
والیت  در  گذشته  روز  صبح  جوان  بانوی  یک 
به خودکشی زده  نامعلوم دست  به دالیل  کندز 

است.
نسرین بانوی ۱۸ ساله به دالیلی که هنوز روشن 
نشده است، حوالی ساعت ۸ صبح روز گذشته 
خودکشی  کندز،   والیت  آباد«  »رستاق  قریۀ  در 

کرد.
به خبرگزاری  این دختر جوان  پدر  عطا محمد 
وقوع  به  اتفاق  این  زمانی که  گفت:   جمهور 
از منزل برای خرید رفته  بیرون  پیوست، ما در 

بودیم.
به گفته وی، این خودکشی توسط یک سالح چره یی 
نگه داری  منزل شان  در  آن ها  که  گرفته  صورت 

می کردند.
گفتنی است که خانوادۀ این دختر، تا اکنون در رابطه با 

علت خودکشی دخترشان ابراز نظری نکرده اند .
اما نادره گیاه، رییس شورای زنان والیت کندز گفت 
که این دختر نامزد بود و تحقیقات آن ها نشان می دهد 

که وی از این نامزدی به شدت ناراضی بوده است.
به باور خانم گیاه، ناراضی بودن از این نامزدی می تواند 

دلیل اساسی خودکشی نسرین به حساب آید.
در  زنان،  حقوق  مدافغ  و  بشری  حقوق  نهادهای 
علیه  خشونت ها  افزایش  از  شدت  به  اخیر  روزهای 

زنان و بانوان ابراز نگرانی کرده اند.
بانوی  سه  نیز  جوزجان  و  بلخ  والیت های  در  پیشتر 

جوان دست به خودکشی زده بودند. 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

گـرفتن طويانه جـاهلیتِ 
محض است

حمله  در  که  گفته اند  کشور  شرق  در  امنیتی  مقام های 
مهاجمان انتحاری به یک پایگاه مشترک نیروهای ناتو 
افغان ۱۴ تن کشته شده اند. گروه طالبان مسوولیت  و 

این حمله را به دوش گرفته است.
حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی پولیس ننگرهار 
گفته  است، در این حمله که بامداد روز یکشنبه در شهر 
انتحاری شرکت داشتند  جالل آباد روی داد، ۹ مهاجم 

که همه کشته شده اند.
پولیس جالل آباد، مرکز والیت...        ادامه صفحه 7

برای  را  خود  پیش شرط های  می گوید  کشور  خارجۀ  وزارت 
آن  مقام های  به  پاکستان  با  استراتژیک  موافقتنامۀ  امضای یک 

کشور تحویل داده است.
پاکستان  که  است  گفته  خود  شرط  های  پیش  در  افغانستان   
باید در عرصه های مبارزه با تروریسم، تطبیق کامل موافقتنامه 
و  روند صلح، جدی  در  همکاری  و  کشور  دو  بین  ترانزیتی 

صادقانه عمل کند.
در  یکشنبه  روز  خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
یک کنفرانس خبری در کابل گفت که وزیر خارجه افغانستان 
در سفر اخیرش به پاکستان طرح...    ادامه صفحه 6

تا  وزارت صحت عامۀ کشور می گوید تالش می کند 
از طریق یک برنامه ملی، مردم را از خطرهای ایدز و 
مردم  از  وزارت  این  کند.  آگاه  آن  جلوگیری  راه های 

خواست تا خون خود را داوطلبانه معاینه 
کنند. 

عامه  صحت  وزارت  آمار  اساس  بر 
به  کشور  این  در  نفر   ۱367 افغانستان، 
فقط  آمار  این  هستند.  مبتال  ایدز  بیماری 
شده  ثبت  رسمًا  که  است  کسانی  شامل 

اند.
وزارت صحت عامه روز جهانی مبارزه با 
مرض ایدز را با شعار »خون خود را برای 
آزمایش  ایدز  وی.  آی.  اچ.  ]ویروس[ 
زیستن«  بهتر  و  دانستن  زیادتر  کنید. 

تجلیل کرد.
ثریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان روز یکشنبه در 
مراسمی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه با 

بیماری ایدز در کابل برگزار شد، گفت: »عملی نمودن 
این شعار ما را به صفر رسیدن انتانات جدید اچ. آی. 
وی، به صفر رساندن مرگ و میر ناشی از ایدز و به 
صفر رساندن حس نفرت، بدبینی و تبعیض از سبب 

ایدز تا اخیر سال 20۱5 میالدی نزدیک می سازد«.
و  ابتال  میزان  جهانی،  صحت  سازمان  آمار  براساس 
شرق  کشورهای  در  ایدز  مرض  اثر  در  میر  و  مرگ 
مدیترانه که افغانستان نیز شامل آن است، در سال های 

اخیر افزایش یافته است.
  نگرانی از افزایش معتادان

که  می دهد  نشان  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  آمار 
حدود ۱۸ تا 23 هزار نفر معتاد تزریقی در افغانستان 
با  افراد  این  که  دارد  نگرانی وجود  این  دارند.  وجود 
استفاده از پیچکاری های آلوده...       ادامه صفحه 6

حملة سنگین طالبان بر پايگاه نیروهای 
ناتو در جالل آباد

14 کشته بر جا گذاشت

سخنگوی وزارت خارجه:

پیش شرط های پیمان 
استراتژيک را به پاکستان 

ارايه کرديم

وزارت صحت عامه:

1367 تن در کشور به ايدز مبتال هستند

يک بانوی جوان در کندز خودکشی کرد

چرا 
اسماعيل خان 

استيضاح 
2می شـود؟
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هيچ ماستر 
پالن شهری 
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است
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صفحه 6



محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب کشور، در 
یک تصمیم کم سابقۀ اعضای مجلس نماینده گان، 
قرار است امروز استیضاح شود. این استیضاح تا 
به حال واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. 
برخی ها در درون مجلس که تالش های همه جانبه 
را به هدف استیضاح وزیر انرژی و آب انجام داده 
استیضاح  برگۀ  پایان  در  را  امضا   5۴ حداقل  و 
در دست دارند، می گویند که اسماعیل خان به دلیل 
ایجاد شورای جهادی در هرات  توزیع سالح و 
خارجی  نیروهای  با خروج   20۱۴ سال  در  تا  ـ 
از افغانستان بتواند به عنوان نیروی جایگزین از 
باید  امنیت و دستاوردهای نظام پاسداری کند ـ 

استیضاح شود. 
در  که  می گویند  نماینده گان  از  تعداد  این 
موجودیت ساختارهای تعریف شدۀ امنیتی، ایجاد 
مصالح  و  نظام  اهداف  با  مسلح،  گروه  هرگونه 

عمومی کشور، ناسازگار است. 
یکی  نیز  بودجه  مصرف  بحث  حال،  همین  در 
استیضاح  در  می تواند  که  است  نکاتی  از  دیگر 
وزیر انرژی و آب کشور مطرح باشد. بر اساس 
گزارش وزارت مالیۀ کشور، وزارت انرژی و آب 
در سال روان، تنها سیزده درصد بودجۀ خود را 
به مصرف رسانْد که این کم ترین سطح مصرف 
می تواند  کشور  وزرات خانه های  میان  در  بودجه 

باشد. 
می توانند  سطحی،  و  اول  نگاه  در  مسایل  این 
نشان  استوار  کاماًل  را  استیضاح  منطق  پایه های 
که  تصمیمی  در  را  نماینده گان  این  و  دهند 
گرفته اند، حق به جانب بنمایاند. ولي کل قضیه این 
نیست و استیضاح اسماعیل خان جوانب دیگری 

هم دارد که باید مطرح شوند. 
نخست این که هنوز هیچ سند و مدرک محکمه پسند 
و  نهادها  از  هیچ یک  اختیار  در  قانع کننده یی  و 
که  ندارد  وجود  غیردولتی  و  دولتی  ارگان های 
نشان دهد اسماعیل خان در هرات به توزیع سالح 
ملیشه سازی دست زده است. آن چه که در  یا  و 
این خصوص مطرح شده، عمدتًا ناشی از برخی 
سیاسی  غرض ورزی های  هم  یا  و  سوءتفاهم ها 
پیدا و پنهانی ست که در درون دستگاه حکومت 
وجود دارد. عده یی به دلیل تعصب و بدبینی تالش 
می ورزند که نسبت به اسماعیل خان به عنوان یک 
فرمانده جهادی که دستاوردهای کم نظیری از خود 
به جا گذاشته، برخورد کنند و وجاهت و اعتباری 
افغانستان  مردم  میان  در  دراز  سالیان  طی  که  را 
به ویژه هرات به دست آورده است، زیر سوال  و 
ببرند. این طیف کاماًل برنامه ریزي  شده و عمدتًا 
در زیر چتر مسایل قومی، زبانی و حزبی دست 
به چنین اقداماتی می زنند. آن چه که در رابطه با 
هرات  در  اسماعیل خان  به وسیلۀ  سالح  توزیع 
اظهارنظرهای  برخی  به  برمی گردد  شده،  عنوان 
بدون پشتوانۀ مقام های محلی هرات که از سوی 
هدایت  کشور  مرکز  در  معلوم الحال  حلقات 
را  اسماعیل خان  حضور  افراد  این  می شوند. 
به دالیل مختلف که برمی گردد به سال های آغازین 
سقوط طالبان و حرکت های سازندۀ اسماعیل خان 
در جهت بازسازی و نوسازی هرات و حتا پیشتر 
از آن، در زمان جهاد و مقاومت که اسماعیل خان 
به عنوان فرمانده نیرومند جهادی در حوزۀ غرب 
مقال نمی خواهیم  این  فعالیت می کرد. در  کشور 
ولی  بپردازیم،  دیدگاه هایي  چنین  چندوچوِن  به 
واقعیت امر این است که چنین دیدگاه هایی وجود 
دارند و شماری در پی بدنام کردِن اسماعیل خان 

و افرادی نظیِر او هستند. 
بحث دیگری که در رابطه با اسماعیل خان مطرح 
مصرف  عدم  درصد    ۸7 موضوع  همان  شده، 
بودجه بوده است. این موضوع بدون شک جاي 
پرسش دارد، ولی وقتی به شمار وزارت خانه هایي 
به  را  خود  بودجۀ  درصد   ۴0 نتوانسته اند  که 
آن گاه  شود،  انداخته  نگاهی  برسانند  مصرف 
روی دیگر سکه نیز آشکار می گردد. واقعیت این 
است که اکثریت قریب به اتفاق وزارت خانه های 
کشور، ۴0 درصد بودجۀ انکشافِی خود را مصرف 
نکرده اند. اگر موضوع عدم مصرف بودجه مطرح 
میان،  این  در  چرا  که  پرسید  باید  پس  باشد، 

مجلس  به  باید  کشور  آب  و  انرژی  وزیر  تنها 
به  این مسأله  اگر  استیضاح شود؟  و  فرا خوانده 
عنوان یکی از دالیل استیضاح وزیر انرژی و آب 
مطرح است، که بدون شک هم چنین است، باید 
بیشتر وزیران کابینۀ افغانستان استیضاح و حتا رد 

صالحیت می شدند. 
پاسخ گوی  باید  که  است  این  دیگر  موضوع 
آیا  باشند؟  کی ها  وزرات خانه ها،  بودجۀ  مصرف 
دالیل عدم مصرف بودجۀ وزارت خانه ها بررسی 

و کارشناسی شده است؟ 
در این رابطه باید نهادهای مسوول، پیش از مجلس 
نماینده گان ابراز نظر می کردند و موضِع خود را به 

گونۀ شفاف به اطالع همه گان می رساندند. ضمنًا 
مجلس نماینده گان پیش از طرح استیضاح وزیر 
انرژی، حداقل باید دالیل عدم مصرف بودجه را 
کاری  چنین  که  می کرد ـ  بررسی  دقیق  گونۀ  به 

تاهنوز انجام نشده است. 
آن چه که تا اکنون به مشاهده می رسد، این است 
برخورد  موردی  گونۀ  به  اسماعیل خان  با  که 
قانونی  اساس  و  پایه  هیچ  او،  استیضاح  و  شده 
و اصولی ندارد. این استیضاح پیش از آن که برابر 
با روحیۀ قانون و قانون مداری که از نماینده گان 
اساس  بر  باشد،  می شود،  برده  توقع  مجلس 
است.  گرفته  صورت  سیاسی  موضع گیری های 
بدون شک رییس جمهوری در این میان نمی تواند 
خود را تبرئه کند، هرچند که هیچ نقشی در این 

استیضاح نداشته باشد. او به عنوان رییس هر سه 
قوه بهتر از هرکس دیگری می داند که وزیر انرژی 
خصمانۀ  و  نادرست  سیاست های  قربانی  آب  و 
درون ارگ شده است؛ همان سیاست هایي که در 
تالش حذف مجاهدین از صحنۀ سیاسی کشور و 

ایجاد بحران در افغانستان هستند. 
با  افغانستان  مردم  که  نیست  کسی  اسماعیل خان 
کارنامۀ ماندگارِ او در زمان جهاد و پس از آن آشنا 
نباشند. شهروندان همین کابل به خوبی می دانند 
شبانه روزی  و  همه جانبه  مساعِی  براثر  امروز  که 
بیرون  پیش  سال  چند  تاریکی  از  اسماعیل خان 
شده  مزین  برق  نور  به  آن ها  خانه های  شده اند. 

و از شرایط بهتر رفاهی برخوردار گشته اند. این 
بل  نمی شود،  محدود  نیز  کابل  به  تنها  موضوع 
فعالیت های  کشور،  از  بسیاري  والیت هاي  در 

برق رسانی چشم گیر و قابل توجه بوده است. 
از  بهتر  اسماعیل خان  کارنامۀ  با  هرات  مردم 
دیگر مناطق کشور آشنایی دارند. این مردم پس 
بازسازی  رونق  دیگر  اسماعیل خان،  برکناری  از 
سال های او را، حتا به خواب هم ندیده اند. امنیت 
و رکود اقتصادی در این شهر بزرگ که دیگر حتا 

جای گفت وگو را هم ندارد.
بنا بر این همه، آن چه که با وزیر انرژی کشور از 
سوی برخی نماینده گان صورت گرفته، یک طرح 
سیاسِی برنامه ریزی شده است که اکثریت اعضای 

پارلمان با آن موافق نیستند.  
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الحاج احمد فرهاد مجیدی ـ عضو مجلس نماينده گان

چرا اسماعیل خان 

استیضاح می شـود؟
 

داده است که محدودیت های وضع  اوباما هشدار  باراک  ادارۀ 
شده از سوی کانگرس ایاالت متحده بر پاکستان، بر روند پیکار 
با تروریسم در افغانستان اثر خواهد داشت. این هشدار در پی 
آن مطرح شده است که چندی قبل سندی مبنی بر عدم کمک 
اقتصادی پاکستان از سوی ایاالت متحده، در کانگرس آن کشور 

به امضا رسید و تا کنون مهر تایید آن برداشته نشده است.
اوباما تاکید کرده که تایید این سند، بر روابط پاکستان و ایاالت 

متحده اثرات غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
تا  دارد،  پاکستان  اقتصادی  بر حمایت  تاکید  اوباما  این که چرا 
پاکستان  معلوم است که  این موضوع  اما  نیست.  کنون روشن 
روش بازی اش را تغییر داده است. چنان که انعطاف ظاهری آن 
کشور برای مبارزه با تروریسم اوباما را متقاعد کرده است که 
پاکستان این بار تصمیم صادقانۀ در مبارزه با هراس افگنی دارد.

