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بـه  افغانسـتان  اسـامی  جمعیـت  حـزب 
اسـتاد  برکنـاری  دربـاره  ارگ  تصمیـم 
عطامحمـد نـور والـی بلخ به شـدت واکنش 
اسـت. کـرده  محکـوم  را  آن  و  داده  نشـان 

شـورای رهبـری حـزب جمعیـت اسـامی 
افغانسـتان بـا نشـر اعامیه یـی گفتـه اسـت 
والـی  برکنـاری  دربـاره  ارگ  تصمیـم  کـه 

بلـخ، یـک اقـدام عجوالنـه، غیر مسـووالنه، 
مخالـف ثبـات و امنیـت افغانسـتان و منافـی 
اصـول موافقتنامـه حکومـت وحـدت ملـی 

می باشـد.
در اعامیه آمده:«جمعیت اسـامی افغانسـتان 
جمهـوری  ریاسـت  تصمیـم  خبـر  نشـر 
اسـامی افغانسـتان را در مـورد اسـتاد عطـا 

اجرایـی  رییـس  بلـخ و  والـی  نـور  محمـد 
جمعیـت اسـامی، یـک اقدام عجوالنـه، غیر 
مسـووالنه، مخالف ثبات و امنیت افغانسـتان 
و منافـی اصول موافقتنامـه حکومت وحدت 
محکـوم  شـدیدا  را  آن  و  می دانـد  ملـی 

می کنـد«.
در اعامیـه تاکیـد شـده اسـت کـه جمعیـت 
اسـامی افغانسـتان پـس از بازگشـت رییس 
جمعیـت از سـفر رسـمی و حضـور برخـی 
از اعضای شـورای رهبری جمعیت اسـامی 
کـه در کابـل نیسـتند، بـه زودی موضعش را 
بـه صـورت مشـخص در ایـن مـورد اعـام 

می دارد.
در همیـن حال، شـماری زیادی از سیاسـیون 
نیـز تصمیـم ارگ دربـاره برکنـاری  کشـور 
والـی بلـخ را محکوم کـرده و تاکیـد کرده اند 
کـه برکنـاری اسـتاد عطـا بـه بـی ثباتـی در 

کشـور ختـم خواهد شـد.
ارگ ریاسـت جمهـوری دیـروز اعـام کـرد 
نـور را منظـور  اسـتعفای عطـا محمـد  کـه 

کـرده اسـت. 
او  بلـخ می  گوینـد کـه  والـی  اطرافیـان  امـا 

اسـت.  نـداده  اسـتعفا 

جمعیت اسالمی:

تصمیم ارگ عجوالنه و مخالف ثبات افغانستان است

حملۀ مهاجمان 
بر مرکز تعلیمی امنیت ملی
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نېږدې ۶ ميلیونه افغانان په ۵ نړیوالو 

حوزو کې د کډوالۍ ژوند کوي

بـرای بهتـر شـدن کـابل

 کــار  می کنــم!

کمیتۀ مشرتک مجلس فرمان تقنینی 

غنی دربارۀ شناسنامه ها را تأیید کرد

صفحه 7

هشـدار  ملـی،  وحـدت  حکومـت  رییـس 
می دهـد کـه هیـچ عضـو نیروهـای امنیتـی و 
دفاعـی کشـور سیاسـی، حزبـی و تنظیمی بوده 

نـد. نمی توا
آقـای غنـی کـه دیـروز در مراسـم معرفی سـه 
تـن از معاونـان مشـاور امنیـت ملـی در ارگ 
سـخن مـی زد، بیان داشـت که نیروهـای امنیتی 
و دفاعـی کشـور نبایـد ممثـل فکـر قومـی و 

باشند. سـمتی 
کار  عمـده  »نقطـه  گفـت:  بـاره  ایـن  در  وی 
جمعـی اسـت، بـه حیـث فـرد، هرکـدام شـما 
از شـخصیت های ممتـاز ممکلـت هسـتید! کار 
جمعـی تـان وسـیع تر از کار فـردی تان اسـت، 
دولـت یـک مجتمـع اسـت، دولتـی شـخصی 
نیسـت، دولتـی فردی نیسـت و دولـت میراثی 

» . نیست
آقـای غنـی همچنـان بـر ایجـاد همبسـتگی و 
وحـدت در کشـور تأکیـد ورزیـد و افـزود که 
گذشـته بـه آنـان آموختانـده اسـت کـه بـدون 
رسـیده  هـدف  بـه  یکپارچگـی،  و  وحـدت 

ننـد. نمی توا
آقـای غنـی اظهـار داشـت: »امنیـت ملـی مـا 
حفـظ منافـع علیـای کشـور اسـت کـه ثابـت 
نمی مانـد؛ نظـر بـه شـرایط و فرصت هـا فـرق 
می کنـد؛ از ایـن لحاظ ضرور اسـت کـه امنیت 
ملـی، افغانسـتان را هم برای امـروز و هم برای 

فـردا آماده بسـازد.«
در ایـن مراسـم، حنیـف اتمـر، مشـاور امنیـت 
ملـی نیـز تأکیـد کرد کـه دفتـر شـورای امنیت 
ملـی را بیشـتر از گذشـته، به نهـاد خدمت گزار 
خواهـد  مبـدل  افغانسـتان،  مـردم  و  دولـت 

. خت سا
اکنـون شـمار معاونـان مشـاور امنیت ملـی، به 

هشـت تن رسـید. 
در فرمـان تـازۀ رییـس جمهـور در کنـار ایـن 
کـه دیـن  محمـد جرئـت بحیث مشـاور ارشـد 
مقـام ریاسـت جمهوری و معاون دفتر شـورای 
امنیـت ملـی در امـور انسـجام حمایـت مردمی 
از قـوای دفاعـی و امنیتـی معرفی شـده اسـت، 
یاسـین ضیـا معـاون دیگر مشـاور امنیـت ملی، 
در امـور سـرقوماندانی اعلـی از رتبـه  تـورن 
 جنرالـی بـه رتبـۀ دگرجنرالـی نیـز ترفیـع داده 

است. شـده 

غنی در مراسم معرفی معاونان شورای امنیت:

دولـت شخصـی، فـردی 
و میـراثی نیـست

صفحه 6

حه 2
صف

دیـروز شـماری از مهاجمـان مسـلح بـر یـک مرکـز 
تعلیمـی ریاسـت امنیـت ملـی در سـاحۀ افشـار از 
مربوطـات حـوزه پنجـم شـهر کابـل حملـه کردنـد 
کـه پـس از سـاعاتی درگیـری با قـوای امنیتی کشـته 

. ند شد
وزارت داخلـۀ افغانسـتان می گویـد، سـه مهاجـم بـا 
اسـتفاده از یونیفـورم پولیس در یک سـاختمان چهار 
طبقـه ای نیمـه کارۀ شـهرک تکانـه که در عقـب مرکز 
تعلیمـی ریاسـت امنیـت ملـی موقعیـت دارد، داخـل 
شـده و از آنجـا بـا قـوای امنیتـی افغـان درگیـری را 

کردند. آغـاز 
اکنـون درگیـری پایـان یافته اسـت و هر سـه مهاجم 
از پـا در آمـده اند. بـه گفتۀ وزارت داخلۀ افغانسـتان، 
یـک موتـر کـروال مملـو از مـواد انفجـاری در محل 

رویـداد منفجـر شـده که تلفاتی نداشـته اسـت.
دفتـر مطبوعاتـی وزارت داخلـه گفتـه اسـت کـه در 
ایـن درگیـری، یـک سـرباز قطعـه خـاص پولیس به 
صـورت سـطحی زخمـی شـده اسـت؛ امـا از تلفات 
احتمالـی امنیـت ملـی معلوماتـی در دسـترس ایـن 

وزارت قـرار نگرفتـه اسـت.
از سـوی دیگـر، یـک منبـع امنیـت ملـی بـه صـدای 
امریـکا گفـت کـه در نتیجـۀ اصابت راکـت مهاجمان 
دو تـن از منسـوبین ایـن ریاسـت زخم برداشـته اند.
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خبـری  گذشـته،  سـال  شـانزده  در  شـاید 
نـور  محمـد  عطـا  برکنـاری  انـدازه  بـه 
اجرایـی  رییـس  و  بلـخ  پرقـدرت  والـی 
رسـانه یی  فضـای  در  اسـامی  جمعیـت 
رویـداد  ایـن  بـود.  نشـده  منتشـر  کشـور 
گفتگـو  و  چانه زنـی  ماه هـا  حاصـل  کـه 
میـان جناح هـا و شـخصیت های مختلـف 
اتفـاق افتـاد می توانـد بسـیاری از معادالت 
را در کشـور دگرگـون کنـد. آقـای نـور در 
شـانزده سـال گذشـته به عنـوان وزنه کان 

سیاسـی در شمال و کل کشـور از موقعیت 
ویـژه برخـوردار بـود و نـه تنها دوسـتان و 
هـواداران او نگاهـی ویـژه بـه او داشـتند، 
او  را رقیـب  بـل حتـا کسـانی کـه خـود 
می دانسـتند نیـز در معادالت سیاسـی نقش 
او را نمی توانسـتند نادیـده بگیرند. برکناری 
آقـای نور به سـاده گی اتفاق نیفتـاد. رییس 
جمهـور غنی در سـه سـال حکومـت خود 
از  را  نـور  آقـای  کـه  کـرد  تـاش  بارهـا 
والیـت بلـخ کنـار بگـذارد ولـی هربـار که 
اقدامـی در ایـن راسـتا می خواسـت انجـام 
دهـد، بـا چنـان موانـع بزرگـی رو بـه رو 
شـد کـه خاموشـی را بهترین گزینـه یافت. 
سـال گذشـته در اوج تنش هـای کـه میـان 
آقـای نـور و ریاسـت اجراییـه بـه وجـود 
آمـد، ریاسـت جمهـوری نزدیکی هایـی بـا 
والـی بلـخ صـورت داد ولـی ایـن نزدیکی 
هـا بـدون آن کـه بـه نتیجه دل خـواه منجر 
شـود، در میانـه مذاکـرات دو جانب معطل 
سـاخته شـد و سـرانجام رییـس جمهوری 

در یـک اقـدام غیرمترقبـه بـه والیـت بلـخ 
رفـت و عمـا حکم رسـمی والیـت آقای 
نـور را امضـا کـرد. بـه نظـر می رسـید کـه 
دیگـر مانعـی بـرای برکنـاری آقای نـور از 
بلـخ وجـود نخواهـد داشـت ولی پـس از 
مدتـی دوبـاره روابـط آقـای غنـی و نور به 
سـردی گراییـد و جنجـال جنـرال دوسـتم 
معـاون اول ریاسـت جمهوری بـا ارگ نیز 
تکانـه تازه یـی در اوضـاع درون حکومتـی 
رقـم زد. اختافـات میـان جنـرال دوسـتم 

و آقـای نـور زمانـی بـه اوج خـود رسـید 
کـه سـه تـن از مهم ترین چهره هـای دولت 
وحـدت ملـی در یـک اقـدام کـم پیشـینه 
در شـهر انقـره ترکیـه در نقش اپوزیسـیون 
سـاختند.  را  افغانسـتان  نجـات  ایتـاف 
غافگیـر  را  ارگ  نجـات  ایتـاف  تشـکیل 
حتـا سراسـیمه سـاخت زیـرا کنـار آمـدن 
جنـرال دوسـتم، عطـا محمد نـور و محمد 
محقـق چیزی نبـود که در محاسـبات ارگ 
پیـش بینی شـده باشـد. ارگ فکـر می کرد، 
ایـن افـراد را بـه گونـه انفـرادی می توانـد 
کنـار بگـذارد، بـدون آن کـه پیامدهـای آن 
چنانـی داشـته باشـد. امـا ایتـاف نجـات 
افغانسـتان هرچنـد کـه موفـق بـه برگزاری 
رسـمی نشسـت های خود در داخل کشـور 
نشـد؛ ولـی بـه بختگـی بـرای رویـا هـای 
حلقـۀ از تمامیـت خواهـان مبدل شـده بود 
کـه نمی توانسـتند به سـاده گـی از کنار آن 

کنند. عبـور 
 ایـن کـه واقعـا چـه اتفاقـی افتاد کـه آقای 

نـور از سـمتش کنـار بـرود و ارگ موفـق 
شـود که موانـع را از سـرراه بـردارد، هنوز 
کامـا مشـخص نیسـت امـا یـک چیـز از 
همین حاال مشـخص اسـت که کنـار رفتن 
آقـای نور بـدون برخی اقدام هـای از پیش 
انجـام شـده، صـورت نگرفته اسـت. بدون 
شـک فشـارهای چند جانبه صـورت گرفته 
کـه منجـر بـه کنـار رفتـن آقـای نور شـده 
اسـت. امـا ایـن کـه چـه کسـانی و بـا چه 
اهدافـی در ایـن مسـیر همکاری کـرده اند، 

هنـوز زود اسـت کـه چیزی گفته شـود. 
بـدون شـک در روزهـای آینـده کـه تب و 
تـاب ها مقـداری فروکـش خواهـد کرد و 
هـم چنیـن زبان هـای برخی ها بـاز خواهد 
شـد، مسـایل تازه یـی افشـا خواهنـد شـد 
کـه واقعیت هـای کنـار رفتـن آقای نـور را 
بیشـتر روشـن خواهنـد کـرد. همیـن حاال 
برخـی آوازه هـا حاکـی از آن انـد کـه در 
کنـار زدن آقای نـور توطیۀ صـورت گرفته 
اسـت و بـدون آن کـه او عمـا تصمیـم به 
کنـار رفتـن گرفتـه باشـد، چنیـن وانمـود 
داده  اسـتعفا  سـمتش  از  او  اسـت  شـده 
اسـت. بـا ایـن حـال از همین حـاال تصور 
بلـخ بـدون » نور« تصور سـاده یی نیسـت. 
توانسـت  گذشـته  سـال  شـانزده  در  او 
پایه هـای قـدرت خـود را در بلـخ چنـان 
مسـتحکم سـازد کـه کمتـر همـاوردی را 
می تـوان بـرای او سـراغ کـرد. آقـای نـور 
از  کـه  موفـق شـد  پیگیـر  بـا تاش هـای 
بلـخ و شـهر مزارشـریف والیت و شـهری 
آبـاد، امـن و پردرآمـد بسـازد. کارکردهای 
چیـزی  بلـخ  آبادنـی  در  او  شانزده سـالۀ 
نیسـت کـه فرامـوش و یـا نادیـده گرفتـه 
شـود. شـاید او در طـی زمـان کارکـردش 
در پسـت والیت بلـخ اشـتباهاتی نیز انجام 
داده باشـد کـه وضعیـت فعلـی ماحصـل 
انتخابـات  در  او  قـدرت  ولـی  باشـد  آن 
گذشـته و حمایـت اش از تیـم اصاحـات 
و همگرایـی کاما مشـهود بود و نشـان داد 
کـه او یکـی از افـراد پرنفـوذ و دارای وجه 
همیـن  از  برخی هـا  اسـت.  مردمـی  کان 
حـاال نگـران وضعیـت بلـخ و حتـا شـمال 
کشـور پـس از آقـای نـور هسـتند. برخـی 
سیاسـی  و شـخصیت های  تحلیل گـران  از 
کـه مسـایل را از نزدیـک زیرنظـر دارنـد، 
برکنـاری آقـای نـور را در پیونـد بـا برخی 
مسـایل سیاسـی و نظامی در شـمال کشور 
هـم سـو ارزیابـی می کننـد. بـه بـاور ایـن 
تحلیـل گـران نبـود آقـای نـور در بلخ می 
توانـد راه را بـرای گـروه هـای خطرنـاک 
تروریسـت و تنـدرو هموار سـازد. شـمال 
کشـور از چنـد سـال بـه ایـن طـرف محل 
و  داعـش  سـربازگیری های  و  درگیری هـا 
طالبـان بـوده اسـت و احتمال ایـن که پس 
از آقـای نـور ایـن بخش هـای نسـبتًا امـن 
کشـور کامـا بـه دامـن چنیـن گـروه های 

