
اتحادیۀ صنعت کاران افغانستان می گوید در صورتی که 
عامالن قتل پسر یک تاجر در هرات مجازات نشوند، 
صنعت کاران در سراسر افغانستان دست به اعتصاب 

خواهند زد.
وزارت داخله افغانستان گفته است به استثنای یک تن 
تمامی عامالن این قضیه بازداشت شده اند. خانواده این 
تا زمانی که عامالن قضیه مجازات  کودک گفته است 

نشود، جسد قربانی را دفن نخواهد کرد.
پسر هشت ساله این تاجر حدود یک ماه پیش ربود 
شد، اما با وجودی که این تاجر حدود 90 هزار دالر به 
اختطاف کننده گان برای رهایی پسرش پرداخت؛ ولی 

باالخره پسرش توسط آدمربایان کشته شد.
کاران  صنعت  اتحادیه  رییس  صافی،  عبدالجبار 
این قضیه  به عامالن  افغانستان روز شنبه گفت: »اگر 
اشد مجازات در نظر گرفته نشود، ما در تمام افغانستان 
تمام فابریکه ها را مسدود می کنیم و حمایت مطلق خود 

را از صنعت کاران و مردم هرات اعالم می کنیم«.

تاجران و سرمایه گذاران هرات روز شنبه 14 دلو 1391 
اعتصاب کاری اعالم کردند و به کار خود نرفتند. شهر 
گسترده  اعتراض  های  شاهد  روز  دومین  برای  هرات 
بود. همه معترضان می گفتند که در رابطه به این قضیه 

خواهان عدالت هستند.
قضایی  و  عدلی  مقام های  از  کرزی  رییس جمهور 
برای  را  مجازات  اشد  تا  است  خواسته  افغانستان 
عامالن این قضیه در نظر...              ادامه صفحه 6
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رمز آزاد کردِن نیروهای واقعی آن است که هدف های هیجان آوری برای خود قرار 
دهید که حقیقتاٌ نیروی خالقه را در شما زنده کند و محرک شور و شوق باشد.
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تالش برای اکثریت جلوه دادن 
یک قوم

          حشمت رادفر
اگرچه در گزارش سال 2013 سازمان گزارشگران بدون 
 2012 سال  در  افغانستان  رسانه های  وضعیت  از  مرز 
میالدی ابراز خوشبینی شده است، اما به نظر می رسد 
به جامعۀ  به عمق قضایای مربوط  این گزارش  که در 

خبرنگاری افغانستان پرداخته نشده است. 
دست کم در ماه های آخر سال 2012 میالدی حداقل 4 
مورد خشونت از جانب...                ادامه صفحه 6

پروژه هایی که  به  ما  مالی  کمک های  اگر  که  می گوید  امریکا 
در حکومت  مقام ها  و  نرسد  مصرف  به  شده،  گرفته  نظر  در 
افغانستان هم نتوانند جلو فساد را بگیرند، ایاالت متحدۀ امریکا 

آمادۀ قطع کمک های توسعه  یی خود به افغانستان است.
انکشاف  ادارۀ  در  پاکستان  و  افغانستان  امور  آمر  الکس تیر 
چاپ   )  Trustlaw( ترست ال  نشریۀ  به  امریکا  بین المللی 
چالش های  به  معامله  در  افغان  رهبران  است،  گفته  انگلستان 
انکشافی باید کاماًل متعهد باشند، نه بخاطر اینکه ما می گوییم 
جلو فساد را بگیرید، یا ما می گوییم از این منابع در راه درست 
استفاده شود، بلکه به خاطر آن که آنها نیز باور دارند که این 

راه و طریقه موفقیت است.
الکس تیر که با یک گروپی از...                  ادامه صفحه 6

د  کې  لندن  په  کرزی  ولسمشر  چې  کې  حال  داسې  په 
اړخیزه  درې  په  منځ  تر  برېتانیې  او  پاکستان  افغانستان، 
یوشمېر  تللی،  ته  برېتانیې  لپاره  ګډون  د  کې  ناسته 
شننونکي وایي، تر هغې چې د پاکستان غوښتنې ونه منل 

شي او ورته قناعت بښوونکي ونډه ورنه کړل شي؛ نو دغه 
هېواد به د سولې په برخه کې رښتینې مرسته ونه کړي.

ورځپاڼې  ماندګار  بلخي  عالمي  غړي  جرګې  ولسي  د 
په  اړخیزه غونډه  لومړۍ درې  لړۍ  د دې  وویل، چې  ته 

افغانستان،  د  لندن کې  په  دا  او  وه  کابل کې جوړه شوې 
پاکستان او برېټانیې دویمه درې اړخیزه ناسته ده.

هغه وایي، له هند او افغانستان سره د امریکا د ستراتېژیک 
تړون له السلیکېدو وروسته امریکا هڅه کوله، چې د دې 
دریو هېوادونو تر منځ یانې د افغانستان، پاکستان او هند 

ترمنځ شته ستونزې راکمې او همغږي په کې پیدا کړي.
منځ  تر  پاکستان  او  افغانستان  د  امریکا  چې  زیاتوي،  خو 
پر  پاکستان  د  کې  ختمولو  او  راکمولو  په  ستونزو  شته  د 
وړاندې پاتې راغله؛ بلکې پاکستان پر امریکا الر وتړله او 

دواړو هېوادونو یو بل ته خبرداري ورکړل. 
دی وایي، چې امریکا د پاکستان پر وړاندې عقب نشیني 

وکړه او دغه کار یې برېتانیې ته پرېښود.
د ښاغلي بلخي په خبره، دا چې برېتاینه له پاکستان سره 
اقتصادي،  اړیکې  ښې  راهیسې  پیدایښت  د  هېواد  دې  د 
دې  له  چې  غواړي  لري؛  اړیکې  استخباراتي  او  سیاسي 
اړیکو او روابطو نه په ګټنې سره د افغانستان او پاکستان 

ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
هغه وایي، د دې درې اړخیزې ناستې یوه اجنډا دا ده چې 
برېتانیه به پاکستان وهڅوي، چې...         ادامه صفحه 6
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هشدار یک مقام امریکایی:
اگر با فساد مبارزه نشود

کمک هـا قطع می شـود
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صفحه 6

د لندن ناستې خطرناک پیغام

وحید مژده: سري نگهداشتن 
هويت سبب نگراني مردم 

شده و در حقیقت حكومت با 
اين پنهان كاري مي خواهد 

بعضي اقوام را بیشتر و برخی 
ديگر را كمتر جلوه دهد.

اين پنهان كاري براي كشوری 
مانند افغانستان مي تواند بسیار 
خطرناك باشد، بنابراين بايد 

جلو اين اقدام گرفته شود.
نايت منشی مجلس: حلقات 
معین در تالش هستند كه 
اين گونه  مسايل در سطح 

كالن ملي مطرح نشوند.



به خوبی  که  بود  قرینۀ کوچکی  بلخ  نشست 
نشان داد اگر رهبران جهادی و شخصیت های 
ملی بخواهند به ساده  گی می توانند که بسیجی 
وجود  به   1393 سال  انتخابات  تا  را  ملی 
می نماید  جدی  آن جا  از  برنامه  این  بیاورند. 
که استاد عطامحمد نور در مالقاتش با سران 
جبهۀ ملی به صورت واضح از نگرانی هایش 
در انتخابات یاد کرد و بیان داشت که این گونه 
نشست ها را ادامه خواهند داد تا به یک جریان 
قانون شکنی های حکومت  بازدارندۀ  و  مقتدر 
مبدل گردد. چنان که سران جبهۀ ملی و استاد 
مورد مشخص  بر چهار  اعالمیه یی،  عطا طی 

تأکید داشتند.
انتخابات شفاف و عادالنه  برگزاری یک   -1

که حکومت همواره از آن طفره می رود.
2- دست کشیدن از پروسه یی به نام صلح که 
پیوسته باعث امتیازدهی به طالبان شده است.

3-  محکوم کردن اتهامات حکومت مبنی بر 
بدنام ساختن چهره های ملی و جهادی.

4-  ارایۀ تضمین به خاطر توانایی های نیروهای 
امنیتی که قرار است جاگزین نیروهای خارجی 

گردند.  
هم  دیگری  مسایل  موارد،  این  بر  افزون 
آینده  برنامه های  در  بی تردید  که  دارد  وجود 
- اگر چتر این نشست ها گسترش بیابد و با 
گروه های دیگری هم به تفاهم برسند - خط 
تشکیل  را  جریان  این  سیاسِی  مبارزۀ  مشی 

خواهد داد.
خوش بینانه باید گفت که تمام این خواسته ها، 
و  احزاب  اکثر  و  مردمی  است  خواسته های 
مشترکی  خواسته های  اپوزیسیون،  گروه های 
این  که  است  محتمل  بسیار  بنابراین،  دارند. 
چتر، گسترده شود و تفاهم کالنی را در سطح 

ملی به وجود بیاورد.
ادامه  این نشست ها هنوز  به نظر می رسد که 
از  استاد عطامحمد نور پس  دارد، طوری که 
اسالمی  نیز  جمعیت  سران  با  بلخ،  نشست 
مالقات هاست  همین  و  است  کرده  مالقات 
نگران  را  همراهش  تیم  و  رییس جمهور  که 
است  مشهود  آن جا  از  نگرانی  این  می سازد. 
که درست پس از نشست بلخ، جناب رییس 
جمهور ناگهان موضع گرفته و فرموده است 
که بیگانه ها با ایجاد دسیسه و توطیه، در پی 
هستند.  خود  سود  به  صلح  پروسۀ  مصادرۀ 
تالش   نوع  هر  که  است  گفته  هم چنان  او 
دولت  مجرای  از  باید  طالبان،  با  صلح  براي 

افغانستان صورت گیرد. 
بیگانه ها،  این  از  او  منظور  که  می رود  گمان 
باشد  ایتالف ملی  دقیقًا سران حزب جبهه و 
فرانسه،  کشور  دعوت  به  این،  بر  قبل  که 
کشور  آن  عازم  صلح  گفت وگوهای  پیرامون 
دالیلی  به  کنون، حکومت  تا  اما  بودند.  شده 
موضع خودش را در آن باره اعالم نکرده بود.

اکنون که احتمال بسیج مخالفان سیاسِی آقای 
به  خود  دالیل  این  است،  شده  بیشتر  کرزی 

خود روشن می شود.
را  کسانی  کرزی  آقای  که  این جاست  جالب 
بیگانه می خواند که آنان عمر خود را صرف 
و  کرده اند  افغانستان  مردم  دشمنان  با  مبارزه 
دشمناِن  به  رسمیت بخشی  مخالف  همواره 
اند. در حالی که آقای کرزی  بوده  این مردم 
این  کرده اند.  عمل  برعکس  همراهانش  و 
داوری باشد برای مردم افغانستان، تا خودشان 

تشخیص دهند که بیگانه  گان کی هایند.
دیگری  دلیل  کرزی  آقای  موضع گیری  اما 
سران  بسیج  از  به شدت  او  این که  جز  ندارد 

زیرا  دارد.  هراس  جهادی  و  ملی  رهبران  و 
به  نسبت  را  واکنش هایی  نیز  این  بر  قبل  او 
گونۀ  به  بود.  داده  نشان  جمع آمد ها  این گونه 
به  ملی  که جبهۀ  زمانی  قبل؛  مثال چند سال 
رهبری استاد شهید تأسیس شد، آقای کرزی 
توطیه  به  را  برافروخته گردید و همه  شدیداً 
علیِه خود متهم کرد که حتا نام معاونش، آقای 

احمد ضیا مسعود در آن توطیه شامل بود.
او دریافته است که به محض بسیج سران و 
شخصیت های ملی و جهادی، بدیل حکومِت 
آقای  این، سبب حذف  و  می شود  او ساخته 
کرزی از صحنۀ سیاسی کشور خواهد گردید. 
بی گمان که دلهره و هراِس او به جاست ولي 
و  سران  چرا  نمی کند  که  درک  سوگ مندانه 

شخصیت های ملی گرد هم می آیند.
پیوسته،  قانون شکنی های  که  نیست  تردیدی 
افغانستان، هدر  رسمیت بخشی دشمنان مردم 
گسترده ساختن  طالیی،  فرصت های  دادِن 
را  جمع آمدها  این  موجبات  و...  ناامنی ها 
می نماید  هم  به جا  بسیار  و  می دهند  تشکیل 
آقای  یکه تازی های  این همه  جلِو  نیرویی،  که 
کرزی  جناب  متاسفانه  اما  بگیرد.  را  کرزی 
افغانستاِن تحت رهبرِی  هنوز قبول ندارد که 
این  که  می رود  و  است  خورده  شکست  او 

کشور را به منجالب فاجعه پرتاب کند.
به همین سبب است که وقتي رهبران جهادی 
برای نجات افغانستان راهکارها یي را تدارک 
می بینند، آقای کرزی گمان می برد که توطیه  و 

برنامه یی برای حذِف او در راه است.
این  که  می نمایاند  موضع گیری  این گونه 
دسایسی  همواره  که  است  کرزی  آقای  خودِ 
شکل گیرِی  فراراه  گوناگون،  عناوین  زیر  را 
می چیند.  و  چیده  قدرت مند  اپوزیسیون  یک 
او به خاطر حفظ قدرت حاضر است که سی 
این  و  شود  قربانی  افغانستانی  انسان  میلیون 
کشور دوباره به سوی فاجعه رهنمون گردد، 
آقای کرزی  باالی چشم  که  نگوید  اما کسی 

ابروست!
از  کرزی  آقای  هراس  که  می رسد  نظر  به 
و  ملی  شخصیت های  تفاهم  و  جمع آمد 
سیاسِی کشور هر روز گسترش می یابد و او 
بیش از پیش، در پی توطیه و خنثا کردِن این 
این رو  از  می برآید.  نشست ها  و  همگرایي ها 
بسیار الزم می نماید که رهبران و شخصیت های 
ملی، متوجه دسیسه های حکومت باشند. زیرا 
در حال حاضر چشم امید همۀ مردم به سوی 
آن هاست و برنامه های حکومت ممکن است 
یک سان  خاک  با  را  مردم  آرزوی  لحظه  هر 

کند.
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منوچهر

کـرزی و هراس از تفاهم 
رهبران سیاسی

 

