
امریکا و هم پیمانان این کشور در ناتو فاش ساختند 
در  جنگی  ماموریت  پایان  از  پس  است  ممکن  که 
افغانستان در سال آینده میالدی 12 هزار سرباز عمدتًا 
و  القاعده  مانده های  باقی  برای سرکوب  را  امریکایی 

کمک به نیروهای افغان در این کشور نگه دارند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، لیون پنیتا، وزیر 
دفاع امریکا با افشای اینکه وی و همتایانش در ناتو 
در حال بحث بر سر یک نیروی باقی مانده بین هشت 
 2014 سال  از  پس  افغانستان  در  سرباز  هزار   12 تا 
هستند، اظهار داشت که اغلب وزرای دفاع هم پیمان 

به وی اطمینان داده اند که به این تعهد پایبند هستند.
ناتو در بروکسل در  پنیتا در کنفرانس خبری در مقر 
پایان نشست وزرای دفاع ناتو گفت: من اطمینان خاطر 
مشارکت  که  داشت  خواهیم  کشور  چند  ما  که  دارم 

الزم را برای حضور پایدار انجام دهند.
دولت باراک اوباما تا اکنون نگفته که متمایل است چه 
از سال 2014 در  دیپلمات را پس  یا  میزان سرباز و 
افغانستان نگه دارد....                     ادامه صفحه 6
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اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا 
همان بهشِت موعود می شد که همه می خواهند.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

افغانستان بار ديگر 
النۀ تروريست ها نخواهد شد!

اعدام  شنبه حکم  روز  بلخ  والیت  در  استیناف  دادگاه 
فردی را صادر کرد که به تجاوز جنسی بر یک دختر 
پنج ساله مجرم شناخته شده است. این دختر خرد سال 
حدود سه ماه پیش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود.
در ماه عقرب سال جاری خورشیدی دختر خردسالی به 
نام صدیقه در ولسوالی کلدار والیت بلخ مورد تجاوز 
جنسی قرار گرفت. او سپس برای تداوی به شفاخانه 

شهر مزار شریف انتقال داده شد.
دادگاه استیناف والیت بلخ شخصی...    ادامه صفحه 6

بازرگانان کشور می گویند حکومت افغانستان از اموالی که آن ها 
از پاکستان وارد می کنند نباید مالیه بگیرد، زیرا این اموال برای 
پرداخت  دلیل  به  آن ها  و  بوده  متوقف  کراچی  بندر  در  ماه ها 

خاک پولی زیاد به پاکستان، خسارت دیده اند.
صدها کانتینر بازرگانان افغانستان برای سه ماه در بندر کراچی 
متوقف ماند و حاال آن ها می گویند خسارات هنگفتی را به دلیل 

پرداخت دیمریج یا خاک پولی متحمل شده اند.
کابل  در  کنفرانسی  برگزاری  با  شنبه  روز  افغان  بازرگانان 
افغانی  میلیون ها  که  بازرگانانی  از  نباید  مالیه  وزارت  گفته اند 

خساره دیده اند، مالیه بگیرد.
حاجی عثمان ناصری یک تن از بازرگانان گفت: »مشکالتی که 
در بندرها به وجود می آید، مربوط به دولت...   ادامه صفحه 6

رییس شوراي علماي پاکستان گفته است که اظهارات 
ضد طالباني یک عضو شوراي علماي افغانستان، آن ها 

را واداشته که نشست کابل را تحریم کنند.
پیش از این علماي پاکستان و افغانستان موافقت کرده 
مقابله  در  واحد  جبهه یي  به  دستیابی  منظور  به  بودند 

را  کنفرانسی  مارچ  ماه  غیرنظامیان،  علیه  حمالت  با 
با مشارکت علمای مذهبی دو کشور در کابل برگزار 
نیز  طالبان  اعضای  از  آیا  این که  برسر  اما بحث  کنند، 
باید برای شرکت در این کنفرانس دعوت شود یا خیر 
باعث شده است تا سرنوشت این نشست با تردیدهایی 

روبرو شود .
علماي پاکستانی گفته اند کمیته تشکیالتی مشترک دو 
کشور در نشست دوازدهم فبروري خود در اسالم آباد 
نیز برای شرکت در  افغانستان  موافقت کرد از طالبان 
هیأت  اعضای  از  یکی  اما  شود  دعوت  کنفرانس  این 
افغاني هنگام بازگشت به کابل، این پیشنهاد را رد کرد.
گفت  پاکستان  علمای  شورای  رییس  اشرفی  طاهر 
اظهارات ضد طالبان مظفری از اعضای شورای علماي 
افغانستان و ادعای او مبنی بر این که از طالبان دعوت 
نخواهد شد، نقض تفاهمی است که...  ادامه صفحه 6
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رييس شوراي علماي پاكستان:
به خاطر اظهارات ضد طالباني علماي افغانستان

نشست كابل را تحريم كرديم
ريیس شورای علمای پاکستان: اظهارات ضد طالبانی مظفری از اعضای شورای علماي افغانستان 
و ادعای او مبنی بر اين که از طالبان دعوت نخواهد شد، نقض تفاهمی است که در نشست اسالم 

آباد حاصل شده است . علماي پاکستانی تصمیم گرفته اند در کنفرانس مشترک ماه آينده در 
کابل شرکت نکنند، زيرا به اعتقاد آن ها ممکن است از اين نشست به عنوان ابزاری علیه طالبان 
استفاده شود. اظهارات ضد طالبان اين عضو افغان ما را مجبور کرده است تا کنفرانس کابل را 

تحريم کنیم .



از زندان های  پیوستن دوبارۀ طالباِن رها شده 
پاکستان به صفوف این گروه، می تواند شکست 
با  گفت وگو  سیاست  در  را  ارگ  برنامه های 

مخالفان مسلح به نمایش بگذارد. 
پاکستان  آی.اس.آی  در  منبع  یک  تازه گی  به 
تأیید کرده که افراد رها شده بار دیگر به اصِل 
خود بازگشته اند و هم اینک در صفوف گروه 
و  داخلی  نیروهای  با  مبارزه  مشغول  طالبان، 
خارجِی مستقر در افغانستان هستند. این خبر 
از سوی مقام های شورای عالی صلح به دلیل 
عالی  شورای  ولی  شده،  رد  اسناد  ارایۀ  عدم 

صلح نمی تواند خالف آن را هم ثابت کند. 
گروه  این  صفوف  به  شده  رها  طالبان  اگر 
حاضر  حال  در  افراد  این  پس  برنگشته اند، 
در کجا به سر می برند و مشغول چه کارهایی 

هستند؟ 
شورای عالی صلح حتا رقم دقیق رها شده گان 
مقام های  که  حالی  در  ندارد،  اختیار  در  را 
از رهایی صدها عضو گروه طالبان  پاکستانی 

از زندان های این کشور سخن می گویند. 
طالبان  رهایی  طرح  که  کرد  نباید  فراموش 
نظر  به  غیرعملی  و  ناکام  طرح  یک  آغاز  از 
مسایل،  تحلیل گران  برخی  حتا  و  می رسید 
نگرانی هایی در این خصوص ابرازکرده بودند. 
برنامۀ  و  طرح  آن که  بدون  افغانستان  دولت 
گفت وگو  و  صلح  استقرار  برای  مشخصی 
پاکستان  دولت  از  باشد،  داشته  مخالفان  با 
درخواسِت رهایی طالبان زندانی را کرد. حال 
آن که نیاز بود پیش از ارایۀ چنین درخواستی، 
به  مسأله  این  منفِی  و  مثبت  جوانب  نخست 
با  و  می گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  تمامی 
پیش بینی های الزم و موثریت این برنامه، چنین 

تقاضایی به جانب پاکستانی ارایه می شد. 
برنامۀ رهایی طالبان، زمانی از سوی مقام های 
به  صلح  برنامۀ  عماًل  که  شد  ارایه  کشور 
زندانی  طالبان  رهایی  و  بود  رسیده  بن بست 
برنامۀ  این  به  کمکی  هیچ  نمی توانست  نیز 
باور  آگاهان  از  بسیاری  کند.  شکست خورده 
رهایی  طرح  از  پاکستان  دولت  که  داشتند 
کرده  استقبال  دیگری  مقاصد  برای  طالبان، 
است. یکی از این مقاصد به نظِر این آگاهان، 

در  جمهوری  ریاست  انتخابات  رسیدن  فرا 
پاکستان می تواند باشد، که مقام های پاکستانی 
را وادار کرده با رهایی طالبان عمدتًا پاکستانی، 
بتوانند فضای انتخاباتی را به نفِع خود مصادره 
دولت  که  اند  نظر  این  به  آگاهان  این  کنند. 
گروه های خشونت  با  توافق  از  پس  پاکستان 
گرا و عمدتًا طالبان که در این کشور فعالیت 
گسترده دارند، تالش کرده است که مصونیت 

انتخابات را ضمانت کند. 
مصون،  انتخابات  برگزاری  پاکستان  برای 
گروه های  توافق  بدون  و  دارد  ویژه  اهمیِت 
تندرو مذهبی، ممکن نیست که چنین برنامه یی 
دولت  شود.  انجام  کشور  این  در  موفقیت  با 
پاکستان می داند که نفوذ و قدرت گروه طالبان 
احتمال  که  است  اندازه یی  به  کشور  این  در 
عدم برگزاری انتخابات را ممکن می سازد. به 
همین دلیل به باور این آگاهان، دولت پاکستان 

از طرح رهایی طالبان زندانی از سوی شورای 
عالی صلح استقبال کرده است که به اصطالح 

»هم لعل به دست آید و هم دل یار نرنجد«. 
مقام های کشور نمی دانند که دولت پاکستان با 
استقبال از طرح رهایی زندانیان طالبان، عماًل 
سیاست های آنان را دور زده و به شکلی دیگر 
برنامۀ صلح را با شکست مواجه کرده است. 
ریاست   ارگ  که  است  این  دیگر  موضوع  اما 
اهداف خاِص خود  و  برنامه ها  نیز  جمهوری 
را در رهایی طالبان دنبال می کرد و چندان به 
مسالۀ آغاز گفت وگوهای صلح در قالب طرح 
رهایی طالبان از زندان های پاکستان، دل نبسته 

بود. 
آقای کرزی در آستانۀ فرا رسیدن سال 2014 
و پایان اقتدار سیاسی اش، سعی دارد گروه های 
شورشی و حامیاِن آن ها را به هر شکل ممکن 
از خود راضی سازد. سایۀ تیره گی مناسبات با 
غرب نیز آقای کرزی را وادار کرده که بیشتر 
ببندد و  افغانستان  دل به حل منطقه یی مسالۀ 
آیندۀ سیاسی خود را در گرو روابط نزدیک با 
کرزی  آقای  ببیند.  تندروان  حامِی  کشورهای 
فکر می کند با دنبال کردن چنین سیاست هایی 
می تواند قدرت سیاسی را حداقل در خانواده 

و یا افراد نزدیک به خود حفظ کند. 
از  به شدت  اخیر  ماه های  در  کرزی  آقای 
خود  به  نسبت  افغانستان  بین المللی  حامیان 
از  انتقاد  با  که  دارد  تالش  و  شده  مأیوس 
عملکرد کشورهای غربی در افغانستان، نشان 
جهانی  جامعۀ  با  او  رویارویی های  که  دهد 
بنیاد  و  گرفته  شکل  ملی  مسایل  محور  در 
شخصی ندارد. در حالی که جامعۀ جهانی از 
مسایل  در  رییس جمهوری  شخص  عملکرد 
کالن ناراضی است و به این نتیجه رسیده که 
عامل  ارگ،  بیمار  مدیریت  و  رهبری ضعیف 
سال  ده  در  افغانستان  مشکالت  از  بسیاری 
یک  عملکرد  از  جهانی  جامعۀ  است.  گذشته 
گروه در سیاست های افغانستان ناراضی است، 
در حالی که رییس جمهوری تالش می کند این 
نارضایتی را با مسایل دیگری مثل حاکمیت و 

منافع ملی پیوند بزند.
به شدت  خود  سیاسی  آیندۀ  از  کرزی  آقای   
تقالهای  اخیر  ماه های  در  و  افتاده  هراس  به 
بتواند  که  یافته  تمرکز  جهت  این  در  هم  او 
برای خود پس از سال 2014 مصونیت ایجاد 
کند. بسیاری ها باور دارند که آقای کرزی پس 
منتظر  باید  خود،  ریاست جمهوری  پایان  از 
نسبت  کشور  شهروندان  جدی  واکنش های 
ده سال  از  بیشتر  در  افغانستان  ناکامی های  به 
دفاع  وزرای  کنفرانس  در  حتا  باشد.  گذشته 
نارضایتی  این  به شکلی  نیز  بروکسل  ناتو در 
اعالم  ناتو  عضو  کشورهای  و  یافت  بازتاب 
از  پس  جهانی  جامعۀ  کمک های  که  کردند 
سال 2014 در تمام عرصه ها برای افغانستان، 

مشروط به دولت پاسخ گو و مسوول است. 
به هر حال، طی این سال ها افراد و گروه هایی 
مسبب  همان ها  و  بوده اند  فعال  افغانستان  در 
و  عدالت  تأمین  در عرصۀ  ناکامی های کشور 
و  افراد  این  می باشند.  شهروندان  برای  رفاه 
می کنند  خطر  احساس  شک  بدون  گروه ها 
احتمال  سیاسی،  قدرت  دادن  دست  از  با  که 

دارد که با پرسش مردم نسبت به عملکردِ خود 
در این دوره از حیات سیاسی کشور روبه رو 
شوند. برنامۀ رهایی طالبان هم عمدتًا با چنین 
نمی توان  هم  حاال  و  شد  دنبال  سیاست هایی 
منبع  این  از آن چه را که  بهتر  نتیجه یی  انتظار 
آی.اس.آی گفته، برای آن تصور کرد. طالبان 
هم  خود  اصلی  ریشه های  از  اگر  شده  رها 
در  اعراب  از  محلی  نمی توانند  شوند،  جدا 
برنامه های صلح داشته باشند. این افراد بدون 
بیرون  آی.اس.آی  نفوذ  سیطرۀ  از  هنوز  شک 
تصمیم  مستقل  گونۀ  به  بتوانند  که  نشده اند 

بگیرند. 
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احمد عمران

بازهم شکستی ديگر برای 
برنامه های صلح

 