سـقوط کنـد، دور از تصـور نیسـت. 
همیـن حـاال گزارش هـای وجـود دارد که 
والیـت  از  بخش هایـی  در  داعـش  گـروه 
و  اسـت  سـربازگیری  مشـغول  جوزجـان 
تحـرکات نظامـی دارد. اگر ایـن گزارش ها 
منتظـر  بایـد  باشـند، پـس  واقعـا درسـت 
عواقـب کنـار رفتـن آقـای نور بود. شـمال 
کشـور روزهای سـختی را در پیش خواهد 
داشـت و بـدون شـک اثـرات کنـار رفتـن 
آقـای نـور براین منطقه وسـیع از کشـور به 

آسـانی قابـل جبران نیسـت.  
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احمدعمران

بلـخ بـدون» نـور«  

سرانجام کمیتۀ مختلط هردو مجلس شورای ملی، فرمان 
قرار  تایید  مورد  را  ملی  وحدت  حکومت  رییس  تقنینی 
داده است و قرار است که به زودی اولین شناسنامۀ برقی 

به آقای غنی توزیع شود. 
به اساس این فرمان که به تصویب مجلس رسیده است، 
نیز  برقی مستقل شده است و  ادارۀ توزیع شناسنامه های 
این فرمان واژۀ افغان را به عنوان هویت همه و اسم قوم 
سال هاست  می گنجاند.  شناسنامه ها  روی  در  را  شخص 
اطاق  باید  همه  برای  افغان  واژۀ  اینکه  سر  بر  نزاع  که 
در  است.  کرده  خلق  کشور  در  را  بزرگی  جنجال  شود، 
قانون  نماینده گان،  در مجلس  کشمکش همین جنجال ها 
دو سال  و  در مجلس چنان تصویب  نفوس  احوال  ثبت 
بعد به توشیح آقای غنی رسیده بود که از ذکر واژه افغان 
-چون متعلق به یک قوم است- در آن جلوگیری شده بود 
و نیز تصریح شده بود که باید نام اقوام در دیتابیس قرار 
داده شود تا در روی جلد شناسنامه. اما بعد از یک سلسه 
گنجانیدن  هدف  به  غنی  آقای  تقنینی  فرمان  اعتراض ها، 
اقوام و واژۀ افغان برای همه در روی شناسنامه های برقی، 
رد  نماینده گان  مجلس  توسط  فرمان  این  اما  شد؛  صادر 
گردید. سرانجام دیروز کمیسیون مختلط شورای ملی، این 
فرمان را با اکثریت آرا تایید کرد و اینگونه راه برای توزیع 

شناسنامه های برقی از لحاظ اداری باز شده است. 
فرمان  یک طرف  از  مجلس  اعضای  از  اما حاال شماری 
تقنینی رییس جمهور را غیر قانونی گفته اند و از طرفی 
با  فرمان  این  روی  مختلط  کمیسیون  کار  که  می گویند 
از نماینده هایی  تردرستی صورت گرفته است و شماری 
که حرفی برای گفتن داشتند در این مجلس حضور نداشته 
و در سفر بوده اند و بنابراین کار کمیته مختلط غیر قانونی 

است. 
اما چه این فرمان تقنینی درست باشد و چه هم غلط و چه 
هم مجلس دوباره روی آن کار کند یا نکند، مهم این است 
به نظر میرسد که  برقی آغاز شود.  که کار شناسنامه های 
با توزیع شناسنامه های برقی، بسیاری از مشکات اداری، 
امنیتی و اقتصادی کشور رفع می شود و نیز کاهش کانی 
این همه در صورتی  اما  اداری رونما می گردد.  فساد  در 
شناسنامه های  ادارۀ  مستقل  نهاد  کار  که  است  ممکن 
الکترونیک، به گونۀ مسلکی شفاف بوده و بایستی روندها 
مشکاتی  با  پروسه  این  تا  باشند  دقیق  و  ساده  گونۀ  به 

مواجه نشود. 
در  افراد  هویت  مورد  در  که  و حقوقی ای  سیاسی  بحث 
بحث  مجال  آن  هر  می تواند  است  مطرح  شناسنامه  این 
بیابد و حل گردد بحث اطاق یک قوم برای همه یکی 
از معضات کان در این کشور است؛ اما این مسأله در 
جریان کار هم از روش های قانونی قابل پیگیری و اصاح 
است. مجلس می تواند که در یک نشست دیگر این بخش 
قانون را مورد بازنگری قرار دهد تا به هویت های ساکن 
در این سرزمین احترام صورت گیرد. نباید مسالۀ هویت 
بهانه و ابزاری به دست کسانی باشد که اصا نمی خواهند 

در کشور شناسنامه برقی توزیع گردد.
شناسنامه های  پروسۀ  راه اندازی  مسأله  مهم ترین  حا 
برقی است؛ زیرا کسانی به دلیل نگاه بسیار قبیله یی شان 
و  شاسنامه اند  این  توزیع  مخالف  اجتماع  و  سیاست  به 
روند  پیش  به  تقلب  با  همیشه  می خواهند  که  آنانی  نیز 
همچنان  گردد.  توزیع  شناسنامه یی  چنین  که  نمی پذیرند 
مافیای اقتصادی، فاسدان اداری و قاچاقبران مواد مخدر و 
فاسدان سیاسی که پول های سیاه را به بازار عرضه می کنند 
نیز با توزیع این شناسنامه ها مخالف اند و برخی کشورها 
این  که  نمی خواهد  عنوان  هیچ  به  پاکستان  به خصوص 

کشور شناسنامه برقی داشته باشد. 
حاال که حد اقل یکی از بهانه ها از پیش روی این برنامه 
برداشته شده است، انتظار میرود که توزیع شناسنامه های 
برقی نقطه وصلی میان مردم افغانستان به عنوان نخستین 
سنگ بنا به طرف دولت داری خوب و مدرن بوده و هرگز 

به نقطۀ تازه یی از اختاف اندازی و شفاق تبدیل نشود. 

راه برای توزیع شناسنامه های 
برقی باز شد
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مطابـق قانون انتخابـات، کار کمیته گزینش پایان 
یافتـه و آغـار دوبـاره کار ایـن کمیتـه خـاف 

قانـون انتخابـات محسـوب می شـود.
شـماری از اعضـای پیشـین کمیتـه گزینـش به 
روزنامـه مانـدگار می گویندکـه کار آنـان طبـق 
قانـون انتخابات پایان یافته و آنان حاضر نیسـتد 
کـه بـرای انتخـاب یـک تـن بـه عنـوان رییـس 
کمیسـیون انتخابـات کار ایـن کمیتـه را دوبـاره 

کنند. آغـاز 
امـا ریاسـت جمهوری می گویـد کـه گفتگوهـا 
در خصـوص آغـاز دوبـاره کار کمیتـه گزینـش 
جریـان دارد و زمانی کـه بـه نتیجه رسـید، آن را 

بارسـانه ها شـریک می سـازیم.
و امـا اعضـای کمیتـه گزینـش می گوینـد: نیـاز 
بـه آغـاز دوبـاره کار کمیتـه گزینـش نیسـت. 
رییس جمهـور بایـد از میـان 14 نفـر لیسـت که 
نزدشـان موجـود اسـت یـک تـن را بـه عنـوان 

رییس کمیسـیون انتخابـات معرفـی کنـد.
یوسـف رشـید رییـس بنیـاد انتخابـات آزاد و 
عادالنـه افغانسـتان و نماینـده جامعـه  مدنـی در 
کمیتـه گزینـش پیشـین بـه روزنامـه مانـدگار 
بـرای  ریاسـت جمهوری  از سـوی  کـه  گفـت 
مـن مکتوبـی منبـی بر آغـاز دوبـاره ایـن کمیته 
فرسـتاده شـد؛ اما مـن در جواب گفتم کـه آغاز 
دوبـاره کار ایـن کمیته خـاف قانـون انتخابات 
اسـت و حاضـر نیسـتم در ایـن کمیتـه کار را 

دوبـاره آغـاز کنم.
او افـزود: سـایر همـکاران مـا در ایـن کمیته نیز 

همیـن نظـر را دارنـد و باورشـان این اسـت که 
آغـاز دوبـاره کار درایـن کمیتـه خـاف قانـون 
اسـت و بـه همیـن دلیـل ایـن کمیته تاکنـون به 

کار آغـاز نکرده اسـت.
از  یکـی  بایـد  غنـی  آقـای  می گویـد:  رشـید 
افـرادی را کـه قبـًا از سـوی کمیتـه گزینـش 
بـرای عضویت در کمیسـیون انتخابـات معرفی 
شـده اسـت، انتخـاب و بـه عنوان عضـو جدید 

کمیسـیون انتخابـات معرفـی کنـد.
ایـن عضـو پیشـین کمیتـه گزیشـن همچنـان 
گفـت: مـا در ایـن خصوص بـا نهادهـای مدنی 
و نهادهـای انتخاباتـی نیـز مشـوره کردیم و نظر 
آنـان هـم ایـن بـود کـه آغـاز دوبـاره کارکمیته 
گزینـش غیر قانونی اسـت؛ بنابراین ایـن نهادها 
اعامیـه صـادر کردند و به صراحـت بیان کردند 
کـه آغـاز دوبـاره کار کمیتـه گزینـش خـاف 
قانـون انتخابـات اسـت و مـا نیز از ایـن اعامیه 

کردیم. حمایـت 
امـا ریاسـت جمهوری می گویـد: اعضـای کمیته 
گزینـش تاکنـون بـه مـا اطـاع ندادنـد کـه کار 
درایـن کمیتـه را آغـاز می کنند یا خیـر؛ بنابراین 
مـا بعـد از دریافـت پاسـخ آنان تصمیم خـود را 

اعـام خواهیـم کرد.
روزنامـه  بـه  ریاسـت جمهوری  در  مسـووالن 
خصـوص  در  گفتگوهـا  کـه  گفتنـد  مانـدگار 
آغـاز دوبـاره کار کمیتـه گزینـش جریـان دارد 
و زمانی کـه بـه نتیجـه رسـید، آن را بارسـانه ها 

می سـازیم. شـریک 

 

ایـن در حالی سـت که چند روز پیش کمیسـیون 
انتخابـات اعـام کرد که حکومـت هرچه زودتر 
بایـد رییس این کمیسـیون را معرفـی و تکلیف 
رییس دبیرخانه کمیسـیون انتخابـات را که گفته 
می شـود برکنار شـده است، نیز مشـخص سازد.
حـدود یک سـال پیش رییس حکومـت وحدت 
ملـی از 21 نفـر پیشنهادشـده از سـوی کمیتـه 
گزینـش اعضای کمیسـیون انتخاباتـی، ۷ نفر را 
به حیث کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات تعیین 
کـرد و نام هـای 14 نفـر دیگـر در ایـن لیسـت  

باقـی ماندند.
امـا پـس از برکنـاری نجیب اهلل احمـدزی رییس 
کمیسـیون انتخابـات، رییس حکومـت وحـدت 
ملـی فرمانـی را صـادر کـرد کـه در آن فرمـان 
تذکـر یافتـه بـود: به منظـور تعیین عضـو کمبود 
کمیسـیون انتخابـات، نظـر بـه مـاده 1۳ قانـون 
انتخابـات، دسـتور داده اسـت تـا اعضـای قبلی 
کمیتـه گزینـش از تاریـخ صـدور ایـن حکم، به 

کار خویـش آغـاز کنند.
غنـی در این فرمان دسـتور داده بـود که کمیته ی 
پیشـین گزینـش اعضـای کمیسـیون انتخاباتـی 
دوبـاره تشـکیل شـود. ایـن کمیته بـا پنج عضو 
کمیسـیون  عالـی،  دادگاه  نماینـده گان  شـامل 
نظـارت بـر اجـرای قانـون اساسـی، کمیسـیون 
حقـوق بشـر، یـک نماینـده از نهادهـای مدافـع 
حقـوق زنـان و یـک نماینـده از جامعـه مدنـی 

تشـکیل خواهد شـد.
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مجلـس نماینـدگان سـه وزیـر کابینـه را بـه دلیل 
شـان،   1۳95 انکشـافی  بودجـه  کـم  مصـرف 

کـرد. اسـتجواب 
علـی احمـد عثمانـی وزیـر انـرژی و آب، فیـض 
محمـد عثمانـی وزیـر ارشـاد، حـج و اوقـاف و 
سـامت عظیمـی وزیر مبـارزه بـا مواد مخـدر از 
وزرای بودنـد که در نشسـت دیروز )2۷ قوس( از 

سـوی مجلـس نمایندگان اسـتجواب شـدند.
کمیسـیون تفتیـش مرکـزی مجلـس که گـزارش 
صورت حسـاب دولت در سـال 1۳95 را بررسی 
کرده اسـت دالیـل عدم مصرف بودجه انکشـافی 

این سـال را از وزرا پرسـید.
اسـد اهلل سـعادتی رییـس ایـن کمیسـیون گفـت 
 48 سـال،   ایـن  در  آب  و  انـرژی  وزارت  کـه 
درصـد بودجـه خـود را مصرف کـرده  و مصرف 
11 پـروژه صفـر اسـت، وزارت مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر نیـز 48 درصـد بودجـه انکشـافی خـود 
را بـه مصـرف رسـانده و وزارت حـج و اوقـاف 
56 درصـد بودجـه خـود را مصـرف کرده اسـت 
در حالیکـه سـقف مصـرف بودجه انکشـافی 60 

درصـد تعیین شـده اسـت.
سـامت عظیمـی وزیـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر 
گفـت کـه در سـال 1۳95 حـدود 20 درصـد از 
مصرف بودجه انکشـافی این وزارت وارد سیستم 
درصـدی  ایـن  بـا  وگرنـه  نشـده  مالیـه  وزارت 
مجمـوع مصرف بودجه انکشـافی ایـن وزارت به 

68 درصـد رسـیده اسـت.
خانـم عظیمـی افزود کـه تخصیصـات پروژه های 
ایـن وزارت در روزهـای اخیر سـال مالـی 1۳95 
اجـرا شـده بـود و به دلیـل کمی وقـت از درج در 

سیسـتم وزارت مالیه بازماند.

