
مورد   121 می گوید  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
شده  ثبت  انتخابات  ابتدایی  نتایج  مورد  در  شکایت 
غنی  اشرف  داکتر  مورد،   115 عبداهلل  داکتر  است. 
داوود  و  مورد   1 شیرزی  آغا  گل  مورد،   4 احمدزی 

سلطان زوی نیز 1 مورد شکایت را درج کرده اند.
شکایات  کمیسیون  مسووالن  اظهارات  براساس 
انتخاباتی 8 مورد شکایت در مورد باطل  شدن آرا ثبت 
شده است. پیش از این برخی از نامزدان از باطل شدن 
آرا انتقاد کرده و گفته اند که از آرای مردم دفاع خواهند 

کرد.
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  سخنگوی  محسنی،  نادر 
گفت: »ما فردا نسبت به این موضوع یعنی رسیده گی 
سوی  از  آرا  شدن  بی اعتبار  مورد  در  که  شکایاتی  به 

کمیسیون انتخابات رسیده گی خواهیم کرد«.
محل   525 آرای  مجموع  در  انتخابات  کمیسیون 
انتخاباتی را بی اعتبار اعالم کرده است. این کمیسیون 

گفته است که بیش از 234 هزار رای از شمارش خارج 
شده است.

یک  در   1393 ثور   9 شنبه  سه  روز  کمیسیون  این 
کنفرانس خبری در کابل گفت جلسه علنی رسیده گی 
به این شکایات امروز چهارشنبه آغاز می شود و ناظران 
می توانند جریان رسیده گی را از نزدیک مشاهده کنند.

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از 
نامزدان خواست...                        ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

گزارش  دریافت  از  پس  کرزی  رییس جمهور 
بر وجود زندان های  مبنی  هیأت حقیقت یاب 
و  قندهار  در  ایتالیا  و  انگلیس  امریکا،  مخفی 
صادر  را  زندان ها  این  تعطیلی  دستور  هلمند، 

کرد....
                                     ادامه صفحه 7

د سولې په اړه ګونګې خوشبینۍ او هرکيل د افغان حکومت او سولې 

عايل شورا دريځ روښانه کوي، چې په بن بست کې قرار لري او لکه اوبو 

اخیستي په ځکونو پسې ټوپونه وهي.

د سولې عايل شورا د طالبانو د پوځي کمېټې د مرش مال عبدالقیوم ذاکر 

د  يش  کوالی  استعفا  نوموړي  د  وايي،  او  بويل  پېښه  مهمه  یوه  استعفا 

سولې په خربو اترو مثبت اغېز وکړي. د دې شورا غړي قايض محمدامین 

وقاد ازادۍ راډیو ته ویيل، هیله من دي، چې د نوموړي په استعفا رسه 

به منځالرو طالبانو ته د سولې کولو فرصت برابر او طالبان به د سولې 

پروسه په خپلې سرتاتېژۍ کې ځای کړي.

مالعبدالقیوم ذاکر څوک دی؟

توګه  په  قوماندان  پوځي  یوه  د  کې  طالبانو  په  چې  ذاکر  عبدالقیوم  مال 

مشهور دی، د طالبانو په واکمنۍ کې لوړی پوړی چارواکی نه و. هغه په 

  ادامه صفحه 6
افغانستان کې د طالبانو...                                            

پیروزی  سالروز  به  بی توجهی  با  افغانستان  حکومت 
مردم  جهاد  ارزش های  انکار  تالش  در  مجاهدین، 

افغانستان است. 
که  می گویند  مطلب  این  ابراز  با  آگاهان  از  شماری 
بی توجهی مسووالن حکومتی به سالروز پیروزی جهاد 
جهاد  ارزش های  از  صورت  به هیچ  افغانستان،  مردم 

مقدس مردم افغانستان نمی کاهد. 
مراسم  طی  پیشن  سال های  در  افغانستان  حکومت 
به عمل  تجلیل  پیروزی مجاهدین  از سالروز  ویژه یی 
به  اخیر، مسووالن حکومتی  در دو سال  اما  می آورد؛ 
دالیلی که روشن نیست، در برابر هشتم ثور بی تفاوت 

بوده اند. 
درست 22 سال قبل در هشت ثور مجاهدین توانستند 

با سرنگون کردن حکومت داکتر نجیب اهلل به پیروزی 
برسند؛ اما امروز از هشت ثور نه تنها حکومت گرامی 
داشت به عمل نمی آورد، بل خود مجاهدین نیز عالقۀ 

چندانی برای تجلیل از این روز ندارند. 
اکرام اندیشمند نویسنده و پژوهشگر می گوید: »چون 
حامد کرزی محصول یک حملۀ نظامی خارجی است؛ 
و  جهاد  ارزش های  به  افغانستان  حکومت  بنابراین 

مقاومت مردم افغانستان ارزش قایل نیست«.
او دربارۀ این که چرا خود مجاهدین این روز را گرامی 
نمی دارند، گفت: »در این زمینه دول دلیل وجود دارد: 
و  شدند  زده  کنار  سیاسی  قدرت  از  کسانی   نخست، 
توانایی تجلیل از این روز را ندارند؛ دوم کسانی  هستند 
که درحکومت شریک اند، اما چون به جهاد به عنوان 

یک شغل تجاری نگاه می کنند، بنابراین ارج گذاشتن 
و تجلیل از این روز برای شان معنا و مفهومی ندارد.«

به باور این نویسنده، اتفاقات پس از هشت ثور دالیل 
و عوامل مختلف دارد...                   ادامه صفحه 6

دادرس:
سه  بازداشتگاه  غیرقانونی 

خارجی ها در افغانستان بسته شوند

د سولې په اړه بېځایه 

توقعات بس دي!

کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

امروز رسیده گی به شکایت ها آغاز می شود

سايۀ شوم 
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مسووالن دولتی:
شركت هواپيمايی 

آريانا خودكفا 
شده است

در برگ ها

دكارت و 
مسالۀ حقوق 

حيوانات

آگاهان تاریخی در پیوند به بی تفاوتی حکومت به هشتم ثور:

می خواهند عظمت جهاد را انکار کنند

صفحه 6

داکتر عبداهلل نامزد پیشتاز: 

به تمامی استعدادها امکان سهم گیری در دولت را خواهم داد



این روزها باز آوازۀ آمدِن زلمی خلیل زاد سفیر 
پیشیِن امریکا در افغانستان و عراق به کابل از 
همه جا شنیده می شود. آقای خلیل زاد به دنبال 
انتخاباتی اش در سال گذشته  ناکام شدِن طرِح 
ترِک  کند. ولی  را ترک  این کشور  مجبور شد 
معنای  به  خلیل زاد  آقای  جانب  از  افغانستان 
بل  نبود،  کشور  اوضاِع  برابر  در  او  سکوِت 
مسالۀ  مورد  در  او  گفت وگوهای  و  تماس 
آب ها  آن سوی  از  حتا  انتخابات  سرنوشت سازِ 

پی گیری می شد. 
آقای خلیل زاد ماه ها مانده به اعالمِ ثبت نام برای 
شرکت در انتخابات سال 1393، وارد افغانستان 
شد و یک رشته فعالیت های سیاسی را به هدِف 
ایجاد یک ائتالِف انتخاباتی صورت داد؛ ائتالفی 
از آن بوی قوم گرایی و تمایالِت فاشیستی  که 
به مشام می رسید و در همان آواِن فعالیت ها به 

انجامید. در آن زمان این شایعه مطرح  بن بست 
افغانستان  شد که حامد کرزی رییس جمهورِی 
خلیل زاد  آقای  سیاسِی  برنامه های  به  نسبت 
واکنش نشان داده و این موضوع موجب شده 

که او افغانستان را ترک کند. 
در این مورد که این شایعه تا چه حد درست 
بوده، زیاد بحث صورت نگرفت و نه هم کسی 
این خصوص  در  که  گونۀ رسمی خواست  به 
بازدیدها  و  دید  ولی  باشد،  داشته  نظر  ابراز 
شخصیت های  برخی  شان دارِ  مهمانی های  و 
خلیل زاد،  آقای  افتخارِ  به  افغانستان  سیاسِی 
در  او  سیاسِی  پُررنِگ  حضور  گویای  همه 
در  نیز  افراد  برخی  حال،  همین  در  بود.  کابل 
برخی  نشر  ضمن  خود  فیس بوِک  صفحاِت 
از فضا و جریاِن  اطالعاِت مختصری  تصاویر، 
کردند.  ارایه  مهمانی ها  این  گفت وگوهای 
از پرداختن به اصل مطلب، خوب است  پیش 

حاشیه یی دربارۀ زلمی خلیل زاد داشته باشیم.
راه  از  خلیل زاد  زلمی  نام  با  نخستین بار،  برای 
یازدهِم  حوادث  از  پس  بین المللی  رسانه های 
سپتمبر آشنا شدم؛ همان گونه که شاید بسیاری 
از شهروندان افغانستان نیز خلیل زاد را از همین 
راه شناخته باشند. در آن زمان او در رسانه های 
سخن  افغانستان  وضعیت  مورد  در  بین المللی 
می کرد؛  تحلیل  را  کشور  شرایط  و  می گفت 
فارسی می توانست سخن بگوید،  به  مردی که 
و جایگاه مهمی در ساختارهای سیاسِی امریکا 

داشت. 
می گویند آقای خلیل زاد در سیاست امریکا، پس 
از کودتای هفت ثور 1357 و اشغال افغانستان 
به وسیلۀ شوروی سابق، مطرح شد و از آن زمان 
سیاست گذاری های  در  فعالی  نقش  حال  به  تا 
او  است.  داشته  افغانستان  قبال  در  کشور  این 

سفیر  عنوان  به  طالبان،  رژیم  سقوط  از  پس 
در  او  اما  آمد.  کابل  به  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
بل  نبود،  امریکا  سیاسی  نمایندۀ  تنها  کابل 
ارگ  در  را  خود  وقِت  بیشتر  که  بود  فردی 
آقای  به  دادن  مشوره  برای  ریاست جمهوری 
مشکالت  از  بسیاری  می کرد.  سپری  کرزی 
جامعۀ افغانستان و شکل گیری رو در رویی های 
سیاسی در سیزده سال اخیر، نتیجۀ فعالیت های 

سیاسِی آقای خلیل زاد بوده است. 
کالن  برنامه های  از  بسیاری  در  خلیل زاد  آقای 
مقام های  به جای  و  داشت  کلیدی  نقش  ملی، 
دولتی  و سیاسی کشور، تصمیم می گرفت. اما 
بعداً این نقش کم رنگ و کم رنگ تر شده رفت 
تا این که آقای خلیل زاد به عنوان سفیر امریکا به 

عراق فرستاده شد. 
آقای خلیل زاد، پس  با  من  آشنایی عمیق تر  اما 

از خواندن کتاِب مهِم فرانسیس فوکویاما به نام 

آقای  گرفت.  شکل  تقاطع«  سر  بر  »امریکا 
مهم ترین چهره های  از  یکی  که خود  فوکویاما 
کتاِب  در  امریکاست،  اخیِر  قرن  یک  سیاسی 
سیاست های  مورد  در  را  مختلفی  مسایِل  خود 
نگاهی  با  و  می کند  مطرح  امریکا  خارجی 
انتقادی تالش دارد که سوءمدیریِت بین المللی 
امریکا را در قبال برخی کشورهای جهان نشان 
»پل  و  خلیل زاد  زلمی  از  کتاب،  این  در  دهد. 
می شود  یاد  چهره یی  دو  عنوان  به  ویتز«  ولف 
سرد  جنِگ  از  پس  را  امریکا  سیاست های  که 
و  پیش گیرانه  جنِگ  تیوری  کرده اند.  هدایت 
توسعۀ دموکراسی به کشورهای عقب نگه داشته 

شده که به وسیلۀ نومحافظه کاران عملی می شد، 
به وسیلۀ این دو تن طراحی شده بودند. آقای 
ولفو یتز به اتفاق زلمی خلیل زاد در سال 1997 
در  کنید«  »سرنگونش  عنوان  زیر  مقاله یی  طی 
شدید  انتقاد  ضمن  استندرد،  ویکی  نشریۀ 
و  عراق  قبال  در  کلینتون  بیل  سیاست های  از 
از  گریز  برای  کشور  این  تالش های  یادآوری 
متحد،  ملل  سازمان  تسلیحاتی  بازرسی های 
نتیجه گرفتند که مقابلۀ مستقیم تنها راه نابودِی 
دیر  و  است  عراق  جمعِی  کشتار  سالح های 
آقای  گیرد.  اقدامی صورت  چنین  باید  زود  یا 
امریکایی  نومحافظه کاراِن  جریاِن  از  خلیل زاد 

است که خود ریشه در افکار یهودی دارند. 
به  بیشتر  تعمِق  با  که  شد  سبب  آشنایی  این 
کنم؛  نگاه  خلیل زاد  آقای  فعالیت های  و  کارها 
طالبان  از  پس  افغانستاِن  برای  که  فعالیت هایی 
روند  کندِی  سبب  و  بود  زیان بار  به شدت 
با  مبارزه  بحث  شد.  جامعه  کردِن  دموکراتیزه 
با  مبارزه  آن  اصل، هدِف  در  که  جنگ ساالران 
مجموع  در  و  جهادی  سازمان های  و  احزاب 
آقای  به وسیلۀ  بود،  افغانستان  تفکِر جهادی در 
خلیل زاد آغاز و دامن زده شد. آقای خلیل زاد در 
زمان تصدی سمت سفیِر امریکا در افغانستان، 
به  را  کشور  این  یک شبه  که  داشت  تالش 

کشوری نیولیبرالی تبدیل کند. 
افغانستان  در  خلیل زاد  آقای  برنامه های  اما 
نتیجه بخش نبود و به همین دلیل، باراک اوباما 
امریکا  در  قدرت  به  رسیدن  با  کرد  تالش 
تعدیل  را  سیاست  این  از  عمده یی  بخش های 
کند. ولی حضور و سایۀ سنگیِن و شوم زلمی 
هم چنان  افغانستان  سیاست های  در  خلیل زاد 