در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل، 
مطرح شده است که طرح ایاالت متحده مبنی بر حفظ و 
تأمین بودجۀ 352هزار تن از نیروهای امنیتی افغانستان تا 
از  جلوگیری  برای  مناسبی  راهکار  می تواند   ،2018 سال 
افزایش ناامنی ها پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان 

باشد.
این بحث در حالی مطرح شده است که مقام های ایاالت 
متحده گفته اند که پس از سال 2014 نیز بین 8 تا 12هزار 
این  باقی خواهد ماند و کار  افغانستان  نیروی مشترک در 
نیروها، بیشتر مشوره و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان 

خواهد بود.
و  افغانستان  کنونی  ارتش  که  بود  شده  گفته  این  بر  قبل 
در کل نیروهای امنیتی این کشور مختصر خواهد شد، اما 
حال دیده می شود که ایاالت متحده در نظر دارد که شمار 
نیروهای امنیتی فعلِی افغانستان را تا پنج سال دیگر حفظ 

کند.
این طرح در نگاه نخست امیدوارکننده به نظر می رسد، زیرا 
حفظ کمیِت نیروهای امنیتی افغانستان، همه را به این تصور 
گروه های  برابر  در  می توان  بیشتر  کمیِت  با  که  می اندازد 
اگر نیک دیده شود،  اما  هراس افگن و طالب مبارزه کرد؛ 
مسالۀ  نوش داروی  عنوان  به  متحده  ایاالت  که  راهکاری 
امنیت در نظر گرفته  است، اشکالی کیفی دارد که بارها به 

آن اشاره شده است.
تسلیح  و  تجهیز  زمینۀ  در  همه،  از  نخست  اشکال  این 
چشم  به  ملی  ارتش  جمله  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
به  دفاع،  وزارت  مقاماِت  دادوفریاد  به رغم  که  می خورد 
ملی  ارتش  در حال حاضر،  است.  نشده  توجهی  آن هیچ 
فاقد  ندارد،  اختیار  در  باکیفیت  سبِک  اسلحۀ  افغانستان 
نیروی هوایی است، سربازان و افسران ارتش آموزِش کافی 
ندیده اند، بخش بزرگی از این نیروها به اعتیاد دچارند و 
مهم تر از همه این که در تاروپود نیروهای امنیتی افغانستان، 

جاسوسان استخبارات منطقه رخنه کرده اند. 
در آغاز گمان می رفت که این مشکل تنها مربوط به وزارت 
دفاع افغانستان است، اما بعدها نمونه هایی به دست آمد که 
نشان داد پولیس کشور نیز از شِر جاسوسان در امان نمانده 
است. به رغم این که انتقادهای بسیاری در این زمینه وجود 
داشته، ولی تاکنون اقدامی برای تصفیۀ این نهادها از وجود 

عناصر استخباراِت منطقه روی دست گرفته نشده است.
به  باید  نخست  ناتو،  و  امریکا  سیاست گذاران  بنابراین 
کیفیت ارگان های امنیتی افغانستان توجه کنند که در حال 
حاضر رسیده گی به آن دشوار می نماید. زیرا وقتی در یازده 
آموزش  هم چنان  و  تسلیح  و  تجهیز  پروسۀ  گذشته،  سال 
نیروهای امنیتی افغانستان، با ناکامی مواجه بوده است، در 
چند سال آینده چه گونه این مسیر به پیروزی منتهی خواهد 

 شد؟ 
اشکال دیگر در سیاست های حکومت افغانستان است که 
هم ناتو و هم ایاالت متحده از آن پشتیبانی می کنند. چنان که 
سیاست تقویت بخشِی طالبان زیر نام گفت وگوهای صلح، 
رسمیت  جز  که  سیاست هایی ست  ناکارآمدترین  از  یکی 
بخشیدن به طالبان، نتیجۀ دیگری نداشته است. در تازه ترین 
مورد می توان به آزادی گستردۀ طالبان از زندان های پاکستان 
اشاره کرد که واضحًا جبهۀ طالبان را تقویت کرد و همۀ 
زندانیاِن آزادشده را به صفوف طالبان گسیل داشت. حاال 
اگر این روند ادامه پیدا کند، از تقویت و تجهیز نیروهای 
امنیتی افغانستان چه سود؟ و یا از صرِف شش میلیارد دالر 

برای این نیروها چه فایده؟
برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  که  گفت  می توان  بنابراین 
ایاالت متحده و ناتو، هم در ساحت نظامی  و هم در حوزۀ 
سیاسی، به شدت دچار مشکل است. این اشکال از آغازِ کار 
وجود داشته و آن چه که در نشست بروکسل مطرح شده نیز 
در ادامۀ همان سیاست های ناقصی ست که برنامه ریزان کاخ 

سفید آگاهانه و یا غیرآگاهانه بر افغانستان روا می دارند.
مناسبی  راه حِل  و  نگردد  حل  بنیاد  از  اشکاالت،  این  اگر 
تنها نشست بروکسل، که  نه  برای آن تدارک دیده نشود، 
افغانستان  قضیۀ  به  پیوند  در  که  هم  دیگر  نشست  صدها 

برگزار شود، راه به جایی نخواهد برد.

آيا طرِح امريکا گزينۀ 
مناسبی خواهد بود؟

آقای کرزی در ماه های اخیر به شدت از حامیان بین المللی افغانستان نسبت 
به خود مأيوس شده و تالش دارد که با انتقاد از عملکرد کشورهای غربی در 
افغانستان، نشان دهد که رويارويی های او با جامعۀ جهانی در محور مسايل ملی 
شکل گرفته و بنیاد شخصی ندارد. در حالی که جامعۀ جهانی از عملکرد شخص 
ريیس جمهوری در مسايل کالن ناراضی است و به اين نتیجه رسیده که رهبری 
ضعیف و مديريت بیمار ارگ، عامل بسیاری از مشکالت افغانستان در ده سال 
گذشته است



یک تاجر پاکستانی، سفیر این کشور در امریکا را به توهین 
به مقدسات در جریان یک مصاحبه تلویزیونی در سال 2010 

میالدی متهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اتهام وارده علیه شری رحمان، 
سفیر پاکستان در امریکا جزو جدیدترین پرونده های مربوط به 
توهین به مقدسات و کفرگویی در پاکستان به شمار می رود؛ 

کشوری که به »سرزمین منزه« معروف است!
بر اساس قوانین مربوط به توهین به مقدسات در پاکستان، هر 
کس که لغاتی در توهین به پیامبر اعظم )ص( بیان کند به مرگ 
محکوم می شود. بسیاری از افرادی که متهم به نقض این قانون 
می شوند، پیش از رسیدن به دادگاه و محاکمه شدن توسط مردم 

پاکستان به دار آویخته می شوند.
شری رحمان نیز پیشتر به دلیل درخواست برای ایجاد اصالحات 
در خصوص این قانون از جانب شبه نظامیان به مرگ محکوم 
شده بود و دو سیاستمداری که پیش از وی ایجاد اصالحات را 

در خصوص این قانون پیشنهاد کرده بودند، ترور شدند.
پرونده توهین به مقدسات علیه سفیر پاکستان در امریکا توسط 
محمد فهیم گیل، یک تاجر 31 ساله پاکستانی به دادگاه عالی 
این کشور ارایه شده است. وی در شکایت خود به دادگاه عالی 
پاکستان اعالم کرد، اظهارات رحمان در خصوص این قانون 
در یک مصاحبه تلویزیونی در سال 2010 میالدی توهین به 

مقدسات اسالمی است.
این تاجر 31 ساله افزود: من سه سال پیش با دیدن این برنامه 
تلویزیونی سعی کردم تا شکایتی علیه شری رحمان تنظیم کنم 
و آن را به پولیس محلی ارایه دهم، اما آن ها به شکایت من 
افتاده است،  توجهی نکردند. اکنون که این پرونده به جریان 

بسیار خوشحالم.
دادگاه عالی پاکستان دستور داده است تا درخصوص این پرونده 
و اتهام وارد شده به سفیر پاکستان در امریکا تحقیقاتی انجام 

شود.
به  پاکستان رو  در  مقدسات  به  توهین  اتهامات در خصوص 
افزایش است به طوری که اندیشکده مستقر در اسالم آباد به نام 
»مرکز مطالعات امنیتی« اعالم کرده است، از سال 1990 میالدی 
دست کم 52 تن در پی اتهامات وارده در خصوص نقض قانون 

توهین به مقدسات کشته شده اند.
از آنجا که توهین به مقدسات در پاکستان تعریف خاصی ندارد 
و دادگاه اغلب برای بررسی شواهد تامل می کند و نگران ایجاد 
تنش در صحن دادگاه است، رسیده گی به این اتهام کار سختی 
به نظر می رسد. شری رحمان یکی از اعضای برجسته حزب 
حاکم مردم پاکستان در نوامبر سال 2011 میالدی به عنوان سفیر 

این کشور در امریکا منصوب شد.
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خطر در كمين 

جامعۀ مدنی پاكستان
سیاستمداران  مذهبی،  تندروهای 
عوامل  برخی  و  راستی  دست 
امنیتی  های  سرویس  داخل  در 
پاکستان، به طور فزاینده یی سازمان 
حقوق  امدادگران  غیردولتی،  های 
بشر و سایر گروههای جامعه مدنی 
در  تهدید  این  کنند.  می  تهدید  را 
به  توجه  با  که  است  شرایطی 
انتخابات قریب الوقوع، پاکستان در 
مرحله حساس  یک  به  ورود  حال 

سیاسی است.
به نظر می رسد فضایی که سازمان 
جامعه  کارکنان  و  غیردولتی  های 
مدنی در پاکستان در آن فعالیت می 
فزاینده یی محدودتر  به طور  کنند 
دلیل  به  محدودیت  این  شود.  می 
متوجه  که  است  تهدیدهایی 
تا  آنان  از  نفر  چندین  آنهاست. 
مخفی  بقیه  و  رسیده  قتل  به  کنون 

شده اند. در زمانی که به دلیل ناتوانی دولت پاکستان در 
ارایه خدماتی مانند آموزش و نیز خدمات بهداشتی، به 
وجود کارمندان سازمان های غیردولتی نیاز زیادی وجود 
دارد، اما به نظر می رسد محافظت از آنان به شدت کم 

شده است.
در همین حال، شواهد نشان می دهد که به طور فزاینده 
های  دستگاه  به  مراجعه  جای  اسلحه  و  خشونت  یی 
قضایی را، برای رسیدگی به شکایات می گیرد و تحمل 

و بردباری جامعه در حال کاهش است.
مرد  و  زن  کارمند   19 کم  دست  گذشته،  جون  ماه  از 
بیماری  برابر  در  کودکان  کردن  واکسینه  ماموریت  که 
به دست طالبان و سایر  داشتند،  به عهده  را  اطفال  فلج 
تندروهای اسالمی در پاکستان به قتل رسیده اند. بدترین 
حادثه در ماه دسامبر گذشته اتفاق افتاد که در جریان آن 
پنج امدادگر بهداشت در نقاط مختلف پاکستان به دست 

پیکارجویان کشته شدند.
کی-مون  بان  و  پاکستان  خارجه  وزیر  کهر،  ربانی  حنا 
دبیرکل سازمان ملل متحد این کشتار را محکوم کردند و 
بان کی-مون این قتل ها را وحشیانه، بی منطق و غیرقابل 
توجیه خواند. ولی کسی به اتهام دست داشتن در این قتل 
ها دستگیر نشده و به نظر می رسد دولت پاکستان فلج 
شده و قادر به جلوگیری از بروز حمالت مشابه نیست.

در سال جاری میالدی حوادث نگران کننده ای رخ داد 
مسوول  بهداشت  کارکنان  که  پلیسی  ماموران  جمله  از 
واکسینه کردن کودکان در برابر فلج اطفال را همراهی می 

کردند، هدف تیر قرار گرفتند.
برنامه واکسینه کردن در دو ایالت از چهار ایالت پاکستان 
به حال تعلیق درآمد و با وجود استقرار نیروهای امنیتی، 
هنوز معلوم نیست این برنامه چه زمانی تکمیل خواهد 

شد.
ماه اکتبر گذشته، مالله یوسف زی، دختر جوانی که برای 
که  مبارزه می کرد، هنگامی  به تحصیل  تشویق دختران 
و  گرفت  قرار  حمله  هدف  بود،  مدرسه  اتوبوس  سوار 
به سختی مجروح شد. وی برای ادامه درمان به بریتانیا 
می  پاکستانی  طالبان  را  خود  که  گروهی  یافت.  انتقال 
خواند، مسوولیت این حمله را به عهده گرفت. مالله که 
به صورت یک چهره سرشناس  دارد  تنها چهارده سال 
جایزه صلح  دریافت  نامزد  اکنون  و  درآمده  المللی  بین 
پاکستان  به  بازگشت  برای  هنوز  ولی  است  شده  نوبل 

تامین جانی ندارد.

عاصمه جهانگیر، که یکی از وکالی مشهور مدافع حقوق 
بشر در پاکستان است و برای احقاق حقوق زنان مبارزه 
انتقادات سیاستمداران  به  پاسخگویی  به  ناچار  کند،  می 
مانند عمران خان، و رهبران مذهبی شده  راستی  دست 
است. این افراد او را برای پست کفالت نخست وزیری 
پس از انحالل پارلمان، فاقد صالحیت توصیف کرده اند.
در واقع، هیچ حزب سیاسی او را نامزد این پست نکرده 
است و تنها رسانه ها این پیش بینی را کرده اند. وی تا 
بار تصریح کرده که به  هیچ وجه داوطلب  کنون چندین 
انتقاد  این وجود،  با  ولی  نخواهد شد  این سمت  احراز 

احزاب سیاسی از او ادامه دارد.
انتقادات  به  جهانگر  عاصمه  فبروری    ششم  تاریخ  در 
عمران خان، واکنش شدیدی نشان داد و اظهارات علیه 
از بدطینتی، توصیف کرد و  ناشی  خود را غیرمنطقی و 
به دستور  که عمران خان  نظر می رسد  به  گفت چنین 
کسانی که نفوذ و قدرت واقعی برای اداره کشور دارند، 

عمل می کند که در حقیقت اشاره به ارتش بود.
حزب تحریک انصاف )جنبش عدالت( که رهبری آن با 
انتقادات پاسخ داد و یک بار  عمران خان است، به این 
دیگر بر این نکته پافشاری کرد که معتقد است عاصمه 
جهانگیر برای احراز پست نخست وزیری مناسب نیست 

و او را متهم به جهت گیری علیه حزب کرد.
بان حقوق بشر و  پاکستان، دیده  در همین حال، ارتش 
متهم  را  پاکستان  در  نهاد  این  نماینده  دیان حسن،  علی 
با سوء  را  پاکستان  باره  اخیر خود در  کرده که گزارش 
ظن تهیه کرده اند و این گزارش را مجموعه ای از دروغ 

و تبلیغات و کامال مغرضانه خوانده است.
در بیانیه بخش رسانه یی ارتش آمده است که دیده بان 
حقوق بشر، در صدد دامن زدن به »خشونت های فرقه 

یی جاری« در پاکستان است.
استفاده  از چنین لحنی  پاکستان در گذشته هرگز  ارتش 
نکرده بود. واکنش ارتش به گزارش سالیانه ۶۶5 صفحه 
نیویورک  در  سال  هر  که  بود  بشر  حقوق  بان  دیده  یی 
جهان،  کشورهای  باره  در  بشر  حقوق  وضعیت  درباره 

تهیه می شود.
و  امنیتی  های  »سرویس  که  است  آمده  این گزارش  در 
اطالعاتی همچنان به گروه های تندرو اجازه داده اند که 
گفته شده  کنند.« همچنین  مذهبی حمله  های  اقلیت  به 
که وضعیت حقوق بشر پاکستان در سال 2012 وخیم تر 
شده و ارتش بدرفتاری هایی را که در بلوچستان می شود 
نادیده گرفته و مسببین این اقدامات را مجازات نمی کند.

