی بوده است.
اگرچه تصمیم نهایی برای انتخاب چهره یا شخصیت سال مجله تایم 
توسط شورای سردبیری این مجله اتخاد می شود و تا کنون مواردی 
بوده است که انتخاب آنها با آنچه مردم در نظرسنجی انتخاب کرده 
اند متفاوت بوده اما بدون تردید آنها در زمان انتخاب نهایی خود به 

این نظر سنجی توجه خاصی مبذول خواهند داشت.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که موج تبلیغات منفی گسترده یی 
علیه کوریای شمالی و رهبر جوان آن در امریکا جریان دارد. با این 
همه این نظرسنجی نشان می دهد که کیم جونگ اون که کشورش بار 
دیگر هفته گذشته با پرتاب یک موشک به گفته پیونگ یانگ علمی 
تحقیقاتی مورد نکوهش جهانی قرار گرفت، توانسته است در این نظر 
سنجی رقبای سرشناسی از جمله محمد مرسی رییس جمهوری مصر 

و جیمز استیووارت مجری شهیر برنامه دیلی شو را شکست دهد.
سوای از این افراد ، مخاطبان مجله تایم ترجیح داده اند به جای خانم 
آن سانگ سوچی و آقای تین سین رهبران برما که اخیرا با سفر باراک 
اوباما به این کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته بودند به رهبر کوریای 
شمالی که جرج دبلیو بوش رییس جمهور سابق امریکا آن را محور 

شرارت خوانده بود رأی دهند. 
سال گذشته مجله تایم با توجه به بهار عربی و اعتراضات وال استریت 
نقاط جهان »معترض« را به عنوان  اروپا و اقصی  نا آرامی ها در  و 
شخصیت سال معرفی کرد. پیش از آن نیز زوکربرگ مالک فیس بود 
چهره سال مجله تایم شده بود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نیز 

در سال 2008 توانست به این عنوان دست یابد.

اعالم  کوبا  جمهوری  رییس 
این  سالۀ  دو  تجربه  کرد، 
بازار، موثر  کشور در اصالح 
واقع شده و در حال پیشرفت 
کارهای  هنوز  اما  است؛ 
این  تا  مانده  باقی  بسیاری 
کشور در اقتصاد حرفی برای 

گفتن داشته باشد. 
خبرگزاری  گزارش  به 
رائول  آسوشیتدپرس، 
کاسترو، رهبر نظامی کوبا در 
این کشور  از روندی مثبت درخصوص پیشرفت  سخنانی بدون ذکر مثال 
مارکسیستی سخن گفت اما وی تصدیق کرد که این سرزمین با یک مانع 
بزرگ روانی درخصوص کنار گذاشتن عادت های قدیمی و مفاهیم گذشته 

مواجه است.
به  رو  مطمین  گامی  با  کوبا،  اقتصادی  روند  شدن  به روز  گفت:  کاسترو 

پیشرفت است.
در همین حال مارینو موریلو، اقتصاد دان برجسته کوبایی به مجلس گفت : 
سطح  ارتقای  و  حمایت  برای  بیشتری  اقدامات  تا  دارد  قصد  کوبا  دولت 

کارگران مستقل و صاحبان مشاغل کوچک صورت دهد.
و  عتیقه   فروشندگان  توزیع کنندگان،  مستغالت،  و  امالک  کارگزاران 
تهیه کنندگان قرار است به زودی عنوان مشاغل خصوصی در این کشور به 

رسمیت شناخته شوند.
این اقتصاد دان کوبایی همچنین گفت: خوداشتغالی در کوبا در حال افزایش 
و پیشرفت است. اقتصاددانان گفته اند کوبا باید تعداد سرمایه گذاران بخش 

خصوصی مجاز را با تاکید بر بخش دولتی افزایش دهد.
دولت کوبا خرید و فروش امالک را از 12 ماه پیش یک شغل قانونی برشمرده 

اما هنوز به کارگزاران فعال در این بخش اجازه معامله نداده است.
در حال حاضر در کوبا حدود 400 هزار تن از مردم این کشور در بخش 
کنترل  تا  دارد  قصد  کوبا  وجود  این  با  هستند  کار  به  مشغول  خصوصی 
دیگر  و  جمهور  رییس  و  باشد  داشته  عهده  به  را  خصوصی  بخش های 
مقام های این کشور تاکید دارند که این کشور نیم قرن سوسیالیسم را برای 

چرخش سرمایه داری واگذار نمی کند.
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        خواجه بشيراحمد انصاری
سیستان  در  آشوب  نمادهاي  از  یکي 
یا  و  عبداهلل  بن  حمزه  نام  به  شخصي 
حمزه آذرک است که سال ها با عباسیان 
در  حمزه  جنگید.  خودش  خوارج  و 
حالي خود را امیرالمؤمنین خوانده بود و 
حکومت سیاري را رهبري مي نمود که 
افغانستان  پهناي آن صحراهای جنوب 
و  قندهار  و  شده  شامل  را  امروزي 
و  فراه  و  هلمند  و  نیمروز  و  ارزگان 
پکتیا را احتوا مي نمود. شهرهاي جنوب 
افغانستان چون قندهار و بست و گردیز 
و امثال اگر از یک سو تاریخي طوالني 
در تمدن منطقه داشته و شخصیت هاي 
علمي برازنده یي چون گردیزي و بستي 
ایشان را پروریده اند، از سوي  امثال  و 
دیگر قرباني عناصري متهور و ماجراجو 
و  آمده  منطقه  خارج  از  که  شده اند 
از  فرهنگ گریز   و  تمدن ستیز  تاریخي 

خود به یادگار گذاشته اند.
که  نمود  حاصل  شهرت  چنان  حمزه 
هارون الرشید خلیفۀ عباسي برایش نامه 
رویش  فرا  گفت وگو  باب  و  نوشت 

بر  تند  نامه یي  در  حمزه  ولي  گشود، 
را  خود  و  برد  یورش  هارون الرشید 

علم بردار حق و امیر المؤمنین خواند.
از نظر حمزه هر کسي که در کنار او با 
دشمنانش نمي جنگید، کافر بود و اهل 
دوزخ، و او هرگاه بر مخالفان خویش 
غلبه مي یافت، دارایي هاي شان را آتش 
و  مي کشت  را  حیوانات شان  و  مي زد 
اسیران جنگِي آنان را به قتل مي رسانید. 
او بر خوارج خودش نیز رحم نمي کرد، 
طوري که او با گروه دیگر خوارج که 
داشتند، درآویخت و شمار  نام  بیهسیه 
دستۀ  با  و  کشت،  را  آنان  از  فراواني 

دیگر خوارج که خازمیه نام داشتند نیز 
نابود  را  آنان  بي شمار  تعداد  و  جنگید 
گروه  که  ثعالبه  بر  حمزه  سپس  نمود. 
در  است،  خوارج  فرقه هاي  از  دیگري 
تیغ  از  نیز  را  آن ها  و  برد  حمله  بست 
گذرانید.  حمزه به کرخ هرات حمله و 
درختان آن جا را قطع نمود و هنگامي که 
به زرنگ برگشت، مردم شهر دروازه ها 
را به رویش بستند و او با قطع نمودن 
قتل  به  و  حیوانات  کشتن  و  درختان 
رسانیدن مردماني که خارج شهر مانده 
حمزه  گرفت.  انتقام  آن ها  از  بودند، 
مانند گروه هاي دیگر خوارج، مرتکبان 

گناهان کبیره را کافر مي خواند. 
و  جنایت کار  جنگ جوي  حمزه، 
قدرت  جز  هدفي  که  بود  خون ریزي 
بر  نظریاِت خودش  تحمیل  و  انتقام  و 
مردم نداشت تا جایي که در راه تحقق 
این هدف، نه به خوارِج خودش رحم 
مي نمود، نه به نمایندگان خالفت، نه به 
کودکان.  و  زنان  به  هم  نه  عامه،  مردم 
حمزه چیزی را به نام ملت نمی شناخت 

و داعیۀ خاک و وطن در سر نداشت. 

پس از آن که هارون الرشید وفات نمود 
او  با  حمزه  دیگر  شد،  خلیفه  امین  و 
نجنگید؛ در حالی که هارون الرشید اگر 
بهتر از فرزندش امین نبود، بدتر از او 
هم نبود و نظام سیاسی خالفت عباسی 
هارون الرشید  روزگاری  که  بود  همان 

در رأس آن قرار داشت. 
دوری سیستان از مراکز اصلی قدرت و 
آب وهوای خشک و صحراهای سوزان 
این منطقه برای خوارج آوارۀ آن زمان، 
سازگار  کاماًل  با سرشت شان  و  مطبوع 
در  قرن  سه  برای  توانستند  آن ها  بود. 
دردسری  و  داشته  جوالن  ساحه  این 

کنند،  ایجاد  حکومت ها  و  مردم  براي 
تا جایي که زرین کوب واژۀ خوارج را 
لقبي مودب تر براي دزدان و رهزناِن آن 
دوران مي داند.  آری! این بیابان زده گان 
آب وهوای  ماجراجو،  و  سبک سر 
را  کشور  جنوب  جغرافیای  خشک 
امتداد  پکتیا  تا  هرات  مرزهای  از  که 
مناسب  خیلی  خود  برای  بود،  یافته 
یافتند و شالودۀ حکومت خویش را بر 
ریختند.  آن  متحرِک  ریگزارهای  روی 
اصلی  مراکز  که  کرد  نباید  فراموش 
هجری،  نخستین  قرن های  در  خوارج 
مناطق بیابانی و خشکی هم چون شمال 
و  عمان  آن،  بزرگ  صحرای  و  افریقا 

جنوب افغانستان بود. 
آمدن جنگ جویاني از کشورهاي عربی 
در  که  طالبان  گروه  با  آن ها  آمیختِن  و 
هر  و  شده  زاده  جغرافیا  همین  بستر 
دو گروه محصول اوضاع جغرافیایی و 
بوده اند،  اجتماعی مشابهی  ساختارهای 

چیزي جز  تکرار همان تاریخ نیست.