علـی احمد عثمانـی وزیر انـرژی و آب نیز گفت 
کـه مشـکات امنیتی، اجتماعی و عـدم توانمندی 
شـرکت ها در انجـام کار، از موانـع اصلـی تطبیـق 

پروژه هـای انکشـافی این وزارت اسـت.
آقـای عثمانـی گفـت: »از زمانیکه در سـال 1۳94 
برعهـده  را  آب  و  انـرژی  وزارت  مسـئولیت  او 
گرفتـه، مصرف بودجـه انکشـافی را از ۳4 درصد 
بـه ترتیـب بـه 44 و 48 درصـد رسـانده و مقدار 
مصـرف بودجـه انکشـافی ایـن وزارت در حـال 

است«. رشـد 
او خاطـر نشـان کـرد کـه هر بند/سـد افغانسـتان 
یک دشـمن مشـخص دارد و همین مسـاله تطبیق 
پروژه های بندسـازی را با مشـکل مواجه سـاخته 

اند.
فیـض محمد عثمانی وزیر ارشـاد، حـج و اوقاف 
نیـز گفـت کـه مصـرف بودجـه انکشـافی ایـن 
وزارت تـا اواسـط سـال 1۳95 حـدود 92 درصد 
بـود ولـی وزارت مالیه بـدون توافـق وزارت حج 
در مـاه هشـتم ایـن سـال، در بودجه وسـط سـال 
حـدود 2 میلیـون دالـر را بـه کـود اعمار مسـاجد 
اضافـه کـرد که سـقف مصـرف بودجه انکشـافی 

ایـن وزارت را بـه 56 درصـد پاییـن آورد.
آقـای عثمانـی افـزود کـه وزارت ارشـاد بـا ایـن 
وجـود نیـز بودجه سـازی کـرد ولی تا آخر سـال 

تخصیصـات ایـن وزارت اجرا نشـد.
بودجـه  مصـرف  سـقف  نماینـدگان  مجلـس 
انکشـافی واحدهای مسـتقل اداری را درسال مالی 
1۳95، 60 درصد تعیین کرده اسـت و مسـووالنی 
کـه بودجـه شـان را کمتـر از این سـقف مصرف 

کـرده انـد اسـتجواب خواهند شـد.
توافـق مجلـس بـا گانیزیـون کابـل بـرای جمـع 

نماینـدگان اضافـی  آوری سـاح 
در ایـن حـال، مجلس نماینـدگان می گویـد که با 
مقام هـای امنیتی توافق کرده اسـت تا سـاح های 

اضافـی نمایندگان مجلس را جمـع آوری کند.
عبدالرئـوف ابراهیمـی رییـس مجلـس نمایندگان 
گفـت کـه در نشسـتی که روز گذشـته بـا وزرای 
دفـاع ملی و امور داخله داشـته توافق کرده اسـت 
کـه سـاح های اضافـی نماینـدگان جمـع آوری 

شود.
آقـای ابراهیمی افـزود: »پس از تحقیـر نمایندگان 
مامـوران  سـوی  از  شـهر  جاده هـای  سـطح  در 
دفـاع و  کابـل، روز گذشـته وزرای  گارنیزیـون 
داخلـه و دو کمیسـیون موظـف مجلس نشسـت 
داشـتیم و بـا تاکیـد به نهادهـای امنیتـی گفتیم که 

توهیـن و تحقیـر وکا را قبـول نداریـم«.
او بیـان داشـت کـه مجلـس درصورتـی از رونـد 
جمـع آوری سـاح از نیـز افـراد غیر مسـوول در 
سـطح شـهر کابـل حمایـت می کنـد کـه مشـکل 

وکا بـا تفاهـم حل شـود.
رییـس مجلـس خاطـر نشـان کـرد کـه در اخیـر 
این نشسـت چنین به نتیجه رسـیدیم که وسـایط 
نماینـدگان مجلـس تـا زمانیکه نمبر پلیـت توزیع 
نشـده و  متوقـف  بایـد در سـطح شـهر  گـردد 

نماینـدگان آزار نبیننـد.

بـه گفتـه او، مـورد دوم هـم ایـن بـود کـه بـرای 
نماینـدگان مجلـس جـواز حمـل 8 میـل اسـلحه 
)کاشـینکوف و تفنگچه( توزیع گـردد و باالتراز 
آن راکـت و پیـکا از نـزد نماینـدگان جمـع آوری 

می شـود.
رییـس مجلـس خاطر نشـان کـرد کـه نمایندگان 
مجلس خودشـان موظف شـده اند که شیشه های 

سـیاه موترهای شـان را سفید کنند.
آقـای ابراهیمی خاطر نشـان کرد که سـر از امروز 
دوشـنبه، پیـکا و راکـت از نزد نماینـدگان مجلس 

جمع آوری می شـود.
ایـن در حالی اسـت کـه گانیزیون کابل به دسـتور 
شـورای امنیـت ملـی هفتـه گذشـته رونـد جمع 
آوری سـاح را از افـراد غیـر مسـوول در سـطح 
شـهر کابـل آغـاز کـرد؛ اما ایـن روند بـا مخالفت 

نماینـدگان مجلس مواجه شـد.
مامـوران  کـه  گفتنـد  مـی  مجلـس  نماینـدگان 
موترهـای  دادن  توقـف  بـا  کابـل  گارنیزیـون 
نماینـدگان مجلس در سـطح شـهر خـاف قانون 
بـا آنـان رفتـار کـرده و موجـب توهیـن و تحقیر 

نماینـدگان مـی شـود.
شـماری از نماینـدگان مجلس حکومـت را متهم 
کردنـد کـه این برنامـه را به منظور زیر فشـار قرار 

دادن آنان روی دسـت گرفته اسـت.

پـس از بارها مخالفت شـورای ملی، کمیسـیون 
مشـترک مجلـس نماینـده گان و مجلس سـنا با 
اکثریـت آرا بـا فرمـان تقنینـی رییـس حکومت 
وحـدت ملی برای درج »قومیـت« و » افغان« در 
شناسـنامه های جدیـد الکترونیـک موافقت کرد.
بـه اسـاس ایـن فرمان کـه به تصویـب مجلس 
رسـیده اسـت، ادارۀ توزیع شناسنامه های برقی 
مسـتقل شـده اسـت و نیـز ایـن فرمـان واژۀ 
افغـان را بـه عنـوان هویـت همـه و اسـم قوم 
شـخص را در روی شناسـنامه ها می گنجانـد. 
سال هاسـت کـه نزاع بر سـر اینکـه واژۀ افغان 

بـرای همـه باید اطاق شـود، جنجـال بزرگی 
را در کشـور خلـق کرده اسـت. در کشـمکش 
نماینـده گان،  مجلـس  در  جنجال هـا  همیـن 
قانـون ثبـت احـوال نفـوس در مجلـس چنان 
تصویـب و دو سـال بعـد بـه توشـیح آقـای 
افغـان  واژه  ذکـر  از  کـه  بـود  رسـیده  غنـی 
-چـون متعلـق بـه یـک قـوم اسـت- در آن 
تصریـح شـده  نیـز  و  بـود  شـده  جلوگیـری 
بـود کـه باید نـام اقـوام در دیتابیس قـرار داده 
شـود تـا در روی جلـد شناسـنامه. امـا بعـد از 
یـک سلسـه اعتراض هـا، فرمـان تقنینـی آقای 

غنـی بـه هـدف گنجانیـدن اقـوام و واژۀ افغان 
برقـی،  شناسـنامه های  روی  در  همـه  بـرای 
صـادر شـد؛ امـا ایـن فرمـان توسـط مجلـس 
دیـروز  سـرانجام  گردیـد.  رد  نماینـده گان 
کمیسـیون مختلط شـورای ملی، ایـن فرمان را 
بـا اکثریـت آرا تاییـد کـرد و اینگونـه راه برای 
توزیـع شناسـنامه های برقـی از لحـاظ اداری 

باز شـده اسـت. 
این درخواسـت مـورد موافقـت 8 عضو حاضر 
کمیسـیون مشـترک پارلمان و سـنای افغانستان 
واقع شـد و چهار  نفر از اعضای کمیسـیون نیز 

در ایـن رای گیری غایـب بودند.
اخیـراً نیـز همایـون محتـاط رییـس اداره ثبـت 
احـوال نفـوس اظهـار داشـت کـه بـه اسـاس 
جـاری  هفتـه  در  جمهـور،  رییـس  هدایـت 
توزیـع شناسـنامه های جدیـد آغاز خواهد شـد 
و ایـن نهـاد تـاش می کنـد در مـدت 6 مـاه به 
500 هـزار تـا یـک میلیون شـهروند افغانسـتان 

شناسـنامه های جدیـد ارائـه کنـد.
در  اففـان  و  »قـوم  واژه   درج  بـا  حالـی  در 
برخـی  کـه  شـده  موافقـت  شناسـنامه های 
در  دو  واژه  ایـن  درج  معتقدنـد  کارشناسـان 
شناسـنامه های الکترونیکـی ممکـن اسـت بـه 
عنـوان ابـزاری برای دامـن زدن به شـکاف های 
قومـی در افغانسـتان مورد اسـتفاده قـرار گیرد . 
امـا با این حـال، دیـروز شـماری از نماینده گان 
گفتنـد کـه تصمیـم کمیتـۀ مختلـط در غیـاب 
شـماری از نماینـدگان صورت گرفتـه و مرعلی 

نمی باشـد. االجـرا 

اعضای کمیته گزینش پیشین:

حاضر به کار دوباره نیستیم
ریاست جمهوری:

گفت وگوها با کمیته گزینش جریان دارد

استجـواب سـه وزیـر 
به دلیـل مصرف نکـردن بودجـه

کمیتۀ مشترک مجلس فرمان تقنینی 
غنی دربارۀ شناسنامه ها را تأیید کرد
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سـرانجام، قـوم یهـود بعـد از قرن هـا آواره گی 
از  امـا  شـدند.  مسـتقل  کشـور  صاحـب 
آنجایی کـه بشـر یـک موجـود ظالم نیز اسـت، 
همیـن مظلومـان تاریـخ خـود ظالـم شـده بـه 
جـان مـردم مظلـوم فلسـطین افتادنـد کـه ۷0 
سـال اسـت مصروف کشـتار بی رحمانـۀ مردم 
فلطیـن هسـتند. دولـت انگلسـتان در همیـن 
خـود  قیمومیـت  بـه  م(   1948 )14مـی  روز 
برضـد فلسـطین پایـان داده، نیروهایـش را از 
فلسـطین خـارج، امـا تجهیـزات و تسـلیحات 

صهیونیسـت  یهودهـای  بـه  را  خـود  نظامـی 
غـرض سـرکوب فلسـطینیان داد. چنـد دقیقـه 
پیـش از اعـام موجودیـت اسـراییل »ترومن« 
به رسـمیت  را  آن  امریـکا،  رییس جمهـور 

شـناخت.
اشـغال  بـرای  اسـراییل  مسـلح  نیروهـای 
کـردن  جـاروب  بـه  فلسـطین  سـرزمین 
آغـاز  قصبـات  و  شـهرها  در  فلسـطینی ها 
کردنـد. مـردم فلسـطین که در 28 سـال تحت 
قیمومیـت انگلیـس هیچ گونه امکانـات دفاعی 
و کمـک بین المللـی بـا خـود نداشـت، مظلوم 
»دیـر  در  بی دفـاع  مـردم  کشـتار  شـد.  واقـع 
یاسـین« و »کفـر قاسـم« آغـاز وحشـت بـرای 
شـان  آبایـی  سـرزمین  از  مسـلمانان  رانـدن 

بـود. نیروهای اسـراییل و سـازمان های مسـلح 
صهیونسـتی در تجاوزات سـال 1948 م حدود 
اسـاس  بـه  شـده  تقسـیم  خـاک  درصـد   ۷8
قطع نامـه »181« )متعلـق بـه فلسـطینیان( را به 
تصـرف خـود در آورده، مسـجد االقصی را نیز 

بـه آتـش کشـیدند.
نخسـین مرحلـۀ آواره گی فلسـطینیان از همین 
سـال 1948 م آغـاز گردیـد از مجمـوع یـک 
در  مقیـم  فلسـطینی  هـزار  نُه صـد  و  میلیـون 
فلسـطین حـدود یک میلیـون آن آواره شـدند. 

دوصـد هـزار به نوار غـزه )قلمـرو مصر( 496 
هـزار بـه اردن، یک صـد هـزار بـه لبنـان، 85 
هـزار به سـوریه و حـدود 20 هزرا بـه مصر و 
عـراق. منـازل و مـزارع شـان به آتش کشـیده 
شـد. در محـات آنهـا احـداث شـهرک های 

یهودی نشـین آغـاز گردیـد.
در سـال 1949م کشـور اسـراییل بـه عضویت 
سـازمان ملـل متحـد درآمـده بـه سـلطۀ خـود 
رسـمیت  نیـز  اشـغالی  سـرزمین های  بـاالی 
بخشـید. سـازمان های فلسـطینی نیـز یکـی پی 
دیگـر تشـکیل و مبارزان را ادامـه دادند. در 28 
مـاه مـی 1964، شـانزده سـال پـس از اشـغال 
در  کـرد.  اعـام  فلسـطین  کنگـرۀ  فلسـطین، 
شـش جـون 196۷م بـاز حمـات برق آسـای 

نیروهـای اسـراییل به کمک امریـکا و انگلیس 
بـاالی سـوریه مصـر اردن و لبنـان آغـاز یافته 
به وسـیلۀ بمبـاران سـاختارهای اصلـی ارتـش 
کشـورهای عـرب را نابـود و نیروهـای پیـادۀ 
شـان را زمین گیـر کـرده، نوار غـزه و صحرای 
از  را  جـوالن  بلندی هـای  مصـر،  از  را  سـینا 
سـوریه، کرانـۀ باختـری رود اردن را از کشـور 
اشـغال  لبنـان  جنـوب  از  را  مناطقـی  و  اردن 
کردنـد، بـه اثـر اخطـار اتحـاد شـوروی  وقت 
حمـات اسـراییل متوقـف شـد. بعـد از ایـن 

تجـاوز، ایـن مناطـق به سـرزمین فلسـطین، و 
قضیـۀ فلسـطین گـره خورد.

در سـال 1982 م مینـا خیـم بیگیـن، نخسـت 
وزیـر اسـبق اسـراییل بـه بهانـۀ کشـه شـدن 
سـفیر اسـراییل در لنـد یک تعرض تمـام عیار 
حفـظ  راه  به نـام  دریایـی  و  زمینـی  هوایـی، 
امنیـت جلیلیـه بـه جنـوب لبنـان انجـام داد، 
هدف اسـراییل و اسـتعمار جهان خـوار نابودی 
تشکیات سـازمان آزادی بخش فلسـطین بود، 
فرماندهـی ایـن حملـه را آریل شـاروف وزیر 
دفـاع اسـراییل بـه عهـده داشـت. شـهر بیرون 
پایتخـت لبنـان نیـز بـه تصـرف اشـالگران و 
اسـراییل در آمـد. }در آن وقـت مقـر سـازمان 
آزادی بخـش فلسـطین در لبنان بـود{ بیگین با 

بی شـرمی تمام الحاق کرانـۀ باختری رود اردن 
و بلندی هـای جـوالن را جـز انفـکاک ناپذیـر 
بیت المقـدس  و  کـرد  اعـام  اسـراییل  خـاک 
پایتخـت  را  اعـام شـده  بین المللـی  )منطقـۀ 
معاهـدات  تمـام  خـاف  و  اعـام  اسـراییل 
بین المللـی، »کنـت« یـا پارلمان اسـراییل آن را 
تصویـب کـرد یعنـی تمام خـاک فلسـطین در 
سـال 1982 بع تصـرف کامل اسـراییل در آمد 
اصـًا کرانـۀ باختـری رود اردن و نـوار غـزه 
در سـال 1948م تحـت مدیریت اداری کشـور 
اردن و مصـر بودنـد یعنـی ایـن دو منطقـه در 
تجـاوز سـال 1948 اسـراییل اشـغال نگردیده 
بودنـد کـه در سـال 196۷ به وسـیلۀ اسـراییل 
اشـغال شـدند. یعنـی در قطع نامـۀ تقسـیم جز 
خـاک فلسـطین نبودنـد. در کنفرانـس مادریـد 
)1991م( کـه بنـام کنفرانـس »زمیـن در برابـر 
صلـح« بـود میـان یاسـر عرفـات و اسـراییل 
اشـغال شـده  امضـا شـد، 20 درصـد خـاک 
از مصـر و اردن را بـه مرحـوم یاسـرعرفات 
وعـده دادند. در حالی که فلسـطینیان در سـال 
1948 م چهـل و شـش درصـد قلمرو تقسـیم 
شـده به وسـیلۀ سـازمان ملـل متحـد را قبـول 