پاکستان،  عالی  دیوان  حقیقت  در 
و  محلی  های  گروه  و  ها  رسانه 
بین المللی مدافع حقوق بشر مانند 
حفاظت  کمیته  و  الملل  بین  عفو 
در  دفترش  که  نگاران  روزنامه  از 
که  سالهاست  است،  نیویورک 
نیروهای  از  را  انتقاداتی  چنین 
ماه  در  کنند.  می  پاکستان  امنیتی 
پاکستان  مارس 2012 دیوان عالی 
به سرویس های امنیتی این کشور 
هشدار داد که از حکم و دستوری 
و  نگذارند  فراتر  را  پا  دارند  که 
افتخار چودری، رییس دیوان عالی 
نیروها  این  به  خطاب  پاکستان 
آزار  آنها حق  به  پرسید چه کسی 

و اذیت مردم را داده است؟
چهارصد  از  بیش   2012 سال  در 
شیعه مذهب که بیشتر آنان متعلق 
بودند،  بلوچستان  هزاره  جامعه  به 
در  رسیدند.  قتل  به  مذهب  سنی  پیکارجویان  دست  به 
سال جاری میالدی، تا کنون بیش از یکصد شیعه هزاره 
کشته شده اند ولی مرتکبین این جنایات دستگیر نشده 
آید  نمی  به کمک هزاره ها  پاکستان  اند و چون دولت 
پاکستان  از  فرار  به طور گروهی در حال  شیعیان هزاره 

هستند.
ایالت  دو  در  مدرسه   800 به  نزدیک  حال  همین  در 
پاکستان از جمله مناطق قبیله یی که به طور فدرال اداره 
اند.  شده  بسته  پیکارجویان  حمالت  دلیل  به  شود،  می 
در  دبستان  صدها  تعطیل  موجب  همچنین  ها  خشونت 
بلوچستان شده است. معلمین از این مناطق گریخته اند 
و سازمان های غیردولتی که با بهداشت و آموزش سر و 
کار دارند فعالیت های خود را به دلیل خطرهای امنیتی 

کاهش داده اند.
فریده آفریدی، یک فعال برجسته که به زنان قبیله نشین 
گلوله  ضرب  به  گذشته  سال  جون  در  کرد،  می  کمک 
کشته شد. در جنوری امسال نیز مردان مسلح ۷ امدادگر 
محلی  غیردولتی  سازمان  یک  با  که  را  زن   ۶ جمله  از 
همکاری می کردند هدف تیراندازی قرار داده و به قتل 

رساندند.
پزشک  یک  نیستند.  امان  در  نیز  خارجی  امدادگران 
مسلمان بریتانیایی که برای کمیته بین المللی صلیب سرخ 
در پاکستان کار می کرد در ماه اپریل گذشته ربوده شد و 
به قتل رسید. در سال 2012 بیش از ۶0 امدادگر خارجی 
خاک پاکستان را ترک کردند که دلیل عمده آن نگرانی 
های امنیتی به جهت خودداری مقامات از تجدید روادید 

آنها بوده است.
عمومی  انتخابات  آینده  ماه  چند  ظرف  رود  می  انتظار 
در پاکستان برگزار شود. ولی با توجه به این که برخی 
بیاندازند و  انتخابات را به عقب  از احزاب می خواهند 
حزب حاکم نیروهایی را که از آنان نام نمی برد متهم به 
نظر  به  اکنون  کند.  می  انتخابات  در  تاخیر  برای  توطئه 
است.  مواجه  سیاسی  بحران  یک  با  پاکستان  رسد  می 
که  شود  می  بینی  پیش  انتخابات،  برگزاری  در صورت 
گروههای متعلق به جامعه مدنی مانند انتخابات قبلی، از 

نزدیک بر انتخابات نظارت کنند.
ولی محافظت نکردن از کارمندان سازمان های غیردولتی، 
آنان  از  از محافظت  یا خودداری دستگاه دولتی  ناتوانی 
و تحمل نکردن بیطرفی آنها موجب نومیدی عده زیادی 

شده است.

سفیر پاکستان در امريکا به توهین به مقدسات 
اسالمی متهم شد
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رهبر لشکر جنگوی 
بازداشت شد

که  را  افراطی  گروه  یک  رهبر  جمعه  روز  پاکستان،  پولیس 
دوش  بر  را  کویته  شهر  مرگبار  های  گذاری  بمب  مسوولیت 
گرفته بود، بازداشت کرد. طبق گزارش ها حمالت هدفمندانه 
در سرتاسر پاکستان جان بیش از 400 شیعه را در سال گذشته 

گرفته است.
بمب  حادثه  دو  از  پس  جنگوی،  لشکر  رهبر  اسحاق،  ملک 
اقلیت  از  تن   180 از  بیش  مرگ  پیش  روز  چند  که  گذاری 
این حمالت  بازداشت شد.  بود،  باعث شده  را  شیعیان هزاره 

اعتراض ها در سرتاسر پاکستان را به دنبال داشت.
از جمعیت عمدتا سنی  که 20 درصد  شیعیان  علیه  ها  حمله 
مذهب پاکستان را تشکیل می دهند، در سال روان به میزانی بی 
سابقه رسیده و در حالی که پاکستان، این قدرت اتومی برای 
برگزاری انتخابات در اواسط ماه می سال روان آماده می شود، 
سوال های جدی درباره امنیت این کشور را به وجود آورده 

است.
پولیس گفت که اسحاق، پیش از این که به زندان محلی انتقال 
یابد، در خانه اش واقع در شهر مرکزی رحیم یارخان به طور 

علنی زنده گی می کرد.
یک  سوی  از   2011 سال  جوالی  در  جنگوی  لشکر  رهبر 
محکمه به قید ضمانت آزاد شد، این در حالی است که او در 
برای مدت  در سال 2012  او  داشت.  قتل دست  مورد  ها  ده 

کوتاهی به جرم نفرت پراکنی فرقه ای بازداشت گردید.
کریکت  تیم  بر   2009 سال  حمله  که  است  متهم  اسحاق 
پاکستانی و  نموده است که مرگ هشت  را هدایت  سریالنکا 

جراحت هفت بازیکن و یک دستیار مربی را به دنبال داشت.
اسحاق یک روز پس از آن زندانی می شود که اردوی پاکستان 
این  را رد کرده است.  لشکر جنگوی  با  ارتباط  اتهام هرگونه 
گروه افراطی ترین سازمان تروریستی سنی مذهب است و با 

القاعده و طالبان پاکستانی در ارتباط می باشد.
آخرین بمبگذاری شنبه هفته گذشته در کویته رخ داد و مرگ 
در یک  تن  تاریخ دهم جنوری، 92  به  را سبب شد.  تن   89
حمله به کلب بیلیارد که بیشتر مورد بازدید شیعیان هزاره قرار 

داشت، کشته شدند.
اعتراض کنندگان پس از حمله روز شنبه به سرک ها ریختند 
و زندگی روزمره را در بخش هایی از کراچی، الهور و اسالم 
آباد دچار رکود نمودند. آن ها خواهان محافظت بهتر از شیعیان 
این  عامالن  بازداشت  در  ناکامی  دلیل  به  از حکومت  و  شده 

گونه حمالت انتقاد نمودند.
شیعیان پاکستان به رسم اعتراض از دفن کشته شدگان حمالت 
خودداری نمودند، تا این که حکومت این کشور وعده بازداشت 

عامالن این بمبگذاری ها را داد.
مقام های پاکستانی در اوایل این هفته گفتند که نیروهای امنیتی 
چهار مرد را کشته و بیش از 1۷0 مظنون به شمول فرد اصلی 

مظنون به هدایت بمبگذاری روز شنبه را بازداشت نموده اند.
های  بمبگذاری  از  پس  معموال  پاکستان  امنیتی  نیروهای 
گسترده، شمار بسیاری را بازداشت می کنند. اما کم پیش می 

آید که کسی واقعا متهم گردد.
سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که بیش از 400 شیعه در 
ثبت شده در  اند که مرگبارترین سال  سال 2012 کشته شده 

پاکستان برای شیعیان می باشد.

احمد رشید/ روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی/بی بی سی        
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بخش سوم و پایانی

رماتیسم؛ 
بیمـاری هزارچهـره

داكتر محمدمهدی امام / فوق تخصص روماتولوژی

  چند نكته درمورد دردهای عمومی زانو و مفاصل
یا حتا  باید توجه داشت که نشستن روی دو زانو  از مفاصل و زانو  در مراقبت 
چهارزانو، استفاده نکردن از توالت فرنگی ]=کمد[ یا هم چنین باال و پایین رفتن از 
سرباالیی، مثل کوه یا زینه عوامل خطرساز سالمت مفاصل زانو محسوب می شود. 
فراموش نکنیم که در کوه پیمایی و باالرفتن از زینه، بیشترین آسیب به مفاصل زانو 
هنگام پایین آمدن رخ می دهد. در خصوص ورزش در باشگاه های بدن سازی باید 

دقت کرد که هر ورزشی باید زیر نظر مربیان دوره دیده و باتجربه انجام شود. 
  5 این  از  باشید،  داشته  سالمی  کمر  می خواهید  ولی  ندارید،  کمردرد  اگر  حتا 

وضعیت پرهیز کنید:
-1 ایستادن طوالنی در یک وضعیت 
-2 نشستن طوالنی در یک وضعیت

-3 حرکت های چرخشی ناگهانی
-4 انجام کار سنگین به تنهایی

-5 خم شدن با کمر خمیده 
به گودِی کمِر خود توجه کنید، زیرا بزرگی شکم موجب گودی کمر  هم چنین 
می شود و هم چنین ایستادن های نامناسب در خصوص زانوها توصیه نمی شود. با 
ایستاده، پاهای  بیافتید؛ به صورت  یک توصیۀ ساده به فکر سالمت زانوهای تان 
خود را جفت کرده و ببینید فاصلۀ بین دو زانو چقدر است. اگر این فاصله از 3 
انگشت بیشتر بود ـ به خصوص در خانم ها و دخترخانم ها ـ باید به پزشک مربوط 

)ارتوپد( مراجعه کنید. 

  چه  طور باید پیش گیری کرد؟
نکتۀ مهم دیگر، این که سگرت و دخانیات را از زنده گی خود دور کنید. سگرت 
نشان  شدیدتر  عالیم  با  را  برخی  و  می آورد  وجود  به  را  روماتیسم ها  از  برخی 
در  هم چنین  و  است  مهم  بسیار  غذایی  رژیم  در   D ویتامین  مصرف  می دهد. 
خصوص عفونت  حساس باشید. مصرف غذاهای خارج از منزل می توانند به انتقال 
عفونت ها دامن بزنند. پس غذای سالم مصرف کنید تا دچار عوارض بیماری های 
بیشتر  را  التهابی  واکنش های  رطوبت  و  سرما  دانست  باید  نشوید.  روماتیسمی 
می کند، ولی نقشی در ایجاد روماتیسم ندارد، ولی موجب درد در افراد مبتال به 
بیماری های روماتیسمی می شود. در خصوص روماتیسم قلبی که به دلیل پی گیری 
نکردن مناسب درما ن های آنتی بیوتیکی گلودردهای چرکی رخ می دهد، باید گفت 
که این عارضه با بیماری های روماتیسمی متفاوت است و سال هاست که به دلیل 
توجه به درمان های دارویی، عفونت های استرپتوکوکی تقریبًا تحت کنترل درآمده 

است. 

  در چه کسانی ایجاد می شوند؟
برخی اوقات داروها در ایجاد این بیماری ها نقش دارند و گاهی برخی مواد غذایی 
از عوامل محیطی خیلی  یکی  اثر  کنند.  ایجاد  را  می توانند عالیم شبه روماتیسم 
مهم که به صورت عینی در سال 1981 در هسپانیه گزارش شد، به دنبال مصرف 
نوعی روغن بود. 20 هزار نفر در آن سال به دلیل مصرف نوعی روغن آلوده دچار 
پوست  سفتی  موجب  و  بوده  پوستی  بیماری  نوعی  که  »اسکلرودرمی«  بیماری 
می شود، شدند. بی شک تغذیه در بروز یا پیش گیری از بیماری های روماتیسمی 
نقش اساسی دارد. افرادی که فقر مصرف غذاهای دریایی و ماهی را دارند، در 
 D ویتامین  کمبود  هستند.  دیگران  از  مستعدتر  بسیار  بیماری ها  این  ایجاد  برابر 
و...  پسوریازیس  روماتویید،  آرتریت  جمله  از  روماتیسم ها  از  بسیاری  زمینه ساز 

است. 
نباید فراموش کرد ضربه ها نیز در ایجاد برخی از بیماری های روماتیسمی یا تشدیِد 
آن موثرند. به عنوان مثال در بیماری »بهجت« یا بیماری »پسوریازیس«، هرگونه 
ضربه موجب تشدید عالیم می شود. در افرادی که دچار بیماری بهجت شده اند، 
اگر سوزن به یکی از نقاط بدن آن ها وارد شود، با عالیمی چون تورم و التهاِب 
آن ناحیه می توان به اثر عوامل محیطی مانند ضربه در تشدید این بیماری پی برد. 
جراحی چشم،  مثال  عنوان  به  جراحی  عمل  هرگونه  پی  در  بهجت  به  مبتالیان 
این  ناحیۀ مربوطه می شوند و  التهاب در  مفصل و... دچار عالیم شدید تورم و 
به دلیل پاسخ سیستم ایمنی بدن به عوامل محیطی از جمله ضربه یا جراحی است. 