باقی ماند.
 اینجا باید واضح ساخته شود که زلمی خلیلزاد 
به اشارۀ مقام های امریکایی به کابل نمی آید و 
دست به این کارها نمی زند؛ بل او این همه را به 
خاطر آن انجام می دهد که در کنار فکر قبیله یی 
امریکایی ها هم مهم  که دارد، خودش را برای 

جلوه بدهد.
ناتمام  تا پروژۀ  به کابل برگشته  خلیل زاد حاال 
از  یکی  رساندِن  قدرت  به  شکست خوردۀ  و 
رساند.  پایان  به  را  خود  مهره های  مهم ترین 
راستا  این  در  آقای خلیل زاد عمدتًا  تالش های 

انتخابات  بردِن  یا  و  رفتن  با  که  یافته  تمرکز 
به  نزدیک  نامزدِ  برای  بتواند  دوم،  دور  به 
انجام  دارد  توان  در  که  را  آن چه  خودش، 
نیستند.  ناروشن  نیز چندان  امکانات  این  دهد. 
چانه زنی های  و  مالی  تطمیِع  با  خلیل زاد  آقای 
عوام فریبانه می خواهد مردم افغانستان را که بر 
لبۀ پرتگاه قرار گرفته اند، عماًل به داخل پرتگاه 

فرو برد. 
چیزی  حال  به  تا  خلیل زاد  آقای  سیاست های 
و  قومی  شکاف های  ایجاد  و  تفرقه افکنی  جز 
این هم  از  پس  و  است  نداشته  پی  در  زبانی 

نخواهد داشت!
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احمـد عمران

سایۀ شوِم خلیل زاد بر انتخاباِت افغانستان  

سرانجام تیم پیشتازِ انتخابات )تیم اصالحات و همگرایی( 
سکوت را در برابر کمیسیون های انتخاباتی شکست. داکتر 
که  همایشی  در  محقق  محمد  معاونش  و  عبداهلل  عبداهلل 
به مناسبِت هفتم و هشتم ثور در کابل برگزار شده بود، 
رسمًا علیه کارکرد کمیسیون های انتخاباتی اعتراض کرده 
و گفتند که سکوِت این تیم در برابر ارقامی  که به عنوان 
خاطر  این  به  صرفًا  شد،  اعالم  انتخابات  ابتدایِی  نتایج 
بود که تشویِش عمومی  خلق نگردد. ورنه، هیچ حرکِت 
و  نمانده  پنهان  افغانستان  مردمِ  دید  از  کمیسیون ها،  این 

نمی ماند. 
معاون دومِ داکتر عبداهلل حتا با الفاظ تند گفت که برخی 
ناشایسته یی   کارهای  انتخابات،  کمیسیون  در  افراد  از 
تیِم  اسناد موجود است. رهبران  آن ها  دربارۀ  کرده اند که 
اصالحات و همگرایی همچنان گفته اند که رفتن به دور 
تقلب  بنیاد  بر  انتخابات، یک فرِض محال است که  دومِ 
صورت می گیرد؛ اما با آن هم، آنان از رفتن به دور دومِ 

انتخابات نمی هراسند.
که  می گیرند  صورت  حالی  در  انتقادها  و  اظهارات  این 
بر  مبنی  انتخاباتی  داده شدۀ کمیسیون شکایات  مهلِت  در 
نامزدان پیشتاز، تیم اصالحات و  درج شکایات از سوی 
همگرایی 121 مورد شکایت را ثبِت این کمیسیون کرده 
داده  گزارش  را  شکایت  مورد   4 تداوم،  و  تحول  تیم  و 
است. از چنین وضعی این نتیجه به دست می آید که تیم 
اصالحات و همگرایی، از کارکرد کمیسیون های انتخاباتی 
به شدت ناراحت و عصبانی است و گمان می رود که به 
این ساده گی تسلیم رفتِن انتخابات به دور دوم نمی شود. 

ثبِت کمیسیون شکایات  تیم  این  که  رقِم شکایاتی  بر  بنا 
آن ها  که  گفته  این  اساِس  بر  هم چنان  و  کرده  انتخاباتی 
انتخابات  از اعمال ناشایسِت برخی از اعضای کمیسیون 
اسناد در دست دارند، گمان می رود که رفتن انتخابات به 
دور دوم، یک حرکِت مهندسی شده باشد و احتمال تحقِق 

آن بسیار کم.
حاال اگر ادعای تیم اصالحات و همگرایی کاماًل درست 
چه  انتخاباتی  کمیسیون های  دست اندرکاراِن  پاسِخ  باشد، 

خواهد بود؟!
به یقین که مسووالِن کمیسیون های انتخاباتی هیچ پاسخی 
منزلۀ  به  کار  این  داشت، چون  نخواهند  ملت  پیشگاهِ  به 

خیانت ملی است و مکافاِت خیانت ملی هم روشن.
رفتار  این  نمی شود.  خالصه  جا  همین  به  مشکل  اما 
کمیسیون، ده ها پیامد منفی را نیز در قبال خواهد داشت، 
و  شد  خواهد  سست  دموکراسی  به  مردم  باور  چنان که 

کمیسیون ها اعتبار شان را از دست خواهند داد.
را  تاریخی  حساِس  شرایط  باید  کمیسیون ها  بنابراین، 
درک کرده و با یک روند ملی و دموکراتیک، برخوردی 
در  که  بدیهی ست  باشند.  داشته  دوراندیشانه  و  صادقانه 
وجود  شرانداز  و  خرابکار  افراد  از  برخی  نهادها  همۀ 
دارند که نمی توان کارکردِ این افراد را بر همۀ کارمندان و 
دست اندرکاراِن آن نهاد تعمیم داد؛ همان گونه که حاجی 
این  در  افراد«  از  »برخی  که  داشت  اذعان  محقق  محمد 
کمیسیون ها دست به تقلب و خراب کاری زده اند. از این  
رو، این امیدواری وجود دارد که اگر کار افرادِ خیانت کار 
گردد،  افشا  کمیسیون ها  صادِق  دست اندرکاراِن  توسط 
کار به رسوایی نیانجامد. به بیان دیگر، باید سایر اعضای 
افراد  از  را  خراب کارِی  مجال  انتخاباتی،  کمیسیون های 
مضر بگیرند و با افشا کردن آن ها، زمینۀ بروزِ یک بحران 

بزرِگ سیاسی را محو سازند.
اکنون ساِل 2009 نیست که با وجود تقلب های گسترده، 
بازهم نامزدان پیشتاز، مصلحِت ملی را در نظر گرفته و از 
نامزدان بگذرند، مردم  اگر  بار حتا  این  حق شان بگذرند. 
نامزداِن  و  شود  داشته  پاس  باید  مردم  رای  نمی گذرند. 
از  باید  مردم،  آرای  به  گذاشتن  حرمت  برای  پیشتاز 

کمیسیون ها بازخواست کننــد.

به شکایت ها رسیده گی
 می شــود؟ 

تالش های آقای خلیل زاد عمدتاً در این راستا تمركز یافته كه با رفتن 
و یا بردِن انتخابات به دور دوم، بتواند برای نامزِد نزدیک به خودش، 
آن چه را كه در توان دارد انجام دهد. این امکانات نیز چندان ناروشن 
نیستند. آقای خلیل زاد با تطمیِع مالی و چانه زنی های عوام فریبانه 
می خواهد مردم افغانستان را كه بر لبۀ پرتگاه قرار گرفته اند، عمالً به 
داخل پرتگاه فرو برد. 
سیاست های آقای خلیل زاد تا به حال چیزی جز تفرقه افکنی و ایجاد 
شکاف های قومی و زبانی در پی نداشته است و پس از این هم 
نخواهد داشت!

اینجا باید واضح ساخته شود كه زلمی خلیلزاد به اشارة مقام های 
امریکایی به كابل نمی آید و دست به این كارها نمی زند؛ بل او این 
همه را به خاطر آن انجام می دهد كه در كنار فکر قبیله یی كه دارد، 
خودش را برای امریکایی ها هم مهم جلوه بدهد.
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این  پاکستانی اعالم کردند، رهبران سیاسی و نظامی  مقامات 
تا  طالبان  با  همه جانبه  گرفته اند گفت وگوهای  تصمیم  کشور 

رسیدن به نتایج ملموس ادامه یابد.
نواز شریف، نخست وزیر  به ریاست  این تصمیم در نشستی 
تشکیل  طالبان  با  کنونی  مذاکرات  بررسی  برای  که  پاکستان 
شده بود، اتخاذ شد. این نشست در حالی برگزار شد که به 
دنبال پایان یافتن آتش بس اعالم شده از طرف طالبان، حمالت 

تروریستی در پاکستان به شدت افزایش یافته است.
این آتش بس 40 روزه 10 اپریل خاتمه یافت و طالبان اعالم 
کرد، از آنجا که دولت در مورد دو تقاضای اولیه آن ها یعنی 
وزیرستان  قبایلی  منطقه  در  مناطقی  دادن  و  زندانیان  آزادی 
این  آن ها  است،  نداشته  پیشرفتی  هیچ  طالبان  به  جنوبی 

آتش بس را تمدید نخواهند کرد.
و  سیاسی  ارشد  مقامات  نشست  از  بعد  که  رسمی  بیانیه  در 
اتفاق  این نشست  پاکستان صادر شد، آمده است: در  نظامی 
نظر کاملی در بین اعضا وجود داشت مبنی بر این که فرایند 
گفت وگو با طالبان باید دستورکار دقیقی داشته باشد و باید بر 

اساس شاخص های کامال تعریف شده انجام شود.
در این نشست جنرال رحیل شریف، فرمانده ارتش، چودری 
رییس  السالم،  ظاهر  جنرال   ، کشور  وزیر  خان،  علی  نثار 
سازمان اطالعاتی، طارق فاطمی، دستیار ویژه نخست وزیر و 

سایر مقامات ارشد امنیتی پاکستان حضور داشتند.
به شدت  تروریستی  اخیر  مورد حمالت  در  نشست  این  در 
قاطع علیه عامالن  اقدامات  اتخاذ  به  تعهد  بر  نگرانی و  ابراز 

این حمالت تاکید شد.
پاکستان  اطالعاتی  سازمان  رییس  همچنین  نشست  این  در 
نخست وزیر این کشور را در جریان اقدامات اتخاذ شده بعد از 
حمالت اخیر تروریستی و شرایط کلی امنیتی کشور قرار داد.

وزیر داخلۀ پاکستان نیز گفت، عامالن این حمالت بازداشت 
پاکستان  مردم  برای  آن ها  هویت  تا  شد  خواهند  محاکمه  و 

مشخص شود.

تصفیۀ قومی در افریقای مرکزی
مرکزی  افریقای  پایتخت جمهوری  مسلمان  صدها 
را ترک کردند. آن ها از ملیشه های مسیحی هراس 

دارند. ناظران از تجزیه کشور هشدار می دهند.
صدها مسیحی در بانگی پایتخت جمهوری افریقای 

مرکزی با فریاد »استقالل« و »آزادی« بر ناحیه 
از  ها  آن  بردند.  یورش  شهر   »12 کی  »پی 
توسط  محله  این  باشنده  مسلمان   1300 فرار 
این  کردند.  می  شادمانی  ابراز  الری  موترهای 
مسلمانان توسط سربازان »میسکا« یا ماموریت 
مشایعت  مرکزی  افریقای  در  افریقا  اتحادیه 
می شدند. در برابر چشم آن ها، مسیحیانی که 
را  شان  های  خانه  اند،  مانده  باقی  جا  آن  در 
غارت و ویران می کردند. چنین است روایت 
شاهدان عینی از آنچه روز یک شنبه ) 7ثور/ 27 
مرکزی  افریقای  جمهوری  پایتخت  در  اپریل( 
در  کننده  نگران  انکشاف  یک  این  افتاد.  اتفاق 
کشوری است که از یک سال به این سو پس از 
سرنگونی فرانسوا بوزیزه رئیس جمهور پیشین 
این کشور در یک زنجیره خشونت ها بین گروه 

های مسیحی و مسلمان قرار گرفته است.
از  را پس  که خود  است  مسلمانی  میشل جوتودیا 
عین  در  البته  خواند،  انتقالی  جمهور  رئیس  کودتا 
مسلمانان  از  متشکل  که  »سیلیکا«،  اتحاد  از  سال 
ساخت.  منحل  را  آن  رسمًا  و  گرفت  فاصله  است 
با این هم این گروه ملیشه یی خشونت علیه مردم 
ماه  این که جوتودیا در  تا  داد،  ادامه  مانع  را بدون 
جنوری 2014 به دلیل فشارهای بین المللی استعفا 
نظر  به  استعفای جوتودیا،  از  پس  هم  این  با  کرد. 
دیگر  پایتخت  مقیم  مسلمانان  اقلیت  که  رسد  می 
احساس امنیت نمی کنند. تیری ورکولون از گروه 
بحران های بین المللی به دویچه وله گفت: »بسیاری 
مسلمانان به خواست خود شان از شهرهای غربی 
و از بانگی بیرون می روند«. به گفته وی »این به آن 
دلیل است که در آنجا آن ها توسط افراد متخاصم 
محاصره  بلکه«  »انتی  مسیحی  های  ملیشه  قسمًا  و 
»اتحاد  کودتای  از  پس  ها  ملیشه  این  اند«.  شده 
سیلیکا« در سال 2013 تشکیل شده است. پس از 
آن در سرتاسر کشور بین هردو گروه خشونت هایی 

