
تا  است  خواسته  افغانستان  حکومت  از  ناتو  دبیرکل 
برای برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف تالش 
سال  در  ریاست جمهوری  انتخابات  است  قرار  کند. 

2014 در کشور برگزار شود.

اندرس فو راسموسن، دبیرکل ناتو روز جمعة گذشته 
در  رویترز  با خبرگزاری  اختصاصی  مصاحبه  یک  در 
گفت:  مزارشریف  نزدیکی  در  »مارمل«  نظامی  کمپ 
»من فکر می کنم که برای...        ادامه صفحه 6
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دوستان عبارت از خانواده يی هستند که انسان اعضای آن را به 
اختیار خود انتخاب کرده است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

قیام های مردمی؛

کاسـه یي زیر نیم کاسه

وزارت تجارت کشور توزیع زمین در بندر چابهار ایران 
را رسمًا آغاز کرد. ایران 50 هکتار زمین را در اختیار 
برای  بازرگانان  تا  داده  قرار  افغانستان  وزارت تجارت 

ذخیره کاالهای شان از آن استفاده کنند.
تجارتی  جدید  بندر  یافتن  برای  آن  از  پس  افغانستان 
تالش هایش را آغاز کرد که پاکستان چندین بار به مدت 
کراچی  بندر  در  را  افغان  بازرگانان  کاالهای  طوالنی 

متوقف کرد.
یک  در  شنبه  روز  تجارت  وزیر  احدی،  انوارالحق 
سال  یک  از  پس  که  گفت  کابل  در  خبری  کنفرانس 
گفت وگو، حکومت ایران برای توزیع زمین در چابهار 
موافقت کرده است....            ادامه صفحه 7

پولیس در یک »حمله خودی« در والیت هلمند کشته  شش 
شدند. غالبًا در حمالت خودی سربازان خارجی هدف قرار 

می گیرند. طالبان مسوولیت این حمله را بر دوش گرفته اند. 
در حملة یک  شنبه،  روز  پولیس  که شش  دادند  مقام ها خبر 

سرباز یاغی و یک آشپز در والیت هلمند کشته شدند.
طالبان مسوولیت این حمله را بر دوش گرفته و گفته اند که 

یکی از افراد آنان به صفوف پولیس نفوذ کرده بود.
دفتر والی هلمند در بیانیه یی گفته است که پولیس مهاجم و 
آشپزی که برای افسران کار می کرد، هنگامی که به یک ایستگاه 
بازرسی در ولسوالی گرشک نزدیک شدند، به سوی دو پولیس 

آتش گشودند و آنها را کشتند.
بنا بر این بیانیه، شورشیان سپس به داخل محوطه رفتند و چهار 
پولیس دیگر را نیز به ضرب گلوله...    ادامه صفحه 6

برخی  که  می گوید  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
ملی«  »منافع  گرفتن  نظر  در  بدون  کشور  رسانه های 
و »امنیت روانی« جامعه، برای مردم ترس و وحشت 

ایجاد می کنند.
داکتر سید مخدوم رهین روز گذشته در یک نشست 
مشورتی با مسووالن رسانه ها با توجه به نگرانی هایی که 
از وضعیت سیاسی کشور پس از سال 2014 میالدی 
وجود دارد، گفت که رسانه ها نباید مردم را از آیندة 

شان ناامید سازند.
آقای رهین افزود: در این اواخر می بینید که در بارة 
2014 صحبت بسیار می شود که اگر عساکر خارجی 
بیرون شدند، خدا می داند که چطور می شود. متاسفانه 

و  ترس  راستی  به  ما  تصویری  رسانه های  از  بعضی 
فکر  کس  هیچ  آفریده اند.  مردم  بین  در  را  وحشت 
نمی کند که یک ملت سه هزار ساله وقتی که ناتو نبود 
چه قسم زنده گی...       ادامه صفحه 6

وزیر تجارت و صنایع:

به بازرگانان افغان 
در بندر چابهار زمین 

توزیع می شود

نفوذی طالبان و یک آشپز
شش پولیس را کشتند

داکتر رهین به مسووالن رسانه ها: 