اما گذشتۀ این کشور نشان می دهد که پاکستان تنها به اهداف 
مدام  اهداف  این  به  رسیدن  پی  در  و  بوده  صادق  خودش 
را  متحده  ایاالت  تاکتیک عوض می کند و چندی سر رهبران 

گرم خودش می سازد.
این بار پاکستان سیاستی را روی دست گرفته که نه تنها ایاالت 
متحده بل حکومت افغانستان را هم نسبت به خودش خوشبین 
از سوی  زندانیان طالبان  از  رهایی شماری  کرده است. ظاهراً 
پاکستان موجی از خوش بینی ها را ایجاد کرده و گمان افگنده که 
به راستی پاکستان سعی در برقراری صلح در منطقه دارد. حتا 
این خوش بینی ها در سفر جدیدی که وزیرخارجۀ افغانستان به 
پاکستان داشت، شدت گرفته، چون پاکستان وعده کرده که همۀ 

زندانیان طالبان را رها کند.
به رغم این همه، از همان زمان که پروژۀ رهاسازی طالبان جاری 
شده است، سر سوزنی تغییر در موضع طالبان دیده نمی شود. 
و  سربریدن ها  انتحاری ها،  شاهد  روزه  هر  افغانستان  مردم 
انفجارهایی اند که آن گروه، بر مردم ملکی و نظامی  روا می دارند. 
الاقل اگر این حمالت زنجیره یی متوقف می شد، آن زمان دلیل 
قانع کننده یی بر تغییر موضع پاکستان وجود می داشت. اما اکنون 
این تاکتیک پاکستان هیچ نیست، به جز از تقویت جبهۀ طالبان 
که به بهانۀ همکاری با پروسۀ صلح روی دست گرفته است. 
نیست  انفعالی  موضع  یک  جز  نیز  افغانستان  حکومت  نقش 
آقای  شمول  به  جمهوری  ریاست  ارگ  حلقات  از  برخی  که 
کرزی، بنابر منافع خودشان آن را اختیار کرده اند و منادی منافع 

پاکستان شده اند.
جمهوری  ریاست  اخیر  موضع گیری های  که  نیست  تردیدی 
افغانستان و تالش های مذبوحانۀ شورای عالی صلح و وزارت 
خارجۀ کشور هم به اوباما جرأت بخشیده تا منافع پاکستان را 

از کانگرس ایاالت متحده مطالبه کند.
و  منطقی تر  امریکا  کانگرس  موضع  که  است  آن  بر  تصور 
حقیقی تر است. پاکستان، کشوری ست که تا همین چندی پیش 
راه های اکماالتی ناتو را از طریق خاک خودش بست و چنگ و 
دندان بیشتری تیز کرده بود. بر فرض اگر این تحریم ها نبود، آیا 
پاکستان حاضر به نشان دادن تمایل برای مبارزه با هراس افگنی 

می شد؟
و  بخورد  را  فریب چنین خدعه یی  نباید  اوباما  آقای  بنابراین، 
منطق  کم  دست  گردد؛  پاکستان  بر  تحریم ها  کاهش  خواستار 
چنین می طلبد. اما از آن جایی که ایاالت متحده کشوری نیست 
که متحد پنجاه ساله اش را در منطقه نشناسد، به نظر می رسد که 

بازی یی خطرناک در جریان باشد.
این بازی در پی یک تعامل به وجود آمده است. این  احتماالً 
از  متحده  ایاالت  نیروهای  کامل  خروج  زمان  تا  پاکستان  که 
افغانستان، پا را از ماجرا بیرون بکشد و همین گونه ظاهرسازی 
کند تا آقای اوباما بتواند با سرخ رویی غایلۀ افغانستان را به پایان 
برساند. امتیازی که پاکستان از این حرکتش به دست می آورد، 
همانا به دست آوردن دوبارۀ کمک های اقتصادی ایاالت متحده 
است. به نظر می رسد که کانگرس ایاالت متحده از این بازی 
»سیا« بی خبر مانده است و اکنون اوباما سعی دارد تا مطالبات 

پاکستان را از طرق قانونی آن دنبال کند.
غیر از این، هیچ منطقی ایجاب نمی کند که اوباما به خاطر منافع 
بود  داده  پناه  را  متحده  ایاالت  بزرگ ترین دشمن  که  کشوری 
و سال های سال است، باعث مرگ سربازان امریکایی و خرج 

میلیاردها دالر آن کشور می شود، چنین چانه زنی کند.
پاکستان  بر  اقتصادی  کمک های  افزایش  و  تحریم ها  برداشتن 
دقیقًا مصداق ترحم بر پلنگ تیزدندان است که ستم کاری بر 
گوسفندان را در پی دارد. آقای اوباما ضمانتی یا الاقل چند نشانۀ 
آشکار همکاری های پاکستان را مبنی بر مبارزه با تروریسم با 

خود می داشت که این چنین منادی منافع آن کشور می شد.
اما در حال حاضر که مردم افغانستان خدعۀ پاکستان را به چشم 
سر می بینند، این عمل اوباما دقیق به آن می ماند که خود یک پا 
شریک معرکه باشد و شعار مبارزه با هراس افگنی هم اژدهایی 

که یازده سال آزگار خون مردم ما را نوشیده است.

اوباما اشتباه می کند

بحث دیگری که در رابطه با اسماعیل خان مطرح شده، همان موضوع 87  درصد 
عدم مصرف بودجه بوده است. این موضوع بدون شک جاي پرسش دارد، ولی 
وقتی به شمار وزارت خانه هایي که نتوانسته اند 40 درصد بودجة خود را به مصرف 
برسانند نگاهی انداخته شود، آن گاه روی دیگر سکه نیز آشکار می گردد. واقعیت 
این است که اکثریت قریب به اتفاق وزارت خانه های کشور، 40 درصد بودجة 
انکشافِی خود را مصرف نکرده اند. اگر موضوع عدم مصرف بودجه مطرح باشد، 
پس باید پرسید که چرا در این میان، تنها وزیر انرژی و آب کشور باید به مجلس 

فرا خوانده و استیضاح شود؟



هیالری کلینتون قرار است در آخرین سفر خود به عنوان وزیر امور 
خارجه امریکا به ایرلند شمالی سفر کرده و فرآیند صلح در ایرلند 

را مورد بحث قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، کاخ سفید اعالم کرد هیالری 
سفر  عنوان  به  دیگر  روز  چند  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کلینتون، 

»خداحافظی« خود به ایرلند شمالی سفر خواهد کرد.
بلفاست  شهر  به  دسامبر   ۱0 تاریخ  در  کلینتون  هیالری  است  قرار 
فرصت های  و  فرآیند صلح  مقامات  با  دیدار  با ضمن  تا  کند  سفر 

سرمایه گذاری را مورد بحث قرار دهد.پ
خارجه  امور  وزیر  عنوان  به  کلینتون  فعالیت های  آخرین  سفر  این 

امریکا را شامل خواهد شد.
سفر وی به ایرلند شمالی بخشی از یک تور چهار روزه است که در 
جریان آن کلینتون عالوه بر ایرلند شمالی به دوبلین، جمهوری چک 

و بلژیک نیز سفر خواهد کرد.
هیالری کلینتون که پیشتر در دهه ۱۹۹0 سه بار همراه با همسرش 
بررسی  به  تا  دارد  تصمیم  کرده  ایرلند شمالی سفر  به  کلینتون  بیل 
توافق سه جانبه همکاری ایرلند و امریکا در توسعه و تحقیقات و 

همینطور فرصت های اقتصادی برای ایرلند شمالی بپردازد.
خواهد  شرکت  ایرلند  صندوق  میزبانی  به  مراسمی  در  سپس  وی 

کرد.
این صندوق یک شبکه جهانی جذب اعتبار در حمایت از برنامه های 
ایرلند  آموزش و توسعه جوامع در  صلح و آشتی، هنر و فرهنگ، 

شمالی و جمهوری ایرلند است.
را در جنوب  فعالیت های دیگری  بلفاست  به  از سفر  کلینتون پس 
مرز انجام خواهد داد و در دوبلین در یک نشست وزرای کشورهای 
سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور پیدا کرده و با مقامات ایرلند 
در خصوص حوزه های همکاری و پیشبرد صلح، حقوق بشر و رشد 

اقتصادی بحث خواهد کرد.
خصوص  در  مهمی  سخنرانی  شهر  این  در  است  قرار  کلینتون 

دستاوردهای جهانی امریکا در حمایت از حقوق بشر ایراد کند.
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»کشور فلسطین« و اختالف 
میان اروپا و امريکا

»رای سازمان ملل به ارتقاء جایگاه 
فلسطین در جامعه جهانی، موجب 
شکافی دیگر در دیواره  انسجام 

متحدان غربی شد، شکافی که اختالف 
نظر در میان کشورهای عضو ناتو و 

اتحادیه اروپا درخصوص سیاست های 
امریکا در خاورمیانه را در پی داشته 

است.«
و  چک  جمهوری  پاناما،  کانادا،  اسراییل، 
تنها  آرام  اقیانوس  کوچک  جزیره  چهار 
اعضایی بودند که از میان ۱۹3 عضو مجمع 
عمومی سازمان ملل به طرفداری از امریکا 
ناظر  عضو  عنوان  به  فلسطین  با عضویت 

مخالفت کردند.
دانمارک  ناروی،  اسپانیا،  ایتالیا،  فرانسه، 
با  که  بودند  امریکا  هم پیمانان  از  ترکیه  و 
 ۹ مقابل  در  موافق،  رای   ۱3۸ به  پیوستن 
رای مخالف و ۴۱ رای ممتنع قرار گرفتند.

این چند پارچگی بیش از آنکه حاصل اختالف نظر میان 
بن  به  از  ناامیدی است که  بروز  باشد، گونه ای  متحدان 
بست رسیدن روند صلح پس از 65 سال نزاع میان اعراب 
و یهودیان بر سر اراضی و حق حکومت ناشی می شود. 
متحدانش  و  امریکا  می گویند،  خاورمیانه  کارشناسان 
دنبال  را  دولت  دو  با  کشور  یک  ایجاد  مشترک  هدف 
می کنند و تنها اختالف نظر درخصوص روند چگونگی 

بازگرداندن طرفین نزاع به میز مذاکره است.
هم  آن  کشور  یک  عنوان  به  فلسطین  عضویت  قبول 
روز  انزجار  بیانگر  غزه  اخیر  درگیری  از  پس  بالفاصله 
در  اسراییل  شهرک سازی   از  پیشرفته  کشورهای  افزون 
اراضی مورد منازعه و استفاده آن از خشونت علیه مناطق 

تحت اشغال است.
در حمله ماه نومبر اسراییل به غزه که در پاسخ به اصابت 
اسراییل  جنوب  به  حماس  شبه نظامیان  موشک های 
که  فلسطینی کشته شدند  از ۱60  بیش  صورت گرفت، 
اکثر آنها غیر نظامی بودند. در این تبادل آتش یک هفته ای 

6 اسراییلی نیز کشته شدند.
این که آیا شکاف به وجود آمده میان امریکا و متحدانش 
حل  جهت  در  آنها  جمعی  دست  تالش  برای  مانعی 
به  بستگی  نه،  یا  امنیتی می شود  و چالش های  مناقشات 
آن دارد که آیا فلسطین از ارتقایی که به آن دست پیدا 
کرده است برای ایجاد سد بر سر راه آغاز مذاکرات صلح 

استفاده می کند یا نه.
هم اکنون این سئوال مطرح است که آیا اسراییل تهدیدهای 
تالفی جویانه  خود درخصوص مسدود کردن بودجه های 
خود  شهرک سازی های  به  و  کرده  عملی  را  فلسطینی ها 

سرعت بیشتری می بخشد یا نه.
لئونار اسپکتر، تحلیلگر ارشد مسایل امنیتی یک موسسه 
تحقیقات بین المللی می گوید: مشکالتی که در پیش رو 
بزرگ است  آن قدر  ایران  مانند مسایل سوریه و  داریم 
در  ناهمواری  تنها یک  آنها  با  مقایسه  در  مساله  این  که 
در  است  ممکن  رای  این  می رسد!  نظر  به  مسیر  طول 
اصل  در  اما  بروز مشکالتی شود  مسایل موجب  برخی 
اتحاد  گرفتن  نظر  در  با  گذاشت.  نخواهد  تاثیری  قضیه 
و انسجامی که در زنجیره فعالیت های امنیتی کشورهای 
تاثیر  فلسطین  ارتقای  به  رای  این  می شود،  دیده  متحد 
عمده ای در روابط کشورهای عضو ناتو نخواهد داشت.

