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يادداشتيادداشت
عدالت ساختارى با ساختارعادالنه !

سيد مظفر دره صوفى

حكومت  وزيران  نامزد  اسامى  ازاعالم  بعد 
جامعه  ها  نارضايتى  از  موجى  ملى!  وحدت 
اين  وليكن  است.  فراگرفته  را  افغانستان  ى 
نارضايتى ها بر يك قاعده استوارنيست. برخى 
بدين گمان اند كه در معرفى وزراى پيشنهادى 
نظر  در  مساويانه  صورت  به  ها  واليت  سهم 
واليت  برخى  سهم  نتيجه  در  و  شده  نه  گرفته 
ها در كابينه حكومت كمرنگ است و برخى پر 
رنگ. لذا مورد قبول نيست و سران حكومت 

خيانت كرده اند. 
متوازن  را  كابينه  در  اقوام  وجود  اما  برخى 
نمى دانند و بدين باوراند كه اگر وزارت خانه 
ها ميان اقوام به صوت همگن قسمت مى شد، 
يك  حكومت  و  گرديد  مى  قرار  بر  عدالت 
حكومت عادالنه بود، حال كه اين گونه نيست 

پس عدالت درحكومت وجود ندارد. 
مى  سخن  كليدى  هاى  وزارت  از  برخى  
كه  كنند  مى  مالمت  را  خود  رهبران  و  گويند 
وزارت هاى درجه چندم را گرفته است! برخى 
در  را  چهارگانه  اقوام  از  غير  فرد  يك  وجود 
تركيب وزرا غيرعادالنه مى دانند وعقيده دارند 
نفوس  نظر  از  كه  قومى  براى  وزارت  يك  كه 
تعدادى قابل توجهى نيست، اضافه است واين 
منظر  از  مقال  اين  اما  است!  عدالتى  بى  عين 
ديگر به حكومت مى پردازد وعدالت را ازمجرا 
و منفذ ديگر مى نگرد، نه پر رنگى اقوم را عين 
عدالت مى بيند و نه ...        ادامه در صفحه 4

تالشى وزيران در ايستگاه پارلمان
رييس جمهور مانع از معامله وزرا و وكال مى شود

پاكستان به مصاف شبكه حقانى مى رود؟

مقام هاى ارشد پاكستانى به روزنامه اكسپرس تريبيون 
گروه  حقانى،  شبكه  هاى  فعاليت  ممنوعيت  كه  اند  گفته 
جماعت الدعوه و نزديك به ده گروه تندرو ديگر به زودى 

رسما از سوى دولت پاكستان اعالم خواهد شد.
اين تصميم پاكستان پس از سفر جان كرى؛ وزير خارجه 

امريكا به پاكستان گرفته شده است.
جان كرى چندى پيش در سفرى دو روزه به پاكستان از 
آن كشور خواست تا گروه هاى تروريستى را به دو دسته 
«خوب و بد» تقسيم نكند و تمامى اين گروه ها به شمول 

شبكه حقانى را هدف قرار بدهد.
در  متحد  ملل  سازمان  و  امريكا  سوى  از  حقانى  شبكه 
فهرست گروه هاى ترويستى قرار گرفته و گفته شده كه 
افراد اين گروه در وزيرستان شمالى پاكستان مستقر هستند.

مقام هاى پاكستانى مى گويند كه اين اقدام، نشان دهنده 
هاى  گروه  بردن  بين  از  براى  آباد  اسالم  جدى  تصميم 

تروريستى است.
هاى  دادگاه  تشكيل  قانونى  پاكستان  پارلمان  تازگى  به 
نظامى به هدف محاكمه مجرمان و مظنونان به فعاليت هاى 

تروريستى را تصويب كرده است.
هاى  ناامنى  از  عظيمى  بخش  مسؤول  حقانى  شبكه 

افغانستان در سال هاى اخير شناخته مى شود.
اين  كه  اند  كرده  اعالم  بارها  افغانستان  امنيتى  نهادهاى 
و  است  افغانستان  در  ناامنى  عوامل  ترين  اصلى  از  شبكه 
آى  وسيع  هاى  حمايت  از  آن  اعضاى  كه  اند  كرده  تاكيد 

اس آى و ارتش پاكستان برخوردار اند.
اين ادعاها بعضا از سوى مقام هاى امريكايى نيز تاييد 

شده است. 
خروج  از  پيش  تا  گرفت؛  تصميم  گذشته  سال  امريكا 
طور  به  را  حقانى  شبكه  افغانستان  از  خارجى  نيروهاى 

اساسى نابود كند.
در آن زمان گزارش شد كه شمارى از مقامات امريكايى 
باور دارند كه استخبارات پاكستان به طور پنهانى از شبكه 

حقانى حمايت مى كند.
اين همان چيزى بود كه سال ها پيش از اين از سوى 
ادارات امنيتى افغانستان مطرح مى شد؛ اما با بى توجهى 

امريكا رو به رو مى شد ...
ادامه در صفحه 2
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توهين به پيامبر اسالم توهين 
به خرد جمعى بشر و كرامت 

انسانى است

رئيس جمهورى افغانستان نشر 
كاريكاتور حضرت محمد(ص) را 

به شدت محكوم كرد
ابدو  شارلى  فرانسوى  نشريه  اخير  اقدام 
كه به چاب مجدد كاريكاتور توهين آميز 
است،  زده  دست  محمد(ص)  حضرت 
ها  ميليارد  عقايد  با  آشكارا  دشمنى  نشانه 

مسلمان مى باشد. 

ملت  از  نمايندگى  به  جمهور  رئيس 
توهين  عمل  اين  افغانستان  مسلمان 
نمود  نشان  خاطر  و  كرده  تقبيح  را  آميز 
كه توهين به مقدسات، يك عمل كامًال 

غير مسئوالنه است.

در صفحه در صفحه 22

جنرال مراد على مراد:جنرال مراد على مراد:

مبارزه با داعش نياز به مبارزه با داعش نياز به 
اتحاد منطقه اى دارداتحاد منطقه اى دارد
داعش درصدد نفوذ به شمال داعش درصدد نفوذ به شمال 

افغانستان استافغانستان است

ظهور گروهى خطرناكتر از طالبان در حومه ى هرات!

دوسيه جنايات جنگى اسراييل روى ميز دادگاه الهه

محمد اسماعيل، يكتن از فرماندهان 
آب  و  انرژى  پيشين  وزير  و  جهادى 
هاى  پست  در  كه  داد  هشدار  كشور 
بسيار مهم دولت وحدت ملى از جمله 
امنيتى، برخى از افراد مخالف مجاهدين 

راه يافته اند.
محمد  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
اسماعيل بعد از ظهر روز شنبه طى يك 
سال   35 به  اشاره  با  خبرى  كنفرانس 
كشور  در  كيشانش  هم  و  خود  جهاد 
نتوانسته  ملى  وحدت  دولت  كه  گفت 
بزرگان جهاد افغانستان را در كنار خود 

نگه دارد.
وى از نبود مجاهدين در دولت ابراز 
نارضايتى كرد و افزود: اين به آن معنا 
است كه سران حكومت 35 سال تالش 

مجاهدين را ناديده گرفته اند.
كه  گويد  مى  اسماعيل  محمد 

بين المللى  ديوان  قضايى  مقام هاى 
كه  كرده اند  اعالم  الهه  در  كيفرى 
احتمال  درباره  را  خود  اوليه  تحقيقات 
وقوع جنايات جنگى در محدوده اراضى 

فلسطينى آغاز خواهند كرد. 
فاتو بنسوتا؛ دادستان ديوان بين المللى 
كه  پرونده اى  در  كه  است  گفته  كيفرى 
تشكيل  مقدماتى  تحقيقات  انجام  براى 
مى دهد، احتمال وقوع جنايات جنگى از 
جون سال 2014 ميالدى تاكنون بررسى 

خواهد شد. 
پيش،  هفته  دو  از  كمتر  فلسطينيان 
بين المللى  ديوان  در  عضويت  مدارك 

كيفرى را تحويل دادند. 
خانم بنسوتا گفته است كه تحقيقات به 
گونه اى مستقل و بى طرفانه انجام خواهد 
شد و براساس يافته هاى اوليه آن مشخص 
خواهد شد كه آيا ديوان بين المللى كيفرى 
تحقيقاتى درباره جنايات جنگى احتمالى 
انجام  فلسطينيان)  يا  اسرائيل  طرف  (از 

خواهد داد يا نه. 

تمام  با  گذشته  سال   35 در  مجاهدين 
توان و در تمام سختى ها در كنار مردم 
خود بودند و نگذاشتند كه اين كشور به 
دست بيگانگان بيفتد، اما در حال حاضر 
شاهد آن هستيم كه برخى از افراد كه وى 
از آنان با نام «چپى» ياد مى كند، پست 
امنيتى  پست  جمله  از  دولتى  مهم  هاى 
وجود  كه  اند  گرفته  دست  به  را  كشور 
اين افراد نگرانى هايى را به وجود آورده 

است.
وى افزود: «چپى» به افرادى گفته مى 
شود كه عامل اصلى كودتاى 7 ثور بودند 
و دستشان به خون ملت مظلوم افغانستان 
آغشته است و باعث جنگ 14 ساله در 
افغانستان شده اند، حضور مجاهدين در 
كابينه كم رنگ است و اميدوار هستيم كه 
چالشهاى  سمت  به  تا  شود  متوجه  نظام 

بيشترى نرويم.