امید مردم را زایل نسازید

سفیران صلح به مردم:
برای حل منازعات تان 

به جلسات قومی روی آورید

راسموسن به حکومت افغانستان:

برای برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و 
شفاف تالش کنید

کــرزی 
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کنفرانس 
بین المللی 

افغانستان در 
هرات آغاز به 

کار کرد
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 مـلی

ناجیه نوری
تا پایان سال 2015 دشمنی و نفرت را از ذهن مردم پاك کرده و به آنان 
آموزش می دهیم که برای حل منازعات شان به جای جنگ و درگیری، 

به جلسات قومی و مردمی روی بیاورند.
مطلب  این  بیان  با  سفیران صلح،  کار  پایان  همایش  کننده گان  شرکت 
می گویند برای رسیدن به صلح باید به مردم آموزش داده شود تا برای 
ادامه صفحه 6 حل مناقشات شان به جای جنگ و...  

صفحه 6



کارمندان  حضور  عدم  بر  رییس جمهوری  تاکید 
تنها  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون  در  بین المللی 
یک دلیل می تواند داشته باشد و آن هم ایجاد زمینة 
استفاده جویی و تقلب در مهم ترین حرکت سیاسی 

در کشور. 
آشکار  مخالفت  در  کرزی  آقای  اخیر  اظهارات 
که  دارد  قرار  کشور  نماینده گان  مجلس  فیصلة  با 
کمیسیون  در  را  بین المللی  نمایندة  دو  حضور 
منتفی  ضرورت،  صورت  در  انتخاباتی،  شکایات 
از اصطالح  با استفاده  ندانسته است. آقای کرزی 
ورود  از  که  می کند  تالش  ملی«  »حاکمیت 
کشور   2014 انتخابات  به  بین المللی  نماینده گان 

جلوگیری کند.
 پرسش این جاست که چرا آقای کرزی می خواهد 

چنین اتفاقی را حتا در صورت ضرورت، از حاال 
مانع شود؟ 

در این جای شک نیست که برای توجیه هر اقدام 
و  قانونی  استدالل های  به یک رشته  نیاز  سیاسی، 
اصولی است. آقای کرزی با مغایر خواندِن حضور 
کشور،  انتخابات  روند  در  بین المللی  نماینده گان 
می خواهد آن را روحیة قانونی ببخشد و در تضاد 

آقای  کند.  توصیف  افغانستان  ملی  حاکمیت  با 
اساسی،  قانون  تصویب  از  پس  می گوید  کرزی 
افغانستان نخستین گام ها را به سمت خودارادیت 
زمانی  حاکمیت  این  و  برداشت  ملی  حاکمیت  و 
به  انتخابات  روند  در  که  می آید  دست  به  کاماًل 
عنوان یک اقدام ملی نماینده گان بین المللی حضور 

نداشته باشند. 
 2009 سال  انتخابات  به  کرزی  آقای  اشارة  شاید 
کمیسیون  به وسیلة  آن  که رسوایی  است  میالدی 
یک  دست کم  و  شد  عالم گیر  انتخاباتی،  شکایات 
میلیون رای تقلبِی ایشان در معرض قضاوت عامه 

قرار گرفت. 
خاطراِت   2009 سال  انتخابات  از  کرزی  آقای 
بدی دارد و آشفته گی های آن سال خود را هنوز 

فراموش نکرده است؛ انتخاباتی که اگر در آخرین 
قرار  فشار  و  دستکاری  مورد  بازهم  لحظات 
نمی گرفت، بدون تردید نتایج آن خالف آن چیزی 
توجه  با  کرزی  آقای  شد.  اعالم  بعداً  که  می بود 
به این وضعیت حاال تالش دارد که جلو شرکت 
مانع  انتخابات کشور  بین المللی را در  نماینده گان 

شود. 

