
مؤتمر  یک  افغانستان  دعوت حکومت  به  است  قرار 
جهان  مفتی                          های  و  جید  عالمان  شرکت  با  اسالمی 
یافتن  کار  این  هدف  ظاهراً  شود.  تشکیل  اسالم، 
با آن دردسری است که گفته می شود  راه های مقابله 

همه منطقه را به نا آرامی کشانده است.
گفته می شود که دولت افغانستان از این اجالس انتظار 
مفتی ها  زبان  از  انتحاری  عملیات  ممنوعیت  تا  دارد 
اظهار گردد و به عین ترتیب فتواهایی درجنگ کنونی 

علیه طالبان صادر شوند.
خارجی   روابط  کمیسیون  رییس  قاسمیار،  اسماعیل 
به  گذشته  روز  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
همکاری  »شورای  که  گفت  درکابل  خبرنگاران 
اسالمی«  »کنفرانس  همچنان  و  اسالمی«  کشورهای 
درقسمت برگزاری این نشست به آن ها وعده کمک 
این اجالس در عربستان  داده است: »به گمان غالب 
و  بزرگ  علمای  درآن  که  می شود  برگزار  سعودی 
اسالمی و  مفتی ها شرکت می کنند. سازمان همکاری 

سازمان های  وهمین طور  اسالمی  عالم  رابطه  سازمان 
اسالمی دیگر به ما در این  قسمت  وعده همکاری 

داده اند«.
افغانستان چندین بار کوشش نموده تا برای جلوگیری 
حمایت  از  حاکم،  نظام  علیه  انتحاری  حمالت  از 
علمای دینی و مفتیان اسالمی...         ادامه صفحه 6
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رییس شورای علمای پاکستان: 

انجام حمالت انتحاری در افغانستان 
جایز و در پاکستان ناجایز است

پس از اعالن نتایج آزمون کانکور، شماری از استادان دانشگاه 
و دانش آموزان گفته اند که در این آزمون، عدالت و قانون در 

نظر گرفته نشده است.
دایکندی،  جمله  از  والیت ها  از  شماری  در  آن ها،  گفتۀ  به 
اکثریت  دلیل،  همین  به  و  نشده  برگزار  معیاری  امتحان 
دانش آموزان این والیت در دانشکده های طب و انجنیری که 

باالترین نمره  را می طلبد، راه یافته اند.
برخی استادان دانشگاه ها و دانش آموزان در تماسی به روزنامۀ 
ماندگار گفته اند که باید در خصوص برگزاری این امتحان و 
اعالن نتایج غیر عادالنۀ شماری از...           ادامه صفحه 7

خصوص  در  تاجیکستان  دولت  مقام  های  با  امریکایی  هیأت  یک 
جلوگیری از تهدیدهای احتمالی از سوی افغانستان، بحث و گفت وگو 
کرده اند. رجب علی محمدعلی اف معاون فرمانده گارد ملی تاجیکستان 
که در این گفت وگوها سرپرستی هیات تاجیکستان را به عهده داشت، 
گفته است: این نشست کاری با ابتکار امریکا برگزار شد و دو طرف در 
این نشست وضع امنیتی منطقه به ویژه اوضاع افغانستان و جلوگیری 
از تهدیدهای احتمالی پس از خروج نظامیان خارجی در سال 2014 از 

افغانستان را بررسی کردند.
وی گفت: انتظار می رود در چارچوب این گفت وگوها برنامه راهبردی 

سیاست امنیت در منطقه نیز تهیه شود.
از  نظامیان خارجی  تجهیزات  نیرو و  انتقال  تأکید کرد: موضوع  وی 
افغانستان از طریق کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان در 

این نشست مطرح نشد.
هیات امریکایی دو روز پیش برای سفر سه روزه وارد تاجیکستان شد.

رهبران اپوزیسیون های سیاسی می گویند که حکومت با 
تشکیل کمیسیون لهجه های معیاری و تشخیص واژه های 
افغانستان  در  پارسی  زبان  تضعیف  دنبال  به  نامأنوس، 

است. 
این انتقاد در هژدهمین سالروز شهادت استاد عبدالعلی 
مزاری که روز گذشته با حضور هزاران تن در مصلی 

شهید مزاری برگزار شده بود، صورت گرفت.
شورای وزیران هفتۀ گذشته دستور داده است که: »رادیوها 
و تلویزیون ها ... از نشرات لهجه های غیرمعیاری، کلمات 
نامأنوس و استفاده از زبان ها و لهجه های بی گانه، جداً 

جلوگیری نماید.«
رهبر جبهۀ ملی از این تصمیم حکومت به شدت انتقاد 
کرد و گفت که حکومت با این اقدام در تالش تضعیف 

زبان فارسی در افغانستان است.
احمد ضیا مسعود گفت: »ما این عمل حکومت را مانعی 
در رشد زبان فارسی می دانیم و از حکومت می خواهیم 

با مسایل فرهنگی با تعصب برخورد نکند«.
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس ایتالف ملی نیز با انتقاد از این 
تصمیم شورای وزیران، آن را یک...      ادامه صفحه 6
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از ه ژد همین سالروز شهادت استاد مزاری گرامی داشت به عمل آمد

انتقاد رهبران اپوزیسیون از حکومت



سیستماتیک  گونۀ  به  ریاست جمهوری  ارگ 
گروه  بتواند  که  کرده  آغاز  را  اقدام هایی 
آیندۀ  در  را  حکمتیار  اسالمی  حزب  و  طالبان 
اقدام ها  این  سازد.  شریک  کشور  سیاسی 
افراد  برخی  با  پرده  پشت  گفت وگوهای  از 
تا وعدۀ شرکت  و  می شود  آغاز  مجهول الهویه 
از  می یابد.  ادامه  حکومت  و  نظام  ساختار  در 
که  می کند  تالش  کرزی  رییس جمهور  یک سو 
در تقابل با متحدان بین المللی کشور، چراغ سبز 
به این جناح ها و حامیان پاکستانِی آن ها نشان 
دهد و از سوی دیگر برخی افراد نزدیک به او 
اسالمی  حزب  و  طالبان  گروه  تطهیِر  حال  در 
عنوان  به  که  فعالیت هایی ست  و  جنایات  از 
فعالیت های ضد بشری از سوی نهادهای مدافع 

حقوق بشر شناخته می شوند. 
آقای کرزی که زمانی شخصًا وظیفۀ سخن گویان 
گروه طالبان را به عهده گرفته بود و به جای این 
افراد موضع گیری می کرد، حاال این وظیفه را به 
وزیر معارِف خود تفویض کرده است. فاروق 
وردک در تازه ترین سخنان خود، بار مسوولیت 
کردِن  مسموم  و  کشتن  مکاتب،  زدن  آتش 
معلمان و دانش آموزان را از دوش این گروه ها 
این گونه  که  گفت  آشکار  گونۀ  به  و  برداشت 
اقدام ها کار گروه های دیگر است که برای بدنام 

کردِن طالبان فعالیت می کنند. 
آقای وردک این سخنان را در حالی ابراز می کند 
که بارها گروه طالبان به شکل رسمی مسوولیت 
فعالیت های خود را به عهده گرفته و در حال 
حاضر هم هیچ منبع موثق دیگری وجود ندارد 
کند.  ثابت  را  گروه  این  اظهاراِت  خالف  که 
بلندپایه ترین  چرا  که  این جاست  پرسش  اما 
سخن گویان  حد  در  را  خود  کشور،  مقام های 
گروه های خشونت گرا فرو می کاهند و از منظر 
از کارنامۀ سیاهِ  این گروه ها، به دفاع  و موضع 
از  اظهارات  این گونه  آیا  می کنند؟  اقدام  آن ها 
در  این که  یا  و  می گیرد  صورت  آگاهی  روی 
دیگری  اهداف  و  مقاصد  دفاع ها،  این  پشت 

پنهان است؟ 
و  نمی تواند  عاقلی  انسان  هیچ  که  شک  بدون 
نمی باید که مسوولیت جنایات گروه هایی را به 
آن ها  گرفتِن  عهده  به  از  که خود  بگیرد  عهده 
ابا ندارند، مگر این که اهداف دیگری در پشت 
باشد. وقتی  اتهام ها وجود داشته  این گونه رفع 
خواست  امریکایی  نیروهای  از  کرزی  آقای 
آینده میدان وردک را ترک  که ظرف دو هفتۀ 
کنند، آن هم به بهانه دست زدن به خشونت و 
بدرفتاری با شهرونداِن این شهر، آیا واقعًا چنین 

اتفاقی افتاده بود؟ 
در  که  دارند  این  از  گزارش ها حکایت  برخی 
و  کرزی  آقای  که  آن گونه  وردک  میدان  قضیۀ 
او مدعی هستند، بحث حرمت شکنی  اطرافیاِن 
مردم در میان نبوده است؛ بل آقای کرزی به این 

بهانه تالش کرده است که گروه هایی را در این 
پایی  و  طالبان  با  که سری  کند  منطقه حمایت 
در ارگ ریاست جمهوری دارند. بدون شک این 
مورد اول هم نیست و در گذشته نیز مواردی 
در  کالن  باعث سوءتفاهمات  که  داشته  وجود 
آن ها  خارجِی  متحدان  و  کشور  نیروهای  میان 

شده است. 
گزارش های تازه از میدان وردک نشان می دهد 
در  والیت،  این  در  شده  انجام  عملیات  که 
و  گرفته  صورت  ارتش  نیروهای  با  هماهنگی 
عماًل این نیروها در آن چه که در میدان وردک 
رخ داده است، سهیم بوده اند. چرا آقای کرزی 
مقام های امنیتی کشور را مورد بازخواست قرار 
احساس  حوادثی  چنین  مورد  در  که  نمی دهد 
است  روشن  آن  پاسِخ  کنند؟...  مسوولیت 
انجام عملیات  چون بحث بر سر نحوه و نوع 
نبوده است، بل بحث بر سر افشای یک سری 
او  اطرافیاِن  و  کرزی  آقای  که  برنامه هایی ست 
برای کنار آمدن با گروه های خشونت طلب در 

مناطق مختلف کشور می خواهند انجام دهند. 
اظهارات وزیر معارف کشور، سناریوی ارگ را 
در انجام این گونه برنامه های پشت پرده تکمیل 
می کند. وقتی آقای وردک می گوید که مکاتب 
را طالبان حریق نمی کنند، منظور او از گروه های 
در  که  هستند  گروه ها  کدام  چیست؟  دیگر 
افغانستان علیه معارف اقدام های خصمانه انجام 
نام  این گروه ها  از  آقای وردک  می دهند؟ چرا 
نمی برد؟!... پاسخ واضح است، چون هیچ گروه 
و جناحی در افغانستان به جز از طالبان و حزب 

را  مکاتب  که  ندارند  وجود  حکمتیار  اسالمی 
می ُکشند.  را  معارف  اهل  و  می کشند  آتش  به 
چیزی  خود،  حاکمیت  زمان  در  طالبان  مگر 
گروه  این  مگر  می دادند؟  انجام  را  این  از  غیر 
هزاران مکتب را در سراسر قلمرو تحت نفوذِ 
خود نبسته بود و میلیون ها دختر را از رفتن به 

مکاتب باز نداشته بود؟ 
شاید آقای کرزی برای این اقدام گروه طالبان 
بخواهد  گونه یی  به  و  باشد  داشته  توجیه 
مسوولیِت این گروه را در قبال فعالیت های ضد 

انگشت  دو  به  »آفتاب  اما  کند؛  رفع  آن  بشرِی 
به  او  اطرافیاِن  و  آقای کرزی  نمی شود«.  پنهان 
سرنوشت  سر  بر  معامله گری  و  سیاسی  دالیل 
رفع  گروه هایی  از  نمی توانند  کشور،  سیاسی 
که  هستند  آن  از  شناخته شده تر  که  کنند  اتهام 

نیاز به تعریف داشته باشند. 
اخیر  روزهای  در  او  اطرافیاِن  و  کرزی  آقای 
سری  یک  انجام  حال  در  عجوالنه  گونۀ  به 
آیندۀ  می تواند  که  هستند  خطرناک  برنامه های 
آن  از  بزند.  آسیب  به شدت  را  کشور  سیاسی 
جمله یکی است: پیشنهاد دو پست کلیدی در 
ساختار دولت برای گروه طالبان. اگر ارسال نامه 
و این پیشنهاد آن گونه که برخی رسانه ها آن را 
افشا کرده اند درست باشد، پس باید جامعه را از 
یک توطیۀ بزرگ به همکاری کشورهای منطقه، 
گروه های خشونت گرا و ارگ ریاست جمهوری 
بدون  برنامه ها  این گونه  چون  داد.  هشدار 
همکاری برخی نهادهای استخباراتی کشورهای 
خود  به  عملی  صورت  نمی توانند  همسایه، 

بگیرند. 
خوش بینی های  به  نسبت  دیگر،  جانب  از 
بدبین  به شدت  باید  به طالبان هم  آقای وردک 
برنامه های  از  بسیاری  در  ایشان  چون  بود؛ 
نقش  اسالمی،  حزب  و  طالبان  هویت سازی 
بارز داشته و در حال حاضر هم تالش می کند 
آقای وردک  سازد.  برجسته تر  را  نقش  این  که 
پاکستان  آی.اس.آی  با  نزدیک  روابط  دلیل  به 
به  بوده و  این کشور  اعتماد  همواره فرد مورد 
همین دلیل، برنامه هایی که در راستای نزدیکی 

صورت  افغانستان  مسایل  سر  بر  کشور  دو 
است؛  شده  انجام  ایشان  مدیریت  با  گرفته، 
بانفوذ  میان شخصیت های  برگزاری جرگه  چه 
برگزاری  دو کشور در سال های گذشته و چه 
شورایی  ایجاد  به  که  صلح  مشورتی  جرگۀ 
و  اقدام ها  چنین  شد.  منجر  خصوص  این  در 
برنامه ها بدون شک با منافع ملی کشور در تضاد 
قرار دارند و می توانند روند اجماع ملی را که از 
سوی نهادهای معتبر و شخصیت های بانفوذ در 

دست انجام است، به نوعی سبوتاژ کنند.
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احمد عمران

سخن گویان اصلی طالبان
 و تفاهم های پشت پرده

 

غیرمعیاری،  لهجه های  نشرات  از  تلویزیون ها  و  »رادیوها 
بیگانه،  لهجه های  زبان ها و  از  استفاده  نامأنوس و  کلمات 

جداً جلوگیری کنند.«
دستور  به  افغانستان  وزیران  شورای  را  اعالمیه  این 
رییس جمهور کرزی صادر کرده که یک بارِ دیگر اعتراض 
شمار زیادی از فرهنگیان را برانگیخته است. اعتراض ها بر 
آن اند که این اعالمیه بنا بر چند دلیل، یک حرکت سیاسی 