گزارش تازۀ دیدبان حقوق بشر به موارد جدِی نقض حقوق بشر 
در نود کشور جهان اختصاص یافته، ولی در این میان افغانستان 
موقعیتي ویژه دارد؛ موقعیتی که نشان می دهد هنوز دسترسی به 
پرچالش ترین  از  یکی  کشور،  برای شهروندان  اساسی  حقوق 
مسایل می تواند به شمار رود. در این گزارش به موارد مشخصی 
که نقض صریح حقوق شهروندان افغانستان پنداشته می شود، 
اشاره شده و فساد، ضعف حاکمیِت قانون،حکومت دارِی بد و 
سیاست ها و عملکردهای سوءاستفاده جویانه، به عنوان عوامل 
شده اند.  خوانده  کشور  در  بشری  حقوق  بد  وضعیت  اصلِی 
این ها همه می توانند به این معنا باشند که دولت افغانستان به 
اساسی ترین وظایِف خود در قبال شهروندان، ظرف یک دهۀ 
دسترسی  عرصۀ  در  حداقل  نتوانسته  و  نکرده  توجه  گذشته 
شهروندان به حقوق اساسی آن ها، فعالیت قابل توجهی را از 

خود نشان دهد. 
وقتی از حکومت دارِی بد، عدم حاکمیت قانون و فساد به عنوان 
اصلی ترین عوامل نقض حقوِق بشر نام گرفته می شود، معنایي 
با  دولتی  افغانستان،  دولت  که  باشد  داشته  نمی تواند  این  جز 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  بازدهی در عرصه های  کم ترین 
بر  حاکم  حقوقی  ساختار  در  که  نکنیم  فراموش  است.  بوده 
جهان، حقوق بشر با عدالت پیوند تنگاتنگ داشته و هرجا که از 
نقض حقوق بشر سخن گفته می شود، در آن جا می توان از عدم 
برقرارِی عدالت نیز سخن گفت. بی جهت نیست که یکی از 
ساختارهای مورد انتقاد در گزارش دیدبان حقوق بشر، نهادهای 
عدلی و قضایی کشور اند؛ نهادهایي که وظیفۀ تامین حاکمیت 
بیشترین  با  قانون شکن  نهادهای  به  ولی خود  دارند،  را  قانون 

موارد فساد تبدیل شده اند. 
است.  بوده  در کشور  مفاهیم چالش زا  از  بشر همواره  حقوق 
سال های  در  دینی  متون  از  متفاوت  خوانش های  با  برخی ها 
گذشته تالش ورزیده اند که مفهوم حقوق بشر را یک مفهوم 
غربی عنوان کنند و از این طریق برای عملکردهای غیربشرِی 
مساله،  به  رویکردی  چنین  که  حالی  در  بیابند.  توجیه  خود 

می تواند کل ساختار فکری و ارزشِی آن ها را زیر سوال ببرد. 
قابل  منظری  چنین  از  بشر،  حقوق  مفهوم  با  طالبان  برخورد 
تأمل است و در گزارش دیدبان حقوق بشر نیز عملکرد این 
گروه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. گروه طالبان در این 
گزارش به موارد متعدد جرم و جنایت علیه شهروندان کشور 
این  تاریخی در  پیشینۀ  اتهام ها بدون  این  متهم شده است که 
گروه هم نیست. طالبان حتا در زمان حاکمیِت خود به نقض 
آشکار حقوق شهروندان می پرداختند و دولت آن ها چیزی نبود 
جز نظامی که رعب و وحشت را در میان شهروندان می پراکند. 
برخورد طالبان با زنان از ظالمانه ترین انواع خشونت ها و جرایم 

ضد بشری شناخته می شود. 
از  برخی  در  حتا  دینی  متون  از  طالباني  قرایت  و  خوانش 
سیاسِی  برخوردهای  است.  یافته  نفوذ  هم  کشور  دولت مرداِن 
از مجرای  افغانستان،  بین المللی  با متحدان  برخی دولت مردان 
قرایت های دینی ترویج می یابد و به این شکل تالش صورت 
می گیرد که رابطۀ افغانستان با جهان مخدوش ساخته شود. دولت 
دچار  وقتی  خود  سیاسِی  چانه زنی های  در  همواره  افغانستان 
کمبود ادلۀ منطقی شده است، با استفادۀ ابزاری از ارزش های 
دینی، سعی کرده جامعه را فریب دهد و مردم را وارد بازی های 

سیاسِی خود کند.
دولت افغانستان در عرصۀ تامین عدالت سیاسی و اجتماعی، 
ناکام بوده و حتا جناح های متحد با خود را نیز نتوانسته راضی 
نگه دارد. وقتی یک بار دیگر به زدوبندهای سیاسی آقای کرزی 
چه  که  می بینیم  شویم،  دقیق   2009 سال  انتخابات  آستانۀ  در 
حرکت های غیراخالقی صورت داده شد تا توازن سیاسی در 
کشور برهم بخورد. شاید برخی ها ایراد بگیرند که این موضوع 
با موارد نقض حقوق بشر چه رابطه یي دارد؟ اما وقتی به مجموع 
قضایایي که در آن سال اتفاق افتاد، دقت شود، آن گاه ربط وثیِق 

آن با نقض حقوق بشر به خوبی فهمیده می شود.
رابطه  با سرنوشت سیاسی کشور  که  انتخابات  در  تقلب  آیا   
و  مالی  تطمیع  که  ابزارها  اخالقی ترین  غیر  با  آن هم  داشت، 
فشارهای سیاسی از رایج ترین شیوه های آن بود، بخشی از نقض 

حقوق بشر در کشور نمی تواند باشد؟ 
بدون شک اگر تحوالت کشور سیر طبیعی و قانونِی خود را 
می پیمود، امروز این همه مشکالت در کشور وجود نمی داشت و 
انتقادهای متعدد به آدرس دولت و نظام، از نهادها و سازمان های 
گوناگوِن جهانی صادر نمی شد. حکومت افغانستان مجری نقض 
سیستماتیِک حقوق بشر در افغانستان است و از این واقعیِت تلخ 

نمی توان به هیچ صورت انکار ورزید. 

حكومت؛
مجری نقض سیستماتیِک 
حقوق بشر در افغانستان!

به نظر می رسد که هراس آقای کرزی 
از جمع آمد و تفاهم شخصیت های 
ملی و سیاسِی کشور هر روز 
گسترش می یابد و او بیش از پیش، 
در پی توطیه و خنثا کردِن این 
همگرایي ها و نشست ها می برآید. 
از این رو بسیار الزم می نماید که 
رهبران و شخصیت های ملی، متوجه 
دسیسه های حکومت باشند. زیرا در 
حال حاضر چشم امید همة مردم به 
سوی آن هاست و برنامه های حکومت 
ممکن است هر لحظه آرزوی مردم را 
با خاک یک سان کند



حمالت  به  است  مجبور  کشور  این  امریکا،  دفاع  وزیر  گفته  به 
هواپیماهای بدون سرنشین علیه شبه نظامیان القاعده در پاکستان و 
دیگر کشورها ادامه دهد تا از یک حمله تروریستی دیگر به امریکا 

جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشتار شبه نظامیان القاعده در پاکستان 
، یمن و سومالیا با هواپیماهای بدون سرنشین، انتقادهای بسیاری را 
از سوی گروه های حقوق بشری و برخی از متحدین امریکا به همراه 
داشته است اما لیون پنیتا، وزیر دفاع امریکا مدعی است که این اقدام 

واشنگتن موثر بوده است.
پنیتا در مصاحبه یی با خبرگزاری فرانسه در پاسخ به این سوال که 
طی  باید  )سیا(  امریکا  اطالعات  سازمان  هدفمند«  »کشتارهای  آیا 
سال های آتی کاهش یابد یا خیر؟ گفت: از زمان وقوع حمالت 11 
سپتامبر 2001، ادامه این حمالت با هواپیماهای بدون سرنشین به 

مدت بیش از یک دهه یک ضرورت و احتیاج محسوب می شد.
پنیتا گفت: به نظر من این بستگی به ماهیت تهدیدی دارد که ما با آن 
روبرو هستیم، ما در جنگیم. ما در جنگ با تروریسم هستیم، از 11 
سپتامبر 2001 در این جنگ بوده ایم. تمام هدف ما از این عملیات ها 
معطوف به کسانی بود که به امریکا حمله کرده و باعث کشته شدن 
در  تن  نیویورک و همچنین 200  در  بی گناه  مردم  از  تن  سه هزار 
ساختمان پنتاگون شده بودند. گمان می کنم که ما این مسئولیت را 
این  که  افرادی  پیگیری  برای  داریم  که  تکنولوژی  هر  از  که  داریم 
حمله را ترتیب دادند و قصد دارند حمالت خود را در این کشور 

ادامه دهند، استفاده کنیم.
تلفات  نامعلومی  تعداد  سیا  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت 
کشتارهای  انجام  به  را  واشنگتن  و  گذاشته  برجای  غیرنظامی 
غیرقانونی بدون نظارت واقعی دادگاه ها یا قانون گذاران متهم کرده 

است.
تاکید  عملیات ها  این  مرتب  بررسی  بر ضرورت  اگرچه  پنیتا  لئون 
کرد اما نگفت که آیا تمایل دارد روند استفاده از هواپیماهای بدون 

سرنشین سیا را به جنگ نظامی تغییر دهد یا خیر.
برخی از منتقدان از مقامات ارتش امریکا خواسته اند تا در خصوص 
هر یک از حمالت هواپیماهای بدون سرنشین گزارشی ارائه دهند.
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کلینتون هنگام خداحافظی از وزارت خارجۀ امریکا:

در دوره یی بسیار پیچیده و خطرناک 
زنده گی می کنیم

مقام  از  رسمًا  کلینتون  هیالری 
امریکا  خارجه  امور  وزارت 
از  پس  کری  و جان  کرد  استعفا 
ادای سوگند جانشین وی در این 

مقام شد.
به  خطاب  کلینتون  هیالری 
در  وزارتخانه  این  کارکنان 
خود  خداحافظی  سخنرانی 
جهانی  می دانم  من  کرد:  تصریح 
در  یکم  و  بیست  قرن  در  ما  که 
حال کمک به پیدایش آن هستیم 
رو  پیش  سخت تری  روزهای 

خواهد داشت.
اینجا  که  امروز  اما  افزود:  وی 
سال  چهار  نسبت  به  ایستاده ام 

پیش خوش بین تر هستم.
ادای  از  پس  کلینتون  استعفای 
سوگند جان کری ، جانشین وی 

طی یک مراسم خصوصی قطعی شد.
جان کری پیشتر به عنوان سناتور ایالت ماساچوست 
ریاست  کاندیدای   2004 سال  در  و  کرده  خدمت 

جمهوری از حزب دموکرات امریکا بود.
باراک  به  را  خود  استعفای  نامه  جمعه  روز  کلینتون 
اوباما، رییس جمهور امریکا داد و پس از آن وزارت 

امور خارجه امریکا را ترک کرد.
کلینتون در نامه خود از اوباما به خاطر دادن فرصت 
به وی به منظور خدمت در دولت امریکا تشکر کرد و 

گفت: بودن در کابینه وی یک افتخار بوده است.
وی در استعفانامه اش گفته بیش از پیش درباره قدرت 
امریکا برای رهبری جهان و توانایی بالقوه  این کشور 

برای تاثیرگذاری مثبت اطمینان دارد.
انتقاد از وی  این در حالی است که کلینتون به رغم 
سال  سپتامبر   11 تروریستی  حمله  حادثه  سبب  به 
جاری به کنسولگری امریکا در شهر بنغازی یکی از 

محبوب ترین چهره های عرصه سیاست امریکا است.
خارجه  امور  وزارت  بر  کلینتون  تصدی  آخر  روز 

امریکا همزمان حمله تروریستی به سفارت امریکا در 
ترکیه همراه شد.

کارکنان  به  خود  خداحافظی  سخنرانی  در  کلینتون 
وزارت امور خارجه امریکا گفت: همانطور که امروز 
در سفارتخانه خود در انقره شاهد بودیم در یک دوره 
بسیار پیچیده و خطرناک زندگی می کنیم. وی تاکید 
یادآوری  ترکیه  در  امریکا  سفارت  به  حمله  که  کرد 
که  است  جهانی  روزه   هر  تهدیدهای  هشیارکننده  

جانشین وی پیش رو خواهد داشت.
وی خاطرنشان ساخت که با سفیر امریکا در ترکیه و 

با همتای ترک خود گفت وگو کرده است.
هیالری کلینتون در سخنرانی مراسم تودیع و واپسین 

روز وزارت اش گفت جهان جایی امن تر است.
طی این چهار سال، وی به 112 کشور سفر کرده و 
درنوردیده  را  کیلومتر  نیم  و  میلیون  یک  به  نزدیک 

است.
نامزدهای  از  یکی  اکنون  امریکا  پیشین  اول  بانوی 
محتمل برای انتخابات ریاست جمهوری سال 201۶ 

به شمار می رود.

مقام  در  گفت  کلینتون  خانم 
وزیر  هفتمین  و  شصت 
این  هدایت  امریکا،  خارجه 
تجربه یی  وی  برای  وزارت خانه 
و  شورآفرین  شاخص،  »یگانه، 

چالش برانگیز« بوده است. 
وی به کارمندان وزارت خارجه 
انجام  باهم  که  کاری  به  گفت: 

دادیم بسیار مفتخرم. 
تاکید  کلینتون  خانم  همه  این  با 
وارد  که   2009 سال  از  کرد 
خوش  شده  خارجه  وزارت 

بین تر است.
از  گفت:  کارکنانش  به  کلینتون 
به  هرکدام  یافتیم  فرصت  اینکه 
را  جهان  و  کشورمان  شیوه یی 
و  منصفانه تر  امن تر،  قدرتمند تر، 

بهتر کنیم خوشحال و شاکرم.
مبارزات  در  نامزدی  احتمال  درباره  کلینتون  هیالری 
دیگر سکوت  ریاست جمهوری چهارسال  انتخابات 

کرده است.
وی در مراسم تودیعش گفت برنامه خاصی برای آینده 
ندارد اما قطعا می خواهد با برنامه ریزی درخصوص 

مسائلی که برایش اهمیت دارد تاثیرگذار باشد.
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  به  پنجشنبه  روز  کلینتون 
بگذارم  بیرون  را  پایم  که  لحظه یی  آخرین  تا  گفت: 
وزیر خارجه باقی خواهم ماند. بعد از آن آخر هفته 
را تعطیلم و می توانم به پیشنهاد ها، ایده ها وتقاضاهای 

متفاوتی که دریافت کرده ام فکر کنم.
انجام  با  امریکا  امور خارجه  وزیر  عنوان  به  کلینتون 
سفر به 112 کشور طی 401 روز سفر، رکوردی را به 

نام خود ثبت کرده است.
روز جمعه جان کری تحت مدیریت النا کاگان، قاضی 
دادگاه عالی امریکا مراسم تحلیف خود را با حضور 
همسر، دختر ، برادر و همینطور کارکنان سنای امریکا 

به جا آورد.