  امر به معروف و نهی از منکر: 
به  »امر  که  ندارد  وجود  شکی  این  در 
معروف و نهی از منکر« از مبادي مهم 
دین است، طوری که قرآن کریم خود 
بر آن تأکید نموده؛ ولی امر به معروف 
و نهی از منکری که قرآن از آن حرف 
می زند، با امر به معروف و نهی از منکر 
قرآن  دارد.  فراوانی  تفاوت های  طالبان 
این امر را مربوط به افراد جامعۀ اسالمي 
ویژه گي هاي  با  گروهي  به  نه  می داند، 
خاصي.  فرهنگِي  و  قومي  و  سیاسي 
روزی پیامبر اسالم )ص( یارانش را از 
نشستن در کنار راه ها منع فرمود. آن ها 
گفتند اگر چاره یی جز نشستن در کنار 
راه نباشد، چه کنیم. پیامبر فرمود: حق 
آن را ادا نمایید و امر به معروف و نهی 
از منکر را به جا آرید. البته هدف پیامبر 
خدا از این گفته این نبود که آن ها بروند 
را  مردم  راه  قطاع الطریقان  شکل  به  و 
بر  نامطلوبي،  امر  هر  دیدن  با  و  گرفته 
سر و صورت مردم تازیانه حواله کنند.  
از دیدگاه طالبان، وظیفۀ آن ها است که 
که  است  مردم  وظیفۀ  و  بزنند،  حرف 
رهبری  که  است  آن ها  وظیفۀ  بشنوند؛ 
نمایند، و وظیفۀ مردم است که از آن ها 
پیروی کنند؛ سخِن آنان درست بوده و 
شکی در آن هم وجود ندارد، و سخن 
نیز در  نادرست است و شکی  دیگران 

غلط بودِن آن وجود ندارد.

  ترور مولوی جميل الرحمن
 روز جمعه 30 آگست سال 1991، عده یی از بلندپایه گان گروه جماعت الدعوت، 
برای بحث و گفت وگو در شهرک مرزی باجور در اقامتگاه مولوی جمیل الرحمن 
نظر  تبادل  از مسایل  بسا  نماز، روی  ادای  از  بعد  تا  بود  قرار  بودند و  آمده  گرد 
صورت گیرد. در میان ده ها مجاهد و مقام اداری گروه جماعت الدعوت، چند تن 
عرب نیز دیده می شد که یکی از آن ها عبداهلل رومی نام داشت. عبداهلل رومی، تبعۀ 
مصر و یکی از کارمندان موسسۀ فرهنگی عربی به نام مکتب خدمات در پشاور بود. 
نام برده در مکتب خدمات در نشریۀ عربی به نام الجهاد کار می کرد و به مسلک 
نزدیک  رومی  عبداهلل  که  می گویند  عینی  شاهدان  داشت.  آشنایی  روزنامه نگاری 
با وی سر گوشی  مولوی جمیل الرحمن شده و چنان وانمود کرد که می خواهد 
کند و چون عبداهلل رومی با گروه جماعت الدعوت روابط نزدیک داشت، بنابران 
شود.  رهبرشان  نزدیک  تا  دادند  اجازه  را  او  مقصد  به  بردن  پی  بدون  محافظین 
عبداهلل رومی با یک حرکت سریع تفنگچه اش را کشید و مولوی جمیل الرحمن را 

هدف قرار داد و به قتل رسانید.
نام  از ذکر  انتشار یافت و در مرحلۀ اول  خبر کشته شدن مولوی جمیل الرحمن 
قاتل خودداری گردید و گفته شد که قاتل دست به خودکشی زده است. حاجی 
روح اهلل برادرزادۀ مولوی جمیل الرحمن، ساعتی بعد از کشته شدن او، اعالمیه یي 
انتحاری توصیف  را از شهرک باجور به نشر رسانید و عمل قاتل را یک حملۀ 

نمود. )38(
با استناد به اعالمیۀ گروه جماعت الدعوت و اظهارات پولیتیکل ایجینت  نگارنده 

باجور ایجنسی پاکستان، گزارشی را تهیه کرده به نشر سپردم.
»مولوی جمیل الرحمن رهبر گروه جماعت الدعوت که به  سلفی ها مشهور اند، 
امروز ساعت 12:45 به وقت پاکستان در شهرک مرزی باجور توسط یک جوان 

عرب که تا حال هویتش معلوم نیست، کشته شد.
حاجی روح اهلل، برادرزادۀ مولوی جمیل الرحمن می گوید: وی هنگامی ترور گردید 
که با عده یی از مجاهدین و اشخاص دیگر که برای دیدن وی آمده بودند، صحبت 
می کرد. ناگهان شخصی پدیدار گشت و با تفنگچه دست داشته اش وی را هدف سه 
گلوله قرار داد. وقتی محافظین جمیل الرحمن خواستند وی را دستگیر کنند، قاتل 

تفنگچه اش را به پیشانی اش گذاشته، خودکشی نمود.
حاجی روح اهلل افزود که در طول یک ماه، این دومین عضو خانوادۀ ایشان است که 
کشته می شود. ده روز قبل، حاجی صدیق اهلل برادرزادۀ مولوی جمیل الرحمن، در 
یک برخورد مسلحانه در ناحیۀ ناوه پاس نقطۀ مرزی افغانستان و پاکستان، توسط 

عده یی از افراد مجاهدنما دستگیر و اعدام گردید.
عظمت خان پولیتیکل، ایجنت باجور ایجینسی نیز خبر کشته شدن جمیل الرحمن 
را تایید کرده می گوید که در ارتباط با قتل وی، چهار عرب را که اتباع عربستان 
سعودی، عراق، یمن و مصر اند، دستگیر نموده اند که گفته می شود آن ها با قاتل 
که  وقتی  تا  نمود  اضافه  ایجینت  پولیتیکل  اما  داشته اند.  ارتباط  جمیل الرحمن 
تحقیقات در مورد قاتل و چهار نفر دیگر انجام نگیرد، هیچ گونه پیش بینی نمی توان 
را موظف ساخته  او  یا گروهی  و چه کسی  کیست  قاتل جمیل الرحمن  که  کرد 

بود.« )39(
آژانس خبررسانی افغان که با حزب اسالمی انجنیر گلبدین حکمتیار ارتباط نزدیک 
داشت، خبر کشته شدن مولوی جمیل الرحمن را انتشار داد؛ ولی اضافه نمود که 
قاتل بعد از کشتن مولوی جمیل الرحمن قصد فرار داشت، اما توسط محافظین وی 

به قتل رسید. )40(
این آژانس در خبر دیگر از عبداهلل رومی، قاتل جمیل الرحمن، نام برده و عمل او 
را به مفاد شخص یا گروهی خواند که نمی خواهد در کنر آرامش استقرار یابد. 
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از کنار زنده گی خواهران برونته  نمی شود به ساده گی 
گذشت؛ زنده گی با یک پدر همیشه عصبانی که کاری 

جز زجر دادِن دختران بدبختش نداشت.
از  ترس  و  التهاب  از  پُر  خانه یی  در  برونته  خواهران 
ابرازِ وجود بزرگ شده اند؛ داستان نوشتند و دست آخر 

جوان مرگ شدند.
می خواهند  که  آن هایی  برای  برونته ها  آثار  خواندِن 
حتا  و  است  خوبی  شروع  بخوانند،  کالسیک  داستان 
می تواند یک دورۀ داستان نویسِی درست و درمان هم 
به سرشان  ناشران  از گاهی  داستان هایی که هر  باشد؛ 
روانۀ  تازه،  پیرایش  و  آرایش  و  ترجمه  با  که  می زند 

بازار کتاب کنند.
برونته ها با آن لباس ها و چهره های گرفته و غمگین شان 
عصر  انگلستانی  آدم های  از  بارزی  نمونۀ  عکس،  در 
انقالب  از  بعد  که  انگلستانی  هستند؛  ویکتوریایی 
سرعت  علمی اش  پیشرفت های  یک طرف  از  صنعتی 
سرسام آوری گرفته بود و بورژوازی، شهرها، کارخانه ها 
دیگر،  از طرف  و  پیدا می کردند  توسعه  و دموکراسی 
بسیار  زنده گی  و  اقتصادی  بحران های  و  بی کاری 
سخت کارگری، مردم را روز به روز بیشتر در غارهای 
تنهایی شان فرو می برد. به خاطر همین اوضاع بود که 
رمان نوشتند و از این روزگار دوگانۀشان، داستان های 

خواندنی ساختند.
برونته ها در همین روزها به دنیا آمدند و سه زن نویسنده 
معروف شدند. »شارلوت«، »امیلی« و »آن« 3 دختر از 
خانوادۀ هشت نفرۀ یک کشیش فقیر بودند که به ترتیب 

و با فاصله های 2 سال به دنیا آمده بودند.
مادر، پس از به دنیا آوردن »آن«، کشیش بیچاره را با 
یک پسر و 5 دختر تنها گذاشت و ُمرد. از همان روز 
توانست  تا  نشد؛  سابق  آدمِ  آن  دیگر  پدرشان  که  بود 
را  آن ها  و  گفت  زور  و  کرد  فرزندان سخت گیری  به 

مسوول ادارۀ خانه کرد و شارلوت و امیلی را با ماری و 
الیزابت به مدرسۀ شبانه روزی ـ که مخصوص دختران 

روحانیون بود ـ فرستاد.
دو دختر بزرگ تر از کمبود غذا و کثیفی، سل گرفتند و 
مردند )ماری و الیزابت(. امیلی و شارلوت از فرصت 
استفاده کردند و به خانه برگشتند. اوضاع خانه نیز با 
مکتب شبانه روزی فرق زیادی نداشت و دوباره سایۀ 
آن پدر خشن و فقر و کمبود محبت مادر، بر سرشان 
تخیل  آنان  دردهای   همۀ  دوای  اما  می کرد.  سنگینی 
بود؛ روزها در دشت و علفزارها دور هم می نشستند 
و  بازی  همین  می شدند.  گم  رویاها  دنیای  در  و 
داستان های شان، بعدها ایدۀ اولیۀ بیشتر داستان های شان 