بوده و در ادامۀ فارسی ستیزِی تاریخی مطرح می  گردد.
نخست ، بهانه یی را که حکومت برای کاربرد لهجۀ معیاری 
به کار برده است، علمی و منطقی نمی باشد؛ زیرا لهجه ها 
بنا بر منطق ویژۀ زبان شناسانه، اسم و رسمی  را به نامِ معیار 
لهجۀ  کشوری،  هر  در  که  بوده  این  بر  رسم  برنمی تابند. 
پایتخِت همان مملکت بنا بر دالیل سیاسی، به عنوان لهجۀ 
معیار انتخاب  شود که قبل بر این در افغانستان نیز چنین 
اجتماعی و سیاسی سه  تعامالت  اثر  امر در  این  اما  بوده؛ 
چهار دهۀ پسین در افغانستان، از میان رفته است و ما اکنون 
لهجۀ خاصی را به نام لهجۀ کابل نداریم. منظور حکومت 
نیز از لهجۀ معیاری، همان به کار بستِن لهجۀ کابل است که 

اکنون در دست نیست.
دوم، سیاست های فرهنگی حکومت در یازده سال گذشته 
نشان داده که هیچ دغدغه یی برای احیا و تقویت زبان های 
ملی کشور وجود نداشته است. حتا حکومت عماًل فرمان 
از دانشکده ها عوض شود.  تا زبان تدریس در برخی  داد 
پر  دولتی  رسمی  اداره های  نامه های  و  مکاتیب  هم چنین، 
از  استفاده  است.  انشایی  و  امالیی  دستوری،  غلط های  از 
کلمات و واژه گان غیرفارسی و پشتو در این ادارات بیش از 
هر جایی دیگر مالحظه می شود، اما با این همه هیچ توجهی 

به آن صورت نمی گیرد.
سوم، منظور حکومت از عدم استفادۀ کلمات نامأنوس، تنها 
و تنها واژه های زبان فارسی  است و علم کردِن زبان پشتو 
پوشش  را  فارسی ستیزانه  سیاست های  تا  بهانه یی ست  نیز 

دهد.
در یازده سال گذشته، همواره شاهِد آن بوده ایم که مهندسان 
ترفند،  همین  از  استفاده  با  کرزی  آقای  فرهنگی  سیاست 
فارسی  زبان  سرۀ  واژه های  کاربرد  برابر  در  گاهی  از  هر 
ایستاده اند و سیاست های فارسی ستیزانۀ خویش را موبه مو 
و  دانشگاه  واژه های  سر  بر  دعوا  چنان که  کرده اند.  تطبیق 
نگارستان از مهم ترین نمونه های آن است. بنا بر اطالعات 
منتشر شده، بحث عدم کاربرد لهجۀ غیرمعیاری و واژه های 
نامأنوس، از سوی رییس جمهور مطرح شده، و این نشان 
به  از سوی مشاوران فاشیست،  تأکیدی  می دهد که چنین 

او القا شده است.
سوم، بر فرض اگر واقعیتی به نام لهجۀ غیرمعیاری وجود 
داشته باشد، شناسایی و مخالفت با آن، کار شورای وزیران 
بیگانه،  واژه گان  معادل سازی  و  واژه سازی  معموالً  نیست. 
افغانستان  در  نهادی  که یک چنین  فرهنگستان هاست  کار 
تا کنون  دارد که  اکادمی علوم  تنها  افغانستان  ندارد.  وجود 
دیگری  کار  اطالعات غلط،  ترویج  و  تاریخ  از جعل  غیر 
نداشته است. بنابراین، پرسش آن است که شورای وزیران 
ترویِج  پی  در  خصوصی  رسانه های  که  دریافته  کجا  از 
واژه های نامأنوس و لهجه های غیرمعیاری است. آیا ممکن 
دربارۀ  رای زنی و در یک جلسۀ عمومی،  بدون  که  است 

موضوعی به این گسترده گی تصمیم گرفته شود؟
بنابرین، نتیجه آن است که تصمیم آقای کرزی و کابینه اش 
بسیار غیرعلمی  و نادرست است  و ریشه در یک سلطه طلبِی 
تاریخی دارد. به نظر می رسد که هم خود آقای کرزی و 
هم کابینه اش از سوی حلقۀ نظریه پردازان فاشیست، اغفال 
شده اند و جالب تر از همه این که؛ وزرات اطالعات فرهنگ 
بیش از دیگران سنگ این مسأله را به سینه می زند. مقامات 
این وزارت بدون ارایۀ هیچ گونه وضاحتی گفته اند که بسا 
از واژه های نامأنوس وجود دارند که از سوی رسانه ها به 
کار برده می شوند و باید از آن جلوگیری صورت گیرد. در 
حالی که روشن است این وزارت کارهای بسیار مهم تری 
پیش رو دارد که تا کنون به آن رسیده گی نشده است. از 
این رو، به نظر می رسد که چسپیدن به چنین امر غیرعقالنی 
نگه داشتِن  پنهان  برای  مناسبی ست  پوشش  سیاسی،  و 

کوتاهی ها و سهل انگاری های این وزارت.

تصمیم شورای وزیران یک 
حرکت سیاسی است

نسبت به خوش بینی های آقای وردک به طالبان باید به شدت بدبین بود؛ چون ایشان 
در بسیاری از برنامه های هویت سازی طالبان و حزب اسالمی، نقش بارز داشته و در 
حال حاضر هم تالش می کند که این نقش را برجسته تر سازد. آقای وردک به دلیل 
روابط نزدیک با آی.اس.آی پاکستان همواره فرد مورد اعتماد این کشور بوده و به 
همین دلیل، برنامه هایی که در راستای نزدیکی دو کشور بر سر مسایل افغانستان 
صورت گرفته، با مدیریت ایشان انجام شده است؛ چه برگزاری جرگه میان 
شخصیت های بانفوذ دو کشور در سال های گذشته و چه برگزاری جرگۀ مشورتی 
صلح که به ایجاد شورایی در این خصوص منجر شد
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پرویز مشرف رییس جمهوری 
ماه  اواخر  پاکستان،  سابق 
در  شرکت  جهت  مارچ 
سراسری  پارلمانی  انتخابات 
کشور  به  پاکستان،  در  آینده 

خود باز می گردد.
فرمانده پیشین ارتش پاکستان 
طی  را  خود  بازگشت  خبر 

یک سخنرانی در دبی )امارات متحده عربی( که همزمان در شبکه 
های تلویزیونی پاکستان به طور زنده منعکس می شد، اعالم کرد.

مشرف تاریخ دقیق بازگشت خود به پاکستان را مشخص نکرد ولی 
موقت  دولت  کار  از شروع  پس  هفته  یک  افزود: وی  این حال  با 
)انتقالی( پاکستان که به احتمال زیاد این فرآیند در 16 مارچ انجام 

خواهد شد، وارد پاکستان می شود.
رییس حزب سیاسی مسلم لیگ پاکستان شاخه آل )APML( که در 
جریان سخنرانی خود در دبی که شماری از سوی مسووالن سیاسی 
از طریق  من  کرد:  داشتند، خاطرنشان  این حزب حضور  فعاالن  و 

فرودگاههای کراچی و یا اسالم آباد وارد کشورم خواهم شد.
وی بازگشت خود به پاکستان را در راستای منافع این کشور دانست 
و تاکید کرد: آینده پاکستان نیاز به یک تغییر رویه مثبت دارد و وی 

نیز خواستار ایفای نقش در این زمینه می باشد.
مشرف با تاکید بر برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه در پاکستان 
گفت: انتخابات عادالنه در پاکستان تنها می تواند تحت نظارت و 

همراهی ارتش این کشور برگزار شود.
سال گذشته یک دادگاه ضد تروریستی در شهر راولپندی پاکستان، 
حکم بازداشت پرویز مشرف را به دلیل مسوولیت در ترور بی نظیر 
بوتو رهبر فقید حزب مردم و نخست وزیر پیشین این کشور در سال 
2007، صادر کرده است، اما مشرف ضمن رد تمامی اتهامات علیه 

خود، اعالم کرد: این اتهامات انگیزه های سیاسی دارد.
رییس جمهوری سابق پاکستان در ادامه سخنرانی خود افزود: او طی 
تهدید  از هیچ گونه  دادگاه حاضر شده و  پاکستان در  به  بازگشت 

جانی نیز ترسی ندارد.
خصوص  در  گذشته  ماه های  پاکستان  داخله  وزیر  ملک  رحمان 
بازداشت پرویز مشرف گفت: وی در بدو ورود به پاکستان بازداشت 
پاکستان  دادگاههای  از سوی  بازداشت وی  زیرا حکم  خواهد شد 

صادر شده است.

اخوان  المسلمین 
و حکمرانی با شبکه های زیرزمینی

منتقدان مصری، اخوان  المسلمین مصر را متهم می کنند 
گروه های  و  موازی  مخفی  پولیس  ایجاد  تالش  در  که 
شبه نظامی است و می گویند در مصر یک »دولت در سایه« 

در شرف شکل گیری است.
اخوان  اینکه  از  مصر  رسانه های  و  امنیتی  نیروهای 
آن سوی  در  است  مصر  در  حاکم  جناح  که  المسلمین، 
اطالعاتی  سازمان  یک  ایجاد  درحال  رسمی،  مجاری 
مخفی ویژه برای خود است، نگرانند. عالوه بر نشانه های 
رییس جمهوری  مرسی،  اظهارات محمد  امر،  این  متعدد 

مصر نیز این سوء ظن را تقویت می کند.
از  که  کرد  اعالم  میالدی  گذشته  سال  نومبر  در  مرسی 
خود  مخالفان  محرمانه  جلسه  گفت وگوهای  مضمون 
مطلع شده است. پیش از آن خیرات الشاطر، از چهره های 
پرنفوذ اخوان  المسلمین نیز گفته بود که به یادداشت هایی 
دست یافته که نشان می دهد اعضای دولت نظامی پیشین 
انتخابات  رقابت های  از  را  او  انتخابات  کمیسیون  و 

ریاست جمهوری کنار گذاشته  بودند.
در  منابعی  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
که  می کنند  متهم  را  مرسی  محمد  مصر  وزارت خارجه 
در زمینه روابط خارجی به جای آن که از کارشناسان این 
وزارتخانه استفاده کند از مشاوران خود در میان اعضای 

اخوان  المسلمین بهره می برد.
ساختارهای  ایجاد  برای  اخوان  المسلمین  تالش  دلیل 
هنوز  که  باشد  این  می تواند  موازی  شبه نظامی  و  امنیتی 
امنیتی  از جمله پست های  دولتی،  از پست های  بسیاری 
و قضایی، در دست وابستگان به نظام پیشین مصر است 
و این نشان می دهد اخوان  المسلمین به رغم پیروزی در 

چند انتخابات، همچنان در موضع دفاعی قرار دارد.
عبد الجلیل الشرنوبی، سردبیر یک وبسایت گروهی که 
باره  این  المسلمین جدا شد، در  از اخوان   در مه 2012 
با این که به  گفت: مشکل اخوان المسلمین این است که 
قدرت رسیده، با مردم همان رفتاری را دارد که پیش تر 

به  بی اعتمادی  دلیل  به   و  داشت  اپوزیسیون  نقش  در 
حکومت، در پی تشکیل حکومت خودش است.

می تواند  اخوان المسلمین  اقدامات  الشرنوبی،  به نظر 
گفت:  او  باشد.  داشته  نیز  گروه  این  تاریخ  در  ریشه 
اخوان المسلمین از زمان تاسیس در ۸۵ سال پیش، بیشتر 
یک  نقش  بود  مجبور  و  بوده  الفعالیت  ممنوع  اوقات 

سازمان زیرزمینی را بازی کند.
مخالفان می گویند اخوان المسلمین برای مقابله با مخالفان 
ویژه یی  شبه نظامی  گروه های  و  مخفی  پولیس  خود 
در  امسال  ژانویه  ناآرمی های  کنترل  در  که  داده  تشکیل 

قاهره نقش داشتند.
از زمان سرنگونی نظام پیشین مصر، هر روز شاهد شکاف 
عمیق تری در جامعه و صحنه سیاسی این کشور هستیم. 
آن ها  اسالمگرای  متحدان  اخوان  المسلمین،  یک سو  در 
دیگر  سوی  در  و  دارند  قرار  محافظه کار  جریان های  و 
مسلمانان معتدل، لیبرال ها، سکوالرها، زنان، مسیحیان و 

کارمندان سابق دولت و دستگاه های امنیتی ایستاده اند.
اخوان  المسلمین اتهام تالش  برای ایجاد نهادهای امنیتی 
احمد عارف،  را رد می کند.  با دولت  موازی  پولیسی  و 
سخنگوی اخوان المسلمین این اتهامات را »افترا« خوانده 
منتخب  »دولت  می کوشند  که  کرده  متهم  را  مخالفان  و 

مصر« را سرنگون کنند.
الشاطر و روحانی  بازرگان ثروتمند خیرات  از  در مصر 
قدرتمندترین  به عنوان  بدیع  محمد  نام  به  پرنفوذی 
چهره های پشت پرده ی اخوان  المسلمین نام برده می شود 
که نفوذی بسیار بر رویکردهای سیاسی محمد مرسی و 

دولت اخوانی وی دارند.
اخوان  المسلمین  پیشین  اعضای  و  امنیتی  محافل 
معتقدند که الشاطر نوعی پولیس مخفی را اداره می کند 
سیاسی  چهره های  تلفنی  مکالمات  شنود  توانایی  از  که 
دسترسی  الکترونیکی  پست های  به  و  است  برخوردار 
شده  بدل  و  رد  یادداشت های  که  می گویند  آن ها  دارد. 

میان اعضای دولت نظامی و کمیسیون انتخابات از طریق 
همین شبکه مخفی به دست الشاطر رسیده است.