پنیتا: 
ادامة حمالت هواپیماهای 

بی سرنشین ضروری است 
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رییس جمهور روسیه: 
با تفسیر عوام پسندانه از 

سکوالریسم مخالفم

سازمان ملل:
نسل کشی مالی را تهدید می کند

جنگ جویان بر یک کمپ ارتش 
پاکستان حمله کردند

در  متحد  ملل  سازمان  فرستاده 
نگرانی  ابراز  با  نسل کشی  با  مبارزه 
تالفی  حمالت  درباره  گزارش ها  از 
این  گفت:  مالی  سربازان  جویانه 
گسترده  و  نظام مند  خشونت های 
یا  جنگی  جنایت  مصداق  می تواند 

نسل کشی قرار گیرد. 
آدام دینگ، فرستاده سازمان ملل در 
مبارزه با نسل کشی در بیانیه یی اعالم 
نیروهایی  ارتش  می رود  گمان  کرد: 
را  آن ها  و  داده  تشکیل  نظامی  شبه 

مسلح کرده تا عرب ها و قوم طوارق را بکشند. 
گزارش ها حاکی از آن است که سربازان مالی که عمدتا از جنوب می آیند غیرنظامیان 
قرار  خود  حمالت  آماج  رو  پیش  شهرهای  در  را  طوارق  قبیله  اهالی  و  عرب 

می دهند.
اتهام ها  از نسل کشی، گفته است  پیشگیری  برای  دینگ، مشاور ویژه سازمان ملل 
و  نیومو  موپتی،  در شهرهای سواره،  افراد  ناپدیدشدن  و  بی رویه  کشتارهای  شامل 

دیگر شهرهای نزدیک به منطقه ای است که جنگ و درگیری در آن ها جریان دارد.
وی افزود: گزارش هایی هم مبنی بر اعدام های صحرایی و غارت اموال عرب ها و 
طوارق ها به دست رسیده است. در حالی که آزادسازی شهرهایی که شورشیان و 
افراطی ها آن را اشغال کرده بودند مایه امیدواری اهالی شمال مالی شده، من عمیقْا 

درباره خطر حمالت تالفی جویانه علیه غیرنظامیان عرب و طوارق نگرانم.
هدف قرار دادن گروه های قومی یا دینی در نبردی مسلحانه - اگر به شکل نظام مند و 

گسترده صورت گیرد - می تواند نسل کشی یا جنایت جنگی به شمار آید.
دینگ هم چنین گفت: ارتش مالی بدون در نظر گرفتن  نژاد یا قومیت مردم مسوول 
حفظ جان همه آنهاست. وی از تصمیم دادگاه بین المللی جنایی برای آغاز تحقیقات 
درباره وضعیت مالی استقبال کرد. پیش از این دادستان عالی دادگاه بین المللی جنایی، 
درباره خشونت های منسوب به ارتش هشدار داده و گفته بود: تمام متهمان به ارتباط 

با این جنایات سنگین در مالی باید مسئولیت اعمال خود را بپذیرند.
ارتش فرانسه از یازدهم جنوری برای متوقف کردن پیش روی شبه نظامیان شورشی 

مداخله نظامی در مالی را آغاز کرد.
آژانس پناهندگان سازمان ملل می گوید از دهم جنوری تاکنون ۷100 غیرنظامی مالی 

را به قصد کشورهای همسایه ترک کرده اند تا از درگیری ها در امان باشند.

رییس جمهوری روسیه اعالم کرد، اگر چه از یک نظام سکوالر 
در روسیه حمایت می کند اما جامعه باید از یک تفسیر ابتدایی و 

عوام پسندانه از سکوالریسم اجتناب کند.
به گزارش خبرگزاری نووستی، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 
روسیه در سخنرانی خود در جمع شورای اسقف ها که روز جمعه 
در مسکو، پایتخت برگزار شد، گفت: البته که ما کشوری سکوالر 
آمیخته  کلیسا  با  ما  زندگی  که  دهیم  اجازه  نمی توانیم  و  هستیم 
شود اما در همین راستا باید از تفسیرهای ابتدایی و عوام پسندانه 

اجتناب کنیم.
احساسات  سنتی،  ارزش های  افزود:  روسیه  رییس جمهوری 
مذهبی و باورهای دینی و حقوق مردم باید توسط قدرت عقیده 

عمومی و قدرت قانون مورد حمایت قرار گیرند.
وی به این موضوع اشاره کرد که با توجه به نیاز ضروری مردم 
به حمایت اخالقی و رهبری دینی، کلیسای ارتودوکس روسیه و 
سایر مذاهب در این کشور باید مسوولیت انجام امور مهم و با 
کودکان،  آموزش  مادران،  و  خانواده ها  از  اهمیت چون حمایت 
جوانان و حل و فصل مشکالت اجتماعی را که ما با آنها مواجه 
هستیم بر عهده بگیرند و روح وطن پرستی را در نیروهای مسلح 

ارتش روسیه تقویت کنند.

نتیجه آن  پاکستان حمله کردند که در  ارتش  به یک کمپ  جنگجویان طالبان روز شنبه 
حداقل 31 نفر کشته شدند. مهاجمان مجهز به سالح اوتومات و نارنجک انداز بودند.

مقامات پاکستان روز گذشته، خبر دادند که جنگجویان به یک کمپ ارتش در شمال غرب 
این کشور حمله کردند. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که در نتیجه حمله 

انتحاری بر یک مسجد شیعیان 23 تن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند.
که  این گروه سال هاست  گرفتند.  بر عهده  را  دو حمله  پاکستانی مسوولیت هر  طالبان 
شورش خونین علیه دولت این کشور به راه انداخته اند و بارها بر اقلیت شیعیان حمله 

کرده اند.
عارف خان وزیر، یک مقام بلندرتبه پولیس گفت که حمله بر کمپ نظامی »سری نورنگ« 
در ایالت خیبر پختونخوا ساعت 3:45 دقیقه بامداد به وقت محلی آغاز شد و ساعت ها 
ادامه یافت. او همچنان افزود که مهاجمان با سالح اوتومات و نارنجک انداز مجهز بودند 

و به نظر می رسد که چند بمبگذار انتحاری نیز در میان آن ها بوده اند.
 طالبان پاکستان گفته اند که به خاطر مرگ دو فرمانده این گروه توسط هواپیمای بدون 
امنیتی  منابع  حال،  همین  در  کردند.  حمله  پاکستان  ارتش  کمپ  به  امریکایی،  سرنشین 
پاکستان گفته اند که حداقل 12 جنگجو، 9 نیروی امنیتی و شماری افراد ملکی در این 
تن  بر  انتحاری  واسکت  شده،  کشته  مهاجم  دو  که  گفت  مقام  یک  شدند.  کشته  حمله 

داشتند.
یک منبع امنیتی افزود که جنگجویان یک خانه را در مجاورت کمپ هدف راکت قرار 

دادند که در نتیجه آن 10 عضو یک خانواده کشته شدند.
خبرگزاری  با  تلیفونی  تماس  یک  در  پاکستان  طالبان  سخنگوی  احسان،  اهلل  احسان 
اسوشیتدپرس، مسوولیت این حمله را بر دوش گرفت و گفت که چهار مهاجم انتحاری به 
این پایگاه حمله کرده اند که سه نفر آنها کشته و یک تن دیگر تا هنوز مقاومت می کند.

توسط  ها  آن  رهبران  از  تن  دو  مرگ  تالفی  به  حمله  این  که  گفت  طالبان  سخنگوی 
هواپیمای بدون سرنشین امریکایی انجام شده است. او گفت: »پاکستان با ایاالت متحده 
در حمالت هواپیماهای بدون سرنشین که فیصل خان و طوفانی، دو فرمانده ارشد ما را 

کشت، همکاری کرده است. حمله بر کمپ برای انتقام گیری انجام شد«.
روز جمعه حمله بر مسجد شیعیان در شهر »هنگو« در همین ایالت به وقوع پیوست که 
در نتیجه آن حداقل 23 تن کشته شدند. میان محمد سعید، رییس پولیس هنگو گفت که 

مهاجم بمب خود را در برابر دروازه ورودی یک مسجد منفجر کرد.
بر اساس آمار »دیده بان حقوق بشر« بیش از 400 شیعه در حمالت هدفمند در سال 2012 

در پاکستان کشته شدند.
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           حامد علمی

تولواک: “آمرصاحب، این رهبران را ما و شما 
شما  باید  نمی آیند.  جور  این ها  می شناسیم. 
قدرت را به شورای قوماندانان انتقال دهید. در 
این زمینه ما با قوماندان صاحب حقانی صحبت 

کرده ایم، سایر برادران نیز هم نظر هستند.”
داشته  یاد  به  اگر  صاحب  “تولواک  مسعود: 
بودیم که  ما در جلسات خویش گفته  باشید، 
در مسایل سیاسی مداخله نمی کنیم، فقط کار 
تعهد  به  من  بنابران  است؛  نظامی  عملیات  ما 
خویش وفادار استم و با وجود این همه وسایل 
دارم،  اختیار  در  که  طیاره  و  تانک  و  نظامی 
کابل  به  و  بود  خواهم  چاریکار  در  آن هم  با 
رهبران  تا  کنید  کوشش  شما  رفت.  نخواهم 
که  می دهم  اطمینان  شما  به  من  و  بیایند  کنار 
هیچ  وطن  و  اسالم  سپاهی  یک  به حیث  من 
به  نمی خواهم.  خود  برای  را  منصبی  و  مقام 
بگویید  برایش  نیز سالم گفته  حقانی صاحب 

که مطمین باشد.”
را  صدایم  خان  “انور  می افزاید  مسعود 
داخل  که  بودم  نگفته  قباًل  آیا  می شنوی؟ 
کابل نمی شویم؟ و هیچ کس نباید داخل کابل 
آیا  بی نظمی می شود.  شود، زیرا هرج ومرج و 
و  بودم  نموده  خودت  با  که  صحبت هایی  از 
را  قوماندانان  شورای  داشتم،  که  پالن هایی  از 

باخبر ساختی؟”
محمد انور جگدلک می گوید: “بلی آمرصاحب، 
همۀ گپ ها را گفتم؛ ولی خواستم تا قوماندانان 
خودشان مستقیمًا این حرف ها را از زبان شما 
بشنوند. دیگر این که تا حال خودم نیز قناعت 
گپ ها  همۀ  که  شد  حاالخوب  بودم.  نکرده 
واضح شد و همین حاال رفته همه را در جریان 
می گذارم. آمرصاحب دیگر چه امر و خدمت 

باشد؟”
رهبران  از  بگویید.  سالم  همه  “به  مسعود: 
اعالن  را  حکومت  زودتر  هرچه  تا  بخواهید 

کنند.”
مسعود به قوماندانان گفت “چند مطلب دیگر 
بگذارم، صدای  میان  در  شما  با  می خواهم  را 
گردید  قطع  مخابره  جریان  می شنوید؟”  مرا 
حرف های  مسعود  با  توانستند  قوماندانان  و 
بیشتري را در میان بگذارند و موضع گیری او 

را راجع به حوادث اخیر روشن تر بسازند.
اعالمیۀ  آن ها  و  شد  تمام  قوماندانان  صحبت 

ذیل را صادر کردند:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
اعالمیۀ شورای سرتاسری قوماندانان و عده یی 

از قوماندانان مهم افغانستان
مجاهدین، مهاجرن و هموطنان گرامی!

همت  و  الهی  لطف  به  دارید،  اطالع  چنان که 
هموطنان،  شما  خیر  دعای  و  مجاهد  برادران 
در  تعیین کننده  و  وسیع  فتوحات  سلسله  یک 
شمال  صفحات  به خصوص  مختلف  جبهات 

افغانستان صورت گرفت که این پیروزی ها سر 
انجام به متالشی شدن رژیم کابل، مساعد شدن 
افغانستان  در  اسالمی  حکومت  تشکیل  زمینۀ 

منجر گردیده است.
این فتوحات در حالی که زمینه را برای تحقق 
مقدس  جهاد  واالی  اهداف  و  شهدا  آرمان 
اسالمِی ما مساعد ساخته است، متاسفانه بنا بر 
بعضی ابهامات نسبت به این تحرکات جهادی 
بین  در  را  نگرانی ها  و  یک سلسله سوءظن ها 
ایجاد  دیگر  محافل  برخی  و  افغانستان  مردم 

نموده است.
دلیل عمدۀ این تشویش ها این بود که اکثراً در 
جریان قضایا قرار نگرفته بودند؛ بدین منظور 
قوماندانان جهادی افغانستان تصمیم گرفتند تا 
به خاطر روشن شدِن حقایق و جریانات اخیر، 
تا مستقیمًا  نمایند  هیاتی را تشکیل و توظیف 
احمدشاه  قهرمان  برادر  با  مخابره  طریق  از 
مسعود تماس گرفته و جریانات را از شخص 
قوماندان ها  ما  بدین سبب  ایشان جویا شوند. 