صورت گرفته است.
جدایی در بین مردم؟

البته قبل از همه مسلمانان در بانگی پایتخت افریقای 

مرکزی خود را قربانی می شمارند. ابوبکر امدیوده، 
مسلمانی که در »پی کی 5« ناحیه دیگر شهر بانگوی 
دیگر  مسلمانان  از  بسیاری  مانند  کند،  می  زندگی 
می گوید که: »ما مسلمانان افریقای مرکزی مردمان 

با همه مسیحیان  اینجا  صلح دوست هستیم. ما در 
را  مسیحی  یک  گاه  هیچ  ما  نداریم.  مشکلی  کدام 
جا  این  خواهد  می  نیز  او  هم  این  با  ایم«.  نکشته 
را ترک کند. امدیوده به دویچه وله گفت که همه 
مسلمانان باقیمانده با میل به شمال کوچ خواهند کرد 
حقوق  های  سازمان  اما  نمایند.  امنیت  احساس  تا 
بشری این امنیت را مورد سوأل قرار می دهند. عفو 
»راه  از یک  »ای پی دی«  به خبرگزاری  الملل  بین 
حل کوتاه مدت« سخن به میان آورده و انجمن خلق 
های زیر ستم در یک کنفرانس مطبوعاتی از »تجزیه 
کشور به یک بخش جنوبی عمدتًا مسیحی نشین و 

بخش شمالی مسلمان نشین« ذکر کرده است.
عمدتًا  مرکزی  افریقای  جمهوری  پایتخت  بانگی 
دارد.  قرار  بوده و در جنوب کشور  مسیحی نشین 
سیلیکا  شورشیان  کنترول  زیر  هنوز  شرق  شمال 
می  ترک  را  بانگی  مسلمانان  که  حالی  در  است. 
شورشیان  آرزومندی  المللی  بین  جامعه  گویند، 
شمال  در  مستقل  دولت  یک  تشکیل  برای  سیلیکا 
را ترغیب می نماید. از این جهت حتا خانم انتونیته 
مونتینی وزیر آشتی نیز هشدار می دهد. با این هم 
سازمان ملل متحد که مسئول این امر است خواست 

جمعیت مسلمان را برای ترک گفتن بانگوی قبول 
بین  از گروه بحران های  برای ویرکولون  کند.  می 
المللی، ترک این منطقه در بحرانی که این قدر به 
برای  اضطراری  حل  راه  یک  است،  کشیده  درازا 
بحران است. او می گوید مسأله بر سر »انتخاب 
بین یک راه حل بد و بدتر است. اکنون تصمیم 
به انتخاب راه بد گرفته شده است، چون به این 

طریق خطر کشتارها بسیار کمتر می شود«.
حکومت بی قدرت

جمهور  رئیس  رهبری  زیر  موقت  حکومت 
به  موظف  را  پانزا، خود   - سمبا  کاترینه  خانم 
داند.  قومی  مختلف  های  گروه  بین  آشتی  یک 
اما از نظر خانم موتینه وزیر آشتی، این کار راه 
به جایی نمی برد. »من به مثابه وزیر آشتی می 
خواهم برای مردم این امر را ممکن سازم که در 
کنند.  زندگی  نمایند،  می  انتخاب  که  هرجایی 

درجایی زندگی کنند که تولد شده اند«.
ندارد.  اختیار  در  کارآ  اداره  کدام  حکومت  اما 
اندریاس مهلر، رئیس بنیاد مطالعات افریقایی در 
هامبورگ، نفوذ آن را نهایت اندک می داند. این 
حکومت صرف به صورت مشروط کمک می کند، 
است  جمهور  رئیس  یک  پانزا  سمبا-  خانم  چون 
که هردو جانب بر سر آن توافق کرده اند، زیرا در 
بروز منازعات قبلی او دستی نداشته است. همچنان 
افریقایی  بزرگ حدود 8000 سرباز  این کشور  در 
و فرانسوی غالبًا حیثیت تماشاچی دارند. این ادعا 
روز  کند.  می  تصدیق  هفته  اخیر  در  ای  حادثه  را 
شنبه در شهر نانگا بوگویلی واقع در شمال کشور، 
باشند،  می  سیلیکا  شورشیان  به  مظنون  که  کسانی 
بر یک دفتر کمک رسانی داکتران بدون مرز حمله 
کردند. در این حمله به گزارش فرانس پرس حدود 
22 تن کشته شدند که مشمول سه کارمند سازمان 
داکتران بدون مرز نیز می باشند. قباًل در سال گذشته 
حمالتی باالی کارمندان سازمان امدادی بین المللی 

صورت گرفته است.
ویرکولون از گروه بحران های بین المللی، امید به 
فوراً  تا  دارد  اروپا  اتحادیه  قوی  های  جهد  و  جد 
بگیرد.  تصمیم  شده  توظیف  نیروی  یک  روی 
امنیتی  مسائل  به  تنها  بایست  نمی  اروپا  اتحادیه 
بپردازد، بلکه همچنان باید از دیالوگ یا گفتگوها در 

جمهوری افریقای مرکزی حمایت کند.

اسالم آباد:

 به مذاکره با طالبان ادامه می دهیم

اردوغان به امریکا: 

فتح اهلل گولن را تحویل دهید
کامرون:

اگر نتوانم همه پرسی خروج از اتحادیۀ اروپا را برگزار کنم استعفا می دهم

وزیر خارجۀ پیشین امریکا: 

کرملین باید متوجه شود اقتصادش تا چه حد شکننده است

تردید نسبت به ثروت 40 میلیارد 
دالری پوتین

نخست وزیر انگلیس اعالم کرد، در صورتی که حزب وی 
در انتخابات پارلمانی سال 2015 پیروز شود، وی رفراندوم 
سراسری پیرامون خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را برگزار 

می کند.
به شبکه خبری روسیه الیوم، دیوید کامرون، نخست وزیر 
انگلیس در دیدار با حامیان حزب خود )محافظه کار( عنوان 
برگزاری  برای  تعهداتم  به  نتوانم  که  صورتی  در  داشت: 
عمل  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  خروج  پیرامون  رفراندوم 

کنم، از منصبم استعفا خواهم داد.
نخست وزیر انگلیس تأکید کرد که درخصوص این تعهد 
خود هیچ گونه سازشی نخواهد کرد و از این تصمیم خود 

کوتاه نمی آید.

وی پیش از این گفته بود در صورتی که حزب محافظه کار 
شود  پیروز   2015 سال  پارلمانی  انتخابات  در  بتواند 
همه پرسی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را در سال 

2017 برگزار می کند.

وزیر امور خارجه سابق امریکا خواستار اتخاذ یک سیاست 
جدید در زمینه انرژی در قبال روسیه شد »تا کرملین متوجه 

شود که اقتصاد و انرژی اش تا چه حد شکننده است.«
تایمز، کاندولیزا رایس، وزیر  فایننشیال  به نوشته روزنامه 
امور خارجه سابق امریکا با توجه به بحران اوکراین اظهار 
در  بیشتری  امریکایی  نیروهای  که  امیدوارم  من  داشت: 
کشورهای بالتیک مستقر شوند تا روسیه جدیت موضوع را 
دست کم نگیرد. عالوه بر این در حال حاضر بازدارندگی 

مهم ترین موضوع در مقابله با روسیه است.
رایس تصمیم دولت باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
برای ارسال 600 سرباز به لهستان، لیتوانی، استونی و لتونی 
را نشان دهنده تعهد امریکا به متعهدانش در ناتو خوانده و 

آن را آغازی بر ادامه چنین اقداماتی دانست.

وی همچنین با اشاره به وابستگی شدید روسیه به صادرات 
با کانادا و مکزیک  نفت و گاز خواستار همکاری امریکا 
زمینه  در  مختاری  خود  به  شمالی  امریکای  رسیدن  برای 
اقتصاد  اقدام می توان  این  با  انرژی شده و عنوان کرد که 
رئیس  پوتین،  والدیمیر  بر  و  کرده  تضعیف  را  روسیه 

جمهوری این کشور فشار وارد آورد.
رایس همچنین با توجه به تور آسیایی اوباما اظهار داشت 
که این سفر بسیار مهم بود زیرا اوباما دوباره بر تعهدات 

امریکا به متحدان در این منطقه تاکید کرد.
به  امریکا  تعهد  گفت:  خصوص  این  در  ادامه  در  وی 
با چین نیست و  متحدانش در این منطقه به معنی مقابله 
من هم فکر می کنم که دولت اوباما می خواهد در این زمینه 

به یک موازنه برسد.

را  گولن  فتح اهلل  تا  کرد  درخواست  واشنگتن  از  ترکیه  نخست وزیر 
تحویل آنکارا دهد.

نخست وزیر  اردوغان،  طیب  رجب  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  که  را  گولن  فتح اهلل  تا  است  کرده  درخواست  آمریکا  از  ترکیه 
اصلی ترین مخالفان دولت وی به شمار می رود و ساکن پنسیلوانیای 

آمریکاست، تحویل دولت آنکارا دهد.
گولن که از روحانیون برجسته ترکیه است و رهبری حزب خدمت 
انتقادهای بسیاری از اردوغان کرده است و  را بر عهده دارد، اخیرا 
در مقابل اردوغان نیز وی را به »خیانت« به حزب حاکم عدالت و 

توسعه متهم می کند.
اختالف نظر این دو مقام برجسته از زمانی آشکارتر شد که پرونده 
ترکیه  نخست وزیر  و  شد  رسانه ای  اردوغان  دولت  فساد  رسوایی 
عامالن حزب خدمت را مسبب این افشاگری و اتهام زنی به دولت 

می دانست.
این روحانی در تبعید ترکیه ای پیشتر با مشابه دانستن حرص و طمع 
نظامیان، هشدار  همانند  قدرت  به  دستیابی  برای  ترکیه  نخست وزیر 
داد که اصالحات سیاسی و اقتصادی در یک دهه گذشته در معرض 

تهدید است.
هم  و  داخل  در  هم  مردم  بود:  نوشته  سیاسی  مطلب  یک  در  وی 
اردوغان،  طیب  رجب  به  را  خودشان  اعتماد  کشور  از  خارج  در 
اقداماتی  انجام  هم  آن  علت  و  داده اند  دست  از  ترکیه  نخست وزیر 
نظیر محدود کردن آزادی اینترنت،  افزایش کنترل دولت بر دادگاه ها 

و اختیارات بیشتر برای آژانس اطالعات ترکیه است.

اطالعات  دستگاه  نوشت:  تایمز  نیویورک  روزنامه 
امریکا به شدت نسبت به این مساله تردید دارد که 
ثروت شخصی و محرمانه رییس جمهوری روسیه 

به 40 میلیارد دالر برسد.
نظر می رسد  به  تایمز،   نیویورک  نوشته روزنامه  به 
که هدف از تحریم های امریکا دادن این هشدار به 
پوتین، رییس جمهوری روسیه است که  والدیمیر 
واشنگتن افرادی را که در راستای خدمت رسانی به 
نیز تحت  پوتین عمل می کنند  ثروت های محرمانه 

تحریم های خود قرار می دهد.
کند  منتقل  را  پیام  این  تا  است  امیدوار  کاخ سفید 
و  کریمه  در  روسیه  جمهوری  رییس  اقدامات  که 
بار  به  را  سنگینی  شخصی  هزینه های  اوکراین 

می آورد.
شواهد  امریکا  طبیعتا،  است،  نوشته  نیویورک تایمز 
محکمی مبنی بر اینکه پوتین این چنین ثروتی در 
اختیار داشته باشد، ندارد؛ به ویژه آن که مسئوالن 
به  تنها  کرملین اعالم کردند که حقوق ساالنه وی 

000 / 102 دالر می رسد.
دیرباز  از  امریکا  دولت  که  است  این  واقعیت 
که  است  داشته  نظر  زیر  را  پوتین  درآمدی  منابع 
و  »گانور«  »گاز پروم«،  مثل  بزرگی  شرکت های  از 

»سورگوت نفت و گاز« حاصل می شود.
به هر حال، در صورتی که پوتین 40 میلیارد دالر 
در آمد داشته باشد، ثروتمندترین رهبر سیاسی در 
جهان خواهد بود. اما مسکو به سرعت شایعه هایی 
مبنی بر اینکه پوتین کاخ ها، کشتی های تفریحی و 
کرد  اعالم  و  تکذیب  دارد،  هلیکوپترهای شخصی 

که این شایعه ها معقوالنه نیست.

                                                                                                                دويچه وله



به خودتان نگاه کنید؛ چه قدر درگیر کارهای روزمره 
از زنده گی لذت می برید؟ شاید حتا  هستید؟ چه قدر 
زمان تفریح هم ذهن تان درگیر مشکالت و کارهایی 
باشد که باید انجام دهید. اما اگر می خواهید از زنده گی 
واقعًا لذت ببرید، فقط در زمان حال باشید؛ این یعنی 
بودن در لحظه! زیرا »این زماِن حال است که دنیا را 

نجات مي دهد«.
 « است:  این  مي کنم  استفاده  همیشه  من  که  جمله یی 
فقط باش«، مثاًل در جملۀ »بیا برویم به ساحل و فقط 
باش«، یا »فقط در حال استراحت باش«، »فقط بنویس« 

و... .
می پرسند،  من  از  جمله  این  مفهوم  دربارۀ  وقتی 
می گویم: »منظورم این است که من واقعًا دوست دارم 
بنشینم و دنیا را تماشا کنم و فقط وجود داشته باشم 

بدون این که کسي از من توقعي داشته باشد.«
جایي خوانده بودم که به ما انساِن باشنده مي گویند، نه 
انسان انجام دهنده. در طي چند سال گذشته همیشه 
حضور  خودم  روزانۀ  مسایل  در  که  مي کردم  سعي 
و  تعهدات  دایمًا  که  دنیایي  در  کار  این  باشم.  داشته 
آساني  کار  مي کند،  یادآوري  را  مسوولیت هاي مان 
اما غیر ممکن هم نیست و کاماًل ارزشش را  نیست. 