این  به  چگونه  که  پرسش  این  برابر  در  تاکنون  الشاطر 
یادداشت ها دسترسی یافته، سکوت کرده است. او نامزد 
اصلی اخوان  المسلمین برای انتخابات ریاست جمهوری 
بود، اما به خاطر یک پرونده قضایی از دوران نظام پیشین، 

از سوی کمیسیون انتخابات رد صالحیت شد.
این چهره متنفذ اخوان  المسلمین در دسامبر سال گذشته 
به صورت  که  اطالعاتی  به  مدعی شد  دیگر  بار  میالدی 
دیداری  در  او  دارد.  محرمانه جمع آوری شده دسترسی 
با اسالمگرایان گفت: از منابع مختلف به ما اطالع داده 
شده که افرادی برای بی ثبات کردن دولت مرسی تالش 
می کنند. او حاضر نشد درباره این افراد اطالعات بیشتری 

بدهد.
راه  از  که  ثروت کالنی  با  الشاطر  گفته می شود خیرات 
تأمین کننده های  از  یکی  دیرباز  از  کرده،  کسب  تجارت 

اصلی مالی اخوان المسلمین بوده است.
یک سخنگوی حزب آزادی و عدالت که شاخه سیاسی 
رهبران  از  مرسی  و  می شود  محسوب  المسلمین  اخوان 
که  داشت  انتظار  می توان  گفت:  باره  این  در  است،  آن 
گروهی به بزرگی اخوان  المسلمین منابع اختصاصی خود 
را داشته باشد. مخالفان همین اظهارات را دال بر وجود 
سرویس های مخفی غیررسمی می دانند، اما سندی برای 

تایید این امر تاکنون ارائه نکرده اند.
سوال دیگری که مطرح است این است که در کنار ارتش، 
آیا به زودی شبه نظامیان اخوان المسلمین هم وارد صحنه 

می شوند؟
منتقدان مخالف دولت مظنون هستند که اخوان  المسلمین 
انتظامی دولتی، شبه نظامیانی را نیز در  در کنار نیروهای 

اختیار دارد.
المسلمین  اخوان  آغاز دسامبر سال گذشته هواداران  در 
سرکوب  نظام مند  شیوه ای  به  را  مرسی  مخالفان 
اجتماعی  شبکه های  در  بعدها  که  ویدئوهایی  کردند. 
کاخ  برابر  در  آن ها  چگونه  که  می داد  نشان  شد  منتشر 
بازداشتگاه های  در  را  تظاهرکنندگان  ریاست جمهوری 
موقت مقابل کاخ برهنه کرده و مورد آزاد و اذیت قرار 

می دادند.
که  می دهند  توضیح  قربانیان  همچنین  ویدیوها  این  در 
افراد پولیس و کارکنان کاخ ریاست جمهوری تنها نظاره گر 
صحنه بودند. مخالفان می گویند روز بعد هواداران مرسی 
در مناطق مسکونی اطراف کاخ ریاست جمهوری دست 

به عملیاتی شبیه به رژه نظامی زدند.
اخوان  المسلمین  سخنگوی  علی«  »مراد  همه،  این  با 
را  شبه نظامی  گروه های  وجود  به  مربوط  گزارش های 
فاقد  مطلقا  این سازمان  که  تکذیب می کند و می گوید 

گروه های نظامی یا غیرنظامی است.

مشرف:
در انتخابات آینده برمی گردم

مقامات پاکستان:
احداث خط لولۀ گاز ایران هفتۀ 

جاری آغاز می شود

رهبر القاعدة مالی کشته شد»حال چاوز خوب نیست«
ونزویال  جمهور  رییس  معاون 
نسبت به سالمت هوگو چاوز که 
اکنون در کاراکاس بستری است، 

ابراز نگرانی کرد.
رییس  معاون  مادورو،  نیکوال 
در شبکه رسمی  ونزویال  جمهور 
چاوز،  »هوگو  کرد:  اعالم   VTV
در  که  ونزویال  جمهور  رییس 
کاراکاس بستری است همچنان با 

بیماری سرطان خود برای ادامه زندگی می جنگد.«
بیان این مساله که »چاوز برای زندگی می جنگند و ما او را در این امر همراهی  با  وی 
می کنیم«، افزود: فرمانده، مریض است چرا که وی همه زندگی اش را صرف بیچارگان و 

فقرا کرد.
وی اظهار کرد: آیا می دانید چرا او به فکر سالمتی خود نبود؟ زیرا که او خود را تماما وقف 
مردم کرده بود چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ فیزیکی. او سعی داشت برای بیچارگان 

کار، زندگی، خانه، سالمتی، غذا و تحصیل را فراهم آورد و این است حقیقت واقعی.
چاوز که از بیماری سرطان رنج می برد از ماه جون 2011 تاکنون 4 بار مورد عمل جراحی 
قرار گرفته است. وی که در تاریخ 10 دسامبر به کوبا سفر کرد، در آنجا بستری شد و 

به مدت دو ماه تحت مراقبت بود و اکنون 10 روز است که به کاراکاس بازگشته است.
وی هم اکنون در بیمارستان نظامی کاراکاس تحت نظر است. پس از آن که وی بازگشت 
خود را به کاراکاس از طریق توییتر اعالم کرد دیگر هیچ خبری و عکسی از ایشان منتشر 
نشده است. دولت ونزویال با اشاره به اوضاع نامساعد و نارسائی تنفسی چاوز ۵۸ ساله بعد 
از عمل 11 دسامبر، هفته پیش نگرانی های خود را در مورد سالمتی وی ابراز داشت اما با 
این وجود اطمینان داد که چاوز هم چنان در راس امور کشور ونزویال است و با همکارانش 

از زمانی که بستری شده مکاتبه دارد.

در حالی که ایاالت متحده 
مخالفت های  به  همچنان 
نیم  و  پروژه هفت  با  خود 
لوله  خط  دالری  میلیارد 
انتقال گاز ایران به پاکستان 
مقامات  می دهد،  ادامه 
پاکستان روز جمعه، از آغاز 
جاری  هفته  در  پروژه  این 

خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد پاکستان که نخواست 
نام او منتشر شود در این باره گفت: »مراسم آغاز پروژه قرار است روز 
21 اسفند در خاک پاکستان انجام شود و ما امیدواریم روسای جمهور 

دو کشور در این رویداد حضور داشته باشند.«
زمان آغاز پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان که به خط لوله 
صلح شهرت دارد، پس از آن اعالم می شود که آصف علی زرداری، 
رییس جمهوری پاکستان، با محمود احمدی نژاد، همتای ایرانی خود 

و آیت اهلل علی خامنه ی، رهبر ایران در تهران دیدار کرد.
در این دیدار آقای خامنه یی بر پی گیری احداث خط لوله گاز میان 
ایران و پاکستان تاکید بسیاری داشت. آقای احمدی نژاد نیز این پروژه 

را به نفع دو کشور ایران و پاکستان دانست.
این در حالی است که ایران تقریبا عملیات احداث خط لوله صلح در 
خاک خود را به پایان رسانده و اکنون کار باید در پاکستان آغاز شود.
پاکستان بارها اجرای این پروژه را که گفته می شود یک و نیم میلیارد 
مالی  مسائل  به  هم  آن  علت  که  انداخته  تعویق  به  دارد  هزینه  دالر 
مجازات های  بر  مبنی  متحده  ایاالت  تهدیدات  به  هم  و  بازمی گردد 
احتمالی پاکستان، چرا که ایران هم اکنون به خاطر برنامه اتمی خود 

تحت تحریم های گسترده اقتصادی قرار دارد.
ایران اما در نهایت با پاکستان به توافق رسید که یک سوم هزینه های 
مربوط به احداث خط لوله گاز در خاک پاکستان را که تا نوابشاه در 

شمال کراچی کشیده می شود، تامین کند.
مقامات پاکستان حدود دو ماه قبل اعالم کردندکه ایران قول اعطای 
یک وام ۵00 میلیون دالری را به آنها داده است، در حالی که اسالم آباد 

باقی مانده هزینه ها را پرداخت می کند.
»دولت  گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  دراین باره  پاکستان  مقام  یک 
از جمله  منابع مختلف  از  را  پول  این  که  کرده  پاکستان خاطرنشان 

نهادهای بین المللی مالی تامین می کند.«
ایاالت  حال  این  با  است،  مواجه  انرژی  کمبود  چالش  با  پاکستان 
متحده می گوید که اسالم آباد باید به فکر گزینه های دیگری باشد تا 

بدین ترتیب دچار تحریم ها نشود.

منابع الجزایری از کشته شدن رهبر القاعده مالی و 40 تن از نزدیکان 
وی در حمله نیروهای فرانسوی به شبه نظامیان شمال مالی خبردادند.

عبدالحمید ابوزید، رهبرالقاعده در شمال مالی و یکی از برجسته ترین 
فرماندهان القاعده در »بالد مغرب اسالمی« )شاخه القاعده در شمال و 
غرب آفریقا( در حمله نیروهای فرانسوی و نیروهای مالی در شمال 

این کشور کشته شده است.
در عملیات اخیر نیروهای نظامی فرانسه در شمال مالی 40 شبه نظامی 
تندرو کشته و سه تن دستگیر شدند که جسد ابوزید در میان قربانیان 

این عملیات بود.
ابوزید که نام واقعی او محمد غدیری است تبعه الجزایر و 40 سال سن 
داشت و اولین حضور وی در رسانه ها زمانی بود که به عنوان یکی از 
اجرا کنندگان عملیات آدم ربایی در جنوب الجزایر در سال 2003 بر 

سر زبان ها افتاد.
وی در این سال معاون مغز متفکر عملیات بود و گروهش توانست 32 

گردشگر اروپایی در جنوب الجزایر را به گروگان بگیرد.
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بخش نخست

5 روش برای 
تحسین و تقدیر از کارمندان

ماری کِی اش )Mary Kay Ash( صاحب لوازم  آرایش معروِف ماری کِی 
گفته است: »دو چیز هست که مردم بیشتر از پول و درآمد باال می خواهند... 
یکی شناخت و دیگری تحسین.« یکی از مهم ترین عوامل انگیزه دهنده به 
کارمندان، همیشه تحسین و تشویق به خاطر درستِی انجام کار بوده است. 

این همیشه از پول مهم تر بوده است.
اما چرا مدیران، رؤسا، مالکان و کارفرمایان از آن زیاد استفاده نمی کنند؟ 
بعضی می گویند چون نمی دانند چه طور باید از کار کارمندان خود قدردانی 
کنند. بعضی هم نمی دانند که برای تشویق و قدردانی از کارمنداِن خود در 
محیط کار چه می توانند انجام بدهند. و خیلی ها هم آن قدر مشغله دارند که 

اصاًل حواس شان به این مهم نیست. 
باشند  داشته  مشغله  آن قدر  که  است  مدیران  گناهان  بدترین  از  یکی  این 
کارهای  به خاطر  آن ها  تحسیِن  و  تشویق  و  کارمندان شان  از  قدردانی  که 

خوب شان را فراموش کنند. 
در زیر به ۵ راز انگیزه دهنده برای قدردانی صمیمانه که تیم کارِی شما را 

برای رسیدن به سطح موفقیت باالتر تشویق می کند، اشاره می شود:

  جزيی بیان کنید
باید به او نشان  ببینید،  برای این که رفتار و عملی را دوباره از کارمندتان 
مثال، قدردانی های  به عنوان  او هستید.  دهید که دقیقًا قدرداِن کدام عمِل 

معمول این طور هستند:
مدیر: »جمشید، امروز کارت فوق العاده بود. همین طور ادامه بده.«

او  کارِ  کدام  از  مدیر  که  می کند  فکر  این  به  )جمشید  »تشکر.«  جمشید: 
قدردانی می کند.(

  روش صحیح
مدیر: »جمشید، گزارِش امروزت بسیار عالی بود. فکر می کنم وقت زیادی 
کرده  مطرح  خیلی خوب  را  همۀ جزییات  بودی، چون  گذاشته  آن  برای 

بودی. واقعًا از تالشت ُخرسند و سپاس گزارم.«
جمشید: »از این که متوجه شدید که چه قدر برای آن گزارش وقت گذاشته 
بودم، خوشحالم. سپاس فراوان.« )جمشید به این فکر می کند که مدیر واقعًا 
گزارش را مطالعه کرده و از تالشش ممنون است و دوست دارد دوباره آن 

کار را تکرار کند.(
همین طور که می بینید، کارمند متوجه شده است که مدیرش از کدام کارِ او 

راضی و ُخشنود است و انگیزۀ الزم برای تکرار آن را پیدا می کند.

  به موقع باشید
دقت کنید که قدردانِی شما باید بالفاصله بعد از آن عمل باشد. هرچه فاصلۀ 
زمانی بین قدردانی و عمل مورد نظر بیشتر شود، تاثیر آن برای انگیزه دادن 

به کارمند کمتر خواهد شد.
مدیر: »جمشید، گزارشی که شش ماه پیش تهیه کرده بودي، عالی بود. به 

کارت ادامه بده. تشکر.«
جمشید: »ممنونم ولی منظورتان کدام گزارش است؟«

مجبور  اگر  حتا  باشد،  به موقع  می دهید  انجام  که  قدردانی یي  کنید  سعی 
شوید به خاطر آن کار دیگری را رها کنید. چرا که شما موظف هستید برای 

کارهای خوِب کارمندان تان وقت بگذارید.

          نویسنده: سیت روزن رید
را  خانه یی  توانست  پولیس  سرانجام، 
کشف  بود،  زندانی  آن  در  کاتالینا  که 
کند.  دستگیر  را  اصلی  مظنون های  و 
تکت های  دالر،   000/22 آن ها  اتاق   در 
هواپیما و پاسپورت های تایلندی ۵ زن 
 3 بعدها  چنین  هم  شد.  کشف  دیگر 
که  گفتند  پولیس  به  تایلندی  دیگر  زن 
صاحب آن خانه و متهم اصلی پرونده، 
مدارک مسافرت ما را ضبط کرده و تنها 
پرداخت 000/40  ازای  در  حاضر شده 
به  را  آن ها  روسپی گری،  طریق  از  دالر 

ما برگرداند.

تالش های بعدی پولیس در هوستون به 
یافتن ۸ زن آسیایی دیگر که یکی از آن ها 
تنها 1۵ سال داشت، منجر گردید. همۀ 
زنان روسپی در خانه ها  عنوان  به  آن ها 
و مراکز بدنام نگهداری می شدند. یکی 
سه  در  که  می نمود  ادعا  زنان  این  از 
فاحشه  خانه های  به  رفتن  با  اخیر،  ماه 
و  هوستون  سان فرانسیسکو،  مختلف 
درآمد  دالر   000/40 مجموعًا  آتاالنتا، 
کسب نموده است تا مخارج مسافرتش 

به امریکا تأمین گردد.
دیگر  پرونده یی  در  پولیس  تحقیقات 
به  آسیایی  دختر  دو  که  نمود  مشخص 
خانه ها«  »فاحشه  در  شده  گرفته  کار 
سرگذشت  بودند،  نیز  خواهر  که 
آنان در 12  مادر  داشته اند.  ترحم  آمیزی 
روسپی خانه  به  را  دخترهایش  ساله گی 

فروخته بود.