هر یک:
محاذ  نظامی  معاون  وردک،  رحیم  جنرال  1ـ 

ملی اسالمی افغانستان
قوماندان  تولواک،  اخترمحمد  قوماندان  2ـ 

اتحاد اسالمی در والیت پکتیا
جمعیت  قوماندان  جگدلک،  انور  محمد  3ـ 

اسالمی در سروبی کابل
لوای  آمر  زی،  احمد  افضل  محمد  انجنیر  5ـ 

توحید اتحاد اسالمی افغانستان
5ـ سید حسین انوری، مسوول شورای والیتی 

کابل مربوط حرکت اسالمی افغانستان
در  اسالمی  اتحاد  قوماندان  خان،  موسی  ۶ـ 

والیت میدان
سیدحسین  نمایندۀ  یاری،  سلیمان  ملک  ۷ـ 
قوماندان عمومی حزب  “سید جگرن”  جنرال 

وحدت اسالمی افغانستان
عصر   4 ساعت   13۷1 حمل   29 شنبه  روز 
برادر  با  مخابره  طریق  از  دسته جمعی  به طور 
احمدشاه مسعود در تماس شده و یک سلسله 
اکثر  ذهن های  در  که  را  عمده  پرسش هاي 
با  بود،  گردیده  ایجاد  مهاجرین  و  قوماندان ها 

صراحت با ایشان در میان گذاشتیم.
 از برادر مسعود پرسیدیم:

کیان،  و  دوستم  رشید  با  شما  می گویند  1ـ 
شورای ملی ـ اسالمی را تشکیل داده اید؟

2ـ می گویند شما در آیندۀ افغانستان با افسران 
تشکیل  را  ایتالفی  پرچمی حکومت  و  خلقی 

می دهید؟
3ـ گفته می شود که سایر احزاب جهادی را در 

حکومت آینده شرکت نمی دهید.
بعد از این که برادر احمدشاه مسعود پرسش هاي 
پاسخ سواالت  به  با خونسردی شنیدند،  را  ما 
هرچه  شدن  روشن  به خاطر  ایشان  پرداختند. 
را در جریان دقیق و مفصل  ما  بیشتر مسایل، 
برای  نتیجه  که  دادند  قرار  فتوحات  و  قضایا 
و  نمانده  باقی  تردید  و  پرسش  قابل  هیچ یک 

تحریکات  این  که  شد  حاصل  کامل  اطمینان 
کافۀ  و  اسالم  نفع  به  جهادی  تحرکات  کاماًل 
هیچ گونه  و  بوده  افغانستان  مسلمان  ملت 
و  منطقوی  قومی،  لسانی، گروهی،  انگیزه های 

مذهبی در آن دخیل نمی باشد.
 اینک رؤوس نظریات برادر مسعود را به اطالع 

شما می رسانیم:
متعال  خداوند  که  را  فتوحات  این  همۀ  1ـ 
زحمت کشی  نتیجۀ  ساخته،  مجاهدین  نصیب 
و  بوده  افغانستان  مجاهدین  همۀ  مجاهدت  و 
ما  گرامِی  هموطنان  همۀ  خیر  دعاهای  مدیون 

می باشد.
2ـ در اقدامات جهادی اخیر هیچ گونه مسایل 
ما  و  نداشته  وجود  منطقوی  و  سمتی  لسانی، 
و  منطقوی  قومی،  لسانی،  تبعیض  هرنوع 
مذهبی را مخالف اصول اسالمی و مغایر منافع 
دانسته و آن را شدیدا محکوم  افغانستان  ملی 

می نماییم.
3ـ هر نوع ایتالف و تشکیل حکومت ایتالفی 
با حزب وطن و سایر کمونیستان را رد نموده 

و با آن شدیداً مخالف استیم.
4ـ  ما خواهان تشکیل حکومت اسالمی، حفظ 
سهم گیری  و  ملی  وحدت  و  ارضی  تمامیت 

همۀ نیروهای جهادی در افغانستان استیم.
5ـ ما در حالی که بعد از فتوحات اخیر، به مدد 
خداوند در یک موقعیت قوی و فیصله کن قرار 
گرفته ایم، اما به خاطر جلوگیری از تفاهمات و 
تخریش عواطف، تاهنوز ترجیح داده ایم داخل 
شهر کابل نشویم و منتظر بمانیم تا یک حکومت 
واقعًا اسالمی توسط رهبران تنظیم های جهادی 
وارد  فاتحانه  مجاهدین  بعداً  و  گردد  تشکیل 

کابل شوند.
۶ـ هرگاه تنظیم خاصي به صورت تک روانه و 
از  سوءاستفاده  با  باشد  خواسته  انحصارطلبانه 
مانع  مجاهدین،  کنونی  جهادی  دستاوردهای 
در  گردد،  جهادی  مشترک  حکومت  تشکیل 
ناگزیریم  نمانده،  باقی  ما بی تفاوت  آن صورت 
این  دفع  جهت  خویش  جهادی  نیروهای  از 

آشوب استفاده کنیم.
۷ـ ما از همۀ رهبران محترم تنظیم های جهادی، 
سریع تر  هرچه  تا  خواهشمندیم  محترمانه 
حکومت اسالمی را به اتفاق و اتحاد یکدیگر 
اعالم  رسمًا  افغانستان  داخل  در  و  تشکیل 

نمایند.
تشکیل  به  موفق  ما  محترم  رهبران  هرگاه  8ـ 
کرام،  علمای  از  نشوند، مجبوراً  این حکومت 
قوماندانان جهادی و موسفیدان اقوام دعوت به 
عمل آوریم تا به مشوره و تفاهم همدیگر به 

تشکیل حکومت اسالمی اقدام نمایند.
9ـ من به صراحت اعالم می دارم که به عنوان 
مردم  و  اسالم  خدمت  در  اسالم  سپاهی  یک 
افغانستان بوده و شخصًا هیچ جاه و مقامی را 

برای خود مطالبه نمی نمایم.
آن  تا  شد  نخواهم  حاضر  هرگز  من  11ـ 
افتخاراتی را که خداوند متعال نصیب ما ساخته 
است، در برابر مسایل بی مفهوم فارسی و پشتو 

معامله نمایم.
هموطنان گرامی!

 ما در حالی که این فتوحات درخشان را به فرد 
فرد شما و کافۀ امت مسلمه تبریک می گوییم، 
ابراز می داریم که از جریان تحریکات جهادی 
و  خیر  به  کاماًل  را  آن  و  گردیده ایم  مطمین 
صالح جهاد و ملت مسلمان افغانستان می دانیم 
ابراز  آن  از  را  خویش  قاطعانۀ  حمایت  و 

می داریم.
سایر  و  جهادی  قوماندانان  سرتاسری  شورای 
افغانستان، از کلیۀ فرماندهان جهاد  فرماندهان 

مقدس افغانستان تقاضا می نمایند که :
گرفته  نظر  مد  را  افغانستان  ملی  وحدت  1ـ 
مسایل  اساس  بر  سوء  تبلیغات  هرگونه  از  و 
زبان، قوم، منطقه و مذهب جداگانه جلوگیری 

نمایند.
2ـ هرگاه قوت های دشمن با شما روی تسلیمی 
قوماندان ها  محلی  شورای  با  می گیرد،  تماس 
موضوع را در میان گذاشته و برای اجتناب از 
اتخاذ  تصمیم  مشترکًا  مورد  آن  در  اختالفات 

نمایید.
و ما ذالک علی اهلل بعزیز
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در مسـیر پیروزی

شما چه طور صحبت می کنید؟ تندتند؟ یا شمرده شمرده؟ اصاًل می دانستید چه گونه گِی 
صحبت کردِن شما می تواند نمایندۀ شخصیت و نوع تفکرتان باشد؟ آیا به تفاوت ها و 
الگوهای گفتارِی زنان و مردان توجه کرده اید؟ یا به طور کلی، آیا قبول دارید شخصیت 
هر آدمی از طریق کالمش خودش را بهتر و بیشتر نشان می دهد؟ در اصل، این نوشته 
همان چیزی را بررسی می کند که قدیم ها به آن می گفتند: »تا مرد سخن نگفته باشد/ 
کردن تان،  تا صحبت  بسپارید  خاطر  به  را  نکات  این  باشد...«.  نهفته  هنرش  و  عیب 

معقول تر و شنیدنی تر باشد.
  نکتة اول: واژه و صدا

هر واژه، کلمه یا جمله یی که در صحبت کردن به کار می گیریم، در معرفِی ما به دیگران 
خود  کالمِ  نوع  با  حقیقت  در  است.  موثر  رفتارمان  و  از شخصیت  آن ها  برداشِت  و 
می توانیم دیگران را جذِب کالم و شخصیت مان کنیم و یا برعکس، اطرافیان را از خود 
دور کنیم. پژوهش گران دانشگاه میشیگان در امریکا هم در تحقیقات و پژوهش های 
ارتباطات، نخستین موضوعی که جلب توجه  نتیجه رسیده  بودند که در  خود به این 

می کند، صدا و طرز صحبت کردِن طرف مقابل است.
  نکتة دوم: شیوة صحبت كردن

همان اندازه که سریع صحبت کردن ارتباط با دیگران را مختل می کند، به همان نسبت، 
اندازه یی  آن  به  از کلمات  بر یک سری  تاکید  نیست.  مناسب  ٌکند صحبت کردن هم 
آهسته؛  بسیار  یا صدای  کلمه  تکرار یک  که  باشد  تاثیرگذار  ما  نوع کالمِ  بر  می تواند 
بنابراین برای آن که هر آنچه بیان می کنیم به درستی از سوی مخاطِب ما دریافت و درک 
شود، باید تناسبی را میان شیوۀ صحبت کردن، حرکت های بدنی و نوع کلمه های خود 

برقرار کنیم.
  نکتة سوم: كالم زنانه، كالم مردانه

به دلیل  که  می کنند  استفاده  کردن  برای صحبت  متفاوتی  روش های  از  مردان  و  زنان 
روش های تربیتِی آنها نیست، بلکه این تفاوت ها در نیازهای تکاملِی آن ها ریشه دارد. 
زنان، الگوهای گفتاری مالیم تری را برای ارتباط برقرار کردن میان خود به کار می گیرند. 
از  به عبارت دیگر  مردان حفظ می کند؛  تهاجمی  برخوردهای  از  را  آن ها  این روش، 
یک سو از تغییرات صدا و زیر و بم کردِن صدا در الگوهای کالمِی خود استفاده می کنند 
و از سوی دیگر، اغلب کلماتی را به کار می گیرند که بار عاطفی و احساسی بیشتری 
دارد. مردان برای تاتیرگذار نشان دادِن خود، گاهی از واژه گان درشت یا صدای بلندتری 
استفاده می کنند. هم چنین نباید در کالم آن ها چندان دنبال واژه ها یا کلمات احساسی 
یا توضیح و تفصیل بیشتر موضوع بود، چرا که اغلب به سرعت به سراغ اصل مطلب 
می روند بی آن که کالم را با عاطفه و احساس یا شرح و بسط بیارایند، اما به طور کلی یک 

سری از الگوهای کالمی در معرفی شخصیت افراد، چه زن و چه مرد، تثبیت شده اند.
  نکتة چهارم: كسانی كه صدای آرام دارند...

برخی معتقدند آرام صحبت کردن نشانۀ تعقل گوینده است و کسانی که صدای آرام 
دارند، ممکن است به مرحله یي رسیده باشند که نیازی به شلوغ کردن و ایجاد جنجال 
روابط  به  اشخاص  این  می برند.  بهره  درون  آرامش  از  آن ها  که  چرا  باشند،  نداشته 
معمولی و  آرام تمایل دارند. گاهی هم ممکن است افرادی که صدای آرام را در کالم 
والدین،  بلند  اذیت صدای  و  آزار  مورد  که  باشند  افرادی  به کار می گیرند، جزو  خود 
همسر یا دیگران قرار گرفته اند و از ترس آن که مانند آن ها شوند، از ایجاد صدای بلند 
خودداری می کنند. از سوی دیگر، افرادی که اعتمادبه نفس پایین دارند، اغلب سریع و 

با صدایی آرام صحبت می کنند. 
  نکتة پنجم: كسانی كه صدای بلند دارند...

افراد  منفِی  نشانۀ شخصیت  بلند،  بسیار  دیدگاه هایی، صدای  از  و  موارد  از  برخی  در 
است و گاهی در فرهنگ عمومی از آنان به عنوان افرادِ گستاخ یا بدزبان یاد می شود. در 
بسیاری از موارد، بلندی صدای افراد، دالیل روحی و روانی دارد. از سوی دیگر، این 
نوع صدا نشان دهندۀ شادی، غرور، جوانی، لذت و خوشی هم به حساب می آید، اما 
اغلب این افراد به دیگران اجازۀ صحبت کردن نمی دهند. البته فراموش نکنیم که ممکن 
است صدای بلند ما با لحن تحکم آمیز نیز بیامیزد و به کالم ما جنبۀ دستوری ببخشد که 

خود به نوعی اختالل در ارتباط با دیگران را سبب می شود. 
  نکته ششم: گول نزنید!

یادتان باشد برمبنای نوع صحبت کردن تان، خیلی وقت ها مورد قضاوت قرار می گیرید. 
پس بهتر است در این زمینه تمرین کنید تا بتوانید بهتر حرف بزنید. البته این به معنای 
این نیست که دیگران را گول بزنید. شما باید صادقانه با دیگران روبه رو شوید. اما اگر 
خودتان می دانید که طرز صحبت کردن تان مناسب نیست، بهتر است کمی روی آن کار 

کنید تا بتوانید ارتباط بهتری با دیگران برقرار کنید.
منبع: برترین ها

خوب 
صحبت 

کنید 
تا همه 

عاشق تان 
شوند



            محمد ولي کبیري

من آنم که در پای خوکان نریزم
مر این قیمتی ُدر لفظ دری را

ناصر خسرو

بینِش ما در مورد زبان،  تکامل و ریشه یابیِ  آن اگرچه اندک 
زبان،  مورد  در  مسأله  بنیادی ترین  و  ولی جامع ترین  است، 
مطالعۀ تمدن های کهن است که زبان های زنده و غنِی جهان 
را ساخته و سیر حوادث و آفات و بالهای طبیعی نتوانسته 

آن را نابود سازد.
یا  و  قوم  یک  به  مربوط  که  زندۀ جهان  زبان های  زمرۀ  در 
به یک مقطِع خاص تاریخی نبوده، سرتاج زبان تمدن های 
باشکوه خاورزمین در توالی نسل ها، هزاره ها و سده ها بوده، 
اصالت خویش را حفظ نموده و با وجود تنش ها و بحران 
آمده،  وارد  آن  بر  گوناگون  تهاجمات  اثر  در  که  عمیقی 
تناوردرختی بوده که بادهای ویران گر نتوانسته بر وی زیانی 

برساند، زبان پُربار فارسي دری است.
تاریخ زبان شناسی شهادت می  دهد که به رغِم آن همه آشوب ها 
و دگرگونی های اجتماعی، زبان فارسِي دری غنامند گردیده، 
از  دفاع  سنگر  از  و  داشته  هماهنگی  بشر  خواسته های  با 

خویش، هیچ گاهی عقب ننشسته است. 
فراکردها و ساختارهای  از  تمدن  که هر  است  برین  اعتقاد 
برای  نیاز  و  خود  هستِی  توجه  برای  و  برده  استفاده  معین 
ماندگار شدن، به زبان ضرورت داشته است. زبان های محلی 
و قومی نتوانسته تمدن های باشکوه جهانی را در لوح هستی 
ماندگار سازد. اما زبان هاي فراگیر، غنی و فرامرزی که زبان 
فارسي دری از آن جمله است، توانسته به نحوي از این کار 
از  جهاني،  متمدن  زبان هاي  قطار  در  و  برآید  موفق  بزرگ 

موقف برازنده یی برخوردار باشد.
زبان فارسي دری، زبان قبیله یی نبوده؛ بلکه زبان تمدن هایي 
نتوانسته  دشمنی  و  تعصب  هیچ  و  بوده  جهانی  که  است 
تمدن ها را از تاریخ حذف کند. بعد از دو قرن سکوت، این 
زبان دوباره بر سکوی تمدن جهانی، جایگاه تاریخی و تمدنِی 
خود را احراز نمود. وقتی تمدن های باستانی را مرور کنیم، 
در امپراتوری ساسانی نام جمشید و اوستا را می یابیم. کتیبه ها 
و آثار باستانی بی هیچ مصلحتی سخن می زنند. وقتی در سال 
1835 میالدی راوسین یکی از کارمندان سفارت انگریز در 
ایران در جست وجوی آثار باستانی برآمد، توانست نام سه 
شاه )هیشتاسب، داریوش و خشایارشاه( را در کتیبه یی که به 
خط فارسی باستانی که مشتق از میخی بابلی بود، بخواند. او 
در ارتفاع سد متری بر سینۀ بیستون کتیبه یی را به دست آورد 