در پسوریازیس ضربه موجب جدا شدِن سریع تر ضایعات پوستِی فرد می شود.

         سلمان اوسطی
احساس همین خطرات بود که مباحث 
بسیاری  اخالقی  و  فلسفی  الهیاتی، 
سیاسی  حتا  و  آکادمیک  جوامع  در  را 
قید  ایجاد  بر  که همه گی  آورد  به وجود 
علمی  فعالیت های  برای  بندهایی  و 
از  علم  تابعیت  هرچند  دارند.  تاکید 
اعدام  )مثل  را  تلخی  خاطرات  کلیسا، 

تاریخ به جای گذاشته است،  برونو( در 
اما حذف کامل تعالیم دینی که البته در 
صورت اصالت و تحریف نشده بودن، 
ابناي  همه  سعادت  که  است  تعالیمی 
بشر را منظور می دارد، از علم یک غول 
هرچند  که  ساخت  افسارگسیخته یی 
بشر  قدرت  بر  می رفت  تصور  ابتدا  در 
و  زنده گی  چندی  از  پس  اما  بیفزاید، 

آیندۀ بشر را به مخاطره افکند. 
یگانۀ  دست کم  امروزه  علم،  بنابراین 
که  تصوری  ـ  بشر  نجات بخش  نسخه 
نیست،  ـ  بود  شایع  بسیار   19 قرن  در 
و  قید  و  نگهبان  به  نیاز  نیز  علم  بلکه 
و  بدارد  پاس  را  مرزهایی  تا  دارد،  بند 
به آن ها نفوذ نکند. حذف کامل تقدس 
نتایج مطلوبی را برای  از زنده گی بشر، 
او به ارمغان نگذاشت، بلکه امروز بشر 
به این نتیجه رسیده است که حتا برای 
آسوده و سعادتمندانه زیستن در همین 
دنیای مادی، می باید برای فعالیت علمی، 
باقی  مرزهایی مقدس و دست نخورده 

بمانند. 
حذف  عالم  از  که  مدرنی  دیدگاه 
یک  بُعدی  را  جهان  می کند،  قداست 
آن  معرفی می کند؛ جهانی که صرفًا در 
شناسایی  و  اند  حاکم  فیزیکی  قواعد 
قوانین.  این  کشف  از  است  عبارت  آن 
مدرن،  عقالنیت  خصیصۀ  مهم ترین 
و  بطن  بدون  و  شفاف  تصویری  ارایۀ 
نگرش،  این  در  است.  جهان  از  الیه 
محذوف  عالم  فوقانی  و  عالیه  مراتب 
یا دست کم مغفول اند. بنابرین، هر چه 
هست همین موجودات مادی هستند و 
قواعد فیزیکی؛ اما در تلقی دینی، جهان 
در  ما  آن چه  بلکه  نیست،  بُعدی  یک 
زنده گی روزمره با آن مواجه ایم، جهانی 
از مخلوقات  پایین ترین سطح  است که 
پایین ترین  عین  در  ولی  است،  خداوند 

است.  عالی  معنایی  دارای  بودن،  سطح 
به  همه گی  عالم  این  طبیعی  موجودات 
پیدایش  منشاي  که  الهی  و  واال  معنایی 
خود  بنابراین  و  دارند  اشاره  آن هاست، 
این موجودات طبیعی نیز حیثیتی قدسی 

و معنوی دارند. 
دین، جهان و طبیعت را هم چون ظهور 
چرا  می کند،  معرفی  خداوند  نشانۀ  و 

که  داشته  بیان  چنین  خود  خداوند  که 
شناخته شدن  جهان،  خلقت  از  هدفش 
جهان  اگر  بنابراین  است.  بوده  خودش 
برای  وسیله یی  طبیعی،  مخلوقات  و 
واال  ماهیتًا  و  ذاتا  اند،  خدای  شناختن 
ـ  ضعیف  هرچند  ـ  شباهتی  دارای  و 
و  هستند  خود  پدیدآورندۀ  و  خالق  به 
داشتن  قداست  برای  همین قدر شباهت 
فعالیت  در  بشر  پس  است.  کافی  آن ها 
که  ممکن  شکل  هر  به  خود،  علمی 
بخواهد، نمی تواند با طبیعت رفتار کند. 
رفاه  و  قدرت  کسب  وسیلۀ  طبیعت، 
در درجۀ  طبیعت  بلکه  نیست،  انسان ها 
شناخت  و  تامل  و  تدبر  وسیلۀ  اول 

خداوند است. 

هم چنین، دانش و معرفت نیز به خالف 
تلقی مدرن، صرفًا به یک نوع و طریق 
مرتبه یی  فیزیکی،  دانش  بلکه  نیست، 
مراتب  دارای  دانش  و  است  دانش  از 
که  چرا  بوده،  نیز  واالتری  و  عمیق تر 
دارای  خود  جهان،  یعنی  دانش،  متعلق 

مراتب و اعماق است. 
را  مقدس  معرفت  مسیر  مدرن،  علم 
مسدود می کند و معرفت را به شناخت 
قواعد فیزیکی فرو می کاهد و حال آن که 
دیدگاه دینی، حتا قواعد فیزیکی موجود 
از  مظهری  و  نشانه  نیز  را  طبیعت  در 
تاریخ  طول  در  هرچند  می داند.  خالق 
از سوی مراجع رسمی  اشتباهاتی  علم، 

کلیسای  و  مسیحی  به خصوص  ـ  دینی 
کاتولیکـ  نسبت به کشفیات علمی روی 
داده است، ولی این خطاها را نمی باید به 
اصل و منشاي دین، نسبت داد و به کل، 
نگرش دینی را خارج از مرزهای مسایل 
در  داد.  قرار  زنده گی  جاری  و  روزمره 
واقع، علم مدرن در ابتدا، با تجربه یی که 
از قرون وسطا شاهد بود، قصد داشت تا 

و  زده  کنار  را  دینی  باورهای  محوریت 
انسان را محور همۀ فعالیت های بشری 
قرار دهد، غافل از این که خطاهای قرون 
وسطایی، نه به دلیل محوریت باورهای 
دینی و تقدم آن ها بر اقتضایات انسانی، 
باورهای  بر  تدقیق  عدم  علت  به  بلکه 
دینی و هم چنین نگرش تحریف شده به 

نام دین به وقوع پیوسته بود. 
انسان امروز، به این نکته به تدریج پی 
برده و می برد، چرا که تاریخ به او ثابت 
نیز  مدرن  انسان محورِی  که  است  کرده 
نیست.  اِشکال  بدون  و  صادق  چندان 
را  علم  وظیفۀ  مدرن،  انسان محوری 
انسان ها  به  رساندن  قدرت  و  منفعت 
می داند و حال آن که نتیجۀ چنین نگرشی، 

عده یی  بر  انسان ها  از  عده یی  استیالی 
دیگر و قربانی شدن عدۀ دوم در چنگ 
جنگ های  تجربۀ  است.  اول  عدۀ  علم 
جنگ های  البته  و  دوم  و  اول  جهانی 
هر  از  بیش  آسیا  و  افریقا  در  منطقه 
نمونه یی این مطلب را به اثبات رسانده 
امروزه کارخانه های اسلحه سازی  است. 
بدون بازاریابی عماًل ورشکسته خواهند 
شعله ور  نیازمند  آن ها،  بازاریابی  و  شد 
شدن آتش جنگ در گوشه و کناری از 
دنیاست. بنابراین، این صاحبان سرمایه، 
در  جنگ  شروع  از  طبیعی  شکل  به 
وارد  آن ها  خود  به  آسیبی  که  مناطقی 

نمی کند، حمایت می کنند.

گسترة علم و جهان دین

تاریخ به او ثابت کرده است که انسان محورِی مدرن نیز چندان صادق و 
بدون اِشکال نیست. انسان محوری مدرن، وظیفة علم را منفعت و قدرت 
رساندن به انسان ها می داند و حال آن که نتیجة چنین نگرشی، استیالی 
عده یی از انسان ها بر عده یی دیگر و قربانی شدن عدة دوم در چنگ علم 
عدة اول است. تجربة جنگ های جهانی اول و دوم و البته جنگ های منطقه 
در افریقا و آسیا بیش از هر نمونه یی این مطلب را به اثبات رسانده است

بخش دوم و پاياني



           رضا تهراني
 

نمی رود،  نوشتن  کوتاه  به  دستم  حقیر  این که  غرض 
هرچه نیت می کنم کوتاه بنویسم، سر آخر طوالنی از 
البته  است،  هنر  نوشتن خودش  کوتاه  می آید.  در  کار 
نه این کوتاه نویسی ها که در فضای وب رایج است و 
اعالم  و خودمانی  راحت  در چند جمله خیلی  طرف 
بهمان کتاب  نظر می کند که فالن کتاب خوب است، 
بد است و خیلی هنر کند، دوخطی هم دربارۀ احساس 
کیف  کتاب  این  با  مثاًل  که  می نویسد  شحصی اش 
کرده اند یا نه و از این دست. هرچند باید صفحه کلید 
رایانۀ بعضی ها را که اساسی می نویسند، بوسید. )یادتان 

هست که قدیم، قلِم طرف را می بوسیدند!(
مطلب کوتاه خوب است اما از آن نوع که فشرده و با 
رعایت ایجاز و با اشاره به اساسی ترین وجوهِ یک اثر 
نوشته شده باشد و در همین مختصر نیز ُکدهایی بدهد 
که خوانندۀ آن رهیافتی بهتر و دریافت کامل تری از اثر 
که  هنری ست  نوشتن  این جور  کند.  پیدا  بحث  مورد 
خیلی ها از جمله نگارنده از آن بی بهره اند. به شخصه 
هرچه سعی می کنم مطلب هایم 500 کلمه بیشتر نشده 
و در همین حجم همۀ حرفم را بزنم، نمی توانم و دست 
آخر می رود باالی 1000 و یا 1500 کلمه و حتا بیشتر! 
کی حوصله  حسابی  مرد  می گویم،  خودم  به  هم  بعد 
بخواند؟ جماعت خیلی  را  بلندی  این  به  مطلِب  دارد 
هنر کنند، نگاهی به پاراگراف اولش می اندازند و بعد 
بی خیالش می شوند.  این که طوالنی ست،  به خاطر  هم 
تازه اگر کسانی خیلی عالقه مند باشند، احتمال دارد این 
را بگذارند  مطالب را سیو )save( کنند و خواندنش 

کاری  همان  نمی رسد،  فرا  هیچ وقت  که  زمانی  برای 
در  ارزشمند  اما  مفصل  مطالب  با  وقتی  نیز  خود  که 
می دهم.  انجام  می شوم،  روبه رو  وبالگ ها  و  سایت ها 
هارد لب تابم نیز پُر است از این گونه مطالب که معلوم 
نیست کی قرار است از خجالِت آن ها درآیم، مطالبی 
که مدام بر تعداد آن ها افزوده می شود و پروژۀ خواندِن 

آن ها هم شکل ناممکن تری به خود می گیرد.
)کاغذی(،  چاپی  مجالت  انتشار  رویۀ  که  همان گونه 
جنس و به ویژه حجم مطالب مورد استفاده در آن ها را 
تحت الشعاع قرار می دهد، فضای مجازی و رسانه های 
موثرند.  مطالب  این  چوِن  و  چند  بر  نیز  آن  با  مرتبط 
فصلنامه های  در  که  مطولی  مطالب  آن  نمونه،  برای 
تخصصی منتشر می شوند، به درد روزنامه نمی خورد. 
هرچند که خود این ماجرا هم وحی منزل نیست، چرا 
که گاه در روزنامه ها مطالب بسیار مفصل و دشواری را 
می بینیم که طرف هشت ساعت زمان کار اداری اش را 
هم صرف آن ها کند، تمام نمی شوند و به ندرت کسی 
حوصله کند آن ها را همان روز بخواند، پس خواندنش 

به بعد حواله می شود که سرانجامش در باال آمد.
ماجرا همین گونه  است. شاید  در فضای مجازی هم 
بلندترهم  مطالب  از  الکترونیکی،  مجالت  و  سایت ها 
به  اما الاقل در مورد نوشته های وبالگی  استفاده کنند 
شوند،  خوانده  می خواهید  اگر  گفت  می توان  جرأت 
باید کوتاه بنویسید، موجز و خواندنی که حرفی برای 

گفتن داشته باشد، حداکثر 500 کلمه!
بعد از یک عمر مطول نویسی، دارم تمرین می کنم کوتاه 
مطلب  حجم  هرچه  مجالت  در  که  می دانید  بنویسم؛ 
از  که  هم  این جا  می گیری،  بیشتری  پول  باشد،  بیشتر 
کیسه ات  از  بنویسی،  طوالنی  اگر  نیست،  خبری  پول 

رفته!
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يادداشتی برای آن ها كه 
به طوالنی نوشتن عادت دارند

بريده يی از رمان »اوليس« اثر جيمز جويس
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همان گونه که رویة انتشار مجالت چاپی )کاغذی(، جنس و به ویژه حجم مطالب مورد استفاده در آن ها را تحت الشعاع قرار می دهد، 
فضای مجازی و رسانه های مرتبط با آن نیز بر چند و چوِن این مطالب موثرند. برای نمونه، آن مطالب مطولی که در فصلنامه های 
تخصصی منتشر می شوند، به درد روزنامه نمی خورد. هرچند که خود این ماجرا هم وحی منزل نیست، چرا که گاه در روزنامه ها مطالب 
بسیار مفصل و دشواری را می بینیم که طرف هشت ساعت زمان کار اداری اش را هم صرف آن ها کند، تمام نمی شوند و به ندرت کسی 
حوصله کند آن ها را همان روز بخواند

تشنۀ خواندن  داستانی،  ادبیات  به  فارسی زباناِن عالقه مند 
اولیس هستند؛ کتابی که از قضا توسط یکی از مترجمان 
اما  شده؛  ترجمه  هم  فارسی  به  بدیعی(  )منوچهر  خبره 
بخش هایی  تنها  است.  نکرده  پیدا  انتشار  امکان  متأسفانه 
از این رمان توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده تا به قول 
تا  بکنند  ته بندی  یک  آن  با  فعاًل  عالقه مندان  معروف، 
شاید روزی کل رمان منتشر شود، هرچند که بعید به نظر 

می رسد این اتفاق به این زودی ها محقق گردد. 
***

نخستین  واکنش  اکثر ناقدان  و برخی  خواننده گان  در برابر 
“اولیس ” آن  بود که  این  اثر ادبی  را یک سره  نوعی  “طنز” 
روش هایی   به   توجه   با  گذشت تا  زمانی   آورند.  به شمار 
بود ـ “تک گویی  درونی ” و”سیالن   به کار رفته   که  در آن  
خودآگاهی ” ـ و با تعمق  در انبوه  حقایق  و اموری  که  در 
اثر یک سره   این   اولیس  مطرح  شده  است،  معلوم  شد که  
طنز نیست ، اما از طنز هم  خالی  نیست . شاید طنزآمیزترین  
از بخش  دوازدهم  آن  “سیکلوپ ”  تّکۀ “اولیس ” قطعه یی  
باشد که  در این جا ترجمۀ  آن  آمده  است . به  خواننده گان  
بخش  تمامی   دربارۀ   آن چه   نخست   که   می شود  پیش نهاد 
12،پیش  از یادداشت های  شماره گذاری  شده ، نوشته  شده  
با  همراه   متن   خواندن   به   آن   از  پس   و  بخوانند  است،  

یادداشت ها بپردازند.