  فروش دختران
گرفته  کار  به  دختران  و  زنان  معموالً 
جهت  زنان  بین المللی  قاچاق  در  شده 
اقتصاد  که  کشورهایی  از  روسپی گری، 
ناپایداری  سیاسی  نظام  یا  و  ضعیف 

دارند، به این جریان کشیده می شوند.
نورما هوتالینگ، مدیر اجرایی یک گروه 
روسپی   زنان  زمینۀ  در  که  عام المنفعه 
اقداماتی انجام می دهد، می گوید: »فروش 

به  خانواده ها،  توسط  زنان  و  دختران 
فقیر  کشورهای  در  سودآور  فعالیتی 
زنان  این  از  تعدادی  است.  تبدیل شده 
گفته اند که به دروغ به ما گفته بودند که 
از ما جهت کار در رستورانت ها، خانه ها 
و  می شود  استفاده  لباس فروشی ها  یا  و 
خواهیم  شرافت مندانه  و  قانونی  شغلی 
کرده اند  اظهار  نیز  عده یی  البته  داشت. 
در  که  امر  این  دانستن  علی رغم  که 
می شوند،  گرفته  کار  به  روسپی خانه ها 
کاری  خود  نجات  برای  نتوانسته اند 

انجام دهند.«
اگزی می،  زنی چینی  در موردی دیگر 

است  می کرده  آرزو  دارد،  سال   32 که 
که در امریکا به نظافت خانه ها بپردازد. 
هنگام  را  او  مردی   ،1994 سپتمبر  در 
در  شغلی  کردن  پیدا  جهت  مشاوره 
آن  است.  ربوده  و  داده  فریب  امریکا، 
نهاده  وی  گردن  زیر  در  چاقویی  مرد 

مقاومت  صورت  در  که  گفته  او  به  و 
کشته می شود. او سپس به استان مرزی 
دنبال  به  و  شد  برده  چین  گوانگدونگ 
آن با یک قایق تایوانی ماهی گیری که در 
آن 160 مهاجر غیرقانونی وجود داشت، 
به  پیاده  یافت. سپس  انتقال  به مکزیک 

شهری در مرز امریکا برده شد.
در مارچ 199۵، او در شهر نیویارک بود. 
تأمین  برای  باید  که  گفت  او  به  مردی 
مخارج 000/20 دالری اقامت در امریکا 
با  اما  بپردازد.  کار  به  در روسپی خانه ها 
شد،  برده  هوتل  یک  به  او  وی،  امتناع 

مورد  بستند،  تلیفون  سیم  با  را  بدنش 
ضرب و جرح قرار گرفت و مجبور به 

هم بستری با مردان زیادی گردید.
و  شد  برده  آنجلس  الس   به  او  بعدها 
شد.  گرفته  کار  به  روسپی خانه  یک  در 
را  او  حامله گی،  دنبال  به  بعد،  چندی 
نمودند. صاحبان  به سقط جنین  مجبور 
با  را  او  سینۀ   و  دست ها  روسپی خانه 
دستورات  از  تا  می سوزاندند  سگرت 
آن ها پیروی کند. آنان بارها به او تجاوز 
در  که  بودند  کرده  تهدید  حتا  و  کردند 
خانوادۀ  دستورات،  انجام  عدم  صورت 
او را در چین خواهند کشت. بعدها که 
هزینۀ 000/20 دالری اقامت و سفر وی 
به امریکا تأمین شد، آنان از او تقاضای 

000/60 دالر کردند.
در مارچ 1996، او از آن خانه فرار کرد. 
یک  در  که  حالی  در  را  او  زوج  یک 
پارکینگ فروشگاه گریه می کرد، یافته و 
به پولیس تحویل دادند. با همکاری می، 
عامالن اسارت وی دستگیر شدند و به 
محکومیت های مختلف زندان و جریمۀ  

نقدی محکوم شدند.
این سرگذشت اندوه بار زنان و دخترانی 
انسانِی  ضد  تأثیرات  قربانی  که  بود 
تجارت سکس شده اند. والدین بسیاری 
و  گرفته  طالق  زنان  و  دختران  این  از 

بعضًا به دامان الکول پناه برده اند.
کشورهای  در  زیادی  دختران  همه ساله 
سرقت  مختلف  بهانه های  به  مختلف 
شده و در خانه ها و مراکز بدنام به کار 
زنان  این  به  معموالً  می شوند.  گرفته 
دهان بند  از  می شود،  تزریق  مخدر  مواد 
قرار  فشار  تحت  برای  و  شده  استفاده 
دادِن آن ها در هنگام تجاوزهای جنسی، 
از این زنان فیلم برداری می کنند. معموالً 
زنان قاچاق شده به مقصد امریکا، ابتدا 
در کشورهای حوزۀ کاراییب نظیر پرو، 
به کار گرفته  پاناما و گواتماال  اکوادور، 
و  آزار  و  اذیت  مورد  بارها  می شوند. 
ضرب و جرح قرار می گیرند و به دلیل 
سکونت در محیط های آلوده و غذاهای 
مختلف  بیماری های  دچار  اندک، 
راه های  از  زنان  این  سپس  می شوند. 

پرخطر به داخل امریکا برده شده و در 
می یابند  اسکان  ارزان قیمت  هوتل های 
تا به شهرهایی نظیر نیویارک، اوهایو و 
آالسکا انتقال یابند. بسیاری از این زنان 
به هرویین و کوکایین معتاد شده و بدین 
ترتیب زنده گی خود را به عنوان یک زن 

روسپی آغاز می کنند.
امروزه بی شک برده داری جنسی به لکۀ 
و  ثروتمند  کشورهای  دامان  بر  ننگی 

توسعه یافته بدل شده است.
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همه ساله دختران زیادی در کشورهای مختلف به بهانه های مختلف 
سرقت شده و در خانه ها و مراکز بدنام به کار گرفته می شوند. معموالً 
به این زنان مواد مخدر تزریق می شود، از دهان بند استفاده شده و برای 
تحت فشار قرار دادِن آن ها در هنگام تجاوزهای جنسی، از این زنان 
فیلم برداری می کنند. معموالً زنان قاچاق شده به مقصد امریکا، ابتدا در 
کشورهای حوزۀ کاراییب نظیر پرو، اکوادور، پاناما و گواتماال به کار 
گرفته می شوند. بارها مورد اذیت و آزار و ضرب و جرح قرار می گیرند و 
به دلیل سکونت در محیط های آلوده و غذاهای اندک، دچار بیماری های 
مختلف می شوند

برده داری جنسی؛
لکه یی ننگین بر دامان کشورهای توسعه یافته

بخش دوم و پایانی



          آثار حکیمی

از  یکی  هویت زدایی،  و  هویت گرایی  بحث  روزها  این 
است.  افغانستان  گفتمان شهروندان  در  بحث های عمده 
جدید،  روند  آمدن  و  طالبان  حاکمیت  سقوط  از  پس 
تصور شهروندان این بود که جامعۀ جهانی در رأِس آن 
پایان  نقطۀ  حاکم  تمامیت خواهِی  و  استبداد  بر  امریکا، 
بنیاد  با حمایت جامعۀ جهانی  گذشته و نظام جدید که 
روش های  با  و  مدنی  ستون های  روی  می شود،  گذاشته 
از  گروهی  بدبختانه  اما  می شود.  ساخته  دموکراتیک 
افغان  ـ غربی  هایی که با حمایت نیروهای جامعۀ جهانی 
ـ حاکم  اکنون  تا  بن  از  ـ  افغانستان  مردم  بر سرنوشت 
به دست  بزرگ  فرصت های  و  جهانی  ذهنیت  شده اند، 
آمده را فدای نگاه قومی خود ساخته و سبب شدند که 
باتالِق  در  مشکالت،  از  بیرون رفت  جای  به  افغانستان 

کشمکش های قومی غرق گردد. 
اجتماعی،  ـ  سیاسی   مسایل  به  حاکمیت  قومِی  نگاه 
و  مدنی  فرایند  و  نشوند  سرکوب  طالبان  که  شد  سبب 
تقویت  فراوان روبه رو شود.  با چالش های  مردم ساالری 
با  مخالفت  و  جرگه  مانند  قبیله یی  و  سنتی  نهادهای 
مدنی ستیزی  بارز  نمونه های  از  احزاب،  شکل گیری 
حاکمیت جدید تلقی می شود. اما در کنار این دشواری ها، 
از  مباحث  از  بسیاری  برای  ایجاد شد،  که  بازی  فضای 

جمله بحث هویت گرایی اقوام، مجال طرح شدن داد. 

  بحث اکثريت و اقلیت
قومی،  اقلیت های  از  متشکل  است  کشوری  افغانستان 
نفوس  یک سوم  نمی  تواند  کشور  این  در  قومی  هیچ  و 
است  نتوانسته  هنوز  کشور  این  دهد.  تشکیل  را  کشور 
ملتی را بر مبنای عدالت و شهروند مداری شکل دهد. از 
این رو، سازو برگ هایی که ملی عنوان می شوند، اگر برای 
اکثریت مردم قابل قبول  شماری قابل قبول باشد، برای 
نیست. همین گونه، ادعاهای آماری یی که هر قوم از شمار 
نفوِس خود در این کشور ارایه می کند، آمار خودساخته و 
نادقیق است. تمام آمارهای دولتی، به صورت تخمینی، 
حدس و گماِن آمیخته با انگیزه های سیاسی ارایه می شود 

که مشکالت جدی یی را در پی  داشته است.
بنیاد  بر  دولتی  برنامه های  تمام  مدرن،  زنده گی  در 
آمارهای  می شوند.  پیاده  جامعه  یک  در  دقیق  آمارهای 
به  پروژه ها  برنامه ها و  دقیق کشوری، سبب می شود که 
صورِت درست و دقیق طرح و اجرا گردند. آمار است 
و  است  چه  منطقه  یک  نیازمندی های  می دهد  نشان   که 
توانایی هایش در چه زمینه یی می باشد. در نبود آمارهای 
دقیق، آمارهای تخمینی به وجود می آیند که همواره سبب 

چالش در انجام پروژه ها می شوند.
  چرا سرشماری صورت نمی گیرد؟

انتظار می رفت در این 11  بنیادینی که  یکی از کارهایی 
سال در افغانستان انجام شود، سرشماری شهروندان این 
افغانستان که  بنیاد فورمول حاکم سیاسی  بر  کشور بود. 
میراث سلسله های استبدادی بیش از دو قرن است، تقسیم 
قدرت و توزیع منابع بر اساس قوم صورت می گیرد. در 
این فورمول، شهروندمندمداری جای نداشته و این تعلق 
هم  یا  و  می گیرد  امتیاز  یا  شده  متبارز  که  است  قومی 

سرکوب شده به حاشیه رانده می شود. 
نگاهی  دقیقًا  با دو معاون،  امروز، رییس جمهور  ساختار 
قومی است به جامعه. رییس جمهور پشتون، معاون اول 
تاجیک و معاون دوم هزاره. این بدین معناست که پشتون  
قوم اول، تاجیک قوم دوم و هزاره قوم سوم این کشور 
است. اقوام دیگری که در قانون اساسی از آن ها یاد شده، 
اقلیت هایی اند که گاهی از منابع مادی و معنوی افغانستان 
اندک سهمی نصیب شان نمی شود، چون قوم ضعیف و 

دست چندم اند.
گروه حاکم قوم باور، از یک طرف ادعای اکثریت قومی 
دارند و از طرف دیگر بر نادرستی ادعای خود واقف اند؛ 
یازده  این  در  که  زمینه یی  و  امکانات  تمام  با  این رو  از 
سال وجود داشت، نخواستند که در افغانستان سرشماری 
به دست  و شهروندان  اقوام  واقعی  آمار  و  گیرد  صورت 

آید.
روند  با  آن ها  غیردموکراتیِک  و  واهی  مخالفت های 
افغانستان هیچ آماری  سرشماری،  سبب شده است که 
دقیق و مستند از شمار نفوس خود نداشته باشد. تنها در 

فهرست  که  است  شده  سبب  آمار  این  نبود  مورد،  یک 
رأی دهنده گان انتخابات بین 12 تا 1۸ میلیون عنوان شود. 
یعنی 6 میلیون اختالف در شمار رأی دهنده گان انتخابات. 
کنار  در  شد،  تجربه  گذشته  انتخابات  در  که  همان گونه 
فراهم  را  تقلب  زمینۀ  اختالف  میلیون  شش  این  این که 
انتخابات  مهم  بسیار  و  دموکراتیک  روند  به  بود،  کرده 

آسیب جدی وارد کرد.
  افغان، هويت قومی است نه هويت ملی

قومی  حذف  هویت های  بر  حاکم  گروه  تأکید  اکنون 

همۀ  بر  »افغان«  هویت  تعمیم  و  افغانستان  در  ساکن 
و  همه پذیری  روند  که  است  شده  سبب  شهروندان، 
شهروندان  میان  در  اجتماعی  مسالمت آمیز  زنده گی 

افغانستان به شدت کمرنگ و شکننده باشد.
تقویت  که  است  داده  نشان  نظام ها  جهانی  تجربۀ 

دموکراسی و دست  یافتن به رشد و زنده گی مسالمت آمیز، 
در حذف هویت های قومی یک کشور به دست نیامده، 
به  را  خود  در  هویتی  چندگانه گی  که  کشورهای  بلکه 
رسمیت شناخته و بر اساس عدالت و همه قبولی هویت 
جمعی را ساخته اند، دارای نظام باثبات و کشور مرفه اند. 
پذیرش  دموکراتیک،  نظام های  بارز  نمونه های  در 
)ملی(  جمعی  هویت  یک  برای  چندگانه  هویت های 
مثل  نمونه های  در  می شود.  شمرده  ویژه گی  بارزترین 
هویت های  و...  هندوستان،  امریکا،  متحدۀ  ایاالت 
نه  دست یافته اند.  ملی  هویت  به  هم،  کنار  در  چندگانه 
این که یک هویت قومی بر همه تفوق داشته باشد و برای 
تعمیم خود هویت های دیگر را نادیده بگیرد. این جاست 
که شهروندان این کشورها تمام مؤلفه های جمعی را، مال 

خود دانسته و برای حفظ و گسترِش آن تالش می کنند.
و  قدرت  پشتوانۀ  با  قومی  هویت  که  نمونه هایی  در  اما 
زور، هویت ملی عنوان شده و یک هویت به خاطر تبارز 
همواره  است،  گرفته  نادیده  را  دیگر  هویت های  خود، 

جدال و درگیری وجود دارد.
به گونۀ نمونه، ترکیه به عنوان یکی از کشورهای مدرن 
آسیا،  و  اروپا  میان  پُِل  و  اسالمی  کشورهای  حوزۀ  در 
را  اتاتورکی  پان ترکیسم  اندیشۀ  تاوان  که  سال هاست 
نادیده  این کشور را  می دهد که  هویت شهروندان کردِ 

گرفت. 
کردها خود را شهروندان کشوری به نام ترکیه می دانند، 
میراث  که  ما  همسایۀ  کشورهای  در  نیستند.  ترک  اما 
شوروی سابق اند نیز این مشکل به قوت خود باقی ست. 
هویت  سلب  زور  به  ازبکستان  در  تاجیک  میلیون ها 
می شوند.  نوشته  ازبک  شناس نامۀ شان  در  و  می شوند 
همین گونه، ازبک های تاجیکستان خود را تاجیکستانی 

می نامند نه تاجیک.
آن چه که امروز در افغانستان به عنوان یک درد اجتماعی 
مسالۀ  گرفته،  شکل  )پشتون ها(  افغان ها  غیر  برای 

بر شهروندان  آن  تعمیم  و  »افغان«  هویت  است.  هویت 
ترکیه  پان ترکیسم  از  )کاپی(  دقیقًا رونوشت  غیر»افغان«، 
محمود  نام  به  )بعدها  طرزی  محمود  توسط  که  است 

افغان( به افغانستان امروز آورده شد.
)قلمرو  سوریه  در  طرزی  محمود  آقای  که  روزگاری 
سر  به  استانبول  در  بعدها  و  زمان(  آن  عثمانی  ترکیۀ 
بود  اروپا  نژادباوری در  فاشیسم و  اوج  می برد، روزگار 

که دو دهه بعد، نتیجه اش ظهور هیتلر و موسیلینی شد.
همین طور ملت گرایی پس از طرزی هم در افغانستان، 

زیر تأثیر کارهای وی و در کل زیر تأثیر فاشیسم هیتلری  
ـ موسیلنی، پدید آمد. نمونۀ روشن آن، غالم محمد فرهاد 
مشهور به پاپا است که تحت تاثیر اندیشه های فاشیستی 
جرمنی حزب سوسیال دموکرات افغانستان - که بعد ها 

به نام افغان ملت معروف گردید - را تاسیس کرد.  