وی افزود: متحدان اروپایی هر چند که در مساله فلسطین 
سوریه  مساله  مورد  در  اما  کردند  مخالفت  امریکا  با 
یک  رساندن  قدرت  به  دنبال  به  متفق القول  همچنان 
دولت مقبول به جای بشار اسد می باشند و یا در مورد 
سرکوب  دنبال  به  یکدیگر  با  همگام  آنها  ایران،  مساله 
خواسته  ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای هستند و 
دولت های اروپایی درخصوص اعمال تحریم ها حتی یک 
گام از امریکا جلوتر رفته و تحریم های جدیدی را علیه 

مبادله گاز طبیعی با ایران اعمال کرده اند.
که  غربی  همپیمانان  از  کشور  اولین  عنوان  به  فرانسه 
ائتالف نوپای سوری را به عنوان نماینده مردم سوریه به 
رسمیت شناخت، نیز اولین متحد امریکا بود که موافقت 

خود را با ارتقای جایگاه فلسطین اعالم کرد.
لحاظ  از  غیر عضو،  ناظر  عنوان یک کشور  به  فلسطین 
دیپلماتیک با واتیکان هم رده شده و برای عضویت در 

مجامع مختلف سازمان ملل واجد شرایط خواهد بود.
ساختن  مردود  برای  امریکا  تالش های  و  فشارها 
سرچشمه  حقیقت  این  از  فلسطین  ارتقای  درخواست 

می گیرد که امریکا و اسراییل از استفاده 
برای  خود  جدید  جایگاه  از  فلسطین 
بین المللی  جرایم  دادگاه  به  پیوستن 
علیه  جنگی  اتهامات  کردن  مطرح  و 

اسراییل نگرانی  ویژه ای دارند.
فرانچس دالتر، سفیر فرانسه در امریکا 
اظهار  تایمز  مجله  با  مصاحبه ای  در 
از  به  رای  این  که  امیدواریم  داشت: 
نه  و  کند  کمک  صلح  روند  سرگیری 

برعکس.
نمادین  اقدام  یک  را  رای  این  او 
موضوع  این  که  می افزاید  و  می خواند 
دال بر تغییر در اتفاق نظر درخصوص 
یک  ایجاد  طریق  از  تنها  صلح  اینکه 
می شود،  حاصل  دولت  دو  با  سیستم 
همچنان  مشترک  موضوع  این  نیست؛ 

پابرجاست.
از سوی دیگر دالتر این بحث را مطرح می سازد که این 
فلسطین  در  قدرت  موازنه  شدن  سنگین تر  باعث  رای 
می شود و تقویت موضع محمود عباس در مقابل گروه 
خواهد  پی  در  را  حماس  یعنی  غزه  نوار  در  او  رقیب 
جزو  را  آن  اسراییل  و  امریکا  که  حماسی  داشت؛ 

سازمان های تروریستی بر می شمارند.
در جریان مذاکرات میان حماس و اسراییل با میانجی گران 
مصری، محمود عباس به حاشیه رانده شد و اختیارات او 

به عنوان رهبری مردم فلسطین کمرنگ شد.
هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا به بیان مجدد 
نگرانی های امریکا پس از رای گیری پرداخت و هشدار 
داد این اقدام مانعی جدید بر سر راه ایجاد صلح خواهد 

بود.
گیری  رای  از  پس  هاچ،  آرین  خواه،  سناتور جمهوری 
واقعا  فلسطین  جایگاه  شود  اثبات  اگر  که  کرد  پیشنهاد 
تغییر کرده است امریکا بودجه  مربوط به مجمع عمومی 

سازمان ملل را قطع کند.
حنان  رام اهلل،  از  تلفنی  تماس  یک  در  حال  همین  در 
به  رای گیری ها  این  از  فلسطینی،  ارشد  مقام  اشروی، 
عنوان یک ابزار برای تغییر بازی یاد کرده و گفت: این 
رای موجب جلب حمایت قوانین بین المللی از فلسطینیان 
شده و در صورت کار شکنی اسراییل در روند صلح، از 

آن توضیح می خواهد.
از  اسراییل  و  امریکا  کرد،  امیدواری  ابراز  همچنین  وی 
اعمال تنبیه علیه کشورهایی که رای موافق دادند، صرف 

نظر کنند.
او ادامه داد: توصیه  من به آنها اینست که اگر نمی توانند 

کار مفیدی انجام دهند، حداقل آسیب نرسانند.

سفر »خداحافظی« کلینتون

www.mandegardaily.com

رییس تشکیالت خودگردان فلسطین:
به رسمیت شناختن 

فلسطین معادالت جهانی را 
تغییر داد

احسان نراقی، نویسنده و جامعه شناس ایرانی درگذشت
احسان نراقی، نویسنده، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی 
یک  از  پس  و  سالگی   ۸6 سن  در  یکشنبه،  روز  بامداد 

بیماری طوالنی در منزلش در تهران درگذشت.
احسان نراقی، تنها فرد ایرانی بود که توانست به معاونت 
سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( 
دست یابد و سال ها در »اداره جوانان یونسکو« فعالیت 

می کرد.
یونسکو،  معاونت  سمت  از  شدن  بازنشسته  از  پس  او 
با  خود  همکاری  به  مشاور  عنوان  به  همچنان  سال ها 

سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد، ادامه داد.
روسای  از  را  دونور«  »لژیون  نشان  دوبار  نراقی  احسان 
جمهوری فرانسه، شارل دوگل و فرانسوا میتران دریافت 

کرد.
مال  و  نراقی  فاضل  مالمهدی  نوادگان  از  نراقی  احسان 
احمد نراقی از مجتهدان شیعه در دوره قاجار، در سال 
۱305 هجری خورشیدی، در کاشان به دنیا آمد، نخستین 
سال های تحصیل را در زادگاهش کاشان گذراند، سپس 
به تهران رفت و تحصیالتش را در مدرسه دارالفنون ادامه 

داد.
احسان نراقی، پس از آن برای ادامه تحصیالت دانشگاهی، 
به سوییس رفت و از دانشگاه ژنو در رشته جامعه شناسی 
لیسانس گرفت، سپس برای تکمیل رساله دکترای خود 
به تهران بازگشت و نزدیک به دو سال در تهران اقامت 
تحصیلی،  بورس  یک  اخذ  با  نهایت  در  اینکه  تا  گزید 
موفق به دریافت مدرک دکترای جامعه شناسی از دانشگاه 

سوربن پاریس شد.
احسان نراقی به گفته خودش، نخستین فرد ایرانی بود که 

در خارج از ایران جامعه شناسی خواند. او همراه با دکتر 
مؤسسه  سیاسی،  علی اکبر  دکتر  و  صدیقی  غالمحسین 
تهران  دانشگاه  در  را  اجتماعی  تحقیقات  و  مطالعات 
بنیان گذاری کرد و به مدت ۱2 سال به عنوان مدیر در 

این مؤسسه فعالیت داشت.
آقای نراقی از منسوبان فرح پهلوی بود و با وی رابطه 
فرح  مشاور  عنوان  به  سالها  او  داشت.  دور  خانوادگی 
دیبا فعالیت می کرد و  همراه با افرادی همچون حسین 
نصر، عضو هیات امنا و هیات اجرایی دفتر فرهنگی فرح 

پهلوی بود.
دربار  در  فساد  منتقد  خودش،  گفته  به  نراقی  آقای 
شاهنشاهی بود. آن طور که آقای نراقی می گوید، همواره 
در مشاوره های خود به فرح پهلوی این انتقادها را منتقل 

می کرده است.
احسان نراقی در یک گفت و گو تاکید کرده است که »با 
هرگونه انقالب مخالف است« و انقالب ها را »یک خیال 

بی نتیجه« خواند.
اسالمی سال ۱357، چند  انقالب  از  نراقی پس  احسان 
بار بازداشت و زندانی شد،  او در مدتی که زندانی بود 
دو کتاب به رشته تحریر درآورد و یک کتاب از فرانسه 
به فارسی ترجمه کرد، در نهایت با احراز بی گناهی اش 
در دادگاه انقالب اسالمی، از زندان آزادشد. آقای نراقی 
سرنوشت زندگی خود را در کتاب »از کاخ شاه تا زندان 

اوین« در زندان به رشته تحریر درآورد.
به گزارش ایسنا و به نقل از رادیو فردا، احسان نراقی در 
مراسم بزرگداشتی که سال ۸5 در خانه هنرمندان ایران 
 ۸0 االن  »من  بود:  گفته  شد،  برگزار  او  برای  تهران  در 

ساله ام و هر آن آماده ام که با دنیا خداحافظی کنم، چرا که 
ترس از مرگ برای انسانی است که هنوز به هدف هایش 
من  است.  بوده  محروم  لذت  و  سعادت  از  و  نرسیده 
چنین وضعی ندارم. من به اغلب هدف هایم رسیده ام، هم 
زندگی را شناختم، هم زندان رفتم، هم آزادی را دیدم، 

بنابراین هیچ وحشتی از مرگ ندارم.«
و  اجتماعی  علوم  مارکسیسم،  نقد  در  رؤیا:  یک  »پایان 
کربن(،  )هانری  جوانمردی«  »آیین  آن«،  تکوینی  سیر 
»آن  ناممکن«،  »اقبال  پرورش«،  و  آموزش  و  »اسالم 
نراقی«،  احسان  با  کی  هرموز  گفت وگوی  حکایت ها: 
خود  »آن چه  مصاحبه ها»،  و  مقاالت  مجموعه  »آزادی: 
غرب«،  »غربت  دانشگاه«،  جوانان،  »جامعه،  داشت«، 
»آزادی، حق و عدالت«، »طمع خام«، »در خشت خام«، 
»آن حکایت ها«، »نظری به تحقیقات اجتماعی در ایران« 
از جمله کتاب هایی است که احسان نراقی نوشته و منتشر 

کرده است.

در  نیویارک  از  بازگشت  در  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس 
جمع صدها تن از هواداران خود در رام اهلل تاکید کرد: جامعه جهانی 
با رای خود به آزادی و استقالل فلسطین آری گفت و اشغالگری و 

شهرکسازی را نفی کرد.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، محمود عباس، رییس تشکیالت 
خودگردان فلسطین در بازگشت به رام اهلل در جمع مردم این شهر که 
برای استقبال از وی آماده بودند، گفت: اکنون ما یک کشور هستیم 
و من این پیروزی را به تمامی ملت فلسطین که صاحبان اصلی آن 

هستند، تبریک می گویم.
عباس گفت: ما به سازمان ملل رفتیم و جامعه جهانی با رای خود 
و  گفت  آری  فلسطین  مستقل  کشور  تشکیل  و  آزادی  استقالل،  به 
شهرک سازی و اشغالگری را نفی کرد و این پیام روشنی بود که ما 

تنها نیستیم و جهان با ما است و آینده نیز از آن ما است.
وی گفت: وحدت فلسطینی ها و همدلی آنها باعث این پیروزی شد 
و تالش ها برای رسیدن به آرمان خود که همان تشکیل کشور مستقل 

فلسطین است همچنان ادامه خواهد داشت.
شناختن  رسمیت  به  افزود:  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس 
فلسطین معادالت را در جهان تغییر داد و جایگاه ما را در جهان ارتقا 
داد و از آن سو جایگاه دشمنان ما را پایین آورد. آنها زیاد ما را تهدید 
به سازمان ملل منصرف  از رفتن  ما  اقدام  این  با  کردند و خواستند 
اما ما به وعده خود عمل کردیم به سازمان ملل رفتیم و هر  شویم 

آنچه که می خواستیم به دست آوردیم.
محمود عباس در پایان اعالم کرد: ظرف چند روز آینده برنامه هایی را 
برای انجام مذاکرات گسترده میان گروه های فلسطین جهت برقراری 

آشتی ملی در فلسطین اعالم خواهد کرد.

            لس  آنجلس تايمز        
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        خواجه بشيراحمد انصاری

آغاز  همان  از  خوارج  قبیله یي  تعصب 
جنگ  از  پس  بود.  هویدا  تأسیس شان 
)رض(  علی  حضرت  که  زمانی  صفین 
خواست تا عبداهلل بن عباس را به عنوان 
با  تا  برگزیند  خویش  جبهۀ  سخن گوی 
مذاکره  معاویه  نمایندۀ  عاص  بن  عمرو 
نماید، خوارج علم اعتراض برافراشتند و 
بن  عبداهلل  هم  که  بود  این  اعتراض شان 
مربوط  العاص  بن  عمرو  هم  و  عباس 
را  علی  نتیجه  در  و  اند  مضر  قبایل  به 
ابوموسی اشعری را که  تا  مجبور کردند 
خود یمنی بود، به جای عبداهلل بن عباس 
بفرستد. زمانی که علی )رض( بر تفاوت 
میان ابو موسی و عبداهلل بن عباس اشاره 
نمود، اشعث بن قیس اعالم نمود که اگر 
دو َحَکم به ضررِ ما ُحکم کنند در حالي 
ما  براي  باشد،  یمني  دو  آن  از  یکي  که 
بهتر است از این که آن ها به نفع ما ُحکم 
کنند در حالي که هر دوي آن ها از قبیلۀ 

مضر باشند.   

تاریخ  با  همراه  قومي  تعصب  این 
در  و  یافت  ادامه  خوارج  خشونت بار 
دورۀ عباسیان که هنوز میدان هاي جنگ 
از  یکي  که  زماني  بود،  گرم  خوارج 
اعضاي خانوادۀ عباسي به جبهۀ خوارج 
بیتي  پیوست، شاعر خوارج شبل الشبعی 
بدان مناسبت سرود که بوي تند تعصب 
مي رسد.  مشام  به  آن  از  تاهنوز  قبیله یي 

او گفت:
»ألم تر أن اهلل اظهر دینه ... وصلت قریش 

خلف بکر بن وائل« 
خداوند  ندیدي  “آیا  که:  مفهوم  این  به 
قریش  باآلخره  و  نمود  پیروز  را  دینش 
به قبیلۀ بکر بن وائل اقتدا نمود؟!” از نظر 
این شاعر که خود را سخنگوي قبیلۀ بکر 
به  قبیلۀ بکر بن وائل  امامت  مي دانست، 

معني پیروزي دین خدا بود.

نقل  ابی الحدید  ابن  از  ابوزهره  امام 
مي نماید؛ یکی از دختران عرب که خود 
عضو گروه خوارج بود، زمانی که با یک 
غیرعربی ازدواج نمود، با اعتراض خوارج 
او می گفتند: “فضحتِنا!”  به  مواجه شد و 

یعنی: تو ما را بي آبرو ساختی.  
جزِو  خویش  سه قرنۀ  تاریخ  در  خوارج 
کشمکش هاي قبیله یي اقوام خاورمیانه از 
تاریخ  بوده اند.  اندلس  تا  گرفته  سیستان 
شهادت مي دهد که در سیستان دو قبیلۀ 
شدند  درگیر  هم  با  گژدم  چون  خوارج 
را  همدیگر  خون  تمام  سال  دو  براي  و 
سوم  و  دوم  قرن هاي  در  مي ریختند. 
هجري کشمکش هایي میان اقوام و قبایل 
افریقا صورت گرفت که  مختلف شمال 
یک بار میان عرب ها و بربرها، بار دیگر 
میان عرب هاي قدیم و تازه وارد، بار سوم 
میان عرب هاي قیسي و کلبي، بار چهارم 
میان عرب هاي عدناني و قحطاني و بار 
یمني  و  ُمَضري  عرب هاي  میان  پنجم 
این که خوارج  جالب  و  پیوست  به وقوع 

این  تمامي  در   مهمي  نقش  حوزه  آن 
درگیري هاي قبیله یي ایفا نمودند. 