انتخابات  دو  تجربة  ده سال گذشته  در  افغانستان 
ریاست جمهوری و دو انتخابات پارلمانی را دارد 
در  است.  نبوده  خوشایند  زیاد  آن ها  نتایج  که 
انتخابات نخست که عماًل از سوی جامعة جهانی 
تجربه  اولین  عنوان  به  شد،  مدیریت  افغانستان  و 
هرچند مشکالت عدیده یی بروز کرد، اما نتایج آن 
زیاد هم زیر سوال برده نشد. اما در انتخابات دوم 
بیشتر  بخش  که   2009 سال  در  ریاست جمهوری 
مدیریت آن به اصطالح آقای کرزی »افغانیزه« شده 
گرفت  باال  چنان  تقلب  و  جعلکاری  روند  بود، 
انجام  تقلب های  انتخابات وارد دور دوم شد.  که 
آقای  به وسیلة هواداراِن  شده که بخش اعظم آن 
که  شد  آشکار  زمانی  بود،  گرفته  صورت  کرزی 
سال  انتخابات  برتر  چهرة  عنوان  به  عبداهلل  داکتر 
2009، نسبت به نتایج آن اعتراض کرد و کمیسیون 
شکایات انتخاباتی در بحبوحة مدیریت انتخاباتی، 
با شرکت شماری از نماینده گان بین المللی، شکل 
گرفت. این کمیسیون با بررسی هایي که انجام داد، 
به بخش گستردة تقلب های انتخاباتی دست یافت 
و همین مساله سبب شد که آقای کرزی واکنش 
به شدت  روزها  آن  در  کرزی  آقای  دهد.  نشان 
در  که  توانست  هرچند  و  بود  آشفته  و  عصبانی 
پیدا  دست  قدرت  به  دوباره  سیاسی  زدوبند  یک 
هنوز  انتخابات  آن  افشاگرانة  خاطرات  ولی  کند، 

او  را آزار می دهد. 
کمیسیون  در  اگر  که  کنیم  قضاوت  بیایید  حاال 
بین المللی حضور  نماینده گان  انتخاباتی،  شکایات 
آشکار  انتخاباتی  تقلب های  بازهم  نمی داشت، 

می شد؟ 
هم  اگر  و  نمی افتاد،  اتفاقی  چنین  که  بدون شک 
تقلب های  به  کمیسیون  این  افغانستانِي  اعضای 
آن ها  افشای  پی  در  و  می یافتند  دست  انتخاباتی 
را  خودش  کار  نفوذ  و  قدرت  بازهم  می بودند، 
می کرد و نمی گذاشت که آب از آب تکان بخورد.
دارد و هیچ ضمانتی  نگرانی وجود  این  حاال هم 
بحرانی  نابه سامان و  ندارد که در وضعیت  وجود 
را  عادالنه  و  شفاف  انتخابات  انتظار  بتوان  فعلی، 

داشت. 
آقای کرزی در انتخابات سال 2014 حضور ندارد؛ 
ولی عدم شرکِت او در انتخابات به دالیل قانونی، 
کرزی  آقای  نمی شود.  انتخابات  در  او  نفوذِ  مانع 
تالش  و  می اندیشد  سیاسی  قدرت  به  هم  هنوز 
پس  کند.  تامین  دیگر  راه های  از  را  آن  که  دارد 
خوش باورانه است که بپذیریم به دلیل عدم نامزد 
شدِن آقای کرزی، دیگر کاری به انتخابات کشور 
داشته  وجود  اگر  برداشت  این  داشت.  نخواهد 
باشد، باید گفت که برداشتي نادرست و به دور از 
واقعیت است. آقای کرزی به انتخابات می اندیشد 
منافع  این  حاال  دارد.  هم  سیاسی  منافع خاص  و 
تامین خواهد شد، پرسشی ست که زمان  چه گونه 

به آن پاسخ خواهد داد. 
از جانب دیگر، آقای کرزی همیشه زمانی به یاد 
منافع ملی و حاکمیت ملی می افتد که منافع خود را 
بتواند در زیر پوشش آن ها مخفی کند. آقای کرزی 
نمی داند که با طرح چنین مسایلی، عماًل قدرت و 
اقتدار سیاسی خود را زیر سوال می برد. اگر حضور 
اعضای بین المللی در ساختارهای مدیریتی کشور، 
مغایر حاکمیت ملی کشور است، پس آن گاه باید 
پرسید که این همه سرباز، افسر، جنرال، مشاور و 
چه و چه های دیگر در افغانستان چه می کنند؟ آیا 
با  این همه خارجی در کشور در مطابقت  حضور 
با چنین  باشد  قرار  اگر  دارد؟  قرار  حاکمیت ملی 
صغرا و کبراها به نتیجه رسید، آن گاه حضور ایشان 
افغانستان،  اریکة قدرت  بر  هم در ده سال گذشته 
از  از دست می دهد و چیزی  را  مشروعیت خود 