پس از آن، تحمیل یک هویت قومی بر هویت های دیگر 
در افغانستان در نظام های مختلف با شگردهای مختلف 
و  افغانستان  حکومت  امروزه  که  است  داشته  ادامه 
باورمندان به تعمیم یک هویت قومی بر تمام شهروندان، 
فریبندۀ  به اصطالح  ادعای  و  مختلف  شگردهای  با 
»وحدت ملی« می خواهند هویت اقوام افغانستان را سلب 

کنند. 
استناد شماری از این افراد، بر مادۀ چهارم  قانون اساسی 
است. در قانون اساسی افغانستان، ضمن این که قوم های 
ساکن در این کشور به رسمیت شناخته شده است، در 
بند 4 مادۀ 4 قانون اساسی آمده است: »بر هر فرد از افراد 

ملت افغانستان کلمۀ »افغان« اطالق می شود«.
شماری از نماینده گان شورای تصویب قانون اساسی، در 
ده ها مورد دیگر  مادۀ شانزده  و  بند آخر  بند،  این  مورد 
خلیل زاد،  )زلمی  زمان  آن  حاکم  تیم  اساسی،  قانون  از 
هیوادمل،  زلمی  احدی،  انورالحق  احمدزی،  اشرف غنی 
و  می کنند  دست کاری  به  متهم  را  و...(  کرزی  حامد 
نسخه  یی که به امضای نماینده گان تصویب قانون اساسی 
وجود دارد، با نسخۀ توشیح شده توسط حامد کرزی، بر 
درستی ادعای نماینده گان شورای تصویب قانون اساسی، 

داللت دارند.
اما به فرض، اگر همۀ  نماینده گان شورای تصویب قانون 
و  باشند  رأی  داده  قانون  این  مواد  تمام  به  هم  اساسی 
تسجیل  دست بردی،  نه  قانونی  صورت  به  هم  قانون 
کرده باشد که همۀ شهروندان افغانستان »افغان« اند، این 
از  هم  و  تاریخی  لحاظ  از  هم  چون  است.  غلط  خود 
لحاظ مفهومی، اکثریت مردم افغانستان »افغان« نیستند و 
هرگاه قانون توسط شماری از افراد یک مسالۀ نادرست 
شود  اعتراض  برابرش  در  باید  می کند،  قانونی حکم  را 
و برای تعدیلش، همۀ شهروندان و عدالت باوران مبارزه 

کنند.

قوم گرایانه،  فشارهای  و  قانون  جعل  بحث  به  پیوند  در 
همان گونه که در نامۀ دانا روهرابکر عضو کنگرۀ امریکا 
به زلمی خلیل زاد و نوشتۀ داکتر محی الدین مهدی عضو 
شورای تصویب قانون اساسی و اکنون نمایندۀ مجلس، 
افغان   هم تیمی های  و  خلیل زاد  آقای  است،  شده  عنوان 
قومِی  دیدگاه های  تحمیل  در  متأسفانه  امریکایی اش  ـ 
خود از جمله تحمیل هویت »افغان« بر همۀ شهروندان 

افغانستان، به زور، جعل و اغوا متوسل شده اند.

  هويت قومی شهروندان بايد درج شناس نامه  شود
و  سالم  جامعۀ  یک  برای  باال،  گفته های  بنیاد  بر 
شناس نامه های  در  که  است  جدی  نیاز  عدالت محور، 
برقی، قوم و زبان مادری اقوام ساکن در افغانستان ذکر 
که  مواردی  بسا  و  »افغان«  هویت  تعدیل  برای  و  شود 

خالف حقیقت و عدالت است، مبارزه صورت گیرد.
اگر تیم حاکم می پندارد که با اطالق کلمۀ »افغان« بر هر 
باشندۀ این سرزمین، به وحدت ملی دست می یابد و اقوام 
گردهم  واحد  ملت  یک  نام  تحت  را  افغانستان  پراکندۀ 

می آورد، اشتباه بزرگی را مرتکب می شود.
 ما می توانیم یک ملت واحد باشیم، ما می توانیم وحدت 
ملی داشته باشیم، ما می توانیم در صفا و صلح با همدیگر 
رشد  و  توسعه  برای  هم  دوشادوش  و  نموده  زنده گی 
کشورِ خویش کار کنیم؛ اما این در صورتی میسر است که 
هویت، زبان و ارزش های فرهنگی و تاریخی هر قوم و 
ملیت افغانستان به رسمیت شناخته شود و احترام گردد. 
وحدت  گوناگونی،  و  تنوع  این  بطن  در  می توانیم  ما 
به  بارور سازیم و  ملی و هویت ملی را پرورش دهیم، 
تفوق طلبانه و  برسانیم. در غیر آن، تالش های  بالنده گی 
برتری جویانه آن هم در بستر دموکراسی نه تنها ما را به 
را  شکاف  بلکه  نمی رساند،  شدن  ملت  و  ملی  وحدت 
تجزیه  به سوی  را  و کشور  می سازد  بزرگتر  و  عمیق تر 

رهنمون می  گردد. 
به  متعلق  من  بدانند  دیگران  که  ندارم  هراسی  هیچ  من 
کدام قومِ این سرزمین کهن هستم، و مادرم به کدام زبان 
حرف می زند. آنانی که از این بابت هراس دارند، دچار 
آشفته گی هویتی اند. من اگر تاجیک ام، یا هزاره یا پشتون 
یا ازبیک، به قومم و به زبانم و به پیشینه و تاریخ قومم 
افتخار  است،  دیار  این  تاریِخ  و  فرهنگ  از  بخشی  که 
می کنم، خوبی هایش را تحسین می کنم و کاستی هایش را 
نیز پذیرفته در صدد بهبودش می باشم. هیچ هراسی هم 
ندارم که همه این موضوع را بدانند؛ به شمول آن پولیسی 
که آقای وحید عمر سخن گوی پیشین حامد کرزی از او 

هراس دارد.  
تاکید بر هویت قومی، تبعیض و فاشیسم نیست؛ تبعیض 

مجبور  را  سرزمین  این  هندوهای  طالبان  که  بود  آن 
تا  ببندند  خود  شانه های  به  زردی  پارچۀ  تا  می ساختند 
از دیگران جدا باشند. آن چه من پیشنهاد می کنم و بر آن 
تاکید می ورزم، پذیرش تنوع و گوناگونی اقوام و زبان ها 
ایجاد وحدت  برای  و  ملت  ساختن  برای  افغانستان  در 

ملی است. 
آن هایی که همیشه سنگ وحدت ملی به سینه می زنند، 
مِن  این که  از  اند، چرا  واقعًا در حرف خود صادق  اگر 
سهم  بخواهم   ... و  پشتون  مِن  یا  تاجیک  مِن  یا  هزاره، 
درخور و شایستۀ  خود را در هویت ملی کشورم داشته 

باشم، هراس دارند؟ 
آیا امکان دارد با روش های هیتلرمآبانه ـ چنان که طالبان 

می کردند ـ وحدت ملی را در کشور تامین نمود؟ 
این  است.  رسیده  پایان  به  تحمیل  و  زور  عصِر  دیگر 
زمان، زماِن همز یستی، کثرت باوری و احترام به هم است. 
عصری است که باید مشکالت را پذیرفت و برای حِل 

آن راهکار درست و عقالنی سنجید. 
این یک حقیقت است که شکاف های  در زمان حاضر، 
عمیق  بی پیشینه یی  صورت  به  کشور،  این  در  قومی 
شده اند. پس انکار و حذف هویت های  قومی، نه تنها که 
راه حل نیست، بلکه بحران را در پی خواهد داشت. در 
ساختار اجتماعی سیاسی افغانستان امروز، هویت قومی 
دقیقًا  این  و  است  شده  متبارز  انکارناپذیری  به صورت 
ایجاد  از  پس  که  هویت ستیزی هایی  بر  است  واکنشی 

افغانستان، بر شهروندان این کشور روا داشته شد.  
حاال هم، »افغان« خواندن مردم افغانستان و جعل هویت 
اکثر باشنده گان این کشور، نه تنها که ضامن وحدت ملی 
نخواهد بود، بلکه تنش های قومی را بیشتر فربه خواهد 
ساخت و آیندۀ این کشور را تا مرز تجزیه پیش خواهد 

برد.
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هویت زدایی اقوام، افغانستان 
را تجزیه خواهد کرد!
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تاکید بر هویت قومی، تبعیض و فاشیسم نیست؛ تبعیض آن بود که طالبان هندوهای این سرزمین را مجبور می ساختند تا پارچۀ زردی 
به شانه های خود ببندند تا از دیگران جدا باشند. آن چه من پیشنهاد می کنم و بر آن تاکید می ورزم، پذیرش تنوع و گوناگونی اقوام و 
زبان ها در افغانستان برای ساختن ملت و برای ایجاد وحدت ملی است



انتقاد رهبران اپوزیسیون...
 عمل غیرقانونی عنوان کرد. 

رییس ایتالف ملی گفت، کسانی که برای مردم می گویند 
از عمق  نکنید، چه قدر  و  کنید  لهجه صحبت  کدام  به 

فرهنگ و ادبیات ما مطلع هستند؟
او گفت که در یک ولسوالی از یک گوشه تا گوشۀ دیگر 

میان لهجۀ مردم تفاوت وجود دارد.
  صلح

رهبران جبهۀ ملی و ایتالف ملی همچنان می گویند که 
گفت وگو های صلح با طالبان باید از یک موضع قوی 

به پیش برده شوند.
رهبر جبهۀ ملی معتقد است که با برنامۀ فعلی حکومت 
مذاکره  به  حاضر  طالبان  صلح،  گفت وگوهای  برای 

نخواهند شد.
احمدضیا مسعود می گوید: بدون تأمین عدالت اجتماعی 
و حکومت داری خوب در کشور، این تالش ها به جایی 

نمی رسند.
او گفت: »تا وقتی که ما از یک موضع قوی با طالبان وارد 
ایدیولوژیک  منحیث یک گروه  طالبان  نشویم،  مذاکره 
این  کنند.  مذاکره  ما  با  تا  شد  نخواهند  حاضر  هرگز 
عدالت  بتوانیم  واقعاً  ما  که  می دهد  نتیجه  وقتی  جنگ 
اجتماعی را در کشور تأمین بکنیم، حکومتداری خوب 
را ارایه نماییم، صاحب یک اقتصاد قوی شویم و همۀ 
نهادهای امنیتی ما از تعلیم و تربیه یی که بتوانند در مقابل 

گروه های تروریستی مقابله کند، برخوردار گردند.«
در این حال، داکتر عبداهلل عبداهلل رییس ایتالف ملی نیز 
می گوید، اگر تالش های صلح به خاطر مقاصد سیاسی 

انجام شوند، برای مردم پذیرفتنی نخواهد بود.
او گفت: »اکثریت مطلق مردم افغانستان صلح می خواهند، 

صلح پایدار و صلح با عزت؛ اما صلح به معنی حاکم 
ساختن قاتالن ملت بر سرنوشت ملت نیست. پس صلح 
به  باشد  خواسته  اگر حکومت  است،  ملی  مسالۀ  یک 
این  روی  آوردن  فشار  خاطر  به  و  بازیچه  یک  حیث 
گروه و آن گروه از آن استفاده نماید، من یقین کامل دارم 

که ملت به آن اجازه نخواهد داد.«
این  در  نیز  ملی  جبهۀ  سران  از  محقق  محمد  حاجی 
مراسم از گفت وگوهای کنونی صلح با مخالفان مسلح 

به شدت انتقاد کرد.
او گفت: »حامد کرزی دشمنان مردم افغانستان را برادر 
می خواند و باید بداند که این اشتباه است و باید به اشتباه 

محضی که  انجام می دهد، پی ببرد.«
این عضو ارشد جبهۀ ملی افزود که مذاکره با طالبان باید 
افغانستان صورت گیرد و ما هرگونه  در حضور ملت 

گفت وگوی پشت پرده را محکوم می کنیم.
  نگرانی از چه گونه گی برگزاری انتخابات

رهبر ایتالف ملی در این مراسم گفت: »کرزی ایدۀ یک 
انتخابات شفاف را ندارد، ارادۀ برگزاری انتخابات شفاف 
را ندارد و از سوی دیگر، جلسات فرمایشی را در ارگ 
ریاست جمهوری راه اندازی می کند و افرادی نیز که در 

ارگ دعوت می شوند، به ظاهر نماینده مردم هستند.«
رییس جبهه ملی افغانستان نیز با اشاره به انتخابات های 
اصول  براساس  باید  آینده  انتخابات  که  گفت  پیشین 

دموکراسی برگزار شود.
از  انتخابات شفاف  »برگزاری  احمدضیا مسعود گفت: 
در جریان چند  اصل  این  اما  است،  دموکراسی  اصول 
سال گذشته نادیده گرفته شده و در اصل، دموکراسی 

تقلبی در کشور تطبیق شده است.«
در  تا  دارد  نظر  در  هم  هنوز  حکومت  او،  گفته  به 
انتخابات آینده دست به تقلب بزند و مردم را از تشکیل 