شد.
آموزش  داد،  آموزش شان  پدر  که  سالی  چند  جز  به 
که  حداقل هایی  از  خواهر  سه  اما  ندیدند؛  دیگری 
را  استفاده  حداکثر  گذاشت،  اختیارشان  در  زنده گی 
به  معروف  قصه هایی  تخیالت شان  همان  از  کردند؛ 
و  مالی  اوضاع  وقتی  نوشتند.  را  انگریا«  »افسانه های 
شارلوت  و  امیلی  بر  را  پدر حسابی عرصه  رفتارهای 
برای خودشان  و  کنند  کار  گرفتند  تصمیم  کرد،  تنگ 

زنده گی مستقلی بسازند.
به بروکسل رفتند تا زبان فرانسه را خوب یاد بگیرند 
به  آن ها  و  ُمرد  خاله شان  اما  فرانسه؛  معلم  بشوند  و 
یک  در  مدتی  شارلوت  فقط  برگشتند.  دهکدۀشان 
کوتاه،  تجربۀ  همان  از  و  کرد  کار  شبانه روزی  مکتب 
رمان »استاد« را نوشت؛ رمانی که 2 سال بعد از مرگش 

منتشر شد.
سه خواهر تصمیم گرفتند یک مدرسه تاسیس کنند، اما 
بعد از کلی دردسر، از آن منصرف شدند و به شاعری 
روی آوردند. ولی از دیوان شعرشان که با اسم مستعار 

چاپ کردند، استقبال نشد.
شروع به نوشتند کردند و در سال های کم باقی مانده از 
عمرشان، رمان های جداگانه یی نوشتند. شارلوت همان 

داستان »استاد« را نوشت که شکست خورد.
»بلندی های بادگیر« امیلی را هم ابتدا تحویل نگرفتند؛ 
اما کمی  که گذشت، تازه فهمیدند که با چه شاهکاری 
بهترین رمان های  بعدها در فهرست  روبه رو هستند و 

انگلیسی قرار گرفت.
بعد  نیز  آن  )که  بود  ایر«  »جین  شارلوت  بعدی  رمان 
اول،  از شکست کتاب  بعد  منتشر شد( که  از مرگش 

موفقیت چشم گیری برای شارولت به ارمغان آورد.
گری«  »اگنس  کتاب  بزرگ تر،  خواهر  کتاب  شهرت 
دیگر  رمان  یک  »آن«  داد.  قرار  الشعاع  تحت  را  »آن« 

منتشر کرد و 2 سال بعد در 29 ساله گی از دنیا رفت.
یک سال قبل از او، امیلی 30 ساله از دنیا رفته بود و 

از  بعد  او  شد.  تنها  شارلوت،  برادرشان،  تنها  مرگ  با 
تا  کرد  کار  و  نوشت  رمان  عمر،  پایان  تا  سال ها  این 

کم کاری های 2 خواهرش را جبران کند.
بودند.  نوشته  جلد   3 کدام  هر  »ویولت«  و  »شرلی« 
و  داد  ازدواج  به  تن  باالخره   1854 سال  شارلوت 
همسر معاون پدرش شد، اما درست یک سال بعد از 
ازدواجش سل گرفت و از دنیا رفت تا تراژدی زنجیرۀ 

ناکامی های برونته ها تکمیل شود.

  خواهران غریب
اگر این سه خواهر قلم به دست نمی شدند، حاال بعد 
و  نام  برونته ها  خانوادۀ  از  کسی  قرن،  دو  گذشت  از 

نشانی نداشت.
به شدت  ادبیات  دنیای  در  برونته  رمان های خواهران 
تأثیرگذار بوده اند؛ اما حاال اسم آن ها نه فقط به خاطر 
به  که  زبان هاست،  سر  ادبیات  دنیای  در  تأثیرگذاری 
شخصی شان  زنده گی  در  که  فراوانی  رنج های  خاطر 

کشیده اند نیز همیشه مورد توجه بوده اند.
  برونته یی که »هيچ« نبود 

کوچک ترین برونته: »آن« بود که باالخره سِر مادرشان 
کنترل  فرزند   6 حد  در  برونته ها  خانوادۀ  تا  خورد  را 
شود )2 خواهربزرگ ـ ماریا و الیزابت ـ در 12 و 10 

ساله گی از سل مردند(.
فرزند آخِر خانواده بودن، معموالً خیلی لذت بخش و 
کیف ناک است، اما نه وقتی که سایۀ دو خواهر نویسنده 
و شاعر و یک برادر نقاش روی سرت سنگینی کند و 

مدام زور بزنی تا به آن ها برسی.
حتا تصاویری که از »آن« مانده را، شارلوت یا بران ول 

از او کشیده اند.
و  برونته هاست  کوچک ترین  برونته،  آن  می گویند 

آثارش هم کوچک ترین آثار برونته هاست.

  متفاوت ترین برونته
»اگنس گری«  رمان:  دو  و  نوشته  شعر  تعدادی  »آن« 
فارسی  به  دو  هر  )که  ایلدفل«  و  عمارت  »مستاجر  و 

ترجمه شده اند(.
و  امیلی  کتاب های  مثل  هم  او  کتاب های  قهرمان 
شارلوت، دخترهای جوان عجیب و غریب ـ مثل خود 
بقیه  با  »آن«  نوشته های  سبک  اما  هستند؛  ـ  برونته ها 
فرق دارد و طنزپردازی هایش بیشتر آدم را به یاد جین 

آستین می اندازد.
از  اما پس  نایاب شد؛  هفته   6 »آن« ظرف  دوم  کتاب 
این  کتاب های  مجدد  چاپ  اجازۀ  شارلوت  مرگش، 
»عصیانگر علیه برونتیسم« را نمی داد، چون فکر می کرد 

که خوب نیستند و با سبک خانواده جور درنمی آیند.

     

مظلوم ترین برونته
خواهران برونته همگی مظلوم اند و سمبول ظلم مردان 
در حق زنان؛ از پدرشان که محدود نگه شان می داشت 
که  معتادشان  برادر  تا  بگیرید  می  کوفت  سرشان  بر  و 
بیماری  سر  آخر  ولی  کردند،  خشکش  و  تر  آن همه 
جوان مرگ  تا  کرد  منتقل  »آن«  و  امیلی  به  را  سلش 

شوند.
بقیه کم تر عمر کرد  از  بود؛  از همه مظلوم تر  »آن«  اما 
)29 سال در برابر 31،30 و 39 سال امیلی، بران ول و 
شارلوت(؛ کمتر از بقیه اجازۀ خروج از خانه و دیدن 
او  »اگنس گری«  پیدا کرد؛  را  آدمی زاد واقعی  تا  چند 
به  و  ایر« شارلوت چاپ شد  »جین  با  تقریبًا همزمان 
و  منتقدان  خورد؛  لطمه  خیلی  فروشش  خاطر،  همین 
نویسنده گان تاریخ ادبیات هم آخرین لگد را به او زدند 
امیلی،  بود و  پُرکار خانواده  و گفتند: »شارلوت عضو 

نابغۀ فامیل اما »آن« هیچ نبود.«
  رنجورترین برونته

یک  فرزنِد  به  که  شنیده اید  را  معروف  فکاهۀ  البد 
در  داستانی  بودند  گفته  ثروتمند  و  پولدار  شخص 
مورد یک خانوادۀ فقیر بنویسید و او نوشته بود: »آن ها 
بودند،  فقیر  خودشان  بودند؛  فقیری  خیلی  خانوادۀ 
همسایه های شان فقیر بودند، نوکرهای شان فقیر بودند، 
بود،  فقیر  کالسکه چی شان  بودند،  فقیر  کلفت های شان 

وکیل شان فقیر بود و ... .
بلد  باال،  فکاهۀ  پولدار  فرزند  آن  خالف  بر  برونته ها 
بودند فقر و بدبختی و فالکت را توصیف کنند؛ آن ها 

خودشان فقیر، بدبخت و فلک زده بودند.
شارلوت که بزرگ ترین آن ها بود، زودتر از بقیه به دنیا 
آمد و دیرتر از بقیه هم مرد که دیگر جای خود دارد. 
در 4 ساله گی شارولت، مادرشان مرد، در 9 ساله گی اش 
2 خواهر غیرمعروفش مردند، در 12 ساله گی، خاله اش 
مرد و همین طور تا آخر عمر 39 ساله، شارلوت مرگ 

یکی یکی عزیزانش را دید.
نساخت  خاطره یی  خوردن،  لت  جز  رفتنش  مدرسه 
یک  سر  کرد،  تأسیس  خودش  که  هم  مکتبي  و 
تراژدی  یک  به  دلداده گی اش  شد.  ورشکست  سال 

را  »استاد«  رمانش،  اولین  و  شد  تبدیل  وحشت ناک 
ایر«  »جین  شاهکارش  حتا  فرستاد.  پس  برایش  ناشر 
را مجبور شد در چاپ اول با اسم مستعار »کورربل« 

چاپ کند.
از  می خواهد  که  آدمی وقتی  چنین  که  است  معلوم 
چیزی  بنویسد،  جوان  دختر  یک  رنج های  و  بدبختی 
متون  از  است  هنوز  که  هنوز  که  نوشت  خواهد 

جنبش های زنانه به حساب می آید.
»جین ایر« داستانی است که همۀ منتقدان معتقدند قابل 
با زنده گی خود شارلوت است. نوانخانه یی که  تطبیق 
بزرگ می شود، همان مدرسۀ کودکی  آن  ایر در  جین 
شارلوت است و شغل جین یعنی معلمی، همان شغل 

شارلوت است.
اربابش ـ آقای روچستر ـ که بعداً  به  دل بستن جین 
می فهمیم همسرش را زندانی کرده، همان ماجرایی است 
که سر خود شارلوت درآمد و ازدواج روچستر و جین 
در آخر عمر، وقتی که روچستر سوخته و چهره اش را 
در آتش سوزی از دست داده، تأکیدی بر همۀ رنج هایی 

است که شارلوت و خواهرانش کشیده بودند.
شارولت برونته یک زن فقیر بود که همۀ خواهرهایش 
فقیر بودند؛ همسایه، نوکر، کلفت، کالسکه چی، وکیل 
آن ها هم  اگر داشت،  و  نداشت  دیگر هم  و چیزهای 

فقیر بودند.