دارد.
1. فقط بودن به معناي بي فايده بودن نيست 

این تنها یک کنایه است براي داشتن زماني براي خود 
تا کمي به دور و بِر خودمان تأملي داشته باشیم. مدتي 
طوالني فکر مي کردم که برای بودن در لحظه باید مثل 
هنري دیوید تورئو از طلوع خورشید تا غروب آفتاب 
دم در بنشینم و هیچ کاري نکنم. ابتدا به نظر دل چسب 
مي آمد، اما قطعًا عملي نبود و براي من خیلي زیاده روي 
به نظر مي رسید. در حالي که دوست داشتم صبح زود 
روي ایوان بنشینم و یک پیاله چاي بنوشم و به صداي 
پرنده گان گوش دهم، هم چنین دوست داشتم که پس 
از یک ورزش درست و حسابي، پشت کمپیوترم هم 

کمي تایپ کنم.

نکتۀ اصلي، بودن در لحظۀ حال است. مهم نیست چه کاری انجام می دهم، 
همان طور که آخرین شاهکارم را مي نویسم، براي چند ثانیه به آرامي نفس 
مي کشم و از آن دقایق لذت مي برم، از بودنم لذت می برم. در آن لحظه من 
یوگا یا حتا مدیتیشن نمي کنم، فقط در حال کار هستم، اما در همان لحظات 

کار هم زنده گي مي کنم.
2. در هر لحظه يك كار انجام دهيد 

یادم مي آید زماني دوست داشتم چند کار را در آِن واحد انجام دهم. من به 
توانایي خودم در انجام هم زمان کارها افتخار مي کردم. تماس هاي تلیفوني 
 100% البته  مي کردم.  ورزش  تردمیل  روي  همزمان  درحالي که  پي درپي 
مطمین نیستم ولي فکر مي کنم چندکاره بودن به نوعي اعتیادآور است. به 
خودم فشار بیشتري مي آوردم تا بتوانم چند کار را هم زمان انجام دهم که 
را  کار  چند  که  زماني  شد.  من  از سمت  متعدد  اشتباهات  بروز  به  منجر 

هم زمان انجام مي دادم، زمان سریع تر مي گذشت!
وقتی که روي یک مقوله تمرکز کنید و آن را به خوبي انجام دهید، آن کار را 
با خطاهاي کمتر و سریع تر به اتمام خواهید رساند. عالوه بر این، احساس 
کامل تر بودن مي کنید. عبارِت »امروز من همه جا هستم« جمله یي بود که من 
همیشه قبل از نگرش جدیدم، زیاد استفاده مي کردم. اما حاال بیشتر احساس 

مي کنم آرامش دارم و خودم هستم.
منبع: آی بانو
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اگر به مجموع استدالل های دکارت نگاهی 
بیاندازیم، به این نتایج می رسیم:

1ـ این که من وجود دارم، شک پذیر نیست
2ـ این که من جسم دارم، شک پذیر است

3ـ بنابرین وجود من مستقل از جسم من 
است

یکدیگر  از  ذهن  عالم  و  ماده  عالم  4ـ 
جداست

5ـ ویژه گی عالم مادی، اندازه گیری است و 
ویژه گی عام ذهن، اندیشیدن است.

و  جداست  هم  از  ذهن،  و  جسم  عالم    
هر آن چه فکر می کند، با شعور است و هر 
آن چه که قادر نیست فکر کند، فاقد شعور 

است.
نتیجۀ نهایی این جدایی جسم و ذهن این 
شد که حیوانات چون من اندیشنده ندارند، 
نتیجه بی شعورند و صدایی هم که در  در 
هنگام تشریح  درمی آورند، صدای ماشینی 
می شوند.  باز  هم  از  آن  اجزای  که  است 

این همان استداللی بود که دکارت 
دانشمند را خیال آسوده می کرد که 
زنده  زنده  را  حیوانات  می تواند 

تشریح کند.

4ـ ديگری ها هم می انديشند: 
حیوانات،  حقوق  تحول  تاریخ 
گره  بشری  اندیشۀ  تاریخ  با 
حیوانات  اسطورۀ  است.  خورده 
اما  بی هوش  و  بی زبان  بی شعور، 
معصوم هم چون اسطورۀ وحشی 
پیوسته  تاریخ  به  روسویی  نیک 
بر روی  فراوانی  است. تحقیقات 
تا  است،  گرفته  انجام  حیوانات 
تصور  هم   50 دهه های  همین 
می شد حیونات موجوداتی هستند 
رفتار  غریزه  اساس  بر  تنها  که 
می کنند و رفتارهای مختلف آن ها 
نتیجۀ  اما  دارد؛  ژنتیکی  اساس 
می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
رفتار حیوانات از آن چه که گفته 
رفتار  شبیه  بیشتر  بسیار  می شد، 
انسان هاست؛ حیوانات درد و رنج 
فشارهای  می کنند،  احساس  را 
محبت  می کنند،  درک  را  روحی 
یکدیگر  به  عشق  و  عطوفت  و 
مناسک های  حتا  و  درمی یابند  را 
زنده گی  گذر  در  را  متفاوتی 
فیل ها  مثال،  برای  می کنند.  تجربه 

خود،  خانوادۀ  اعضای  مرگ  هنگام  در 
نوعی از سوگواری را اجرا می کنند و غالبًا 
برای چندین روز آرام و بی حرکت در کنار 
بدن فیل مرده می ایستند، و یا غازها تالش 
می کنند به چوچه های خود مسیر حرکت را 
انتقال دانش  نشان دهند. بنابراین نوعی از 
و یادگیری در این حیوانات دیده می شود. 
بسیاری از حیوانات دارای بهره یی از هوش 
هستند و قادرند مسایل خود را مبتکرانه و 
این  همۀ  کنند.  حل  مختلف  شیوه های  به 
تحقیقات منجر به این شد که در رفتار و 
و  شود  حیوانات عوض  به  نسبت  نگرش 

آن ها دارای حقوقی قانونی شوند.
در  رسمًا  حیوانات،  حقوق  جهانی  بیانیۀ 
تاریخ 15 اکتوبر 1978 در شورای مرکزی 
یونسکو در شهر اریس اعالن گردید. مفاد 
این بیانیه توسط اتحادیۀ بین المللی حقوق 
حیوانات، در سال 1989 مورد تجدید نظر 
رییس  به   1990 سال  در  و  گرفت  قرار 
مجمع عمومی یونسکو تسلیم گردید و در 

همان سال منتشر شد.
زیر  شرح  به  حیونات  حقوق  بیانیۀ  مفاد 

است:
حقوق  دارای  حیوانات  تمامی   :1 مادۀ 
عنوان  زیر  کردن  زنده گی  برای  مساوی 
تعادل زیستی هستند. این حقوق مساوی، 
گونه های مختلف و خاصی را تحت الشعاع 

قرار نمی دهد.
به حق زنده گی تمامی حیوانات باید احترام 

گذاشته شود. 
معرض  در  نباید  حیوانات   :2 مادۀ 
قرار  بی رحمانه  اعمال  و  بد  برخوردهای 

گیرند.
باشد،  حیوانی  کشتن  به  نیاز  اگر   :3 مادۀ 
این عمل باید آنی، بدون درد و بدون درِک 

حیوان صورت گیرد.
شایسته گی  با  باید  حیوان  یک  جسد  با 

برخورد شود.
تولید  و  زنده گی  حق  وحشی  حیوانات 
مـثل آزادانه در محیط طبیعی زیستگاه شان 

را دارند.
 مادۀ 4: محرومیت طوالنی مدت از آزادی 
و  کردن  شکار  وحشی،  حیوانات  برای 
ماهی گرفتِن تجربی به عنوان سرگرمی و 
نیز هر گونه استفاده از حیوانات وحشی به 
دالیلی که حیاتی نباشد، مغایر با این حق 

بنیادی است.
هر حیوانی که به انسان وابسته  است، باید 

به شایسته گی نگه داری و مراقبت گردد.

تحت  انسان،  به  وابسته  حیوانات   :5 مادۀ 
هیچ شرایطی نباید به طور غیرمنصفانه ترک 

و یا کشته شوند.
هر گونه ازدیاد نسل واستفاده از حیوانات 
باید طبق احترام به ساختار ویژۀ فیزیولوژی 

و رفتاری آن گونه باشد.
که  فلم هایی  و  نمایش ها  نمایشگاه ها،  در 
حیوانات در آن شرکت دارند، باید منزلت 
از  عاری  و  شود  شمرده  محترم  آن ها 

هرخشونتی باشد.
بر  زجرآور  آزمایش  گونه  هر   :6 مادۀ 
و  فیزیکی  به صورت  چه  حیوانات  روی 
حیوانات  حقوق  به  تجاوز  روحی،  چه 

محسوب می گردد.
و  بوده  پیشرفته  باید  جایگزین  روش های 

اصولی انجام گیرند.
که  ضروری  غیر  عمل  گونه  هر   :7 مادۀ 
گونه  هر  یا  گردد  حیوانی  مرگ  باعث 
گردد،  عمل  این  به  منجر  که  تصمیمی 

جنایت علیه زنده گی تلقی می گردد.
بقای  با  مغایر  عمل  گونه  هر   :8 مادۀ 
گونه  هر  یا  و  وحشی  حیوانات  گونه های 
تصمیمی که منتهی به این امر گردد، کشتار 

دسته جمعی تلقی می گردد.
و  کردن  آلوده  وحشی،  حیوانات  کشتار 
نابودی زیستگاه های شان قتل عام محسوب 

می گردد. 
و  حیوانات  ویژۀ  قانونی  شرایط   :9 مادۀ 
حقوق آنان توسط قانون مشخص می شود.

محافظت و حفظ امنیت حیوانات بر عهدۀ 
سازمان های دولتی است.

مادۀ10: مراکز تربیتی و مکاتب، مکلف به 
گذاشتن،  احترام  بر  مبتنی  مطالبی  آموزش 
مراعات و درک حیوانات از دوران طفولیت 

به شهرونداِن خود هستند.

5ـ قضيۀ يك شخص: 
جدید  استداللی  شخص،  دربارۀ  استدالل 
است، مرز قطعی حیوان و انسان امروزه از 
بین رفته است، در نتیجه شخص جایگزین 
ویژه گی های  و  است  شده  انسانی  موجود 
منوط به آسان بوده گی به توانایی استفاده از 
عقل در حل مسایل، کاربرد زبان در کارکرد 
ارتباطی اش و خودآگاهی و حافظه محدود 
شده است. کوکو، گوریلی است که توانایی 
استفاده از 1000 نشانه و فهِم چندین هزار 
این  هوشی  بهرۀ  دارد.  را  انگلیسی  واژۀ 
بین  انسانی،  هوشی  آزمون های  در  جانور 
90 تا  75 نمره متغیر است و اگرچه در این 
مقیاس جزو کندهوش ها به حساب می آید، 
نمونۀ  نیست.  عقب افتاده  هیچ وجه  به  اما 
باغ وحش  در  که  است  چانتک  آن،  دیگر 
ملی اتالنتاست. او یک اوران گوتان است 
اندامِ  تشخیص  توانایی  است  داده  نشان  و 
کردن  تمیز  برای  و  دارد  را  آینه  در  خود 
آینه  از  دودی،  عینک  تنظیم  و  دندان ها 
بسیاری  متوسط  توانایی  می کند.  استفاده 
کودکان  مشابه  گوریل ها،  و  شامپانزه ها  از 

4 ساله است.
حال مسأله این است که چه حیواناتی در 
که  آن ها  و  می گیرند  قرار  اشخاص  زمرۀ 
برخوردار  حقوقی  چه  از  می گیرند،  قرار 
می شوند، مرز انسان و حیوان کجا می تواند 

قرار گیرد؟

منابع و مآخذ:
دیو،  رابینسون  ـ  گریس  کارات  دکارت، 
و  فرهنگی  موسسۀ  مرتضی،  ترسلی 

پژوهشی چاپ نشر و نظر 1386
همدانی  معصومی  تام،  سورل  دکارت 

حسین، طرح نو 1378
از دکارت تا الیب نیتس، کاپلستون فردیک 
چارلز، اعوانی غالم رضا، انتشارات علمی و 

فرهنگی 1388
دکارت و فلسفۀ ذهن، کاتینگ هم،  معصوم 

بیگی اکبر، انتشارات آگه 1388
دیو،  رابینسون  ـ  گریس  کارات  اخالق، 

عبدل آبادی اکبر، شیرازه 1378
نظر دکارت دربارۀ اتحاد نفس و بدن، رندر  
مریم،  فالحتی  یوسف،  نوظهور  دیسی، 

فصلنامۀ عالمه
زمستان  هجدهم،  شمارۀ  صدرا،  خردنامۀ 
خالقیان  نفس،  باب  در  دکارت  آرای   ،78

فضل اهلل
حقوق هم سفران نسل بشر، ریفکین جرمی، 

سیاحت غرب، شمارۀ 18.
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بخش سوم و پایانی



هارون مجیـدی

درست شش سال پیش )8 ثورِ 1387(، غالم فاروق 
آزاداندیشاِن جهان،  تبارِ  از  نیالب رحیمی، مردی 
ُرخ در نقاِب خاک کشید و با گنجینه یی از دانش، 

به سرای جاوید شتافت.
کشور،  اندیشه ورزان  و  فرهنگیان  از  بسیاری 
پژوهش گران  جملۀ  از  را،  رحیمی  نیالب  آقای 
فرهنِگ  و  تاریخ  که  می دانند  تاریخ نگارانی  و 

افغانستان را به گونۀ علمی و دقیق نوشته اند.
 1322 سال  در  رحیمی  نیالب  غالم فاروق 
خورشیدی در خانوادۀ ملک صاحب داد در دهکدۀ 

شصِت ُرخۀ والیت پنجشیر به دنیا آمد. 
او دورۀ آموزش ابتدایی را در زادگاهش رخه فرا 
گرفت. پس از آن، شامل لیسۀ ابن سینا در کابل شد 
و در سال 1344 از دارالمعلمین کابل سند فراغت 
و  کرد،  تدریس  دارالمعلمین  در  سال  دو  گرفت. 
مدتی هم در رخۀ پنجشیر آموزگار بود. در سال 
1347 شامل دانشکدۀ ادبیاِت دانشگاه کابل گردید، 
تاریخ و جغرافیای آن  از رشتۀ  و در سال 1351 
دانشکده، سند لیسانس به دست آورد و از آن پس 
نیز تمامِ عمرش را صرِف تحقیق و پژوهش کرد.