نظام و کشورداری باقی نمی ماند. 
کشور،  مدیریتی  ساختارهای  در  خارجی ها  نبود 
یک آرمان است که در وضعیت و شرایط فعلی، به 
مشکل می توان برای آن راه حلی جست وجو کرد. 
را  افغانستان  گذشته،  دهة  یک  در  جهانی  جامعة 
در بخش های مختلِف حکومت داری و رسیدن به 
ثبات سیاسی کمک کرده است و بدون این کمک ها 
اگر نگوییم دست یافتن به وضعیت موجود سیاسی 
یک امر محال بوده، ولی بدون شک بسیار دشوار 

می توانست باشد.
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به تازه گي وزارت اطالعات و فرهنگ، نشست مشورتي یي 
آن،  در  و  انداخته  به راه  رسانه ها  مسووالِن  با حضور  را 
صورت  بحث  خبرنگاري«  و  اخالقي  »کودهاي  روي 
ترکیب  با  منظور  این  به  هم  کمیسیوني  است.  گرفته 
مسووالن چند رسانه، برخي از نهادهاي خبرنگاري و دو 
نماینده از وزارت اطالعات و فرهنگ، تشکیل شده است 

تا کارشان را آغاز کنند.
وزارت اطالعات و فرهنگ، این برنامه را در حالي به راه 
انداخته است که گزارش ها در مورد این که حکومت در 
تالش محدود کردِن رسانه ها برآمده، به شدت باال گرفته 

است. 
گفته مي شود در طرحي که وزارت اطالعات و فرهنگ به 
دستور ریاست جمهوري تهیه کرده، ترکیب »حفظ امنیت 
رواني« و امثاِل آن گنجانیده شده اند که مي تواند در آینده 
کار  در  مشکالتي  و سبب  ببندد  را  رسانه ها  دست وپاي 

خبرنگاران شود.
اگرچه وزیر اطالعات و فرهنگ، در نشست دیروزش با 
مسووالن رسانه ها، گفته است که هیچ محدودیتي بر کار 
رسانه ها ایجاد نخواهد شد؛ اما تایید کرد که در طرح این 
که  مفهومي  است؛  شده  مطرح  رواني«  »امنیت  وزارت، 
در آینده هر نوع برداشتي مي تواند از آن صورت بگیرد 
مباحث  زیرا  شود.  رسانه ها  کار  در  مشکالتي  سبب  و 
حساسی چون »امنیت روانی«، »منافع ملی« و »پرهیز از 
که  صورتي  در  امثالهم،  و  اختالف برانگیز«  مطالب  نشر 
تعریِف مشخص و دقیقي نداشته باشند، مي توانند موانع 

جدي براي رسانه ها ایجاد کنند. 
توسط  ـ  رواني  امنیت  به ویژه  ـ  مفاهیم  این  طرح 
استبداد  نوعي  گرفتِن  جان  روایتگر  ریاست جمهوري، 
از  ما  دموکراتیِک  به ظاهر  نظام  در  که  است  خاموش 
گذشته لنگر انداخته بود و اینک فرصت سر بلند کردِن 

آن فرا رسیده است. 
و  رسانه ها  فعالیت  شدِن  سامان مند  براي  تالش  اگرچه 
متوجه ساختِن آن ها به مسوولیت هایي که در قبال جامعه 
دارند، حرفي به جا و در خورِ ستایش است؛ اما این که به 
کنند،  ایجاد  سانسور  ابزارِ  بخواهند  تعریف ناشده  دالیل 
رسانه ها را تابِع خود بسازند، فلسفة وجودي آن ها را زیر 
سوال بَرند و تک صدایی را حاکم کنند، هرگز قابل قبول 