قبیله گرایی خوارج  در مقام مقایسه میان 
اما  و طالبان سخن بسیار می توان گفت، 
در این جا به این اکتفا می کنیم که طالبان 
هیچ گاهي نتوانسته اند وحدت ملي جامعۀ 
نمایند.  تأمین  را  افغانستان  صدپارچۀ 
امروز  تا  آغاز  از  طالبان  رهبران  تمامی 
مربوط به یک قبیله و سمت بوده، آن ها 
پایتخت کشور را در زمان قدرت خویش 
عماًل از شهر کابل به شهری که خود را 
منسوب بدان می دانند انتقال دادند، زبان 
قرار  زبانی  را  کشور  معامالت  و  رسمی 
دادند که خود بدان حرف می زدند و بوي 
تعصب قبیله یي و نژادي در هر حرکت شان 
محسوس بود. نگاهي گذرا به هویت 2۹ 
تن از رهبران طالبان که احمد رشید درج 

در  که  مي رساند  نموده،  خویش  کتاب 
میان 2۹ تن کدر رهبري آنان، تنها 2 تن 
هیأت  از جمِع  و  نبوده اند  آن ها  قبیلۀ  از 
تن شان   ۱5 گروه  آن  2۹نفري  رهبري 
که  بوده اند.  همان طوری  از یک والیت 
با  دیدیم،  قیس  بن  اشعث  حکایت  در 
آن که او پس از وفات پیامبر اسالم مرتد 
گردید، ولي بازهم خود را در چهارچوب 
معرفی  دوآتشه  مسلماني  جنبش خوارج 
افغانستان  خوارج  شکل  همین  به  نمود، 
را  خلق  حزب  اعضای  از  گروهی  نیز 
دادند که شواهد  در صفوف خویش جا 
فراواني در این رابطه وجود دارد. انحصار 
پست های دولتی در دست فرزندان یک 
قبیله و تحمیل سنت ها، قوانین، لباس و 
روحیۀ یک گروه بر تمامی ملت و کشور، 

مؤید ادعای ما است. 
جنگ با زمام داران مسلمان:

را  دیگری که صف خوارج  خصوصیت 
اهل  صف  از  هم  و  شیعه  صف  از  هم 
مسالۀ  می سازد،  جدا  جماعت  و  سنت 
حکومت ها  برابر  در  سالح  استخدام 
است. مذاهب اهل سنت و شیعه معتقد 
اند که اطاعت از رهبر جامعۀ اسالمي تا 
زماني که از اسالم رو نگردانیده و مردم 
را از ادای نماز منع نکرده باشد واجب، 
حرام  او  برابِر  در  مسلحانه  سرکشی  و 
مبنای  بر  را  این حکم  اهل سنت  است. 
احادیث و متون فراواني استوار داشته اند 
که در معتبرترین مراجع حدیث هم چون 
روایت شده اند.  مسلم  و  بخاری  صحیح 
امام نووي شارح مسلم مي گوید که تمامي 
علمای اهل سنت معتقد به عدم شورش 
او  بوده اند.  مسلمان  زمام داران  برابر  در 
َوقِتَالِهِم  َعَلیُْهم  الُْخُروج  »واَما  می نویسد: 
َکانوافسقۀ  َوإِن  الُْمْسلَِمیْن  باجَماع  َفَحَرام 
ظالَمین«:  اما عصیان در برابر “زمام داران” 
و جنگ با آنان به اتفاق تمامی مسلمانان 
حرام بوده ولو که آن ها فسق و ظلم پیشه 
نمایند. در این جا مي بینیم که امام نووي 
مسالۀ حرمت شورش را تا مرحلۀ اجماع 
باال می برد، در حالي که تاریخ مسلمانان 
شاهد عصیان هاي خونیني علیه زمام داران 
مسلمان بوده است. این که چرا نووي این 
شورش ها را نادیده انگاشته، می تواند دو 
علت داشته باشد. علت اولي، کم اهمیت 
و  عصیانگر؛  گرایش های  دادن  جلوه 
علت دوم این که شورش در برابر امیران 
بوده  مسأله یی  امر،  آغاز  در  مسلمان 
اختالفي که سپس با در نظرداشت نتائج 
منفي بغاوت، دانشمندان مسلمان در امر 
حرمِت آن اجماع نموده اند. قاضي عیاض 
نظریۀ دوم را تأیید نموده می گوید که در 
آغاز امر گروهي چون حسن و ابن زبیر 
در برابر اموي ها تمرد نمودند، ولي سپس 
استخدام  زمینۀ  در  مسلمان  دانشمندان 
سالح در برابر زمام داران مسلمان اجماع 

نمودند. 

پس از تشکیل گروه جماعت الدعوت به رهبری مولوی جمیل الرحمن، عدۀ زیادی 
از مجاهدین سایر گروه ها خصوصًا اعضای حزب اسالمی به این سازمان پیوستند و 
درۀ پیچ که زادگاه مولوی جمیل الرحمن بود، به یکی از مراکز عمدۀ این گروه تبدیل 

شد.
حزب اسالمی افغانستان در اکثر نقاط این والیت حضور فعال داشت، ولی در آستانۀ 
خروج نیروهای شوروی، قرارگاه مجاهدیِن این گروه در منطقۀ سرکانی که به نام فرقه 

حضرت عباس یاد می شد، از استحکامات بسیار خوبی برخوردار بود.
عالوه بر مراکز عمدۀ این دو گروه، سایر گروه ها در مناطق مانند شیگل، ناوه پاس و 

بریکوت، مراکز قوی و دژهای تسخیرناپذیر داشتند.
مجاهدین گروه های مختلف کنر، هستۀ شورای محلی آن والیت را در نوامبر سال 
۱۹۸۸ پایه گذاری کردند و یکی از علمای مجاهد آن والیت به نام مولوی غالم ربانی 
گروههای  همۀ  و  نمودند  معرفی  شورای شان  سرپرست  یا  والیتی  آمر  حیث  به  را 

جهادی توانستند دور یک محور که همانا شورای والیت کنر بود، جمع شوند.
گروه های  و  شد  مشهور  کنر  اسالمی  امارت  نام  به  بعدها  کنر  والیت  شورای 
جماعت الدعوت نفوذ فراوانی در این شورا داشت؛ اما این شورا دیری نپایید و هر 
گروه به نحوی با انتخابات کنر مخالفت کردند و به تعیین والی ها دست یازیدند تا 
این که جنگ داخلی میان حزب اسالمی و امارت اسالمی کنر در گرفت و به شورای 
کنر و به اتحاد نیم بند مجاهدین آن والیت، ضربۀ مهلک وارد نمود و تا پیروزی جهاد، 

اتحاد و هماهنگی مجاهدین کنر، به روابط خصمانه بدل گشت.
معرفی مختصر جماعت الدعوت

گروه جماعت الدعوت الی قرآن و السنت، سازمانی است که در اوایل سال ۱۹۸3 در 
کنر ایجاد شد. این گروه را مولوی جمیل الرحمن )مولوی حسین( بنیان گذاری کرد. 
مولوی جمیل الرحمن در اوایل جهاد، عضو شورای مرکزی حزب اسالمی و یکی از 
به مولوی جمیل الرحمن  بعدها  بود. مولوی حسین که  این گروه در کنر  قوماندانان 
نام برده  بود.  به قوم صافی منسوب  پیچ و  ننگالم دره  منطقۀ  اهالی  از  مسما گشت، 
در سال های قبل از جهاد، نزد موالنا محمدطاهر مشهور به شیخ القرآن که خود اهل 
حدیث بود و مدرسۀ او به نام مدرسه پنج پیر شهرت داشت، طلب علم کرد و به پنچ 

پیری مشهور گشت.
کمک  به  و  کوشید  سخت  گروهش،  وسعت  و  تشکیل  راه  در  جمیل الرحمن 
برادرزاده هایش و چند عالم دیگر که عمدتًا از والیت کنر بودند، این سازمان نوبنیاد 
را وسعت داد. دامنۀ نفوذ این گروه نه تنها در کنر توسعه پیدا کرد، بلکه در والیاتی 

مانند ننگرهار، لغمان، بدخشان و تخار نیز گسترش یافت.
مولوی جمیل الرحمن نه تنها در راه جهاد سخت کوشید، بلکه در راه تامین امنیت و 
خدمات اجتماعی در کنر نیز تالش فراوان می کرد. طوری که بعد از خروج نیروهای 
شوروی، اضافه از سی موسسۀ خیریه در کنر فعالیت داشت و کارمندان آن ها با خاطر 
آسوده به کارهای ساختمانی می پرداختند و این گروه جماعت الدعوت بود که زمینۀ 

کار و فعالیت آن ها را مساعد ساخت.
نگارنده که چندین بار برای تهیۀ گزارش و بازدید از موسسات خیریه به والیت کنر 
رفته است، خود شاهد بوده که گروه جماعت الدعوت با چه جدیت و عالقه یي به 

آبادی کنر مشغول بود.
عالوه بر مولوی جمیل الرحمن، از میان ده ها فرمانده جماعت الدعوت و کارمند اداری 
آخوندزاده، حاجی حیات اهلل، حاجی روح اهلل، حاجی  قاضی غالم صادق  این گروه 
جمعیت اهلل، قوماندان عبدالرئوف خان، حاجی روزی خان، بیشتر از دیگران شهرت 
سمیع اهلل  مولوی  جمیل الرحمن،  مولوی  کشته شدن  از  بعد  اما  داشتند؛  محبوبیت  و 
به حیث امیر این گروه تعیین گردید. قاضی صادق نیز در زمان حکومت پروفیسور 

برهان الدین ربانی، والی آن والیت و یکی از متعهدین مقتدر کابل به شمار می رفت.
جماعت الدعوت عالوه بر کارهای نظامی و بازسازی، دفاتر مطبوعاتی و فرهنگی نیز 
در داخل افغانستان و پاکستان داشتند و مجلۀ دعوت را منتشر می ساختند و مسوولین 
دفتر خبرگزاری آن ها، همواره خبرنگاران را در جریان وقایع کنر و بعضی از والیات 

که آن ها در آن جا نفوذ داشتند، قرار می دادند.
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           جاوید فرهاد

تعطیل«، مجموعۀ  »آفتاب  دفتر  از  »ترانه وتروریست«، پس 
شده  منتشر  که  است،  ُجبران«  »کاوه  شعرهای  از  دیگری 

است.
برخالف  که  است  آن  مجموعه  این  ویژه گی های  از  یکی 
مجموعه های دیگرـ  که ماننِد قوطی عطار هر چیزی در آن ها 
دست یاب می شود ـ در این دفتر، صرفًا با غزل روبه روییم؛ 
اّما غزل هایی که از حافظۀ یک ترانه ُسرای تروریست برای مان 

نقل می شود مانند: 
»حق می دهی به من که بمیرم، ضروری است 

این شهِر در گرفته، گرفتارِ کوری است 
ما را غِم بهشت وجهنّم به کار نیست 

چیزی که هست، دغدغۀ مرگ و دوری است 
یک عمر، توته توته شدم تا غزل شدم 

یک بار کس نگفت که حالت چه طوری است...« )ترانه و 
تروریست، صص ۱۴-۱3(

که  مسأله  این  به  برمی گردانیم  را  بحث  همه،  از  پیش  اّما 
چه قدر شعرهای این ترانه ُسرای تروریست واقعًا غزل اند. 

دانستن این مسأله، نخست از همه نیاز به درک امروزی ما 
از مقولۀ غزل دارد که در زماِن ما به نامِ »غزل امروز« از آن 

یاد می شود. 
غزِل امروز چیست؟

به  توجه  با  شعر،  ذاِت  از  شاعر  تازۀ  برداشِت  امروز،  غزِل 
ارایۀ محتوای جدید و دریافِت نو از زنده گی و پدیده های 

امروزی است.
می شود،  مطرح  امروز  غزل  بحِث  که  هنگامی  بی تردید، 
پرداختن  و  توجه  امروز،  غزل  ساختارِی  مولفۀ  نخستین 
در  جاری  تجربه های  و  روزمره گی(  نه  )و  روز  مسایل  به 
زنده گی است که در ظرِف زبان به حیِث مظروف محتوایی 

ریخته می شود. 
از  نو  دریافِت  و  روز  مسایل  به  پرداختن  که  افزود  باید 
بل  نیست؛  عاشقانه  صرفًا  مفاهیِم  برگیرندۀ  در  تنها  محیط، 
مشموِل  روز(  مسایل  )مثِل  امروزی  مواردِ  به  شاعر  توجه 
رویکردهای سیاسی، اجتماعی و عاشقانه با زباِن آمیخته با 

تغنی و تّرنم است.
چیزی که گاهی در درک آن برای عده یی ابهام پدید می آید، 
است؛  امروز  با شاعِر  پیوند  در  امروز  غزِل  مفهومِ  ندانستن 
امروز«  »در  زمانی  لحاِظ  به  آن که  با  ما  شاعران  از  بسیاری 
امروزی  بد،  بخِت  از  اّما  می ُسرایند؛  و  می کنند  زنده گی 
و  است  کهنه  زنده گی،  از  درک شان  و  زبان  یعنی  نیستند؛ 
می خورد؛  خودشان  انتزاعی  نیازهای  دردِ  به  شعرشان  فقط 
زنده گی،  از  تازه  دریافِت  با  اند،  امروزی  که  شاعرانی  اّما 
از  ارایه می کنند که یکی  تجربه های شاعرانۀشان را درزبان 
همان ها که تعدادشان اندک هم است، ترانه ُسرای تروریست، 
کاوه ُجبران است که من به گونۀ نمونه، به بریده یی از یک 

غزِل او که حال وهوای امروزی دارد، اشاره می کنم:
»شب به رسِم عادتش در چشم هایت خواب شد 

ماه می تابید و آمد قطره قطره آب شد 
شهر هو می زد که عطرت را شمالک پخش کرد 

روِی سیِم برق، زاغی ناگهان بی تاب شد
مرد و زن، پیر و جوان روِی خیابان ریختند

و  )ترانه  شد«  چاپ  روزنامه  یک  در  که  روزی  عشوه ات 
تروریست، صص 56-55(

وقتی از یک چشم انداز ُکلی، به این غزل که بخشی از آن 
تصّور  یک  از  تصویری  می کنیم،  نگاه  شد،  آورده  این جا 
امروزی را فرادیدمان می گذارد؛ هرچند کاربُرد واژۀ »عشوه« 
– تا حّدی- یک حِس پارینه را در زباِن امروز برای مخاطب 
می دهد؛ اّما استفادۀ قشنگ از این واژه )عشوه( که در یک 

روزنامه چاپ می شود، چهرۀ امروزی به زباِن آن می دهد.
تروریست غزل را نقاشی می کند:

برخی از ابیّاِت غزل های این تروریست، از شمارِ ابیّاتی اند که 
فردیِت شاعر را که به گونه یی در ما نیز تعمیم می یابد، قشنگ 
بر روی احساس ما نقاشی می کنند؛ این ابیّات به تعبیر ِمن: 
»غزل های تابلویی«اند که به کمِک واژه ها، ترکیبی از رنگ ها 
را برای مخاطب رسامی می کنند تا در فراینِد رسانش، ذهن ما 

را به گونۀ شاعرانه ُمجاب کنند، مانند:
» اگر روزی می آیی خانه ام، دروازه را بشکن

و  ترانه  مرده«(  یک  دورِ  بر  کنان  وز  وز  ببین  را  مگس ها 
تروریست، ص 20) 

و یا: 
» یک روز بی خبر به اتاقم سری بزن

تروریست،  و  )ترانه  است«  وثیقه  کنارِ  میز،  روِی  به  قلبی 
ص 22(

ویا: 
»ُگم کرده ای خودت را، در وسعِت بیابان

افتاده در مسیرت، کفش و کالهِ آدم 
مریم! به سوی گورم وقتی اشاره کردی 

تروریست  و  )ترانه  آدم«  راهِ  پایاِن  است،  این  که  بگو  لطفًا 
ص 20(

ویا: 

» مرا َکشتی بسازی، کاغذی، از روِی لج بازی 
پُراز سنگم کنی، بعدِن میاِن آب بُگذاری 
من از پایاِن دنیا، از تو، از تقدیر می ترسم

که بعد از مرِگ من، عکس مرا در قاب بگذاری« )ترانه و 
تروریست، صص 30-2۹(

ویژه گی بارز این ابیاِت تابلویی این است که تصّورِ شاعر را 
باخیره شدن در  در چارچوب ذهِن ما تصویر می کند و ما 
نیازها، دردها، از خود کاستن ها و  این تصاویر، به گونه یی 
فزودن هایی را که در ما پنهان است، در هیأِت تابلوها می بینیم 

و هم ذاِت تصّوراِت این ترانه ُسرای تروریست می شویم:
»مرا آتش زدی خیر است، اّما می شود گاهی 

کبابم را ازین پهلو به آن پهلو بگردانی 
به دستت ناگهان کرمی نچسبد، پس مواظب باش

)ترانه  بگردانی«  سو  یک  رخم،  از  را  کفن  روزی  اگر 
وتروریست ص ۴6(

را  قشنگی  تابلوی  که  بیت  یک  از  دیگری  نمونۀ  هم  یا  و 
فرادیِد مخاطب می گذارد:

»شهر هومی زد که عطرت را شمالک پخش کرد
روی سیم برق، زاغی ناگهان بی تاب شد« )ترانه و تروریست 

ص 56(
آن چه را این جا به عنواِن ابیّاِت تابلویی نقل کردم، در واقع، 
ترانه ُسرای  همین  توسِط  که  شاعرانه یی ست  لحظه های 
نقاشی  غزل،  در  مخاطب  لحظه های  ترورِ  برای  تروریست 
در  شاعرانه  رویکردِ  مهم ترین  من،  باورِ  به  این  و  می شود؛ 

برخی از غزل های مجموعۀ »ترانه و تروریست« است.
بازی شاعرانه با واژه ها: 

زباِن  فراینِد  یعنی  زبانی«؛  »توانِش  مرحلۀ  در  شاعری  هر 
گونۀ  به  واژه ها  با  دوسوسور«،  »فردیناند  تعبیِر  به  نوشتار 
زبانی،  بازی های  این  از  بسیاری  در  می کند،  بازی  شاعرانه 
شماری از شاعران دچارِ نوعی بازی مزمن با واژه ها می شوند 
و این رویکرد سبب می گردد تا واژه ها در این بازِی مزمن، 
معدود  هستند  اّما  بدهند؛  دست  از  را  شاعرانۀشان  هّویِت 
شاعرانی که با توجه به ظرفیِّت فردی و تجربۀ زبانی یي که 
دارند، می  توانند بازی با واژه ها را به گونۀ شاعرانه و قشنگ 
در بستِر زبان انجام بدهند؛ به نظِر من، یکی از این شاعرانی 
که توانایی انجام این بازی قشنگ و شاعرانه را دارد، »کاوه 

ُجبران« است.
از  برخی  در  واژه ها  با  بازی  در  »ُجبران«  شاعرانۀ  رویکردِ 
غزل ها در مرحلۀ زباِن نوشتار )یعنی مرحلۀ توانِش زبانی( 
شیوۀ  بنیادِ  بر  یعنی  زبانی«؛  »کنش  مرحلۀ  روش  بنیادِ  بر 
ترانه ُسرای  این  این که  ساده تر  می گیرد؛  شکل  گفتار  زباِن 
که  هنگامی  تروریست«  و  »ترانه  مجموعۀ  در  تروریست 
شاعرانه  بازی  واژه ها  با  نوشتار  زبان  مرحلۀ  در  می خواهد 
را آغاز کند، متوسل به زباِن گفتار می شود، و همین رویکرد 
سبب می گردد تا زبانش چاشنی بیشتر برای جذب مخاطب 

مخاطب پیدا کند، به چند نمونه در این مورد توجه کنید:
»کارِ تو نیست ُگلم، ما خودمان می فهمیم 

آسمان قسمت ما را زده ویران کرده 
ما نباشیم و تو یک روز بدانی مریم!

چه َقَدر عاشقکت پشِت تو گریان کرده 
گفتمت: طاقِت نازِ تو ندارم، گفتي: 

می کنم آن چه نصیِب تو خدا جان کرده 
خیر باشد تو بکن هر چه دلت می خواهد 

زنده گی را دل ما صدقۀ جانان کرده« )ترانه و تروریست(  
توسل به واژه ها و مصطلحاِت زباِن گفتار مانند: »ُگلم، زده 
ویران کرده، عاشقکت پشت تو گریان کرده، خدا جان، خیر 
باشد و صدقۀ جانان« رویکرد توسل به زبان گفتار است که 
در مرحلۀ بازی شاعرانه با واژه ها، ابیات این غزل را تا حِد 

زیادی مخاطب پذیر ساخته است.
این ترانه ُسراِی تروریست کیست؟

تروریسِت  یک  تروریست«،  و  »ترانه  مجموعۀ  در  جبران، 
شعر  هیأِت  در  ماهرانه  که  تروریستی  اّما  است؛  تمام عیّار 
وسیلۀ  به  را  حواس مان  سپس  و  کرده  ُمجاب مان  نخست 

میان  »مردانه«  را  تخیالتش  گاهی  می کند؛  ترور  ترانه هایش 
مخاطبانش منفجر می سازد و گاهی هم تصّوراتش انتحاری 

می شوند:
» در این وسط ندیدی، یک اشتباهِ آدم 

خود را میاِن مردم، مردانه منفجر کن« )ترانه و تروریست، 
ص 26(

و یا: 
»در قمارِ زنده گی، سکس و سیّاست ماِل تو

سهِم این مردِ روانی، اننتحاری می رسد« )ترانه و تروریست، 
ص 52(

اّما در واقع سکس، سیاست، انفجار، انتحار، مردی، نامردی، 
مرگ، زنده گی، بودن و نبودن وسوسه هایی اند که در بسیاری 
از غزل های این ترانه ُسرای تروریست به گونه یی خودشان را 

می نمایانند تا رازِ این ترانه ها را برای ما بازگویند.
چند ناهنجاری در این مجموعه:

افزون بر آن چه به عنوان فرازها در شعرهای مجموعۀ »ترانه 
و تروریست« به آن ها اشاره شد، برخی از سروده های این 
دفتر مثل همه مجموعه های دیگِر شعر، با فرودهایی همزاد 
که  ناهنجاری ها  این  از  برخی  به  به گونۀ فشرده،  که  است 

بیشتر موضوعی اند ویکی دو تا هم فنی، بسنده می کنم:
»مریم« تعمیم نمی یابد:

نیز هر  با این گپ موافقم که شعر )و  من، به عنوان شاعر 
فرآوردۀ هنری دیگر( از فردیّت یا مِن فردِی شاعر )هنرمند( 
از  پس  فردیّت  این  که  نکته  این  ذکِر  با  اّما  می شود؛  آغاز 
یک  از  و  می یابد  تعمیم  مخاطب  دریافِت  در حوزۀ  تولید، 
فردی  مِن  یا  فردیّت  به  تعُلقی  همان  منظورم  که  سویه گی 
فاصله  آفرینشگر  آفرینشِی  فردیِّت  از  و  می بُرد  شاعراست، 
مولف،  جای  به  یعنی  می شود؛  مخاطب  به  متعلق  و  گرفته 
برداشت  حوزۀ  در  متن  و  می شود  مواجه  متن  با  مخاطب 
اّما  می یابد؛  دوباره«  »تولِّد  تعبیري:  به  هرمنوتیکِی مخاطب، 
دروِن  داده های  که  می گیرد  شکل  زمانی  دوباره  تولِد  این 
تعمیم پذیری وُگسترِش موضوعی را در ذهن  توانایی  متن، 

مخاطب داشته باشند. 
بر بنیاد آن چه گفته شد، »مریم« با آن که از فردیّت شاعر آغاز 
می شود؛ اّما در برخی از غزل ها، حضورش به حیِث پدیدۀ 
جّدی در ذهن مخاطب تعمیم نمی یابد و به نحوی در تجرید 
باقی می ماند؛ یعنی می شود« المریُم فی الذهِن الشاعر...« به 

گونۀ نمونه:
»مثاًل روزی اگر بر جسدم شک کردی

روِی بازوِی چپم، تاپۀ مریم دارم« )ترانه و تروریست، ص 
)۴۸

که  ُمجّردی ست  مفهوم  بازوی چپ«،  بر  داشتن  مریم  »تاپۀ 
فردیِّت  از  مریم  یعنی  است؛  مشخص  شاعرش  برای  تنها 
یعنی  است؛  نیافته  تعمیم  مخاطب  ذهنیِّت  تا  شاعر  ذهنی 

نیست.  مخاطب  برای  بیت  این  در  تعمیم یافته  مفهوم  مریم 
نیست؛  جّدی  مخاطب  برای  ولی  جّدی،  شاید  شاعر  برای 

چیزی ست انتزاعی.
به نمونۀ دیگری از این عدمِ تعمیم پذیرِی »مریم« و انتزاعی 

بودِن آن در حوزۀ ذهِن مخاطب توجه کنید: 
»نیستی مریم ببینی چشم های ساده را 

و  )ترانه  را«  جاده  عرض  و  طول  گشته  کور  دیده  دیده 
تروریست، ص ۱5(

و یا:
» مثاًل چشم تو مریم چه َقَدر غمگین است

به خدا مثِل دلم ذاِت شریفی دارد« )ترانه و تروریست، ص 
 )۱۸

فرودهای مفهومی در برخی ابیّات:
یک  ابیّات  در  شاعران  بیشتر  بسنجیم،  نسبی  گونۀ  به  اگر 
از  اّما برخی  با فرازها و فرودهای مفهومی مواجه اند؛  غزل 
این فرودها تا اندازه یی وبه حّدی چشم گیر اند که گاه سبب 

می شود فرازها را در ابیّاِت همان غزل نادیده بگیریم.
برخی  گاه  و  ابیّات  از  برخی  اشاره شد،  آن چه  به  توجه  با 
اند  به گونه یی  ترانه و تروریست  از مصراع ها در مجموعۀ 
که فرازهای محتوایی را در یک غزل، ضعیف، بدریخت و 
را صدمه می زنند،  مفاهیم  ژرفای  و  سطحی جلوه می دهند 

مانند: 
»نشده چشم تو از چشم بشرمد، مریم!

تا به کی قلب مرا خسته و غم ناک کنی« )ترانه و تروریست، 
ص ۱2(

که بیت باال در تناسِب مفهومی با ابیّاِت زیبای زیر که این جا 
نقل می کنم، چیزی جز یک فرودِ مفهومی نیست: 

»کاشکی ُمعجزه می شد که بیایی و کمی 
یادی از عاشِق دیوانه و بی باک کنی 

آرزو را همه از گور بیاری بیرون 
سینه ها را بزنی، پاره کنی، چاک کني« )ترانه و تروریست، 

ص ۱2(
به نمونۀ دیگری از این فرودِ مفهومی بازهم توجه کنید:

»زنده گی به بعضی ها، رنگ وبوی شب دارد
تروریست،  و  )ترانه  دارد«  طلب  یکی  از  را،  هستی  انتقامِ 

ص ۱7(
که در مقاسیه با ابیّاِت دیگر، خیلی، سطحی و سست است و 
از سوی دیگر، تصّور می شود، بدون جذبه و جنوِن شاعرانه 

سروده نه؛ بل گفته شده است.

یک اشکال وزنی:
نیز  در یک مصرع  به یک مشکل وزنی  ناگزیرم  این جا  در 
یا  اشاره کنم که نمی دانم قصورش بر گردن تایپ است و 

بر گردِن شاعر:
»حّوا بهانه بود و ما را فریب دادند

آدم« )ترانه و تروریست،  اشتباهِ  این وسط ندیدی، یک  در 
ص 26(

اندک وزنی مواجه ست؛ ولی  با مشکِل  که مصرع نخست 
مصرع بعدی به لحاظ وزنی مشکل ندارد.

سخنی در فرجام:
مجموعۀ  در  ما  تروریسِت  ترانه ُسرای  این که:  سخن  فرجامِ 
»ترانه و تروریست« به »شّدت« شاعر است؛ با عشق هم خانه 
است و با جنون همسایه. هر چیزی را با قدرِت شاعرانه یی 

که دارد، می تواند در هیأِت شعر درآورد:
»قیامت می شود روزی که از من رو بگردانی 

جهان را بر سرم با یک خِم ابرو بگردانی 
به نفرینت گرفتارت کنم آخر چرا نامرد!
برای قتِل یارت در بغل چاقو بگردانی؟ 

مرا آتش زدی، خیر است اّما می شود گاهی 
کبابم را ازین پهلو به آن پهلو بگردانی 

به دستت ناگهان کرمی نچسبد، پس مواظب باش
و  )ترانه  بگردانی«  سو  یک  رخم،  از  را  کفن  روزی  اگر 

تروریست، صص ۴6-۴5(
تمنا  بهروزی  تروریست«  و  »ترانه  شاعِر  برای  پایان،  در 
از این که زنده گی تو را  می کنم و می گویم: کاوۀ من، پیش 
با تجربه های شاعرانه ات طی کن؛  را  تو زنده گی  طی کند، 
هر حادثه یی را در کورۀ شاعرانه گی ات محک بزن؛ بخوان، 

بنویس و تجربه کن!
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گپی با يک ترانه ُسرایِ تروريست
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گرفتن طويانه جاهلیتِ محض است

1367 تن در کشور به...
 شمار مبتالیان به مرض ایدز را افزایش دهند.