که با دو خط فارسی باستانی و بابلی نوشته شده بود.
     داریوش بر سرزمین بزرگی شامل بیست ایالت از مصر 
تا فلسطین، سوریه، ارمنستان، آشور قفقاز، پارس، باختر رود 
سند، سغدیانا، باکتریا، آسیای صغیر حکم می راند و فارسی 

باستانی زبان دربار و بزرگان قوم در زمان این تمدن بود.
زبان فارسی باستانی با زبان سانسکریت پیوند بسیار نزدیکی 
دارد و این خود نشان می دهد که آن دو زبان لهجه هایي از 

زبان قدیم تر بوده اند.
مورخان اسالمی همه فارسي دری را یکی از زبان های مروج 
قرار  و  معتبر  اسناد  موجب  به  می دانند.  ساسانی  دورۀ  در 
الفهرست، زبان فارسی دری که زبان بلخ و  شهادت کتاب 
خراسان بود، زبان دربار خراسان گردید که با زبان فارسی 

کهن و اوستا هم خانه بوده است.
پهناور  سرزمین های  وارد  اسالم  مقدس  دین  آن که  از  بعد 
رسمی  زبان  عربی  زبان  چون  گردید،  سیستان  و  خراسان 
بود،  دین جدید  پیام  زبان  و  عباسی  و  اموی  دربار خلفای 
سرزمین های متصرفه نیز مجبور به یادگیری این زبان شدند، 
یک  رهبری  به  سیستان  عیاران  قیام  با  بعد  سال  سد  ولی 
بیرق  مجدداً  صفاری(  لیث  )یعقوب  سیستانی  رویگرزادۀ 
استقالل سرزمین های خراسان و ایران از سیستان بلند گردید 
به حیث  تکلم می کرد،  بدان  یعقوب خود  زبان دری که  و 
زبان رسمی و درباری کشور به جای عربی رسمیت یافت و 

به زودی شعر فارسِي دری از این سرزمین سر در آورد.
برای  مدحیه یی  شاعری  که  است  آمده  سیستان  تاریخ  در 
یعقوب به عربی خواند، یعقوب که عیاری آزاده و اصیل بود 
و برای ابراز شخصیت خویش به این بیگانه نمایی های زبون 
نیازی نداشت، این تظاهر و تشبه بی معنی را کوبید و فریاد 

کرد که »چرا باید چیزی گفت که من اندر نیابم«.
تاریخی و اشعار زبان دری به  بیشتر کتب علمی،  متأسفانه 
سبب غلبۀ اعراب از بین رفته، چنان که مشهور است که تمام 
کتب و تواریخ عجمان را اعراب سوزانیدند و از کتب زبان 
از  تاریخی  اسناد  بر  بنا  نگذاشتند.  برجا  دری قدیمه چیزی 
زمان حضرت عمر)رض(  تا زمان حجاج بن یوسف، تمام 
دفاتر به زبان دری بوده است. هشام بن عبدالملک وقتی در 
سال 105 هجری شمسی خلیفه شد، اولین کسی است که 

به علم ملل متصرفه توجه نموده است. جبله بن سالم رییس 
دفتر مخصوص او بسیاری از کتب دری را به عربی ترجمه 
داستان  و  یار  اسفند  و  رستم  کتاب جنگ  از جمله  نموده، 

بهرام چوبین.
آن چه  عجم  سالطین  ذخایر  از  اعراب  فتوحات  زمان  از 
به دست آمده، کتب تاریخی بسیار به زبان دری بود که آن ها 
تاریخی  خدای نامه  جمله  از  شدند،  ترجمه  عربی  به  همه 
و  نموده  ترجمه  عربی  به  را  آن  مقفع  بن  عبداهلل  که  است 
نام آن را تاریخ ملوک الفرس گذاشت. هم چنان آیین نامه نیز 
عربی  به  مقفع  بن  عبداهلل  نیز  را  آن  که  تاریخی  بود  کتابی 
ترجمه کرده است. به شهادت مورخین، کتب خیلی معتبری 
سرزمین های  در  پراکنده  به صورت  دری  فارسی  زبان  در 

پهناور خراسان و سیستان موجود بوده.

 ابن مقفع و حمزه بن الحسن اصفهانی در شمار زبان هایی 
به نام  به زبانی  از اسالم رواج داشته،  ایرانیان پیش  میان  که 
لهجه های مشرق، لغت  از جمله  اشاره کرده که  لغت دری 

اهل بلخ را در آن غالب دانسته است.
صفات روی وی آسان بود مرا گفتن

گهی به لفظ دری و گهی به شعر دری
از کتیبۀ بغالن 1۶0 م واضع است که زبان عصر کوشانی ها در 
تخارستان یک نوع دری قدیم بوده است. در دورۀ امپراتوری 
سامانیان )204 تا 395 ق( که تمدن بزرگ خراسان اسالمی 
فارسي  زبان  زبان عربی،  کنار  در  نهفته داشت،  را در خود 
دری نیز به باالترین حد شکوفایی خود رسید و فارسی دری 
طی  اسالم  عالم  شرق  فرهنگی  ادبِی  زبان  و  مشترک  زبان 
قرون متمادی گردید و عامل مهم در حفظ هم بسته گی ملی و 
تشبیث سلطۀ سیاسی این امپراتوری بود. به گواهی مورخان 
و جغرافیه نویسان، این دوره یکی از کم نظیرترین دوره های 
تمدن اسالمی جهان است که شهرهای خراسان بزرگ مانند 
مرو، نیشاپور، بلخ و هرات پایگاه فعالیت های علمی و معارف 
دینی شدند. گسترۀ قلمرو بزرگ سامانیان که از آن به مشرق 
ماوراءالنهر  و  خراسان  گاه  و  بزرگ  خراسان  و  خاوران  یا 
ایران،  افغانستان،  از  بزرگي  بخش های  شامل  می شود،  یاد 
آسیای مرکزی شامل جمهوری های ترکمنستان، تاجیکستان،  
ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان است. خردمندان خراسان 
و ماوراءالنهر دعوت شدند و کنگره یي بزرگ از همۀ مراجع 
علمی و اسالمی تشکیل شد و ترجمۀ قرآن کریم به دری 
تصویب گردید که تفسیر کبیر طبری و تاریخ طبری به دری 
از آن جمله است و سپس ترجمه های بسیار از قرآن کریم و 
تفسیر آن به دری ارایه شد که در دقت و زیبایی و پخته گی 

بی مانند بودند.
حتا  بود،  معروف  دنیا  تمام  در  آن وقت  سامانیان  کتاب خانۀ 
بوعلی سینا وقتی که داخل این کتاب خانه شد، حیرت کرد 
ندیده ام«.  را  آن  نظیر  عمر  تمام  در  »من  می نویسد:  چنان که 
این  از  هنگامی که دقیقی بلخی مأمور نوشتن شاهنامه شد، 

اسناد  این  مورد  در  فردوسی هم  و  نمود  استفاده  کتاب خانه 
تاریخی به زبان دری می نویسد، شاهنامۀ گشتاسب قدیمی ترین 
کتاب و از مولفان پنج صد سال قبل از میالد است. این کتاب 
است  اصیلی  پهلوانی  داستان  قدیمی ترین  مهم  ولی  کوچک 
که از آن روزگار باقی مانده است. متأسفانه این کتاب خانه و 
اسناد و کتاب های بی شمار دیگر به زبان دری که در تمام نقاط 
اثر حمالت مغول  امپراتوری بزرگ سامانی موجود بود، در 

کاماًل نابود شده و از بین رفته است.
قبل از حملۀ ترکمنان سلجوقی به ایران، آذربایجان را نیز در 
قلمرو ادبیات دری می یابیم و این سرزمین یکی از مراکز مهم 
ادبیات دری بود که شاعران نامداری مثل ابوالعالء گنجوی، 

خاقانی و  نظامی را در دامان خود پرورانیده است.
می گویند  بود.  دری  زبان  بزرگ  مهد  غزنویان  امپراتوری 

و  داشت  دربار  در  شاعر  چهارصد  غزنوی  محمود  سلطان 
چهل وپنج هزار شاعر دری گوی را معاش می داد.

از جهت  آمده،  به وجود  این عصر  در  که  فردوسی  شاهنامۀ 
ارزش بدیعی خود در ردیف برجسته ترین آثار حماسی ادبیات 
جهانی قرار گرفته که نام فردوسی و زبان فردوسی را جاودانه 

ساخته است.
نمود،  هندوستان  به طرف  رو  غزنوی  محمود  وقتی سلطان 
به  دری  فارسي  زبان  با  اسالم  که  گفت  می توان  تحقیق  به 
سرزمین سند و از آن جا به دیگر نواحی هندوستان راه یافت 
و نه تنها زبانی سیاسی و نظامی شد، بلکه عنواِن یک زبان 
بعد در مراکز  به  پنجم  اواسط قرن  از  یافت و  مقدس دینی 
آن  به  نزدیک  والیت های  و  پنجاب  و  سند  حکومت  مهم 
نواحی زبان دری رایج بوده که کهن ترین مرکز شعر دری در 
این ناحیه الهور است. بدین ترتیب زبان دری در دوره های 
متمادی در هندوستان ریشه گرفت. هم چنان جالل الدین اکبر 
پسر همایون فرزند بابر بنیان گذار سلسله تیموریان هند زبان 
دری را زبان رسمی قلمرو خود قرار داد. اکبر دستیاران ادیبش 
را به ترجمۀ شاهکارهای ادبیات تاریخ و علوم هندی به زبان 
دری گماشت. دری زبان دربارش بود، خودش هم بر ترجمۀ 
زمان  در  دري  می کرد.  نظارت  دری  به  )مهابهاراتا(  طوالنی 
فرزندان او؛ جهانگیر، شاه جهان، اورنگ زیب و باقی زباِن دربار 
به  باشکوه  تمدنی  که  بود  هند  پنهاور  زبان رسمی کشور  و 
تاریخ تمدن جهانی عرضه نمود و قصر تاج محل شاهکار آن 

تمدن و آن زبان است.
در دورۀ سلجوقیان و چند سلسلۀ تابِع آنان در آسیای صغیر، 
شام اتابکان زنگی )الجزیره و شام( و دیار بکر، چون تابعیت 
مستقیم از سلطنت مرکزی سلجوقیان داشتند و یا تربیت شده گان 
همین سلسله بوده اند، چون زبان رسمی سلجوقیان زبان دری 
بود، حکومت های آنان در آسیای صغیر و شام، وسیلۀ نشر 

زبان دری در قلمرو حکومت خود شدند.
بازمانده گان تیمور در هرات به نام تیموریان هرات، تمدن بزرگ 

تیموریان هرات را بنا نهادند که زبان دری، زبان آن ها بود.

بدین ترتیب از دهلی تا قسطنطنیه از فرغانه تا بغداد ـ شاهان 
عثمانی و هند به زبان فارسي دری سخن می زدند و این زبان 

را مایۀ افتخار خود مي شمردند.
است  پر  است،  روم  تاریخ سلجوقیان  که  بی  بی  ابن  تاریخ 
از نمونه های اشعار شعرای دری گوی روم شرقی که مردمش 
ترک زبان اند. این کتاب به گونۀ تذکرۀ شعرای دری زبان ترکیۀ 

آن عصر است.
ادبیات دانشگاه سوربن فرانسه  هنری ماسه پروفیسور استاد 
»من  گفت:  دانشگاه سوربون  در  بازنشسته گی اش  در جشن 
عمرم را وقف ادبیات دری کردم و برای این که به شما اساتید 
و روشن فکران فرانسوی بشناسانم که این ادبیات چیست، باید 
استوانۀ  چهار  بر  دری  ادب  که  بگویم  و  بپردازم  مقایسه  به 
اصلی استوار است )فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی(. اما 
فردوسی هم سنگ و همتای هومویونانی است و برتر از او، 
سعدی آناتول فرانس ما را به یاد می آورد. حافظ با گوتۀ آلمانی 
قابل قیاس است که خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیمی 
که از جهاِن او به مشامش رسیده می شمارد. اما در جهان هیچ 

چهره یی وجود ندارد که بتوان مولوی را با وی تشبیه کرد«.
کشور ما که بخش بزرگ جدا شده از خراسان بزرگ است 
و در ادوار مختلف، تاریِخ آن با زبان دری گره خورده است، 
قبیله  ادارۀ  تحت  قبل  دوصدسال واندی  کنونی  مرزهای  با 
دوصدسال واندی  درین  درآمد.  محمدزایی  بعد  و  سدوزایی 
و  نموده  حفظ  را  خود  جایگاه  هم چنان  دری  فارسِي  زبان 
فرامین  تمام  است.  بوده  دودمان  دو  این  امیران  زبان رسمِی 
و نظام نامه ها تا سلطنت محمدظاهرشاه به زبان فارسي دری 
بوده که در آرشیف ملی افغانستان موجودیت ُمهر آن امیران، 
گواه این مدعاست. به طور مثال در سکۀ زمان احمدشاه این 

بیت حک شده بود:
حکم شد از قادر بی چون به احمدشاه / سکه زن بر سیم و زر 

از پشت ماهي تا به ماه
خاتم تیمورشاه و سکۀ زمان او:  

علم شد از غنایات اله / به عالم دولت تیمورشاهی                                                                                 
چرخ مي آرد طال و نقره از خورشید و ماه / تا زند بر چهره 

نقش سکۀ تیمورشاه
پاینده خان، بزرگ خانوادۀ محمد  در لوح سنگ مزار سردار 

زایي:
زپا افتاد چو بر خاک سرفراز جهان/ بلند ناله و افغان شد از 

همه افغان
زعقل سال وفاتش چو باز پرسیدم / جواب داد که قل هم 

شهادته الرحمن
بر خاتم و سکۀ شاه زمان:

قرار داد ز الطاف خویشتن یزدان / نگین حکم جهان را به نام 
شاه زمان

طراز یافت به حکم خدای هر دو جهان / رواج سکۀ دولت 
به نام شاه زمان

بر مهر قاضی القضات شاه محمود:   

/ قاضی القضات شاه  از فضل حق مشهود شد  محمد سعید 
محمود شد

بر سکۀ امیر دوست محمدخان بار اول:
امیر دوست محمد به عزم جنگ و جهاد / کمر ببست و بزد 

سکه ناصرش حق باد
خاتم امیر شیر علی خان:

لیست / وصی دوست محمد  از  پاینده قسمت  جمال دولت 
امیر شیرعلی ست

کشمکش های کنونی، تنها واقعیت تکان دهندۀ دوران ماست و 
کلید درک وقایع سال هایي بوده که گذشته اند. بازگو گردِن این 
واقعیت ها بدین گونه نیست که ما در پیش گرفته ایم. اعتراف 
به این که هیچ دانشی کامل نیست، خود نشانۀ کمال انسانی 
است. این مسأله تعصب را درمان می کند و به مخالفین امکان 
می دهد که تا به بخشي از حقیقت دست یابند که نیاز زمان ما 
به یک زبانی است، زبانی که غنی باشد و سهل و همه بتوانند به 
آن سخن گویند، قادر باشد دست ما را از دراز بودن به سوی 

داشته های دیگران باز بدارد.
صاحبان بصیرت اگر نیک بیاندیشند، به این نتیجه می رسیم که 
زبان به عنوان وسیلۀ تبادله فکر و تفاهم میان افراد است. به 
وسیلۀ زبان است که ما می توانیم خود را ببینیم و باز یابیم. به 
یک وحدت فکر و اندیشه برسیم و برای مبارزه با بریده گی و 
بیگانه گی از خود و خودباخته گی ملی و فکری، ملت واحدی 

را اساس بگذاریم.
در ترویج رشد و همه گانی ساختِن همۀ زبان های داخل کشور 
همت گماریم. این یک امر نیک و افتخارآمیز خواهد بود که 
همۀ زبان های اقوام کشور ما جهانی شوند و در بنای تمدن 

حال و آیندۀ جهانی، سهم ارزنده داشته باشند.