  منوچهر بدیعی
***

مناره های  دور و  از  بود،  تأثرآور  بی نهایت   »آخرین  وداع  
نزدیک  صدای  ناقوِس  مرگ  الینقطع  بلند بود و همه  را به  
تشییع  جنازه  می خواند و در گوشه  و کنار محله های  غم زده  
ده ها طبل  پوشیده  در نمد که  صدای  پوک  توپ ها آن ها را 
قطع  می کرد، ندایی  شوم  سر می داد. غرش  کرکنندۀ رعد 
و روشنایی کور کنندۀ برق  که  این  صحنۀ  مرگبار را روشن  
تمامِ   قبل   از  توپ خانۀ  آسمان   که   می داد  گواهی   می کرد، 
طنطنۀ  مافوق  طبیعیِ  خود را به  این  منظرۀ  مخوف  عاریه  
داده  است . از دریچه های  سیل بند آسمان ِ خشمگین  بارانی  
فرو  بودند،  آمده   گرد  که   خالیقی   برهنه   سر  بر  سیل آسا 
به  کم ترین  تخمین  پنج صدهزار بود.  اینان   ریخت  و عدۀ  

فرماندهی   به   بزرگ ،  دبلین   شهر  پاسبان های   از  دسته یی  
نظم   حفظ   به   عظیم،   جمع   آن   میان   در  شخص سرکالنتر 
مشغول  بودند و برای  آن که  آن  جمع  عظیم  سرگرم  شوند، 
خیابان  یورک  بادی   سازهای   و  سنج   موزیکانچی   دستۀ  
نغمۀ   همان   ماهرانه ،  سیاه   پوشش   در  پوشیده   آالت   با 
از  “اسپرانتزا”  ناالن   قریحۀ   که   می نواختند  را  بی همتایی  

گهواره  در دل  ما نشانده  است . 
دلیجان های   و  فوق العاده   سریع السیر  تفریحی   قطارهای  
تا  بودند  دیده   تهیه   روکش دار  نیمکت های   با  موتوری  
پسرعموهای  روستایی  ما که  جمع  کثیری  از آنان  به  آن جا 
آمده  بودند، در آسایش  باشند. وقتی  خواننده گان  دوره گرد 
محبوب  دبلین  ل ـ ن ـ هـ ـ ن  و م ـ ل ـ گ ـ ن  ترانۀ “شب  
پیش  از آن  روز که  الری  دراز شد” را با آن  طرز نشاط انگیز 
مرسومِ  خود خواندند، تفرج  خاطر فراوانی  پدید آمد. آن  
دو مزه پرانِ  بی مثل  و مانند ما با تصنیف های  یک ورقیِ  خود 
دادوستد پُرغوغایی  در میان  دوست داران  طنز و هجا برپا 
کردند که  اگر کسی  در گوشۀ  دل  عنایتی  به  طنز عاری  از 
لوده گی  ایرلندی  داشته  باشد، به  آن  چند پول  سیاهی  که  به  

زحمت  به  کف  می آورند، غبطه  نخواهد خورد. 
بچه هایی  که  در ”یتیم خانۀ  دختران  و پسران ” بودند، لب ِ 
پنجره ها جمع  شده  بودند و به  این صحنه  نگاه  می کرند و 
از این که  چنان  برنامۀ  غیرمنتظری  به  سرگرمی های  آن روز 
“خواهران   از  باید  و  کردند  شادی ها  بود،  شده   افزوده  
افتادند  فکر  به   که   کنیم   تمجید  و  تقدیر  بینوایان ”  نازنین  
تفریحی ِ  داده،  برنامۀ   از کف   مادر  و  پدر  یتیمان   برای   تا 
مدعوین   جمع   آورند.  فراهم   آموزنده یی   به راستی  
بود،  بسیار  معروف   بانوان   میان شان   در  که   نایب السلطنه  
جای ِ  بهترین   به   مکّرمات   همراهی ُعلیامخدرات   سایه   در 
جایگاه  هدایت  شدند و سفیران  بدیع منظر خارجی  که  به  
“دوستان  جزیرۀ  زمرد” شهرت  دارند، در جایگاهی  درست  
روبه روی  آنان  جای  داده  شدند. سفیران  که  با هیبت  تمام  
باچی   باچی   کومنداتوره   از  بودند  عبارت   بودند،  حاضر 
بنینو بنونه  )که  شیخ السفرا بود و نیمه فلج،  و ناگزیر بودند 
او را با یک  جرثقیل  نجاری  قوی  به  چوکی اش برسانند(، 
والدیمنجالب   ژوکر  گراند  اپتان ،  پتیت   پل   پیر  مسیو 
شوانزنباد  فون   رودلف   آرکژوکرلئوپوک   حیض لته تشف ، 

مارهاویراگاکیسا  کنتس   هودنتالر،  ـ 
سزونی  پوتراپستی ، حرم خان  فیسافاده ، 
علی بابا  آتاناتوس کاراملوپولیس ،  کنت  
سنیور  افندی ،  راحت القوم   بخشش  
پاال  پکادیلوای   هیداگلوکابالرودون ، 
و  المالورا  و  پاترنوسترد  ای   براس  
هاراکیری ،  هوکوپوکو  ماالریا،  دوال 
هی  هونگ  چانگ ، اوالف  کوبرکدلسن ، 
پان   کلک ،  وان   حقه   ماین هیر 
پره   گوزپوند  ریسکی ،  پادی   پوالکس  
بوروس   کراچینابریچی سیچ ،  کلشتر 
دیرکتور  هرهورهوس   هوپینکوف ، 
اشتورلی ،  ـ  هانس چوچلی   پرازیدنت  
داکتر پروفسور ورزشگاه  ملیوم  موزیوم  
مبتذلیوم   آسایشگاهیوم فتق بندیوم  
عمومیوم   تاریخ   سنتیوم   اختصاصیوم  

ویژگیوم  کریگفریداوبرآل  گماینه .
کلیۀ ُسفرا بدون  استثنا با عباراتی  بسیار 
ممکن   آن ها  از  ناهنجارتر  که   محکم  
نبود، دربارۀ عملیات  وحشیانۀ بی نامی  
که  آنان  را به  تماشای  آن  دعوت  کرده  

بودند، سخن  راندند. سپس  مناقشۀ پرحرارتی  )که  همه  در 
آن  شرکت  کردند( در میان  “د.ج . ز“ بر سر آن  درگرفت  که  
روز تولد قدیس نگهبان  ایرلند روز هشتم  مارچ  بوده  است  
یا روز نهم  مارچ . در ضمن  این  مباحثه  به  توپ  و شمشیر 
و تیر برگرد و قره مینا و نارنجک  گازی  و ساطور و چتر 
و منجنیق  و پنجه بُکس  و کیسه شن  و پاره آهن  نیز متوسل  
شدند و بی محابا برهم  ضرب  و شتم  وارد آوردند. پیک  
ویژه  فرستادند و پاسبان  کوچول ، آجدان  مک فادن ، را از 
بوترزتاؤن  خبر کردند که  آمد و به  شتاب  نظم  را اعاده کرد 
و به  سرعتِ  برق  پیشنهاد کرد که  هر دو طرف ِ متخاصم  با 
قبول  روز هفدهم،  قضیه  را فیصله  دهند. پیشنهاد آن  پاسبان  
واقع   همگان   پسند  مورد  بی درنگ   سه متری 22  تیزهوش  
شد و به  اتفاق  آرا مورد قبول  قرار گرفت . تمامی  “د. ج . 
ز” به  آجدان  مک فادان  از تۀ  دل  تبریک  گفتند، در حالی  که  

از بدن  چند تن  از آنان  خون  فراوانی  می رفت ». 

***
ایرلندی  نام رمان معروف جیمز جویس نویسندۀ  اولیس 
است که از شاهکارهای ادبیات مدرن به شمار می رود. این 
کتاب که سومین اثر جیمز جویس است، در سال 1922 در 
پاریس منتشر شد. جویس در ابتدا این کتاب را به صورت 
داستانی کوتاه منتشر کرد که بخشی از مجموعۀ دوبلینی ها 
بود و آن را یک روز از عمر آقای بلوم در وین نام نهاده 
بود. ولی مدتی بعد با آمیختن یکی از شخصیت های کتاب 
با  ددالوس  استفان  نام  به  جوانی  در  هنرمند  مرد  سیمای 
آقای بلوم کتاب اولیس را نوشت. داستان اولیس ریشه در 
اساطیر یونانی و بخصوص اودیسۀ هومر دارد. این کتاب 
توسط منوچهر بدیعی به فارسی ترجمه شده و سال هاست 

که در انتظار صدور مجوز چاپ به سر می برد. 

منبع: مد و مه
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افغانستان بار ديگر 
النۀ تروريست ها نخواهد شد!

لويه جرگه هيچ نوع مطابقت با...
کنند،  حل  افغانستان  پارلمان  در  را  مسأله  بروند  که  این   

می گویند لویه جرگه برگزار می کنند.«
زمیِن  سر  از  را  ریش سفید  »پنج  گفت:  مسعود  احمدضیا 
این  امضای  که  ندارند  آگاهی  هیچ  که  بیاورند  می خواهند 
قرارداد امنیتی با امریکایی ها مفید است یا به ضرر افغانستان، 

مصونیت قضایی به سرباز امریکایی داده شود یا نشود.«
قباًل معاون آقای کرزی بود، گفت »برای  آقای مسعود که 
تیم  ندارد،  سیاسی  حزب  رییس جمهوری  خود  که  این 
ندارد و معتقد به پدیده های جدید سیاسی نیست، همیشه 
می خواهد از طریق نهادهای سنتی که خالف شرایط فعلی 

زنده گی سیاسی مردم افغانستان است، عمل کند.«
در   2014 سال  از  پس  امریکا  نظامیان  حضور  است  قرار 
افغانستان در یک موافقتنامه رسمی بین افغانستان و امریکا 
مصونیت  جمله  از  و  مختلف  مسایل  اما  شود،  مشخص 
قضایی آنها باعث به تاخیر افتادن امضای این توافقنامه شده 

است.
 2014 از  پس  امریکا  نظامی  که حضور  گفته  کرزی  آقای 
ماندن  برای  امریکایی ها  اما  بود،  خواهد  محدود«  »بسیار 
که  شده  قضایی  مصونیت  اعطای  خواستار  افغانستان  در 
افغانستان  مردم  صالحیت  از  مورد  این  در  تصمیم گیری 

است.
یک  را  مساله  »این  است:  گفته  افغانستان  رییس جمهوری 
لویه جرگه مردم افغانستان فیصله کند که مصونیت می دهد 

یا نمی دهد و اگر می دهد به کدام شرایط می دهد.«
قانون  در  که  را  دولت جرگه یی  که  نیست  هنوز مشخص 
اساسی پیش بینی شده برگزار می کند یا لویه جرگه یی سنتی 

که متشکل از افراد منصوب از جانب دولت خواهد بود.
جرگه  لویه  افغانستان،  اساسی  قانون  تعریف  اساس  بر 
عبارت است از اعضای پارلمان، رییسان شوراهای والیتی و 

همچنین رییسان شوراهای ولسوالی ها.
که  است  این  دارد،  وجود  مورد  این  در  که  مشکلی  اما 
شوراهای ولسوالی ها که تعداد آنها به بیش از 3۶0 می رسد، 

اصاًل تا حال تشکیل نشده است.
به این ترتیب به نظر می  رسد که دولت اقدام به برگزاری 
لویه جرگه »سنتی« خواهد کرد که نیاز به حضور افراد ذکر 
انتقاد  با  امر  این  می رسد  نظر  به  اما  ندارد،  قانون  در  شده 

مخالفان حکومت مواجه خواهد شد.
آقای کرزی گفته که امریکایی ها بر امضای هر چه زودتر 
توافقنامه امنیتی بین دو کشور پافشاری دارند، اما او افزود 
که بررسی مسایل مربوط به این توافقنامه 8 تا 9 ماه وقت 

می گیرد.

دوازده هزار سرباز...
سال   11 به  نسبت  عمومی  صبر  اروپا  و  امریکا  در 
و  واشنگتن  اما  است  شده  لبریز  افغانستان  در  جنگ 
به  را  این کشور  نمی توانند  که  معتقدند  پیمانانش  هم 
دلیل خطر تکرار آنچه که در سال 1989 پس از خروج 

نظامیان شوروی در افغانستان رخ داد، رها کنند.
در آن زمان توجه از افغانستان به مسایل دیگر معطوف 
شد و طالبان با استفاده از فرصت قدرت را در دست 

گرفت و این کشور پناهگاه القاعده شد.
هم اکنون ۶۶ هزار سرباز امریکایی در افغانستان هستند 
تعداد 100 هزار تن  این  در حالی که در سال 2010 

بود.