وزارت صحت عامه در ۹ والیت افغانستان خدمات 
تشخیص ایدز را ایجاده کرده است. در این مراکز 
آی.  اچ.  حالت  و  شود  می  معاینه  داوطلبان  خون 

وی. ایدز تشخیص می گردد.
انتقال  وقایه  مرکز  پنج  حاضر  حال  در  افغانستان 
ویروس اچ. آی. وی. از مادر به طفل در شهرهای 

کابل، قندهار، هرات، ننگرهار و بلخ دارد.

آلوده گی  با  برنامه ملی مبارزه  خانم دلیل گفت که 
به ویروس اچ. آی. وی. ایدز، تالش هایی را برای 
آگاهی عامه به راه انداخته و از طریق نشر ماهنامه 

در مورد این مرض به مردم آگاهی می دهد.
  مساعی مشترک

کرد  خاطرنشان  همچنان  عامه  صحت  وزیر 
مشترک  کار  به  ایدز  مرض  انتشار  از  جلوگیری 
صحت  »وزارت  دارد:  نیاز  حکومتی  نهادهای  بین 
کار مشترک و مساعی مشترک  راستا  این  در  عامه 
وزارت  مخدر،  مواد  با  مبازره  وزارت  با  را  خود 

عودت مهاجرین، اداره سره میاشت، وزارت داخله، 
نهادهای مدنی و شورای ملی اجرا می کند«.

خانم دلیل از تمام رسانه های افغانستان خواست تا 
در آگاهی بخشی به مردم در رابطه با این بیماری 

همکاری کنند.
مجلس  صحت  کمیسیون  رییس  فایق،  اهلل  نقیب 
افغان  سیاستمداران  از  محفل  این  در  نماینده گان 
اقدام  ایدز  از گسترش  پیشگیری  برای  تا  خواست 
کنند: »ما زمانی موفق به کنترول ایدز می شویم که 
به  افراد سالم  ابتالی  از  معتادان ما تداوی شوند و 

مواد مخدر جلوگیری کنیم. ما پیامد و تاثیر ناگوار 
اعتیاد و ایدز را نگران کننده می دانیم؛ زیرا ما آن قدر 
مصروف جنجال های سیاسی و انتخاباتی هستیم که 

اندیشه یی به موارد ایدز و اعتیاد نداریم«.
این نماینده پارلمان گفت حدود هزار نفر دیگر در 
آی.  اچ.  ویروس  که حامل  دارند  افغانستان وجود 
وی. ایدز می باشند، اما ثبت نشده اند. فایق تاکید 
کرد که در مکاتب و مساجد افغانستان باید آگاهی 

گسترده ای از مرض ایدز به مردم داده شود.

خروج زودهنگام...
تروریسم،  با  از جنگ  انتقاد  به   سبب شد که جمعی 
خواهان برگشت فوری سربازان این کشور از افغانستان 
شوند که به تبِع آن می تواند هزینه های مالی امریکا را 
نیز محافظت کند. درخواست تازۀ سنای امریکا بدون 
شک با این جمع، هم سو شده و تالش می کند که به 
نحوی دامنۀ اعتراض های گسترده را در داخل امریکا 

مهار کند. 
کاخ  مقام های  و  امریکایی  نظامیان  دیگر،  از سوی  اما 
جنگ  در  که  می دانند  دیگری  کس  هر  از  بهتر  سفید 
مطرح شده،  کالن  اهداف  آن  به  هنوز  تروریسم  با 
کاریزماتیِک خود  رهبر  هرچند  القاعده  نشده اند.  نایل 
در  سازمان جهنمی هم چنان  این  ولی  ندارد،  دیگر  را 

منطقه و اقصا نقاط جهان به عنوان تهدیدی بالفعل و 
بالقوه در برابر منافع غرب و امریکا چنگ ودندان نشان 
می دهد. امریکا در حال حاضر بر سر دو راهِی بزرگی 
این کشور و  افکار عمومِی  قرار گرفته است. نخست 
مشکالتی که در داخل با آن ها دست به گریبان است و  
کرده  اعاده  را  از دست رفته  می بیند وجهۀ  این که  دوم 

نتوانسته است. 
فراموش نکنیم که امریکا با دو کشور بزرگ در منطقه 
نیز هم چنان رقابت می کند. این کشورها روسیه و چین 
که  می خواهند  و  دارند  مشترک  منافع  دو  هر  که  اند 
اخیر  اظهارات  ببینند.  را سرنگون  »غول سرمایه داری« 
تالش  در  که  می دهند  نشان  روسی،  مقام های  برخی 
استفاده  با  امریکا  جهانی  حیثیت  کردِن  خدشه دار 

تحلیل گران  از  برخی  هستند.  افغانستان  جنگ  از 
هم سویی های چین و روسیه را از این منظر، در تضاد 
حال،  هر  به  چین  می دانند.  منطقه  در  امریکا  منافع  با 
دومین اقتصاد جهان را دارد و می تواند در کنار قدرت 
مناسبات  در  بیشتر  درخششي  روسیه،  مثل  نظامی یی 

جهانی داشته باشد. 
و  گنگ  افغانستان هم چنان  میان، وضعیت  این  در  اما 
آشفته می نماید. مقام های کشور در حالی که به صورت 
می کنند،  استقبال  خارجی  نیروهای  خروج  از  رسمی 
ولی چندان به آینده امیدوار به نظر نمی رسند. شاید آنان 
به گونۀ رسمی و در برابر مردم، از چالش های سال های 
آینده سخن نگویند؛ ولی برخی دغدغه های آنان که در 
پشت درهای بسته هر از گاهی مطرح می شود، گاهی 

به بیرون درز می کند و نشان می دهد که با نزدیک شدن 
به سال 20۱۴، این مقام ها نیز نگرانی های خاص خود 

را دارند. 
به تازه گي رییس جمهوری طي یک نشست با مسووالن 
نظامی کشور گفته است که ابرقدرت جهانی، امریکاست 
و ابرقدرت منطقه یی، ایران و پاکستان. و در این میان، 
افغانستان هیچ جایگاه تعریف شده و مشخصی از بُعد 
نظامی ندارد. این سخنان چه معنایي دارد غیر از این که 
رییس جمهوری می خواهد بگوید که زیر این فشارهای 
نظامی نمی تواند تاب آورد؟ پس آن چه که دولت مردان 
با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  بسته اند،  دل  آن  به  کشور 
زیاده خواهی های  به دلیل  که  توافق نامه یی  امریکاست؛ 

دو طرف، هنوز به مرحلۀ نهایی نزدیک نشده است.

         ناجیه نوری
اخذ طویانه یا شیربها که یکي از چالش هاي بزرگ فرا 
راه ازدواج است، سبب باالرفتن سن ازدواج جوانان در 

شهرهاي بزرگ مانند کابل شده است.
مي گویند،  مطلب  این  اظهار  با  زنان  وزارت  مسووالن 
گرفتن  دلیل  به  کشور  شهرهاي  در  جوان  میلیون ها 

طویانه نمي توانند ازدواج کنند.
در  زنان  امور  وزارت  مسلکي  معین  مصطفوي  مژگان 
علیه  خشونت  محو  جهاني  کمپاین  از  تجلیل  مراسم 
گفت  بود،  شده  برگزار  کابل  در  گذشته  روز  که  زنان 
که گرفتن طویانه یا شیربها یکي از موانع بزرِگ سد راه 

ازدواج جوانان است.
به گفتۀ او، طبق آمار وزارت زنان طویانه یی که در والیت 
فاریاب در بدل فروش دختران اخذ مي شود، از پنج تا 

پانزده لک افغاني می باشد.
اضافۀ  به  افغانستان  ترکمن هاي  افزود،  مصطفوي  بانو 
افغاني، صد سیر گندم، صد سیر برنج، ده  ۱500 هزار 
رس مواشي و سایر مواد را از خانوادۀ داماد به عنوان 

طویانه یا شیربها اخذ مي کنند.
وي تاکید کرد، در مادۀ 5۴ قانون اساسي آمده است که 

خانواده رکن اساسي جامعه بوده و مورد حمایت دولت 
باطویانه که  تا  دارد  بنابراین دولت مکلفیت  دارد؛  قرار 

یکي از مسایل غیرشرعي است، مبارزه کند.
قانون   6۸ مادۀ  مطابق  گفت،  همچنان  مصطفوي  بانو 
مدني افغانستان، هرگاه در عقد ازدواج شرطي گذاشته 
عقد  باشد،  ازدواج  اهداف  و  قانون  مخالف  که  شود 

صحي و شرط باطل پنداشته مي شود.  
او به خبرنگاران گفت، چون طویانه پولي است که جدا 
از مهر بوده و قبل از ازدواج از داماد به عنوان ضمانت 
اخذ مي شود تا داماد در ازدواج کارشکني نکند؛ بنابران 
بدون  اگر  و  بوده  باطل  اسالم  دید  از  اقدام  چنین  این 

رضایت دختر گرفته شود، حرام است.
وزارت  نمایندۀ  صدیقي  کرامت  مولوي  حال،  این  در 
حج و اوقاف در این نشست با تاکید بر نادرست بودن 
نوع  یک  طویانه  یا  شیربها  »گرفتن  گفت:  طویانه  اخذ 

جاهلیت است.«
جاهلیت  طویانه  حالي که  در  کرامت،  مولوي  گفتۀ  به 
افغانستان هیچ  اما متاسفانه در  است و مهریۀ حق زن؛ 

کس مهر زن خود را نمي پردازد.
انتقاد از زنان گفت، مهریه حق زنان  با  مولوي کرامت 

است و باید آن را بگیرند؛ اما زنان ما به خاطر گرفتن 
مهریه هیچ نوع اقدامي نمي کنند؛ ولي من به عنوان یک 
زنان،  این حق  گرفتن  خاطر  به  که  استم  آماده  مولوي 

مبارزه کنم.
از  نفقه  حق  و  میراث  مهر،  گرفتن  با  زنان  افزود،  وي 
دید  از  جامعه  در  و  مي شوند  خودکفا  اقتصادي  لحاظ 

اقتصادي دست باال خواهند داشت.
او تاکید کرد، قبل از اسالم اعراب دختران شان را زنده به 
گور مي کردند و پیامبر گرامي اسالم  حضرت محمد)ص( 
با این اقدام آنان که یک نوع جاهلیت بود، مبارزه مي کرد 
و در عصر حاضر طویانه گرفتن و خشونت نیز جاهلیت 

است و باید با آن مبارزه صورت گیرد.
مجلس  عضو  کروخیل  ذهین  شینکي  حال،  درهمین 
برابر  در  نوع خشونت  یک  را  طویانه  اخذ  نماینده گان 
خانواده ها  از  شماري  گفت،  کرده  تلقي  افغان  دختران 
مشکالت  دلیل  به  را  خود  سال  و  سن  کم  دختران 
اقدام  این  که  به شوهر مي دهند  پول  بدل  در  اقتصادي 

آنان یک نوع خشونت است.
بانو کروخیل تاکید کرد، زمانیکه یک دختر خورد سن 
در بدل پول به شوهر داده مي شود و خانواده و یا شوهر 

این دختر به خاطر انتقام گرفتن با او بد رفتاري مي کند؛ 
بنابراین گرفتن طویانه نه تنها سبب خشونت مي گردد، 

بل باعث ازدواج اطفال  نیز مي گردد.
او همچنان افزود، مشکالت اقتصادي ناشي از پرداخت 
طویانه سبب مشکالت رواني در میان مردان گردیده و 
باعث مي شود که مردها به دلیل مشکالت اقتصادي به 
بیرون از افغانستان سفر کنند که این مساله سبب جدایي 

بسیار طوالني بین زن و شوهر مي گردد.
در این مراسم روشن مشعل نمایندۀ شبکه زنان افغانستان 
گفت،  کرده  ارایه  خشونت  قضایاي  بررسي  از  آماري 
تعقیب گردیده 7۸ مورد،  قانوني شان  قضایایی که سیر 
داده شده ۹7  نهادهاي حقوقي رجعت  به  قضایایي که 
مورد، قضایایي که مورد دادخواهي شبکه زنان افغان قرار 
گرفته 33 مورد و قضایایی که در بانک اطالعاتي ثبت 

شده 20۸ مورد است.
گرفته  دختران  ازداج  بدل  در  پولي که  افغانستان  در 
مي شود، به نام هاي طویانه، ولول، پیشکش، گله، قلین و 
شیربها یاد مي شود و گرفتن این پول تقریبًا در سراسر 
را یک  بوده و خانواده ها آن  امر طبیعي  افغانستان یک 

نوع حمایت از دختران شان تلقي مي کنند. 
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پیش شرط های پیمان...
خارجه  وزارت  به  را  استراتژیک  موافقتنامه  مسودۀ   

پاکستان ارایه کرده است.
امضای  مرحلۀ  به  رسیدن  از  »قبل  گفت:  زی  موسی 
یک موافقتنامه همکاری های وسیع استراتژیک بین دو 
کشور، الزم است که روی اولویت های اساسی که در 
ارتباط افغانستان و پاکستان وجود دارد، پیشرفت های 

عملی صورت بگیرد و نتایج شان به دست بیاید«.
نهادهای دولتی افغانستان می گویند تروریستان و طالبان 

تمام  و  دارند  امن  النه های  پاکستان  قبایلی  مناطق  در 
حمالت انتحاری و گروهی از این مناطق پاکستان در 
خاک افغانستان طرحریزی و اجرا می شوند. اما پاکستان 

همواره این ادعا را رد کرده است.
با  نیز  تجارت  عرصه  در  پاکستان  دیگر،  سوی  از 
توافقنامه  براساس  دارد.  نظرهایی  اختالف  افغانستان 
باید  افغان  تاجران  الری های  کشور،  دو  بین  تجارتی 
از  را  افغانستان  اموال  و  بروند  واگه  بندر  به  بتوانند 
آنجا به هند و از هند به افغانستان انتقال دهند؛ اما این 

توافقنامه در عمل با موانع بزرگی روبرو بوده است.
پاکستان هرچند ابتدا از افغانستان خواست تا با آن کشور 
یک موافقتنامه استراتژیک امضا کند، اما این خواست 
پاکستان با واکنش های تندی در داخل افغانستان مواجه 
پاکستان در  افغانستان گفته اند  پارلمان  نمایندگان  شد. 
سیاست هایش صادق نیست و همه روزه به افغانستان 

مهاجم انتحاری می فرستد.
پاکستان،  به  صلح  عالی  شورای  هیات  سفر  از  پس 
پاکستان  که  کردند  امیدواری  ابراز  افغانستان  مقامات 

خواهد  بر  تروریسم  با  مبارزه  در  را  عملی  گام های 
از  آباد  اسالم  به  سفر  در  افغانستان  هیات  داشت. 
در  طالبان  زندانیان  تا  خواست  کشور  آن  حکومت 
افغانستان  پاکستان را به منظور پیشبرد روند صلح در 
را  افغانستان  خواست  این  پاکستان  هرچند  کند.  رها 
قبول کرده است؛ اما هنوز شورای عالی صلح افغانستان 
مشخص نکرده است طالبانی که دو هفته پیش از زندان 
های پاکستان رها شدند، چه نقشی می توانند در روند 

صلح بازی کنند.