مآخذ:
ـ تاریخ تمدن

ـ تاریخ کامل ابن اثیر
ـ تاریخ افغانستان قبل از اسالم

ـ تاریخ افغانستان در مسیر تاریخ
ـ آثار دکتر شریعتی

ـ شعر العجم
ـ گنج سخن

ـ دستور زبان ناتل خانلری
ـ فرهنگ معین

ـ سراج التواریخ
ـ نگاهی به تاریخ جهان )نهرو(

ـ روضۀالصفا
ـ فرهنگ دهخدا
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جنجال های شناس نامه های برقی

تالش برای اکثریت جلوه دادن یک قوم

اگر با فساد مبارزه نشود...
اقتصادی  انتقال  به  امریکن پراگرس راجع   تحلیلگران در مرکز 
بعد از 2014 میالدی صحبت می کرد گفت: در عین زمان، ایاالت 
به  باشد.  روشن  باید  هم  خود  توقعات  به  راجع  امریکا  متحده 
این معنی که اگر مقام های افغان به درستی اجراآت نکنند و یا به 
وعده های شان در مورد جلوگیری از فساد اقدام به عمل نیاورند، 
یا قطع خواهد  امریکا هم کمک های خود را کم  ایاالت متحده 

کرد.
به نوشته نشریه، افغانستان در سال مالی 2012 میالدی، 1.8 ملیارد 
دالر از اداره انکشاف بین المللی امریکا یا )USAID ( به دست 
خارجی  کمک های  تمام  از  نصفی  تقریبًا  رقم  این  است.  آورده 

است که برای امور بازسازی  افغانستان داده شده است. 
برای  امریکا  متحده  ایاالت  بشری  امور  و  بازسازی  کمک  های 
افغانستان نسبت به هر کشور منفرد دیگر در جهان بیشتر بوده، به 
شمول دریافت کننده گان پالن مارشال بعد از جنگ جهانی دوم.

هر چند از سال 2001 میالدی به این طرف، برخی موفقیت ها در 
اما فساد و  سکتور صحت عامه و معارف به دست آمده است، 
رشوه ستانی هنوز به طور معمول ادامه دارد. چنانچه یک مفتش 
سابق امریکایی گفته است، 15 فیصد کمک های انکشافی به علت 

فساد در افغانستان ضایع شده و از بین رفته است.
یک مثال تکان دهنده آن سرقت 935 ملیون دالر در کابل بانک 

است.
 State Effectiveness ( کالرک لوخارت آمر اجراییوی موسسه
کابل  در  متحد  ملل  دفتر  مشاور  سابق  و  دولتی  موثریت  یا   )
می گوید: او در انتقال اقتصادی افغانستان چالش هایی را پیش بینی 

می نماید.
او می گوید: »پول و کمک ها به حیث یک پاداش دیده می شود و 
زمانی که شما تالش می کنید این پاداش را سرقت کنید و از بین 

ببرید، این واقعًا بسیار بسیار سخت و دشوار است.«

          ناجیه نوری

حکومت با سري نگهداشتن هویت یا ملیت شهروندان 
در تذکره هاي برقي، در تالش است که برخی اقوام را 
اکثریت و برخی دیگر را کمتر و یا اقلیت نشان دهد. 

این  بیان  با  مجلس  نماینده گان  و  آگاهان  از  شماري 
مطلب مي گویند، در گذشته چنین محاسبه مي شد که در 
افغانستان یک قوم ۶0 درصد و بقیه40 درصد هستند؛ 
معلوم  شود،  انجام  دقیق  محاسبۀ  یک  اگر  درحالی که 

خواهد شد که هیچ کس یا قومی اکثریت نیست.
هفتۀ گذشته مسوول بخش توزیع شناسنامه هاي برقي 
وزارت داخله به روزنامه ماندگار گفته بود که نام قوم 

یا ملیت در تذکره هاي برقي سري خواهد بود.
و  مجلس  نماینده گان  تند  واکنش های  با  او  اظهارات 

آگاهان اجتماعی مواجه شد.
در  اگر  مي گوید،  سیاسي  مسایل  آگاه  مژده  وحید 
سرشماري نفوس شفافیت وجود داشته باشد، چرا باید 

هویت مخفي نگهداشته شود؟
نگراني  سبب  هویت  نگهداشتن  سري  کرد،  تاکید  او 
پنهان کاري  این  با  مردم شده و در حقیقت حکومت 
مي خواهد بعضي اقوام را بیشتر و برخی دیگر را کمتر 

جلوه دهد.
به گفتۀ این آگاه سیاسي، این پنهان کاري براي کشوری 
مانند افغانستان مي تواند بسیار خطرناک باشد، بنابراین 

باید جلو این اقدام گرفته شود.

اقدام معلوم و  این  از  افزود، چون هدف حکومت  او 
مورد  این  در  باید  بنابراین حکومت  نیست،  مشخص 
کشور  یک  افغانستان  زیرا  دهد،  وضاحت  مردم  به 
حکومت  به  تنها  تصمیمات  که  نیست  دیکتاتوري 
این گونه  گواه  تاریخ  گذشته  در  هرچند  باشد،  مربوط 
اقدم ها بوده، اما حاال این طور نیست و این حق مردم 
بدانند هویت شان در شناسنامه هاي شان چه  است که 

نوشته شده است.
به باور این آگاه سیاسي، اگر گفته شود که فالن قوم ده 
درصد یا سي درصد است، یقینًا این سخن را هیچ کس 
بنابراین یک تنش قومي به وجود  قبول نخواهد کرد، 
خواهد آمد؛ پس براي حل این مشکل باید نام قوم به 

صورت آشکار در شناس نامه ها ذکر شود. 
مجلس  منشي  نایب  عظیمي  فرهاد  حال،  همین  در 
شناس نامه)تذکره(  شخصي که  مي گوید،  نماینده گان 
در  مشخصاتي  چه  که  بداند  دارد  حق  مي کند،  اخذ 

شناس نامه اش درج شده است.
او تاکید کرد، پنهان نگه داشتن هویت منفعتي ندارد و 
هویت  نگهداشتن  مخفي  از  که  کنند  فکر  کسانی  اگر 
پس خوب خواهد  می کنند؛  اشتباه  برد،  سود خواهند 

بود که هویت یا قوم هر شخص انعکاس داده شود.
از  بعضي ها  چرا  که  این جاست  سوال  افزود،  عظیمي 
در  قوم  نام  که  نمي خواهند  و  دارند  هراس  قوم  ذکر 
قانون  در  صورتي که  در  باشد،  داشته  وجود  تذکره ها 

اساسي در این خصوص هیچ مشکلي وجود ندارد.

به گفتۀ نایب منشي مجلس نماینده گان، حلقات معین 
این گونه  مسایل در سطح کالن  در تالش هستند که 

ملي مطرح نشوند.
به باور عظیمي، چون ذکر نام هویت یا قوم شهروندان 
این  اگر  بنابراین  است،  اختالف  مورد  از مسایل  یکي 
مساله به گفتمان ملي گذاشته شود، بسیار موثر خواهد 

بود، زیرا قناعت همه فراهم خواهد شد.
او در مورد اقدام پارلمان در این خصوص گفت، در 
این شکی نیست که در مجلس نظریات مختلف وجود 
دارد، اما ما خواهان ذکر قوم یا هویت به صورت آشکار 
این مساله را در مجلس  استیم و  برقي  در تذکره هاي 

مطرح خواهیم کرد.
همچنان، سید جمال الدین فکوري بهشتي عضو مجلس 
دراز  در  باید  افغانستان  هرچند  مي گوید،  نماینده گان 
همۀ  حاضر  درحال  اما  باشد،  واحد  ملت  یک  مدت 
نام  که  بود  قومیت است، پس خوب  براساس  مسایل 

قوم یا هویت در تذکره ها ذکر شود.
به گفتۀ این عضو مجلس نماینده گان، در گذشته چنین 
محاسبه مي شد که در افغانستان یک قوم ۶0 درصد و 
بقیه40 درصد هستند، در صورتي  که اگر یک محاسبۀ 
اکثریت  هیچ کس  و  نیست  چنین  شود،  انجام  دقیق 

نخواهد بود.
وي تاکید کرد، ولي شاید این اقدام به این منظور انجام 
شده باشد که شماري در تالش این هستند که یک قوم 

را اکثریت نشان دهند.

او افزود، اگر پارلمان تصمیم بگیرد که از وزارت داخله 
در این خصوص توضیح بخواهد، شاید نتیجه بدهد در 

غیر آن نتیجۀ نخواهد داشت.
در این حال، موسي محمودي رییس اجراییه کمیسیون 
تاکید  آن  روي  ما  مساله یی که  مي گوید،  بشر  حقوق 
داریم، شفافیت و هویت کامل شهروندان افغاني است 

که باید این مسایل رعایت شود.
در  سري  صورت  به  قوم  نام  گنجانیدن  او،  گفتۀ  به 
تذکره هاي برقي شاید سبب نقض حقوق اقلیت هایی که 
بربنیاد قوانین حقوق بشري تعریف خاص دارند، شود 
و ما در شناسایي آنان با مشکالتي مواجه خواهیم شد، 
بنابراین امیدوار استیم که حکومت در این خصوص با 

مسوولیت برخورد کند.
تذکره  توزیع  مسوول  فرهاد  معصوم  این،  از  پیش 
شناسنامه هاي برقي وزارت داخله گفته بود که معلومات 
محرمانه مانند نام قوم یا ملیت در داخل کارت هوشمند 
به صورت مخفیانه گنجانیده خواهد شد و افراد عادي 
قادر به خواندن آن نخواهند بود و تنها توسط مسووالن 
خواندن  قابل  ویژه  کارت هاي  با  آن هم  و  مخصوص 

خواهد بود.
یک  طي  گذشته  هفته  پنچشنبۀ  کرزي  رییس جمهور 
فرمان هفت ماده یی به وزارت داخله، مالیه و مخابرات 
ماه  در  را  برقي   شناسنامه هاي  توزیع  که  دستورداده 
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اعتصاب...
 گیرند.

سخنگوی وزارت داخله در کنفرانس روز گذشته گفت که تاکنون 
12 تن به شمول دو خانم در ارتباط به این قضیه بازداشت شده 
اند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله گفت که دو تن از 
بازداشت شده ها به جرم خود اعتراف کرده اند. او گفت که تنها 

یک تن از عامالن هنوز بازداشت نشده است.
مسووالن اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا نیز در این کنفرانس 

گفتند که این قضیه به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
محمد رفیع، رییس آیسا گفت: »تقاضای ما این است که عامالن 
اشد  برایشان  و  شوند  سپرده  قانون  پنجه  به  عاجل  قضیه  این 

مجازات در نظر گرفته شود«.
هرات از والیات نسبتًا امن به شمار می رود؛ اما با آن هم اختطاف ها 

و آدم ربایی ها در این والیت پیش از این نیز سابقه داشته است.