استاد حیدری وجودی از جملۀ دوستان و نزدیکاِن 
از  پس  نیالب  مرحوم  می گوید:  رحیمی  نیالب 
فراغت از صنف دوازدهم، شامل دانشکدۀ ادبیات 
و علوم بشری و بخش تاریخ و جغرافیا شد و در 
دوران آموزش هم در موضوعاِت مرتبط با تاریخ 
و جغرافیا، مقاله می نوشت و اکثر آن ها در مجله یی 
مجلۀ  هرچند  می شد.  چاپ  »جغرافیه«  نام  به 
جغرافیه فقط به نشر مقاالِت استاداِن رشتۀ جغرافیا 
می پرداخت، اما نظر به لیاقتی که مرحوم نیالب از 
خود نشان داده بود، مقاالِت ایشان هم در آن مجله 
به چاپ می رسـید. مرحوم نیالب رحیمی پس از 
این که از دانشگاه فارغ شد، با مشکالِت بسیار از 
معارف موافقه گرفت و به کتاب خانۀ عامه که در 
در  او  آمد.  بود،  معارف  وزارت  مربوط  زمان  آن 
این کتاب خانه ضمن انجام وظیفه، مطالعه می کرد 

و مقاالتی در رشته های گوناگون می نوشت.
موالناشناسی  خود  که  وجودی  حیدری  استاد 
رحیمی  نیالب  مرحوم  تعلقاِت  از  است،  نامی 
چنین  معنوی  مثنوی  به ویژه  عرفانی  ادبیاِت  به 
آموزشی اش،  رشتۀ  عالوۀ  بر  »نیالب  می کند:  یاد 
مقاالِت  و  داشت  عالقه  هم  عرفانی  ادبیات  به 
فراوانی هم در این زمینه نوشت. مرحوم نیالب در 
خواندن مثنوی معنوی مهارِت ویژه یی داشت، او 
می توانست مثنوِی شریف را بدون اشتباه بخواند. 
ما چندین سال سلسلۀ مثنوی خوانی داشتیم و بیش 
از پنج صد نوار به آواز مرحوم نیالب رحیمی ثبت 
شده که نزد برخی از عالقه مندانش موجود است.«

استاد حیدری وجودی، کارهای نیالب رحیمی را 
در معرفِی داشته های فرهنگِی پنجشیر بسیار موثر 
تاریخ نویسان  سابق،  »در  می گوید:  و  می خواند 
چیزهایی  پنجشیر  به  پیوند  در  جغرافیه نگاران  و 
به  پیوند  در  نیالب  نوشته های  اما  بودند،  نوشته 
العالم؛  حدود  در  پنجشیر  پنجشیر؛  تسمیۀ  وجه 
سفر ناصر خسرو از راه پنجشیر و...، مفصل ترین 
کارهایی ست که تا به حال در این راستا صورت 
به  که  تحقیقی  هیچ  نیالب،  از  پیش  و  گرفته 
معیارهای علمی آراسته باشد، در پیوند به پنجشیر 

نوشته نشده است.« 
یک  را  رحیمی  نیالب  وجودی،  حیدری  استاد 
باور دارد  انساِن وارسته و مردم دوست می داند و 
که او در غم ها و شادی های مردم همیشه شریک 

بوده است.
نیالب  توانایِی  هرچند  وجودی،  حیدری  استاد 
رحیمی را در سرایِش شعر در قالب مثنوی قابل 
تمجید می داند، اما می گوید او تحقیق و پژوهش را 
نسبت به سرودن شعر ترجیح داد، از این رو شمارِ 

سروده هایش بسیار اندک است.
پژوهشگِر  و  نویسنده  آریانفر  شمس الحق  دکتر 
نیالب  مرحوم  زنده گی  در  می گوید:  افغانستانی، 
رحیمی، چند نکتۀ بارز وجود دارد: نخست این که 
او تاریخ و فرهنِگ افغانستان را تنظیم و بازنویسی 
کرد و به نسِل نو آن را شناساند. استاد نیالب رحیمی 
همانند کاتب هزاره، غبار، حبیبی و یا کهزاد دربارۀ 
انجام داد که  افغانستان کارهایی  تاریخ و فرهنِگ 
دوم  می آمد.  شمار  به  دیگران  برای  نو  سرآغازی 
این که، نیالب رحیمی در آخرین سال های زنده گی 
را  عاصی  عبدالقهار  شهید  مجموعه اشعار  خود 
تنظیم کرد. سوم این که، آقای رحیمی چندین بار به 
ُجرم پنجشیری بودن زندانی شد؛ سه بار در دورۀ 
حکومت کمونیستی و یک بار هم در دورۀ طالبان 
که تقریبًا دو سال را در زندان  ماند و فقط جرمش 
این بود که پنجشیری است. او از هیچ کس هیچ 
امتیازی نگرفت و تا پایان عمر در همان بغل کوهِ 
آبچکان در خانۀ فقیرانۀ خود زنده گی کرد. چنین 
هرچند  نیالب  دارند.  وجود  کم  بسیار  اشخاصی 
فقیرانه زیست، اما شب و روزِ خود را وقِف تاریخ 
و فرهنگ کرد و کتاب های زیادی را در رابطه با 
معرفی فرهنگ افغانستان و پنجشیر و بخش هایی 

از تاریِخ ما نوشت.  
از فرزنداِن غالم فاروق  شبیر احمد رحیمی، یکی 
یاد  چنین  پدرش  از  او  است.  رحیمی  نیالب 
باورمند  و  متدین  انساِن  یک  »پدرم  می  کنـد: 
متواضع،  شخصیتی  و  اسالمي،  ارزش های  به 
بي آالیش، خیر، سخي، جوان طبیعت، کتاب خوان، 
و  خطي  نسِخ  شناخت  در  متبحر  کتاب شناس، 

محقق و نویسنده بود.«

عادِت  »مطالعه،  می گوید:  رحیمی  استاد  فرزند 
در  وظیفه  انجام  ضمن  او  بود.  پدرم  همیشه گِي 
کتاب خانۀ عامۀ کابل، به مطالعۀ کتاب می پرداخت 

و به پژوهش عشق مي ورزید.«
ابجدخوان  »طفلی  می گوید:  احمد  شبیر  باری 
بیش نبودم که نظر به شوقی که داشتم، در محافِل 
پدرِ  با  همراه  شاهنامه خوانی  و  مثنوی خوانی 
بزرگوارم شرکت مي کردم. برخی مواقع از طرف 
پدرم و حاضرین تشویق مي شدم که فالن حکایت 
و داستان را بخوانم و من هم مي خواندم. خواندن 
و نوشتن را از دورۀ مکتب با چنین عالقه مندي یی 
آغاز نمودم، این خواندن و نوشتن بعدها در دوران 
دانشجویی به یگانه حرفه و راه درآمدم تبدیل شد 
و من از همین طریق در سخت ترین شرایط، هزینۀ 
معاِش خانواده و مصارِف تحصیِل خویش را مهیا 

کردم.« 

هشت  رحیمی،  نیالب  غالم فاروق  مرحوم  از 
مانده  به جا  پسر  دو  و  دختر  شش  شامل  فرزند، 

است.
آثار ناچاپ:

خود  زندگی  جریان  در  رحیمی  نیالب  استاد 
اند؛  رسانده  نشر  به  و  نوشته  فراوانی  کتاب هایی 
از  بیش  جداگانه  های  رساله  و  کتاب ها  کنار  در 
150 مقالۀ او که در برگیرندۀ موضوعات گوناگون 
تاریخی و فرهنگی میباشد در نشریات مختلف نیز 

به نشر رسیده است.
که  است  مواردی  از  آثار  این  بودن  کمیاب  اما 
دوستان و پژوهشگران میخواهند تا این آثار تازه 
چاپ شوند و آثاری که کمیاب است تجدید چاپ 

گردند.
از  را  رحیمی  نیالب  وجوی  حیدری  استاد 
کتاب  تدوین  عرصه  در  تجربه  با  شخصیت های 
حیات  زمان  در  رحیمی  استاد  می گوید،  دانسته 
خود همه آثارش را تدوین و آمادۀ نشر ساخته بود.
کتاب های  تا  می خواهد  وجودی  حیدری  استاد 
ناچاپ و آثار کمیاب استاد نیالب رحیمی  به هر 
رنگی باید چاپ و نشر شود به دست نسل جدید 

قرار گیرد.
 دکتر شمس الحق آریانفر نیز می گوید: »یکی از 
از  گرامی داشت  در  که  اساسی یی  بسیار  های  کار 
گرامی داشت  بگیرد  صورت  باید  رحیمی  نیالب 
برایش  ما  که  نیست  معنی  این  به  تنها  نیالب  از 
آثار و  از  بل گرامیداشت  بگیریم  تنها یک محفل 
آثار  تا  شود  ساخته  برنامۀ  باید  و  است  افکارش 

استاد نیالب رحیمی چاپ شود.«
از  شده  نشر  مقاالت  بر  اشاره  با  آریانفر  استاد 
مرحوم نیالب رحیمی می گوید، در مقاالت استاد 
که  آمده  تاریخ  نگفته های  بسیار  رحیمی  نیالب 
کنجکاوی و آگاهی شان بوده است که این موارد 
را دریافتند و نگفته ها را گفتند و بسیار اشتباهات 

اصالح شده و نکات تازه بر مال شده است.
او تصریح می کند: »جا دارد که مجموعۀ مقاالت 
که  استاد  ارزش مند  آثار  و  شود  چاپ  حتمی 
تا  نمی کند  فرصت  دیگری  و کس  است  ماندگار 
چنین آثاری را بنویسد باید تجدید چاپ شود به 
خورد جامعۀ امروزی تحویل داده شود و هدف از 
کار فرهنگی هم این است که ما همه کار را از نو 
آغاز نکینم و بر فراز کارهای دیگران پا بگذاریم 
آنها  های  اندوخته  از  و  دهیم  ادامه  را  آنها  راه  و 
غنیمت  شده  انجام  که  را  آنچه  و  ببریم  استفاده 

بدانیم و آنرا انکشاف دهیم.«
نیالب  وجوی  حیدری  استاد  حال،  حین  در 
عرصه  در  تجربه  با  شخصیت های  از  را  رحیمی 
در  رحیمی  استاد  می گوید،  دانسته  کتاب  تدوین 
آمادۀ  و  تدوین  را  آثارش  همه  حیات خود  زمان 

نشر ساخته بود.
کتاب های  تا  می خواهد  وجودی  حیدری  استاد 
ناچاپ و آثار کمیاب استاد نیالب رحیمی  به هر 
رنگی باید چاپ و نشر شود به دست نسل جدید 

قرار گیرد.
نیز  استاد  فرزند  رحیمی  احمد  شبیر  هم چنان، 
می گوید، آثار استاد همه نزد ما است اما مشکالت 
اقتصادی همواره منجر به این شده است که نتوانیم 

تا آثار چاپ ناشدۀ پدر را نشر کنیم.
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مرحوم  زنده گی  در 
نکتۀ  چند  رحیمی،  نیالب 
نخست  دارد:  وجود  بارز 
تاریخ و فرهنِگ  او  این که 
و  تنظیم  را  افغانستان 
نسِل  به  و  کرد  بازنویسی 
استاد  شناساند.  را  آن  نو 
همانند  رحیمی  نیالب 
حبیبی  غبار،  هزاره،  کاتب 
تاریخ  دربارۀ  کهزاد  یا  و 
افغانستان  فرهنِگ  و 
که  داد  انجام  کارهایی 
سرآغازی نو برای دیگران 
دوم  می آمد.  شمار  به 
در  رحیمی  نیالب  این که، 
زنده گی  سال های  آخرین 
شهید  مجموعه اشعار  خود 
تنظیم  را  عبدالقهار عاصی 
آقای  این که،  سوم  کرد. 
به  بار  چندین  رحیمی 
بودن  پنجشیری  ُجرم 
زندانی شد؛ سه بار در دورۀ 
حکومت کمونیستی و یک 
بار هم در دورۀ طالبان که 
تقریبًا دو سال را در زندان 
این  جرمش  فقط  و   ماند 
بود که پنجشیری است. او 
از هیچ کس هیچ امتیازی 
پایان عمر در  تا  نگرفت و 
همان بغل کوِه آبچکان در 
زنده گی  خود  فقیرانۀ  خانۀ 

کرد
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انتخابات  پیشتاز  کاندیدای  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
ریاست جمهوری در مراسم گرامی داشت سالروز 
پیروزی مجاهدین، اظهار داشت: از رفتن به دور 
آرا  نتایج  اگر  اما  ندارد؛  هراسی  انتخابات  دوم 

درست اعالم شود ما پیروز انتخابات هستیم. 
به  رسیده گی  کمیسیون  افزود:  عبداهلل  داکتر 
بایستی به صورت شفاف،  انتخاباتی  شکایت های 
انتخاباتی  شکایت های  به  عادالنه  و  صادقانه 
رسیده گی کند و  مسووالن این کمیسیون بدانند 
که هیچ کاری از چشم مردم به دور نخواهد ماند.
کاندیدای ریاست جمهوری، ضمن یادآوری این 
نکته که مرد کشور به تیم اصالحات و همگرایی 
اعتماد کردند و این تیم را در صدر فهرست آرا 
و  اصالحات  تیم  که  داشت  اظهار  دادند،  قرار 
همگرایی خود را متعهد به پاسداری و صیانت از 