یک دولت مشروع بی نصیب بگذارد.
او می گوید که حکومت به کمک جامعه جهانی تالش 
دارد تا یک بار دیگر حکومتی ضعیف و بی اساس را بر 

مردم افغانستان تحمیل کنند.
  خیانت و افشای سند

در این حال، رهبر حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان 
گفت که ما در جریان ده سال گذشته، به دنبال وحدت 
به  کرزی  رییس جمهور  اما  بودیم،  یکپارچگی  و  ملی 

هزاره ها خیانت کرده است.
او در این مورد مشخصاً به توافقنامه یی اشاره کرده که به 
گفتۀ محقق، قبل از انتخابات، بین او و تیم حامد کرزی 

امضا شده بود.
براساس این توافقنامه، در صورت پیروزی حامد کرزی 
در انتخابات، او باید ولسوالی های جاغوری، بهسود و 

پنجاب را به والیت ارتقا می داد.
به  وزارت  پنج  سپردن  موضوع  که  گفت  محقق  آقای 
احزاب هزاره و ساخت صدها کیلومتر سرک در مناطق 
بوده  توافقنامه  این  در  شده  ذکر  موارد  از  نیز  مرکزی 

است.
با  سندی  انتخابات،  گذشته  دوره  در  »ما  گفت:  او 
شده  ذکر  آن  در  که  کردیم  امضا  کرزی  رییس جمهور 
است که نباید محتوای این سند رسانه یی شود، اما در 
صورت عملی نشدن خواسته های مان من این سند را در 

اختیار رسانه ها قرار خواهم داد.«
با  را  پیمانی  ما  »ملت  گفت:  داده  هشدار  محقق  آقای 
یک  کرزی  اساس  براین  رساند،  امضا  به  کرزی  آقای 
سال دیگر هم زمان دارد تا به مطالب ذکر شده در این 
میدان های  در  ما  آن صورت  غیر  در  کند،  پیمان عمل 
سیاسی می  دانیم با تیم آقای کرزی چه کنیم و وقتی خود 
ما زمام امور را به دست گرفتیم سه ولسوالی را والیت 

خواهیم ساخت.«
استاد قربانی علی عرفانی عضو مجلس نماینده گان یکی 
از سخنرانان دیگر این مجلس در خصوص شخصیت و 

کارنامه های استاد عبدالعلی مزاری سخن گفت.
به گفتۀ استاد عرفانی، شهید مزاری در راستای دفاع از 
تمامیت ارضی و استقالل وطن، در کنار دیگر مجاهدان، 

سال ها در سنگرهای جهاد و مقاومت درخشید.
او گفت، بعد از شهادت شهید مزاری و ایجاد سیستم 
سیاسی موجود انتظار می رفت که حاکمیت مردم بدون 
هیچ گونه تعرض و دستبردی تحقق پیدا کند، اما در دو 
اشکال  به  متأسفانه  بودیم  آن  شاهد  که  انتخاباتی  دور 
مختلف اراده و خواست مردم افغانستان مورد دستبرد 

قرار گرفت.
مناسبات سیاسی در  یازده سال گذشته  او، در  باور  به 
ملیت های  سهم  که  خورده  رقم  شکلی  به  افغانستان 
محروم، در این ساختار نقشی اساسی و تصیم گیرنده 
نبودع و در این ساختار، ما شاهد تبعیضات گسترده در 

حق ملت خود بوده ایم. 
مزاری  شهید  »ملت  گفت:  عرفانی  علی  قربانی  استاد 
بربریت  و  قربانیان وحشت  بزرگترین  مزاری  شهید  و 
طالبان به حساب می آیند و ما هرگز نمی توانیم بپذیریم 
که طالبان به عنوان قاتالن ما، در قدرت سیاسی سهیم 
شوند و برنامه های نا انسانی شان را به شکلی دیگر در 

حق مردم ما، پیاده کنند.«
این عضو مجلس گفت، من بر این باورم که سال های 
پس از 2014، سال های سخت و دشوار و آزمونی بزرگ 
ما  مهمترین خواست  می رود؛  شمار  به  ما،  ملت  برای 
و  توانمندی ها  به  باور  روحیه  ما،  ملت  که  است  این 
ظرفیت های خویش را، پیدا کرده و براساس آن، حرکت 

کنند. 
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جنگ و صلح افغانستان در...
 برخوردار گردد. دراین ارتباط چندین بار از رهبران 
مذهبی در پاکستان تقاضا کرده که علیه این حمالت 
مواضع شان را بیان دارند، اما چندی پیش علمای 
دولت  تقاضای  این  دیگر  بار  یک  پاکستانی  دینی 
افغانستان را رد نمودند و نشستی را بدین مناسبت 

تحریم کردند که قرار بود در کابل برگزار شود.
سیاسی  مسایل  تحلیلگر  اوریا،  الرحمان  فضل 
دینی  علمای  و  مفتی ها  اجالس  این  »در  می گوید: 
در  افغانستان  حکومت  دعوت  به  است  قرار  که 
این  حکومت  هدف  شود،  دایر  سعودی  عربستان 
از  که  آورده شود  فشار  پاکستان  بر  تا  بود  خواهد 
بردارد،  دست  افغانستان  در  هراس افگنان  حمایت 
طالبان  بر  پاکستان  مذهبی  گروه های  رهبران  زیرا 

نفوذ  زیادی دارند«.
است  آن  کرزی  حامد  »آرزوی  می گوید:  اوریا 
پاکستان  و  افغانستان  بین  در  سعودی  عربستان  تا 
که  مفتیانی  و  سعودی  همچنان  بکند.  میانجیگری 

در آنجا اجالس می کنند ، برمراجع مذهبی پاکستان 
فشار وارد کنند تا آن ها طالبان را برای گفت وگو با 

دولت افغانستان  آماده سازند«.
مرکز  عضو  غلجی،  اهلل  عصمت  دیگر،  جانب  از 
مطالعات استراتژیک افغانستان براین نظر است که 
جهان اسالم از هراس افگنی و بی ثباتی در افغانستان، 
سخت رنج می برد. بنابراین باید برای آن یک راه حل 
مشترک جست وجو شود. این کار بدون مشورت ، 

تفاهم و کمک  علمای دینی ناممکن است.
علمای  اجالس  این  که  نیست  معلوم  دقیقًا  تاکنون 
برگزار  کی  اسالم  جهان  های  ومفتی  جید  دینی 

می شود.
که  می گوید  افغانستان  علمای  شورای  این همه  با 
بازهم از رهبران مذهبی پاکستان دعوت می شود که 
دراین اجالس شرکت کنند. شورای علمای اسالمی 
گروه های  حمایت  هرگاه  می کند،  فکر  افغانستان 
وسیله  کند،  زمینه جلب  دراین  را  پاکستان  مذهبی 

خوبی برای آشتی با طالبان می باشد.
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رییس شورای علمای پاکستان می گوید که انجام حمالت 
در  و  جایز  فلسطین  و  کشمیر  افغانستان،  در  انتحاری 

پاکستان ناجایز است.
علمای  که  است  گفته  همچنان  اشرفی  طاهر  عالمه 
حضور  با  افغانستان  علمای  مخالفت  دلیل  به  پاکستانی 
طالبان در نشست علمای دو کشور در کابل، این نشست 

را تحریم کرده اند.
بی  بی  با  پاکستان در مصاحبه یی  رییس شورای علمای 
علمای  نزد  مشخص  راهکار  یک  نبود  که  گفت  سی 
دلیل  دیگر  کشور،  دو  علمای  نشست  برای  افغانستان 

اشتراک نکردن آنان در این نشست است.
حدود سه ماه پیش وزیران خارجه افغانستان و پاکستان 
در نشستی در اسالم آباد به برگزاری کنفرانسی با اشتراک 
توافق  به  کابل،  در  پاکستان  و  افغانستان  دینی  علمای 

رسیدند.
میالدی  روان  سال  اپریل   21 در  بود  قرار  نشست  این 
خشونت  و  انتحاری  حمالت  مورد  در  بحث  هدف  به 
بنا  به نظر می رسد که  اما  علیه غیرنظامیان برگزار شود، 

بر مخالفت اعضای شورای علمای پاکستان این نشست 
برگزار نخواهد شد.

آنان  که  می گوید  پاکستان  علمای  شورای  رییس 
شرایط شان را برای شرکت در کنفرانس علمای دو کشور 

در کابل مطرح کرده اند.
در  پاکستان  علمای  شورای  رییس  اشرفی  طاهر  عالمه 
به  دعوت  پاکستان  علمای  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ 
را  کابل  در  کشور  دو  روحانیون  کنفرانس  در  اشتراک 
مشخصی  برنامه  افغانستان  "علمای  که  گفت  نپذیرفتند، 

نداشتند".
آقای اشرفی گفت که روحانیون پاکستانی برای برگزاری 
پیش  اما  کردند  تاکید  نقطه  پنج  روی  کنفرانس  این 
شرط های آنان از جمله حضور اعضای گروه طالبان در 
افغانستان تغییر داده شد  این کنفرانس، از سوی علمای 
و به همین دلیل آنان از شرکت در نشست علما در کابل 

خودداری کردند.
را  دالیل  این  افغانستان  علمای  شورای  اعضای  اما 
در  نکردن  برای شرکت  پاکستانی"  "بهانه جویی مالهای 

این نشست توصیف می کنند و می گویند که آنان از گروه 
شرکت  نشست  این  در  که  اند  کرده  دعوت  نیز  طالبان 

کنند.
شورای علمای افغانستان می  گوید که روحانیون پاکستان 
شورا،  این  رییس  کشاف  قیام الدین  به  نامه یی  ارسال  با 
نشست علمای دو کشور را که قرار بود در کابل برگزار 

شود، بنابر دالیلی تحریم کرده اند.
مولوی شهزاده شاهد، از سخنگویان این شورا به بی بی سی 
گفت: "دالیل علمای پاکستان برای شرکت نکردن در این 
نشست منطقه یی، قانع کننده نیست، زیرا قرار نبود که در 

این نشست بر علیه طالبان فتوای دینی صادر شود."
رییس شورای علمای پاکستان در پاسخ به این سوال که 
آیا شما به عنوان یک عالم دینی حمله انتحاری را جایز 
می دانید گفت: "حمله انتحاری در افغانستان، فلسطین و 
کشمیر روا و جایز است، زیرا افغانستان از سوی امریکا، 
اسراییل  توسط  فلسطین  و  هندوستان  سوی  از  کشمیر 

اشغال شده است."
اما سخنگوی شورای علمای افغانستان در واکنش به این 

اظهارات گفت: "این طور شده نمی تواند که یک پدیده 
در یک جای حرام باشد و در جای دیگر حالل باشد. اگر 
حالل است در همه جا حالل است و اگر حالل نیست، 

در این جا چطور حالل بوده می تواند."
آقای شاهد گفت که در حمالتی که در افغانستان صورت 
می گیرد بیشتر غیرنظامیان و حتی عالمان دینی در مساجد 

کشته می شوند.
مقام های  که  گفت  افغانستان  علمای  شورای  سخنگوی 
توافق  مرتبه  افغان سه  مقام های  با  پاکستانی در مالقات 
این کنفرانس در کابل برگزار شود و شرکت  کردند که 
نکردن علمای پاکستانی در کنفرانس روحانیون دو کشور 
توسط  در کابل به معنی "انصراف از توافقات دوجانبه" 

پاکستان است.
پیش از این عمل انتحاری از سوی شماری از روحانیون 
از جمله مفتی اعظم عربستان سعودی شیخ عبدالعزیز آل 

شیخ، ناروا دانسته شده است.
رییس شورای علمای پاکستان همچنین گفت: "امام کعبه 
در  عمر  مال  بودیم،  گفته   2012 سال  در  ما  گفته  حال 
از  باید  که  می گوید  نیز  آینده  در  و  گفت  گذشته  عید 
کشتن افراد غیر نظامی و بی گناه جلوگیری به عمل آید 
عالم  یک  اما  شود  اشغال  اسالمی  کشورهای  اما چطور 

دین، برضد جهاد حکم صادر کند."
"هرگونه  که  گفت  اما  پاکستان  علمای  شورای  رییس 
حمله انتحاری در پاکستان و هدف قراردادن هزاره ها" را 
تقبیح می کند. او می گوید که دلیل حمالت انتحاری در 
پاکستان همکاری اسالم آباد با واشنگتن است، اما دلیل 
حمالت انتحاری در افغانستان "اشغال این کشور توسط 

نیروهای خارجی است".

رییس شورای علمای پاکستان: 

انجام حمالت انتحاری در افغانستان 
جایز و در پاکستان ناجایز است

هیچ پستی سیاسی به طالبان...
 استقبال می نماید. به شرط این که این افراد رابطه خود 

را با گروهای تروریستی قطع کنند.«
این  فرزندان  نیز  طالبان  اینکه  به  اشاره  با  فیضی  آقای 
خاک بوده و بر این سرزمین حق دارند، افزود: »طالبانی 
که می خواهند به کشور برگردند باید به دستاوردهای 

10 ساله افغانستان احترام بگذارند.«
سهیم  درباره  افغانستان  جمهور  رییس  سخنگوی 
ساختن این گروه در قدرت و سیاست، افزود: »هرگونه 
روند  به  بستگی  قدرت  و  سیاست  به  طالبان  برگشت 
تصمیم  آن  مورد  در  افغانستان  مردم  که  دارد  سیاسی 

می گیرند.«

کابل و اسالم آباد...
شده  ایجاد  فرصت های  که  می گوید  رحمان  شیربانو 
مشترک  اهداف  به  رسیدن  برای  باید  افغانستان  در 

افغانستان و پاکستان، به کار گرفته شوند.
رحمان گفت: »در حالی که ما با یک سلسله تغییراتی 
در منطقه در سال 2014 مواجه می باشیم و با آگاهی 
این نکته که تاثیرات آنی خروج ناتو به اشکال مختلف 
در ذهن همه گان در واشنگتن و یا در پاکستان وجود 
خوبی  فرصت  این  که  می کنم  فکر  من  آنهم  با  دارد، 
است که با استفاده از آن، خالهایی را که شاید با آن 

روبرو باشیم، پر سازیم.«

استخبارات  اداره  و  قدرتمند  ارتش  ویژه  به  پاکستان، 
از  حمایت  گسترده  اتهامات  با  همواره  کشور،  این 
منطقه  کشورهای  است.  بوده  مواجه  افغان  طالبان 
گروه های  از  ابزاری  استفاده  به  را  پاکستان  همچنان 
 – کند  می  متهم  سیاسی،  مقاصد  برای  افگن  دهشت 