د لندن ناستې خطرناک...
ډول  دې  له  که  خو  وکړي؛  مرسته  سره  سولې  افغان  له   

ناستو نه د ژر پایلو هیله وشي نو دا کار ناممکن دی.
د نوموړي په وینا، دغه ناستې به ښایي په یوشمېر مسایلو 
اغېز وکړي او د خبرو بله اجنډا به د افغانستان او پاکستان 

تر منځ د ستراتېژیک تړون السلیکول وي.
یاد  د  به  همدارنګه  وایي،  غړی  دغه  جرګې  ولسي  د 
شرطونو  په  هغو  د  وړاندې  السلیک  له  تړون  ستراتېژیک 
او د ډیورنډ د کرښې په ګډون د ډېرو مسایلو په اړه خبرې 
وشي؛ خو اصلي موخه یې د بریتانیې له لوري د افغانستان 

او پاکستان تر منځ د همغږۍ پیدا کول دي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه ناسته به څومره 
پاکستان دېته وهڅوي او وادار به یې کړي، چې له افغان 
الس  مالتړ  له  والو  وسله  د  او  وکړي  مرسته  سره  سولې 
واخلي وویل، دا په دې پورې اړه لري، چې د افغان سولې 

په برخه کې پاکستان ته څومره ونډه ورکول کېږي.
کېدای  چې  ده  دا  خبره  بله  مهمه  دې  له  وایي،  نوموړی 
شي په سیمه کې په سیاسي برخه کې نوي ملګرتیاوې او 
نوي دوستان منځ ته راشي، د امریکا او سیمه ییزو یوشمېر 
هېوادونو تر منځ چې کوم تړونونه السلیک شوي او کېدای 
له  اسیا  ازبکستان، تاجکستان په ګډون د منځنۍ  شي د 
نورو هېوادونو سره هم السلیک شي او په سیمه کې به د 
پاکستان  د  به  کې  هغو  په  شي  پیدا  را  ملګري  نور  امریکا 

رول او ونډه څه وي؟ 
ښاغلی عالمي بلخي زیاته کړه، ځکه له دې وړاندې امریکا 
د لوېدیځ او سیمې تر منځ د یوه رابط دنده تر سره کوله او 
اوس هم پاکستان هڅه کوي، چې په سیمه کې دغه دنده 

په لومړۍ درجه تر سره کړي.
په  هم  او  سولې  افغان  د  چېرې،  که  وینا،  په  نوموړي  د 
سیمه ییزو بدلونو او تحوالتو کې، پاکستان ته یوه قناعت 
رښتیني  په  به  پاکستان  نو  شي؛  ورکړل  ونډه  بښوونکې 
ډول مرسته وکړي او که ورنکړل شي؛ نو بیا به هم د تېر په 

څېر ژمنې وکړي او په عمل کې به هېڅ ګام وانخلي.
راوش  داوود  محمد  استاد  پوهنتون  کابل  د  همدارنګه 
وویل، وړاندې له دې چې دغه غونډه تر سره شي د پردې 
کار  مسایلو  په  دیپلوماتانو  او  چارواکي  استختاراتي  شا  تر 

کړی او یوې پرېکړې ته رسېدلي دي.
هغه وایي، که چېرې د دریو واړه هېوادونو تر منځ سیاسي 
اراده شتون ولري؛ نو دغه ډول غونډې به ښه پایله ورکړي، 

ځکه اوس دواړه هېوادونه له جګړې ستړي دي.
د ده په وینا، د دې غونډې محور د افغانستان او پاکستان 
پر ګټو را څرخېږي؛ خو ښه پایله هغه مهال ورکوالی شي 
ولري  شتون  اراده  سیاسي  منځ  تر  هېوادونو  دواړو  د  چې 
ګټې  په  نه  نفوذ  خپل  له  چې  وکړي  هڅه  به  برېټانیه  او 

اخیستنې دواړه هېوادونه هماهنګۍ ته وهڅوي.
استاد راوش زیاتوي، چې پاکستان له هر هېواد ډېر کوالی 
تر  افغانستان د سولې په برخه کې ګټور رول  شي چې د 

سره کړي.

کرزی به لندن...
 خواهد بود.

صلح  روند  در  کلیدی  کشورهای  از  یکی  پاکستان 
افغانستان به حساب می آید.

در ماه های اخیر دولت افغانستان از آغاز روند همکاری 
میان دو کشور ابراز خرسندی کرده است.

زندانهای  از  طالبان  زندانیان  آزادی  افغانستان  دولت 
با  پاکستان  همکاری  های  نشانه  از  یکی  را  پاکستان 

برنامه صلح خود، می داند.
ناظران می گویند انتظار می رود که افغانستان و پاکستان 
در نشست سه جانبه لندن به توافق های مهمی دست 

یابند.
دور اول این نشست، در کابل و دور دوم آن قبال در 

نیویورک برگزار شده بود.
امضای  نشست،  این  دوم  دور  پیشنهادهای  از  یکی 
با  و  افغانستان  ستراتیژیک  ا  همکاری  توافقنامه 

پاکستان بود.
افغانستان  رییس جمهوری  سخنگوی  فیضی،  ایمل 
در این باره می گوید که هنوز ذهنیت ها در افغانستان 

آماده امضای چنین سندی نیست.
آقای کرزی قرار است در این سفر با دیوید کامرون 
نخست وزیر، شهزاده چارلز ولیعهد و خانم جاستین 
گرنینگ وزیر توسعه بین المللی بریتانیا نیز دیدار کند.

دادفر  رنگین  خارجه،  امور  وزیر  رسول،  زلمی 
اسپنتا، مشاور امنیت ملی، جنرال شیر محمد کریمی، 
فرمانده کل ستاد ارتش، اشرف غنی احمدزی، رییس 
الدین  امنیتی، صالح  مسوولیت های  انتقال  کمیسیون 
معروفی  یحیی  و  صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی، 
این سفر  را در  او  بین المللی،  امور  مشاور کرزی در 

همراهی می کنند.
سند  تا  رفت  ناروی خواهد  به  لندن  از  کرزی  آقای 

همکاری های استراتیژیک را با این کشور امضا کند.
این سند، چارچوب همکاری های دوجانبه در زمینه 
سیاسی، نظامی، اقتصادی و توسعه یی را میان افغانستان 

و ناروی مشخص خواهد کرد.

درد کهنه...
به  دسترسی  حق  گرفته،  صورت  حکومتی  مسووالن   
رسمیت  به  کشور  والیت های  و  پایتخت  در  معلومات 
در  حتا  والیت ها  در  محلی  مسووالن  نمی شود.  شناخته 
شیوه های پردازش اطالعات از سوی رسانه های محلی 
بدترشدن وضعیت  کابوس های  نفوذ می نمایند. و  اعمال 
جامعۀ خبرنگاری افغانستان 2014 از همین اکنون در حال 

پدیدارشدن است. 
به تازه گی، پرتو نادری یک تن از نویسنده گان چیره دست 
کشور در پیوند با مضمونی که حدود یک سال پیش نوشته 
بود به دادستانی کل کشور جلب شده و تحت فشار قرار 

دارد. 
حدود یک سال پیش روزنامۀ ماندگار اسنادی را به نشر 
رسانده بود که در آن به نقل از داوود عالی نجفی وزیر 
رییس جمهور  من  را  »کرزی  که  بود  آمده  ترانسپورت 
و  می شد«،  رییس جمهور  عبداهلل  داکتر  ورنه  ساختم 

این گونه از نقش خود در به قدرت رسیدن دوبارۀ حامد 
جنب  در  بود.  گفته  88 سخن  سال  انتخابات  در  کرزی 
این  تحت  هم  نادری  پرتو  رسانه یی،  متعدد  واکنش های 
انتخاب  کسی  چه  را  آینده  جمهور  »رییس  که  عنوان 
آقای  نشانی  به  را  پرسش  هایی  آن  در  و  نوشت  می کند« 
که  بود  کرده  مطرح  رییس جمهوری  شخص  و  نجفی 
احتماالً هر دو طرف از پاسخ دادن به آن ها ناتوان بودند یا 

حد اقل آن را به نفع خود نمی پنداشتند.
اکنون حدود ده ماه پس از انتشار این مقاله آقای نادری 
حکم جلب دادستانی کل را دریافت کرده و قرار است 

مورد بازجویی قرار بگیرد. 
در این باره 3 موضوع را باید مطرح کرد:

غیرقانونی  به کمسیون  که  این  از  پیش  نادری  پرتو   - 1
بررسی تخطی های رسانه یی فراخوانده شود، به دادستانی 

کل جلب شده است. 
بهره برداری  نوعی  صدد  در  احتماالً  نجفی  آقای   –  2
قابل  پرسش  این  زیرا  می باشد،  غایله  این  از  سیاسی 

طرح است که چرا ایشان در همان زمان از آقای نادری 
شکایت نکرد و اکنون که بیشتر از ده ما از انتشار نوشته 
به این  این مورد می گذرد،  نادری در  یا نوشته های پرتو 

موضوع اقدام کرده است. 
کار  سابقۀ  دهه   4 از  بیشتر  وجود  با  نادری  پرتو   –  3
بیان  لحن  با  است،  ممکن  نویسنده گی  و  روزنامه نگاری 
صریح و رو راستی که دارد از نظر آقای نجفی اشتباهی 
را مرتکب شده باشد که توانایی دفاع از آنچه نوشته است 
را در یک فرایند قانونی و مسلکی را نیز دارد، اما اگر با 
باز کردن دوباره این پرونده آقای نجفی ریگی در کفش 
ندارد، پاسخ دادن به پرسش های فراوانی که پس از انتشار 
آن گفته های گویا »منتسب به ایشان« نزد افکار عمومی به 
وجود آمد و سالمت روند انتخابات رسوا و پرتقلب سال 
88 را بیشتر از پیش زیر سوال برد، الزامی تر، مسووالنه تر 
و ارزشمدارانه تر از این است که به مثال اشتباه آمیز بودن 
نوشته آقای نادری در این مورد را در یک روند غیرقانونی 

به اثبات برسانند. 



نام  زیر  برنامه یی  افغانستان  زراعت  وزارت 
تنظیم آب در داخل مزرعه را آغاز کرده است. 
کردن  مدرنیزه  برای  گام  نخستین  برنامه  این 

زراعت در افغانستان می باشد. 
این وزارت در نظر دارد 1۷5 شبکه آبیاری را 
بسازد که توسط آن 52 هزار هکتار زمین در 
15 والیت افغانستان زیر کشت خواهد رفت. 
هزینه این پروژه 41 میلیون دالر برآورد شده 
تجارب  از  برنامه  این  در  است  قرار  است. 
کشورهای همسایه و منطقه برای بهبود آبیاری 

و مدیریت آب کار گرفته شود.
آبیاری  زراعت،  وزیر  رحیمی،  آصف  محمد 
و مالداری روز شنبه در یک کنفرانس خبری 
گفت ده درصد این زمین ها، زمین هایی است 
که جدیدا زیر آب می رود: »با این پروگرام 
پیدا  ترویج  باغداری  می رود،  باال  حاصالت 
برایش  کافی  آب  ما  زمین های  و  می کند 

می رسد«.
افغانستان می گوید در کشور  وزارت زراعت 
برای آبیاری حدود 5 میلیون هکتار زمین قابل 
کشت آب کافی وجود دارد؛ اما در صورتی که 

از آب افغانستان استفاده شود.
براساس اظهارات وزیر زراعت، سه اعشاریه 
در  جنگ  از  قبل  زمین  هکتار  میلیون  دو 
 2001 سال  در  اما  می شد.  کشت  افغانستان 
دو  اعشاریه  یک  به  کشت  قابل  زمین  مقدار 
حاضر  حال  در  یافت.  کاهش  هکتار  میلیون 
زمین های  هکتار  میلیون  هشت  اعشاریه  یک 

زراعتی افغانستان عمال کشت می شود.
آقای رحیمی گفت برنامه تنظیم آب در داخل 
مزرعه، زمان گیر است اما نتیجه خوبی خواهد 
داد: »روزها و هفته ها با مردم کار می شود تا 
تشخیص شود که در کجا و چه گونه ساختمان 
می شود  دیزاین  آن  از  بعد  شود.  ساخته  باید 

طول  هفته ها  یعنی  می گردد.  آغاز  کار  و 
می کشد«.

حل منازعه بر سر آب
برای  بزرگی  مشکل  آب  سر  بر  منازعه 
این  است.  افغانستان  دهقانان  و  زمینداران 
مساله گاهی سبب جنجال های بزرگی بین دو 

ولسوالی و دو والیت نیز می شود.
مقام ها در وزارت زراعت می گویند تطبیق این 
کاهش  را  آب  برسر  منازعه  می تواند  برنامه 
دهد. رحیمی گفت: »حل اختالفات روی آب 
قریه هاست.  در  جنجال ها  کالن  موضوع  یک 
را  منازعه  که  شود  داده  نشان  برایشان  راهی 
کم  را  منازعه  ساختمان ها  این  کند. خود  کم 

می کند«.
به گفته آقای رحیمی، با تطبیق این برنامه از 
یک سو آب کافی برای دهقانان و جود دارد و 
از سوی دیگر تقسیم آب به صورت علمی و 
تخنیکی صورت می گیرد که در آن جایی برای 

منازعه بر سر آب باقی نمی ماند.
رحیمی همچنان افزود که قرار است با تطبیق 
شدن  مدرنیزه  برای  گام  نخستین  برنامه  این 

آبیاری در افغانستان برداشته شود.
که  کرد  تاکید  اخیراً  کرزی  رییس جمهور 
آب  بندهای  ساخت  برای  خود  افغانستان 
بر  می کند.  برق سرمایه گذاری  بند  و  گردان 
حال  در  افغانستان،  رسمی  آمارهای  اساس 
حاضر این کشور تنها از 30 درصد منابع آبی 
خود برای زراعت استفاده می کند و بقیه آن به 

کشورهای همسایه سر ازیر می شود.
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والی هرات:

رسیده گی به پروندۀ علی سینا نیاز 
به زمان دارد

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری:

برای پنج میلیون هکتار زمین آب کافی 
وجود دارد

»جنگ  پروژه  از  جدید  یافته های  اساس  بر 
مخفیانه هواپیماهای بدون سرنشین«، حمالت 
هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی در داخل 
سال  جنوری  ماه  جریان  در  پاکستان  خاک 

2013 میالدی بار دیگر شدت یافته است.
تحقیقات  اداره  ماهانه  گزارش  اساس  بر 
پایه پروژه »جنگ مخفیانه  بر  روزنامه نگاری 
جنوری  ماه  در  سرنشین«  بدون  هواپیماهای 
توسط  حمله  شش  میالدی   2013 سال 
روز   9 در  تنها  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
اتفاق افتاد که در مقایسه با مدت مشابه سال 

2012 دو برابر شده است.
در این گزارش همچنین به یمن و سومالیا نیز 
اشاره شده است. در یمن به صورت ماهانه 
هشت حمله هوایی صورت می گیرد که هیچ 
امریکا  هوایی  حمله  عنوان  به  آن ها  از  یک 
هیچ  همچنین  نگرفته اند.  قرار  تایید  مورد 

عملیاتی در سومالی گزارش نشده است.
 2004 سال  از  داون،  روزنامه  نوشته  به 
میالدی در مجموع 3۶2 حمله هوایی توسط 
پاکستان  در  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
صورت گرفته که اکثر آنها در جریان ریاست 

تعداد  داده اند.  رخ  اوباما  باراک  جمهوری 
این حمالت 310 مورد یا به عبارتی ۶ / 85 

درصد است.
در  همچنین  روزنامه نگاری  تحقیقات  اداره 
دقیق  تعداد  که  است  آورده  خود  گزارش 
مشخص  حمالت  این  جریان  در  تلفات 
نیست اما گمان می رود که 2۶29 تا 34۶1 تن 
در این حمالت کشته و 12۶۷ تا 1431 تن 
نیز زخمی شده باشند. همچنین از این تعداد 
4۷5 تا 891 تن غیر نظامی از جمله 1۷۶ تن 

کودک بودند.
جنوری  ماه  در  هواپیماها  این  حمالت  در 
آنها  از  مورد  دو  که  تن   54 تا   2۷  ،2013
غیر نظامی بودند، کشته شدند. همچنین سه 
کشته  حمالت  این  در  نیز  ارشد  شبه نظامی 

شدند.
صورت  ماه  این  در  که  حمله  اولین  در 
طالبان  ارشد  رهبران  از  نظیر،  مال  گرفت، 
محمد  ولی  همچنین  شد.  کشته  پاکستان 
پاکستان  طالبان  تحریک  فرمانده  محسود، 
جنوری  ماه  در  که  حمله ای  جریان  در  نیز 
کشته  گرفت،  صورت  میالدی  جاری  سال 

شد. شیخ یاسین الکویتی، یکی از فرماندهان 
القاعده نیز به همراه دختر و همسرش در پی 
مسکونی اش  منزل  به  موشک  اصابت هشت 

کشته شد.
در این گزارش همچنین طالبان توسط ارتش 
بد  و  خوب  به  پاکستان  اطالعاتی  جامعه  و 
از  یکی  نظیر،  مال  است.  شده  طبقه بندی 
فرماندهان خوب طالبان است چرا که عملیات 
تروریستی در داخل کشور انجام نمی دهد اما 
گروه تحریک طالبان پاکستان جزو گروه های 
حمالت  اصلی  عامل  که  است  طالبان  بد 
پاکستان  مختلف  شهرهای  در  تروریستی 

محسوب می شود.
سرویس  بازنشسته  فرماندهان  از  یکی 
کشته  می گوید،  پاکستان  داخلی  اطالعات 
شدن مال نظیر می تواند باعث بروز مشکالتی 

برای اسالم آباد شود.
یکی دیگر از مواردی که در این گزارش به آن 
اشاره شد سکوت عموم مردم پاکستان نسبت 
به این حمالت در ماه جنوری است. در سال 
2012 میالدی مردم خشمگین پاکستان در پی 
بدون  هواپیماهای  توسط  هوایی  حمله  هر 
سرنشین دست به اعتراضات گسترده می زنند 
اما سال 2013 از این اعتراضات خبری نبود.