قوس  ماه  در  كيفرى  بين المللى  ديوان 
عضو  عنوان  به  را  فلسطين  دولت  گذشته 

ناظر پذيرفت. 
نگران  اسرائيل  رژيم  كه  مى شود  گفته 
عنوان  به  فلسطين  پذيرش  با  كه  است 
يك دولت مستقل در نهادهاى بين  المللى، 
مقبوليت  فلسطين  مستقل  كشور  ايجاد 

جهانى بيشترى پيدا كند. 
رژيم  نگرانى  تنها  اين  حال،  اين  با 
رژيم  اين  نيست.  اتفاق  اين  از  اسراييل 
ترتيب،  اين  به  كه  است  نگران  همچنين 
به  را  صهيون  جنايتكاران  پاى  فلسطينيان 
اين  و  بكشانند  المللى  بين  هاى  دادگاه 
امر، افزون بر آنكه ممكن است مهره هاى 
معرض  در  را  جنايتكار  رژيم  اين  اصلى 
در  دهد،  قرار  محاكمه  و  قضايى  تعقيب 
آينده نيز دست آن رژيم براى ادامه كشتار 
فلسطين  و  ببندد  را  فلسطين  مظلوم  مردم 
المللى  بين  جامعه  از  عضوى  عنوان  به 
حق خواهد داشت هزينه هاى سياسى اين 
به  رژيم  آن  براى  را  جنايتكارانه  اقدامات 

به گفته وى در مجموع بخش امنيتى 
به «چپى»ها داده شده است.

صورت  هايى  تفاهمنامه  افزود:  وى 
گرفته كه از آنها ناراضى هستيم و يقين 
داريم كه مجموع ملت افغانستان نيز از 

آن ناراضى هستند.
تفاهنامه  چه  اينكه  خصوص  در  وى 
سخنى  است،  گرفته  صورت  هايى 

نگفت.
اسماعيل از ظهور گروه هاى  محمد 
كوچك اما خطرناكتر از طالبان در 135 
كيلومترى شهر هرات خبر داد و افزود 
كه اين گروه هاى مسلح در حال حاضر 
در  و  باشند  مى  نيرو  جذب  مشغول 
نزديكى  در  فراه  سفيد  خاك  ولسوالى 
مستقر  هرات  واليت  شيندند  ولسوالى 

هستند.
محمد  كه  است  يادآورى  قابل 

نحو قابل توجهى باال ببرد. 
نيز  غزه  امسال  روزه   51 جنگ  در 
با  جهان  سراسر  عمومى  افكار  اگرچه 
صهيونيزم  عليه  بر  و  غزه  مظلوم  مردم 
فلسطين  كه  آنجا  از  اما  بود؛  الملل  بين 
در  مستقل  كشور  يك  عنوان  به  رسما 
شناخته  رسميت  به  المللى  بين  سطح 
نمى شد، دولت هاى اندكى با اين كشور 
ابراز همبستگى كرده و در برابر اقدامات 
ارتش  و  اسراييل  رژيم  تجاوزكارانه 
جنايتكار و خون آشام آن در اين باريكه 

مزدحم و پرجمعيت غزه ايستادند. 
جنگ  پايان  از  پس  حال،  اين  با 
وحشيانه و نابرابر غزه و پيروزى جنبش 
تحت  نيز  اروپايى  هاى  دولت  حماس، 
شدند،  ناگزير  خود  عمومى  افكار  فشار 
رسميت  به  را  فلسطينى  مستقل  كشور 
بشناسند و اين اقدام در حالى انجام شد 
عالوه  به  اسراييل  رژيم  سردمداران  كه 
امريكا به شدت مخالف اين اقدام بودند 
و عليه آن، مواضع مسموم و خصمانه اى 

تشييع  مراسم  در  قبل  چندى  اسماعيل 
پيكر يك تن از مجاهدين از ظهور گروه 
كشور  غرب  در  داعش  پرچم  با  هايى 

سخن به ميان آورده بود.
وى با اشاره به پيروزى مجاهدين در 
مقابل ارتش سرخ شوروى مى گويد كه 
توانايى  مجاهدين  هم  حاضر  حال  در 
تروريستى  ها  گروه  گونه  اين  با  مقابله 

را دارند.
كارشناسان  از  برخى  حال  همين  در 
خود  با  كه  هايى  گروه  هستند  معتقد 
گروه  كنند،  مى  حمل  را  داعش  پرچم 

هاى جدا شده از طالبان هستند.
با اين حال مردم هرات نگران اوضاع 
و  هستند  واليت  اين  در  آمده  وجود  به 
از نيروهاى امنيتى مى خواهند تا تدابير 
در  ها  گروه  اين  با  مقابله  براى  را  الزم 

نظر بگيرند.

دولت  اراده  از  مانع  اين  اما  كردند؛  اتخاذ 
ها براى همنوايى با ملت هاى خود نشد. 
وسيعى  هاى  بخش  در  فلسطين  اكنون 
به  مستقل  كشور  يك  عنوان  به  جهان  از 
رسميت شناخته مى شود و در صورتى كه 
عضويت اين دولت در ساير نهادهاى بين 
المللى نيز به رسميت شناخته شود رژيم 
اسراييل به شدت در معرض فشار و انزوا 
قرار گرفته و اقدامات خودسرانه و خون 
گذشته،  همانند  ديگر  رژيم  اين  ريزانه 
از  كم  دست  و  ماند  نخواهد  پاسخ  بدون 
نظر سياسى، هزينه هاى اين اقدامات براى 
رژيم صهيونيستى و حاميان بين المللى آن 
به شدت باال خواهد رفت؛ افزون بر آنكه 
باز شدن پاى فلسطين به مجامع و سازمان 
گروه  ميان  اتحاد  المللى،  بين  معتبر  هاى 
هاى مختلف فلسطينى را نيز مستحكم تر 
يك  گيرى  شكل  دليل  به  آنها  به  و  كرده 
دولت فراگير ملى با رسميت بين المللى، 
احساس خودباورى و عرق و غرور ملى 
اعطا خواهد كرد...       ادامه در صفحه 2

اين زد و بندها در دوران حكومت حامد كرزى تا آنجا بحث برانگيز شد كه حمالت و موضع گيرى هاى تندى را از سوى اعضاى حكومت و پارلمان بر عليه همديگر 
از  شمارى  كه  آنجا  تا  ماند؛  برقرار  و  برجا  پا  همچنان  رويه  اين  ناظران،  باور  به  نهايت،  در  اما  برانگيخت؛  شان  همكاران  ديگر  برابر  در  وكال  از  شمارى  همچنين  و 
و  داد  و  امتياز  كسب  براى  تازه  مجرايى  ايجاد  مجلس،  نمايندگان  سوى  از  وزرا  برخى  گاه  به  گاه  استيضاح  و  احضار  از  هدف  كه  بودند  معتقد  زمان  آن  در  كارشناسان 

است. بوده  در صفحه 3ستد 
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خبـــرخبـــر

ادامه از صفحه اول / اين اقدام ديوان بين المللى 
كيفرى در الهه در حالى صورت مى گيرد كه امريكا 
به عنوان كشورى كه در ديگر نقاط جهان خود را پيام 
آور، صلح، آزادى، دموكراسى، حقوق بشر و برابرى 

معرفى مى كند، آن را محكوم كرده است. 
امريكا بارها اعالم كرده است كه در قبال امنيت 
اسراييل، مسؤول است و آن را خط سرخ خود مى 
داند. اين تاكيد به آن معناست كه حتى وقتى بحث 
حق زندگى و آزادى و حاكميت و استقالل و مالكيت 
مرزهاى  و  حدود  در  جهان  مردم  ديگر  مشروع 
سرزمينى خود نيز مطرح باشد، وقتى طرف مقابل اين 
دعوا اسراييل باشد، امريكا حق را به اسراييل خواهد 
داد و در اين زمينه حتى حاضر است اقدام يك دادگاه 

معتبر بين المللى را نيز محكوم كند. 

دوسيه جنايات جنگى اسراييل روى ميز 
دادگاه الهه

پاكستان به مصاف شبكه حقانى مى رود؟
تحليلتحليل

ادامه از صفحه اول / خبرگزارى رويترز به نقل 
از برخى مقامات امريكايى آگاه از اين جريان گزارش 
داد كه اداره رييس جمهور اوباما نيروهاى ويژه اى را 

آموزش داده؛ تا شبكه حقانى را نابود كنند.
كارمندان  عادى،  و  ويژه  نيروهاى  كه  شد  گفته 
دولتى  ادارات  كارمندان  از  شمارى  و  استخبارات 
عضويت اين گروه را دارند؛ تا مخفيگاه هاى شبكه 

حقانى را هدف قرار دهند.
به  نسبت  ديرباز  از  امريكا  وجود،  اين  با 
عملكردهاى هراس افكنانه شبكه تروريستى حقانى 
بى اعتنا بوده است. اين شبكه به اندازه اى مورد بى 
اعتنايى امريكا قرار داشته كه پيش از اين، امريكا آن 

را يك گروه تروريستى نمى دانست.
در  كه  است  هايى  گروه  بقاياى  از  حقانى  شبكه 
زمان جهاد مردم افغانستان عليه شوروى، با حمايت 
اين  در  اى،  منطقه  و  خارجى  هاى  قدرت  برخى 
مبارزات نقش ايفا كرد و از آن زمان تاكنون به مثابه 
يك گروه شبه نظامى تندرو به فعاليت هاى خود در 

مناطق قبايلى افغانستان و پاكستان ادامه داده است.
رهبر  مالعمر؛  فرمانبر  را  خود  گروه  اين  رهبران 
و  دولت  برابر  در  خود  ستيزه  و  دانند  مى  طالبان 
نيروهاى خارجى را بخشى از جهاد طالبانى قلمداد 

مى كنند.
در  مرگبار  و  سنگين  حمالت  مسئول  گروه  اين 
حتى  و  شود  مى  شناخته  اخير  هاى  سال  افغانستان 
كه  گويند  مى  امنيتى  مسايل  كارشناسان  از  شمارى 
طراحى و اجراى برخى از پيچيده ترين و مرگبارترين 
حمالت در مناطق حساس و حفاظت شده كابل، كار 

تئوريسين هاى اين شبكه تروريستى بوده است.
تحليلگران همچنين احتمال مى دهند كه در عقب 
حذف فزيكى فرماندهان ارشد مجاهدين وابسته به 
اين  نيز  جهادى  اول  طراز  رهبران  و  شمال  ائتالف 