نخواهد بود. 
پس  که  ماست  مردمِ  مسلِم  دستاوردهاي  از  بیان  آزادي 
باید حکومت  و  آمده  به دست  ایثار  و  مبارزه  سال ها  از 
این حق را با جبیِن باز براي همیشه به رسمیت بشناسد. 
زمینه سازي براي اسیر ساختِن رسانه ها و حق آزادي بیان، 
افغانستان  مبارزه و فداکارِي ملت  به سال ها  بي ا حترامي 
است. اما متاسفانه این باور وجود دارد که حلقه هایي در 
حکومت تالش دارند که بعد از سال 2014، بر رسانه ها 
به  را  بیان  آزادي  لباس  و  کنند  نفوذ  و  قدرت  اعمال 
اندازة قامِت خویش بدوزند. گفته مي شود طرحي را که 
ریاست جمهوري دربارة کارکرد رسانه ها در نظر دارد نیز، 

به همین منظور ترتیب شده است.  
بر دوش اصحاب رسانه  بزرگي  بدون شک رسالت   اما 
وا  را  آن ها  که  دارد  قرار  رسانه ها  دست اندرکاراِن  و 
مي دارد تا در برابِر این نوع وضعیت بایستند و هم چنین 
بیان،  آزادي  نیز  کشور  صادق  و  روشن بین  دولت مرداِن 
این دستاورد گران قدرِ مردمِ افغانستان را با هیچ وضعیتي 
معامله نمي کنند. بنابراین، هم دولت و هم رسانه ها باید 
ایجاد فضای مناسب  در یک تعامِل سازنده و مثبت، به 
این  و  مسیر  این  شدِن  دوطرفه  و  رسانه ها  برای  امن  و 
تریبیون تالش کنند تا بدون جنجال و تهدید و کشمکش، 
رسانه یي  این که  بدون  یابد  انعکاس  مردم  به  واقعیت ها 
ملِي کشور  منافع  امنیت روانِی جامعه و  به تهدید  متهم 
و  جهاني  جامعة  و  مدني  نهادهاي  رسانه ها،  باید  شود. 
دولت مرداِن صادق کشور، در همکاري با هم تالش کنند 
که فضاي آزادي بیان بعد از سال 2014 محدود و مکدر 

نگردد.

آزادي بیان را پاس 
بدارید!

آقای کرزی در انتخابات سال 2014 حضور ندارد؛ ولی عدم شرکِت او در انتخابات 
به دالیل قانونی، مانع نفوِذ او در انتخابات نمی شود. آقای کرزی هنوز هم به 

قدرت سیاسی می اندیشد و تالش دارد که آن را از راه های دیگر تامین کند. پس 
خوش باورانه است که بپذیریم به دلیل عدم نامزد شدِن آقای کرزی، دیگر کاری 
به انتخابات کشور نخواهد داشت. این برداشت اگر وجود داشته باشد، باید گفت 

که برداشتي نادرست و به دور از واقعیت است. آقای کرزی به انتخابات می اندیشد 
و منافع خاص سیاسی هم دارد. حاال این منافع چه گونه تامین خواهد شد، 

پرسشی ست که زمان به آن پاسخ خواهد داد



که  کلیدی  ماموریت های  برخی  سیاسی  کارشناسان 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه طی ۶ سال آینده 
)دوره ریاست جمهوری در روسیه ۶ سال می باشد( در 

پیش خواهد داشت، را بیان کردند.
مشکالت بخش اجتماعی، مدرن سازی صنعتی و تقویت 
سیستم مالی کشور از این دسته ماموریت ها می باشند. در 
منطقه  زمینه  این  در  گفتند  نیز  خارجی  سیاست  بخش 