تک تک آرای مردم می داند.
بودند  گرفته  تصمیم  آنها  که  افزود  عبداهلل  آقای 
که تا اعالم نتایج نهایی انتخابات حرفی نزند تا 
که  وقتی  »اما  نشود،  مردم  اذهان  تشویش  باعث 
ببینیم در جایی حق تلفی صورت می گیرد، به مردم 
خاموش  ما  که صدای  می دهیم  وعده  افغانستان 
نخواهد بود و از حق مردم انشاءاهلل دفاع می کنیم.«

عقده گشایی و جهاد
و  حضور  از  تقدیر  ضمن  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
حماسه آفرینی های مردم افغانستان در صحنه های 
در  نبایستی  که  داشت  اظهار  مقاومت،  و  جهاد 

مورد دوران جهاد با عقده گشایی داوری کرد.
وی افزود: در دوران جهاد افغانستان و پس از آن 
ما شاهد دشواری ها و مشکالت زیادی بودیم که 
بر سر مردم این کشور سایه افکنده بود که همه بر 
آن واقف هستیم، اما این دشواری ها نباید بهانه یی 

برای اتهام بستن به مجاهدین شود.
داکتر عبداهلل در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
مردم افغانستان با حضور با شکوه خود در پای 
صندوق های رأی ثابت کردند که اگر زمانی برای 
دفاع از وطن خود سالح می گرفتند؛ اکنون برای 
رفاه خویش انگیزه حرکت های مدنی و دوری از 

خشونت را در خود می پرورند.
عبداهلل عبداهلل در ادامه وعده داد که با پیروزی در 
استعدادها  تمامی  به  ریاست جمهوری،  انتخابات 

امکان سهم گیری در دولت را خواهم داد.
تصمیم  همگرایی،  و  اصالحات  تیم  افزود:  وی 
انحصار قدرت را ندارد بلکه در صورت پیروزی، 
فعلی  دولت  درون  در  که  را  استعدادهایی 
افغانستان و تیم های انتخاباتی رقیب و یا در سایر 
جریان های سیاسی وجود دارد را شناسایی و از 

آن ها به صورت بهینه استفاده خواهد کرد.
در این نشست محمد محقق معاون آقای عبداهلل 
از عملکرد تیم های انتخاباتی انتقاد کرد. او گفت : 

»حرف ما این است که چرا با رای مردم افغانستان 
بازی شود؟ چرا ملتی که تیم مورد نظرشان را به 

قله های پیروزی رسانده، حق شان ضایع شود؟«
انتخاباتی  کمیسیون های  که  گفت  محقق  محمد 

»شعبده بازی« نکنند.
معاون دوم آقای عبداهلل گفت که به شکایت های 
آنها رسیده گی نمی شود و شکایتنامه های شان در 
به  انتخاباتی  نهادهای  انتخاباتی در  تقلبات  مورد 
دیگر«  »جعلی  برگه های  به  »خودکار«  صورت 

تغییر داده می شوند.
محمد محقق از رییس جمهور کرزی هم خواست 
جلو »تقلباتی« را بگیرد که در همین شب و روزها« 
و پس از انتخابات جریان دارد. او افزود که آقای 
کرزی باید در مرحله آخر ریاست جمهوری خود 

کشور را به سوی »بحران سوق ندهد«.
در  که  »برادرانی  گفت:  همچنین  محقق  آقای 
ـ البته بعضی هایشان را می گویم  کمیسیون هستندـ 
ــ آنهایی که مصدر اساسی کارها هستند، کارهای 
سند  آنها[  مورد  ]در  ما  که  کرده اند  ناشایسته یی 

داریم.«
هم آقای عبداهلل و هم معاون دومش به اظهارات 
اخیر اشرف غنی احمدزی که گفته بود نباید از 
رفتن انتخابات به دور دوم هراس داشت، واکنش 
نشان دادند و گفتند که هیچ هراسی از رفتن به 

دور دوم انتخابات ندارند.
رفتن  خواندن  محال«  »فرض  با  محقق  آقای 
انتخابات به دور دوم، گفت که »در دور دوم هم 
پا  و  ما دست  رقیبان  که  بیافرینیم  چنان حماسه 

آویزانتر از امروز به صحنه بیایند.«
او گفت که اگر انتخابات به دور دوم برود، برخی 
از »نامزدهای نسبتاً پیشتاز« دیگر به تیم اصالحات 
و همگرایی خواهند پیوست و آرای این تیم به 

باالی هفتاد درصد خواهد رسید.
آقای محقق از جامعه جهانی هم خواست که از 

شفافیت روند انتخابات نظارت کند.
ریاست  انتخابات  مقدماتی  نتایج  براساس 
جمهوری، هیچ یک از نامزدها برنده نشده و آقای 
درصد   31.47 احمدزی  آقای  و   44.94 عبداهلل 
کل آرا به کسب کرده اند. هنوز سرنوشت 444 
صندوق دیگر نامشخص است و حدود صد هزار 

رای دیگر باطل اعالم شده است.
اول  معاون  قانونی  یونس  محمد  همچنان، 
رییس جمهور از کمیسیون شکایت های انتخاباتی 

خواست که وظایفش را به درستی انجام دهد.
آقای قانونی گفت، مردم با شرکت گستردۀ شان 
در انتخابات مسوولیت شان را به درستی ادا کردند 
و کمیسیون های انتخاباتی نیز باید وظایف شان را 

به طور قانونی و مسووالنه انجام دهند.
وی  گفت:» کمیسیون های محترم انتخاباتی، فارغ 

از هر نوع توطیه و دسیسه و از هر نوع زورگویی 
و  واقعی  آرای  به  مختلف  سلیقه های  تحمیل  و 
به  من  شوند.  قایل  افغانستان حرمت  مردم  پاک 
عنوان یک مجاهد مسوولیت خود می دانم که از 
دفاع  افغانستان  مردم  شما  پاک  رای  ورق  ورق 

کنم.«
دولت  در  مجاهدین  ناکامی  دربارۀ  قانونی  آقای 
غربی  کشورهای  هدف  که  داشت  اظهار  داری 
بلکه  نبود  کشور  این  در  مجاهدین  پیروزی 
ایجاد  و  شوری  نیروهای  شکست  به دنبال  آن ها 

حکومت دست نشانده در افغانستان بودند.
برای  دیروز  که  کشورهایی  که  افزود  قانونی 
مجاهدین  از  افغانستان  در  شوروی  شکست 
کشور،  این  در  تحول  یک  با  می کردند  حمایت 
کشورهای  بنابراین  گرفتند  قرار  مجاهدین  علیه 
افغانستان  مردم  جهاد  پیروزی  از  پس  غربی 

به دنبال یک حکومت دست نشانده بودند.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد که پس از 
پیروزی مجاهدین در افغانستان، حوادثی به وجود 
آمد که تمام ملت این کشور نسبت به آن متاسف 
ابعاد  به  توجه  بدون  داخلی  جنگ  اما  هستند 

خارجی و بررسی توطیه ها، اشتباه بزرگی است.
دولت  سیاست  از  انتقاد  با  ادامه  در  قانونی 
که  گفت  گذشته  سال   13 طول  در  افغانستان 
را  مجاهدین  ضعف  نقاط  دولت  مدت  این  در 
را  مجاهدین  دوره  از  پیش  جنایات  و  برجسته 

نادیده گرفته است.
وی افزود: قبل از پیروزی مجاهدین در افغانستان 
میلیون   1.5 و  گرفت  صورت  برزگ  جنایات 
انسان کشته شدند، قبرهای دسته جمعی، پوست 
کردن انسان ها در آن زمان بود و همچنین کشتار 
طالبان در طول 13 سال برجسته نشد، اما دولت 
سه ساله مجاهدین را هر روز در 13 سال گذشته 

بدنام تر کردند!
و  صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی  صالح الدین 
رییس جمعیت اسالمی افغانستان در این نشست 
ضمن ستایش از کارنامه ها و- مبارزات خسته گی 
کمیسیون های  از  افغانستان،  مجاهدین  ناپذیر 
احترام  مردم  رأی  به  که  خواست  انتخاباتی 

بگذارند.
حساس  شرایط  در  مردم  که  گفت  ربانی  آقای 
زعیم  و  رفتند  رأی  صندوق های  پای  به  کنونی 
کشورشان را انتخاب کردند، حاال بر کمیسیون  های 
انتخاباتی است که رأی مردم را پاس بدارند و از 

آن حراست کنند. 
بیست  از  داشت  گرامی  مراسم  که  است  گفتنی 
و دومین سالروز پیروزی محاهدینتوسط حزب 

جمعیت اسالمی افغانستان راه اندازی شده بود.
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امروز رسیده گی به شکایت...
کمیسیون  این  به  مکتوب  ارسال  با  را رسمًا  ناظران شان  تا 
معرفی کنند تا از جریان رسیده گی به شکایات نظارت کنند: 
رسانه های  همه  از  ما  است.  علنی  شکل  به  جلسات  »این 
محترم برای شرکت در این جلسات مهم و سرنوشت ساز 

دعوت می کنیم«.
کمیسیون  به  چشم  پیشتاز  نامزد  دو  که  حالیست  در  این 
شکایات انتخاباتی دوخته اند. داکتر عبداهلل گفته است که در 
صورتی که به شکایات رسیده گی شود او در دور اول برنده 
می شود. اشرف غنی احمدزی نیز تاکید کرده که رسیده گی 

به شکایات درصدی آرای او را بیشتر می کند.
کمیسیون  سیاسی،  احزاب  ناظر،  نهادهای  از  محسنی  آقای 
مستقل حقوق بشر و رسانه ها نیز خواست تا نماینده گان شان 
را معرفی کنند و از نزدیک روند رسیده گی به شکایات را 

مشاهده نمایند.
شکایت هایی  گفتند  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسئوالن 
شده  سبت  نیز  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  علیه 
کاندیداها  نماینده گان  به  را  کمیسیون شکایت ها  این  است. 

سپرد تا در جلسه علنی از آن دفاع کنند.
محسنی گفت: »از کاندیداهای محترم می خواهیم با حضور 
برای  کرده  درج  که  شکایت هایی  به  نسبت  ما  جلسات  در 
نظارت و برای دفاع از شکایاتی که علیه آن ها درج شده با 

آماده گی کامل در جلسات شرکت کنند.«
براساس اظهارات مقام های کمیسیون شکایات انتخاباتی اگر 
رای  هزار   100 از  بیش  اند  نتوانسته  که  نامزدانی  مورد  در 
نیز  شکایت ها  این  به  شود،  درج  شکایتی  آورند،  دست  به 

رسیده گی خواهد شد.

می خواهند عظمت جهاد...
که یک بخش آن به مجاهدین بر می گردد و آن این که 
ایجاد  برای  مدون  و  منظم  برنامه یی  یک  مجاهدین 

حکومت اسالمی نداشتند و ناتوان باقی ماندند.
وی اضافه کرد، دلیل دیگر مداخله کشورهای بیرونی 
به خصوص پاکستان بود که سبب جنگ های داخلی 
گردید و سرانجام آن یک تصویر زشت از حکومت 

مجاهدین را در پی داشت.
اندیشمند، تعداد زیادی از مجاهدین که در  به گفتۀ 
کردند،  مبارزه  افغانستان  آزادی  برای  سال   16 طی 
پس از هشت ثور دیگر زنده نبودند و در جنگ های 
را  ثور  هشت  بنابراین  نداشتند؛  دخالت  هم  داخلی 
باید به عنوان پیروزی مردم افغانستان در برابر تجاوز 

خارجی تجلیل کرد.
او تصریح کرد، اگر می خواهیم در مورد هشت ثور 
قضاوت کنیم؛ پس باید هشت ثور را پس از هشت 
ثور به بررسی بگیریم، نه قبل از آن و مسالۀ مهم دیگر 
این که تجلیل از هشت ثور باید تجلیل از شهامت و 
برای  مبارزه  باشد که طی 16 سال  فداکاری کسانی 
آزادی افغانستان جان خود را از دست دادند و دیگر 

در میان ما نیستند.

دان  تاریخ  مرادی  نظر  صاحب  حال،  همین  در 
وسیله  به  که  امریکا  ویژه  به  و  »غرب  می گوید: 
به  بودند،  داده  را شکست  سابق  مجاهدین شوروی 
آگاهی  مجاهدین  توانایی های  و  قدرت  از  خوبی 
داشتند و درهراس بودند که ممکن پس از فروپاشی 
بنابراین  گیرد؛  قوت  اسالم گرا  گروه های  شوروی 
تالش شان را برای بدنام کردن مجاهدین آغاز کردند«.
با  را  اقدام شان  اولین  »غربی ها  کرد:  تأکید  وی 
که  کردند  آغاز  باهم  مجاهدین  گروه های  جنگاندن 

باالخره با ویران شدن کابل ادامه یافت«.  
جهادی  تنظیم های  میان  جنگ  از  »پس  افزود:  وی 
پاکستان  زیاد  بسیار  حمایت  از  که  طالبان  گروه 
توانست  گروه  این  و  گرفت  شکل  بود،  برخوردار 

حدود 90 درصد کل افغانستان را تصرف کند«.
مرادی تصریح کرد: مخالفت و مبارزه علیه این گروه 
تا  یافت  ادامه  شهید  صاحب  آمر  توسط  تروریستی 
زمانی که ساختمان های تجارت جهانی در نیویارک به 
وسیله تروریستان مورد حمله قرار گرفت و باالخره 
رهبری  به  بین الملل  نیروهای  توسط  طالبان  گروه 
با حمایت  امریکا شکست خورد و حکومت جدید 

جامعه جهانی درافغانستان شکل گرفت.