اتهاماتی که اسالم آباد آنها را رد می کند.
مایکل اونلن از مؤسسه بروکینز به این بارو است که 
پاکستان در گذشته اهداف مشخصی را دنبال می کرد.  
»حاال پاکستان باید فقط یک جانب را انتخاب کند. ما 
امیدورایم که پاکستان در مسیر یک دید متفاوتی گام 

بردارد.«
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نیاز تاریخی به:
ویرایش قانون اساسی و 
دگردیسی ساختار نظام

ریاست جمهوری خواستار واگذاری 
قطعات افغانی نیروهای ایتالف شد

مسلمیار  هادي  فضل  رییس  جرګې  مشرانو  د 
وایي، چې راتلونکې ټاکنې به له ستونزو ډکې او 
ملحوظات به ولري؛ خو د حکومت دنده ده چې 

د رڼو ټاکنو زمینه برابره کړي.
خپلو  په  طالبان  چې  وایي،  هغه  همدارنګه 

پرېکړو کې خپلواکه نه دي.
ځانګړې  په  سره  وېبپاڼې  خبریال  له  نوموړي 
مرکه کې ویلي، هغه ډول چې دې خوا له افغان 
ځواکونو نه ناټو او لوېدیځ مالتړ کوي او په روانه 
د  هاخوا  جګړې  د  نو  کوي،  ورسته  کې  جګړه 

ګاونډیو هېوادونو د استخباراتو مرستې دي.
هغه زیاته کړه، له دې ښکاري، چې د سولې په 
تر ډېره حده د طالبانو مشران خود  پروسه کې 

مختاره نه وي.
داسې  یوشمېر  کې  طالبانو  په  ښایي  وایي،  دی 
سره  پروسې  له  سولې  د  چې  وي،  هم  کسان 
پای  د  ناورین  روان  د  به  او سوه  لري  لېوالتیا  به 
د  زیاتوي چې  بولي؛ خو  یوازینۍ الر  ته رسېدو 

سولې د پروسې پیل ستونزمن دی.
د مسلمیار په خبره، د سولې په پروسې سره به د 

سیمې ډېرې ستونزې حل شي.
هغه وایي: ))دواړو خواوو ته به ستونزې وي،  لکه 
څنګه چې د افغانستان حکومت د اساسي قانون 
او نظام غږ کوي ورسره څنګ کې امریکایان هم 
ته  خبرو  سره  طالبانو  مونږه  چې  جګوي  غږ  یو 

اماده یو.
د دې ټکی دپاره چې دوی مستقل دي که نه دي 
نه په بعضې مواردو کې به دوی حتما مشورې او 

سپارښتنې اخلي.((
څلورو  له  هم  دفتر  قطر  د  وویل،  مسلمیار   
چې  څوک  هغه  خو  دی،  نه  خالي  څخه  خواوو 
دا  وپوهیږي چې  په دې  باید  استعمالېږي هغه 
خاوره د افغانانو ده، تصمیم باید افغانان ونیسي 
او بېګانه خلک ورته بیا خپلې اجنډاوې، طرحې 

او الیحې رانه وړي.
دي وایي، ګاونډیانو او هغو هېوادونو چې طالبان 
نورې وسله والې ډلې یې تمویلولې اوس په دې 
او قطر ته د طالب استازو استول  پوه شوي دي 
یې یو ښه ثبوت دی، ځکه وسله وال طالبان په 
هم  نه  او  کوالی  شي  نه  سفر  ته  قطر  سر  خپل 

هلته دفتر پرانیستلی شي.
دا په داسې حال کې ده، چې د پاکستان د دیني 
او  افغانستان  عالمانو د شورا مشر ویلي، چې په 
کشمیر کې جهاد روا دی؛ خو په پاکستان کې 

یې غندي.
هغه وایي، هیله من دی چې د سولې دا خبرې او 
په قطر کې د طالبانو له لوري د دفتر پرانستل له 

رښتینې ارادې او خلوص نه وي.
څوارلسم  او  زره  دوه  د  مشر  جرګې  مشرانو  د 
ته  اړه د خبریال وېبپاڼې یوې پوښتنې  په  کال 
په ځواب کې ویلي، چې له ۲۰۱۴ کال وروسته 
به په اففانستان کې هېڅ هم نه پېښېږي، خو د 
ګاونډیو هېوادونو السوهنې به په افغانستان کې 

دوام ولري.
دی وایي، ګاونډیانو د یوه بد ګاونډي په صفت په 
تېرو دېرشو کلونو او له هغې وړاندې او هم اوس 

مهال د افغانستان په کورنیو چارو کې السوهنه 
کړې او ال یې هم کوي؛ خو تر هغې چې د دوی 
سیاست  خپل  رانشي،  بدلون  کې  پالیسو  په 
بدل نه کړي، په خپل څنګ کې یو ارام او بهتر 
افغانستان په خپل خیر ونه بولي، نو په افغانستان 

کې به یې السوهنې دوام ولري.
خپله  تل  افغانستان  چې  دی،  باور  دې  په  هغه 
او  اتحاد  شوروي  بهرنیانو،  نه  ساتل،  افغانانو 
د  او  خوړلې  ماتې  کې  افغانستان  په  برېټانیې 
خپله  هېواد  خپل  افغانانو  کې  اوږدو  په  تاریخ 
خاوره  خپله  افغانان  هم  به  اوس  نو  دی؛  ساتلی 

خپله ساتي.
دی زیاتوي، په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره 
اړینه او مهمه ده، ځوانان باید مبارزه وکړي او د 
یوه افغانستان د ساتلو لپاره مټې راونغاړي؛ ځکه 
چې  شي،  کوالی  ځوانان  یوازې  پاڅونونه  ستر 

ښه بېلګه یې د عربو پسرلی دی.
وایي،  همدارنګه  مسلمیار  هادي  فضل  ښاغلی 
او  ډکې  ستونزو  له  به  ټاکنې  راتلونکې  چې 

مالحظې به ولري.
د هغه په خبره، د ښو ټاکنو لپاره د زمینې برابرول 
د حکومت مسوولیت دی او ورسره نړیواله ټولنه 
هم مسولیت لري تر څو ۲۰۱۴ پورې د سیاسي 

واک انتقال په سمه توګه تر سره کړي.
ګڼم  نه  رڼې  ټاکنې  هغه  زه   (( زیاتوي:  نوموړی 
نظارت  دوی  د  نړیوال  وشي  کې  ښارونو  چې 
ده  نه  درغلي  هیڅ  چې  ووایي  او  کړي  ترسره 
شوې. مونږه باید د افغانستان ټول نفوس ته چې 

حق لري رایه ورکړي زمینه برابره کړو.((
ټاکل شوې چې راتلونکې ټاکنې د ۱۳۹۳ کال د 
تر سره شي؛ خو ډېری  نېټه  په شپاړسمه  وري 
خلک په حکومت نیوکه کوي، چې د رڼو ټاکنو 

لپاره یې چمتوالی نه دی نیولی.
د  چې  وایي،  ګوندونه  مخالف  سیاسي  یوشمېر 
په واک کې  بېالبېلو الرو  په  ارګ واکمنه کړۍ 

د پاتې کېدو غوښتنه کوي. 
د ټاکنو خپلواک کمېسیون اعالن کړی، په هغو 
سیمو کې چې نا امني وي رایه ورکونه به ترسره 
نه شي. د یادونې وړ ده، چې درې ورځې وړاندې 
د  ورکونې  رایه  د  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د 
امنیت  د  ته  ځواکونو  امنیتي  لېست  محلونو 

خوندي کونې لپاره وسپاره.

فضل هادي مسلمیار:

راتلونکې ټاکنې به له ستونزو ډکې وي

           عزیز آریانفر
کشور،  در  اخیر  دراماتیِک  تحوالت  و  رویدادها 
آشکارا نشان دهندۀ یک بن بست تمام عیار در همۀ 
سیاسی،  ـ  داخلی  و  منطقه یی  )جهانی،  عرصه ها 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، اداری و...( 
بیهوده گی ساختار  و  ناکارآمدی  بیان گر  که  است 
کنونی نظام حاکم و ناتوانی و درمانده گی رهبری 
نیروهای  حضور  تداومِ  ناسودمندی  و  کشور 
از  بیرون  چهارچوبی  در   2014 از  پس  خارجی 

فیصلۀ شورای امنیت سازمان ملل است.
برای برون رفت از بحران لگام گسیخته و بن بست 
با در نظرداشت خالی  به ویژه  خطرناک کنونی، 
برون روی  از  پس  پدیدآینده  جیواستراتیژیک 
و   2014 پایان  در  بین المللی  ائتالف  نیروهای 
افتادِن آشوب ها و شورش های »رنگی«  خطر راه 
در  گسترده  و  مجدد  تقلب  پی  در  سراسری 
شدۀ  برنامه ریزی  سنگین  یورش  آغاز  انتخابات؛ 
نیروهای تندرو با فرا رسیدن بهار؛ بایسته است تا 
هرچه زودتر لویه جرگه یی برگزار و قانون اساسی 
ویرایش گردد و ساختار  کنونی  ناسختۀ  و  نارسا 

نظام به گونۀ بنیادی تغییر کند.
در لویه جرگه در بارۀ مسایل مهم ملی مانند اعادۀ 
موقف بی طرفی دایمی افغانستان، امضای قرارداد 
عدم مداخله، عدم تعرض و عدم ادعای ارضی بر 
یک دیگر با پاکستان، تغییر نظام از ریاستی متمرکز 
نخست  کرسی  اعادۀ  مختلط،  ریاستی  به  کنونی 
جمهور  رییس  میان  مسوولیت ها  تقسیم  وزیری، 
امنیت  و صدر اعظم )مسایل سیاست خارجی و 
زمینه سازی  اقتصادی(،  مدیریتی،  مسایل  ـ  ملی 
پست  چهار  ایجاد  با  ملی  مشارکت  تأمین  برای 
معاونیت برای رییس جمهور و چهار پست برای 
کشور  اداری  تقسیمات  در  بازنگری  صدراعظم، 
)به هشت زون(، انتخابی شدن ارگان های محلی 
قدرت مانند والیات، ولسوالی ها و عالقه داری ها، 
والیت  هر  امنیِت  سپردن  و  امنیت  بومی سازی 
مشارکت  برای  زمینه سازی  خودش،  مردم  به 
زدودن  تصمیم گیری ها،  روند  در  اقوام  همۀ 
انحصارگرایی در قدرت و بازنگری جدی قانون 
اساسی، دو زبانه ساختن سرود ملی و... به بررسی 

گرفته شود.
راستین  نماینده گان  جرگه  لویه  در  است  بایسته 
و  ابزاری  نماینده گان  نه  شوند،  دعوت  مردم 
آن،  پهلوی  در  سیاسی.  دریوزگان  و  روسپیان 
داخل  در  بزرگ خبرگان  تا نشست  است  بایسته 
و خارج کشور برای رای زنی، بررسی و تجزیه و 

تحلیل اوضاع کشور و دست یابی به اجماع 
منافع  تعریف  و  ملی  مسایل  بارۀ  در  ملی 

علیای کشور، برگزار شود.
بر تیم اولتراناسیونالیست حاکم است تا دیگر 
برتری جویانۀ  و  فزونی خواهانه  ادعاهای  از 
به  افغانستان  ساختن  مبدل  نادسترس 
لگام گسیختۀ  پشتونیزاسیون  »پشتونستان«، 
در  انحصارگرایی  و  دولتی  ساختارهای 
قدرت دست برداشته و به منظور دست یابی 
از  جلوگیری  و  ملی  گستردۀ  تفاهم  به 
پیشنهادی  بستۀ  ملی،  هم گسیخته گی 
اپوزیسیون  برای  را  خود  تفاهم  حسن 
مهم  کرسی های  از  شماری  واگذاری  و  سیاسی 
سفارت ها،  والیات،  کلیدی،  وزارت های  از  اعم 
کرسی های لشکری و ... به گروه های اپوزیسیون 
ملی،  راستین  مشارکت  اعادۀ  منظور  به  سیاسی، 
بی درنگ  و  اعالم  اکنون  همین  از  پیش  از  پیش 

عملی نماید.
غیر  ناشایست،  اقدامات  همۀ  به  است  بایسته 
برای  زمینه سازی  راستای  در  ملی  ضد  و  قانونی 
تقلب گستردۀ مجدد در انتخابات آینده پایان داده 
شود و زمینه برای تشکیل حکومت فراگیر ملی با 
مشارکت راستین همۀ نیروهای موثر فراهم گردد.
جامعۀ  عنوانی  فراخوانی  باید  جرگه  لویه  در 
بر  مبنی  شود،  صادر  امنیت  شورای  و  جهانی 
ملل  سازمان  صلح بانی  نیروهای  حضور  تمدید 

)آیساف( دست کم برای سه سال دیگر.
زمینه  می توان  ملی  اجماع  همین گونه  راه  از  تنها 
را برای ایجاد دولت فراگیر ملی و حفظ وحدت، 
فراهم  کشور  ملی  حاکمیت  و  ارضی  تمامیت 
برترین  از  بسیاری  باور  به  آن،  غیر  در  ساخت. 
گرفتن  پا  با  افغانستان،  کارشناسان  و  تحلیل گران 
امنیتی،  و  اقتصادی  سیاسی،  سردرگم  بحران های 
منطقه یی  و  جهانی  قدرت های  تقابل  تشدید  با 
همدستان  سوی  از  نیابتی  رویارویی های  و 
داخلی شان، فروپاشی کشور در آغاز به دو بخش و 
سپس به هشت بخش، درگیری نیروهای سوهانی 

و فرسایشی فرقه یی و ... ناگزیر خواهد بود.
مقالۀ مفصلی  نزدیک  آیندۀ  دارم در  نظر  بنده در 
در زمینه با ارایۀ آوندهای سنگین و دالیل وزنین 
نوشته های  و  مدارک  و  اسناد  از  بهره گیری  با 
پیش کش  منطقه یی  مسایل  برجستۀ  کارشناسان 
چین  که  بگویم  بس  همین  علی العجاله  نمایم. 
طریق  از  ایران  سوی  به  آهن  خط  کشیدن  از 
لغزیدن  خطر  دلیل  به  افغانستان  و  تاجیکستان 
کشور به سوی چند دهه بحران، صرف نظر کرده 

است.
و  خون  دریای  شدن  روان  از  پیش گیری  برای 
جلوگیری از فروپاشی کشور، باید همۀ نیروهای 
مسوول ملی از همین اکنون دست به کار شوند. 
زیر  است  ناگزیر  متحده  ایاالت  آن،  غیر  در 
فشارهای سنگین پاکستان، آهسته آهسته منجمنت 
ازای  در  پاکستان  نیابتی  باند  برای  را  افغانستان 
نگه داشتِن چند پایگاه، واگذار شود و این کار به 
گونۀ اتوماتیک افغانستان را در آغاز به دو بخش و 