شتند. ندا
در  شـده  داده  وعـده  درصـد   20 همیـن  از 
کنفرانـس مادریـد، صـرف دو درصـد را بـه 
عرفـات دادنـد تـا دولت خـود گردان تشـکیل 
دهـد. برابر اعتراضـات فلسـطینیان گفت: هیچ 
کشـور اسـامی حاضر نشد فلسـطین را یاری 
رسـاند و جـای پای بدهد، من دنبـال این بودم 
تـا یـک وجب زمیـن در داخـل فلسـطین پیدا 
کنـم و مبـارزات خـود را از داخل شـروع کنم 
و مرحلـه بـه مرحلـه فلسـطین را آزاد سـازم. 
)عرفـات و سـازمان آزادی بخـش فلسـطین در 
ایـن سـال ها بعد از تصـرف پایتخـت لبنان در 
سـال 1982 م از لبنـان نیـز بـه الجزایـر رانـده 
شـده، خیلی دور از فلسـطین در تبعید بودند(، 
در سـال 1991م پادشـاه اسـتراحت طلب اردن 
بـه عنوان ُحسـن نیـت به خاطر تشـکیل دولت 
خود گردان فلسـطین کرانـۀ باختری رود اردن 
)منطقۀ ریگه در سـال 196۷ بوسـیلۀ اسـراییل 
اشـغال شـده در تصـرف خودش هـم نبود( به 
دولـت خـود گـردان )شـورای ملـی در تبعید( 
فلسـطین و دولـت مصـر نیـز به خاطـر ُحسـن 
نیـت نـوار غـزه را بـه دولـت خـود گـردان 
دادنـد و دولـت خودگردان غالبـًا در همین دو 
منطقه تشـکیل شـد کـه هـر دو منطقه اشـغال 
شـده از سـوی اسـراییل بوده خبر خاک اصلی 
فلسـطین نیز نبودند. اکنون 26 سـال اسـت که 
مبارزیـن فلسـطین با اسـراییل در همین مناطق 
درگیـر جنگ هـای خونیـن هسـتند، نیروهـای 
همیـن  اسـراییل  دریایـی  و  زمینـی  هوایـی 
مناطـق را بـه خـاک و خـون کشـانده انـد در 
حالـی کـه حتـا جز خـاک اصلی فلسـطین هم 
نیسـتند. یعنـی ُکل خـاک فلسـطین در تصرف 

اشـغالگران اسـراییل است.
از انتفاضـۀ اول فلسـطین کـه از خـزان سـال 
کـه  دوم  انتفاضـۀ  و  گردیـده  آغـاز  م   198۷
کنـون  تـا  شـد  شـروع  م   1999 سـپتامبر  در 
فلسـطینی ها بـه وقفه هـا درگیـر بـا نیروهـای 

هسـتند. اسـراییل 
آن  خواهـان  کـه  دارد  مسـأله  پنـج  فلسـطین 

اسـت:
کـه  بیت المقـدس  شـرقی  بخـش   1-
پایتخـت  بایـد  اسـت  اسـامی  اماکـن  دارای 

باشـد. فلسـطین 

برگشـت 5 میلیون آوارۀ فلسـطین   2-
شـان. وطـن  بـه 

سـرزمین  در  فلسـطین  حاکمیـت   ۳-
تقسـیم شـده در سـال 194۷ باید تأمین شـود 
و منحیـث کشـور کامـًا مسـتقل بـه رسـمیت 
شـهرک های  چیـدن  بـر  و  شـود  شـناخته 

فلسـطین. خـاک  از  یهودی نشـین 
بـه خـود  کنتـرل آب هاسـت کـه   4-
درصـد   ۷0 چـون  بگیـرد.  تعلـق  فلسـطین 
آب بـه کشـور اسـراییل از خـاک فلسـطین و 

می شـود. تأمیـن  جـوالن  بلندی هـای 
هرچند صهیونیسـم یک نهضت نژادپرسـتانه و 
تعصب آمیـز اسـت کـه مانند صهیونیسـت های 
افغانسـتان بـه منظور برقراری و سـلطۀ ظالمانۀ 
قومی و نژادی در سـرزمین فلسـطین تشـکیل 
گردید، مانند سـلطل طالبـان و تمامیت خواهان 
کشـور مـا توانسـته اند، نیـز حمایت اسـتعمار 
و  عـرب  مسـلمانان  امـا  کننـد.  حاکمیـت 
کشـورهای جهان ماننـد، سـران و معامله گران 
ملیت هـای سـاکن اصلـی کشـورها، ذلـت را 
پذیرفتـه در راه تأمیـن عدالـت و اعـادۀ حقوق 
حقـۀ شـان، گامـی شـجاعانه بـر نداشـده اند. 
مسـلمانان سـران و زمام داران آنان در سراسـر 
جهـان به ویـژه امیـران مرتجیـع عـرب عامـل 

اصلـی ادارۀ سـلطۀ یهود هسـتند.
مسـلمانان یـا جمعیـت حـدود دو میلیـاردی 
)بیـش از 21 درصد جمعیت جهان( و داشـتن 
20 درصـد منابـع انـرژی جهـان،  40 درصـد 
صـادرات موادخـام جهـان و برخـوارداری از 
مناطـق مهـم اسـتراتژیک جهـان، ماننـد، تنگۀ 
ُهرمـز، کانـال سـویس، تنگـۀ جبـل الطـارق، 
بـاب المنـدب، کل بحیـرۀ احمـر، کل خلیـج 
بـاب  به ویـژه  دارنـد،  اختیـار  در  را  فـارس 
المنـدب مشـهور بـه »ارض انبیا« که بسـتن آن 
کنتـرل بـه تنگه هـای هفت گانـۀ جهـان اسـت 
و بسـتن آن بـه قطـع شـدن تمام شـاه رگ های 

بـدن اسـتعمار جهانـی منجـر می گـردد.
کشـورهای  فـروش  دیـن  سـران  هـم  آن  بـا 
اسـامی نتوانسـته اند از آبروی جهان اسـامی 
دفـاع کننـد، اسـتعمار از دهـۀ هفتـاد میـادی 
بـا سـران سـازمان های اسـامی و دولت هـای 
یـک  درجـه  دشـمن  شـده  متحـد  اسـامی 
خـود- سوسیالیسـم را نابـود کـرد، بعضی هـا 
از روی کـم دانسـتی می گوینـد: »مـا جهـان را 
یـک قطبـی سـاختیم« حاال همـان امپریالیسـم 
کشـورهای  دیگـر  پـی  یکـی  جهان خـوار 
اسـامی را پایمـال کـرده، افغانسـتان، عـراق، 
سـوریه، مصـر، لیبـا، الجزایـر و یمـن را تبـاه 

. د کر
جـای شرم سـاری این اسـت که همیـن مدعی 
سـعودی  سـران  یعنـی  اسـام،  دم داری  سـر 
تـا  دالـر هزینـه کردنـد  میلیـارد  حـدود سـه 
سـقوط  مصـر  رد  را  مرسـی  اسـامی  رژیـم 
دهنـد. همیـن سـران مرتجـع عـرب بـه ویـژه 
سردم دارشـان، بـه حمایـت امریـکا، انگلیـس 
و اسـراییل در یـک تجـاوز اسـامی بـه خاک 
دالـر  ملیـارد   ۳0 نخسـت  روز   50 در  یمـن، 
خسـارۀ مالـی 5۷00 تـن شـهید، هـزاران تـن 
زخمـی و دو میلیـون مهاجـر برجـا گذاشـت 
کـه هنـوز هـم ایـن جنایـات در برابـر مـردم 
مظلـوم و مسـلمان یمن ادامه دارد، از اسـراییل 
می تـوان  شـکایت  و  گلـه  چـه  نژادپرسـت 

داشـت. 

جنایات صهیونیسم 
جهانی و مقاومت 
مردم فلسطین

بخش دوم و پایانیغالم محمد محمدی-تاریخ نگار

. . یینه. آ یوسف  محمد 
با حرف های گرم
دل رابگو جواب 
مژگان بهم فشار 

ما از کتاب عشق گزیدیم باب عشق 
این شعرهای نغر بمانند یادگار 

ناز تکلف
غزل ناب از آیینه:

از انجمن به خلوت دل ها خرام ما
خاصیتی ست خاصه هر خاص و عام ما

شاید که بعد مرگ رفیقان با وفا
بر خاک راه یار نویسند نام ما

از بام چرخ صبح گهان روی آفتاب
طالع شود به طالع ماه تمام ما

گمگشتگان وادی حیرت نیافتند
در ماورای عالم عنقا مقام ما

آزادگان ز بند تعلق گسسته اند
نتوان فلک به دست گرفتن زمام ما

آیینه وار ساز تکلف نمی بریم

تا سادگیست حرف و بیان و کام ما)نقش قدم ،ص45(
درد مردم و وطن  سیاسی

 ما وطن آوارگان را جای در مهتاب نیست
از وطن واماندگان را خانه جز بر آب نیست

نو به نو ریزد باها بر سر این قوم زار
بی وطن را روی و ره در هیچ بیت و باب نیست

میزبان بی زار و مهمان خوار و ویران خانمان
قـدم  نیسـت)نقش  اسـباب  عالـم  در  مـا  بهـر  پناهـی  سـر 

)12 ،ص
شعر منجمد

یکی از سروده های مشهور آیینه که اورا بلند آوازه کرد:
مرغ گریز پا

با طرز دلبری
نوشد به روزگار

دست دلبران فسون کار گیر شد
پیچید دام هر چه فزون تر گیر شد

آن صید بینوا
افتاد در با

بال و پر فگار 
تا خواست بر جهد که سرا پا اسیر شد

اکنون فتاده ام به کنار ز دهر دور
آرام دنیمه خواب 

اندرجبین تو 
بینم تبسمی 

ای شام تیره فروکش خدای را 
کزچشم حاسدان شود ایمن دوتیره روز

دل از حرارت نفست برگرفت نور 
لب بوسه های بی حساب 

چرخد به دور من 
خود فتنه کهی 

زیبا فرشته یی که بود  شعر منجمد 
دیشب کنار آیینه تا بامداد بود )نقش قدم ،ص(

توصیف طبیعت در یکی از قصاید آیینه:
وقت آن شد که صبا بر در بستان گذرد

نو بهار آید و تشویش زمستان گذرد
خیل مرغان مسافر رسد از راه هوا
دستۀ قو همه با نم نم باران گذرد

بسکه جان داد در اجزای زمین شبنم صبح
خضر گو از هوس چشمه حیوان گذرد
ارغنون زار سود خواجه صفا بار دیگر

باز آیینه از این بیشه غزل خوان گذرد0)نقش قدم،ص۳8(
قصیده به سبک قدیم بهار و شاعر سالخورده

صدا به دره همی پیچید و حیا به شجر
عبیر بیز چمن از شمیم باد  سحر

نوای بلبل و صلصل به شاخ گل همراز
به کنج جوی بنفشه است و یاسمن همسر

بساط سبزه نمایشگه سپهر بلند
عروس سوسن و سنبل را بهار زیور)نقش قدم، 45(

منبع : 
نـو  فرهنگ،»شـعر  رسـالت  الحـق،  شـمس  آریانفـر،     -

25 ص   ،1۳92 کابـل:   ،» درافغانسـتان 
-    آیینـه محمـد یوسـف، نقش قـدم )مجموعه اشـعار(، به 
کوشـش سـید احمـد ضیا خالـی و اسـتاد ادبیـار زرینگر و 

بـه همت اسـتاد محبوبـه حقوقمل.
-    خلیلـی، خلیـل اهلل، دیـوان اشـعار، کوشـش محمد کاظم 
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از یوسـف آیینـه می گوییـم، از نویسـندۀ توانا، شـاعر نوگرا، 
طنزنویـس، ژورنالیسـت و مترجم آزادۀ افغانسـتان.

از مـردی سـخن داریم کـه زنده گی را بامشـقت آغـاز کرد، 
از تحصیات عالـی بازمانـد، با مشـکات غربـت هم آغوش 
گشـت و در غریبـی  جـان باخـت. آری سـخن از یوسـف 
آیینـه اسـت. آیینـه در نخسـتین نـگاه بـا سـه ویژه گـی از 

هم گنانـش تمایـز می یابـد.

نماینـدۀ  شـاید  آیینـه  جوان مـرد:   و  کاکـه  آیینـۀ     -
آخریـن نسـل کاکه هـای کابل باشـد که نـام و کارنامـۀ نابی 
داشـته اند، رادی، عیـاری و جوان مـردی و کاکه گـری سـنت 
جلیـل جامعـه ما و خراسـان کهن اسـت که تـا روزگار آیینه 
نماینده هـای برجسـتۀ از آن هـا در جامعـه پیـدا بـود و تـا 
امـروز نیـز، جرقه هـای جوان مردی بـه گونۀ کم رنـگ اینجا 
و آن جـا تبلـور دارد. آیینه لبـاس ویژه کاکه ها را می پوشـید، 

جوان مـرد و بـا بـذل و بخشـش و فـداکار بـود.

-   شـاعر نوگـرا: آیینـه را یکـی از پیش روان شـعر معاصر 
و یـا پیـش رو شـعر نیمایـی در افغانسـتان می دانند. کسـانی 
چـون اسـتاد خلیلـی و مایل هروی نیـز در این زمینـه آثاری 
دارنـد؛ امـا سـرودۀ آیینه، نو بـودن را با همـه ویژه گی هایش 

می تابد.  بـر 

-   روشـن فکر راسـتین: روشـن فکر بـه معنـای واقعـی 
کلمـه، کسـی اسـت که نبـض تحـوالت زمـان را در می یابد 
و رابطـۀ خـود را بـا تحـوالت و روی دادهـا در راسـتای 
منافـع ملـی و میهـن تبییـن می بخشـد. روشـن فکر راسـتین 
و  نمی کنـد  مـردم  بـه  پشـت  حـاالت،  بحرانی تریـن  در 
صمیمانـه هـر منفعتـی را قربـان منافـع ملت می کنـد. تن به 
ذلـت نمی دهـد، اجیـر نمی شـود. روشـن فکر کسـی اسـت 
کـه رسـالت پیامبـر گونـه دارد و بـه خـود آگاهـی رسـیده 
اسـت. سـیمای آیینـه در پیوند بـا تحوالت چهـار دهۀ اخیر 
افغانسـتان، روشـن فکر راسـتین را بـر می تابـد کـه گام بـه 
گام و لحظـه بـه لحظـه آگاهانـه حرکت داشـته اسـت. آیینه 
بـا نظـام کمونیسـتی همـکاری نمی کنـد، هجـرت می کنـد؛ 
امـا بـه دیارهـای دور بـرای خـود جـا خـوش نمی کنـد. از 
بیـرون مـرز مبـارزه را بـا قلـم و اندیشـه ادامه می دهـد و تا 
آن گاه بـر منافـع  ملـی و دینـی تکیـه دارد کـه جـان به جان 
آفرین می سـپارد. روشـن فکری  چـون او را کـم داریم، فقط 
اسـتاد خلیلـی را می نگریـم کـه امریـکا را رهـا می کنـد و 
روانـۀ مرزهای کشـور می شـود تا بـا همه کهولـت و پیری، 
سـهمی در مبـارزه داشـته باشـد و در تاریـخ و در آینده هـا 
محکـوم ملـت و میهن و آینش نباشـد. در معرفـت از آیینه، 
شـخصیت او را می شـود از دو زاویـه بـه شناسـایی گرفت.
1- شـخصیت فـردی و اجتماعی:  در این شناسـایی، آیینه 
فردی سـت که محمدیوسـف نـام دارد، در سـال 1299 یک 
سـال بعـد از اسـتقال افغانسـتان بـه دنیـا آمده، تبـارش به 
نورزایی هـای قندهار می رسـد. شـامل لیسـه نجـات گردید، 
فقـر دامن گیـرش شـد. پیـش از پایـان آمـوزش مکتـب را 
تـرک کـرد. آلمانی آموخـت و کار را با ترجمـه آغاز کرد به 
وزارت اطاعـات و فرهنـگ به کار گماشـته شـد، مدتی به 
رادیـو افغانسـتان کار کـرد، زمانـی  کارمند روزنامـۀ انیس و 
فرصتـی هـم کارمنـد آژانس اطاعاتی باختر بـود. روزگاری 
را آمـر عمومـی والیات در آمریت سـمعی و بصری بود. در 
شـهرداری کابـل بـه حیث مدیـر عمومـی سـینماها، جراید 
و صحنه هـا کار کـرد، مدیریـت مجلـۀ »اقتصـاد« و مجلـۀ 
»برگ سـبز« را بـه دوش گرفـت، در وزارت زراعـت مدیـر 
اطاعـات و تبلیغـات شـد و مدتـی هم رییـس اطاعات و 
کلتـور در بلـخ بـود. در تمام عمـر ازدواج نکـرد و در تجرد 
بـه سـر بـرد مسـوولیت و تکفـل خواهـر و خواهرزاده هـا 
را تـا آخـر عمـر بـه دوش گرفـت و آنـان را تربیـه کـرد. 
حقـوق،  دانشـکدۀ  رییـس  و  اسـتاد  حقوق مـل  محبوبـه 
یکـی از آن دسـت پروده های اوسـت. کودتـای هفـت ثـور 
در کشـور پیـاده شـد، آیینـه بـا ایـن  رونـد سـازگاری نکرد 
انجمـن  پاکسـتان مهاجـر گردیـد. در آن جـا عضـو  بـه  و 
نویسـنده گان جمعیت اسـامی افغانسـتان شـد و مبـارزه را 
بـا قلـم و شـعر و نوشـته ادامـه داد. در مجلۀ میثـاق خون و 