  سرکش ترین برونته
امیلی برونته یکی از خواهران رنگ پریده و اسرارآمیز 
یک  فقط  و  کرد  عمر  سال   30 فقط  که  است  برونته 

رمان نوشت.
نوشتن و جوان مرگ شدن، طبیعت خانوادۀ برونته بود؛ 
اما عجیب و غریب بودن، ژنی بود که شاید در امیلی 

به کمال رسید.

هر سه دختر خانوادۀ برونته، ُمردنی و رنگ پریده بودند. 
آن ها اجازه نداشتند گوشت بخورند؛ اجازه نداشتند با 
نداشتند  اجازه  کنند؛  برخاست  و  نشست  ده  کودکان 
برونته  آقای  چون  کنند؛  صدا  و  سر  یا  بخندند  بلند 
می خواست فرزنداني پرطاقت و بی اعتنا به لذات دنیوی 
بار بیاورد؛ فرزنداني که تنها تفریح شان چرخیدن دور و 

بِر قبرستان های اطراف خانه و کتاب خواندن باشد.
تعلیمات آقای برونته وقتی با خلق وخوی امیلی ترکیب 
شد، موجودی با عقده ها و تناقض های روانی و فراوان 
تحویل جامعه داد؛ موجودی که شاید در آِن واحد یک 
نویسنده، یک کدبانو، یک مرد و یک بیمار روانی بود.

آن  از  و  بود  پرشور  و  سرکش  و  احساساتی   امیلی، 
کم رو،  مغرور،  خوددار،  جنون آمیزی  شکل  به  طرف 
کمی  مردانه و تنها بود. تنها دوستش یک سگ بولداگ 
نیمه وحشی بود که او را هم یک بار )فقط چون رفته 
بود روی تخت خواب سفید و تمیز اتاق لَم داده بود( تا 
حد مرگ کتک زد. با مشت بارها و بارها به چشم هایش 

کوبید و بعد خودش روی زخم ها ضماد گذاشت.
برونته  امیلی  تنها چیزی است که  بادگیر«  »بلندی های 
نوشته است و در زمان انتشارش مردم از آن استقبالی 

نکردند.
تند  نویسنده اش  بود؛ مثل طبع  تند  بادگیر،  بلندی های 
از وسوسه  پر  بود؛  از وجد  پر  بود؛  از عذاب  پر  بود؛ 

بود؛ پر از تصمیم بود.
بلندی های  باشد،  واقعیت  از  فرار  رمانتیسم همان  اگر 
بادگیر یک داستان رمانتیک واقعی است؛ اما این به آن 

معنا نیست که قاّلبی و دست دوم است.
بلندی های بادگیر، داستان آدم هایی است که امیلی هیچ 
که  نفرت هایی ست  و  عشق ها  توصیف  و  ندید  وقت 
نبود  معنا  آن  به  این  اما  نکرد؛  تجربه  هیچ وقت  امیلی 
بودند،  او  با  همیشه  آن ها  نداشتند؛  وجود  آن ها  که 
همیشه آن جا بودند؛ درون تاریکی می لولیدند و چنگ 
می انداختند و امیلی همان طور که آن سگ را سر جایش 

می نشاند، به آن ها هم دهنه می زد؛ پس شان می زد. 
www.shaaer.com :گرفته از
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بلندی های بادگیر، داستان آدم هایی است که امیلی هیچ وقت ندید و توصیِف عشق ها و 
نفرت هایی ست که امیلی هیچ وقت تجربه نکرد؛ اما این به آن معنا نبود که آن ها وجود 
نداشتند؛ آن ها همیشه با او بودند، همیشه آن جا بودند؛ درون تاریکی می لولیدند و چنگ 
می انداختند و امیلی همان طور که آن سگ را سر جایش می نشاند، به آن ها هم دهنه می زد؛ 
پس شان می زد. 

تراژدِی زنجیرۀ ناکامِی خواهراِن برونته



یک عضو شورای والیتی غزنی از نفوذ گستردۀ طالبان در 
معارف این والیت خبر می دهد.

حمیده گلستانی یک عضو شورای والیتی غزنی می گوید 
که طالبان در معارف والیت غزنی دخالت نموده و هفتاد 
درصد معارف این والیت توسط طالبان اداره می شود و 
بدون مشوره طالبان مسلح، هیچ کارمند معارف در مکاتب 

ولسوالی های ناامن غزنی استخدام شده نمی تواند.
مکاتب  مدیران  و  معلمان  از  جمعی  در  گلستانی  خانم 
والیت غزنی که در اعتراض به عدم توجه ریاست معارف 
بودند،  زده  اعتراض  به  معلمان دست  به مشکالت  غزنی 

این موضوع را بیان داشت.
به گزارش بست باستان، او افزود: "تقسیم اوقات مضامین 
درسی مکتب ها در ساحات ناامن از سوی طالبان ترتیب 
می شود و در حال حاضر مضامین ساینسی در مکاتب زیر 
ادارۀ طالبان تدریس نمی شود و به جای آن ها مضامین دینی 

و عربی تدریس می شود."

کارمندان  از  یکی  اسالمی  چمن  محمد  حال،  همین  در 
اعضای شورای  گفته های  باغ غزنی  قره  معارف ولسوالی 
والیتی غزنی را تأیید کرده و می گوید که مکتب های این 
استادان  و  می گردد  اداره  مسلح  طالبان  از سوی  ولسوالی 
مکاتب به دستور آنان مضامین  ساینسی را از تقسیم اوقات 

حذف و به جای آن مضامین دینی را شامل کرده اند.
به گفتۀ وی، تمامی آموزگاران مکتب های ولسوالی قره باغ 

در هماهنگی با طالبان استخدام می شوند.
طالبان  دخالت  غزنی،  معارف  رییس  ناشر  اهلل  احسان  اما 
مسلح  طالبان  که  گوید  می  کرده،  رد  معارف  امور  در  را 

در مناطق دور دست غزنی حضور دارند، اما عالقه مندی 
دخالت در امور معارف را ندارند.

رییس معارف غزنی افزود که در ابتدای این سال تعلیمی 
41 باب مکتب مسدود بود که از اثر تالش های آنان دوباره 

باز شده است.
معارف در والیت غزنی همواره با چالش های چون دخالت 
اثر  از  مکاتب  شدن  مسدود  و  اداره  این  امور  در  طالبان 
سال  این  اول  های  ماه  در  است.  بوده  رو  به  رو  ناامنی 
تعلیمی ده ها باب مکتب در شهر و برخی از ولسوالی های 

والیت غزنی برای چند ماه مسدود شدند.
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برای امنیِت خود و هم مسلكانم نگرانم

با اوباما در بارۀ شمار...
 و در مورد افغانستان پس از سال 2014 به توافق برسند«.

شمار  مورد  در  اوباما  با  که  گفت  کنفرانس  این  در  کرزی 
سال  از  پس  افغانستان  حکومت  که  امریکایی  سربازان 
گفت:  او  کرد.  گفت وگو خواهد  است،  آن  خواهان   2014
واشنگتن بحث  در  مسایل  دیگر  و  این موضوع  دربارۀ  »ما 
خواهیم کرد و بعد اعالمیۀ دقیقی نشر خواهد شد«. رییس 
او هرگونه  که  این  از  پیش  که  داد  ادامه  افغانستان  جمهور 
باید  برساند،  امضا  به  متحده  ایاالت  با  را  امنیتی  توافقنامه 
ایاالت  نظر  تحت  بازداشت  مراکز  و  افغان  زندانیان  مسأله 

متحده در افغانستان، روشن شود.
دو کشور در حال حاضر درباره یک توافقنامه مذاکره می کنند 
تعداد  به شمول  را  امریکایی  نیروهای  نقش  است  قرار  که 
آن ها و پایگاه نظامی آن ها را پس از سال 2014، تعیین کند. 
نیروهای  به  دادن مصونیت  از موضوعات مهم دیگر،  یکی 
افغانستان  قوانین  از  آن ها  تخطی  صورت  در  امریکایی 
می باشد. کرزی هفتۀ گذشته گفت که اگر به تقاضاهایش در 
مورد رعایت حاکمیت افغانستان توجه شود، او حاضر است 
امکان دادن مصونیت به سربازان امریکایی را در نظر بگیرد.

واگذاری همه زندانیان افغان به حکومت افغانستان، مسدود 
کردن همه زندان های امریکایی در کشور، واگذاری کنترول 
جمله  از  قریه ها  به  نظامی  حمله  توقف  و  هوایی  حریم 
تقاضاهای کرزی می باشد. در حال حاضر بیش از 65 هزار 

سرباز امریکایی در افغانستان مستقر هستند.
پنیتا در این کنفرانس خبری مشترک نیروهای امنیتی افغان 
را تمجید کرد و گفت که افغانستان »برای کسب حاکمیت 
وزیر  می کند«.  حرکت  درستی  مسیر  در  خود  استقالل  و 
اینجا صحبت  ما  که  حالی  »در  افزود:  متحده  ایاالت  دفاع 
می کنیم، اردوی ملی و پولیس افغانستان در خط مقدم جبهه 
جنگ هستند. آن ها هر روز برای محافظت از هموطنانشان 
می جنگند و جان می سپارند. افغان ها اکنون بیش از دو سوم 
از یونیفورم پوشان را در این کشور تشکیل می دهند«. او در 
ادامه گفت که افغان ها مسوولیت امنیت بیش از 75 درصد از 

جمعیت افغانستان را به دوش گرفته اند.
مورد چشم  در  می رود  انتظار  اوباما  باراک  و  کرزی  حامد 
انداز ایجاد روندی برای صلح با طالبان بحث و تبادل نظر 

کنند.
مهمترین پیام سفر دو روزه پنیتا به افغانستان این بود که به 
افغان ها اطمینان داده شود این کشور پس از سال 2014 به 

حال خود رها نخواهد شد.
از  انتحاری، چندین ساعت پس  بمبگذار  این یک  از  پیش 
در  متحده  ایاالت  نظامی  هوایی  میدان  یک  از  پنیتا  دیدار 
والیت قندهار، آن را هدف قرار داده بود. دفتر والی قندهار 
سرباز  یک  پنجشنبه  روز  انتحاری  در حمله  که  کرد  اعالم 
به شمول  افغان کشته و 21 تن  امریکایی و دو فرد ملکی 
سه سرباز امریکایی زخمی شده اند. پیش از این، یک مقام 
شفاخانه نظامی افغانستان در قندهار گفته بود که چهار جسد 

به شفاخانه انتقال داده شده است.