آسیا اقیانوسیه برای روسیه اولویت خواهد داشت.
والری فادئیف، سردبیر مجله کارشناس و مدیر انستیتوی 
طراحی اجتماعی گفت دوره اول پوتین به پایان رسیده 
توسعه  بنیاد  در  داده شده  ترتیب  میزگرد  در  است. وی 
بعد  حاصله  اقتصادی  نمودارهای  گفت  مدنی  جامعه 
از  پوتین  است.  بوده  چشمگیری  امر   90 سالهای  از 
جلوگیری  کمونیسم  ویرانه های  زیر  روسیه  هالکت 
ما  اینک  پایان رسیده است.  به  این مرحله نجات  کرد. 
به مبارزه طلبی های جدید نزدیک می شویم. وی گفت 
در وهله اول باید مسایل بخش اجتماعی حل شود. توان 
اقتصادی کشور چنان است که ما در حال حاضر قادر 
آموزش  تأمین  جمله  از  و  اجتماعی  مشکالت  حل  به 
باید  ما  ملی  ناخالص  تولید  نیستیم.  رایگان  پرورش  و 
حداقل دو برابر بیشتر از سطح کنونی باشد. وی عالوه 
بر این گفت صنایع روسیه عقب مانده هستند و خاطر 
روی  پیش  مأموریت های  با  مالی  سیستم  می کند  نشان 
روسیه هماهنگ نیست. باید درك شود که نمی شود تمام 
فدرال  بودجه  کمک  به  را  کشور  روی  پیش  مشکالت 
باید توان سیستم مالی کشور بشدت تقویت  حل کرد. 
گردد.بنظر وی مأموریت دیگری که پیش روی روسیه 

قرار دارد بهره برداری از اراضی کشور می باشد. اگر ما 
از این اراضی عظیم استفاده نکنیم موجودیت مردم زیر 

سوال خواهد رفت. 
سیاسی  کارشناسی  کرسی  رییس  پولیاکوف،  لئونید 
عمومی مدرسه عالی اقتصاد 5 مبارزه طلبی کالن داخلی 
را برشمرد که بنظر وی پوتین با آنها روبرو شده است. 
به  و  است  شخصی  امر  اول  طلبی  مبارزه  گفت  وی 
طوالنی  مدت  وی  رهبری  میباشد.  نوین  رهبری  معنی 
حال  هر  در  که  می کرد  پیدا  مشروعیت  اساس  این  بر 
نمی تواند  اوضاع  این  نیست.  از وی  بغیر  دیگری  کس 
این ذخیره فرسوده شده است.  یابد،  ادامه  این  از  بیش 
این فرسودگی تنها با شدت یافتن رقابت سیاسی ارتباط 
بدنبال  آینده  سال   ۶ طی  باید  پوتین  وی  ندارد.بنظر 

امکانات جدیدی باشد.
کارشناس سیاسی خاطر نشان می کند مبارزه طلبی دوم 
می خواهد  جامعه  گفت  وی  می باشد.  نخبگان”  “تغییر 
به  دارند  قرار  جمهور  رییس  پیرامون  که  نخبگانی 
به حل  قادر  بکار گرفتن شخصیتهای حرفهای  حساب 
با  پوتین  لحاظ  این  از  یابند.  تغییر  کالن  مأموریت های 
مأموریت بغرنجی مواجه شده زیرا باید با بعضی ها وداع 

کند.
پولیاکوف از »قشربندی درون اکثریت حامی پوتین« به 
اکثریتی  وی،  نظر  به  کرد.  یاد  سوم  مبارزه طلبی  عنوان 
تغییر  بشدت  شده اند  جمع  جمهور  رییس  پیرامون  که 
قشر  چندان  انبوه  این  سابقًا  گفت  وی  می کنند.  پیدا 
که  می شویم  مرحله ای  وارد  ما  امروز  بود.  نشده  بندی 
می شود.  شروع  توده  این  در  داخلی  قشربندی  آن  در 

جدید  راههای  باید  پوتین  اینک  لذا 
را  خود  پیرامون  اکثریت  کردن  متحد 
پیدا کند و آزمایش مربوط به تأسیس 
یکی  روسیه«  سراسری  مردمی  »جبهه 
مشکل  این  حل  احتمالی  راه های  از 

است.
مبارزه طلبی چهارم با بی جواب ماندن 
علت فدرال بودن ساختار روسیه ارتباط 
دارد. وی گفت اگر ما ساختار فدرال 
را حفظ کنیم و اگر ما درك می کنیم که 
استقالل عمل مناطق امری اتفاقی که به 
ارث گرفته ایم نبوده بلکه امکانی برای 
فعالیت  من  بنظر  پس  می باشد  توسعه 
بزرگی در پیش است. پولیاکوف اعالم 
نمود مسئله “هویت حل نشده” مبارزه 
طلبی پنجم و آخر می باشد. وی گفت 
سئوال  این  به  پاسخ  بدون  نمی توانیم 
که ما چه کسی هستیم، چکار می کنیم 
به  چیست  کارها  این  از  منظور  و 