مجاهـد می نوشـت.
بـا سـقوط رژیـم داکتـر نجیـب اهلل آیینـه بـه وطن برگشـت 
و رییـس اتحادیـۀ ژورنالیسـتان افغانسـتان شـد. طالبـان در 
سـال 1۳۷5 بـر کابل تسـلط یافتنـد و آیینه بـار دیگر مهاجر 
شـد ایـن زمـان آیینه که حـدود ۷6 سـال داشـت و آگاهانه 
اندوه بـار  می نگریسـت،  را  ارزش هـا  مـرگ  و  دسـایس 
و مأیـوس و منـزوی بـود. در مجالـس و محافـل حضـور 
نمی یافـت. شـاید تحمـل آن درد جانـکاه و پرپر شـدن همه 
ارزش هـا، برشـانه ها و پیکـر نحیـف اش سـنگینی می کـرد. 
چنیـن بود کـه در دوم دلو 1۳8۳ برابر بـا 22 جوزای 2002 
جـان به جانان سـپرد. پیکـر او را به کابل انتقـال دادند و در 

شـهدای صالحیـن به خاک سـپرده شـد.
2- شـخصیت علمـی و فرهنگـی آیینه: شـخصیت علمی 
و فرهنگـی آیینـه، سـیمایی را بـر می تابـد کـه شـعر، طنـز، 
نقـد و نـگارش، ترجمـه و ژورنالیسـم را بـا هـم گـره زده 
اسـت. آیینـه کارهـای علمـی و ادبـی را بـا ترجمـه آغازید. 
او با اسـتعداد عالی که داشـت در چند سـال آموزش لیسـه 
نجـات زبـان آلمانـی را آموخـت. ترجمه هـای آیینـه از آثار 

گوتـه، شـیلر، نیکوالس لینا، تورکنف، یوتوتسـکوی روسـی 
و هامسـون نـروژی، روزنه یـی را از نحـوۀ فکر و احسـاس 
دنیـای دیگـر، به افغانسـتان کشـود. آیینـه مطالعـات خودرا 
در زمینـۀ ادب کهـن، فلسـفه و تاریخ کشـور ادامـه داد و در 
پرتـو آن بـه نـگارش کتاب و مقـاالت در عرصه هـای نقد و 

ادب و طنـز پرداخت.
نویسـنده گان  آثـار  ترجمـۀ  کنـار  در  آیینـه  آیینـه:  آثـار 
خارجـی و شـعر، چنـد تألیـف نیـز داشـته اسـت کـه از آن 
شـمار اسـت: »تـار« بوسـتان صفـت، نـوری عشـرت »تار« 
اثـری بـوده کـه مولـف در آن تحـوالت ادبـی را بـه اسـتناد 
گرفتـه  شناسـایی  بـه  اجتماعـی  و  تاریخـی  روی دادهـای 
اسـت. بـا تأسـف نـه از »تـار« چیـزی در دسـت اسـت و 
نـه از دو کتـاب دیگـر، امـا شـماری از مقـاالت آیینـه در 
زمینـه فلکلـور و کاکه گـری و جوان مـردی در مجلـۀ لمـر 
و تعـدادی از مقـاالت او در عرصه هـای فرهنـگ، هنـر و 
نقـد مسـایل سیاسـی و اجتماعـی در مجلـۀ میثـاق خـون، 
جریـدۀ مجاهـد نشـر گردیده اسـت، اکثـر نوشـته های او به 

نـام مسـتعار نشـر گردیـده اسـت. آیینه بـا نام های مسـتعار 
شیشـه، آه، چشـم، تـرازو، نمـک می نوشـته اسـت. 

شـعر آیینـه: آیینـه را شـاعر توانـا و پیـش رو شـعر معاصر 
می داننـد، امـا هیـچ گاه بـه جمـع آوری و نشـر آثـار خـود 
توجـه نداشـته اسـت. در این اواخـر با کوشـش خواهرزادۀ 
اسـتاد محبوبـه حقوق مـل و با همـکاری و زیر ویراسـتاری 
سـیداحمدضیا خالـی و اسـتاد ادبیـار زرینگـر مجموعـۀ از 
شـعرهای آیینـه زیـر عنـوان نقش قدم نشـر گردیده اسـت. 
مضمـون اشـعار آیینـه بیشـتر از همـه مبین حـاالت روحی، 
دردهـای اجتماعـی و سیاسـی جامعـه اسـت، او بـه سـبک 

کاسـیک و بـه اوزان نیمایـی شـعر دارد.

اولین شـاعر نوگرا: در شـمار پیـش روان شـعر معاصر و یا 
شـعر نیمایـی، از اسـتاد نهمـت، ضیا قـاری زاده، رضـا مایل 
هـروی، عبدالحسـین توفیـق و اسـتاد خلیـل اهلل خلیلـی نام 

می برنـد.
شـعر نـو در افغانسـتان از آغـاز قـرن 20 راه یافـت، مـرگ 
امیرعبدالرحمـن سـبب شـد شـمار زیـادی از تبعیدیـان که 
در هنـد، ترکیـه و مصـر و...، نقـاط دیگـر بودنـد به کشـور 
برگردنـد. ایـن شـهروندان افغانسـتان کـه تبعید شـده بودند 
بـا  افغانسـتان  از  بیـرون  در محیـط  آنـان،  و خانواده هـای 
دسـت آورد های نویـن در عرصـۀ علـم و فرهنـگ جهانـی 
آشـنا بودنـد. هم چنـان در عصـر حبیـب اهلل نشـریه های از 
ترکیـه، نشـریه حبل المتیـن از کلکتـه و بهـار از ایـران بـه 
افغانسـتان آمـد. در همیـن روزگار مکتـب حبیبـه )1۳0۳(، 
جریـدۀ سـراج االخبار  1911 بـه فعالیـت آغـاز کـرد. ایـن 
دگرگونی هـا، تحرکـی را در عرصـه شـعر و ادب و آفرینش 
سـبب گردیـد، کسـانی  چـون محمودطـرزی کـه از ترکیـه 
از سـبک  بـه ساده نویسـی و عـدول  بـود، گرایـش  آمـده 

هنـدی را جـاری سـاخت. خواسـتند، شـعر و ادب، دیگـر 
پدیـدۀ کاربـردی باشـد و بـه مسـایل اجتماعی بپـردازد. در 

ایـن راسـتا چنـد نـوآوری صـورت گرفت:
1-   مضامیـن اجتماعی: نخسـتین تاش این بود، شـعر از 
نگاه مضمون نو شـود، شـاعر دیگر به ُگل و روی معشـوق 
توجـه نکند و پیوسـته از احسـاس خود سـخن نیـارد، بلکه 
از دردهـای اجتماعـی، اصـاح اخـاق و مفاسـد اجتماعی 

بگویـد و از کار و تـاش و زنده گـی.
ادب فنـی: نـگاه برخـی در ایـن زمینـه بـود کـه بـا آمـدن 
تخنیـک و صنعـت، شـعر هـم در خدمت آن باشـد و از فن 
صنعـت سـخن گویـد، در ایـن روش شـاعر تاش داشـت 

تـا از موتـر، ریـل، تلگراف، هواپیما و سـایر دسـت آورد در 
شـعر سـتایش کنـد. طـرف دار ایـن نحـوۀ بیـان نامـق کمال 
تـرک بـود که روش خـود  را ادبـی فنی می خوانـد و طرزی 

از آن تقلیـد می کـرد و آن را تبلیـغ می کـرد.
واژه هـای گفتار: شـاعران توجه داشـتند تـا واژه هایی برین 
و نـاب را در شـعر آرنـد، امـا در شـیوۀ نویـن، تکیـه بر این 
بـود کـه بیشـتر از واژه هـای گفتاری اسـتفاده شـود و شـعر 

مردمـی گردد.
تغییـر سـاختار: محمودطـرزی در رونـد ایـن نوآوری هـا، 
تغییراتـی در سـاختار و قالـب نیـز آورد. کوشـش کـرد و 
در شـمار ابیـات ترجیع بنـد تغییـر آرد و یـا در میـان ابیـات 
مثنـوی، مصراعـی را با قافیـه دیگر آرد تا تغییری را نسـبت 

بـه سـاختار قبلـی نشـان دهد.
ترجمـه: تـاش دیگـر در ترجمـه اشـعار و متن هـای ادبی 
از زبان هـای دیگـر بـود. شـعرهای از فرانسـوی، ترکـی و 
انگلیسـی ترجمـه و در سـراج االخبار بـه عنوان شـعر منثور 
نشـر شـد. این کارها، حرکتی  را در نوآوری سـبب شـد، اما 

هیـچ یک نتوانسـت جریانـی را بـه راه اندازد.
بـه  بیـرون  دنیـای  تأثیـرات  هم چنان کـه  نیمایـی:  شـعر 
افغانسـتان رسـیده بـود، تأثیراتـی از ایـران و از شـیوه کـه 
نیمـا یوشـیج بـه راه انداختـه بـود، نیز به افغانسـتان رسـید. 
شـاعرانی در افغانسـتان تاش کردند تا به شـیوه و اسـلوب 
نیمایـی. سـروده هایی را ارایـه کننـد. در این زمینـه کارهای 
اسـتاد خلیـل اهلل خلیلـی ضیاقـاری زاده، رضـا مایـل هـروی 
مایل هـروی  اولین بـار  اسـت.  بحـث  قابـل  یوسـف آیینه  و 
سـروده یی را بیـرون از قالـب کاسـیک در مجلـۀ ژونـدون 

کرد: نشـر 
شبنم است این که شده از رخ گل بوسه طلب

یا عرق کرده گل روی تو از شدت تب
از تب است این که چنین

رخ بر افروخته ای
یا که داری به من سوخته جان

سر پار خاش و غضب
در همین زمان سـرودۀ از اسـتاد خلیلی نشـر شـد کـه بیانی 

بـود نوین:
شب اندر دامن کوه
درختان سبز و انبوه

ستاره روشن و مه در پرتو فشانی
شب عشق و جوانی

بچینم گل برایت
بریزم پیش پایت

حمایل سازمت از الله های ارغوانی
چو یاقوت رمانی

هم زمـان بـا ایـن سـروده ها، یوسـف آیینه نیـز سـروده را به 
نشـر سـپرد کـه قالب نوینـی را نشـان می داد:

می نشیند روی دریا
سبزه ها از خاک رسته

الله ها بیرون زده از کوهساران
باغ و صحرا سرخ و زرد و ارغوانی

ژاله ها مانند مروارید رخشان
قطره ها غلطان به زلف بید مشکین

از نسیم صبح گاهی آب پر چین
درنگـی بر این سـه سـروده نشـان می دهـد که سـروده های 
مابـل هـروی و اسـتاد خلیلـی بـا وجـود زیبایـی و بیان نـو، 
هنـوز کامـًا از قالـب کهـن نبریـده اسـت. در بخشـی از 
سـروده ها تسـاوی طولـی مصراع هـا وجـود دارد و قافیـه 
نظـر گیـر اسـت، امـا آیینـه از آن مرزهـا گذشـته و کامـًا 
بیـان نـوی را ارایـه داشـته اسـت. می شـود ایـن سـروده را 
نخسـتین کـرد  شـعر نیمایـی در افغانسـتان به شـمار آورد. 
آیینـه هم چنان کـه قالـب را نـو سـاخته، سـاده گی بیـان و 
یک دسـت بـودن مضمون را نیز در سراسـر سـروده رعایت 

اسـت. کرده 
آیینـه بعـداً بـا سـروده های چـون منجمـد، ارغـوان، بهـار 
کابـل، وینـوس، می خـواره، حماسـه سـالنگ و...، نـام خود 

را در سـرایش شـعر نـو مسـجل کـرد و بلنـد آوازه شـد.
آیینـه و تصنیـف: آیینه به عنوان شـاعر کاسـیک و نوسـرا، 
تصنیف هـای زیبایـی بـرای هنرمنـدان آفریده اسـت. قدرت 
شـاعرانه بـه او اجـازه مـی داد بـه هـر کمپـوزی، تصنیفـی 
را بیافرینـد بـه ایـن تصنیـف او کـه خانـم رخشـانه زمزمـه 

می کـرد توجـه فرماییـد:
ابرسیه کشیدۀ موی تو

بر روق بلور روی تــو
این هم نمونه هایی از اشعار آیینه

شعر نو و عاشقانه
با مستی نهفته به شرم از کنار خود

لرزان و ترسناک 
دورم نمود و گفت که دیوانه نیستی

آن پنجه های نرم
و این چشم پر عتاب

هر دو ستیزه کار
آوخ که در رواج محبت کتاب عشق

حق را گرفت و داد به خوبان روزگار
امشب مرا ببخش گلی از بهار خود

این آرزوست پاک
ای شمع هشدار که پروانه نیستی...       ادامه صفحه 4
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یینه آ یوسف  محمد 
کاکۀ کابل آخرین  و  نوگرا  نخستین شاعر 
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احمدولـی مسـعود، رییـس عمومـی بنیـاد شـهید مسـعود 
دیـروز در مراسـم افتتاح »بنیاد خیریۀ فرمانـده عبدالمومن« 
گفـت کـه حکومـت فعلـی فاقـد یـک سـند مشـروع و 

قانون منـد اسـت. 
آقـای مسـعود با اشـاره به قانون شـکنی هایی کـه از طرف 
سـران حکومـت صـورت می گیـرد، گفـت: در این کشـور 
عـرف حـرف اول را می زنـد، شـریعت در ردۀ دوم قـرار 

دارد و قانـون از پایین تریـن اهمیـت برخوردار اسـت. 
آقـای مسـعود با اشـاره به کنـار زدن عطا محمد نـور والی 
بلـخ، تصریـح کـرد کـه رهبـری ایـن حکومـِت عرفـی و 
توافقـی دوپـا را در یـک مـوزه کرده تـا به بهــانۀ قانون، با 
چهـرۀ حـق به  جانب و بـا تظاهـر عوام فریبانه، اسـتاد عطا 
محمـد نـور را نـه فقـط بـه عنـوان والـی بلکـه در جایگاه 
بخشـی از ایـن حکومـت توافقـی، حـذف کننـد کـه جای 

تأمل اسـت.
آقای مسـعود با اشـاره به عملی نشـدن توافق نامۀ حکومت 
وحـدت ملی با انتقاد از سـران حکومت می گوید: پرسـش 
اصلـی این اسـت کـه این حکومـت پیش از همـه، تکلیف 
خـود را بـا قانـون روشـن  کند تا بـه عنوان یـک حکومت 

قانونـی، حکم آن مرعی االجـرا گردد.
 او افـزود که توافقنامۀ سیاسـی به عنوان سـند مشـروعیت 
حکومـت دو جنـاح ایتافـی در جریـان دو سـال اول باید 
پیـاده مي شـد تـا پایه هـای یـک دولـت قانونمنـد ایجـاد 

مي گردیـد.
بنیـاد شـهید مسـعود، دولـت  بـاور رییـس عمومـی  بـه 
موجـود از رأس تـا پایـان، در هـر سـه بُعـد حکومـت، 
مجلـس و نهادهـای عدلـی و قضایـی غیـر قانونـی و غیـر 
مشـروع اند و هیـچ جنـاح مؤلفـۀ قانونـی ندارنـد تـا برای 

خـذف جنـاح دیگـر اقـدام کنـد.
آقـای مسـعود تأکیـد می کند: در ملـک خداداد افغانسـتان، 
قانـون  اسـت،  شـده  حکومـت  سـران  پایمـال  قانـون 
پایین تریـن اهمیـت را در این نظام نـدارد و تنها گزینه هایی 
کـه خواسـت  افـراد و اشـخاص اسـت عملـی می شـود.  