شبكه مخوف و پيچيده قرار داشته است.
با اينهمه اخيرا فعاليت هاى اين گروه به صورت 
مشهودى، مورد توجه امريكا قرار گرفته است. امريكا 
آن را در شمار گروه هاى تروريستى قرار داده و سال 
گذشته نيز مسؤول مالى اين شبكه در اسالم آباد به 

ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس، كشته شد.
كه  گويند  مى  اما  تحليلگران  از  ديگر  برخى 
حمالت مرگبار اين شبكه بر سفارت امريكا، مراكز                                                                                                                                            
 ناتو، برخى ديگر از اماكن ديپلماتيك و همچنين يك 
مهمانخانه لبنانى در وزير اكبر خان كابل كه به مرگ 
امريكا  خشم  سبب  انجاميد،  خارجى  تبعه  چندين 
شده و تصميم امريكا براى سركوب اين شبكه نيز از 

همين تحركات ناشى مى شود.
وزير  كرى؛  جان  اخيرا  تحوالت،  اين  ادامه  در 
خارجه امريكا در سفر به پاكستان، رسما از پاكستان 
خواست شبكه حقانى را از مبارزه با تروريزم مستثنى 
قرار ندهد و به نظر مى رسد به دنبال اين خواسته بود 
كه اسالم آباد تصميم گرفت فعاليت هاى اين شبكه و 

ده گروه تروريستى ديگر را ممنوع قرار دهد.
با اين حال، هنوز اين پرسش به قوت خود باقى 
است كه آيا ممنوعيت فعاليت آنها به معناى مبارزه 
با هسته هاى اصلى و آماج قرار دادن رهبران فكرى، 
ايدئولوگ هاى سياسى و شريان هاى مالى شان نيز 

هست ياخير.
پيش از اين نيز فعاليت برخى گروه هاى تروريستى 
ممنوع  پاكستان  در  و...  جنگوى  طيبه،  لشكر  مانند 
اعالم شده بود؛ اما دولت اسالم آباد و به ويژه ارتش 
و سازمان جاسوسى آن، عمال هيچ اقدامى عليه آنها 
نكرده است. به همين دليل، مصاف عملى پاكستان در 
قبال گروه هاى تروريستى و تندرو ممنوعه، كماكان 

يك سؤال جدى است.

رئيس جمهور اشرف غنى گفت: برنامه توسعه 
فساد  علت  به  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان 

مسئوالن آن شكست خورده است.
جمهور  رييس  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
اى  توسعه  از برنامه  درخواست غيرمنتظره  با  غنى 
بودجه  مديريت  توقف  براى  متحد  ملل  سازمان 
ويژه افغانستان در مدت شش ماه، دولتهاى غربى 

را آشفته كرده است.
رئيس جمهور غنى به فسادى كه بين مسئوالن 
نيروهاى  تعداد  نمايى  بزرگ  طريق  از  برنامه  اين 

پوليس افغانستان وجود دارد، اشاره كرد. 
طرف  از  پوليس  نيروهاى  حقوق  گفت:  وى 
متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  اى  توسعه  برنامه 
كننده  كمك  طرفهاى  اعتماد  از  و  شد  مى  اداره 
براى ايجاد نظم در اين روند برخوردار بودند اما 

شكست خوردند.
از  بيش  كننده  كمك  طرفهاى  افزود:  وى 
دوصد ميليون دالر به آنها پرداخت كردند اما آنها 

نتوانستند يك سيستم ساده را راه اندازى كنند.
غنى  جمهور  رئيس  خبرى،  منابع  گزارش  به 
«بصراحه»  برنامه  با  اختصاصى  وگوى  گفت  در 
نيروهاى  شمار  كرد:  تصريح  عربى  نيوز  اسكاى 
هزار  هفت  و  پنجاه  و  دوصد  به  نزديك  پوليس 
به  است  شده  پرداخت  كه  حقوقى  اما  است،  نفر 
آيا  است.  شده  پرداخت  نفر  هزار  صد  سه  حدود 
من  است؟  دالر  ميليون  دوصد  خدمت  اين  بهاى 
كار  اين  دالر  ميليون  چند  با  توانستم  مى  خودم 
حد  تا  جهانى  كمكهاى  نظام  اما  دهم  انجام  را 
زمان  از  همين  براى  است؛  موثر  غير  زيادى 
رهبرى  با  را  روندى  قدرت  گرفتن  اختيار  در 
دهد  مى  اجازه  كه  كرديم  ايجاد  ها  افغانستانى 
با  كه  اعتماد  مورد  نظامى  ماه  شش  مدت  در 
شفافيت و وضوح اداره مى شود جايگزين برنامه 

توسعه اى شود.

همراه  طالبان  نظامى  و  مالى  مسئول  يونس  مال 
واليت  دامان  ولسوالى  در  همكارانش  از  تن  پنج 

قندهار بازداشت شدند.
هاى  رسانه  دفتر  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
اين  گفت:  عامه  نظم  پوليس  عمومى  فرماندهى 
فرمانده طالبان با پنج تن از همكارانش شب شنبه 
در جريان يك عمليات ويژه نيروهاى پوليس نظم 

عامه بازداشت شدند.
اين در حالى است كه چند روز پيش، تعدادى 
واليت  در  طالبان  نظامى  فرماندهان  و  از مسئولين 
امنيتى  نيروهاى  هاى  عمليات  جريان  در  پكتيا 

كشته شدند.
طالبان  ميان  درگيرى  يك  در  ديگر،  خبرى  در 
قندوز،  واليت  در  مسئول  غير  تفنگدار  مردان  و 
دوازده تن كشته و بيست و يك تن ديگر زخمى 

شدند.
تاييد  ضمن  قندوز  واليت  در  محلى  مقامات 
بخش  در  درگيرى  اين  كرد:  تصريح  فوق،  خبر 
كه  داد  رخ  هنگامى  آباد  خان  ولسوالى  از  هايى 

طالبان به يك فرمانده غير مسئول حمله كردند.
تاكنون مشخص نشده است كه كشته و زخمى 
مردان  يا  و  هستند  طالبان  درگيرى  اين  شدگان 

تفنگدار غير مسئول؟.
اين  در  كه  داشتند  اظهار  آباد  خان  شهروندان 
درگيرى ها، خانه هاى آنان غارت شده و شمارى 
شده  هايشان  خانه  ترك  به  مجبور  ها  خانواده  از 

اند.
گفتنى است، عالوه بر طالبان، مردان مسلح غير 
از  بخشهايى  در  شهروندان  نگرانى  عامل  مسئول 
كشور شده اند و تا كنون دولت نتوانسته است اين 

افراد را خلع سالح كند.
ماين  انفجار  اثر  بر  كه  آنست  از  حاكى  خبرها 
در ولسوالى اوبه واليت هرات، سه پوليس محلى 

زخمى شدند.
رويداد  اين  گفت:  هرات  پوليس  سخنگوى 
هنگامى رخ داد كه پوليس ها در حال گشت زنى 
بودند و موتر حاملشان با يك ماين كنار جاده اى 

برخورد كرد.
در  گفت:  اوبه  ولسوالى  سرپرست  حال  اين  با 
اين رويداد يك فرمانده پوليس محلى اين ولسوالى 

نيز زخمى شد.

رئيس جمهور غنى دولت هاى غربى را 
آشفته كرد

تحوالت امنيتى كشور

گزارشگزارش مبارزه با اين گروه تروريستى است .
در  ها  امنى  نا  افزايش  با  همزمان 
دوستم؛  عبدالرشيد  كشورجنرال  شمال 
كشوراعالن  جمهور  رييس  اول  معاون 
كرده بود كه با تشكيل يك 
نيروى 20 هزار نفرى به راه 
سطح  در  عمليات  اندازى 
كشور  شمالى  واليت   4
را  مسلح  طالبان  تحركات 

نابود خواهد كرد.
در  نيز  حاضر  حال  در 
بخش هايى از شمال كشور 
نام  زير  مسلحى  نيروهاى 
نقش  مردمى  هاى  خيزش 
طالبان  با  جنگ  در  مهمى 

مسلح دارند.
زمينى  نيروهاى  فرمانده 
واكنش  در  همچنان  كشور 
به تشكيل نيروى 20 هزار 
اول  معاون  توسط  نفرى 
گفت  جمهورى  رييس 
هيچ  فعاليت  و  حضور  كه 
از  خارج  مسلح  نيروى 
چوكات نيروهاى امنيتى در 
كشور قابل پذيرش نيست.

جنرال  ديگر  سويى  از 
قول  قوماندان  ويسا؛  زلمى 
در  شاهين   209 اردوى 
سخنانى  طى  كشور  شمال 
گزارش  كنون  تا  كه  گفت 
حضور  و  فعاليت  از  موثق 
شمال  در  داعش  گروه 
كشور در دسترس آنان قرار 
اكنون  هم  و  است  نگرفته 
در 9 واليت شمال و شمال 
عمليات  افغانستان  شرق 
جريان  زمستانى  نظامى 
با  افغان  نيروهاى  و  دارد 
را  مردم  امنيت  گروهى  هر 
با خطر و تهديد مواجه كند 

مقابله خواهند كرد
نيروهاى  كه  افزود  وى 
امنيتى كشور فرزندان ملت 
بوده و براى ايجاد صلح و 
مى  تالش  كشور  در  ثبات 
مردم  كه  است  نياز  و  كنند 

نيروهاى امنيتى را حمايت بكنند
مهم  نقش  هوايى  نيروهاى  حمايت 
امنيتى  نيروهاى  پيروزى  در  اساسى  و 
افغانستان دارد و نيروهاى امنيتى كشور 
مستقالنه  دفاع  مرحله  وارد  حالى  در 
ميشود كه در دو سال گذشته با تهديد 
هم  و  بوده  روبرو  مسلح  طالبان  شديد 
شايعاتى مبنى بر حضور گروه داعش و 
جذب نيرو در بخش هايى از واليات 

سرپل و فارياب به گوش ميرسد .