از تولید امونیم نایتریت...
 سنای امریکا خاطر نشان کرد رحمان مالک وزیر داخلۀ 
پاکستان در سفرش به امریکا متعهد شد طرحی را برای 

مبارزه با ساخت این بمب ها به اجرا گذارد.
وی خطاب به پاکستان گفت وقت آن رسیده است که 

این طرح ها به طور کامل به اجرا گذاشته شوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنرال باربرو در توضیح 
گفت بیش از هفتاد درصد بمب های کنار جاده یی بر ضد 
از کود حاوی  با استفاده  افغانستان،  نیروهای غربی در 
امونیوم نایتریت و کلسیم ساخته می شود در صورتی که 
کابل تولید این محصول انفجاری را ممنوع کرده است.

این جنرال امریکایی شرکت پاکستانی فاطیما گروپ را 
که تولید این نیترات را مدیریت می کند به کم کاری در 

مذاکرات با واشنگتن در باره این موضوع متهم کرد.
این گونه بمب ها در  با  مرتبط  تاکید کرد حوادث  وی 
منطقه افزایش یافته است و از موج ورود این محصوالت 

شیمیایی به مرزهای افغانستان کاسته نشده است.
به گفته جنرال باربرو، در سال گذشته دو هزار و سیصدو 
نود و پنج نفر بر اثر انفجار این نوع بمب  در پاکستان 
کشته شدند و پاکستان خود را برای مبارزه با این بمبها 

بسیار مشتاق نشان می دهد.
وی افزود، امریکا درخواست کرده است این نیترات که 
به رنگ شیر است و از مرز براحتی عبور داده می شود، 

در کارخانه رنگی شود تا مأموران گمرک بتوانند هنگام 
قاچاق آن را تشخیص دهند.

کشورهای  در  آمونیوم  نیترات  کرد  نشان  خاطر  باربرو 
نیترات  همه  تقریبًا  اما  می شود،  تولید  هم  دیگری 
آمونیومی که در افغانستان وجود دارد از کشور همسایه، 

پاکستان وارد می شود.
به گفتۀ وزارت خارجه امریکا، این کشور از سال دوهزار 
و نه تاکنون یکصدو سیزده میلیون دالر به پاکستان داده 
کند  بمب ها  نوع  این  با ساخت  مبارزه  تا صرف  است 
و قرار است یکصدو سی و پنج میلیون دالر دیگر هم 

امسال بپردازد.

           نظری پریانی
درود و سپاس نثار همۀ عزیزاِن فرزانه و دوستانی که 
اندوهگین  بازتاب دادند و  به جاِن مرا  خبر سوءقصد 
با  که  عزیزانی  آن  به  سپاس  و  هم چنین سالم  شدند. 

تماس های صمیمانۀشان از بنده دل جویی کردند.
و اما اینک دوست دارم پس از گذشِت سه روز از آن 

رویداد، فقط صورِت ماجرا را بنویسم.
شام روز چهارشنبۀ گذشته بودـ  دقیق نمی دانم که بانک 
دل نشیِن اذان شام بلند شده بود یا خیر ـ در حالی که 
فرزندم انوش جان را در آغوش داشتم، به نزدیِک خانه 
بازی می کردند  از کودکان  رسیدم. در کوچه، شماری 
و نیز یکی دو نفِر دیگر در دهِن دروازۀ دوکان نزدیک 

خانۀ مان، ایستاده بودند.
دارد،  قرار  ما  به طرِف خانۀ  که  دیواری  نبش  به  تازه 
رسیدم که صدای گوش خراِش شلیک گلوله برخاست. 
است،  داده  قرار  هدف  مرا  کسی  که  کردم  فکر  فوراً 
به  دیوار  پناه  در  و  پیچیدم  دیوار  نبش  از  به سرعت 
سوی خانه روان شدم که در همین حین، فریاد و نالۀ 
کسی توجه مرا به خود جلب نمود. به عقب که نگاه 
کردم، دیدم یکی از بچه های همسایه ـ که بدبختانه از 
لنگان لنگان حرکت  پا  با یک  نیز است ـ  نزدیکاِن من 
مي کند و فریاد می کشد. در آن لحظه حدس زدم که این 
بچه حتمًا »پتاقی« را انفجار داده و برای نجات از تنبیه 
و سرزنش مردم، نقش بازی می کند. درحالي که او را با 

الفاظي سخت سرزنش مي کردم، ناگهان متوجه شدم که 
به راستي مورد اصابِت مرمي قرار گرفته است؛ اما چون 
احتمال دادم که حمله کننده بازهم شلیک خواهد کرد، 

با عجله براي آوردن کمک، به سوي خانه دویدم.
این بچه که 14 سال سن دارد، قبل از این که شلیکي 
صورت بگیرد ـ و یا شاید هم هم زمان با آن ـ در پشت 
اصابت  او  راِن  با  به خطا  گلوله  و  گرفته  قرار  من  سِر 
فکر  شد،  شنیده  که  صدایي  به  توجه  با  است.  کرده 
می کنم شلیک از فاصلۀ سهـ  چهار متری صورت گرفته 
است. جدا از آن که باور دارم خداوند حافِظ من بوده، 
به  نزدیک شدِن من  احتمال مي دهم جهِت حرکت و 

نبش دیوار، باعث خطا رفتِن گلوله شده است. 
به هر صورت، شلیک کننده از محل حادثه فرار کرد و 
زخمي به شفاخانه انتقال داده شد و من نیز جریان را 
به یکی از دوستان و همکارانم گزارش دادم و به تدریج 
پولیس و دیگر نهادهای امنیتی از قضیه آگاه شدند و 

رسانه ها هم به آن پرداختند. 
امانت دارانه  کاماًل  را  جریان  این  که  بگویم  باید 
به کسی  نخواسته ام  هرگز  و  نوشته ام،  و  داده  گزارش 
اتهامی ببندم. در ضمن، اهل سروصدا، ماجراجویي و 
استفاده جویی هم نبوده و نیستم. ولي از برخی مقام های 
آن ها خواستند حادثه  این که  آن  و  دارم  پولیس گالیه 
دگرگون  را  مسأله  صورت  و  بخشند  دیگر  رنگي  را 
پولیس  مقامات  از  برخي  این که  از جمله  جلوه دهند. 

گفته اند که این شلیک در نتیجۀ یک درگیرِی بي ارتباط 
از محِل آن درگیري  بوده که گویا من  با شخِص من 
گذشته ام و امر بر من مشتبه گشته است. اما قطعًا چنین 
نبود و در آن هنگام، در تمامِ محل آرامش برقرار بود 
و من نیز به حکم عقل، می دانم که به میدان درگیری 

نباید نزدیک شد. 
یک  ُملک،  این  در  شدن  کشته  که  برده ام  پي  هرچند 
و  نهادها  دارم  انتظار  آن هم  با  است،  شده  عادي  امر 
جدی  را  قضیه  این  امنیتی  دل سوزِ  و  متعهد  مقاماِت 
یا عوامِل آن را دستگیر کنند. هرچند  بگیرند و عامل 
هیچ کسي  با  هیچ  خصومت شخصی یي  خوش بختانه 
ندارم و در هیچ معاملۀ خطرآفریني شریک نمي باشم؛ 
اما بسیار  ولي چون یک روزنامه نگارِ صادق و متعهد 
منتقد و رک گوی هستم و افکاري نه چندان خوشاینِد 
بسیاري ها دارم، احساِس خطر مي کنم و در این حس، 

کاماًل حق به جانب هستم.
تهدیدها و فشارهایي که طي سال ها کار رسانه یي ام بر 
من وارد شده و به ویژه حادثۀ روز چهارشنبه، آرامش 
این  در  است. می دانم که عموم خبرنگاران  ربوده  مرا 
کشور مصوونیت امنیتي ندارند و در صورت بروز هر 
به  نسبت  فراواني  بی مباالتِي  و  بی  اعتنایي  حادثه،  نوع 
حقوِق آن ها روا داده می شود و نهادهای امنیتی اغلب 
به  برابر حوادث،  در  آن ها  جاِن  از  محافظت  به جای 
ساده سازِی قضیه و آسان سازِي کار خویش می پردازند. 