آقـای مسـعود بـاور دارد کـه رهبـران حکومـت به شـکل 
عجوالنـه در رابطـه بـه کناره گیـری عطـا محمد نـور والی 
بلـخ تصمیـم گرفته انـد. در حالـی کـه جایـگاه قانونی این 
حکومـت توافقـی هنوز روشـن نیسـت  و تمام ابعـاد این 

نهـاد در بی قانونـی محـض قـرار دارند. 

بـه گفتـۀ او، حکومتـی کـه هنوز سـند مشـروعیت خود را 
نتوانسـته عملـی کنـد و جایـگاه خـود را به اسـاس قانون 
تعریـف کـرده نمی توانـد، چگونـه بـه حذف طـرف  دیگر 

خـود اقـدام می کنـد، ایـن کار قابل تأمل اسـت.
احمـد ولـی مسـعود بـه نیابـت از بنیاد احمدشـاه مسـعود 
بـر روح پرفتـوح فرمانـدۀ عبدالمومـن شـابه و شـهدای 

افغانسـتان دعـا کـرد. 
هم چنـان،  امـراهلل صالـح، رییـس پیشـین ریاسـت عمومی 
امنیـت ملـی، در واکنش به اسـتعفای عطا محمـد نور والی 
بلـخ، در ایـن محفـل می گوید:  هـواداران نور نبایـد از این 

موضـوع نگرانـی و از خس و خاشـاک گله کنند.
آقـای صالـح می گویـد: عطـا محمـد نـور یک شـخصیت 
بـزرگ کوه پیکـر اسـت، اما اگر آن قـدر بزرگ اسـت، پس 
چـرا این قـدر نگـران هسـتیم کـه در نبـود یـک ماموریت 

دولتـی همه چیـز هیـچ می شـود.
رییـس پیشـین امنیـت ملـی،  گفـت کـه بایـد وضـع را تا 
یـک سـال دیگر به گونه یی شـکل دهیـم که بیاینـد در پای 

مـا خـم شـوند کـه برای تـان والیـت می دهیم.
او گفـت اگـر کتلـۀ بادآورده یـی هسـتند، مـا کـه دعـوای 
دیگـر را داریـم کـه هندوکـش در اختیـار ماسـت، پس از 
ایـن خـس و خاشـاک چـرا این قـدر گلـه داریـم؛ هرچند 
هدفـش از کتلـۀ بـادآورده و خـس و خاشـاک را بـه گونۀ 

واضـح بیـان نکرد.
آقـای صالـح یـادآور شـد که هیـچ امـکان نـدارد و با هیچ 
قدرتـی کسـی نمی توانـد تاریخ مـا را حذف کنـد، اما کتلۀ 

مـا از داشـتن یـک  رهبـری واحد رنـج می برد. 
صالـح افـزود که حضور مـا در نصف قـدرت اگر محتوای 
واقعـی نـدارد، روانـی، سیاسـی و بین المللـی دارد و بارها 
مـن از زبـان حلقـات خارجـی شـنیده ام کـه نبـود عبداهلل 
در ایـن سـاختار، نبـود حکومـت اسـت و ایـن واضـح و 

است. آشـکار 
رییـس پیشـین امنیـت ملـی ایـن را هم گفت کـه هر وقت 
از خودخواهی هـای خـود دوری جسـتیم و کل مـا، “منم” 
نگفتـه چتر کان سـاختار و عـزت خـود را پذیرفتیم، غیر 
قابـل حـذف و از یـک نیـروی گله مند و شـکوه گر به یک 

نیـروی تسـخیرکن دسـت گاه قدرت تبدیل می شـویم.
گفتنـی اسـت کـه عبدالمومـن شـابه از فرماندهـان ارشـد 
جهـاد و مقاومـت مردم افغانسـتان دو سـال پیـش از امروز 

به اثـر بیمـاری که داشـت در گذشـت. 

د افغانسـتان د کډوالو او راسـتنېدونکو 

چـارو وزارت د ورکـړل شـویو شـمېرو 

له مخـې، دا وخت نېږدې شـپږ ميلیونه 

افغانـان پـه پنځـو نړیوالو حـوزو کې د 

کډوالـۍ شـپې سـبا کوي.

کـډوايل، هغـه سـتونزه چې لـه څلورو 

افغانـان  شـمېر  ګـڼ  راهیسـې  لسـیزو 

دي. مـخ  وررسه 

دغـه وزارت وايـي، دا وخـت لـه ۵،۶ 

ميلیونـو ډېـر افغانـان پـه پنځـو نړیوالو 

حـوزو کـې د کډوالـۍ سـختې شـپې 

ورخـې تېـروې.

خـو د کډوالـو او راسـتنېدونکو چـارو 

وزیـر سـید حسـین عاملـي بلخي چې 

د دوشـنبې پـه ورځ یـې »د ۲۳۹۶ کال 

کابـل کـې  پـه  مـه«  پـه ۲۷  لینـدۍ  د 

د دسـمرب د میاشـتې د ۱۸مـې نېټـې د 

کډوالـو د نړیوالـې ورځـې په مناسـبت 

یـوې جـوړې شـوې غونډې تـه خربې 

کولـې، وویـل چـې دا وخـت د کډوالو 

ژونـد نسـبتًا لـه مبهـم حالته وتـی دی.

وخـت  دا  لـوری  افغـان  وايـي،  دی 

کوربـه  اکـرو  لـه  کډوالـو  افغـان  د 

هېوادونـو رسه ګـډ تفاهـم او مدیریـت 

دی. رسـېدلی  تـه 

ښاغيل بلخي زیاته کړه:

»مـوږ دا وخـت له پنځه اعشـاریه شـپږ 

بهـر کـډوال  لـه هېـواده  ډېـر  ميلیونـو 

لـرو چـې پـه ټولـه کـې د کډوالـۍ پـه 

پنځـو حـوزو کـې ژونـد کـوي، لـه لـه 

لـه  کـې،  ایـران  پـه  ډېـر  میلیونـو  دوه 

دوه ميلیونـو ډېـر پـه پاکسـتان کـې او 

شـااوخوا دوه ميلیونـه نـور پـه اروپـا، 

اسـیايي  نـورو  او  اسـرالیا  امریـکا، 

دي.« مېشـت  کـې  هېوادونـو 

ملګـرو ملتونـو د ۲۰۰۰م میـادي کال 

راهیسـې چـې پـه نـړی کـې د کډوالـو 

ورسـېده  تـه  درجـې  ریـکارډ  شـمېره 

د  کډوالـو  د  نېټـه  مـه   ۱۸ ډسـمرب  د 

نړیوالـې ورځـې پـه توګه اعـان کړه او 

لـه هغې مـودې راهیسـې هـر کال دغه 

ورځ د نـړۍ پـه بېابېلـو هېوادونـو کې 

ملانځـل کېـږي.

د شـمېرو له مخې، له سـوریې وروسته 

د  چـې  دی  هېـواد  دوهـم  افغانسـتان 

وګـړو ډېـره برخـه یې لـه هېـواده بهر په 

کډوالـۍ کـې ژونـد کوي.

اجرائیـه رئیـس عبداللـه عبداللـه دغـې 

غونـډې تـه وویـل، د افغـان کډوالـو د 

سـتونزو د هـواري پـه هـدف د نړیوالـو 

منـځ  تـر  لـوري  افغـان  او  بنسـټونو 

همغږي ډېره شـوې او د دغې سـتونزې 

بنسـټیز حـل تـه کار کېـږي.

کـه څـه هـم حکومـت کډوالـو تـه د 

او  ورکولـو  برابرولـو، ځمکـو  رسپنـاه 

خـو  کـړې،  ژمنـه  مرسـتو  ګڼـو  نـورو 

ملګـري ملتونـه وايي، افغـان حکومت 

تـه ښـايي چې پـه دې برخه کـې چټک 

او شـفاف اقدامـات وکـړي.

پـه افغانسـتان کـې د ملګـرو ملتونـو د 

ځانګړي اسـتازي مرسـتیال تـويب لنزر 

دغـې غونډې ته وویل، راسـتانه شـوي 

کـډوال پـه کابـل کـې ال د ژونـد مهمو 

اړتیـاوو تـه الرسسـی نـه لري.

ښاغيل لنزر زیاته کړه:

»۱۰ ورځـې مخکـې زه پـه کابـل کې د 

کډوالـو یـوه کمـپ تـه والړم، لـه دوی 

نـه مـو د سـتونزو پوښـتنه وکـړه، ویـي 

ویـل چې ماشـومانو تـه مو ښـوونځي 

تـه د تلـو امکانـات نشـته او ښـوونځي 

نشـته، دا نـو د بخښـنې نـه ده، مـوږ له 

ورتـه  او  کـوو  مرسـته  رسه  حکومـت 

حوصلـه ورکوو چـې پـه دې برخه کې 

ډېـر کارونـه وکـړي.«

تـر دې مخکـې افغانسـتان ته یو شـمېر 

راسـتنو شـویو افغان کډوالو هـم په وار 

وار رسـنیو رسه پـه خـربو کـې د خپلـو 

سـتونزو او وررسه د الزمـو مرسـتو د نه 

کېدو پـه اړه ویـيل دي.

د  چـې  ده  کـې  حـال  داسـې  پـه  دا 

وزارت  چـارو  کډوالـو  د  افغانسـتان 

وايـي، په تېـرو درېیو کلونو کـې له دوه 

ميلیونو زیـات افغان کـډوال بېرته خپل 

هېـواد تـه راسـتانه شـوي او دا لـړۍ ال 

هـم روانـه ده.

لـه دې ټولـو رسه د چارو پـوه میررسدار 

ځـدراڼ وايـي، ډېـری افغانـان د امنیتي 

سـتونزو له کبله د خپل هېواد پرېښـودو 

ته اړ شـوي دي.

دی وايـي، کـه چېرې حکومـت امنیت 

او د بنسـتیزو کارونـو پراختیـا تـه خپـل 

پـام واړوي، تـر ډېـره به دغې سـتونزې 

تـه د هـواري الر مونـدل شـوې وي.

احمد ولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود:

دولت دیگـر مشـروعیت نـدارد
وزارت انرژی و آب:

برای تامین امنیت بندهای 

آب یک کمیته ایجاد کرده  ایم

وزیــر انــرژی و آب افغانســتان می گویــد، در برخــی 
مناطــق هــر بنــد آب دشــمن مشــخص دارد و ایــن وزارت 
ــاد  ــه ایج ــک کمیت ــا ی ــن بنده ــت ای ــن امنی ــر تامی بخاط

کرده اســت.
علــی احمــد عثمانــی می گویــد، کمیتــه اختصاصــی 
امنیــت و مصونیــت بندهــا بــه هــدف جلوگیــری بندهــا از 
تهدیــدات امنیتــی کارش را آغــاز نمــوده و بررســی ها در 

ــت. ــاز شده اس ــز آغ ــا نی ــی بنده ــورد برخ م
جلســه  در  »2۷قــوس1۳96«  دوشــنبه  روز  عثمانــی 
اســتجوابیه چگونگــی مصــرف بودجــه در مجلــس گفــت، 
در برخــی نقــاط کشــور هــر بنــد یــک دشــمن مشــخص 

دارد.
او افزود:

ــد یــک دشــمن  ــا هــر بن »در بعضــی از مناطــق کشــور م
مشــخص دارد مــا فعــا یــک کمیتــه بنــام کمیتــه امنیــت 
ــر  ــه نف ــه س ــن کمیت ــاختیم در ای ــا س ــت بنده و مصونی
ــا از  ــه بنده ــده اند ک ــتخدام ش ــی اس ــن خارج متخصصی
کــدام نقــاط آســیب پذیــر انــد بــه تــک تــک بندهــا ســفر 

ــد ». ــی می کنن ــا را بررس ــرده و بنده ک
آقــای عثمانــی می گویــد، در جریــان چنــد ســال گذشــته 
ــته و  ــه کش ــای وظیف ــگام ایف ــن وزارت هن ــد ای دو کارمن
ــن  ــن زخمــی و شــماری هــم از ســوی مخالفی هشــت ت

ــده اند. ــوده ش ــلح رب مس
ایــن در حالیســت کــه حــدود شــش مــاه قبــل در حملــه 
مخالفیــن مســلح بــر بنــد ســلما در والیــت هــرات حــدود 
10 تــن از نیروهــای امنیتــی کشــته و شــماری دیگــر نیــز 

ــده اند. ــی ش زخم
از ســویی هــم، وزارت داخلــه افغانســتان می گویــد، 
ــای کاری آن وزارت  ــا در اولویت ه ــت بنده ــن امنی تامی
ــن  ــا تامی ــت بنده ــت امنی ــر قیم ــه ه ــته و ب ــرار داش ق

می گــردد.
ــن وزارت روز  ــخنگوی ای ــاون س ــی مع ــرت رحیم نص
ــا  ــت بنده ــن امنی ــت، تامی ــو آزادی گف ــه رادی ــنبه ب دوش
ــده  ــن وزارت گنجانی ــای کاری ای ــا و برنامه ه در طرح ه
شــده و ایــن موضــوع بــه گونــه جــدی تعقیــب می شــود.

او افزود:
ــن  ــت دارد و تامی ــیار اهمی ــا بس ــرای م ــش ب ــن بخ »ای
از  برنامه هــای مــا قــرار دارد و یکــی  امنیــت آن در 
ــای  ــن بنده ــر تامی ــا اســت و بخاط ــای کاری م اولویت ه
ــوان  ــام ت ــتفاده از تم ــا اس ــتان ب ــر افغانس ــرق در سراس ب
ــه درســت تامیــن  ــا امنیــت آن بگون خــود کار می گیــرم ت

ــردد«. گ
شــماری اعضــای مجلــس انتقــاد کردنــد کــه ایــن وزارت 
ــه  ــته بودج ــت کاری نتوانس ــودن ظرفی ــن ب ــر پایی بخاط

ــد. ــه درســت مصــرف نمای ــه گون انکشــافی اش را ب
ــن وزارت د  ــای ای ــد، کاره ــرژی و آب می گوی ــر ان وزی
ــی رود و  ــش م ــی پی ــه خوب ــا ســال گذشــته ب رمقایســه ب
ــد  ــار درص ــصت و چه ــال 1۳96 ش ــن وزارت در س ای

بودجــه انکشــافی اش را مصــرف کرده اســت.

ابوبکر صدیق

بلخي: 

نېږدې ۶ ميلیونه افغانان په ۵ نړیوالو 

حوزو کې د کډوالۍ ژوند کوي

حکومتــی كــه هنــوز ســند مشــروعیت خــود را نتوانســته عملــی كنــد و جایــگاه خــود را 
بــه اســاس قانــون تعریــف كــرده نمی توانــد، چگونــه بــه حــذف طــرف  دیگــر خــود اقــدام 

می كنــد، ایــن كار قابــل تأمــل اســت.