شان فراهم و آغاز به فعاليت بكنند.
كابلوف؛  ضمير  هشدار  دنبال  به 
در  روسيه  جهور  رييس  ويژه  نماينده 
هاى  گروه  تجمع  از  افغانستان  امور 

شمالى  مرزهاى  امتداد  در  افراطى 
از  تاجيكستان  و  ازبكستان  افغانستان، 
پايگاه  در  خود  مرزى  نيروهاى  تقويت 
با  خود  مرزهاى  امتداد  در  جديد  هاى 

افغانستان خبر دادند.
كشور  نگرانى  مراد،  جنرال  گفته  به 
شمالى  هاى  همسايه  ديگر  و  روسيه 
افغانستان در مورد احتمال نزديك شدن 
گروه داعش و ديگر افراطيان به مرزهاى 
شان بجاست و نياز به اتحاد منطقه براى 

فرمانده نيروهاى زمينى اردوى ملى 
دارد  وجود  هايى  گزارش  كه  ميگويد 
كه گروه داعش در صدد نفوذ و احياى 

جبهات در شمال افغانستان هستند.
روز گذشته طى مراسمى 
 209 اردوى  قول  مقر  در 
رهبرى  پايان  از  شاهين، 
در  خارجى  نيروهاى 
دفاع  آغاز  و  كشور  شمال 
امنيتى  نيروهاى  مستقالنه 
مقامات  حضور  با  داخلى  
و  المللى  بين  ملى،  امنيتى 
و  محلى  مسئولين  برخى 

امنيتى تجليل شد.
جنرال  مراسم  اين  در 
فرمانده  مراد؛  على  مراد 
وزارت  زمينى  نيروهاى 
سخنانى  طى  كشور  دفاع 
نيروهاى  كه  كرد  تاكيد 
هيچ  به  كشور  امنيتى 
فعاليت  اجازه  گروهى 
مردم  تهديد  و  خرابكارانه 

افغانستان را نخواهد داد.
وى كمپاين وسيع مردم 
نيروهاى  از  حمايت  در 
پيشينه  بى  را  كشور  امنيتى 
مرحله  در  گفت:  و  خواند 
دفاع مستقالنه كه نيروهاى 
هاى  آزمون  با  امنيتى 
خواهند  روبرو  دشوارى 
شد، حمايت مردم پشتوانه 

قوى خواهد بود.
همچنان  مراد  جنرال 
كرد  عالوه  داده  هشدار 
و  منطقه  اكنون  هم  كه 
افغانستان با تهديد جديدى 
كه بنام داعش شكل گرفته، 

روبرو است
كه  كرد  تاكيد  وى 
دارد  وجود  هايى  گزارش 
بخش  در  داعش  گروه  كه 
از  كشور  جنوب  از  هايى 
با  هلمند  واليت  جمله 
شده  درگير  مسلح  طالبان 
كرده  وارد  فشار  آنان  بر  و 
اند كه با آنان بيعت بكنند و 

حتى در درگيرى كه ميان طالبان مسلح 
و نقاب پوشان موسوم به گروه داعش 
پايين  را  سفيد  بيرق  گرفته،  صورت 

نموده و بيرق سياه را باال كرده اند.
(داعش)  گروه  اين  كه  افزود  وى 
و  هلمند  واليات  در  حضور  ضمن 
جبهات  احياى  و  نفوذ  صدد  در  زابل، 
از  كه  ميباشند  نيز  كشور  شمال  در 
و  آغاز  را  كارشان  بدخشان  واليت 
هاى  فعاليت  براى  را  مناسب  مناطقى 

گزارش هايى وجود دارد كه گروه داعش در بخش 
هايى از جنوب كشور از جمله واليت هلمند با طالبان 
مسلح درگير شده و بر آنان فشار وارد كرده اند كه با 
آنان بيعت بكنند و حتى در درگيرى كه ميان طالبان 
مسلح و نقاب پوشان موسوم به گروه داعش صورت 
گرفته، بيرق سفيد را پايين نموده و بيرق سياه را باال 

كرده اند.

جنرال مراد على مراد:جنرال مراد على مراد:

مبارزه با داعش نياز مبارزه با داعش نياز 
به اتحاد منطقه اى به اتحاد منطقه اى 

دارددارد
داعش درصدد نفوذ به داعش درصدد نفوذ به 
شمال افغانستان استشمال افغانستان است

اسالم مانع رشد و نفوذ دين اسالم در 
جوامع شان شوند. 

آقاى معتمدى تصريح نموده كه هر 
نوع اقداماتى به منظور توهين به اسالم 
و جلوگيرى از نفوذ دين اسالم به ضرر 

حاكمان غربى تمام شده است. 
مى  نشان  ها  گزارش  وى،  گفته  به 
دهد كه پس از چاب دوباره كاريكاتور 
صفحات  در   ( ( ص  محمد  حضرت 
جوان  زن  يك  ابدو  شارلى  نشريه 
فرانسوى به نام ايزابل مارتيك مسلمان 

شده است. 
نشريه شارلى ابدو كه يك نشريه طنز 
پاريس  در  فرانسوى  زبان  به  كه  است 
ديگر  بار  گذشته  هفته  گردد؛  مى  نشر 
را   ( ص   ) محمد  حضرت  كاريكاتور 
چاپ نمود كه اين كار موج عظيمى از 
پى  در  اسالم  جهان  در  را  ها  اعتراض 

داشته است. 
مسلمان  مردم  نيز  غزنى  شهر  در 
در  گذشته  از  تر  شكوه  با  شهر  اين 
شعار  با  و  نمودند  شركت  جمعه  نماز 
و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) 

اين اقدام را محكوم نمودند.

حرف مى زنند و يا چيزى مى نويسند به 
خودشان توهين نموده اند. 

غزنى  شهر  جمعه  نماز  خطيب 
هاى  حمله  دادن  نسبت  كه  نمود  تاكيد 
دفتر  به  حمله  بخصوص  تروريستى 
دين  به  پاريس  در  ابدو  شارلى  نشريه 
ستيزانه  اسالم  هاى  سياست  از  اسالم، 
برخى كشور هاى غربى نشأت مى گيرد. 
وى افزود خوشبختانه دين اسالم در 
جوامع غربى در حال گسترش است و 
همواره جوانان روشن دل اين جوامع به 
متعصب  حاكمان  لذا  مى گروند.  اسالم 
اين ممالك كه اين موضوع را نوع بحران 
براى جوامع شان مى پندارند در تالش 
دين  سازى  نام  بد  طريق  از  كه  هستند 

آميز  توهين  كاريكاتور  مجدد  نشر 
طنزى  نشريه  در  محمد(ص)  حضرت 
و  گزاران  نماز  سوى  از  ابدو»  «شارلى 
خطيب نماز جمعه شهر غزنى محكوم 

گرديد. 
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
افغان(آوا) حجت االسالم سيد معتمدى 
در  غزنى  شهر  جمعه  نماز  خطيب 
نشريه  اخير  اقدام  گفت:  هايش  خطبه 
چاب  به  كه  ابدو  شارلى  فرانسوى 
حضرت  آميز  توهين  كاريكاتور  مجدد 
نشانه  است،  زده  دست  محمد(ص) 
ها  ميليارد  عقايد  با  آشكارا  دشمنى 

مسلمان مى باشد. 
اجازه  خود  به  كسانيكه  افزود:  وى 
مى دهند به مقدسات چند ميليارد انسان 
توهين روا دارند، هيچگاهى نمى توانند 

دم از حقوق بشر و انسانيت بزنند. 
آقاى معتمدى گفت: توهين به پيامبر 
و  بشر  جمعى  خرد  به  توهين  اسالم 

كرامت انسانى است. 
وى افزود بزرگترين پيام پيامبر(ص) 
مى  االخالق»  مكارم  التمم  بعثت  «انى 
باشد. كسانيكه به قصد توهين به پيامبر، 

توهين به پيامبر اسالم توهين به خرد جمعى بشر و كرامت انسانى است
خطيب نماز جمعه شهر غزنى:
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وگوى  گفت  «گرداننده  كميته 
صلح  پيرامون  افغانستان»  مردم 
اعالم كرد كه مردم بهترين گزينه 
ارتقاى  را  صلح  آوردن  براى 
دولتى،  پاسخگوى  نهادهاى 
و  قانون  حاكميت  بشر،  حقوق 
مبارزه با فرهنگ معافيت و فساد 

گسترده مى دانند.
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
احمد فهيم حكيم؛ عضو اين كميته 
خبرى  نشست  در  گذشته  روز 
گفت: نارضايتى شهروندان افغان 
ضعف  فساد،  علت  به  دولت  از 
حاكميت قانون و معافيت فراگير 
حقوق  ناقضين  براى  مجازات  از 
بشر از اساسى ترين نگرانى هاى 
مردم مى باشد كه اين عوامل به 
براى  عمده  هاى  محرك  مثابه 
تلقى مى  درگيرى هاى مسلحانه 

شوند.
جديت  با  كه  كرد  تاكيد  وى 
هاى  برنامه  اجراى  خواهان  تمام 
اقدامات  شمول  به  اصالحات 
جهت  سياسى  غير  و  سياسى 
تعيين  فاسد،  مسوولين  بركنارى 
كارمندان ادارات محلى بر اساس 
العمل  طرز  معرفى  و  شايستگى 

هاى موثرتر ادارى هستيم.
دارد  انتظار  مردم  او،  گفته  به 
كارمندان  دقيق  ارزيابى  كه 
قضايى  و  عدلى  سكتورهاى 
صورت بگيرد و با هدف مبارزه 
با فساد و سوء استفاده مسوولين، 
در ادارات پوليس، لوى سارنوالى 
رونما  جديد  تغييراتى  محاكم،  و 

شود.
حيات اهللا حيات يكى ديگر از 
اعضاى  گفت  كميته  اين  اعضاى 
استحكام  خواستار  كميته  اين 
امنيتى،  ملى  هاى  نهاد  بخشيدن 
گروه  قدرت  خلع  و  سالح  خلع 
جهت  مسوول  غير  مسلح  هاى 
آوردن صلح در كشور مى باشند.