 2014 سال  از  پس  ماموریت های  مقامات  گفته  به 
عالوه بر هدف قرار دادن تروریست ها، شامل آموزش 
حال  در  ارتش  و  پولیس  نیروی  به  دادن  مشاوره  و 
توسعه افغانستان و تأمین امنیت نظامیان و غیرنظامیان 

امریکایی و هم پیمان می شود.
فرضیه یی که عمدتًا از آن صحبت نشده و طرح پس از 
سال 2014 در آن استوار است این است که نیروهای 
افغان تا سال 2015 به اندازه کافی برای مقابله با طالبان 
مناقشات  بروز  مانع  می توانند  و  شد  خواهند  توانمند 

بیشتر در کشورشان شوند.
خارجی  شرکای  توسط  که  دارند  بیم  افغانستان  مردم 
نیز  ناتو  کشورهای  و  واشنگتن  و  شوند  رها  خود 
نگراند که اتکای بیش از حد دولت کابل سبب آینده یی 

نامطمین شود. مشکالت بودجه یی امریکا و اروپا نیز 
باعث پیچیده تر شدن این دورنما شده است.

یکی دیگر از منابع نگرانی در میان کشورهای هم پیمان 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان است.

حامد کرزی، رییس  جمهور فعلی که از زمان سرنگونی 
اداره  را  افغانستان  امریکایی  نیروهای  توسط  طالبان 

کرده دیگر رییس جمهور نخواهد بود.
لیون پنیتا خاطرنشان ساخت که مقامات در حال برنامه 
ریزی برای باقی نگه داشتن سربازان در همه بخش های 

کشور عالوه بر کابل هستند.
در  پیمان  هم  نظامیان  رهبری  ایتالیا  حاضر  حال  در 
امریکا در شرق و  آلمان در شمال و  افغانستان  غرب 

جنوب را در دست دارد.

          ناجیه نوری

بر حمایت  آن  بروکسل که در  ناتو در  نشست سران 
از ارتش و پولیس افغانستان تا سال 2018 تأکید شده، 
پیام  این  حامِل  و  امیدوارکننده  افغانستان  مردم  برای 
است که افغانستان بار دیگر به النۀ تروریست ها بدل 

نخواهد شد.
شماری از آگاهان سیاسی- نظامی می گویند هرچند تا 
کنون دولت افغانستان نتوانسته است از امکانات جامعۀ 
جهانی در راستای بهبود حکومت داری خوب، مبارزه 
با فساد و مواد مخدر استفاده ببرد، اما امیدوار هستیم که 
دولت آیندۀ افغانستان قادر به انجام چنین کاری گردد.

مي گوید: سران  نظامي  مسایل  آگاه  کوهستاني  جاوید 
ناتو روی آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان 
نتایجی  به  و  تا سال 2018 بحث و گفت وگو کردند 
نیز دست یافتند که نتیجه اش به سود کشور ما خواهد 
بود. اما مسالۀ مهم توانایِي استفاده از کمک های جامعۀ 
این  افغانستان  حکومت  متأسفانه  که  است،  جهانی 

توانایي را ندارد.
کوهستاني افزود: افغانستان با انجام مکلفیت هایي مانند 
مبارزه با فساد، مبارزه با هراس افکني، مبارزه با تولید 
خوب،  حکومت داري  ایجاد  و  مخدر  مواد  قاچاق  و 

مي تواند این کمک ها را به دست بیاورد. 
این آگاه نظامي می گوید: حکومت افغانستان در انجام 
به جامعۀ جهاني  در نشست هاي گذشته  که  تعهداتي 
سپرده بود، ناکام بوده است؛ بنابراین شاید این بار هم به 
دلیل بي کفایتي حکومت، سطح کمک های سپرده شده 
به  آن  در  تغییراتي  یا  و  کند  پیدا  افغانستان کاهش  به 
نظام  دارد که  نیز وجود  امیدواري  این  آید. ولي  میان 

سیاسي یی که پس از سال 2014 شکل می گیرد، بتواند 
اعتماد جامعۀ جهاني را به دست آورده و روابط دولت 

افغانستان به شکل دایمي با جامعۀ جهانی ادامه یابد.
در این حال، او با اشاره به رهایی طالبان از زندان های 
پاکستان و مأموریت تازۀ ناتو در جنگ با هراس افگنی 
گفت: رهایي طالبان از زندان های پاکستان و پیوستن 
تقویت  را  هراس افگني  سنگر  به صفوف جنگ،  آنان 
خواهد کرد و نیروهاي ناتو را در سال پیش رو در برابر 

یک جبهۀ جدید قرار خواهد داد.
بین الملل،  امور  آگاه  صیقل  محمود  حال،  همین  در 
افغانستان را وابسته  ارتش و پولیس  کمیت و کیفیت 
به همکاری پاکستان در مبارزه با هراس افگنی دانسته 
و می گوید: در گذشته پاکستان بر جامعۀ جهاني فشار 
را  افغانستان  امنیتي  نیروهاي  تنها  نه  که  بود  آورده 
افزایش نبخشند، بل تجهیزات الزم نیز در اختیار آنان 
قرار ندهند. اما ناتو بارها گفته است که تعداد نیروهاي 
می باشد  مرتبط  جاری  تهدیدات  با  افغانستان  امنیتي 
این تهدیدات کاهش  و اگر پاکستان ضمانت کند که 
مي یابند، نیروهاي امنیتي افغانستان نیز مختصر خواهند 
افغانستان  امنیتي  نیروهاي  تعداد  باید  آن  شد، در غیر 

افزایش یابد.
که سران  مي آید  نظر  به  می افزاید: چنین  آقای صیقل 
ناتو در این نشست روي این مسأله تأکید داشتند که 
نیروهاي  تعداد  ندهد،  تن  مذاکرات  به  پاکستان  اگر 
امنیتي افغانستان افزایش خواهد یافت و جامعۀ جهاني 
همکاري  نیز  تجهیزات  لحاظ  از  افغان  نیروهاي  با 
نیروهاي  تمویل  و  تجهیز  مسالۀ  یعني  کرد؛  خواهد 
امنیتي افغانستان به عنوان یک ابزار فشار باالي پاکستان 

استفاده خواهد شد.

او خاطرنشان می کند: من فکر مي کنم که اگر تجهیزات 
مراتب  به  گیرد،  قرار  امنیتي  نیروهاي  اختیار  در  الزم 
بهتر از افزایش شمار نیروهاي امنیتي خواهد بود؛ ولي 
کمیت و کیفیت نیروهاي امنیتي ما به میزان تهدیداتي 
افغانستان  به  نسبت  همسایه  کشورهاي  سوي  از  که 

وجود دارد، منوط می باشد.
که  گفت  مي توان  افزود:  هم چنان  بین الملل  آگاه  این 
مسالۀ مهم در نشست سران ناتو، بررسي تجهیزات و 
تمویل و حفظ 352 هزار نیروی امنیتي کشور تا سال 
این خصوص در  ناتو در  بوده است که سران   2018

نشست بروکسل به توافقی دست نیافته اند.
مي گوید:  منطقه  مسایل  آگاه  سعیدي،  احمد  هم چنان 
در  ناتو  سران  نشست  در  امریکا  دفاع  وزیر  سخنان 
بروکسل، گواه این بود که جهان اجازه نخواهد داد که 

افغانستان یک بار دیگر النۀ تروریست ها شود.
اما آقای سعیدي می افزاید: متأسفانه ارتش فعلي ما، یک 
ارتش قومي و تنظیمي است، اما با آن هم اگر نیروهاي 
گردند،  اکمال  درست   2018 سال  تا  افغان  امنیتي 
می توان به دفاِع آنان از منافع ملی افغانستان امیدوار بود.
او هم چنان خاطرنشان کرد که به این دلیل که حکومت 
افغانستان فاقد یک استراتژي ملي و سیاست خارجِی 
چنین  از  که  مي رسد  نظر  به  بعید  بسیار  است،  فعال 
نشست هایی بتواند به نفع افغانستان و منافع ملی سود 

بَرد. 
پس  افغان  نیروهای  به  امنیتي  مسوولیت هاي  انتقال 
نظامیان  علیه  افغان  سربازان  حمالت   ،2014 سال  از 
سال  تا  افغان  نیروهاي  تمویل  و  تجهیز  و  خارجی 
عنوان شده  ناتو  نشست سران  مهم  مسایل  از   ،2018

است.
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يك متهم به تجاوز جنسی...
 به نام جمعه نظر را به تجاوز جنسی بر این دختر 
محکوم  اعدام  به  علنی  دادگاه  در  و  شناخته  مجرم 
کرده است. البته حکم دادگاه استیناف نهایی نیست و 

او می تواند دست به فرجام خواهی بزند.
الرحمن فضلی، رییس دادگاه استیناف والیت  فضل 
»تو،  گفت:  متهم  فرد  اعدام  حکم  اعالم  هنگام  بلخ 
جمعه نظر ولد دوران، به اتهام تجاوز جنسی بر طفل 
قانونی  مواد  به  متکی  صدیقه،  نام  به  ای  ساله  پنج 
فوق الذکر به اشد مجازات، یعنی اعدام، محکوم می 

باشی«.

همچنان دادگاه استیناف فیصله کرده است که جمعه 
نظر، باید »مهر مثل« را به عنوان جبران خسارت به 
دختر بپردازند. جمعه مراد، برادر فرد محکوم شده که 
به این اتهام گرفتار شده بود، از سوی دادگاه برائت 

گرفت.
اما جمعه نظر اتهام تجاوز جنسی بر این دختر خرد 
سال را رد کرد و عمل تجاوز جنسی را غیراسالمی 
عنوان کرد. او در سالون دادگاه گفت: »من این کار را 
نکرده ام. مسلمان این کار را نمی کند. من باالی قرآن 
دست می گذارم و سوگند می خورم که من این عمل 

را انجام نداده ام«.
در یک سال اخیر، در کنار دیگر اشکال خشونت علیه 

زنان و دختران، گزارش های زیادی از تجاوز جنسی 
انتشار یافته است. این گزارش ها اعتراض های زنان 
و  بازداشت  برای  تقاضاها  و  داشته  پی  در  را  فعال 
یافته  افزایش  نیز  ها  خشونت  این  عامالن  محاکمه 

است.
نهادهای مدنی افغانستان نیز چندین بار از حکومت 
را  زنان  علیه  خشونت  عامالن  که  اند  کرده  انتقاد 
مجازات مورد پیگرد قرار نمی دهد. به باور آگاهان، 
فرهنگ معافیت از مجازات باعث شده است که زنان 
خشونت  قربانی  روزافزون  صورت  به  دختران  و 

شوند.

از اموال واردشده از...
با متشبثین   است. وزارت های سکتوری وظیفه دارند که 

ملی همکاری کنند تا بازرگانان به فکر آرام کار کنند.«
از کار  با گذشت 11 سال  تاکید کردند که  بازرگانان  این 
در  تجارت  برای  بهتری  فضای  هنوز  کرزی،  حکومت 
رشوه ستانی،  که  گفتند  آن ها  است.  نشده  مهیا  افغانستان 
اختطاف و آزار و اذیت بازرگانان ادامه دارد و این مسایل 
فعالیت آن ها را با محدودیت های زیادی مواجه کرده است.
وزارت مالیه افغانستان از تمام بازرگانان و سرمایه گذاران 
افغان خواست تا دارایی ها و شرکت های شان را بیمه کنند. 
این وزارت به آن ها تا اول حمل 1392 مهلت داده است. 
از آن ها سلب خواهد  فعالیت  اجازه  این صورت  در غیر 

شد.
در  که  دارند  شکایت  مالیات  اخذ  از  حالی  در  بازرگانان 
اقتصادی  »کمیته  است:  آمده  وزیران  اخیر شورای  فیصله 
و  بازرگانان  از  حمایت  منظور  به  وزیران  شورای 
به  خساره  افزایش  از  جلوگیری  و  کشور  سرمایه گذاران 
آنان، فیصله نمود که محصول گمرکی حدود 3۷00 کانتینر 

اموال بازرگانان متذکره معاف گردد«.
متشبثین  عالی  بورد  رییس  آغا،  حاجی  الدین  رحم 
شده  معاف  فرمان  به  نظر  ما  »مال های  گفت:  خصوصی 
است. به خاطری که بازرگانان در پاکستان میلیون ها دالر 
دیمریج داده اند«. این تاجر افغان پرسید، زمانی که دستور 
شورای وزیران عملی نشود بازرگانان شکایت شان را به 

کجا ببرند.
به باور بازرگانان افغان به هر اندازه کارشکنی ها در برابر 
آن ها زیاد شود و مال آن ها متوقف شود، به همان اندازه 
مردم افغانستان ضربه اقتصادی می بینند. حاجی آغا گفت 
که پاکستان از هر کانتینر مال بازرگانان، 4800 دالر دیمریج 

یا خاک پولی گرفته است.
به منظور تسهیل تجارت در هر دو  پاکستان  افغانستان و 
افغان  بازرگانان  اما  اند،  کرده  امضا  توافقنامه یی  کشور، 
اجازه  آن ها  به  پاکستان  که  اند  داشته  شکایت  همواره 
تجارت آزاد در کشورش را نمی دهد. این در حالی است 
که بازرگانان پاکستانی به آسانی می توانند کاالهای شان را 

به شهرهای مختلف افغانستان انتقال دهند.

به خاطر اظهارات ضد طالباني...
 در نشست اسالم آباد حاصل شده است .

اشرفی روز شنبه در اسالم آباد گفت علماي پاکستانی 
در  آینده  ماه  مشترک  کنفرانس  در  اند  گرفته  تصمیم 
کابل شرکت نکنند، زیرا به اعتقاد آن ها ممکن است از 
این نشست به عنوان ابزاری علیه طالبان استفاده شود.

وی افزود : »اظهارات ضد طالبان این عضو افغان ما را 
مجبور کرده است تا کنفرانس کابل را تحریم کنیم .«

اشرفی همچنین از علمای افغانستان خواست رویکردی 
جدید را در پیش بگیرند که بتواند به روند صلح فراگیر 

در کشور جنگ زدۀ افغانستان کمک کند.
کمیتۀ  اعضای  از  که  پاکستانی  علمای  از  دیگر  یکی 

است گفت گروهی  نیز  تشکیالتی مشترک دو کشور 
دیگر از علمای پاکستانی از طرف افغانستان درخواست 
کرده اند درمورد اظهارات ضد طالبان این عضو شوراي 

عالي صلح)مظفري( توضیح دهد .
در   » االسالم  »صوت  گروه  رییس  الدین  محی  مفتی 
سخنانی در کراچی پاکستان گفت در نشست این کمیته 
تشکیالتی تصمیم گرفته شد از کنفرانس کابل به عنوان 

یک ابزار علیه هیچ فرد یا گروهی استفاده نشود.
این در حالی است که مولوی شهزاد سخنگوی شورای 
پاکستانی  مذهبی  رهبران  ادعاهای  افغانستان  علماي 
را رد کرد و گفت شورای علماي افغانستان رسمًا از 
کرده  دعوت  کابل  کنفرانس  در  شرکت  برای  طالبان 

است .