او در خصوص این که چرا دولت از سالروز پیروزی 
که  گفت  نیاورد،  عمل  به  گرامی داشت  مجاهدین 
چون حکومت متشکل از کسانی است که با جهاد و 
مقاومت مردم افغانستان بیگانه اند و از بیرون آمدند؛ 
بنابراین تجلیل از افتخارات مردم افغانستان برای شان 

معنی ندارد.
او اضافه کرد: »مردم افغانستان طی سالیان متمادی با 
برای  ابر قدرت جهانی  برابر  سخت ترین شرایط در 
آزادی و دین اسالم مبارز کردند؛ اما اکنون حکومت 
افغانستان  با نادیده گرفتن این افتخارات، می  خواهد 

عظمت جهاد مردم افغانستان را  انکار کند«.
امروز  که  مجاهدینی  حتا  تاریخ دان،  این  باور  به 
این  گرفتن  نادیده  با  نیز  اند  زراندوزیی  مصروف 
افتخار بزرگ می خواهند حکومت را راضی نگهدارند.
افغانستان،  از  ارتش سرخ  از شکست و خروج  بعد 
مجاهدین حدود چهار سال دیگر با بقایاي ابرقدرت 
شرق و کمونیست هاي حاکم بر کابل به نبرد پرداختند 
حکومت   1371 سال  ثور  ماه  هشتم  در  سرانجام  و 
داکتر نجیب اهلل ساقط شد و مجاهدین پس از شانزده 

سال جنگ اعالم پیروزی کردند.
ناجيه نوری 

داکتر عبداهلل نامزد پیشتاز: 

به تمامی استعدادها امکان سهم گیری در دولت را خواهم داد

د سولې په اړه بېځایه...

حکومت له ړنګېدو وروسته د امریکايي ځواکونو له خوا ونیول شو 

او ګوانتانامو کې بندي شوی و. له هغه ځایه تر خالصېدو وروسته 

بېرته د طالبانو جبهو ته والړ چې شهرت يې نړيوال شو.

په دغو وختونو کې چې پخواين نظامي طالب مرشان يا خو وژل 

شوي وو او يا خو بنديان وو، ذاکر په نظامي برخه کې ډېر ژر خپل 

نوم پیدا کړ او باالخره د طالبانو د نظامي کميسون مرش وټاکل شو. 

مال ذاکر د مال محمد عمر پخواين مرستیال مال عبدالغني برادر تر 

نیولو وروسته ډېر نفوذ پیدا کړی او داسې هم ویل کېده چې دی د 

نظامي چارو د مرش ترڅنګ د مال عمر په دوو مرستیاالنو کې یو 

دی. هغه په ګوانتامو کې زنداين و او له پخوا نه یې هم روغتیايي 

وضعیت ښه نه دی، اوس هم معلومه نه ده چې رښتیا هم د هغه 

روغتیايي وضعیت ډېر خراب شوی او یا دا چې بېخي ژوندی نه 

دی. ځکه تر اوسه په دې اړه کره معلومات نه دي وړاندې شوي. 

چې  لپاره  دې  د  طالبان  وي  هم  شوی  وفات  نوموړی  چېرې  که 

د خپلو جنګیالیو مورال لوړ وسايت د نوموړي د مړینې خربه یې 

یوازې د هغه په استعفا او ناروغۍ پټه کړې وي. خو د دې خربې 

یا دا چې طالبان د هغه  به وروسته په خپله روښانه يش.  صحت 

په مړینه اعرتاف وکړي او یا هم هغه په خپله له رسنیو رسه خربې  

وکړي.

اختالفونه او د سولې پروسه:

په دې وروستیو کې د طالبانو په لیکو کې ډېر زیات اختالفونه هم 

را پورته شوي دي. حتی له هغه مهاله چې مال اغا جان معتصم تر 

برید الندې ونیول شو. د دې ترڅنګ د پېښور شورا او کوټې شورا 

تر منځ هم بشپړه همغږي نشته او د واک په رس شخړو په کې زور 

اخیستی دی. که چېرې مال ذاکر ژوندی وي او استعفا یې ورکړې 

رول  کې  په  هم  اختالفونه  منځي  خپل  طالبانو  د  ښايي  نو  وي؛ 

ولري. ځکه د ده پر وړاندې هم یوشمېر پوځي قوماندان والړ ول. 

طالبان چې په سیمه ییزو استخباراتو پورې تړيل او نېږدې اړیکې 

وررسه لري، د هغوی د سرتاتېژیو او پالنونو له امله یې په منځ کې 

اختالفات کله کله ډېرېږي. ځينې قوماندان د پاکستان استخباراتو 

صالحیتونو  او  امتیازاتو  ځانګړو  له  وي،  نېږدې  ډېر  نورو  تر  ته 

ځانته  او  وړ  غندنې  د  کار  دا  یې  نور  ځینې  چې  وي،  برخمن 

نور  ځینې  او  امارات  سعودي،  ایران،  راز  دغه  بويل.  سپکاوی 

هېوادونه هم ښايي ځانته نور فرمایشونه او غوښتنې ولري. کېدای 

يش دغه هېوادونه ځانته په طالبانو کې ډلې ولري. لکه د جهاد په 

وختونو کې چې د مجاهدینو ځینو تنظیمونو یوشمېر هېوادونو او 

استخبارايت کړیو ته ځانګړی ارزښت درلود. د بېلګې په ډول ډېر 

امتیاز د ګلبدین حکمتیار په مرشۍ اسالمي حزب تر السه کاوه. 

اوس هم د طالبانو تر چرت الندې ښايي هر هېواد ځانته د خپلو ګټو 

د ترالسه کولو لپاره خاصې کړۍ او ډلې ولري.

دا چې د سولې عايل شورا یوازې د مال ذاکر د استعفا په اړه هم 

خوشبيني ښکاره کوي او هرکلی یې کوي دا د خندا وړ خربه ده. 

ځکه د سولې عايل شورا وايي، چې د نوموړي په استعفا رسه به 

د سولې لپاره زمینه برابره يش. په داسې حال کې طالبانو د سولې 

په اړه هېڅ خربه هم نه ده کړې. له دې ښکاري چې د سولې عايل 

شورا په تورو نخودو پسې روانه ده. 

ته  اغا  په همدې رسګردانۍ کې کله معتصم  د سولې عايل شورا 

منډه کړي، کله پاکستان او کله هم د طالبانو استعفاوو ته د امید 

سرتګې ونیيس، د ډېرو طالب مرشانو په اړه افغان حکومت او د 

او هیله یې ښودلې خو په  سولې عايل شورا دا دريځ غوره کړی 

هم  به  اوس  کړې.  ده  نه  هم  ګټه  توت  یوه  د  یې  بیا  کې  واقعیت 

دا خربه هېڅ ګټه ونه کړي. په کار ده چې نور دا مساله راتلونکي 

حکومت ته وسپارل يش. ځکه نوي راتلونکي حکومت به له تېرو 

څو کلونو نه په تجربو اخیستلو رسه د سولې لپاره له نویو طرحو او 

پروګرامونو رسه راځي.



مسووالن دولتی:

شرکت هواپیمایی آریانا خودکفا شده است
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دنی آلوز بازیکن برزیلی تیم فوتبال 
به  واکنش  در  اسپانیا  بارسلونای 
در جریان  او  به سوی  موز  پرتاب 
با ویا رئال خاطرنشان کرد  مسابقه 
کشوری  مانند  را  خود  »اسپانیا  که 
جهان اولی عرضه می کند اما بسیار 

عقب مانده هستند«.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه آ 

ب ث اسپانیا، حرکت دنی آلوز در 
از روی سکوها  که  خوردن موزی 
تبدیل  را  او  شد  پرتاب  سوی  به 
پرستی کرده  نژاد  با  مبارزه  نماد  به 

است.
مرد برزیلی در مصاحبه ای با رادیو 
مرا  همگان  »حمایت  گفت:  گلوبو 
تعجب زده کرد. اقدامی بدون فکر 
جهان  بود.  آن  بازتاب  به  کردن 
پیشرفت کرده است و ما باید با آن 

پیشرفت کنیم.«
آلوز در عین حال تصریح کرد که 
در اسپانیا نژاد پرستی علیه خارجی 
ها وجود دارد. او همچنین خواستار 
المللی  بین  فدراسیون  که  شد  آن 
فوتبال به مسائلی مهم تر توجه کند.
باشگاه  شد  اعالم  حال  همین  در 
به شناسایی  رئال موفق  فوتبال ویا 
تماشاچی پرت کننده موز به سوی 
دنی آلوز شد و کارت هواداری او 

را برای همیشه سلب کرد.

برابر  پیروزی  از  پس  آرسنال  سرمربی 
نیوکاسل با اعالم اینکه تیمش انگیزه زیادی 
برای پیروزی در این دیدار داشت، به تمجید 

از بازی مسوت اوزیل پرداخت.
آرسنال موفق شد در آخرین دیدار هفته سی 
و ششم لیگ برتر در خانه با 3 گل نیوکاسل 
رده  در  را  جایگاه خود  تا  دهد  را شکست 

چهارم تثبیت کند.
آرسن ونگر سرمربی آرسنال پس از پیروزی 
تیمش برابر نیوکاسل در نشست خبری خود 
آغاز  ترس  با  و  کند  خیلی  را  بازی  گفت: 
کردیم اما هر چه از زمان بازی گذشته قدرت 
تیم ما بیشتر شد. فکر می کنم از دقیقه 20 تا 
پایان مسابقه نمایش بسیار خوبی ارائه دادیم. 
می دانستیم این دیدار چقدر می تواند برای 
به  را  تدافعی  بازی  نیوکاسل  باشد.  مهم  ما 
سخت  ما  برای  را  کار  که  گذاشت  نمایش 
دفاع  از  توانستیم  اما خوشبختانه  بود.  کرده 
فشرده آنها عبور کنیم و به گل برسیم. پس از 
آنکه گل نخست را به ثبت رساندیم توانستیم 
با اعتماد به نفس بیشتری بازی را ادامه دهیم 

و گل های بیشتری نیز به ثمر برسانیم.
گذشته  های  هفته  در  گفت:  ادامه  در  ونگر 
رقابت سختی با اورتون برای کسب سهمیه 

لیگ قهرمانان داشتیم اما تیمم بسیار مصمم 
دیدار  این  در  پیروزی  با  تا  بود  انگیزه  با  و 
افزایش دهد.  اورتون را  با  امتیازی  اختالف 
به  را  موقعیتمان  که  بد  نتیجه  چند  از  پس 
خطر انداخته بود، توانستیم با قدرت به لیگ 
راضی  تیمم  شرایط  از  اکنون  و  برگردیم 
و  جنگندگی  روحیه  بازیکنانم  زیرا  هستم 
شجاعتشان را به خوبی به نمایش گذاشتند و 

به آنچه لیاقتشان بود دست یافتند.

سرمربی فرانسوی توپچی های لندن در ادامه 
گفت: هنوز رتبه چهارم ما قطعی نشده است 
و باید تالش کنیم که در بازی آینده این مهم 

را قطعی کنیم.
سرمربی توپچی های لندن با تمجید از بازی 
مسوت اوزیل هافبک آلمانی تیم خود گفت: 
اوزیل بازیکن بسیار مهمی برای ما محسوب 
مشکل  با  فصل  های  میانه  در  او  شود.  می 
مصدومیت روبه رو شد و همین باعث شد 
قدرت فیزیکی این بازیکن کاهش پیدا کند 
اوزیل شرایط خوب  که  . خیلی خوشحالم 
اوزیل  است.  آورده  بدست  را  خود  گذشته 
اکنون در بهترین شرایط خود بازی می کند. 
نباید فراموش کنیم که این فصل اول حضور 
تا  دارد  زمان  به  نیاز  و  است  تیم  در  اوزیل 
بتواند خود را به شرایط لیگ برتر وفق دهد. 
اوزیل تکنیک باالیی دارد و باعث می شود 
باعث  این  باالی  کند. هوش  آسان  را  بازی 
ما در موقعیت های  مهاجمان  باعث می شود 
به همین خاطر حضور  بگیرند.  قرار  خوبی 

اوزیل برای تمام تیم مهم است.
انگلیس  حذفی  جام  فینال  به  که  آرسنال 
تیم  از  خانه  در  آینده  هفته  است،  یافته  راه 

وست برومویچ پذیرایی خواهد کرد.

رییس و مدیر عامل شرکت هواپیمایی دولتی آریانا اعالم کردند 
در  این شرکت  درآمد  و  رسیده  کفایی  به خود  این شرکت  که 
چهار ماه گذشته نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 16 درصد 

افزایش یافته است.
یک  در  گذشته  روز  آریانا  عمومی  رییس  حکیمی  احمد  نصیر 
نشست خبری در کابل گفت که دو سال قبل شرکت آریانا در 
سال 18 میلیون دالر متضرر می شد و سال گذشته این مقدار به 4 
میلیون دالر کاهش یافت ولی امسال تاکنون آریانا ضرر نکرده و 

دخل و خرج آن برابر است.
آقای حکیمی گفت که این شرکت اکنون 7 فروند هواپیما دارد 
که به دو شهر داخلی کابل و مزار شریف و هفت شهر خارجی؛ 
بطور  دهلی  و  کویت،دبی،جده  انقره،  استانبول،  دهلی،  مسکو، 

منظم پرواز دارد.
کاهش  دالیل  یکی  را  اداره  این  اداری  ساختار  در  تغییرات  او 
دو  آریانا  گذشته  درسالهای  که  گفت  و  کرد  ذکر  آریانا  هزینه 
فروند هواپیما داشت و یک هزار و 700 کارمند اما اکنون تعداد 
کارمندان با توجه به نیاز این شرکت انتخاب شده و این شرکت 

توانسته است از مصرف زیادی جلوگیری کند.
در  آنارشی  نوع  یک  این  از  قبل  که  کرد  تاکید  حکیمی  آقای 
داخلی  نمایندگی  هر  و  داشت  وجود  آریانا  نمایندگی های 
می توانست بدون اینکه ریاست آریانا در جریان باشد با نهادهای 
این روند وجود  از  مربوطه قرار داد کند و هیج حسابدهی هم 

نداشت.