ناشى  ترس  كه  كرد  تاكيد  او 
مسلح  هاى  گروه  مجدد  نفوذ  از 
وضعيت  و  دولت  مخالف 
افغان  امنيتى  نيروهاى  نامناسب 
امنيت  دولت  تا  شده  باعث 
هاى  مليشه  به  را  شهروندانش 
نيك  شهرت  اكثراً  كه  محلى 

ندارند بسپارد.
حيات افزود براساس اظهارات 
مردم در واليت قندوز اين مسئله 
درون  در  «دولت  ايجاد  باعث 
قانون  آن  در  كه  شده  دولت» 
تفنگداران  دلخواه  حسب  بر 
از  بيرون  و  محلى  بصورت 
ولسوالى  و  واليتى  هاى  ساختار 

اجرا مى شود.
مساويانه  تحقق  او،  گفته  به 
اقتصادى،  و  اجتماعى  انكشاف 
فراهم سازى فرصت هاى شغلى، 
تالش  و  آموزشى  نظام  تقويت 
فراگير  پروسه  يك  ايجاد  براى 
صلح از ديگر خواسته هاى مردم 
جهت آوردن صلح در كشور مى 

باشد.
گفتنى است كه كميته گرداننده 
افغانستان  مردم  وگوى  گفت 
جمعى  از  متشكل  صلح  پيرامون 
و  مدنى  فعال  هاى  نهاد  از 
بشر  حقوق  مستقل  كميسيون 
سال  سه  طى  كه  است  افغانستان 
تخنيكى  همكارى  با  گذشته 
بخش حقوق بشِر هيئت معاونت 
(يوناما)  افغانستان  در  متحد  ملل 
را  زيادى  اجتماعى  هاى  فعاليت 

انجام داده است.

مبارزه با فساد، تامين 
حقوق بشر و حاكميت 
قانون، بهترين گزينه ها 
براى آوردن صلح در 

كشور است

خبرخبر

زندگى بيجا شدگان چادر نشين در 
اين فصل چگونه خواهد بود؟.

اداره  سرپرست  وصال،  فايز  سيد 
هرات  كنندگان  عودت  و  مهاجرين 
شدگان  بيجا  اداره  اين  گويد:  مى 
پوشش  تحت  ماه   6 تا  را  داخلى 

كمك هاى خود دارد.
بيجاشدگان  گفت:  ادامه  در  وى 
زمين  شان  براى  كه  منارها  كمپ 
در  است  سالها  از  و  شده  توزيع 
بيشتر  كنند  مى  گى  زند  هرات 
حساب  به  شهروند  ازمهاجر، 

مى آيند.

تفاهم بيشترميان اديان به كار گرفته 
شود.

افغانستان  كه  گفت  غنى  اشرف 
از  سالها  ديگر،  كشور  هر  به  نسبت 
است،  برده  رنج  خشونت  و  جنگ 
بنائن ضرورت به تفاهم و همزيستى 
مردمان  همه  ميان  آميز  مسالمت 
ديگر،  ملت  هر  از  بيشتر  را  جهان 

درك مى كند.

همه را از او و خانواده اش گرفت.
«تاج بى بى» از 7تن اعضاى فاميل 
كه  آور  نان  يك  و  گويد  مى  خود 
در هواى سرد و بارانى هم مصروف 
پول  آوردن  بدست  براى  كندن  چاه 

نان شب است. 
وى چشم اميد به نهادهاى دولتى 
و بازرگانى دوخته است كه در فصل 

سرما كمكى به آنان بكنند.
رسيدن فصل سرما «تاج بى بى» و 
زندگى  ِگلى  سقف  زير  كه  فاميلش 

مى كند را هراسان كرده است.
وضعيت  كه  اينجاست  سوال 

رئيس  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
جمهور به نمايندگى از ملت مسلمان 
را  آميز  توهين  عمل  اين  افغانستان 
كه  نمود  نشان  خاطر  و  كرده  تقبيح 
توهين به مقدسات، يك عمل كامًال 

غير مسئوالنه است.
كه  كرد  تاكيد  غنى  جمهور  رئيس 
سازنده  شكل  به  بايد  بيان  آزادى 
و  آميز  مسالمت  همزيستى  براى  آن 

در  هرات،  به  مهاجرت  از  قبل  اش 
فكر زندگى راحتى در اين شهر بوده 

اند.
چنين  داشتن  تاحال  انگار  اما 
زندگى براى او و ديگر بى جا شدگان 
رويا  يك  همچنان  هرات  در  داخلى 
مانده است. نداشتن نان و آب روزانه 
يك طرف و نبود مواد سوخت ديگر 
سنگين  را  وى  غصه ى  ترازوى  كفه 

مى كند.
غم نيستى او را به ياد روزهاى مى 
زمين دارى  و  پول  خانه،  كه  اندازد 
داشت، اما دشوارى هاى زندگى اين 

رئيس  غنى؛  اشرف  محمد 
نشر  افغانستان  اسالمي  جمهوري 
محمد  حضرت  كاريكاتور  مجدد 
(ص) را كه اخيراً از سوى مسئولين 
گرفته  صورت  ابدو  شارلى  مجله 
محكوم  الفاظ  شديدترين  به  است، 
دين  به  بزرگ  اهانت  آنرا  و  كرد 
جهان  مسلمانان  و  اسالم  مقدس 

دانست.

مثابه  به  سرما  فصل  شدن  نزديك 
نيستى  غم  كه  است  خطرى  زنگ 
فصل  اين  در  زندگى  دشواريهاى  و 
مى  تازه  هرات  بيجاشدگان  براى  را 

كند.
از  كه  است  پيرزنى  بى بى»  «تاج 
12 سال به اين طرف نظر به شرايط 
مردان  حضور  و  زندگى  سخت 
تفنگ دار به همراه خانواده ى خود 
جويند  ولسوالى  اش،  آبايى  منطقه 

واليت بادغيس را ترك گفته است.
از گفته هاى اين بانو اين چنين مى 
شود برداشت كرد كه او و خانواده 

از  شمارى  در  طالبان  حضور 
سرازير  سبب  همجوار،  واليات 
باشند گان  از  زيادى  تعداد  شدن 
است،  شده  هرات  به  واليات  اين 
 12 مدت  شدگان  جا  بى  از  برخى 
سال است كه به اين واليت آمده اند 
اما تاكنون از وضعيت زندگى خوبى 

برخوردار نيستند.
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 

رئيس جمهورى 
افغانستان نشر 

كاريكاتور حضرت 
محمد(ص) را به شدت 

محكوم كرد

فصل سرما و مشكالت 
بيجاشدگان هرات

تالشى وزيران در ايستگاه پارلمان
رييس جمهور مانع از معامله وزرا و وكال مى شود

كارشناسان هم با توجه به اين رويداد غير معمول، احتماالت مختلفى را در اين زمينه مطرح مى كنند. از بحث در مورد وضعيت نامزدوزراى دوتابعيته، 
تا پيشگيرى از معامالت فراقانونى وزرا با وكال و يا درخواست از مجلس براى تاييد بى چون و چراى ليست معرفى شده يا حتى رد برخى چهره هايى 

كه به باور رييس جمهور، مطلوب به نظر نمى رسند.
مى  پارلمان  نمايندگان  از  شمارى 
گروه  غنى،  جمهور  رييس  كه  گويند 
ويژه اى را براى جلوگيرى از معامله 
با  شده  معرفى  نامزدوزيران  پنهانى 

وكالى پارلمان، تشكيل داده است.
اين  كه  گفته  پارلمان  عضو  يك 
گروه ويژه، ماموريت دارد؛ تا نامزدانى 
كه با وكالى پارلمان، معامله پولى مى 

كنند را شناسايى كند.
به گفته او، مطرح شدن احتماالتى 
مبنى بر پرداخت پول به برخى وكال 
راى  گرفتن  براى  نامزدان  سوى  از 
اعتماد، باعث شده؛ تا رييس جمهور 

دست به چنين كارى بزند.
معرفى  گذشته،  هاى  سال  در 
به  مختلف  هاى  وزارتخانه  نامزدان 
اعتماد،  رأى  گرفتن  براى  پارلمان 
همواره با انجام معامالت پشت پرده 

همراه بوده است.
اين  انجام  نيز  وكال  از  شمارى 
معامالت را تاييد؛ اما از ذكر جزئيات 

در اين باره خوددارى مى كنند.
اين زد و بندها در دوران حكومت 
برانگيز  بحث  آنجا  تا  كرزى  حامد 
گيرى  موضع  و  حمالت  كه  شد 
اعضاى  سوى  از  را  تندى  هاى 
حكومت و پارلمان بر عليه همديگر 
برابر  در  وكال  از  شمارى  همچنين  و 
اما  برانگيخت؛  شان  همكاران  ديگر 
رويه  اين  ناظران،  باور  به  نهايت،  در 
همچنان پا برجا و برقرار ماند؛ تا آنجا 
كه شمارى از كارشناسان در آن زمان 
و  احضار  از  هدف  كه  بودند  معتقد 
وزرا  برخى  گاه  به  گاه  استيضاح 
ايجاد  مجلس،  نمايندگان  سوى  از 
مجرايى تازه براى كسب امتياز و داد 

و ستد بوده است.
هاى  نشست  مجلل،  هاى  مهمانى 
نظر  مورد  افراد  تقرر  وعده  شبانه، 
پوشى  پرده  حساس،  هاى  سمت  در 
قانون  برخالف  اقدامات  و  معامالت 
و  مخدر  مواد  قاچاق  مانند  وكال 
مشروبات الكلى، نفت و... و همچنين 
كالن  قراردادهاى  برخى  واگذارى 
جمله  از  آنها  وابستگان  و  وكال  به 
در  شود  مى  گفته  كه  بوده  مواردى 
بدل اعطاى رأى اعتماد به وزرا ميان 