وی با بیان این مطلب از علمای پاکستانی خواست از 
تصمیم خود برای تحریم این کنفرانس صرفنظر کنند.

مولوی شهزاد افزود طرف افغانستان به تصمیمات اتخاذ 
تشکیالتی  کمیته  فبروري  دوازدهم  نشست  در  شده 

مشترک دو کشور در اسالم آباد احترام می گذارد.
کمیته های تشکیالتی دو کشور پیشتر در مذاکراتی که 
در اسالم اباد برگزار کرده بودند موافقت کردند پانصد 
نفر از علمای مذهبی هر دو کشور در نشست ماه مارچ 

شرکت کنند.
کنفرانس  بود  کرده  پیشنهاد  ابتدا  که  افغانستان  دولت 
برگزار  نومبر  ماه  افغانستان  و  پاکستان  علمای مذهبی 
شود، اکنون در تالش است علماي پاکستانی را متقاعد 

کند در کنفرانس کابل شرکت کنند.
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در شهر غزنی كمرۀ نظارتی 
نصب می شود

زرداری: 
دين به عنوان اسلحۀ جنگی استفاده می شود

در نامۀ شماره 4۶9۷ مورخ 
5 حوت 1391 که از سوی 
به  رسیده  گی  »کمیسیون 
تخطی های  و  شکایات 
 ، شده  رسانه یی«صادر 
»...آقای  که  یافته  صراحت 
مطرح  قضیۀ  بارۀ  در  نجفی 
بحث، توضیحات الزم ارایه 
صحبت ها  البه الی  در  و 
اظهار نموده که من هیچ گونه 
نادری  پرتو  علیه  ادعایی 

ندارم.«
از  دیگری  بخش  در 
امضای  به  که  نامه  همین 
وزیر  رهین،  مخدوم  سید 
اطالعات و فرهنگ، عنوانی 

است:  آمده  شده،  کشورصادر  کل  دادستانی 
ندارند،  شکایتی  متضرر  و  مدعی  »...چون 
و  یافته  خاتمه  حق العبدی  حیث  از  موضوع 

قابل دوران نمی باشد.«
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی 
که رفع اتهام از آقای پرتو نادری را استقبال 
همچنان  و  نامه  این  متن  مورد  در  می کند، 
به  رسیده گی  کمیسیون«کمیسیون  عملکرد 
شکایات و تخلف های رسانه یی« تذکر چند 

نکته را الزمی می داند.
به  رسیده گی  که«کمیسیون  این  نخست   -
یک  یی«  رسانه  تخلف های  و  شکایات 
کمیسیون غیرقانونی است که وزیر اطالعات 
آن  ابقای  به  سلیقه یی  دالیل  به  فرهنگ  و 
بر  فشار  ابزار  حیث  به  آن  از  و  پرداخته 

رسانه ها و خبرنگاران استفاده می کند.
همه گانی  رسانه های  قانون  مبنای  بر 
باید  همه گانی«  رسانه های  کشور«کمیسیون 
رسیده  آن  وظایف  از  بخشی  که  ایجاد شود 
به تخطی ها و شکایت های رسانه یی نیز است.
کمیسیون  این  که  است  این  دوم  مسالۀ   -
شکایات  به  رسیده گی  قانونی)کمیسیون  غیر 
مرحلۀ  در  چرا  رسانه یی(  های  تخطی  و 
نخست؛ یعنی زمانی که از آقای پرتو نادری 
به دادستانی  این قضیه را  بود،  شکایت شده 

راجع کرد؟
یکی از پاسخ های احتمالی، این می تواند باشد 

که چون حاال آقای نجفی از ادعای خود علیه 
را  قضیه  این  کمیسیون  گذشته،  نادری  پرتو 

خاتمه یافته می داند.
افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ  نظر  از 
و  اصولی  به شکل  آغاز  از  قضیه یی  هر  اگر 
این  گاهی  هیچ  شود،  بررسی  قانون  مطابق 
اگر  نمی افتد.  راه  صدا  سرو  و  جنجال  همه 
آن  در راس  که  قانونی  غیر  همین کمیسیون 
در  دارد،  حضور  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
آغاز این قضیه، مطابق مکلفیت هایش، از هر 
تفاهم  زمینه  و  کرده  قضیه دعوت  دو طرف 
آنان مساعد می ساخت، حاال و پس  میان  را 
از نزدیک به یک سال، مجبور نبوده که روی 

تصمیم اولی خود خط بطالن بکشد.
- یک موضوع دیگر هم این است که اشارۀ 
نامه یی که در باال از آن ذکر شد به این نکته 
که«موضوع از حیث حق العبدی خاتمه یافته« 
آقای  به  که  دوسیه یی  هنوز  که  می رساند 
از حیث  می تواند  است،  ساخته شده  نادری 
نیز  این  از  قبل  باشد.  جریان  در  حق اللهی 
نزدیکان اقای نجفی، این نکته را تاکید کرده 
آقای  کردن  صرفنظر  صورت  در  که  بودند 
نجفی از ادعایش علیه پرتو نادری، تنها مسالۀ 

حق العبدی این قضیه حل می شود.
به این ترتیب هنوز این نگرانی وجود دارد که 
بر اساس فیصلۀ قبلی کمیسیون رسیده گی به 
شکایات و تخطی های رسانه یی که بر اساس 
رسانه یی  تخطی  نادری،  پرتو  نوشتۀ  آن، 

تعقیب عدلی  به  بود، دادستانی  خوانده شده 
که  حالی ست  در  این  بپردازد.  نادری  آقای 
حکم جلب آقای پرتو نادری که تقریبًا یک 
بود،  دادستانی، صادر شده  از سوی  قبل  ماه 
نشده  ملغی  نهاد  این  سوی  از  رسمًا  هنوز 

است.
یکبار  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
پرتو  جلب  حکم  که  می کند  تاکید  دیگر 

نادری، باید به سرعت لغو شود.
که  زمانی  تا  استیم،  باور  این  به  همچنان  ما 
مبنای  بر  گانی،  همه  رسانه های  کمیسیون 
تفاهم  در  و  همه گانی  رسانه های  قانون 
نشود،  ایجاد  کشور  خبرنگاری  جامعۀ  با 
به شکایات  رسیده گی  قانونی  غیر  کمیسیون 
و تخطی های رسانه یی باز هم ممکن است، 
دلیل  به  یا هم  قرار گرفته  استفاده  مورد سؤ 
نا آشنایی اعضای آن با مسایل رسانه یی، بار 
دیگر اشتباهات بزرگی مانند اشتباهی که در 
مورد قضیۀ پرتو نادری صورت گرفته، از آن 

سر بزند.
در  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
همکاری با نهادهای دیگر مدافع آزادی بیان 
را  تالش هایی  زودی  به  رسانه ها،  حامی  و 
همه گانی  رسانه های  کمیسیون  ایجاد  برای 
به  رسیده گی  قانونی  غیر  کمیسیون  لغو  و 
شکایات و تخطی های رسانه یی به راه خواهد 

انداخت.

 والي او ښاروال د...
هغه وایي، ځایي ادارې د دوی په ورتګ سره یې 
سل تنه زندانیان چې د سیاسي بندیانو په نوم 
یې ساتل او شخصي بندیان ول، له بنده خوشې 

کړل.
سره  ورتلو  په  ته  کندهار  وایي،  اللی  حمیدزی 
چغو  او  کړکیو  هغو  ماشومانو  او  ښځو  خلکو،  د 
وژاړوه چې له ځایي ادارې یې ورته سر ټکولی او 
کابو له دریو سوو ډېرې عریضي یې ور سپارلي 

دي.
لپاره یې خپل غږ  وینا، د همدې  په  نوموړي  د 
په  چې  کړ،  راټول  یې  خلک  خپل  او  کړ  پورته 
مرکزي حکومت فشار راوړي څو په ځایي اداره 

کې بدلون راولي.
نور  او  ښاروال  والي،  کندهار  د  خبره،  په  ده  د 
کرزي  قیوم  ورور  کرزي  ولسمشر  د  چارواکي 
راوستي او په دندو یې ګومارلي، چې د کندهار 
خلکو ته د کار کولو پر ځای قیوم کرزي ته کار 

وکړي.
ونډه  په  وویل،  استازي  یاد  خلکو  د  کندهار  د 
کندهار  شوي،  وېشل  والیتونه  ټول  چې  کې 
ونډه  په  کرزي  قیوم  ورور  د  کرزي  ولسمشر  د 

رسېدلی او دلته ازاد والي نشي راتللی.
دی وایي، د عینو مېنې په پروژه کې دوی ته د 
دریو کسانو عریضي رسېدلي، چې د یوه ۳۰۰۰ 
زره، ۱۱۰۰ او ۱۵۰۰ جریبه ځمکې د ښاروال او 
والي له لوری په مستقیم ډول غصب شوي دي 

خوندي  یې  ګټې  ورونو  د  کرزي  ولسمشر  د  او 
کړي دي؛ نو والي، ښاروال او د ولسمشر کرزي 
له  لري  ګټې  مشترکې  کې  کندهار  په  ورونه 
همدې امله نه غواړي د والي په لرې کېدو سره 

خپلې ګټې خرابې کړي.
کې  ښار  په  همدارنګه  زیاتوي،  اللی  حمیدزی 
ټولېدونکې پیسې د ښاروال او له پاکستانه ناټو 
له لوري د مالونو  او همدارنګه د نورو سوداګرو 
راوړنکیو لویو الریو نه د موټر په سر اته اته زره 
اکاونټ  والي  د  کلدارې اخلي، چې دا مستقیماً 

ته ځي.
پورته کړی، چې  غږ  یې  لپاره  د دې  وایي،  دی 
لوټ  نه  شتمنۍ  خلکو  د  کندهار  د  دې  نور 
او په سمه  نه کېږي  کېږي، پر هغوی دې ظلم 
توګه دې ورته خدمات وړاندې او اساسي قانون 

پلی شي.
دی وایي، په دې اړه یې په مرکزي حکومت غږ 
کړی چې یو باصالحیته پالوی دې کندهار ته 
د وضعیت څېړنې لپاره ور واستوي او په ولسي 

جرګه کې به هم پرې بحثونه وکړي.
خو د کندهار د والي ویاند جاوېد فیصل ماندګار 
ورځپاڼې ته وویل، چې کندهار په ولسي جرګه 
لري خو دمګړۍ دغو دوو  استازي  کې یوولس 
وکیالنو ) حمیدزي اللي ـ عبدالرحیم ایوبي ( د 
خپلو شخصي ګټو لپاره د والیتي ادارې ضد غږ 

پورته کړی دی.
دی زیاتوي، چې فساد د نړۍ په ټولو هېوادونو 
کې شته خو په افغانستان کې ښایي ډېر وي او 
کندهار هم د افغانستان یو والیت دی او د دې 

ترڅنګ ښایي نورې ستونزې هم ولري.
خو ټینګار کوي، چې کندهار دې له دوو کلونو 
ستونزو  له  ځکه  شي  پرتله  سره  حالت  وړاندې 
سره سره له هره پلوه خورا ډېر پرمختګونه لري.
استازي  جرګې  ولسي  د  وایي،  فیصل  ښاغلی 
کوالی شي چې په مرکز کې د کندهار د خلکو 
دغو  د  کچه  والیتي  په  او  کړي  رفع  ستونزې 
شتون  شورا  والیتي  لپاره  کولو  لرې  د  ستونزو 

لري.
عواید  ګمرکونو  د  کې  کندهار  په  زیاتوي،  هغه 
یوه اکاونټ ته ورځي، چې په مرکز پورې اړوند 
دی او هېڅوک نه د چا ځمکې غصبوالی شي او 

نه له چا پیسې اخیستالی شي.
دی وایي، دغه دوه وکیالن خپلې شخصي ګټې 
لټوي، دوی په فساد تورن دي، شخصي کمپنۍ 
یې درلودې او کله یې چې د دوی ځمب شوې 
شوې  جوړې  پرې  او  ګرځولې  ترې  ځمکې 
نو دوی ورسره مخالفت کړی  ودانۍ یې نړولې 

و.
هغه وایي، د ټولو هغو مواردو په اړه چې وکیالن 
یې له امله په ځایي ادارې نیوکې کوي په کار ده 
چې اسناد او شواهد وړاندې شي، هغه که د ملي 
امنیت د رییس، ښاروال، والي او د محکمې په 
رییس وي، چې له قانوني الرو ورسره چلن وشي 
که نه له اسنادو پرته خبرې کول به یې یوازې د 

خپلو ګټو لپاره وي.
هڅه مو وکړه چې پر عبدالرحیم ایوبي د لګېدلو 
تورونو په اړه د هغه نظر هم واخلو خو له وار وار 

هڅو سره ونه توانېدو.

اتحاديۀ ژورناليستان به نقل از نجفی:

هچ گونه ادعايی عليه پرتو نادری ندارم
غزنی  در  پولند  والیتی  بازسازی  گروه  فرمانده 
ساحات  در  پیشرفته  نظارتی  کمره های  نصب  از 
کلیدی این شهر خبر می دهد. به باور وی با نصب 
این کمره ها عملیات تروریستی در غزنی کاهش 

خواهد یافت.
این  در  نظارتی  کمره  های  نصب  برای  تصمیم 
والیت  پس از آن گرفته می شود  که به گفته مردم  
اخیراً فعالیت های هراس افگنانه در غزنی افزایش 

یافته است.
درغزنی  پولندی  نیروهای  فرمانده  تنیژ،  لشیک 
محلی  مقام های  با  باره  این  در  آنان  که  می گوید 
ماه   5 تا  است  قرار  و  اند  نموده  صحبت  غزنی 
او  شود.  عملی  درغزنی  آنان  برنامه  این  دیگر 
از  بیش  برنامه  این  برای تطبیق  اضافه می کند که 

یک میلیون دالر امریکایی هزینه شده است.
به گفته او پس از کابل این نخستین بار است که 
این برنامه در یکی از والیت های افغانستان عملی 
از  کمره ها  این  که  می گویند  مسووالن  می شود. 
طریق یک مرکز به نام »اتاق رسیده گی به بحران« 
والیت  اداره  ساختمان  در  که  می گردد  کنترول 

غزنی ساخته خواهد شد.
آقای تنیژ می گوید: »این نخستین بار است که این 
سیستم در والیت غزنی افغانستان فعال می گردد، 
ما این سیستم را در کشورهای ایران و ترکیه نیز 
داشته  پی  در  را  خوبی  نتیجه  که  نموده ایم  فعال 
مردم غزنی  برای  این سیستم  که  امیدوارم  است. 