موجودیت خود ادامه دهیم.
بنیاد  رییس  نیکونوف،  ویاچسالو 
روسیه  موضع  است  معتقد  »سیاست« 
در عرصه جهانی در مقایسه با سالهای 
90 تقویت شده است. وی گفت امروز 
پیاده  به  قادر  قلیل  از کشورهای  یکی  عنوان  به  روسیه 
امور داخلی و  بازی مستقل و حفظ استقالل در  کردن 

بین المللی استنباط می شود.
تحوالت  مهمترین  از  یکی  می کند  نشان  خاطر  وی 
عقیدتی  گذشته  سالهای  طی  روسیه  خارجی  سیاست 
برجسته  گران  تحلیل  بنظر وی  است.  بوده  آن  ساختن 
غربی مسئله کشاندن روسیه به فضای اروپا و آتالنتیک 
را مطرح می کنند. روسیه برای اولین بار پس از جنگ 
دوم جهانی به عنوان شریک مورد نیاز )غرب( می باشد. 
بنظر نیکونوف روسیه به نزدیکی با غرب عالقمند است. 
مدرن سازی کشور  نیازهای  با  اول  وهله  در  این عالقه 

ارتباط دارد.
از  است.  شده  آغاز  غرب  نسبی  تضعیف  مرحله  اینک 
ملی  ناخالص  تولید  نصف  از  کمتر  غرب   2011 سال 
به  جهانی  توسعه  ثقل  مرکز  و  می کند  تولید  را  جهان 

سوی شرق منتقل می شود.
با  نظر روابط  از  که  نتیجه گیری کرد  کارشناس سیاسی 
غرب بازگشت پوتین در وهله اول به این معنی است 
و  می دهیم  بیشتری  اهمیت  اروپایی  سیاست  بر  ما  که 
درباره  اما  می یابد.  کاهش  امریکایی  سیاست  بر  تأکید 
اقتصاد  نصف  از  بیش  امروز  که  اقیانوسیه،  آسیا  منطقه 
جهانی در آن قرار دارد، باید گفت در ردیف اول قرار 
می گیرد. نیکونوف با تغییر اصطالح سیاستمداران چینی 
گفت روسیه بنظر من می تواند رفتار ژئوپلتیک خود را به 
این شکل فرمول بندی کند اتکا بر غرب، برقراری ثبات 

در جنوب و حرکت به شرق.

و  ارتش  سابق  روسای  علیه  که  کرد  اعالم  پاکستان  وزیر  نخست  
در  تقلب  در  داشتن  دست  سبب  به  پاکستان  استخبارات  سازمان 
از به  با هدف جلوگیری  این کشور  پارلمانی سال 1990  انتخابات 

قدرت رسیدن حزب مردم پاکستان اقدام قانونی انجام خواهد داد.
این در حالی است که دادگاه عالی  به گزارش خبرگزاری شینهوا، 
پاکستان نیز روز جمعه دستور به انجام تحقیقات علیه روسای سابق 
ارتش سازمان استخبارات پاکستان به سبب دست داشتن در تقلب 
انتخابات پارلمانی 1990 و اقدام به توزیع پول در میدان سیاستمداران 

داده است.
جنرال میرزا اسلم بیگ، رییس سابق ارتش پاکستان و اسد دورانی، 
رییس سابق سازمان استخبارات پاکستان متهم هستند که در جریان 
پول  سیاستمداران  برخی  میان  در   1990 سال  پارلمانی  انتخابات 

توزیع کرده و در انتخابات تقلب کرده اند. 
به  متهم  نیز  حبیب  یوسف  نام  به  پاکستانی  بانکدار  یک  همچنین 

همکاری در رسیدن پول به دست سیاستمداران شده است.
افتخار محمد چودری، رییس دادگاه عالی پاکستان به سازمان بازرسی 

فدرال این کشور دستور داده تا علیه متهمان این پرونده اقدام کند.
سازمان  داشت:  اظهار  پاکستان  وزیر  نخست   اشرف،  پرویز  راجه 
تمامی  داده و علیه  انجام  پاکستان تحقیقاتی شفاف  بازرسی فدرال 