نامزدان را امروز معرفى كند.
دارد  احتمال  كه  گفت  عرفان 
يا  جمهور  رييس  سوى  از  نامزدوزرا 
كسب  جهت  اش  معاونين  از  يكى 
معرفى  مجلس  به  رسما  اعتماد  رأى 

شوند.
سوابق  و  اسناد  وى  گفته  به 
نمايندگان  مجلس  به  نامزدوزرا 
فرستاده شده است و كميسيون هاى 
مربوطه با دقت اسناد آنان را بررسى 

مى كنند.
مى  روى  حالى  در  تاخير  اين 
دهد كه براساس گزارش ها، مجلس 
نمايندگان تنها يك روز قبل از معرفى 
نمايندگان  كه  بود  كرده  اعالم  كابينه، 
به مدت 45 روز، به رخصتى زمستانى 
اند  حاضر  اكنون  اما  رفت؛  خواهند 
خود  كار  به  ديگر  هاى  هفته  براى 

ادامه دهند. اين امر نيز به باور برخى 
بدبينانه،   تحليل  يك  در  منتقدان، 
احتمال كسب امتياز از وزرا از سوى 
وكال در فاصله ايجاد شده را افزايش 
معتقد  ديگر  برخى  هرچند  دهد؛  مى 
جانب  از  بازهم  تاخير  اين  كه  اند 
و  شود  مى  اعمال  جمهور،  رييس 

وكال در اين ميان، تقصيرى ندارند.
كه  شود  مى  گفته  حال،  اين  با 
شمارى از نامزدوزراى كابينه، تابعيت 

دوگانه دارند.
مجلس  عضو  وردك؛  شيرولى 
گفت كه خوشبختانه مجلس در مورد 
دارد  نيز  اى  مصوبه  دوتابعيته  وزراى 
طريق  از  را  نامزدوزيران  اسناد  ما  و 
به  و  كنيم  مى  بررسى  مربوط  مراجع 

آنها و وكال رد و بدل مى شده است.
فساد  با  مبارزه  نهاد  پيشين  رييس 
را  بندها  و  زد  اين  وجود  نيز  ادارى 

تاييد كرده بود.
وقتى   92 سال  در  او،  بر  عالوه 
از  ماليه  و  داخله  امور  پيشين  وزراى 
نمايندگان  هاى  احضاريه  به  توجه 
در  و  كردند  خوددارى  پارلمان، 
نيافتند،  حضور  پارلمان  جلسات 
در  دوطرف  سوى  از  ها  افشاگرى 
زمينه معامالت يادشده، شدت گرفت 
وزرا،  از  شمارى  وزرا  آن،  طى  كه 
داشتن  دست  به  متهم  رسما  را  وكال 
مشروبات  مخدر،  مواد  قاچاق  در 
اقوام  تقرر  تقاضاى  نفت،  الكلى، 
پول  اعطاى  همچنين  و  خود  نزديك 

و قراردادهاى كالن كردند.
شد  موجب  مسايل  همين  شايد 
در  جمهور  رييس  غنى؛  اشرف  كه 
رسيدن،  قدرت  به  روزهاى  نخستين 
كه  بخواهد  پارلمان  وكالى  از  رسما 
وزرا  با  خصوصى  ديدار  تقاضاى  از 

پرهيز كنند.
جمهور  رييس  حال،  همين  در 
هفته  انتظار،  ها  ماه  از  پس  غنى، 
گذشته 25 نامزدوزير را براى گرفتن 
معرفى  جرگه  ولسى  به  اعتماد  راى 

كرده است.
هاى  واكنش  با  افراد  اين  معرفى 
شمارى  و  بود  همراه  اى  گسترده 
آقاى  رفت  مى  انتظار  كه  گويند  مى 
غنى، افراد مختصص را براى تصدى 

وزارت هاى مختلف، معرفى كند.
معرفى  ليست  در  آنان،  گفته  به 
چشم  به  كمتر  مختصص  افراد  شده، 
مى خورد و رييس جمهور و رييس 
تا  اند؛  كرده  تالش  بيشتر  اجرايى 
دست  به  را  شان  هاى  تيم  قناعت 

بياورند.
بخش وسيعى از انتقادهاى مطرح 
از  شده،  معرفى  نامزدوزراى  عليه 
سنا  و  مجلس  نمايندگان  جانب 
نزد  در  امر،  اين  و  گرديده  مطرح 
دامن  را  شبهه  اين  نظران،  صاحب 
زده است كه مبادا منظور آنان از طرح 
دادن  قرار  فشار  تحت  انتقادات،  اين 
نامزدوزراى يادشده، براى اعطاى پول 

نامزدان دوتابعيته رأى نخواهيم داد.
به گفته نمايندگان مجلس، حدود 
به  است  قرار  كه  نامزدوزير   9 تا   8
دوتابعيته  شوند  فرستاده  مجلس 

هستند.
مساله تابعيت دوگانه وزرا در سال 
هاى گذشته نيز يكى از مسايل بحث 
برانگيز در روابط مجلس و حكومت 
بوده؛ اما اين مساله هرگز به صورت 
اما  است؛  نشده  فصل  و  حل  بنيادى 
مجلس،  كه  اكنون  رود  مى  انتظار 
مصوبه اى رسمى در اين زمينه دارد، 
كنار  از  آسانى  به  نمايندگان  بار  اين 

اين مساله نگذرند.
عضو  ايوبى؛  عبدالرحيم  همچنين 
علت  كه  گفت  نيز  مجلس  ديگر 
به  دارد  امكان  وزرا  نشدن  معرفى 
خاطر اين باشد كه رييس جمهور مى 
خواهد در معرفى نامزدان به مجلس، 

تغييراتى وارد كند.
وحدت  حكومت  كه  گفت  ايوبى 
و  هاست  بيرونى  دست  ساخته  ملى 
لذا در معرفى كابينه اش هم از خود 

صالحيت ندارد.
قرار بود هيات ادارى مجلس، روز 
غنى  اشرف  جمهور  رييس  با  شنبه 

ديدار كند.
اين  در  مجلس  منشى  نايب 
خصوص گفت:»هيات ادارى مجلس 
شده  دعوت  جمهور  رييس  سوى  از 
اين  آجنداى  از  هنوز  تا  ما  و  است 

نشست چيزى نمى دانيم».
به گفته وى، شايد رييس جمهور 
اعضاى  معرفى  چگونگى  درمورد 
ادارى  هيات  با  مجلس  به  كابينه 

مشورت كند.
اين  به  توجه  با  هم  كارشناسان 
احتماالت  معمول،  غير  رويداد 
مى  مطرح  زمينه  اين  در  را  مختلفى 
وضعيت  مورد  در  بحث  از  كنند. 
پيشگيرى  تا  دوتابعيته،  نامزدوزراى 
از معامالت فراقانونى وزرا با وكال و 
تاييد  براى  مجلس  از  درخواست  يا 
بى چون و چراى ليست معرفى شده 
به  كه  هايى  چهره  برخى  رد  حتى  يا 
نظر به  مطلوب  جمهور،  رييس  باور 

نمى رسند.

برابر  در  وكال  به  ديگر  امتيازهاى  و 
دريافت رأى تاييد باشد.

يكى  كه  گويند  مى  كارشناسان 
اين  وقوع  از  جلوگيرى  هاى  راه  از 
هرگونه  ممنوعيت  بندها،  و  زد  گونه 
اظهار نظر جانبدارانه از سوى اعضاى 
معرفى  نامزدوزراى  برابر  در  پارلمان 
شده، پيش از برگزارى جلسه رسمى 
مجلس است؛ تا به اين ترتيب، وزرا 
پيشاپيش مجبور به پرداخت امتياز در 

برابر كسب رأى اعتماد نشوند.
كه  نيست  مشخص  حال،  اين  با 
آيا تيم ويژه رييس جمهور غنى براى 
ممانعت از معامله وزرا با وكال تا چه 
و  باشد  داشته  كارآيى  تواند  مى  حد 
به  رسيدن  براى  هايى  اهرم  چه  از 
ولى  گرفت؛  خواهد  بهره  هدف،  اين 
است  نكته  اين  است  مشخص  آنچه 

ايستگاه  در  وزيران  تعبير،  يك  به  كه 
بدون  تا  شوند؛  مى  تالشى  پارلمان، 
هيچگونه امتيازى و تنها بر پايه برنامه 
تاالر  راهى  خود  هاى  طرح  و  ها 

ولسى جرگه شوند.
هيات  ديگر،  رويداد  يك  در 
دليل  به  كه  گويد  مى  مجلس  ادارى 
دارد  احتمال  حكومت،  آمادگى  عدم 
نامزدان  آينده،  هفته  دوشنبه  روز  كه 
مجلس  به  اعتماد  رأى  كسب  جهت 

معرفى شوند.
عرفان  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
اهللا عرفان؛ نايب منشى مجلس گفت 
هفته،  اين  شنبه  روز  بود  قرار  كه 
نامزدوزرا به مجلس معرفى شوند؛ اما 
رييس جمهور گفته كه آماده نيست تا 
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قال رسول اهللا(صلوات اهللا عليه):

پيامبر اسالم(صلوات اهللا عليه) مى فرمايند:

خـبرخـبر

طى  اسالمى،  مذاهب  تقريب  جهانى  مجمع 
اسالمى  ضد  گروه هاى  تروريستى  اقدام  اى  بيانيه 
اينگونه  نوشت:  و  كرد  محكوم  را  پاريس  در 
امنيتى  دستگاه هاى  داشتن  دست  بدون  اقدامات 
است،  داده  رخ  آن  در  حادثه  اين  كه  كشورى 