اما بازهم یقین دارم مقامات و اشخاص دل سوزي هم 
آرامِش  براي  قلب شان  که  دارند  وجود  نظام  این  در 
آن ها مي شتابند.  یاري  به  بِد حادثه  در  مردم  مي تپد و 

روي سخِن من با این نوع اشخاص و مقامات است.
با این همه، نخست از خداوند می خواهم که من و سایر 
هم مسلکانم را از گزنِد بدخواهاِن حادثه آفرین محافظت 
کند و سپس از وزارت محترم داخله و ریاست محترم 
امنیت ملی می خواهم که بر بنیاد مسوولیت هایی که در 
به  نسبت  و  کرده  درک  مرا  نگرانِي  دارند،  مردم  برابِر 
امنیِت من و خانواده ام بي توجهي نکنند. ورنه باور دارم 
امنیت روانِي  ناامني و خطر،  این احساس  این پس،  از 
من و خانواده ام را خدشه دار کرده و زنده گی عادي مان 

را به چالش می کشد.
طِي این سال ها حمله به جان خبرنگاران را بسیار شاهد 
می توانم  آسانی  به  هم  خودم  که  مي دانستم  و  بوده ام 
اکنون  بگیرم.  قرار  حمالت  این  از  یکي  معرض  در 
هرچند نمی دانم این حمله در پاسخ به کدام نوشته و 
نقد سیاسِی من سامان داده شده است، اما مي دانم زنِگ 
خطر برایم به صدا درآمده و دستان قدرت مندی پشِت 

این زنگ ها و اخطارها قرار دارند.
کشور  امنیتی  ارگان های  از  دیگر  یک بار  پایان،  در 
می خواهم که این حادثه را به گونۀ دقیق مورد بررسی 
و  شناسایی  را  آن  با   مرتبط   حلقه های  و  دهند  قرار 

دستگیر کنند.

www.mandegardaily.com

یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد 
آخر  ماه  چهار  در  افغان  غیرنظامیان  تلفات  که 

امسال 28 درصد افزایش یافته است.
در گزارش ملل متحد که روز جمعه 24 قوس 
منتشر شد، آمده است که در ربع سوم سال 967 

غیرنظامی کشته و 1590 تن زخمی شده اند.
بر اساس این گزارش بمب های کنار جاده یی و 
غیر  تلفات  درصد   56 عامل  انتحاری  حمالت 

نظامیان در افغانستان است.
کابل  در  یوناما  سخنگوی  ساالرزی،  اهلل  نظیف 
به بی بی سی گفت که تلفات غیر نظامیان در ربع 
سوم سال جاری میالدی نسبت به شش ماه اول 

امسال 28 درصد افزایش یافته است.
این گزارش، مسوولیت 80 درصد این تلفات را به شورشیان 

مخالف دولت نسبت داده و در آن تنها شش درصد تلفات 
غیرنظامی به نیروهای دولت نسبت داده شده است.

اما مسوولیت 10 درصد دیگر تلفات روشن نشده است.

آقای ساالرزی افزود در شش ماه اول سال 2012 ما شاهد 
نظامیان بودیم ولی در چهار ماه آخر،  تلفات غیر  کاهش 

شمار تلفات باال رفته است.
سخنگوی یوناما می گوید که ملل متحد از شورشیان افغان 
می  خواهد که هر چه زودتر به این شیوه پایان دهند تا دیگر 

آسیبی متوجه غیرنظامیان نشود.
طالبان  از  بیانیه یی  یک  طی  نیز  قبل  ماه  چند  متحد  ملل 
خواست تا استفاده از بمب های کنار جاده یی را متوقف 

کنند.
رهبر  عمر  مال  آنکه  "با  بود  آمده  متحد  ملل  بیانیه ای  در 
طالبان استفاده از مین های ضد نفر را در سال 1998 ممنوع 
اعالم کرد و آن را غیر اسالمی و غیر انسانی خواند، عناصر 

مخالف دولت )افغانستان( هنوز از آن استفاده می کنند."
در ادامه این بیانیه آمده بود که ماموریت سازمان ملل در 
را  سالح  این  تا  می خواهد  طالبان  رهبری  "از  افغانستان 
دوباره ممنوع اعالم کند و استفاده از آن را متوقف کند."

بمب های کنار جاده یی یکی از کشنده ترین سالح ها علیه 
به  نیز  هستند،  طالبان  با  جنگ  مشغول  که  ناتو  نیروهای 

شمار می رود.

تلفات غیرنظامیان 28 درصد افزایش 
یافته است

»هفتاد درصد معارف غزنی توسط طالبان 
اداره می شود«
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د ولسي جرګې غړي:

پاکستان د افغانستان په چارو کې 
الس وهنه کوي

کمک به 1500 خانوادة بی جا شده  در غزنی

            بهروز خاوري

همواره،  کرزي،  رییس جمهور  حکومت 
خود  دستاوردِ  بزرگ ترین  را  بیان  آزادي 
خوانده و مي خواند؛ ادعایي که بیش از آن که 
به درد کمپاین هاي  باشد،  جنبۀ عملي داشته 
تبلیغاتي یي  ابزار  و  خورده  ریاست جمهوري 

بوده در دستان رژیم.
ناتوان ترین  از  یکي  کنوني،  حکومت 
حکومت ها در راستاي تأمین آزادي بیان بوده 
و است. با آن که این رژیم همیشه گلو درانیده 
که آزادي بیان بزرگ ترین دستاوردِ ماست؛ اما 

این ادعا بي پایه و سست مي باشد.
مناطِق  و  والیات  در  تنها  نه  خبرنگاران 
بلکه  مي گیرند،  قرار  تهدید  مورد  دوردست 
مصوونیت  هیچ گونه  نیز  پایتخت  داخل  در 

جاني و مالي یي ندارند.
سوءقصد به جان نظري پریاني، روزنامه نگار 
روزنامۀ  مسوول  مدیر  و  شناخته شده 
در  هفتۀ گذشته  روز چهارشنبۀ  که  ماندگار، 

ارگ  کیلومتري  دو  در  و  منزلش  نزدیکي 
ریاست جمهوري رخ داد، تازه ترین رویدادي 
است که نشان مي دهد خبرنگاران  هیچ گونه 
ـ  پایتخت  در  حتا  ـ  جاني  و  مالي  امنیت 

ندارند.
این رویداد نشان مي دهد که پولیس و نیروهاي 
امنیتي در تأمین ثبات و حفظ جاِن شهروندان 
آن  بیِم  لحظه  هر  و  ناتوان اند.  اندازه  چه  تا 
رسانه یي،  فعاالن  و  خبرنگاران  که  مي رود 
شکار مخالفاِن آزادي بیان شوند. اگر نگاهي 
بیاندازیم،  بیان  آزادي  قربانیان  فهرست  به 
نام هایي  طوالني،  فهرست  این  در  مي بینیم 
منادي،  سلطان  نقش بندي،  اجمل  چون 
امید احمد  نوري،  آماج، حامد  شکیبا سانگه 
خپلواک، فرهاد تقدسي و ده ها خبرنگار دیگر 
درازتر  جز  چیزي  نام هاي شان  افزودن  که 
این سیاهه نخواهد بود، قرار دارند، و  شدن 
حکومت  بي توجهي  و  ناتواني  سوگ مندانه 
به  را  خبرنگاران  جان  امنیت  حفظ  برابر  در 

نمایش مي گذارد.

تهدید  جسمي،  اذیت  و  آزار  و  لت وکوب   
فشار  ایجاد  شفاهي،  کتبي،  اخطارهاي  و 
ناشناخته  آدرس هاي  از  پیام  ارسال  رواني، 
زنده گي  مجهول،  و  مرموز  تماس هاي  و 
خبرنگاران را در الیه یي از ترس و تخویف 
قرار داده و سبب شده است کار خبرنگاري 
مشکل تر  و  سخت تر  روزبه روز  کشور  در 

گردد. 
خبرنگاري و کار رسانه یي در سراسر جهان از 
پرخطرترین حرفه هایي ست که همواره با قتل 
گزارش  بر  بنا  است.  بوده  همراه  شکنجه  و 
سال  در  تنها  خبرنگاران،  بین المللي  اتحادیۀ 
شده اند.  کشته  خبرنگار  چهار  و  نود   2010
مورد  به صدوشش   2011 سال  در  رقم  این 

افزایش یافته است.
این در حالي ست که انجمن رسانه هاي جنوب 
آسیا )سفما( در گزارش ساالنۀ خود در سال 
خطرناک  مکان  دومین  را  افغانستان   ،2011

براي خبرنگاران خوانده بود.
نیز  )ني(  آزاد  رسانه هاي  حمایت کنندۀ  نهاد 
 80 خود،  یازدۀ  دوهزار  سال  گزارش  در 
مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت نمود 
آن از سوي حکومت صورت  که  49 موردِ 
است  آمده  گزارش  همین  در  است.  گرفته 
به سال  نسبت  علیه خبرنگاران  که خشونت 
یافته  افزایش  درصد  هشت  و  سي  گذشته، 

است.
این گزارش خود مي نماید که کار رسانه یي در 
کشور چه قدر با مشکل روبه رو است و پرده 

از روي وضعیت بد خبرنگاران برمي دارد.
روي  که  آن هایي  به ویژه  و  خبرنگاران 
به  یا  و  مي کنند  کار  تحقیقي  گزارش هاي 
بیشتر  و  بیشتر  مي یابند،  دست  مگو  رازهاي 

مورد تهدید و ارعاب قرار مي گیرند.  
و  داده  هم  به دست  عوامل دست  این  تمام 
سبب شده که خبرنگاران نتوانند وضعیت را 
آن گونه که هست، به مردم و جامعۀ جهاني 

بنمایانند. 
به  که  قبل  ماه  سه  در  یوتیوب  شدن  بسته 
هنوزهم  و  انجامید  انترنتي  کاربران  اعتراض 
سوي  از  داراالفتاء  ایجاد  پیشنهاد  نشده،  باز 
براي  متنفذین و تالش حکومت  از  بسیاري 
این  رسانه یي،  اخالِق  قانون  یک  تدویِن 
نگراني را به وجود آورده اند که حکومت روز 
گام  دیکتاتوري  و  استبداد  سوي  به  روز  به 
مي نهد و در نهایت، دهان رسانه ها را خواهد 

بست.

مذاکرات صلح در خاک...
وزیر خارجه پاکستان، صلح ملی بین طالبان و 
دولت و نیز توانایی نیروهای افغان در کنترل 
خاک خود را دو نکته اصلی دانست و تصریح 
کرد که در غیر این صورت، احتمال به وجود 
آمدن جنگ داخلی دور از ذهن نخواهد بود.

اسالم آباد  که  کرد  خاطرنشان  همچنین  او 
خواهان کنترل روند صلح افغانستان نیست.