او افزود که در چهار ماه اول سال 2014 عواید این شرکت نسبت 
درصد   29 نیز  آن  مسافران  تعداد  و  درصد   16 گذشته  سال  به 

افزایش یافته است.
با این حال رییس عمومی آریانا از چالش هایی سخن می گوید که 

این شرکت با آن روبرو است.
 رقابت با شرکت های هواپیمایی داخلی و شرکت های هواپیمایی 
ترکیش  و  دوبی  فالی  امارات،  هوایی  خطوط  چون  بین المللی 
ایرویز و سیستم اداری مغلق و بروکراتیک افغانستان که دست و 
پا گیر است و سبب کندی کارها می شود از چالشهایی است که 

آرایانا با آن روبرو است.
محمد مصطفی مستور رییس هیات مدیره شرکت آریانا نیز این 
در این نشست خبری گفت که اکنون آریانا به یک شرکت مدرن 
تاخیر  نه  این شرکت  تبدیل شده و در 4 ماه گذشته پروازهای 

داشته و نه لغو شده است.
او افزود که ارایه بیالنس تجاری، حساب مالی شفاف و توجه به 
حفظ و مراقبت هواپیماهایی که این شرکت دارد عامل عمده در 

بهبود وضعیت این شرکت بوده است.
فرودگاه  از  اکنون  کابل،  بر  عالوه  که  کرد  تاکید  مستور  آقای 
قندهار این شرکت به شهر دبی و دهلی به صورت مستقیم پرواز 
دارد و قرار است که پروازهای مستقیم از هرات به دبی و دهلی 

نیز به زودی آغاز شود.
او تأکید کرد که در هفته  آینده پرواز منظم آریانا به اروپا که قبال 
به دلیل مشکالت از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بود، دوباره 
از سر گرفته شود و افغانستان در نظر دارد که آریانا در هفته 5 تا 

6 پرواز به اروپا داشته باشد.
هیأت مدیره آریانا تاکید کرد که فروش آنالین بلیط های آریانا نیز 

از یک هفته دیگر آغاز خواهد شد.
حکومت افغانستان تأکید دارد که شرکت های هواپیمایی داخلی 
با بهبود خدمات خود، تالش کنند در این رقابت پیروز شوند. اما 
مسووالن این شرکت ها می گویند آنها توان رقابت با شرکت های 
از  به زودی  وضعیت  این  ادامه  با  و  ندارند  را  خارجی  بزرگ 

فعالیت بازمی مانند.
درآمد دولت افغانستان از بابت فعالیت این شرکت ها ساالنه به 

25 میلیون دالر می رسد.
داخلی  ورشکسته شدن شرکت های  می گویند  اقتصادی  آگاهان 
سبب می شود که افغانستان حضور و هویت ملی خود را در بازار 
جهانی هوانوردی از دست بدهد و احیای آن سال های زیادی را 

در برخواهد گرفت.

دني آلوز در واکنش به نژادپرستي 
اسپانیا را کشوري عقب مانده خواند

تمجید آرسن ونگر از مسوت اوزیل

ورزش

سه  بازداشتگاه  غیرقانونی...
هیأت  رییس  بارکزی  فاروق  غالم 
حقیقت یاب که از سوی رییس جمهور 
کرزی مامور بررسی وجود زندان های 
بود،  شده  قندهار  و  هلمند  در  مخفی 
نشست  یک  در  شنبه  سه  روز  عصر 
امریکایی،  نیروهای  گفت:  خبری 
بازداشتگاه   3 ایتالیایی  و  انگلیسی 
غیرقانونی را در قندهار و هلمند ایجاد 

کرده اند.
بارگزی گفت: در والیت قندهار، 6 تن 
نامشخص  به دالیل  افغانستان  اتباع  از 
زندانی  ایتالیایی  نظامیان  زندان  در 

هستند.
 17 هم  هلمند  والیت  در  افزود:  وی 
و  امریکایی ها  که  زندانی  در  افغانی 
انگلیسی ها ایجاد کرده اند بدون دالیل 
انگلیسی  نظامیان  اسارت  در  مشخص 

به سر می برند.
رییس هیات حقیقت یاب گفت: رییس 
جمهور افغانستان تأکید کرده است که 
این بازداشتگاه ها باید تعطیل و زندانیان 
به دولت افغانستان تحویل داده شوند.

عبدالشکور دادرس عضو هیات تحقیق 
در خصوص زندان های مخفی نظامیان 

خارجی در قندهار و هلمند نیز در این 
نشست گفت: نظامیان خارجی پس از 
ریاست  تحقیق  هیات  به  ساعت   24
زندان های  از  بازدید  اجازه  جمهوری 

مخفی خود را دادند.
بودن  قانونی  غیر  بر  تأکید  با  دادرس 
وجود این زندان ها گفت: هیچ خارجی 
ایجاد  زندان  افغانستان  در  ندارد  حق 

کند و افغانی ها را به اسارت بکشد.
ابراز  با  یاب  حقیقت  هیات  اعضای 
زندان های  وجود  احتمال  از  نگرانی 
افغانستان  والیت های  دیگر  در  مشابه 
های خود  بررسی  به  که  کردند  تاکید 

در این زمینه ادامه خواهند داد.
پیش از این حامد کرزی رییس جمهور 
افغانستان بر اساس فرمانی اعالم کرده 
بود که هیچ یک از کشورهای خارجی 
افغانستان زندان داشته  ندارند در  حق 
این زندان ها  افغان ها را در  باشند و 

زندانی کنند. 
افشای  از  پس  کرزی  جمهور  رییس 
هلمند  در  مخفی  های  زندان  وجود 
بررسی  منظور  به  را  هیاتی  قندهار  و 
وضعیت بازداشتگاهای خارجی ها در 

این والیت ها مامور کرد.

عساکر امریکایی  و...
امنیت  تامین  مسوولیت  گفت:  احمدی 
والیت غزنی روز گذشته به طور رسمی 
داخلی  نیروهای  به  خارجی  نیروهای  از 

واگذار شد.
آخرین دور انتقال مسوولیت های امنیتی از 
نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان از 
پی  در  که  است  آغاز شده  قبل  ماه  شش 
آن در چند مرحله نیروهای امنیتی کشور 
مسوولیت تامین امنیت مناطقی را خود از 

نیروهای خارجی تحویل گرفتند.
و  امریکایی  نیروی  هزار  دو  به  نزدیک 
امنیت  تامین  در  مشترک  طور  به  هالندی 

غزنی فعالیت می کردند.
مقام های محلی والیت غزنی ابراز اطمینان 
از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  دادند 
کشور  امنیت  تامین  برای  الزم  توانایی 

خود، برخوردارند.
گفته می شود در سه سال اخیر و در آستانۀ 
پایتخت  عنوان  به  غزنی  والیت  معرفی 
تمدن و فرهنگ اسالمی، نیروهای هالندی 
پروژه های بازسازی خود را در مرکز این 

والیت متمرکز ساختند.
گفت  حال  عین  در  غزنی  والی  معاون 
به  غزنی  والیت  در  زیادی  پروژه های 

صورت نیمه کاره رها شده است.
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فرهاد سجودی
از هشتم ثور، سالروز پیروزی مجاهدین در والیت پنجشیر 

طی مراسم ویژه یی گرامی داشت به عمل آمد.
در این محفل که از سوی ریاست اطالعات و فرهنگ والیت 
پنجشیر برگزار شده بود، در آن شمار زیادی از مجاهدین، 
و  متنفذین  مجلس،  نماینده گان  دولتی،  ادارات  مسووالن 

جوانان اشتراک ورزیده بودند.
عبدالخبیر بخشی، سرپرست معاونیت والیت پنجشیر ضمن 
این که 8 ثور را به همۀ مجاهدین و مردم افغانستان تبریک 
افغانستان  معاصر  تاریخ  در  عطفی  نقطۀ  را  روز  این  گفت، 

خواند.
آقای بخشی هم چنان گفت: هشت ثور از روزهای استثنایی 

در تاریخ کشور ماست؛ این روز را باید پاس داشت.
نیز  والیت  این  پولیس  فرمانده  غیرت،  عبدالعزیز  چنان  هم 
طی سخنانی، 8 ثور را حماسه جاودان مردم افغانستان خوانده 
افزود: 8 ثور محصول جهاد همۀ مردم افغانستان است، این 

روز تنها منحصر به یک والیت و یک سمت نمی شود.
ظهیر سعادت عضو مجلس و یکی از سخنرانان این محفل 
در کنار این که حکومت افغانستان را به بی توجهی نسبت به 
این روز تاریخی متهم کرد، اظهار داشت: هشت ثور تنها یاد 
بود نیست، بلکه این روز یادآور پیام آزادی خواهی یک نسل 
آینده های  به  را  بزرگ  پیام  این  که  برماست  بنابراین  است؛ 

خود انتقال دهیم.
در همین حال، حسن المآب برهان امیری یکتن از مجاهدین 
والیت پنجشیر، ضمن این که این روز را در تاریخ افغانستان 
با  روز کم مانند می داند، هشدار داد: اگر از چنین روزهای 
نسل های  به  روزهایی  چنین  و  نگردد  گرامی داشت  ارزش 
پسین معرفی نشود و همه گان چنین بی توجه باشند، این روز 

فراموش می شود و آینده گان این روز را به حیث روز تاریخی 
نخواهند شناخت.

سیف اهلل ضیایی رییس تحصیالت عالی والیت پنجشیر، نیز 
پیروزی بزرگی برای  افغانستان را  هشت ثور و جهاد مردم 
پس  از  افغانستان  مردم  که  گفت  و  دانسته   افغانسان  مردم 
موفقانه  داشتند،  خود  دین  و  کشور  برابر  در  که  مسوولیتی 

بدر آمدند.
نمودن  تقدیم  با  ثور  هشتم  افزود:  همچنان  ضیایی  آقای 
میلیون ها شهید، آواره و معیوب به دست آمده و باید این روز 

پاس داری شود.
از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین، همه ساله  در سراسر 

افغانستان گرامی داشت می گردد.

به مناسبت هشت ثور در پنجشیر تأکید شد:

روزهای تاریخی نباید فراموش شوند
روسیه 12 بالگرد نظامي دیگر 

داد افغانستان  تحویل 
یک مقام دفاعی روسیه روز سه شنبه اعالم 
کرد این کشور در چارچوب قرارداد با دولت 
امریکا 12 فروند بالگرد نظامی به افغانستان 

تحویل داده است. 
امریکا  دولت  با  که  قراردادی  مطابق  روسیه 
از  بالگرد  فروند   30 باید  است  کرده  امضاء 
نوع » ام ای - 17 وی - پنج « را در اختیار 
افغانستان قرار دهد و 18 فروند باقیمانده تا 
پایان امسال به این کشور تحویل داده خواهد 

شد. 
تاکنون در مجموع 45 فروند بالگرد » ام ای - 
17 وی - پنج « توسط نیروهای زمینی امریکا 

تحویل افغانستان داده شده است. 
اکسپورت«  بورن  »روسو  تسلیحاتی  شرکت 
 2011 سال  می  ماه  امریکا  دولت  و  روسیه 
ارتش  به  بالگرد  فروند   21 تحویل  قرارداد 
تا  قرارداد  این  و  کردند  امضاء  را  افغانستان 

اواسط سال 2012 اجرایی شد. 
توافقی  چارچوب  در  گذشته  سال  روسیه 
دیگری که سال 2012 با دولت امریکا حاصل 
شد 12 فروند بالگرد » ام ای - 17 وی - پنج 

« را در اختیار افغانستان قرار داد. 
شرکت تسلیحاتی »روسو بورن اکسپورت« و 
افغانستان  به  بالگرد  تحویل  زمینه  در  امریکا 
در سال 2014 نیز توافقنامه یی جدید امضاء 
کردند و در چارچوب آن مقرر شد 30 فروند 
داده  قرار  افغانستان  ارتش  اختیار  در  بالگرد 

شود. 
کشور  دو  مشترک  تالش های  راستای  در 
برای مقابله با تروریسم در مجموع 63 فروند 

به ارزش  پنج«  ام ای - 17 وی -   « بالگرد 
ارتش  به  دالر  میلیون   333 و  میلیارد  یک 

افغانستان تحویل داده خواهد شد. 
 ، مسکو  از  ایتارتاس  خبرگزاری  گزارش  به 
یک مقام دفاعی روسیه اعالم کرد نمایندگان 
این  اجرای  بر  که  امریکا  دفاع  وزارت 
توافقنامه از سوی طرف روس نظارت دارند 

از  مانع  دارد  قصد  پنتاگون  که  کردند  تأکید 
 « شرکت  علیه  جدید  های  تحریم  اعمال 
روسو بورن اکسپورت« در ارتباط با تحوالت 

اخیر اوکراین شود. 
کنگره  نماینده  گان  که  است  درحالی  این 
روسیه  بر  فشارها  تشدید  منظور  به  امریکا 
این  علیه  جدید  تحریم های  اعمال  برای 
بورن  روسو  شرکت  تحریم  جمله  از  کشور 

اکسپورت  آماده می شوند.

مسوولیت کامل تأمین امنیت والیت غزنی در 
به  از کشور  نیروهای خارجی  آستانه خروج 

نیروهای امنیتی افغانستان واگذار شد.
محمد علی احمدی، معاون والی غزنی روز 
سه شنبه به خبرگزاری بخدی گفت: نیروهای 
امریکایی و هالندی با خروج کامل از والیت 
غزنی، مسوولیت تامین امنیت و بازسازی در 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  را  والیت  این 
واگذار کردند....                ادامه صفحه 7

سربازان امریکایی  و هالندی  از غزنی خارج شدند
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