روسیه د اوسېدو لپاره...
 او روسي پالوي تر منځ د لیدنې مهم ټکي پوهنې، اقتصاد 
او لوړو زده کړې وې، چې روسي پالوي ژمنه وکړه چې 
ډېر  بورسونه  او  سهمیه  محصالنو  افغان  د  کې  روسیه  په 

کړي.
نوموړي وویل، چې دمګړۍ په روسیه کې له نهوسوو نه 
زده  په  کې  روسیه  په  محصلین  افغان  پورې  تنو  زرو  تر 
کړو بوخت دي او په راتلونکې کې به دغه شمېره نوره هم 

پراخه شي.
چې  وویل  پالوي  روسي  کړه،  زیاته  فیضي  ایمل  ښاغلي 
په راتلونکې کې به د لوړو زده کړو په برخه کې د روسي 
متخصصانو یو پالوی کابل ته راشي او د پولیتخنیک او د 

زده  لوړو  د  کې  هېواد  په  ګډون  په  پوهنتونونو  د  والیاتو 
کړو وضعیت له نېږدې وګوري، ویې ارزوي او وګوري چې 
برخه کې څه  په دې  لپاره روسیه  لرې کولو  د ستونزو د 

مرسته کوالی شي.
له  به  کې  برخه  په  څېړنې  او  ارزونې  دې  د  وویل،  هغه 
افغانستان سره په همغږۍ روسیه پرېکړه وکړي، چې د 

لوړو زده کړو په برخه کې نورې څه مرستې کوالی شي.
د ده په خبره، روسي پالوي له اقتصاد وزارت سره داسې 
تړون هم السلیک کړ، چې له مخې به یې لومړی دکابل 
د کور جوړولو فابریکه رغوي او له هغې وروسته دا چې په 
کابل کې د اوسېدو د کورونو کمښت خلک له ستونزو سره 
لرې کولو  د  به د دې ستونزې  په کابل کې  نو  مخ کړي، 

لپاره د اوسېدو کورونو لپاره بالکونه جوړوي.

فرماندۀ پولیس تخار...
 مراجعت کرده اند وی از گفت وگو اطالع دهی در این 

مورد خودداری کرده است.«
نه  تخار،  پولیس  فرمانده  که  می کنند  ادعا  خبرنگاران 
تنها اطالع نمی دهد، بل که به توهین و تحقیر و راندن 

خبرنگاران از دفتر خویش نیز اقدام کرده است.
اما خیرمحمد تیمور فرمانده پولیس تخار، پس از ابراز 
واکنش خبرنگاران، تمام ادعای خبرنگاران را رد می کند 
کسانی که  پروندۀ  به  رسیده گی  برای  که  دارد  تاکید  و 
مجرم باشند، ولو که از نزدیکان وی باشد، نیز رسیده گی 

جدی کرده است.
مجبوریت  با  که  می گویند  شمال شرق  روزنامه نگاران 

رییس جمهوری  به  سرگشاده  نامه یی  طی  بسیار، 
افغانستان از وی خواسته اند تا به برخوردهای تهدیدآمیز 
و توهین بار از سوی خیر محمد تیمور فرمانده پولیس 

تخار در شمال شرق افغانستان رسیده گی کند.
خبرنگاران نسبت مشکالتی، نشست واکنشی شان را در 
پولیس  فرمانده  رفتار  اهانت باری  و  اطالع ندادن  برابر 

تخار، در والیت کندز برگزار کرده بودند.
آن که  وجود  با  می گویند:  شمال شرق  نگاران  روزنامه 
تنگ تر  آنان  برای  روز،  هر  گذشت  با  کاری  فضای 
می شود؛ دفتر ساحه یی کمیسیون مستقل حقوق بشر و 
دفتر سازمان ملل متحد در شمال شرق، وعده سپرده اند 

که صدای آنان را به مسؤوالن دست اول می رسانند.



مستقل  کمیسیون  رییس 
حقوق بشر گفته است که در 
کشور  در  گذشته  ماه  هفت 
از  مورد  هزار  چهار  حدود 
خانواده گی  خشونت های 

گزارش شده است.
رییس  سمر،  سیما  دکتر 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
جایزه  اعطای  مراسم  یک  در 
ماه  هفت  طی  گفت:  هند  در 
از  مورد  هزار  چهار  گذشته 
در  خانوادگی  خشونت های 
افغانستان گزارش شده است.

و  ساالری  مرد  افزود:  وی 
جامعه  در  آموزش  فقدان 
وقوع  اصلی  دالیل  افغانستان 

این نوع خشونت ها هستند.
زنان  در همین حال وی تصدیق کرد که شرایط 
بهبود  بسیار  طالبان  حکومت  زمان  با  مقایسه  در 

یافته است.
دکتر سمر همچنین اعالم کرد: شرایط و موقعیت 
زنان در افغانستان از زمان سرنگونی طالبان بسیار 

بهتر شده است. در طول حکومت 
خانه های  در  عماًل  زنان  طالبان 

خودشان زندانی می شدند.
او، این شرایط در حال  به گفته 
چنانکه  است  بهبود  و  تغییر 
حال  در  اکنون  هم  دختران 
دانش  و  علم  کسب  و  تحصیل 
تحصیل  حال  در  زنان  هستند. 
در  همچنین  آنها  هستند.  کردن 
فعالیت  سیاست  عرصه های 
عنوان  به  حتی  و  می کنند 
کار  به  مشغول  نیز  روزنامه نگار 

هستند.
وی همچنین افزود: هر چند در 
تهدیدات  هنوز  مناطق  از  برخی 
آتش  به  که  دارد  وجود  طالبان 
زدن مدارس دخترانه و حتی تجاوز به آنها ادامه 
را  مدارس  به  رفتن  خطر  دختران  اما  می دهند، 

می پذیرند.

سال چهارم y شمارة نه صد و چهل و هفتم y دوشنبه 13 آذر/قوس y 1391 03 دسمبر 72012

یک قاتل در بدخشان به 
اعدام محکوم شد

   وزیر امور شهر سازی:

طی يک دهه هیچ ماسترپالِن شهری 
آماده نشده است

این  ابتدایی  دادگاه  حکم  بدخشان،  والیت  استیناف  دادگاه  گذشته  روز 
والیت را مبنی بر اعدام یک قاتل، تایید کرد.

دادگاه استیناف والیت بدخشان حکم اعدام یک قاتل را که قباًل نیز دادگاه 
ابتدایی بدخشان حکم اعدام او را صادر کرده بود، تأیید کرد.

نورآغا کسی است که در ماه رمضان سال جاری توسط این قاتل بعد از نماز 
تراوی به ضرب چاقو کشته شده است.

عبدالفتاح پدر مقتول، از صدور حکم این دادگاه استقبال کرده و می گوید 
که چنین مجرمانی باید اعدام شوند.

وزیر امور شهرسازی روز یک شنبه در کابل گفت که 
این وزارت در جریان ده سال گذشته نتوانسته ماستر 

پالن درستی برای شهر کابل تهیه کند.
داکتر حسن عبداللهی که روز گذشته از سوی کمیسیون 
مالی و بودجۀ مجلس نماینده گان فراخوانده شده بود، 
گفت: »از زمانی که من به این وزارت آمده ام، توانستیم 

این مهم را به انجام برسانیم.«
او تاکید کرد که »وزارت امور شهرسازی تازه کار را 

شروع کرده و در ابتدای راه قرار دارد.«
شماری از نماینده گان مجلس وزیر شهرسازی را به کم 

کاری و عدم مسوولیت پذیری متهم کرده اند.
به گفته آنان، در جریان ده سال گذشته هیچ کاری از 
شهرها  امور  بهترشدن  برای  شهرسازی  وزارت  سوی 

صورت نگرفته است.
اما وزیر این وزارت می گوید که تصمیم دارند تا کل 
و  کرده  تهیه  را  کشور  مهم  شهرهای  ماسترپالن های 

تطبیق آن را اجرایی سازد.

وزیر شهرسازی گفت که متاسفانه در دولت برنامه ها 
براساس عقالنیت و معیارهای علمی تدوین و تطبیق 

نشده و مشکالت بسیاری وجود دارد.
از او در سال  به گفتۀ داکتر عبداللهی، در دوران قبل 
وزیران  شورای  و  شهرسازی  امور  وزارت  در   ۱3۸۱
احساساتی،  پیشنهادات  پالن ها  ماستر  تهیه  بر  مبنی 

مطرح شده است.
پیشنهادهای  و  حرف ها  همه  با  که  کرد  تایید  او 
شهرسازی  امور  وزارت  قبلی  مقامات  احساساتی، 
هیچ گونه اقدامی در راستای تهیه ماستر پالن های عملی 
و معیاری برای پایتخت و دیگر شهرهای مهم کشور 

نکرده اند.
با شاروالی  این وزارت  به اختالفات  وزیر شهرسازی 
شاروالی  چنانچه  که  داد  هشدار  و  کرده  اشاره  کابل 
دچار  کابل  شهر  نکند،  عمل  خود  قانونی  وظایف  به 

مشکالت بسیاری خواهد شد.
داکترعبداللهی تاکید کرد که حکومت باید به رفاه مردم 

فکر کند؛ اما متاسفانه شاروالی کابل به ۴3 وظیفه خود 
که در قانون ذکر شده، عمل نکرده است.

فکر مسایل شهر  به  که  متهم کرد  را  کابل  او شهردار 
کابل نبوده و بیشتر به فکر منافع شخصی است.

بخش  در  وزارت  این  که  می گوید  عبداللهی  داکتر 
خانه ها  وزارت  سایر  با  بسیاری  مشکالت  شهرسازی 

دارد.
اتصال  بخش  در  وزارت شهرسازی  که  کرد  تاکید  او 
برق  و  آب  و  انرژی  وزارت  مسووالن  با  آب شهری 

مشکالت فراوان دارد.
او به مشکالت مالی وزارت امور شهرسازی نیز اشاره 
کرده و گفت که ما در سال های اخیر این مشکل را از 

طریق دریافت حق دیزاین پالن ها حل کرده ایم.
در  سازی  ساختمان  که  این  به  اشاره  با  عبداللهی 
متاسفانه  که  گفت  نیست  معیاری  افغانستان  شهرهای 
پیش  از  کاری  زمینه  این  در  نیز  شهری  بورد  رییس 

نبرده است.
او با اشاره به فرمان اجرایی شماره ۴5 رییس جمهور، 
افزود که باید برد شهری به این فرمان عمل می کرد و 
از کارکردهای خود گزارش می داد اما این گونه نشده 

است.
با این حال، باشندگان شهر کابل و بسیاری از شهرهای 
در  شهرسازی  علمی  های  پالن  نبود  از  کشور  بزرگ 
ارگان های مسوول ذیربط و ساخت و سازهای خارج 

از قانون به شدت ابراز نگرانی کرده اند.
نبود دید  باورند که  این  بر  نیز  از کارشناسان  بسیاری 
سبب  مختلف  خانه های  وزارت  در  مسلکی  و  علمی 
شده که بودجه های تخصیص داده شده به این وزارت 

خانه ها نیز به درستی به مصرف نرسد.
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خدمات شبکة فایبرنوری گسترش 
می یابد

افغانستان  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت 
به  نوری  فایبر  شبکۀ  تمدید  زمینۀ  در  را  تفاهمنامه یی 
سه  با  کشور  این  شرقی  شمال  و  مرکزی  والیت  پنج 

شرکت خصوصی به امضاء رساند.
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  معلومات  براساس 
باشنده های 25 والیت  پروژه  این  تطبیق  با  معلوماتی، 
قرار  نوری  فایبر  خدمات  پوشش  تحت  کشور  این 

خواهند گرفت.
تفاهمنامۀ تطبیق این پروژه با دو شرکت داخلی و یک 

شرکت چینایی به امضا رسید.
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  معین  حسام  بریالی 
به  کابل  در  تفاهمنامه  این  امضای  هنگام  به  معلوماتی 
میلیون   23 از  بیش  پروژه  این  که  گفت  خبرنگاران 

سوی  از  که  می دارد  بر  دالرهزینه 
بانک جهانی پرداخته می شود.

قراردادی  شاهد  "شما  گفت:  او 
شمال  و  مرکزی  والیت های  برای 
شرقی افغانستان خواهید بود که در 
در  فایبرنوری  پروژۀ  تا  است  نظر 
تحت  و  گردد  تمدید  والیات  این 
گیرند.  قرار  طریق  ازاین  مخابراتی  خدمات  پوشش 
از  دالر است که  میلیون  قرارداد ها 23.3  این  مجموع 

بودجۀ بانک جهانی تمویل می گردد."
تمدید  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت 
فایبرنوری را در سال 2006 میالدی به همکاری یک 
فایبر  پروژۀ  این،  از  پیش  و  کرد  آغاز  شرکت چینایی 

نوری در 20 والیت افغانستان تطبیق شده است.
نوری  فایبر  می گویند،  وزارت  این  در  مسووالن 
سهولت های زیاد را برای مردم در استفاده از خدمات 

تلیفون، انترنت، رادیو و تلویزیون فراهم می سازد.
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  معین  حسام  بریالی 
شبکۀ  تازه،  تفاهمنامۀ  اساس  به  می گوید:  معلوماتی 
تخار،  دایکندی،  بامیان،  والیت های  در  فایبرنوری 

بدخشان و غور تا دو سال دیگر گسترش داده خواهد 
شد.