نیز سودمند واقع شود«.
محمد علی احمدی، معاون والی غزنی نیز ایجاد 
»اتاق رسیده گی به بحران« و نصب کمره ها را در 

بهتر شدن اوضاع امنیتی با اهمیت می خواند.
آقای احمدی می فزاید: »اتاق رسیده  گی به بحران 
و کمره های نظارتی گذشته از کنترول امنیتی برای 
رویدادهای  تروریستی،  حمالت  از  جلوگیری 
طبیعی چون سیالب، زلزله، طوفان، آتش سوزی، 
رویدادهای ترافیکی و همچنان سرعت موترها را 

نیز سنجش می کند«.

تمامی  از  نماینده گانی  که  می گوید  همچنان  او 
پولیس  شمول  به  والیت  این  امنیتی  ارگان های 
تا  هستند  حاضر  اتاق  این  در  اطفائیه  و  ترافیک 
در صورت مشاهده یک مورد در این کمره ها به 
زودی هماهنگی های الزم انجام شده و در زمینه 

به صورت فوری اقدام شود.
درهمین حال، شماری از باشنده گان غزنی از این 
اقدام کشور پولند استقبال نموده اما می گویند که 
با  مردم  بدون همکاری  نظارتی  کمره های  نصب 
دولت تاثیرات زیادی بر بهتر شدن اوضاع امنیتی 

و نظم اجتماعی نخواهد داشت.
زلمی، یکی از شهروندان غزنی می گوید: »نصب 
بسیار  را  امنیتی  نیروهای  می تواند  کمره ها  این 
بسازد؛  بهتر  غزنی  در  را  امنیت  و  کند  کمک 
بانک در  کابل  انتحاری که در  چنانچه در حمله 
جالل آباد شده بود، یک کمره امنیتی تروریست 
را شناسایی کرد و نشان داد که چگونه بی رحمانه 

مردم را می کشد«.
میالدی   2013 سال  اواخر  تا  که  می شود  گفته 
پولند نیروهایش را از والیت غزنی بیرون می کند، 
باره  این  در  غزنی  در  نیروها  این  فرماندهان  اما 

چیز نمی گویند.
که  می ورزد  تاکید  همواره  نیروها  این  رهبری 
در عرصه های  نیز  از 2014  آنان پس  کمک های 
مسلکی  آموزش های  خصوص  به  مختلف 

نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داشت.

بازداشت گروهي از...
پولیس  نیروهای  سوی  از  گذشته  شب  که   
با  میکاروف  تفنگچۀ  اند، یک  بازداشت شده 
چهار  با  ایتالیایی  تفنگچۀ  یک  فیرمرمی،  پنج 
امریکایی،  تفنچگۀ  مرمی  فیر  پنج  مرمی،  فیر 

مرمی  فیر  یک  کالشینکوف،  فیرمرمی  پنج 
به خون  آلوده  که  کارد  تی، یک  تی  تفنگچه 
است، شش عدد قفل شکسته، یک نانچوکو، 
لباس های  مشخص،  نا  موادی  با  بوتل  یک 
نظامی، یک واسکت آغشته به خون و سه عدد 

ولچک)دسبتند نظامی(، بدست آمده است.

با  گروه  این  که  گفت  بامیان  پولیس  فرمانده 
همکاری مردم دستگیر شده اند.

بهتر شدن  در  را  افراد  این  بازداشت  ایلخانی 
چند  در  که  گفت  خوانده  موثر  بامیان  امنیت 
هفته اخیر این بزرگترین باند از دزدان مسلح 

اند که بازداشت شده اند.

ر  ییس جمهو ر
آنچه  در  پاکستان 
را  آن  می توان  که 
علیه  جرمی  اعالم 
جهانی  تالش های 
ریشه کن  برای 
تروریسم  کردن 
از  افراطی گری  و 
توصیف  جامعه 
کرد، گفت احتمال 
تالش ها  این  دارد 
شکست  به  ختم 

شود.
پاکستان،  اسوشیتدپرس  خبرگزاری  گزارش  به 
آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکستان که در 
نشست پایانی کنفرانس ملی "توازن بین المذاهب" 
سخنرانی می کرد، گفت، وی و رهبران دنیا همواره 
این نکته را مطرح کرده اند که روشی که در آن به 

مساله تروریسم رسیده گی می شود، اشتباه است.
به  زور  از  استفاده  با  مخالف  ظاهراً  که  زرداری 
اظهار  بود،  تهدید  این  با  مقابله  ابزار  تنها  عنوان 
داشت: ما معتقد به "اسالم بردبار" هستیم و باید 
تنفر  به  اقدامات صلح آمیز  به جای  که  آنهایی  با 

اعتقاد دارند، مقابله کنیم.
پاکستان  در  هیچ کس  که  بود  زمانی  گفت،  وی 
"اسالم  زیرا  نبود  خود  کردن  منفجر  فکر  به 
مخالف خودکشی است." مردم در صلح و توافق 
زنده گی می کردند و هیچ مساله فرقه یی در میان 
کرد  تغییر  دنیا  سیاست های  آن  از  پس  اما  نبود. 
دنیا  استفاده شد.  اسلحه جنگی  عنوان  به  دین  و 
تهدید  تا  کند  اتخاذ  آمیز  صلح  روش های  باید 

افراطی گری و تروریسم را از میان ببرد.
گفته های  همچنین  پاکستان  رییس جمهور 
جریان  در  که  آورد  مردم  یاد  به  را  بوتو  بی نظیر 
گفت وگویی با جورج بوش، رییس جمهور پیشین 
امریکا گفته بود: فرانکنشتاینی در حال خلق است 

تا ایدیولوژی های رقیب را شکست دهد.
ببینیم  که  است  آزاردهنده  گفت:  زراداری 
ارزش هایی مانند بردباری و توافق به سرعت در 

حال فرسایش هستند.
یک  به  منحصر  افراطی گری  داشت:  عنوان  وی 

در  رشد  حال  در  بلکه  نمی شود،  کشور  یا  دین 
عقالنیت  اینکه  از  قبل  باید  ما  دنیاست.  سراسر 

کامال از میان برود اقدامی انجام دهیم.
در  پاکستان  نخست وزیر  مشاور  باتی،  پل  دکتر 
موضوع  این  درباره  که  ملی  هماهنگی  وزارت 
صحبت می کرد نیز گفت، از زمان آغاز به کار این 
وزارتخانه در سال 2011، وزارتخانه اش همواره 
بین المذاهب  گفتگوهای  و  توافق  برای  گام هایی 

برداشته است.
آموزش  دینی  هیچ  اینکه  بر  تاکید  با  باتی  دکتر 
به  ما  افزود:  نمی دهد،  افراطی گری  یا  خشونت 
قائد  که  همانگونه  پاکستانی  شهروندان  عنوان 
اعظم آن را پیش بینی کرده، باید با هم در صلح 

زندگی کنیم.
نیز  پاکستانی  بازنشسته  قاضی  بگوانداس،  رانا 
و  اتحاد  طریق  از  می توان  که  بود  عقیده  این  بر 

شکیبایی با چالش تروریسم مقابله کرد.
مرحله ای  از  عبور  حال  در  پاکستان  گفت:  او 
توازن  ارتقای  برای  باید  و  است  بحرانی 

بین المذاهب گام های عملی برداشته شود.
هدفش  که  کرد  پیشنهاد  تدابیری  کنفرانس  این 
ارتقای گفت گوهای بین المذاهبی بود و همچنین 
گام هایی را توصیه کرد که جامعه بین المللی باید 

برای مقابله با علل ریشه ای تروریسم بردارد.
و  اشکال  همه  در  را  تروریسم  کنفرانس  این 
تهدید  که  کرد  تاکید  و  محکوم  جلوه هایش 
خاص  دینی  یا  ملت  گروه،  به  نباید  تروریسم 

نسبت داده شود.
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په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وایي، چې ځایي 
اداره په فساد ککړه او له ستونزو ډکه ده.

چې  وایي،  او  ردوي  ادعاوې  دغه  یې  چارواکي  کندهار  د  خو 
نیوکې یې د شخصي ګټو لپاره دي.

حمیدزي  استازی  خلکو  د  کندهار  د  کې  جرګه  ولسي  په 
اللي ماندګار ورځپاڼې ته وویل، کندهار ته یې د یوشمېر نورو 
وکیالنو په ملتیا د سفر هدف له خپلو موکلینو سره لیدل او د 

هغوی د ستونزو اورېدل دي.
هغه وایي، کله چې یې د کندهار ځایي ادارو ته سر ور ښکاره 

شوه،  روښانه  ورته  وکړې  خبرې  یې  سره  خلکو  له  او  کړ 
رییسان  ډېری  والیت  د  رسېدلی،  ته  اوج  کې  په  فساد  چې 
اوولسواالن سرپرستان دي او د خلکو ستونزو ته په الزم ډول 

رسیدګي نه ده شوې.
نوموړی زیاتوي، د ملي امنیت ریاست او څارنوالۍ خلک بې له 
کومه جرمه او د پیسو لپاره بندیان کړي ول، همدارنګه ځینې 
داسې کسان ول، چې پیسې ترې اخیستل شوې وې، له ځینو 
بندیان  نوم  په  بندیانو  د سیاسي  اوس غوښتل کېدې، ځینې 
شوي ول، چې جرم یې روښانه نه دی او اتلس ـ میاشتې  یې 

په نظارت خانه کې تېرې کړي دي.
پرې  چې  ولیدل،  هم  یې  بندیان  داسې  یوشمېر  وایي،  دی 
پنځلس میاشتې قید ختلی خو په کندهار کې یې ۲ کاله تېر 

کړي دي.
د ښاغلي اللي په خبره، چې په محکمه کې هم پر خلکو ظلم 
روان دی، له خلکو پیسې اخیستل کېدې او داسې کسانو هم 
ورته عرضپاڼې ور سپارلي، چې ښاروال ترې شخصي ځمکې 

نیولي دي.
هغه وایي، همدارنګه ښاروالۍ نه یوازې دا چې خلکو ته یې کار 

نه دی کړی؛ بلکې له خلکو یې ډېرې پیسې اخیستي دي.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د دغه استازي په وینا، 
کله چې یې د روغتیا چارې وڅېړلې په ډېرو سیمو او ولسوالیو 
کې د فلج پېښې وې، په میرویس روغتون کې ستونزې ډېرې 
وې، خو روغتیایي خدمات خلکو ته په سمه توګه نه و وړاندې 

شوي.
دی زیاتوي، همدرانګه په محبس کې ډېرې ستونزې، لومړی 
خو د کندهار والي توریالي ویسا او د ملي امنیت رییس وکیالنو 
زندانیانو  له  او  لیدل وکړي  زندانه  له  نه ورکوله، چې  اجازه  ته 
سره وګوري؛ خو د زندانیانو ټېلیفوني مسجونو اړ ایستل چې 
باید له زندانیانو سره وګوري....                           ادامه صفحه 7

بازداشت گروهي از 
دزدان مسلح در باميان

مقامات امنیتی والیت بامیان از بازداشت یک گروه شش نفری 
دزدان مسلح در این والیت خبر دادند.

گروه  »یک  گفت:  بامیان  پولیس  فرمانده  ایلخانی  رزاق  جنرال 
شش نفری دزدان مسلح شب گذشته پس از قتل یک خراط در 

بازار بامیان و سرقت پول های وی، بازداشت شده اند.«
ایلخانی افزود که مدارک و سالح های بدست آمده از نزد آنان 
قتل شب  در  یافته است و  این گروه سازمان  که  نشان می دهد 

گذشته و سرقت های مسلحانه در بامیان دست داشته اند.
به گفتۀ جنرال ایلخانی، در نزد افرادی...          ادامه صفحه 7

والي او ښاروال د قیوم کرزي ګټې خوندي کوي

روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجويان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با اين شماره ها به تماس شويد: 0784301640 - 0776930565

كنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ريفورم سياسی و ايجاد صلح پايدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به 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.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
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 بنیاد شهید احمدشاه مسعود

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

جبهۀ ملی:
لويه جرگه هيچ مطابقتی با شرايط زنده گی كنونی ندارد

جبهۀ ملی افغانستان، از تصمیم دولت 
سنتی  جرگۀ  لویه  برگزاری  برای 
به  قضایی  مصونیت  دادن  مورد  در 
سربازان امریکایی پس از سال 2014، 

به شدت انتقاد کرده است.
احمدضیا مسعود رییس این جبهه روز 
گذشته در مراسم گشایش دفتر حزب 
جنبش ملی اسالمی به رهبری جنرال 
عبدالرشید دوستم در کابل تأکید کرد 
باید به  که تصمیم گیری در این زمینه 

پارلمان واگذار شود.
ده روز پیش رییس جمهور کرزی گفته 
بود که لویه جرگه باید درباره موضوع 
امریکایی  سربازان  قضایی  مصونیت 

پس از 2014 تصمیم بگیرد.
نهاد  را  جرگه  لویه  مسعود  آقای  اما 

سنتی توصیف کرد که 
با  مطابقت  نوع  »هیچ 
شرایط زنده گی جامعه 
ندارد«.  دموکراتیک 
کسانی  او،  گفته  به 
شرکت  آن  در  که 
کافی  دانش  می کنند 
برای تشخیص سود و 
زیان کشور در امضای 
با  امنیتی  موافقتنامه 

سربازان  قضایی  مصونیت  و  امریکا 
امریکایی ندارند.

که  کرد  تاکید  ملی،  جبهۀ  رییس 
امنیتی  موافقتنامه  درباره  تصمیم گیری 
امریکا و موضوع مصونیت قضایی  با 
به  پارلمان  با  باید  امریکا  سربازان 

منتخب  و  دولتی  رسمی  نهاد  عنوان 
مردم در میان گذاشته شود.

مطرح  شخصیت های  »همه  افزود:  او 
افغانستان که مردم به آن ها رای داده اند، 
از  نماینده ها  این  هستند.  پارلمان  در 
نماینده گی  افغانستان  مردم  کل  منافع 
می کنند. به عوض...     ادامه صفحه 6

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000