براساس گزارش اداره تحقیقات روزنامه نگاری 
آباد که  میان واشنگتن و اسالم  بهبود روابط 
محقق  محسود  محمد  ولی  شدن  کشته  با 
شد، رضایت و آرامش پاکستان را به همراه 
اطالعات  سازمان  هم،  آن  از  پس  داشت. 
مرکزی امریکا )سیا( اعالم کرد که نام »موالنا 
فضل اهلل«، فرمانده طالبان در دره سوات را که 
مسوول حمله به مالله یوسف زی، دختر 15 
افرادی  فهرست  در  را  است،  پاکستانی  ساله 
اضافه کرده  گیرند  قرار  باید مورد هدف  که 

است.
اسالم آباد از نیروهای ایتالف ناتو و نیروهای 
علیه گروه های  را  اقداماتی  تا  افغان خواسته 

شبه نظامی در مناطق مرزی انجام دهند.

افزایش حمالت هواپیماهای بدون 
سرنشین امریكایی در پاکستان

قتل  پروندۀ  به  رسیده گی  می گوید  هرات   والی 
علی سینا مدت زمانی،  طول خواهد کشید.

دوکتور داوودشاه صبا والی هرات دریک نشست 
جرایم  علیه  مبارزه  دادستانی  که  گفت  خبری 
فوق العاده  نشست  روزگذشته  خارجی  و  داخلی 
را جهت بررسی پروندۀ قتل علی سینا دایر کرده 
تا به صورت فوق العاده به این پرونده رسیده گی 

نمایند.
وی  افزود که حاکمیت  قانون در فضای عدالت  
نشود  قربانی  آن  در  عدالت  تا  دارد  زمان  به  نیاز 
جمهور صالحیت  رییس  شمول  به  فردی  وهیچ 

ندارد که بدون قانون حکمی را صادر نماید.
صبا می گوید که افرادی در هرات وجود دارد که 
از هر وضعیت به نفع شان استفاده می نمایند که 

این افراد را مافیای زور وفساد نامیده ایم.
تظاهرات  گذشته  روز  صبح  که  درحالیست  این 
مقابل  در  نفر  هزارن  حضور  با  آمیزی  اعتراض 
مقام  از  و  برگزارشده  هرات  والیت  ساختمان 
والیت خواهان مجازات فوری قاتلین پسرهشت 

ساله گردیده بودند.

اشرف غنی احمدزی:

با حرکت کنونی، کشتی مان غرق می شود

مسوولیت های  انتقال  کمیسیون  رییس 
امنیتی می گوید که مداخله های سیاسی در 
کار نهادهای امنیتی، وظایف این نهادها را 
با مشکل مواجه ساخته و اگر روند کنونی 

ادامه یابد، کشتی مان غرق خواهد شد.
است  گفته  احمدزی  اشرف غنی  داکتر 
که مداخله های سیاسی و عدم مصونیت 
افزایش  سبب  امنیتی،  نیروهای  کاری 

ناامنی ها در کشور شده است.
مسوولیت های  انتقال  کمیسیون  رییس 
بررسی  جلسه  در  گذشته  روز  امنیتی 
میدان  و  لوگر  والیات  امنیتی  اوضاع 
می نمایند  شکایت  مردم  گفت:  وردک 
که نیروهای ارتش بعد از ساعات 4 و 5 

عصر در بسیاری مناطق حضور ندارند.
وجود  با  افزود:  همچنان  احمدزی  آقای 
این که پول هنگفت باالی نیروهای امنیتی 
افغان مصرف شده، اما هنوزهم این نیروها 

قادر به تأمین امنیت نیستند.
به گفته آقای احمدزی، مسووالن نیروهای 
این مورد وضاحت  باید در  افغان  امنیتی 
یا  و  نیست  درست  ادارۀ  آیا  که  بدهند 

کدام مشکل دیگر وجود دارد. 
گفت:  دولتی  مقام های  به  خطاب  او 
»می خواهم از شما بشنوم، امروز پولیس و 
ارتش ملی هر دو مصونیت کاری ندارند، 
مداخالت سیاسی به اندازۀ زیاد شده که 
این مساله را  هر روز به جنجال هستند، 
با رییس جمهور  به گونۀ واضح بگویید و 
و دیگر مقامات سیاسی در میان بگذارید 
را  خود  کشتی  شویم  روان  چنین  اگر  و 

غرق می نماییم.«
جلسۀ  در  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
از  برخی  امنیتی  مشکالت  خویش  اخیر 

والیات به خصوص لوگر و میدان وردک 
را نیز مورد بحث قرار داد.

در این نشست وزارت های دفاع و داخله 
و ریاست عمومی امنیت ملی به ریاست 
توظیف  محلی  ارگان های  مستقل  اداره 
والیت های  امنیتی  جامع  پالن  تا  شدند 
به  و  تهیه  را  وردک  میدان  و  لوگر 

ریاست جمهوری بسپارند.
آقای احمدزی نیز بر بهبود امنیت والیات 
تا  گفت،  و  کرد  تاکید  کابل  همجوار 
نشود،  تامین  والیت  این  امنیت  زمانی که 
قرار  امنیتی  تهدید  مورد  همواره  کابل 

خواهد گرفت:
او اضافه کرد: »هیچ وقت کابل مصون بوده 
نمی تواند تا زمانی که والیات همجوارش 
از  کابل  امنیت  این  بنابر  نباشند،  مصون 
نمی تواند،  شده  جدا  والیات  این  امنیت 
باشد  مصون  لوگر  و  وردک  میدان  اگر 
تعداد این حمالت باالی کابل به صورت 

بنیادی کاهش پیدا می کند.«
والیات  محلی  مقامات  حال،  همین  در 
و  امنی ها  نا  نیز  لوگر  و  وردک  میدان 
برخی مشکالت دیگر را در این والیات 

می پذیرند.
و  لوگر  والی  عزیزی  اقبال  محمد 
وردک  میدان  والی  خوگیانی  عبدالمجید 
گفتند که برای حل این مشکل باید نیرو 
مستقر  این والیت  در  بیشتر  امنیتی  های 

شوند.
به باور این دو مقام محلی، فقر، بیکاری و 
کندی روند برنامه های بازسازی از جملۀ 
مشکالت  افزایش  سبب  که  عواملی اند 

امنیتی در این والیات گردیده است.
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دبیرکل ناتو از ایاالت متحدۀ امریکا و کشورهای اروپایی 
خواسته است تا پس از خروج نیروهای جنگی در ختم 
سال 2014 از افغانستان، کمک های شان را به این کشور 

قطع نکنند.
در  راسموسن  آلمان،  دی پی آی  خبرگزاری  گزارش  به 
بیانیه یی در کنفرانس ساالنۀ امنیتی در شهر مونشن آلمان 
گفت: »ما باید پیشرفت هایی را که در جریان عملیات  ها 

در افغانستان به دست آوردیم، حفظ کنیم.«
او همچنان در این بیانیه اش گفت: »با وجود مشکالت 
اقتصادی، قطع کمک ها یک گزینۀ درست نیست، زیرا 
مالی  ما مشکالت  تا  نمی  ماند  منتظر  امنیتی  چالش های 

خود را حل کنیم.«
متحده  ایاالت  که  در شرایطی  داد،  ناتو هشدار  دبیرکل 
و  دست  اقتصادی  مشکالت  با  اروپا  اتحادیه  و  امریکا 

امنی  نا  به  منتج  بیشتر کمک ها  قطع  می کنند،  نرم  پنجه 
بزرگ تر در آینده خواهد شد، قیمتی که ما از عهده آن 
نخواهیم  را  آن  پرداخت  تحمل  و  نمی توانیم  آمده  بر 

داشت.
او افزود: ما این را بعد از جنگ سرد زمانی که ما آماده گی 

کامل برای دادن جواب به بحران نداشتیم دیدیم.
مسایل  به  راجع  امنیتی  ساالنه  کنفرانس  در  راسموسن 
اختالفات  و  سوریه  تا  گرفته  مالی  کشور  از  داغ، 
وسیع تر در شرق میانه صحبت کرد و گفت، ما باید از 
مصروفیت های عملیاتی به آماده گی عملیات، از کمپاین 
به احتمال وقوع بحران و کشمکش ها، از مستقر ساختن 

ناتو به آماده گی ناتو تغییر جهت کنیم.
راسموسن گفت: در شرایطی که برای خروج نیروهای 
پایان  می شود،  گرفته  آماده گی  افغانستان  از  ناتو  جنگی 
بزرگ  فرصت  یک  ما  برای  ناتو  عملیات  بزرگ ترین 
را  خود  قابلیت های  که  فرصتی  یک  می دارد.  مهیا  نیز 
تقویت و استحکام ببخشیم و آن را با واقعیت های جدید 
جیوپولیتیک عیار بسازیم و اولویت ها و تعهدات خود را 

دوباره توازن ببخشیم.

کرزی به لندن رفت

در  شرکت  برای  گذشته  روز  عصر  کرزی  رییس جمهور 
نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا عازم لندن 

شد.
مخالف  شورشی  گروه های  با  مذاکره  و  افغانستان  صلح 
نشست  این  مهم  موضوعات  از  یکی  افغانستان،  دولت 

خواهد بود.
محورهای  ریاست جمهوری،  مطبوعاتی  اعالمیه  براساس 
روند  به  بخشیدن  سرعت  جانبه،  سه  مذاکرات  اصلی 
همکاری  افزایش  و  روابط  گسترش  افغانستان،  در  صلح 
تروریسم و  با  مبارزه  زمینه  در  پاکستان  و  افغانستان  میان 
بنیادگرایی و همکاری منطقه یی...            ادامه صفحه 6
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هشدار دبیرکل ناتو:

اروپا و امریكا کمک های شان را به افغانستان قطع نكنند

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  زمان   2014  /  1393 سال 
بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور، 
به  بر مسوولیت ملی خویش و  بنا  احمدشاه مسعود  شهید 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک 

نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي 
فراوان  تالش  ملي  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور 
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 مركزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود  

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

والیت  در  مردم  از  زیادی  شماری 
برابر  در  اعتراضی  تجمع  در  هرات 
اعدام  خواهان  والیت،  این  ساختمان 
ساله  کودک هشت  قتل  عامالن  علنی 

شدند.
اصناف و کسبه کاران در هرات دست 
بازار بسته  اعتصاب عمومی زده و  به 

است.
علی سینا نوروزی، کودک هشت ساله، 
کم  تر از یک ماه پیش توسط یک گروه 
آدم ربا، به منظور دریافت پول ربوده 

شد و بعدا به قتل رسید.
نیز  سینا  علی  پدر  محافظان  از  یکی 
به عنوان متهم اصلی این آدم ربایی و 

قتل، بازداشت شده است.
سینا،  علی  مرگ  خبر  انتشار 
را  هرات  مردم  گسترده  اعتراض های 

در والیت غربی هرات به دنبال داشته 
است.

سینا،  علی  تصاویر  با حمل  معترضان 
و  اند  داده  سر  اکبر«  »اهلل  های  شعار 
در  او  قاتالن  اعدام«  »حکم  خواهان 

مالء عام شده اند.
شنبه  روز  که  معترضانی  میان  در 
تجمع  والی  دفتر  ساختمان  برابر  در 
کرده بودند، پدر علی سینا، جمعی از 
تاجران و نماینده های مردم در مجلس 

نیز حضور داشتند.
روز پنجشنبه، رییس جمهور کرزی هم 
در واکنش به قتل علی سینا از دستگاه 
عدلی و قضایی افغانستان خواست تا 
قتل  عامالن  افغانستان  قانون  مطابق 
این کودک را به اشد مجازات محکوم 

کند.

پدر علی سینا گفته است که تا زمانی 
که قاتل فرزندش در محضر عام اعدام 

نشود، آرام نخواهد گرفت.
است:  افزوده  همچنین  نوروزی  آقای 
»از جناب رییس جمهور باز هم تقاضا 
اعدام  سریع حکم  چه  هر  که  می کنم 
صادر  را  عام  مالء  در  قاتالن  علنی 

نماید.«
پدر علی سینا به بی بی سی گفته است 
دولتی  مراجع  اقدامات  از  تاکنون  که 
در رسیده گی به پرونده قتل فرزندش، 
نسبت به اجرای عدالت خوشبین است 
را  قاتل کودکش  آنان می خواهد  از  و 

هرچه زودتر مجازات کنند.
پولیس هرات می گوید آنان 9 نفر را به 
ظن دست داشتن در پرونده آدم ربایی 

و قتل علی سینا، بازداشت کرده اند.
دیدار  در  هرات  در  محلی  مقام های 
که  گفته اند  معترضان  نماینده های  با 
نهاد های عدلی و قضایی به این پرونده 

رسیده گی خواهند کرد.
پدر علی سینا قبال هشدار داده بود که 
مالعام  در  رباینده گان  که  در صورتی 
دفن  را  پسرش  جسد  نشوند،  اعدام 

نخواهد کرد.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
هرات نیز با پخش اعالمیه یی خواستار 
اجرای فوری دستور رییس جمهوری 
در مورد مجازات عامالن این قتل شده 

است.

اعتصاب عمومی در هرات