در  امنیتی  مشکالت  از  حسام  آقای  حال  درعین  اما 
برابر تطبیق این پروژه نیز سخن می گوید: "فایبرنوری 
و  می گردد  تطبیق  سرک ها  با  موازی  که  است  پروژۀ 
حتمًا برخی اوقات مشکالت امنیتی را به همراه داشته 
سرک ها  با  موازی  را  پروژه  این  که  کسانی  می باشد. 
روبرو  امنیتی  مشکالت  با  حتمًا  می کنند،  تطبیق 
می گردند. این یک مشکل در برابر ما است، اما انشا اهلل 

می توانیم این پروژه را تطبیق کنیم."
هم اکنون در کنار یک شرکت مخابراتی دولتی، چهار 
فعالیت  افغانستان  در  مخابراتی  خصوصی  شرکت 

دارند.
با  معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  گفتۀ  به 
 ۸5 مخابراتی،  شرکت های  این  خدمات  از  استفاده 
باهم  انترنت  و  تلیفون  طریق  از  کشور  مردم  درصد 

وصل شده اند.
اما در این حال، زمان شکایت های از پایین بودن کیفیت 

و بلند بودن نرخ استفاده از این خدمات وجود دارند.

حمله سنگین طالبان برپايگاه...
 ننگرهار پیشتر شمار مهاجمان را هفت تن گفته بود.

آقای مشرقی وال افزود که در درگیری بین مهاجمان و محافظان امنیتی، سه 
محافظ افغان و دو غیرنظامی نیز کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده اند.

منابع ناتو نیز گفته اند که چند انفجار در پایگاه نیروهای امریکایی در شرق 
افغانستان به وقوع پیوسته است.

شاهدان گفته اند که مهاجمان طالبان در این حمله از سالح های سبک و 
راکت آرپی جی استفاده کردند.

طالبان اعالم کرده که چند پیکارجوی این گروه شبه نظامی توانسته اند که 
وارد پایگاه هوایی نیروهای امریکایی در جالل آباد شوند.

اما ناتو گفته که مهاجمان موفق نشدند که وارد پایگاه شوند.
پر  که  خود  موترهای  با  ابتدا  انتحاری  کننده  حمله  دو  می گوید  پولیس 
و سه  پایگاه حمله ور شدند  بیرونی  استحکامات  به  بود،  منفجره  مواد  از 

حمله کننده دیگر پس از آن با نظامیان مسوول امنیت پایگاه درگیر شدند.
گفته شده که این حمله »سازمان یافته و پیچیده« بوده است.

مهاجمان طالبان پیش از این هم در مواردی از حمالت مسلحانه به این 
شیوه علیه مراکز نیروهای بین المللی و دولتی افغانستان استفاده کرده اند.

        سيما سمر:

در هفت ماه
 4000 خشونت 
خانواده گی 
گزارش شده 
است

تصحیح!
در شمارۀ روز یکشنبۀ ماندگار در خبري زیر 
والیت  در  طالبان  گروه  فرمانده  "یک  عنوان 
به  صفحه  همین  در  که  شد"  کشته  ارزگان 
و  معاون  تصویر  به اشتباه  بود،  رسیده  نشر 
سخنگوي وزارت تجارت و صنایع به چاپ 
از ایشان و خواننده گان  بنابراین،  رسیده بود. 

روزنامه پوزش مي طلبیم.

بالتر:
نیمار اگر می خواهد توپ طال بگیرد

 باید به اروپا برود

رییس فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( گفت اگر نیمار می خواهد در جمع 
بزرگان فوتبال دنیا باشد باید به اروپا بیاید.

رییس 76 ساله فیفا که اکنون در برازیل به سر می برد درباره شانس نیمار 
برای تصاحب توپ طالی جهان گفت: پدیده برازیلی سانتوز این شانس را 
دارد تا در آینده در بین نفرات برتر فیفا برای کسب عنوان مرد سال باشد 
اما او قبل از آن باید برای ادامه فوتبالش به اروپا رود. اگرچه نیمار بازیکن 
فوق العاده ای است اما برای بازیکنی که در اروپا بازی نمی کند، سخت است 

تا عنوان برترین فوتبالیست جهان را کسب کند.
اکنون  اما  باالست  برازیل  فوتبال  برازیل گفت: سطح  بالتر درباره فوتسال 

فوتبال اروپا خودش را از بقیه جدا کرده است. 
همچنین رونالدو اسطوره برازیل نیز با رییس فیفا هم عقیده است و ضمن 
تمجید از نیمار به خاطر حضور در لیست اولیه فیفا گفت: نیمار اگر می خواهد 
برترین بازیکن جهان شود دو راه دارد، یا به اروپا رود یا با برازیل. با این 
نیمار در جام جهانی 20۱۴ بدرخشد می تواند مدعی حضور در  حال اگر 

جمع مدعیان باشد. من به او توصیه کردم که به اروپا برود.
نیمار 20 ساله در 27 بازی ملی برای برازیل ۱7 گل زده است.
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         احمد عمران
زودهنگام  خروج  خواهان  امریکا،  سنای  مجلس 
افغانستان شده است؛ طرحی  از  این کشور  نیروهای 
که عماًل در مخالفت با برنامۀ خروج نیروهای خارجی 
از کشور می تواند قرار داشته باشد. امریکا پیش از این 
اعالم کرده بود که نیروهایش را مطابِق جدول زمانی، 
این  کرد.  خواهد  بیرون  افغانستان  از   20۱۴ سال  در 
پنیتا  لیون  که  می گیرد  صورت  حالی  در  درخواست 
وزیر دفاع امریکا، بر حضور بخشی از نیروهای این 
کشور حتا پس از سال 20۱۴ در افغانستان تأکید کرده 
است. این مقام ارشد امنیتی امریکا به این باور است 
از  افغانستان  و  منطقه  در  تروریسم  تهدید  هنوز  که 
میان نرفته و می تواند امنیت جهانی را ـ که در ده سال 
اخیر با هزینه های هنگفت برای مهار کردِن گروه های 

تروریستی صورت گرفته ـ به مخاطره اندازد. 
در همین حال، آقای پنیتا دو هدف دیگر را نیز برای 

افغانستان  در  امریکایی  سربازان  از  بخشی  حضور 
نیروهای  آموزش  نخست،  است:  کرده  تعریف 
هدف  یک  عنوان  به  حاضر  حال  در  که  افغانستان 
از  باشد؛ و دوم، حمایت  استراتژیک می تواند مطرح 

منافع امریکا در منطقه و افغانستان. 

اکنون پرسش این جاست که چرا میان سنا و مقام های 
کاخ سفید در مورد جدول زمانِی خروج از افغانستان، 
چنین دوگانه گِی نظر و آرا ظهور کرده است؟ آیا سنای 

امریکا می خواهد این پیام را به کاخ سفید و پنتاگون 
کشور  این  نظامی  دوام دار  حضور  که  کند  منتقل 
دیگر توجیهی ندارد و افکار عمومی امریکا از چنین 
درخواستی،  چنین  شاید  نمی کند؟  حمایت  برنامه یي 
حاضر  حال  در  که  باشد  مشکالتی  از  ناشی  عمدتًا 
امریکا با آن ها دست وپنجه نرم می کند. مشکالتی نظیر 
افت اقتصادی، افزایش میزان بی کاری و صدمه دیدِن 

حیثیت جهانی امریکا به عنوان یک ابرقدرت. 
طوالنی شدن جنگ با تروریسم بدون شک پیامدهای 
خواسته و ناخواسته یی را بر طراحاِن آن تحمیل کرده 
است. امریکا زمانی که وارد کارزار مبارزه با تروریسم 
شد، از کوتاه بودِن این جنگ سخن می گفت. امریکا 
سمِت  به  زمان  آن  در  را  عمومی  افکار  دلیل  این  به 
خود معطوف کرد که از یک سو هنوز زخم حمالت 
از  بود و  نیافته  التیام  اذهان عمومی  یازده سپتمبر در 
طرف دیگر، زمام داران سابق کاخ سفید، مدعی بودند 
که به زودی و به سرعت انتقامِ خود را از القاعده در هر 

کجای جهان که باشد، خواهند گرفت. 
با  افغانستان  در  گذشته  سال  ده  از  بیشتر  تجربۀ  اما 
حضور صدهاهزار نیروی خارجی، نشان داد که جنگ 
گمان  سفید  کاخ  زمام داران  که  آن گونه  تروریسم  با 
خالف  بر  جنگ  این  است.  نبوده  ساده  می کردند، 
چنان  امریکا،  نظامی  استراتژیست های  تخمین های 
افغانستان  زمان بَر شد که به گفتۀ برخی تحلیل گران، 
را به ویتنام دوم برای امریکا تبدیل کرد. زمان بر شدِن 

افکار  با هزینه های هنگفت آن، میزان حمایت  جنگ 
عمومی را در امریکا و بیشتر کشورهای غربی به شدت 
تضعیف کرد. این مسأله...       ادامه صفحه 6

د ولسمشر ویاند:

روسیه د اوسېدو لپاره بالکونه جوړوي

په  روسیه  چې  وایي،  چارواکي  ماڼۍ  ولسمشرۍ  د 
افغانستان کې د اوسېدو د کورونو لپاره بالکونه جوړوي، 
د کورونو د کمښت ستونزه  اوسېدو  د  په هېواد کې  څو 

حل شي.
ماندګار ورځپاڼې سره  له  ایمل فیضي  ویاند  د ولسمشر 
ولسمشر دوروستي  ته  وویل، چې روسیې  په مرکه کې 
سفر پر مهال د دواړو هېوادونو مشرانو ژمنه کړې وه چې 
د روسیېـ  افغانستان ترمنځ به د سوداګریزو او اقتصادي 

اړیکو د پراختیا لپاره یو کمېسیون جوړ شي.
هغه وویل، دغه کمېسیون څه وخت وړاندې جوړ شو چې 
عبدالهادي  وزیر  اقتصاد  د  مشر  یې  خوا  له  افغانستان  د 
مرستیال  انرژۍ  د  یې  لوري  له  روسیې  د  او  ارغندیوال 
کمېسیون  دې  وړاندې  وخت  څه   او  لري  غاړه  پر  وزیر 

یوه غونډه هم وکړه.
خوا  له  روسیې  د  کمېسیون  یاد  د  وینا،  په  نوموړي  د 
عملي  د  اړه  په  چارو  د  کمېسیون  دې  د  ته  کابل  مشر 

ګامونو د اخیستو لپاره کابل ته سفر کړی 
و او له اقتصاد وزارت سره یې د کابل دکور 
کابل  په  ګډه،  په  سره  پروژې  له  جوړولو 
هم  تړون  یو  جوړولو  د  کورونو  د  یې  کې 

السلیک کړ.
سره  پالوي  دغه  له  وویل،  فیضي  ښاغلي 
چې  وویل،  کې  لیدنه  په  کرزي  ولسمشر 
خپلې  سره  روسیې  له  غواړي  افغانستان 
له  چې  دی  لېواله  او  کړي  پراخې  اړیکې 
روسیې سره ستراتېژیکې همکارۍ ولري؛ 
خو دا یې رد کړه چې ګواکې ولسمشر دې 
له روسیې سره د ستراتېژیک تړون او سند 

خبره کړې وي.
هېواد  ستر  یو  کې  سیمه  په  روسیه  کړه،  زیاته  نوموړي 
هم  او  سیمې  د  هم  سیاست  بهرنی  افغانستان  د  او  دی 
د نړۍ له هېوادونو سره د دوستانه او ښو اړیکو غوښتنه 

کوي او په همدې اړیکو استوار دی.
او د  افغانستان له ګاونډیو  هغه وایي، هیله من دي چې 
ښو  د  او  ولري  اړیکې  ښې  سره  هېوادونو  نورو  له  سیمو 

اړیکو غوښتونکي دي.
په  هېوادونو  دغسې  د  تل  دوی  وایي،  ویاند  ولسمشر  د 
اړه، لکه ایران او امریکا چې خپل منځ کې ستونزې لري، 
غواړو چې افغانستان ورته د جګړې اوتشنج ډګر نه وي 

بلکې د همکارۍ ډګر وي.
ایمل فیضي زیاتوي، چې د همدې سیاست په لړ کې له 

روسیې سره هم ښې اړیکې غواړي.
د هغه په خبره، د ولسمشرکرزي...         ادامه صفحه 6 w
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فرماندۀ پولیس تخار 
خبرنگاران را تهديد می کند

تخار  پولیس  فرمانده  توسط  تهدیدشدن  از  خبرنگاران 
شاکی هستند.

مشکل میان روزنامه نگاران، با خیرمحمد تیمور مشهور به 
»چریک« فرمانده پولیس تخار، زمانی آغاز شد که محمد 
که  کرد  ادعا  کلفگان  ولسوالی  باشنده گان  از  یکی  داوود 
دستیار پیشین آقای تیمور، زن وی را ربوده، پس از تجاوز 

به وی، او را به زور به نکاح خود درآورده است.
رسانه ها،  با  گفت وگو  در  دیگری،  مرد  دیگر،  سوی  از 
تیمور،  خیرمحمد  برادرزادۀ  حمزه  توسط  که  کرده  ادعا 
اما  وی،  گفتۀ  به  و  کرده  فرار  و  کشته  را  برادرش  تقی 
فرمانده پولیس تخار، از تعقیب و گرفتاری متهم خودداری 

می کند.
نشست  در  افغانستان  شمال شرق  حوزۀ  روزنامه نگاران 
فوق العاده یی، افزایش تهدیدها بر خود را در موقعیت های 
عدم  و  تحقیر  و  توهین  از  و  بی پیشنه خوانده  کاری شان، 
نیز  تخار،  پولیس  فرمانده  سوی  از  موقع،  به  اطالع دهی 
گالیه کرده، با نوشتن  یک نامۀ سرگشاده به رییس جمهور 

افغانستان، خواهان رسیدگی به مشکل های شان شدند.
سید یاسین دهزاد، رییس اتحادیۀ ملی خبرنگاران می گوید: 
»زمانی که خبرنگاران برای گرفتن جزییات این روی دادها 
به دفتر فرماندهی پولیس تخار...            ادامه صفحه 6

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ريفورم سیاسی و 

ايجاد صلح پايدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 

و نزدیک شدن سال ۱3۹3 / 20۱۴ 
بین المللی  نیروهای  زمان خروج 

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

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

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

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

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

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330

مقام های کشور در حالی که به صورت رسمی از خروج نیروهای خارجی استقبال می کنند، 
ولی چندان به آینده امیدوار به نظر نمی رسند. شاید آنان به گونة رسمی و در برابر مردم، از 

چالش های سال های آینده سخن نگویند؛ ولی برخی دغدغه های آنان که در پشت درهای بسته 
هر از گاهی مطرح می شود، گاهی به بیرون درز می کند و نشان می دهد که با نزدیک شدن به 

سال 2014، این مقام ها نیز نگرانی های خاص خود را دارند

خروج زودهنگام
و سرنوشت مبهم افغانستان