نيست. پذير  امكان 
روابط  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش   به 
عمومى مجمع جهانى تقريب مذاهب اسالمى، در 
مقدس  ساحت  به  ابدو  شارلى  نشريه  اهانت  پى 
تقريب  جهانى  مجمع  محمد(ص)،  حضرت 
مذاهب اسالمى بيانيه اى در محكوميت اين اقدام 

كرد. منتشر  فرانسوى  نشريه 
اين بيانيه به شرح زير است:

و  بشريّت  دشمنان  جنايتكار  دست  ديگر  بار 
ختمى  حضرت  رفيع  آستان  به  آزادى  و  عدالت 
مرتبت محمد مصطفى(صلى اهللا عليه وآله) تعّدى 
وجدان  آزادى،  از  دفاع  دروغين  بهانة  به  و  نمود 
آزرده  را  عدالت جو  و  آزاده  انسان هاى  راستين 
ضمن  اسالمى  مذاهب  تقريب  مجمع  ساخت. 
اهللا  اكرم(صلى  رسول  به  توهين  كردن  محكوم 
از  تهى  فرومايگان  برخى  توسط  را  وآله)  عليه 

انسانيت و اخالق، اعالم مى دارد:
اسالمى  ضد  گروه هاى  تروريستى  اقدام  اوال 
اينگونه  معتقديم  و  مى كنيم  محكوم  را  پاريس  در 
امنيتى  دستگاه هاى  داشتن  دست  بدون  اقدامات 
كشورى كه اين حادثه در آن رخ داده است امكان 
دستگاه هاى  مشكوك  دست  بنابراين  نيست،  پذير 
حادثه  اين  پشت  استكبارى  دولت هاى  امنيتى 
خود  كه  كسانى  وظيفة  نخستين  و  مى شود  ديده 
تروريستى  گروه هاى  با  مخالفين  صف  در  را 
النصره  جبهة  و  القاعده  و  داعش  نظير  معروفى 
و  همكارى  از  كشيدن  دست  برمى شمارند، 
نظير  ديگر  كشورهاى  در  گروه ها  اين  از  پشتيبانى 

است. سوريه 

رسانه دارى  مّدعيان  از  برخى  ننگين  اقدام  ثانيًا 
ساحت  به  توهين  با  رابطه  در  را  فرانسه  در 
مقدس  وجود  كامل  جلوة  و  خدا  آفريدة  پاكترين 
خاتم  رسول  آفرينش،  جهان  در  متعال  خداى 
شديداً  را  وآله)  عليه  اهللا  مصطفى(صلى  محمد 
كه  عناصرى  مى كنيم  اعالم  و  مى كنيم،  محكوم 
عوامل  از  يكى  مى زنند  اقداماتى  چنين  به  دست 
در  ستيز  و  فتنه  ايجاد  و  تروريستى  رخدادهاى 
بين اتباع اديان گوناگون در سراسر جهان به شمار 
جهان  سراسر  در  دولتمردان  همة  از  لذا  مى آيند، 
به  نسبت  مناسب  قوانين  تصويب  با  مى خواهيم 
جلوگيرى از اهانت به مقدسات اديان الهى، اقدام 

الزم را انجام دهند.
ثالثًا از مسلمانان و آزاديخواهان و عدالتجويان 
اقدام  با  مى خواهيم  فرانسه  ويژه  به  دنيا  سراسر 
گسترده  گردهمايى هاى  و  تجمع  و  راهپيمايى  به 
خطرناك  جريان  دو  ساختن  محكوم  به  نسبت 
تروريزم و اهانت به مقدسات ملت ها، اقدام كنند، 
مهر  و  رحمت  سراسر  شخصيت  با  را  جهان  و 
محمد  مهربانى  بزرگ  رسول  پاكى  و  عدالت  و 
پاك  تعاليم  با  نيز  و  وآله)  عليه  اهللا  مصطفى(صلى 

و مقدس قرآن كريم آشنا سازند.

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسالمى، 
اقدام تروريستى گروه هاى ضد اسالمى در 

پاريس را محكوم كرد

تظاهرات سراسرى مسلمانان جهان در محكوميت اهانت به پيامبر اكرم (ص)
عربى در دست داشتند.

هيئت  علماى عربستان نيز در واكنش به 
بازنشر كاريكاتورهاى موهن به پيامبر اكرم 
تيراژ  به  فرانسوى  مجله  سوى  از  (ص) 
شدت  به  را  اقدام  نسخه، اين  ميليون  سه 
خدمت  در  اقدامى  را  آن  و  كرد  محكوم 
براى  بهانه اى  دنبال  به  كه  افراطى هايى  به 
هستند،  تروريستى  اقدامات  و  كشى  قوم 

دانستند.
تنها  كه  عربستان  علماى  هيئت  بيانيه 
مرجع صدور فتوا در اين كشور است، دو 

روز پس از بازنشر كاريكاتورهاى موهن به 
پيامبر اكرم (ص) منتشر شد.

هيئت  كل  دبير  الماجد،  سعد  بن  فهد 
دار  جريحه  گفت:  عربستان  علماى 
هيچ  به  جهان  مسلمانان  احساسات  كردن 
را  هدفى  هيچ  و  نمى كند  كمك  مساله اى 
نفع  به  نهايت  در  بلكه  نمى سازد  محقق 
دنبال  به  كه  مى شود  تمام  افراطى هايى 
عذر موجه براى اقدامات تروريستى خود 

هستند.
الماجد افزود: جهان بايد احترام متقابل و 

همزيستى را محقق سازد و اين امر هرگز با 
نخواهد  محقق  مذهبى  مقدسات  به  اهانت 

شد.
به گزارش ايسنا، در اردن نيز نزديك به 
2000 اردنى روز جمعه به سرك هاى امان 
اولين  اقدام  به  را  خود  اعتراض  تا  رفتند 
شماره مجله شارلى ابدو كه پس از حمله 
منتشر  پاريس  در  آن  دفتر  به  تروريست ها 
شد و روى جلد آن تصويرى از پيامبر اكرم 

(ص) چاپ شده بود، اعالم كنند.
در اين تظاهرات كه پس از نماز جمعه 
اخوان  گروه  از  اعضايى  شد  برگزار 
مركز  به  جوانان  جنبش هاى  و  المسلمين 
تصاوير  محكوميت  در  و  آمدند  امان  شهر 
چاپ شده در مجله شارلى ابدو، شعارهايى 

سر دادند.
تظاهر كنندگان اردنى تالش كردند خود 
را به سفارت فرانسه در اين شهر برسانند 

اما نيروهاى امنيتى مانع شدند.
اخوان  گروه  كل  دبير  سعيد،  همام 
فرانسه  دولت  از  اردن  در  المسلمين 
انتشار  ممنوعيت  براى  قانونى  خواست 

تصاوير از پيامبر اكرم (ص) وضع كند.
مى خواهيم  فرانسه  دولت  از  گفت:  وى 
كه فورا قانونى را براى ممانعت از اين گونه 
هتك حرمت ها وضع كند و اگر اين دولت 
اقدامى انجام ندهد، در اين هتك حرمت ها 
جهان  مسلمان  مردم  تبع  به  و  دارد  دست 
(ص)  اكرم  پيامبر  به  كه  افرادى  مقابل  در 

توهين كنند، مى ايستند.
كردند  تاكيد  اردنى  كنندگان  تظاهر 
اين  مردم  از  فرانسه  سفارت  كه  زمانى  تا 
كشور عذرخواهى نكند به اعتراضات خود 

ادامه خواهند داد.

مى آورد.
در فلسطين نيز ده ها تن پس از اقامه نماز 
جمعه در مسجد االقصى نسبت به اقدامات 
و  كردند  اعتراض  ابدو  شارلى  مجله  اخير 

پرچم فرانسه را آتش زدند.
حماس  هاى  بيرق  كه  كنندگان  تظاهر 
مدح  در  شعارهايى  داشتند،  دست  در  را 
شركت  به  اعتراض  و  (ص)  اكرم  پيامبر 
محمود عباس، رئيس تشكيالت خودگردان 
سر  پاريس  عمومى  تظاهرات  در  فلسطين 

دادند.

در الجزاير نيز تظاهرات مشابهى برگزار 
شد كه در پى آن پوليس با تظاهر كنندگان 
در پايتخت اين كشور درگير شد و تعدادى 
درگيرى ها  اين  در  پوليس  نيروهاى  از 

زخمى شدند.
ديگر  كننده  تظاهر  صدها  اين  بر  عالوه 
از جمله چند زن و كودك الجزايرى نيز در 
يك اعتراضات مسالمت آميز در واكنش به 
اين اقدامات مجله شارلى ابدو، در حالى كه 
مضمون  با  پالكارت هايى  مى گفتند،  تكبير 
و  فرانسه  زبان هاى  به  هستم»  محمد  «من 

برگزارى  با  جهان  سراسر  مسلمانان 
اعتراض  مختلف  تجمعات  و  تظاهرات 
كاريكاتورهاى  بازنشر  به  نسبت  را  خود 
توهين آميز به پيامبر اكرم (ص) در مجله 

«شارلى ابدو» اعالم كردند.
از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
صدها  السابع،  اليوم  مصرى  روزنامه 
بازنشر  تظاهراتى  در  جمعه  روز  سودانى 
كاريكاتورهاى موهن به پيامبر اكرم (ص) 
ابدو»  «شارلى  فرانسوى  مجله  سوى  از  را 

محكوم كردند.
تظاهركنندگان كه قصد داشتند يادداشت 
فرانسه  سفارت  مركز  به  را  خود  اعتراض 
در خارطوم ارائه دهند با ممانعت پوليس 

اين كشور مواجه شدند.
تظاهرات  اين  در  شركت كنندگان 
از  فرانسه  سفير  اخراج  خواستار  همچنين 

سودان شدند.
هيات  فراخوان  دنبال  به  تظاهرات  اين 
علماى سودان و از مسجد بزرگ اين شهر 
به سمت مركز سفارت فرانسه برگزار شد 
مركز  و  سفارت  سودان  پليس  نيروهاى  و 
محاصره  را  خارطوم  در  فرانسه  فرهنگى 
خشونت  اقدام  هرگونه  از  مانع  تا  كردند 