قرار است نماینده گان طالبان، دولت و شورای 
رهبران  برخی  و  اسالمی  عالی صلح، حزب 
مذاکره  برای  دسمبر   20 و   19 اپوزیسیون 
گردهم  پاریس  در  افغانستان  آینده  درباره 

آیند.

ریاست سازمان مهاجرین و عودت کننده گان 
در غزنی از توزیع مواد کمکی زمستانی برای 
1500 خانواده بیجا شده در این والیت خبر 
اما  نیست،  کافی  مواد  این  که  گفت  او  داد. 
بخشی از مشکالت آن ها را در طول زمستان 

حل خواهد کرد.
مهاجرین  سازمان  رییس  رحیمی،  عبدالباری 
و عودت کننده گان در غزنی پیش از این به 
دویچه وله گفته بود که حدود 9 هزار خانواده 
بیجا شده داخلی از مناطق گوناگون کشور به 

والیت غزنی متواری شده اند.
کمکی  مواد  قلم   26 که  گفت  رحیمی  آقای 
و  لباس  کمپل،  ذغال،  روغن،  گندم،  مانند 
کمک  با  زمستان  برای  نیاز  مورد  مواد  سایر 
برای  ملل  سازمان  عالی  کمیسیاری  مالی 
توزیع  والیت  این  آوارگان  میان  پناهنده گان 
می گردد و به این ترتیب بخشی از مشکالت 
سازمان  رییس  شد.  خواهد  حل  آن ها 
مهاجرین و عودت کننده گان والیت غزنی در 
ادامه گفت که هرچند توزیع این مواد کافی 
با سایر  تا  اما آن ها در تالش هستند  نیست، 
در  بیجاشده گان  تمامی  به  امدادگر  نهادهای 

این والیت کمک های بیشتر نمایند.
محمد علی احمدی، معاون والی غزنی گفت 

نیازمند  افراد  به دست  موقع  به  مواد  این  که 
از  بسیاری  بر مشکالت  او  اما  است.  رسیده 
باشنده گان این والیت تاکید کرد و از دولت 

خواست که به آن ها رسیده گی کند.
شماری از آوارگان درغزنی از توزیع این مواد 
کمک های  خواهان  و  کرده  خرسندی  اظهار 
بیشتر از سوی مقام های حکومتی و نهادهای 

امدادگر شده اند.
تطبیق  عدم  و  بیکاری  ناامنی،  سالی،  خشک 
مناطق  از  برخی  در  توسعه یی  پروژه های 
افغانستان باعث شده تا شماری از خانواده ها 
حال  در  آن ها  کنند.  فرار  غزنی  به  آنجا  از 

ناگواری زنده گی می کنند.  حاضر در شرایط 
عودت  و  مهاجرین  سازمان  رییس  گفته  به 
کننده گان در غزنی، بسیاری از بیجاشدگان از 
والیت های ناامن چون هلمند، ارزگان، زابل، 

لوگر و پکتیکا به این والیت پناه آورده اند.
این چهارمین بار از آغاز سال روان است که 
داخلی  کننده گان  و عودت  بیجاشدگان  میان 

کمک  به  غذایی  و  کمکی  مواد  غزنی،  در 
برای  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای 
پناهندگان توزیع می گردد. عبدالباری رحیمی 
گفت که در آینده نیز از این قبیل برنامه ها در 

نظر گرفته شده است.

    آزادي بیان
        سرابي بیش نیست
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چارو  بهرنیو  د  پاکستان  د  چې  کې  حال  داسې  په 
خبرې  سولې  د  چې  ویلي،  کهر  رباني  حنا  وزیرې 
دې په پاریس او برلین کې نه ترسره کېږي، د ولسي 
دغه  په  پاکستان  چې  وایي،  غړي  یوشمېر  جرګې 
کې  چارو  کورنیو  په  هېواد  د  سره  څرګندونو  ډول 

السوهنه کوي.
هغوی همدارنګه وایي، چې د ملي امنیت پر رییس 
ګډ  د  پاکستان  او  افغانستان  د  لپاره  څېړلو  برید  د 

کمېسیون جوړول به کومه پایله ورنه کړي.
د ولسي جرګې غړې فاطمه عزیز ماندګار ورځپاڼې 
ته وویل، پاکستان په ټولو مسایلو کې لومړی خپلې 

ګټې لټوي.
مداخله  هم  کې  خبرو  په  سولې  د  حتی  وایي،  هغه 
کوي او خپلې ګټې په کې لټوي او د نورو په ځانګړي 

ډول د افغانستان په زیان خبرې کوي.
لري چې خپلې ګټې  وویل، هر هېواد حق  نوموړې 
تاریخ  د  پاکستان  خو  کړي،  السه  تر  او  خوندي 
او  ناامنۍ  جګړې،  کې  افغانستان  په  کې  اوږدو  په 

تاوتریخوالی خپله ګټه بولي او ورته کار کوي.
قطر  په  چې  دا  زیاتوي،  غړې  دغه  جرګې  ولسي  د 
کې د طالبانو د فتر پرانستې خبرې کېږي، یوشمېر 
او  ترکیه  لکه  افغانستان رښتیني همکار هېوادونه  د 
نور غواړي، چې د افغان کشالې لپاره یوه سوله ییزه 

اترې  خبرې  او  ولټوي  الره 
لپاره  دې  د  پاکستان  وکړي، 
لري  وېره  خبرو  دې  له  چې 
هغوی  د  چې  کوي،  فکر  او 
پرته  مداخلو  او  السوهنو  له 
به تر سره شي، نو دا خبرې په 

خپل زیان ویني.
فکر  پاکستان  وایي،  هغه 
کوي، چې د سولې خبرې به 
لپاره  دې  د  او   ورکړي  پایله 
کې  په  السوهنه  ډېره  چې 
د  کې  افغانستان  په  وکړي، 

سولې پر خبرو ټینګار کوي او له دې امله چې په کور 
دننه د پاکستان الس ډېر بر دی.

وزیرې  د  چارو  بهرنیو  د  پاکستان  د  عزیز  مېرمن 
نور  چې  سره،  ردولو  په  خبرو  دې  د  کهر  رباني  حنا 
هېوادونه نباید د سولې په پروسه کې مداخله وکړي 
په  افغانستان  د  لري چې  نه  دا حق  پاکستان  وویل، 

چارو کې السوهنه وکړي.
په  هېواد  د  څرګندونې  ډول  دغه  خبره،  په  هغې  د 

چارو کې د پاکستان مستقیمه السوهنه ده.
باور ده، که چېرې پاکستان له پیله  نوموړې په دې 
د ښه ګاونډیتوب د اصل له مخې له افغانستان سره 
رښتینې  یې  کې  برخه  په  سولې  د  او  کوالی  چلن 
نه  ډول  دې  په  به  وضعیت  نو  وای؛   کړې  مرسته 

خرابېده.
د  پاکستان  تل  وویل،  غړې  یادې  جرګې  ولسي  د 
افغانستان په چارو کې مغرضانه مداخله کړې، چې 
زموږ په زیان او د ځان په ګټه یې ده او یو ځل بیا په 

دې السوهنې او مداخلې سره غواړي، چې د سولې 
مختل  پروسه  دغه  او  واخلي  ګټه  ناوړه  پروسې  له 

کړي.
هغه وایي، په تاسف سره چې تر اوسه افغان حکومت 
د پاکستان السوهنو ته غاښ ماتوونکی ځواب نه دی 
ورکړی، خو زیاتوي چې ولسمشر کرزی، د حکومت 
باید په دې برخه کې  او د بهرنیو چارو وزیر  رهبري 
له پاکستان سره جدي دریځ ونیسي او ورته ووایي، 
چې نور نو افغانستان او افغانانو ته پاکستان السوهنې 

د منلو نه دي.
مجیدي  پاچا  ګل  غړی  جرګې  ولسي  د  همدارنګه 
د  چې  ده  خبره  ښه  دا  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار 
شي،  ترسره  دننه  کې  افغانستان  په  خبرې  سولې 
ځکه افغانستان د روانې جګړې قرباني دی او په کار 

وه چې ډېر پخوا دغه کار شوی وای.
هغه وویل، دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره په 
داسې مهال دا خبره کوي، چې په پاریس کې د ټولو 
غواړي چې دغه  نو  ده؛  غونډه  منځ  تر  ښکېلو خواوو 
غونډه او نورې هغه هڅې چې په نړیواله کچه د افغان 

کشالې د حل لپاره کېږي، هغه سبوتاژ کړي.
ښاغلي مجیدي زیاته کړه، په پاکستان کې د سولې 
لوري  افغان  له  او هر ځل  لپاره ښه نیت موجود دی 
سره په دې برخه کې ښې ژمنې کوي، خو په وینا یې 
چې په تاسف سره پاکستان په عمل کې هېڅ اقدام 

نه دی کړی.
کې  برخه  په  سولې  د  پاکستان  چې  دا  وایي،  هغه 
اوسه  تر  ال  ستونزه  دا  او  کړه  ونه  مرسته  رښتینې 
اوږده شوه؛ نو نړیواله ټولنه او افغان حکومت اړ دی، 
تر  ناستې  کې  هېوادونو  نورو  په  لپاره  سولې  د  چې 

سره کړي.
د ولسي جرګې دغه غړي وایي، چې پر اسداهلل خالد 
د برید څېړلو لپاره د دواړو هېوادونو ګډ پالوی به هم 

هېڅ پایله ورنه کړي.
په  ته  مسلې  همدې  فاطمې  غړې  جرګې  ولسي  د 
اشارې وویل، په هر کمېسیون کې چې پاکستان د 

خیل وي او ونډه په کې ولري هېڅ پایله نه ورکوي.
او په  هغه وایي، له یوه هېواده چې ځانمرګی راځي 
افغانستان کې برید کوي، څنګه به هغه هېواد بیا د 
او د حل الره  برید په څېړلو کې مرسته وکړي  دې 

به پیدا کړي.