ACKU
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اشـاره: عبـداهلل حبیب زی، یک ونیم سـال پیش بـه عنوان 
سرپرسـت شـهرداری کابل معرفی شـد. به گفتۀ خودش، 
میـراث ناجـور و نابه سـامانی برایـش سـپرده شـد اما با 
برنامه هـای جدیـد و متفـاوت، تـاش دارد تـا پروژه هـا 
و برنامه هـای بیشـتری بـرای شـهر کابـل طراحـی کنـد 
و ایـن شـهر را بـرای زنده گـی کـردن آمـاده سـازد. به 
تازه گـی هم مسـوولیت ترافیک شـهر به این اداره سـپرده 
شـده اسـت. بربنیـاد برنامه هـای جدید شـهرداری کابل، 
بخش هـای زیـادی از کابـل یا از نو سـاخته می شـوند و 

یـا دوباره سـازی می شـوند.
بـرای دانسـتن برنامه هـای جدید و شـکایت شـهروندان 
آقـای  بـا  از عملکـرد شـهرداری کابـل، گفت وگویـی 
را  آن  نخسـت  بخـش  کـه  داده ایـم  انجـام  حبیـب زی 

نیـد: می خوا

و  از شـهرداری  تعریـف یک سـان  کابـل  *شـهروندان 
کارهـای ایـن نهـاد ندارنـد، تعریـف و کارهـای اصلی 
چهـرۀ  چـه  می خواهیـد  شـما  و  چیسـت  شـهرداری 

متفاوتـی از کارهـای ایـن نهـاد را ارایـه کنیـد؟
شـهرداری نهاد غیر دولتی اسـت. مواد قانون اساسـی کشـور 
می گویـد کـه این نهـاد کامًا مسـتقل اسـت. عوایـد را خود 
شـهرداری باید گـردآوری کند و برای مـردم عرضۀ خدمات 
داشـته باشـد. مسـووالن شـهرداری انتصابـی نیسـتند و باید 
انتخـاب شـوند تـا در برابر شـهروندان احسـاس مسـوولیت 

باشند. بیشتر داشـته 
خدماتـی را کـه شـهرداری ارایـه می کنـد، شـامل احـداث 
تأسیسـات  و  پارک هـا  کانال هـا،  ترانسـپورتی،  زیربناهـای 
فاتحه خوانـی،  سـالون های  همچـون  دیگـر  عام المنفعـۀ 
مسـاجد و...، می باشـد. عرضـۀ خدمـات ترافیکـی، صـدور 
مجوز سـاختمان، کنترل سـاختمان ها نیز شـامل لست عرضۀ 
خدمـات اسـت تا بربنیـاد معیارهای شـهری سـاختمان ها بنا 
یابنـد. صـدور جواز اصنـاف، کنترل مارکیت هـا و پاک کاری 

شـهر، از وظایـف عمـدۀ ایـن نهـاد می باشـد.

*مـورد دیگـر هـم تداخـل وظیفه یـی میـان خدماتی که 
شـهرداری کابـل انجـام می دهـد بـا برخـی از نهادهـا و 
وزارت خانه هـا اسـت، وزارت های شهرسـازی و مسـکن 
و ترانسـپورت هـم بخشـی از ایـن خدمـات را عرضـه 
می دارنـد، حـاال چقـدر ایـن تداخـل وظیفه یـی از میان 
برداشـته شـده و میـزان هم آهنگـی میـان شـما و ایـن 

وزارت خانه هـا چگونـه اسـت؟
سـطح همـکاری میـان مـا و نهادهایـی کـه عرضـۀ خدمات 
هم سـان را دارنـد، در بهتریـن حالـت آن قـرار دارد. گرچـه 
تاهنـوز هـم نیاز اسـت کـه ایـن همکاری هـا بهتر شـود، اما 
در مقایسـه بـا گذشـته ایـن همکاری ها خیلی خوب اسـت. 
بـا وزارت شـهرداری تداخل زیاد وجود داشـت کـه حاال به 
حداقـل آن رسـیده اسـت، قرار اسـت قانون »شـهر سـازی« 
نهایـی شـود و بـر اسـاس مـواد ایـن قانـون، تمـام تداخـل 
هـم، روحیـۀ  از طرفـی  می شـود.  برداشـته  میـان  از  کاری 
وزارت  و  نهاد-شـهرداری  دو  هـر  میـان  خدمت گـزاری 

شهرسـازی- و نهادهـای مرتبـط دیگـر، وجـود دارد. 
رهبـری حکومت نسـبت به ملحوظات سیاسـی به چگونگی 
خدمـات به شـهروندان بیشـتر ارزش قابل اسـت، هـر اداری 
که توانایی انجام خدمت بیشـتر را داشـته باشـد، در اولویت 
قـرار می گیـرد. تمـام ادارات شـهری بـه این متوجه شـده اند 
کـه زمانـی می تواننـد خـوب خدمت کـه با هم دگـر تفاهم و 
همکاری داشـته باشـند، ایـن موضوع تا حدودی حل شـده، 
ولـی تـا هنوز هـم نیازمنـد اصاحات هسـتیم، نیاز اسـت تا 
ایـن اصاحات توسـط سیسـتم به میـان آید و قانونی شـود.

مـا در حال بررسـی قانون شـهرداری هم هسـتیم. یک گروه 
ورزیـدۀ بین المللـی روی این قانـون کار می کننـد، این گروه 
بـا بررسـی تمامی قوانین شـهرداری های دنیا نکتـه نظرات و 
پیشـنهادات خـود را بـرای بازبینی و اصاح ایـن قانون ارایه 

می دارنـد تـا از آن میان بهترین انتخاب شـود.

*کارشـیوه ها، مقـررات و قوانیـن موجود تا چـه میزانی 
همـکار تطبیـق برنامه های تـان اسـت و چقدر این اسـناد 

نیـاز به بازنگـری دارند؟
تقریبـاً همـۀ قوانیـن و مقـررات موجـود نیـاز بـه بازنگـری 
دارنـد. در زمـان حکومـت وحـدت ملـی بخـش زیـادی از 
قوانیـن بازنگـری و تصویـب شـده انـد. قانون شـهر سـازی 
نهایـی شـده و قانـون زمیـن داری بـه تصویـب شـده، قانون 
اسـتماک تصویب شـده، قانون شـهرداری ها زیر کار اسـت. 
مقـررات جلوگیـری از تخلفـات و هم چنـان قانـون ترافیک 

زیر کار اسـت.
امـروزی  نیازهـای  جواب گـوی  مقـررات  و  قوانیـن  ایـن 
نبودنـد و بـه همین اساسـات تعدیـات و تغییـرات فراوانی 
در آنهـا بـه میان آمد، تاش می شـود تـا تمامی مـواد قوانین 

و مقـررات جواب گـوی نیازهـای امـروز باشـد.

*یکـی از انتقادهـای وارد بـه عملکرد شـهرداری کابل، 
وجـود فسـاد بی رویـه در این نهاد اسـت، بـرای از میان 
برداشـتن فسـاد در شـهرداری کابـل چـه کارهایـی را 

داده اید؟ انجـام 
زمانـی کـه به شـهرداری کابـل آمدیـم، چندین اسـتراتژی را 

بـرای از میان برداشـتن فسـاد تعقیـب کردیم. اسـتراتژی اول 
تحـت پیگـرد قـرار دادن مظنونـان فسـاد بـود. شـمار زیادی 
از کسـانی کـه مظنـون به فسـاد بودند یا دسـتگیر شـدند، به 
نهادهـای عدلـی قضایی معرفی شـدند، ممنوع خـروج اعام 

شـده اند و تحـت پیگـرد قانونی قـرار گرفتند. 
بخـش دیگـر اسـتراتژی ما برای مبارزه با فسـاد، سـپردن کار 
بـه اهـل آن بـود. جوانـان زیـادی را که شایسـته گی داشـتند 
روی کار آوردیـم و تـا حـدی در رهبـری شـهرداری کابـل 
تغییـرات بـه میـان آمـد. ایـن تغییـرات در حـد معیینـان و 
رییسـان نواحـی بودنـد و ایـن روند تـا هنوز هم ادامـه دارد. 
کسـانی کـه متهـم بـه فسـاد بودنـد را بی درنگ سـبک دوش 
پیشـه  فسـاد  چهره هـای  از  شـماری  مـاه  هـر  و  کـرده ام 

می شـوند.  سـبک دوش 
اسـتراتژی سـوم ما بـرای مبارزه با فسـاد اداری، ساده سـازی 
در  کاری  پروسـه های  اکثـر  اسـت.  کاری  پروسـه های 
شـهرداری کابـل بـه گونـۀ بـود کـه  مراجعیـن را ناگزیـر 
بـه پرداخـت رشـوه می کـرد. به عنـوان نمونـه، بـرای کاری 
کـه شـاید پنج امضـا نیاز میبـود قصـداً پنجاه-شـصت امضا 
می شـد و هـر امضـا بـه معنـای شانسـی بـرای فسـاد بـود. 
مـا ایـن راه را کوتـاه سـاختیم. گزارش هـای وجـود داشـت 
کـه اگـر کسـی جـواز سـاختمانی می گرفـت لک هـا دالـر را 
پرداخـت می کردنـد. پروسـه یی کـه ماه هـای زیـادی را در 
بـر می گرفـت، امـروزه در چنـد روز محـدود بـه سـرانجام 

می رسـد.
بخش دیگـر این اصاحات الکترونیک سـازی اسـت، تاش 
می شـود کـه از مرجـع واحـد کار انجام شـود، با اسـتفاده از 

تکنالـوژی تـاش کرده ایم که راه ها آسـان شـود.
کار سـوم مـا ذهنیت سـازی بـوده اسـت. پیـام دادیـم کـه 
فسـاد بـد بدبختـی به بـار مـی آورد، ایـن پدیده گنـاه و جرم 
اسـت. کسـانی که فسـاد انجـام دهند بـه پنجۀ قانون سـپرده 
می شـوند. ایـن کارهـا مـا را در زمینۀ مبـارزه با فسـاد فراوان 

کمـک کرده اسـت.

*یکـی از چالش های موجود در ادارات دولتی افغانسـتان 
و بویـژه شـهرداری کابل وجود تورم تشـکیاتی اسـت، 
ایـن تـورم چقـدر مانـع عملـی کـردن برنامه های تـان 

شـده و بـرای زدودن این مشـکل چـه کارهـای را انجام 
داده اید؟

سـاختار یکـی از چالش هـای عمدۀ شـهرداری کابل اسـت، 
مـا در صـددِ اصـاح ایـن سـاختار هسـتیم. بخش هـای از 
ایـن سـاختارها اصـاح شـده و بخش هـای دیگـر آن در 
سـال های بعد اصاح خواهند شـد. سـاختارهای تشـکیاتی 
بایـد مطابـق بـه نیازمنـدی باشـد، مشـکلی کـه در سـاختار 
تشـکیاتی بـود سـبب ُکنـد شـدن کارهـا می شـد. هشـتاد 
درصـد بودیجـۀ انکشـافی مـا بایـد در بخـش جاده سـازی 
مصـرف شـود، اما تشـکیلی که در ایـن زمینه در نظـر گرفته 
شـده بود، بیسـت درصد تشـکیلی بـود که بـاالی برنامه های 
سـاخت و سـاز اختصـاص یافتـه بود. بیسـت درصـد تیمی 
کـه بایـد بودیجـۀ انکشـافی را مصـرف می کردنـد در کاری 
مصـروف بودنـد کـه هشـتاد درصـد ُکِل بودیجـه را در بـر 

می گرفـت، ایـن روش مطلـق اشـتباه بـود.
مشـکل دیگـر در روش گزارش دهـی بـود. تمـام نواحـی 
مجبـور بودنـد تـا گزارش هـای کاری خـود را مسـتقیم بـه 
شـهردار بسـپارند کـه ما این مسـیر را کوتـاه کـرده و به پنج 
زون تقسـیم کرده ایـم. بیسـت و دو ناحیـۀ موجـود میان این 
زون هـا تقسـیم می شـود کـه در رأس زون ها کسـی به عنوان 
مسـوول گماشـته شـده و این مسـووالن به شـهردار گزارش 

می دهنـد. 
در سـاختارهای دیگـر هـم بازنگـری می کنیـم. نیاز اسـت تا 
ایـن اصاحـات تدریجی به میـان آید و اگر تدریجی نباشـد 

نتیجۀ برعکـس خواهد داد.

*وقتـی کارهـای انجـام داده و برای بهتر شـدن کابل هم 
برنامه هـای روی دسـت، چرا شـهروندان بخشـی از کابل 
بـه شـما »شـرم نامه« دادند و شـما را متهم به کـم کاری 
کردنـد؟ همچنان شـماری از وکیان گـذر از کارهای تان 
ناراضـی و در نامه یـی گفتـه اند که شـما با آنان مشـوره 

 . نمی کنید
آنانـی کـه به مـن شـرم نامه داده اند، کسـانی اند کـه احتماالً 
از طـرف کسـانی حمایـت می شـوند. یکـی از چالش هـای 
معمـول در تمـام جهـان ایـن اسـت کـه زمانـی کـه برنامـۀ 
مبـارزه بـا فسـاد آغـاز می شـود و کسـی کـه ایـن برنامـه را 

آغـاز می کند، کسـی کـه بیشـترین حمله را متحمل می شـود 
صـورت  کارهایـش  راه  فـرا  زیـادی  سـنگ اندازی ها  و 
می گیـرد. پروسـۀ اصاحـات حتـا برای کسـانی کـه متهم به 
فسـا هم نیسـتند، برای شـان سـنگین و ناخوش آیند اسـت. 
مـردم عـادت نمی کننـد و نگرانی هـای مبنـی بـر ایـن کـه 
وظیفـه و منافـع خـود را از دسـت ندهـم، بـه میـان می آید. 
برخـی از کسـانی هسـتند کـه بـا اجـرای این اصاحـات به 
عوایدشـان زیـان رسـیده اسـت. بـه عنـوان نمونـه، صـدور 
جـواز بـرای سـاخت و سـازهای غیـر قانونـی بنـد اسـت، 
برخـی حلقاتـی بودنـد کـه از همیـن راه صدهـا هـزار دالـر 
بـه دسـت می آوردنـد، همیـن حلقـات از هـر راهـی تاش 
می کننـد تـا مانـع ایـن اصاحـات و ناکامـی ایـن پروسـه 

. ند شو
در ناحیـه سـیزده شـمار محـدودی ایـن شـرم نامه را دادند و 
آنـان هم نـاآگاه از این بودند که شـهرداری کابـل پروژه های 
انکشـافی غـرب کابل را آغاز کرده اسـت. سـه پروژۀ بسـیار 
مهـم مـا در این بخش کابـل جریـان دارد، پروژه هـای دیگر 
هـم زیر پـان اسـت و بودیجه های آنان تأمین شـده اسـت. 
بـا نظـارت  ایـن پروژه هـا خـود شـهروندان غـرب کابـل 

وکیـان گـذر و نماینـده گان مجلـس انتخـاب کرده اند.
در کنـار ایـن، بـا تمامـی وکیـان گـذر هـر هفتـه نشسـت 
داریـم، امـا برخی هـا را کسـانی از شـهرداری کابـل فاصلـه 
داده انـد. کسـانی که ایـن شـکایت را کرده اند شـمار محدود 

انـد و مـا ایـن نشسـت ها را بیشـتر می سـازیم. 