آميز احتمالى و آشوب شوند.
دولت  عليه  شعارهايى  كنندگان  تظاهر 
شارلى  مجله  اخير  اقدامات  و  فرانسه 
در  پالكارت هايى  خود  با  و  داده  سر  ابدو 
(ص)  اكرم  رسول  به  اهانت  به  اعتراض 

حمل مى كردند.
كردند:  اعالم  ادامه  در  كنندگان  تظاهر 
فرانسه از جمله كشورهاى معاند اسالم و 
مسلمانان است و هميشه مسلمانان جهان 
خشم  به  آميز  توهين  كاريكاتورهاى  با  را 

عدالت ساختارى با ساختارعادالنه !
به قدرت برسد ساز و كارهايى كه سيستم 
بى  تواند  نمى  است،  كرده  تعيين  او  براى 

بورزد.  عدالتى 
كه  آن  از  بيش  عادالنه  سيستم  يك  در 
مى  توجه  نهادها  به  شود،  توجه  فرد  به 
كشورها  اساسى  قانون  به  نگاه ها  و  شود 
تدوين  گونه  چه  كه  گردد  مى  معطوف 
گرفته  قرار  نظر  مد  آن  در  وعدالت  يافته 
نگريسته  يگانه  نگاه  با  آدميان  يانه؛  است 
و  مذهب  تبار،  نژاد،  نوع  آيا  يانه؛  شده 
آدميان  ميان  اجتماعى  و  طبقاتى  پايگاه 
ديده  سان  يك  را  همه  يا  نهاده  تفاوت 
و  امكانات  توزيع  و  تقسيم  در  است. 
چه  داراى  اساسى  قانون  ها،  فرصت 
يا  دارد  يگانه  نگاه  همه  به  آيا  نظراست؛ 
برخى  و  ديده  تر  رنگين  را  برخى  كه  آن 
مهيبى  هاى  پرسش  ها  اين  رنگ.  كم  را 
است كه در يك سيستم عادالنه معنا پيدا 
به  وقتى  نيز  ساختارى  وعدالت  كند  مى 
كه  كند  مى  پيدا  تحقق  و  آيد  مى  وجود 
داشته  وجود  عادالنه  اساسى  قانون  اوالً، 
باشد. ثانيًا، مجريان قانون كسى باشند كه 
و  باشند  شده  رها  ها  تعلق  گونه  اين  از 
بر  مردم  نظارت  باشد،  نشده  اگرچنانچه 
غير  حاكم  كه  چنانست  حاكمان  عملكرد 
قدرت  مسند  در  كه  گذارد  نمى  را  عادل 
باقى بماند، ثالثا، ساز و كارهايى در قانون 
غير  حاكم  از  كه  است  شده  بينى  پيش 
حركت  با  كند،  مى  مسئوليت  سلب  عادل 

هاى مدنى او را به زير مى كشد. 
را  شهروندان  حاكم،  شخص  اگر 
تعيين  در  الجرم  ننگرد.  چشم  يك  به 
امتيازهاى سياسى و اجتماعى نيز به كسى 

تر  نزديك  او  به  كه  بخشيد  بيشترخواهد 
است. اگر براى حاكم معيار مذهب باشد 
نگاه  هستند  او  مذهب  هم  كه  كسانى  به 
نگاه  با  ديگران  به  و  داشت  خواهد  ويژه 
نتيجه  در  كرد.  خواهد  برخورد  تر  بيگانه 
بود،  خواهد  نه  عدالت  نهج  بر  حكومت 
نه  عدالت  درخت  به  شهروندان  دست 
و  معيوب  سيستم  يك  و  رسيد  خواهد 
اگر  لذا  بود.  خواهد  كار  روى  ناعادالنه 
قوميت  ميان  را  حكومت  دستگاه  تمام 
نگاه  با  چون  بازهم،  كنند،  تقسيم  ها 
شود،  نمى  نگريسته  حكومت  به  سيستمى 
گيرد،  نمى  قرار  مدنظر  را  اساسى  قانون 
غيرعادالنه  شود  مى  ايجاد  كه  حكومتى 

است. 
كارگزاران  عادالنه،  نگاه  يك  در 
به  اساسى  قانون  معيار  با  فقط  حكومت 
چهارچوب  در  و  پردازند  مى  خدمت 
كشور  مردم  به  كند،  مى  عمل  قانون 
معيوب  حكومت  در  اما  گوهستند.  پاسخ 
افغانستان،  حكومت  مانند  بيمارى  و 
ومردم  حكومت  رئيس  به  كارگزاران 
پاسخ  قبيله  رئيس  به  كه  نيستند  گو  پاسخ 
شده  معرفى  او  ازسوى  چون  دهند.  مى 
ديد  به  بستگى  او  حكومت  تداوم  و  اند 
نوع  اين  در  لذا  دارد.  قوم  رئيس  مثبت 
به  قومى  هاى  بندى  قطب  ها  حكومت 
مى  تر  رنگ  پر  گيرد  كاستى  كه  آن  جاى 
شود . مردم به جاى آن كه به فرهنگ ملى 
بندتر  پاى  قومى  فرهنگ  به  يابند  گرايش 
شود.  ترمى  عميق  ها  شكاف  شوند،  مى 
گردد  مى  كمياب  عنصر  عدالت  نتيجه  در 

كه هرگز بدان دسترسى نه خواهد بود.

نهاده  سر  پشت  را  سياسى  طفوليت   و 
باشند و از مرحله قوميت عبور كرده و به 
آمده  نايل  فرامذهبى  قومى،  فرا  حق  يك 
باشند و آن حق شهروندى است. آنچه كه 
گيرد  مى  و  گرفته  صورت  افغانستان  در 
شهروندى  حقوق  و  نام  با  ظاهر  به  گرچه 
صورت گرفته است، شيوه اى دموكراتيك 
است،  آمده  بار  به  كه  اى  نتيجه  اما  دارد، 
ذهنيت  ى  نشانده  صدر  بر  را  گرايان  قوم 
با  كه  ساخته  رنگ  پر  اى  قبيله  هاى 
ناهمخوان  و  ناسازگار  شهروندى  حقوق 
ارزش  و  اصول  با  كابينه  وزراى  است.  
هاى انسان مدارانه پيشنهاد نه شده است، 
شهروندى  حقوق  اصل  با  جهت  اين  از 
است.  ناهمگن  و  متالئم  نا  و  ناسازگار 
هيچ  عدالت  حكومت  اين  در  بنابراين، 
همه  چنانچه  اگر  ندارد.  اعراب  از  محلى 
وزراى كابينه آدميان فرهيخته و فرهمندى 
باشند، بازهم عدالت عنصر ناياب  و نگين 
عدالت  بناى  كه  زيرا  است.  انگشتر  بى 
حكومت  نيست.  قايم  برساختارعادالنه 
امروزين بايد در پاسخ به پرسش امروزين 
معاصرمطرح  دنياى  در  كه  پرسشى  باشد؛ 

است از نوع ديگراست. 
اين  دموكراتيك  ماقبل  هاى  گذشته  در 
بايد  كسى  چه  كه  بوده  مطرح  پرسش 
را  پرسش  اين  افالطون  كند؛  حكومت 
حاكم  بايد  حكيمان  كه  بود  داده  پاسخ  
كه  شود  مى  ميسر  وقتى  عدالت  و  باشند 
دنياى  در  باشند.  آموخته  حكمت  حاكمان 
نيست،  حكيم  حكومت  از  سخن  معاصر 
سخن از سيستم عادالنه است. اين سيستم 
عادل  نا  اگرحاكمى  كه  است  اى  گونه  به 

ادامه از صفحه اول / نبود برخى اقوام 
به  ضمن  در  شمارد.  مى  عدالتى  بى  را 
مى  احترام  شده  معرفى  وزراى  همه 
اى  كينه  نه  كدام  هيچ  به  نسبت  و  گذارد 
دردل دارد و نه توقعى از كسى مى برد. 
خود  به  را  سطور  اين  نگارنده  آنچه 
مشغول داشته است سخنى پاك دگرگونه 
از  دارد  نظر  در  كه  هم  وعدالتى  است 
جنس و لون عدالتى نيست كه در ذهنيت 
يافته  رسوب  پرستان  قبيله  و  گرايان  قوم 
كه  انديشد  مى  اين  به  قلم  اين  است. 
عدالت  قرارى  بر  ها،  حكومت  فلسفه 
در  كه  عدالتى  با  عدالت  اين  اما  است. 
تا  زمين  است،  شده  تعريف  افغانستان 
باور  بدين  يعنى  است.  متفاوت  آسمان 
است كه عدالت وقتى محقق مى شود كه 
با  ساختارعادالنه  و  باشد،  ساختارعادالنه 

نگاه به انتخابات به وجود مى آيد.  
حق  بر  انتخابات  نفس  و  اصل 
شكل  است  عدالت  عين  كه  شهروندى 
حاكم  تعيين  يعنى  انتخابات  گيرد.  مى 
قانون  كه  ويژگى هايى  و  مشخصات  با 
اساسى كشور تعيين كرده است. انتخابات 
كه  حقى  است.  شهروندى  حقوق  تجلى 
تعلقات مذهبى، نژادى و پيوندهاى قومى 
براى كسى عطا نه كرده است، بلكه چون 
شهروند يك كشور و يك جامعه است و 
حق  آن  حايز  و  واجد  است  انسان  چون 

شده است. 
براى  است  روند  يك  انتخابات 
انتخاب  كشور.  يك  مسئوالن  برگزيدن 
كسانى  يعنى  است  شهروندان  آن  از 
كودكى  مرحله  باشند،  شده  بزرگتر  كه 

جهان بايد احترام متقابل و همزيستى را محقق سازد و اين امر هرگز با اهانت به مقدسات مذهبى محقق نخواهد شد.