د  برید  دې  د  کړه،  زیاته  غړې  دې  جرګې  ولسي  د 
څېړلو لپاره په کار ده چې افغانستان یې وڅېړي او یا 
له پاکستان پرته کوم بل هېواد یې له افغان حکومت 

سره یو ځای وڅېړي.
د ولسي جرګې بل غړی ګل پاچا مجیدي زیاتوي، 
د استاد رباني قضیې ته په کتو سره چې پاکستان تل 
دبرید  خالد  اسداهلل  ښاغلي  پر  وغوالوه،  لوری  افغان 
څېړلو کې به هم هېڅ مرسته ونه کړي او نه به دغه 

کمېسیون پایله ورکړي.
هغه وایي، ټوله کمزوري د افغان حکومت ده، چې تر 
اوسه د خپلو خلکو په ساتلو کې چې مسوولیت یې 

دی پاتې راغلی دی.
اړخیزه  درې  په  ترکیې  او  پاکستان  افغانستان،  د 
غونډه کې پرېکړه وشوه، چې د افغانستان او پاکستان 
خالد  اسداهلل  رییس  پر  امنیت  ملي  د  به  پالوی  ګډ 
برید وڅېړي. اسداهلل خالد دوه اونۍ وړاندې په کابل 

کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي شو.



         ناجیه نوری
دولت  از  افغان،  زنان  شبکۀ 
برای  است  خواسته  افغانستان 
تأمین صلح و ثبات در کشور، در 
بیشتری  نقش  باید  پروسۀ صلح 

به زنان قایل شوند.
زیر  همایشی  در  شبکه  این 
مشارکت  و  »سهم گیری  عنوان 
پروسۀ صلح و  در  زنان  سیاسی 
امنیت« کشور که هفتۀ گذشته در 
ایجاد  از  بود،  برگزار کرده  کابل 
شوراهایی زنان در چهار والیت 

کشور خبر داد.
زنان  روبینه همدرد عضو شبکۀ 
افغان در این همایش گفت، ما به 
هدف سهم گیری زنان در پروسۀ 
والیت  چهار  در  امنیت  و  صلح 
تشکیل  را  شورهایی  کشور، 

کارهای  شوراها  این  و  داده ا یم 
مقدماتی خود را انجام داده اند.

او می گوید، نماینده گان این شورها در والیت هرات، 
کابل، پروان و ننگرهار، فعالیت هایي را که انجام داده 

بودند، در این همایش ارایه کردند. 
وی تاکید کرد، این شورها نشست های بسیار مهمی را 
در خصوص اینکه چگونه مي توان زنان را در پروسۀ 
صلح شریک ساخت، با مقامات بلند پایۀ حکومتی و 

نهادهای مدنی برگزار کرده اند.
بانو همدرد افزود، تمامی افراد در جلسات شورا روی 
این مسأله تاکید داشتند که چگونه مي توان حضور و 
پررنگ  امنیت  و  صلح  پروسۀ  در  را  زنان  مشارکت 

ساخت.
او تاکید کرد، ما در فعالیت های ابتدایی خود توانستیم، 
موفقیت هایی را کسب کنیم و آرزو داریم تا به اهداف  

بعدی خود که بسیار مهم و ارزنده است، برسیم.
پروسۀ  در  زنان  ساختن  سهیم  گفت،  همچنان  وی 
نهادهای  به  بعد  و  دولت  به  نخست  قدم  در  صلح 
مدنی مرتبط است، پس اگر هم آهنگي میان این نهادها 
وجود داشته باشد و تالش بیشتر صورت گیرد، یقینًا 

نتیجۀ بهتری به دست خواهد آمد.
افراد  سایر  به  نسبت  زنان  چون  افزود،  همدرد  بانو 
نیاز  این،  بنابر  اند،  متأثر شده  بیشتر  از جنگ  جامعه 
است تا آن ها سهم فعال تری در پروسۀ صلح و امنیت 

داشته باشند.
در همین حال، هوا علم نورستانی 
نمایندۀ شورای عالی صلح در این 
در  زنان  حضور  گفت،  همایش 
ارج  نشانگر  صلح  عالی  شورای 

گذاشتن به زنان است.
عالي  شوراي  عضو  این  باور  به 
در  زن  نه  فعالیت  و  سهم  صلح، 
شواری عالی صلح نشان مي دهد 
خواهان  اندازه  چه  تا  زنان  که 

صلح و امنیت هستند.
گفت،  همچنان  نورستاني  بانو 
جنگ  اصلی  قربانیان  زنان  چون 
سبب  مسأله  همین  و  هستند 
شده تا آنان سهم بیشتری در این 

پروسه داشته باشند
نیکزاده  حسینه  بانو  همچنان، 
زنان  شبکۀ  صلح  شورای  عضو 
افغان والیت هرات در این همایش 
گفت، امنیت والیت هرات نسبت به والیات همجوار 
عالقه مندی  هراتی  زنان  بنابراین  است،  خوب  آن 

زیادی به سهم گیري در این  پروسه دارند.
به  هرات  والیت  زنان  عالقه مندی  چون  افزود،  او 
پروسۀ صلح خیلي زیاد است، بنابراین هفت در صد 
پیشرفت های این شورا به دست زنان صورت گرفته 

است.
از  همواره  زنان،  مدافع  و  بشری  حقوق  نهادهای 
مسلح  مخالفان  با  افغانستان  معاملۀ حکومت  احتمال 
دولت و قربانی شدن زنان در این روند، ابراز نگرانی 

کرده اند.

پاکستان  و  افغانستان  حکومت های 
طرح  مورد  در  که  اند  کرده  موافقت 
رییس  خالد،  اسداهلل  علیه  قصد  سوء 
صورت  به  افغانستان،  ملی  امنیت 
گفته  افغانستان  کنند.  تحقیق  مشترک 
که این حمله در پاکستان طراحی شده 

بود. 
روسای جمهوری افغانستان و پاکستان 
همراه با شماری از وزیران و روسای 
روز  کشور،  دو  ارتش  مشترک  ستاد 
چهار شنبه در یک نشست سه جانبه 
در ترکیه گفت وگو کردند. سوء قصد 

دو هفته پیش بر جان اسداهلل خالد یکی از موضوعات 
بحث آنها بود.

اعالمیه  یک  در  گفت وگوها  این  از  بعد  کشور  سه 
از  مشترک گفتند: »یک گروه کاری مشترک متشکل 
نهادهای مربوطه افغانستان و پاکستان در مورد حمله 
افغانستان، تحقیق خواهد  امنیت ملی  بر رییس  اخیر 

کرد«.
فرد مهاجم مواد انفجاری را در زیرتنبانی اش جاسازی 
کرده بود و به عنوان پیام رسان صلح طالبان قرار بود 
با خالد گفت وگو کند. کرزی گفته بود که این فرد از 
کویته پاکستان آمده بود و در این رابطه از مقام های 

پاکستان توضیحات می خواهد.
این  مورد  در  تحقیق  به  آماده گی  اعالم  با  پاکستان 
از  پیش  که  بود  کرزی خواسته  از حامد  قصد،  سوء 
هرگونه اتهام زنی، به نارسایی های امنیتی در اطراف 

رییس امنیت ملی اش توجه کند که باعث شده این فرد 
مهاجم قادر به انجام چنین حمله یی باشد.

مورد  در  کمی  جزییات  جمهور  رییس  دو  هر 
از  وقتی  داشتند.  ابراز  چهارشنبه  روز  گفت وگوهای 
کرزی پرسیده شد که آیا توضیحاتی که می خواسته از 
همتای پاکستانی اش به دست آورده است، پاسخ داد: 
»ما گفت وگوی خوبی داشتیم و قرار نیست جزییات 
این  به  مستقیم  پرداختن  از  زرداری  کنیم«.  افشا  را 
پاکستان  نفع  به  »این  گفت:  و  کرد  خودداری  مساله 

است که افغانستان موفق و کامگار باشد«.
خارجه  وزیر  کهر،  ربانی  حنا  نشست،  این  از  بعد 
پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت که کرزی به آنها 
اطمینان داده است که در اظهارات قبلی اش، پاکستان 
باید  کشور  دو  که  افزود  او  است.  نکرده  متهم  را 
سیستم هایی برای حفاظت مردم از چنین حمله هایی 

داشته باشند و نباید یک دیگر را متهم بسازند
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شبکۀ زنان افغان به حکومت:

در پروسۀ صلح نقش بیشتری به زنان بدهید

اعالمیۀ مشترک افغانستان، پاکستان و ترکیه:
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والی هرات:

گزارش ملل متحد غیرعلمی 
و غیرواقعی است

با مواد مخدر  مبارزه  دفتر  از سوی  از گزارشی که  والی هرات 
سازمان ملل متحد نشر شده، انتقاد نمود.

از  که  گزارشی  در  می گوید،  هرات  والی  شاه صبا  داوود  داکتر 
سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در مورد این 
از یک  بیش  آمده است که در سال2012  نشر گردیده،  والیت 
هزار  هکتار زمین در والیت هرات تحت کشت کوکنار بوده که 
نسبت به سال های گذشته افزایش را نشان می دهد و این کاماًل 

غیرعلمی و غیرواقعی است.
به گزارش بست باستان، وی از این گزارش انتقاد نموده و افزود 
این گزارش به اساس تعصبات بر علیه مردم هرات ساخته  که 
شده است و با نشر این گزارش مردم این والیت قربانی تعصبات 

می شوند.
ادارات  سوی  از  تالش هایی که  به  نظر  که  می گوید  صبا  آقای 
گوناگون این والیت صورت گرفته در سال جاری والیت هرات 
از نظر کشت کوکنار صفر گردیده و این گزارش نادرست است. 
گفتنی است که در آغاز سال جاری مقامات ادارۀ محلی هرات 
اعالن نمودند که در سال 1390 به دلیل کشت ناچیز کوکنار در 
این والیت میلیون ها دالر از کمک های کشورهای خارجی را از 
دست داده بودند و در سال جاری اجازه نخواهند داد که کشت 
کوکنار سبب کاهش کمک های کشورهای خارجی به این والیت 
شود و از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از ششصد هکتار زمین 

تحت کشت کوکنار از سوی دولت نابود شده است.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
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
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