سپس به هشت بخش فرو خواهد پاشاند. رییس جمهور کرزی با صدور حکمی خواستار 
پایان عملیات »ساختارها و قطعاتی« شده است 
افغانستان  در  بین  المللی  نیروهای  توسط  که 
ایجاد شده اند. او دستور داده که این نیروها در 

تشکیالت امنیتی افغانستان مدغم شوند.
پایان  خواستار  حکمی  با صدور  کرزی  آقای 
عملیات »ساختارها و قطعاتی« شده است که 
توسط نیروهای بین المللی در افغانستان ایجاد 
در  نیروها  این  که  داده  دستور  او  اند.  شده 

تشکیالت امنیتی افغانستان مدغم شوند.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز پنج شنبه 
خبر داد که حامد کرزی به این منظور هیأتی 
سپنتا،  دادفر  رنگین  داکتر  ریاست  تحت  را 
مشاور امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان، 

موظف کرده است.
دفتر حامد کرزی در اعالمیه یی گفته است که 
این هیات »وظیفه دارد تا آن عده قطعات مسلح 
خارج از تشکیالت نهادهای امنیتی جمهوری 
اسالمی افغانستان را که تحت نام قطعات امنیتی 
ایجاد  المللی  بین  ایتالف  قوای  توسط  افغان 
شده و فعالیت دارند، تثبیت نموده، آن ها را به 

نهادهای امنیتی کشور ادغام نماید«.
این  ریاست جمهوری،  دفتر  اعالمیه  براساس 
می کند  تقاضا  المللی  بین  نیروهای  از  هیات 

ایجاد  آن ها  که خود  را  مسلحی  گروه  های  تا 
کرده اند، در ظرف سه ماه به نهادهای امنیتی 
هیأت  این  ترکیب  در  کنند.  تسلیم  افغانستان 
مقام هایی از وزارت های دفاع، داخله و ریاست 

امنیت ملی افغانستان شامل اند.
این دومین دستور شدید حامد کرزی در پیوند 
افغانستان  در  المللی  بین  نیروهای  فعالیت  به 
همه  که  داد  دستور  شنبه  یک  روز  او  است. 
نیروهای ویژه ایاالت متحده امریکا در ظرف 
دو هفته از والیت میدان وردک بیرون شوند. 
هایی  عملیات  انجام  به  را  نیروها  این  کرزی 
ناپدید  به »مرگ و  متهم کرده است که منجر 

شدن افراد ملکی می گردد«.
ایمل فیضی، سخنگوی حامد کرزی گفت که 
این تصمیم بعد از آن گرفته شد که حکومت 
سربازان  بدرفتاری  از  شکایت  مورد  چندین 

امریکایی دریافت کرد.
از  خارج  افغان  »نیروهای  شمار  مورد  در 
تشکیالت دولت« اطالعاتی در دست نیست، 
می گوید  افغانستان  حکومت  حکومت  اما 
امریکایی ها در چهارچوب نیروهای ویژه خود 
شماری از افغان ها را نیز استخدام کرده اند که 

مرتکب بدرفتاری شده اند.
ایمل فیضی، سخنگوی حامد کرزی گفته است 
که در چوکات نیروهای ویژه امریکایی، بعضی 
افغان ها هم شامل هستند که »به خانه های مردم 
را  مردم  می کنند،  تالشی  را  خانه ها  می روند، 
مورد آزار و شکنجه قرار می دهند و حتا باعث 

مردم ملکی نیز شده اند«.
حامد کرزی این تصمیم ها را در زمانی می گیرد 
توافقنامه  یک  مورد  در  واشنگتن  و  کابل  که 
توافقنامه  این  می باشند.  گفت وگو  در  امنیتی 
چه گونگی حضور نظامی امریکا در افغانستان 

را برای بعد از سال 2014 مشخص می سازد.

بانک جهانی...
دولت  قراراست  خبرنامه  این  اساس  بر 
اروپا  اتحادیه  و  دالر  میلیون   30 افغانسان 
نیز 270 میلیون دالر را برای بهبود و توسعه 
این  آینده در  بهداشتی در سال های  خدمات 

کشور مصرف کنند.

  اهداف اين کمک تا سال ۲۰۱۸
مراکز  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  جهانی  بانک 
بهداشتی تحت پوشش این بانک در افغانستان 
یافته، تصریح  افزایش  به 324 مرکز  از 14۸ 
کرده است که 20 هزار کارمند که ۵0 درصد 
مراکز  این  در  می دهد،  تشکیل  زنان  را  آنان 

مشغول کار هستند.
درخبرنامه بانک جهانی آمده است که تعداد 
از  افغانستان  درسطح  صحی  فعال  مراکز 
496 مرکز اکنون به دو هزار افزایش یافته و 
قرار است که با عملی شدن این برنامه ارائه 
خدمات اساسی بهداشتی از 11 والیت به 22 

والیت افغانستان گسترش یابد.
بانک جهانی افزایش ظرفیت کارمندان، مدرن 
سازی نظام بهداشت، ساده سازی ساختارهای 
اداری و آموزش کارمندان فنی را از اهداف 

دیگر این پروژه اعالم کرده است.
این بانک با تقدیر از دستاوردهای افغانستان 
اهداف  شاخص های  به  رسیدن  راستای  در 
است  نوشته  ملل  سازمان  هزاره  توسعه یی 
دولت  که  دستاوردهای  تمام  وجود  با  که 
این  در  بهداشت  بخش  داشته،  افغانستان 

کشور با چالش های زیادی مواجه است.
میر  و  مرگ  میزان  جهانی  می گوید  بانک 
کودکان در افغانستان هنوز هم در مقایسه با 
دیگر کشورهای توسعه نیافته باال است و در 
از  کشور  این  در  کودکان  درصد   ۵۵ حدود 

سوء تغذی رنج می برند.

انتقاد گسترده از...
 والیت ها، تجدید نظر صورت گیرد.

آن ها به گونۀ نمونه از والیت دایکندی یاد کرده 
و گفته اند، کسانی که بلندترین نمره ها را در این 
آزمون گرفته اند، مربوط والیت دایکندی می شوند 
و همۀ آن ها در دانشکده های طب و انجنیری راه 

یافته اند.
داده  پیشتر گزارش  این حال، برخی رسانه ها  در 
پیش  والیت ها  از  شماری  در  که سواالت  بودند 
از برگزاری آزمون در دسترس دانش آموزان قرار 

گرفته است.
وزارت تحصیالت عالی افغانستان تا اکنون در این 

خصوص ابراز نظری نکرده است.
روز پنجشنبه، وزارت تحصیالت از راهیابی چهل 
و چهار هزار دانش آموز به موسسات تحصیالت 

عالی کشور خبر داد.
شامگاه  عالی  تحصیالت  وزیر  عبید  اهلل  عبید 
نیز  نفر  هزار  سی  گفت:  خبرنگاران  به  پنجشنبه 
وزارت  به  مربوط  عالی  نیمه  موسسات  جذب 

معارف شده اند.

او افزود: در سال 1391 تحصیلی 190 هزار نفر 
برای امتحانات کانکور ثبت نام کرده بودند که از 
این تعداد 17۵ هزار در امتحانات شرکت کردند.

 »332« کانکور  نمره  بلندترین  داشت:  بیان  وی 
مربوط به عبدالقاسم از والیت دور افتاده غور در 

مرکز افغانستان است.
او تاکید کرد که متوسط نمرات کانکور افغانستان 
گرفته  نمره  این  از  کمتر  کسانی که  و  بوده   166

باشند ناکام می باشند.
انتخاب  در  داشت: مشکالت  بیان  ادامه  در  عبید 
رشته تحصیلی برای داوطلبان باعث شده است که 
67 هزار نفر با توجه به این که بیشتر از 166 نمره 

گرفته اند ولی بدون نتیجه مانده اند.
او افزود 49 هزار نفر نیز نتوانسته اند 166 نمره که 

متوسط نمرات می باشد را بدست بیاورند.
که  کرد  تاکید  ادامه  در  عالی  تحصیالت  وزیر 
افرادی  میان  از  است  داده  وعده   معارف  وزارت 
بدون نتیجه 1۵ هزار نفر را جذب و دانشگاه های 

خصوصی نیز هشت هزار نفر را بورسیه کنند.
دانشگاه   70 و  دولتی  دانشگاه   31 حدود  در 

خصوصی در سراسر افغانستان فعالیت دارند.
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پاکستان  سفیر  رحمان،  شیربانو 
پاکستان  که  می گوید  واشنگتن  در 
مشترک  اهداف  متحده  ایاالت  و 
دنبال  منطقه  در  را  استراتژیک 

می کنند.
با  ویژه  مصاحبه  یک  در  رحمان 
گفت:  امریکا  اردوی صدای  بخش 
گزینه های  و  امکانات  سلسله  »یک 
ایاالت   ( کشور  دو  میان  سیاسی 
متحده و پاکستان( موجود است که 
توافقات  به  آن  به  تکیه  با  می توان 
آمد.   نایل  منطقه  در  عمده یی 
همۀ  برای  انتقال  این  گفتم  چنانکه 

با  را  استراتژیک  روشن  هدف  یک  ما  و  است  مهم  ما 
هم برای پیروزی در راستای تامین صلح دنبال می کنیم.«
بسیاری ها در واشنگتن فکر می کنند که سفیر پاکستان در 

واشنگتن،  فروکش نمودن تنش در روابط اسالم آباد – 
مؤفق بوده است.

مایکل اوهانلن، تحلیلگر ارشد در انستیتوت بروکنز در 
واشنگتن به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که امریکا و 

پاکستان به یکدیگر نیاز دارند. »من با آنهایی که می گویند 
روابط خوب بازهم  تغییر خواهد خورد، موافق نیستم. 
مشاهده  را  بهبودیی  بنگرید،  گذشته  سال  به  شما  اگر 
ناتو   نیروهای  برای  تدارکاتی  راه  مثال  به طور  می کنید. 
همین  به  و  گردیده  باز  پاکستان  توسط  افغانستان،  در 
را  امنیتی  و  اقتصادی  متحده کمک های  ایاالت  ترتیب 
به پاکستان فراهم کرده است که در سال  های اخیر به آن 

کشور وعده داده شده بود.«
  آينده افغانستان

افغانستان،  از  بین المللی  نیروهای  تعیین شده  با خروج 
نقش پاکستان در ساختارهای پس از ناتو در افغانستان 

بیشتر سر زبان هاست.
پاکستان در ماه فبروری  افغانستان و  روسای جمهوری 
در لندن تعهد کردند که تا ماه جوالی سال روان، روند 
صلح با طالبان مسلح مخالف دولت افغانستان را مؤفقانه 
تکمیل خواهند کرد....                       ادامه صفحه 6

بانک جهانی ۱۰۰ میلیون دالر 
به افغانستان کمک می کند

بانک جهانی اعالم کرده است که 100 میلیون دالر برای بهبود 
کشور  این  دولت  به  افغانستان  در  بهداشتی  خدمات  توسعه  و 

کمک می کند.
آمده  شد،  نشر  کابل  در  جمعه  روز  که  بانک  این  خبرنامه  در 
است: »این کمک بالعوض بانک جهانی، عرضه خدمات صحی 
را در 22 والیت افغانستان در مناطق شهری و روستایی فراهم 

می سازد.«
بانک جهانی از سال 2003 تاکنون 33۵ میلیون دالر را به بخش 
بهداشت افغانستان کمک کرده است....             ادامه صفحه 7

سفیر پاکستان در واشنگتن:
کابل و اسالم آباد از فرصت  های موجود در افغانستان 

مشترک استفاده کنند

روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد

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

سه ماهه - ۱۰۰۰ افغانی سه ماهه - ۱۲5۰ افغانی

شش ماهه - ۲۰۰۰ افغانی شش ماهه - ۲5۰۰ افغانی

نه مـاهه - 3۰۰۰ افغانی نه مـاهه - 375۰ افغانی

يک ساله - 4۰۰۰ افغانی يک ساله - 5۰۰۰ افغانی

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

سه ماهه - ۱۰۰  دالرسه ماهه - ۱۰۰۰ افغانی
شش ماهه - ۲۰۰ دالرشش ماهه - ۲۰۰۰ افغانی
نه ماهـه - 3۰۰ دالرنه مـاهه - 3۰۰۰ افغانی
يک ساله - 4۰۰ دالريک ساله - 4۰۰۰ افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 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

ايمیل و شماره های تماس:
  ۰7۰۰۰5۰۰۰۰ -  awmasoud@hotmail.co.uk

۰7۰۰۲777۸۱ - rowzana@yahoo.com
۰75۲۰44۲۱۰ - mandegar.daily@gmail.com

۰7۰۰۲63۱5۲

ریاست جمهوری:

هیچ پستی سیاسی به طالبان پیشنهاد نشده است

به  واکنش  در  افغانستان  دولت 
گزارش های نشر شده راجع به واگذاری 
پست های وزارت عدلیه و دادگاه عالی 
این کشور از سوی حامد کرزی به گروه 
طالبان اعالم کرده است که هیج پستی 
نشده  گرفته  نظر  در  گروه  این  برای 

است.

خبری  شبکۀ 
روز  الجزیره 
نقل  به  چهارشنبه 
از یک منبع نزدیک 
به دولت افغانستان 
نامی  که  طالبان  و 
نشده،  برده  آن  از 
که  داد  گزارش 
برای  کرزی  حامد 
به  طالبان  پیوستن 
روند صلح به این 
و  عدلیه  وزارت   واگذاری  وعده  گروه 

دادگاه عالی افغانستان را داده است.
در گزارش الجزیره به نقل از این منبع 
پیشنهاد  افغانستان  دولت  که  گفته شده 
واگذاری این پست ها را در جریان سفر 

نماینده گان طالبان به ناروی داده بود.

از حدود  نماینده گان طالبان  از  شماری 
پایتخت  دوحه  در  سو  بدین  سال  یک 
قطر مستقر هستند و از آن زمان تا کنون 
تالش ها جهت ایجاد یک دفتر سیاسی 
بوده  جریان  در  قطر  در  طالبان  برای 

است.
ایمل فیضی، سخنگوی رییس جمهوری 
سی  بی  بی  به  پنجشنبه  روز  افغانستان 
در کابل گفت: »این یک ادعای صرف 
است و هیچ پستی در خارج از ساختار 
برای  افغانستان  حکومت  ساختار  یا  و 
صحبتی  و  نشده  گرفته  نظر  در  طالبان 
هم در این زمینه با طالبان نشده است.«

بارها اعالم  افغانستان  افزود: »دولت  او 
فرزندان  که  کسانی  تمام  از  کرده است 
به  می خواهند  و  هستند  خاک  این 
زنده گی عادی برگردند...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