*بـه تازه گـی »دیدبـان شـفافیت افغانسـتان« گزارشـی 
از میـزان رضایـت شـهروندان از عملکـرد نُه شـهرداری 
افغانسـتان را نشـر کـرد کـه کابـل مقـام هشـتم را بـه 
دسـت آورد. وقتی ایـن همه کار جریان دارد و شـما هم 
برنامه هـای بـرای به سـازی ایـن شـهر دارید، چـرا مقام 

هشـتم را بـه دسـت آوردید؟
چنـد نکتـه در ایـن مـورد قابـل بحـث اسـت. اول ایـن کـه 
مقایسـۀ شـهر کابـل بـا والیـات از لحـاظ درجه بنـدی کار 
درسـتی نیسـت. بـه ایـن دلیـل: اول توقـع مـردم کابـل از 
شـهرداری تـا انتظـار مردمـان بخش هـای دیگـر افغانسـتان 

متفـاوت اسـت. 
دوم، عمق مشـکات اسـت. چالش هایی که در کابل اسـت، 
سیسـتم مافیایـی و محیـط سیاسـِی کـه در ایـن شـهر فعـال 
اسـت، کار را نسـبت به والیات دیگر مشـکل سـاخته است. 
مداخاتـی کـه در رونـد کارهـای شـهرداری کابـل موجـود 
اسـت در هیـچ شـهرداری دیگـری نیسـت. بخش زیـادی از 
سیاسـت مداران در کابـل جمـع شـده و عاقـه دارنـد در هر 
مسـأله شـریک باشـند و عاقه مندی آنان در بسـا موارد مانع 

پیشـرفت برنامه هـا و کارهـای ما می شـود. 
پژوهـش ایـن نهـاد در ماه هـای جـون و جـوالی آغاز شـده 
بـود، دقیـق زمانـی کـه تـازه بخشـی از برنامه هـای مـا آغاز 
می شـد و شـهروندان تنها روند قـرارداد آنها را دیـده بودند، 
از عملیاتـی شـدن و تأثیـر ایـن برنامه هـا در زنده گی شـان 
آگاه نبودنـد. آنـان چگونـه می تواننـد ابـراز رضایـت داشـته 
باشـند وقتـی برنامه یـی عملـی نشـده باشـد؟ خـوب کـه 
ایـن پژوهـش در فرصت هـای پـس از عقـد قـراردارد ایـن 
پروژه هـا و آغـاز کار آنـان انجـام می شـد. در ایـن صـورت، 
میـزان رسـانش خدمـات و رضایـت مـردم هم بلنـد می بود. 
در شـش ماهـی کـه فرایند ایـن تحقیق به سـرانجام رسـیده 
مـا عرضـۀ خدمات بیشـتری انجام داده ایـم. ما برنامـه داریم 
تـا هر سـال چهرۀ شـهر کابـل را تغییـر دهیم. بـاور دارم که 
نتیجـۀ تحقیق در سـال آینـده تغییرات زیادی خواهد داشـت 

و میـزان رضایـت مـردم بیشـتر خواهد شـد.

*بخشـی از اسـنادی که در شـبکه های پخش شـده نشان 
می دهـد که شـما برخـی از کسـانی را با معاشـات بلند، 
سـلیقه یی و قومـی گزینـش کرده ایـد، آیـا ایـن مـورد 

چقـدر واقعیت دارد؟
ایـن مـورد را کامـًا رد می کنـم. هیچ گونـه اساسـی نـدارد 
بـر  اثـر عقده هـای شـخصی برخـی حلقـات اسـت.  از  و 
بنیـاد قانـون شـهردار اجـازۀ اسـتخدام را دارد، حتـا یـک 
گـروه ده نفـری کـه در آغـاز بـا مـن آمـده بودنـد، انتخـاب 
نکـردم و مجموعـۀ اسـناد را بـه ریاسـت جمهوری بـردم و 
آنـان از میـان اسـناد چهره هـای را انتخـاب کردند و کسـانی 
کـه شایسـته گی داشـتند اسـتخدام شـدند و در ایـن زمینـه 
هیچ گونـه سـلیقه یی دخیـل نبوده اسـت. بـرای نخسـتین بار 
کارشـیوۀ اسـتخدام را بسـیار شفاف سـاختیم و بست ها همه 
بـه اعـان گذاشـته می شـوند و کمیته هـا چهره های شایسـته 
را اسـتخدام کرده انـد. کسـانی کـه اسـتخدام شـده ، کدرهای 
ورزیده انـد و در هـر جایی که مسـوولیتی برای شـان سـپرده 
شـده، تغییـرات چشـم گیری در عرضـۀ خدمـات بـه میـان 

اسـت.  آمده 
چهره هـای جدیـد عرضـۀ خدمـات را بیشـتر و مصـارف را 

کمتـر سـاخته اند. 
نگاه هـای قومـی به هیـچ عنوان در اسـتخدام ها نقـش ندارد 
و اکثریـت کسـانی کـه گماشـته شـده از اثـر شایسـته گی و 

درایت شـان بوده اسـت.

رسپرست شهرداری کابل:

بـرای بهتـر شـدن کـابل
 کــار  می کنــم!

گفت وگو كننده: هارون مجیدی///////////////////////////// بخش دوم
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بوزیـد«  »سـیدی  شـهر  در  معترضـان 
تونـس بـه مناسـبت هفتمیـن سـالروز 
آغـاز قیام هـای موسـوم بـه بهـار عربی 
دوره گـرد  یـک  شـدن  کشـته  بـا  کـه 
خیابانـی جرقـه خـورد، بـه خیابان هـا 

آمدنـد.
بـه گـزارش خبرگزاری فرانسـه، محمد 
بـن بوعزیزی، دسـتفروش تونسـی بود 
کـه در 1۷ دسـمبر 2010 در اعتـراض 

تحقیـری  و  کاالهایـش  توقیـف  بـه 
بـه  شـهرداری  زن  مأمـور  یـک  کـه 
او روا داشـته بـود خـود را در مقابـل 
سـاختمان شـهرداری بـه آتـش کشـید. 
انقابـی  آغازگـر  بوعزیـزی  اقـدام 
در تونـس شـد کـه بـه حکومـت 2۳ 
سـاله زین العابدیـن بـن علـی بـر ایـن 
پایـان بخشـید. پـس از آن کـه  کشـور 
توانسـت  بوعزیـزی  خودسـوزی 

علـی  بـن  حکومـت  سـرنگونی  بـه 
بینجامـد، چندیـن مـرد دیگر در سـایر 
کشـورهای عربـی چون مصـر، الجزایر 
و موریتانـی نیـز بـه تقلیـد از بوعزیزی 

بـه خودسـوزی دسـت زدنـد.
بیـکار و فعـاالن  تظاهـرات معترضـان 
تونسـی خشـمگین از بیـکاری و عـدم 
موجـب  شـغلی  فرصت هـای  وجـود 
شـده تـا تنش هـا بـه شـدت افزایـش 
یافتـه و شـهر سـیدی بوزیـد همچنـان 
گرفتـار بمانـد. حـدود 40 عضـو گروه 
افراطـی حزب التحریـر بـه جـرم تاش 
بـرای برگـزاری راهپیمایی غیـر قانونی 
مقام هـا  علیـه  بنرهایـی  افراشـتن  و 

بازداشـت شـدند.   
عصـر شـنبه نیروهـای امنیتـی تونـس 
اشـک آور  گاز  از  معترضـان  علیـه 
اسـتفاده کردنـد چـرا کـه آنهـا برخـی 
از مسـیرهای تـردد را بـا تایـر مسـدود 
کرده بودند. یکشـنبه مراسـمی رسـمی 
امـا  بـه همیـن مناسـبت برگـزار شـد 
سـازمان دهندگان اعتراضـات معتقدنـد 
کـه مقام هـا بـرای بـی اهمیـت جلـوه 
دادن ایـن روز در تاریـخ اخیـر تونـس 

می کننـد. تـاش 

خبرگـزاری رویتـرز بـه نقـل از منابـع 
دیپلماتیـک گـزارش داد، بالـغ بـر 12 
تن از سـفرای کشـورهای عربی، دولت 
نگرفتـن  پیـش  در  دلیـل  بـه  را  هنـد 
منظـور محکـوم  بـه  موضعـی شـفاف 
در  آمریـکا  جانبـه  یـک  اقـدام  کـردن 
بـه رسـمیت شـناختن شـهر قـدس بـه 
صهیونیسـتی  رژیـم  پایتخـت  عنـوان 
بازخواسـت کـرده و مـورد انتقـاد قرار 

داده انـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، ایـن 
در حالی اسـت که کشـورهای سراسـر 
فرانسـه  کشـور  دو  حتـی  و  جهـان 
آمریـکا  هم پیمـان  کـه  انگلیـس  و 
ترامـپ،  دونالـد  تصمیـم  از  هسـتند 
رئیس جمهـور آمریـکا در بـه رسـمیت 
پایتخـت  عنـوان  بـه  قـدس  شـناختن 
اسـرائیل و اعـام طرح انتقال سـفارت 
قـدس  شـهر  بـه  تل آویـو  از  آمریـکا 

کردنـد. انتقـاد 
بـا ایـن حـال وزارت خارجـه هنـد در 
یـک بیانیـه کوتاه و مبهـم گفت: موضع 
هرگونـه  از  مسـتقل  و  منسـجم  هنـد 

اسـت. طرف سـوم 

ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن بیانیـه 
مبهـم هیچ اشـاره ای به مناقشـه مربوط 
بـه شـهر قـدس نکـرده و بسـیاری در 
داخـل هنـد از دولـت این کشـور انتقاد 
کـرده و ایـن بیانیـه را ناکافـی، مبهـم و 

ضـد فلسـطینی خواندنـد.
منبـع  یـک  و  دیپلماتیـک  منبـع  یـک 
دولتـی در هنـد گفتنـد: چنـد روز پیش 
فرسـتادگان چنـد کشـور عربـی شـامل 
شـهر  در  کویـت  و  مصـر  عربسـتان، 
دهلـی نـو بـا ام . جی .اکبـر از مقام هـای 
کردنـد  دیـدار  هنـد  خارجـه  وزارت 
تـا دولـت هنـد را در جریـان نشسـت 
اتحادیـه عـرب در تاریـخ 9 دسـامبر به 
هـدف محکـوم کـردن تصمیـم آمریکا 

دهند. قـرار 
ایـن منابـع گفتنـد کـه ایـن فرسـتاده ها 
خواهـان یـک پاسـخ صریـح از سـوی 
هنـد بودنـد اما اکبـر هیـچ تضمینی در 
ایـن بـاره بـه آنهـا نـداد و یـک منبـع 
هنـدی گفـت که دولـت هنـد برنامه ای 
بیشـتر دربـاره شـهر  بیانیه هـای  بـرای 

نـدارد. قدس 
ایـن منبـع خاطر نشـان کـرد: اکبر هیچ 

قولـی بـه مـا نداد. ایـن در حالی اسـت 
کـه هنـد یکـی از اولیـن و صریح ترین 
زمـان  در  فلسـطین  آرمـان  حامیـان 
رهبـری اش بـر سـازمان جنبـش عـدم 
تعهـد بـود امـا در عیـن حال به شـکل 
محرمانـه روابـط بـا اسـرائیل را دنبـال 

می کـرد.
بـا این حـال در دولـت نارنـدرا مودی، 
نخسـت وزیـر فعلـی دهلـی نـو وارد 
یـک رابطـه بازتر با اسـرائیل شـده و از 
تقویـت روابـط نظامـی دو طـرف پرده 

است. برداشـته 
هنـدو  ائتـاف حاکـم  عیـن حـال  در 
مذهـب نارنـدرا مودی معتقد اسـت که 
اسـرائیل و هنـد در جنـگ مشـترک بـا 
شـبه نظامیان افـراط گـر پیونـد دارنـد.

مـودی در ماه جـوالی تبدیل بـه اولین 
نخسـت وزیـر تاریـخ هند شـد کـه به 
اسـرائیل سـفر کـرده اسـت و در ایـن 
سـفر حتـی بـه شـهر رام اهلل کـه مقـر 
تشـکیات خودگـردان فلسـطین در آن 

قـرار دارد نرفـت.
در عیـن حـال هنـد طـی چندیـن دهه 
ضمـن حمایـت از تشـکیل یک کشـور 
فلسـطینی همـواره اشـاره  بـه پایتختـی 
قـدس شـرقی به عنوان پایتخت کشـور 

داشت. فلسـطین 
منابـع  ایـن  از  یکـی  گفتـه  براسـاس 
سـومالی  مصـر،  عربسـتان،   سـفرای 
خودگـردان  تشـکیات  فرسـتاده  و 
فلسـطین طـی نشسـت چنـد روز پیش 
صحبـت کردنـد و عـاوه بـر حضـور 
بیش از 10 تن از فرسـتادگان کشـورها، 
کاردارهـای چندین کشـور دیگر منطقه 

نیـز حضـور داشـتند.
آنیـل تریگویانات، سـفیر سـابق هند در 
اردن گفـت: آنها انتظار بیشـتری از هند 
بـرای محکـوم کردن اسـرائیل و آمریکا 
داشـتند امـا آیـا واقعا اضافه شـدن یک 
ایـن محکومیت هـا  بـه  صـدای دیگـر 

فـرق زیـادی ایجـاد می کند؟

مقیـم  روهینجایـی  پناهجویـان 
بنـگادش می گوینـد، بعـد از وقـوع 
علیه شـان،  ظالمانـه  سـرکوب های 
بـه  کـه  ندارنـد  چیـزی  هیـچ  دیگـر 

بازگردنـد. میانمـار  بـه  آن  خاطـر 
آناتولـی،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
مسـلمانان روهینجـا که پـس از وقوع 
سـرکوب هایی گسـترده در میانمـار به 
بنـگادش فرار کـرده و آنجـا پناهنده 
بـه  بازگشـت  می گوینـد،  شـده اند 
میانمـار ترسـناک و حتـی غیرممکـن 
اسـت. از 25 اگسـت نزدیـک به 650 
هـزار مسـلمانان روهینجـا با گذشـتن 
از مـرز میانمار وارد بنگادش شـدند.
کمپ هـای  در  پناهجویـان  از  برخـی 
گفت وگـو  در  بنـگادش  در  مسـتقر 
کـه  گفتنـد  آناتولـی  خبرگـزاری  بـا 
آنهـا شـجاعانه توانسـته اند فـرار کنند 
و جـان خـود را نجـات دهنـد. دیگـر 
چیـزی برای بازگشـت به کشورشـان 

رند. ندا
یـک زن روهینجـا به نام تاهـار گفت، 
همسـر وی توسـط سـربازان میانمـار 
کشـته شـده و اکنون وی به مدت سـه 
مـاه اسـت کـه بـه بنـگادش پناهنده 

شـده است.
میانمـار  از  بهتـر  اینجـا  گفـت:  وی 
اسـت. دسـت کم مـا در امنیت به سـر 

بازگـردم.  نمی خواهـم  می بریـم. مـن 
جانمـان  از  اینجـا  در  می توانیـم  مـا 

حفاظـت کنیـم.
همچنیـن یـک زن روهینجایـی دیگـر 
بـه نـام زبیـره اعـام کـرد کـه وی به 
همـراه چهـار فرزنـدش بـه بنگادش 
تنهـا  گفـت:  او  اسـت.  کـرده  فـرار 
تقصیـر مـا این اسـت که مسـلمانیم و 
در مسـاجد و در مـدارس مذهبی دعا 

و عبـادت می کنیـم بـه همیـن دلیل ما 
می کشـند. را 

تاکیـد کـرد کـه هیـچ برنامـه ای  وی 
نـدارد.  میانمـار  بـه  بازگشـت  بـرای 
آتـش  در  خانه هایمـان  افـزود:  او 
مـا  از  را  مـا  زمین هـای  سـوخت. 
گرفتنـد. دسـت کم مـن در اینجـا در 

دارم. غـذا  و  بـرده  بـه سـر  امنیـت 

هفت سال از بهار عربی گذشت

اعتراض اعراب به سکوت هند در مساله قدس

مسلـمانان روهینجـا قصـد 
بـازگشت به میـانمار را نـدارنـد
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