شخصیت های دخیل در تقلب انتخاباتی اقدام خواهد شد.
به  من  کرد:  تاکید  خبری  کنفرانس  یک  در  پاکستان  وزیر  نخست  
عادالنه  و  تحقیقاتی شفاف  دولت  که  اطمینان می دهم  مردم کشور 
میان  در  پول  توزیع  که  مسئوالنی  همه  علیه  و  داد  خواهد  انجام 

سیاستمداران را پنهان کردند، اقدام خواهد کرد. 
1۶ سال پیش »اصغر خان«، یک رهبر سیاستمدار بلندپایه پاکستان 
میان رهبران  انجام تحقیقات علیه عامالن توزیع پول در  به منظور 
مردم  پیروزی حزب  از  کردن  منظور جلوگیری  به  سیاسی  احزاب 

پاکستان در انتخابات پارلمانی به دادگاه عالی متوسل شد.
وی که رهبری حزب تحریک استقالل پاکستان را به عهده داشت، 
گفته بود که سازمان استخبارات پاکستان در انتخابات سال 1990 به 
سیاستمداران زیادی پول داده و 140 میلیون روپیه را صرف ایجاد 
پیروزی حزب  از  منظور جلوگیری  به  اسالمی  دموکراتیک  ائتالف 

مردم پاکستان در انتخابات کرده است.
نخست  وزیر پاکستان همچنین تاکید کرد: افراد دخیل در این رسوایی 
می بایست به سبب تخلفات خود که اکنون برای ملت آشکار شده 

است از مردم عذرخواهی کنند. 
دادگاه عالی پاکستان در دستور خود عنوان داشت که غالم اسحاق 
بیگ  اسلم  جنرال  همراه  به  پاکستان  اسبق  جمهوری  رییس   خان، 
احزاب  و  سیاستمداران  از  گروهی  کمک  با  دورانی  اسد  جنرال  و 
سیاسی به منظور تضمین موفقیت آنها و شکست کاندیداهای رقیب 

در انتخابات پارلمانی سال 1990 قانون اساسی را نقض کرده اند.
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اقدام قانونی نخست وزیر پاکستان 

علیه روسای سابق ارتش 
و سازمان استخبارات
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اخضر ابراهیمی با وزیر 
خارجه سوریه دیدار کرد

پزشک ونزویالیی:اعتراضات گسترده در لبنان

 کاسترو در شرف مرگ است
پس از حمله شدید و 
که  بیروت  در  انفجار 
چندین  جمعه  روز 
بر  زخمی  و  کشته 
جا ماند، صدها تن از 
افراد خشمگین لبنانی 
روز شنبه، با اعتراض 
گسترده سبب مسدود 
شدن چندین جاده در 

بیروت گردیدند.
مقامات  گفته  به 

این  اکثر  لبنان،  رسمی 
لبنان و نواحی  معترضان در نواحی سنی نشین شهر بیروت و در شهرسیدون در جنوب 
شمالی و شهرهای دیگر آن کشور به جاده ها برآمده اند. در ادامه این اعتراض ها همچنان 

جاده بین مرکز شهر بیروت و میدان هوایی مسدود شده است.
روز جمعه وسام الحسن رییس استخارات لبنان با هفت تن دیگر در اثر انفجار بمب کشته 
سوگواری  روز  را  شنبه  روز  لبنان  حکومت  گردیدند.  زخمی  نیز  زیادی  شمار  و  شدند 

عمومی اعالم کرده است.
عامالن و ارتباط این انفجار با جنگ داخلی در کشور هم مرز لبنان، سوریه تا هنوز روشن 
نیستند؛ اما حکومت سوریه این حمالت را با شدت تقبیح نموده است و عمران الصوبی، 

وزیر اطالعات سوریه این حمله را »یک حمله بزدالنه تروریستی« خوانده است.
درهمین حال، حزب اهلل لبنان یکی از متحدان رژیم سوریه این حمله را »جنایت وحشتناك 

تروریستی« خوانده و از مقامات خواسته است تا عامالن آن را دستگیر نمایند.
ایاالت متحده امریکا نیز این حمله را شدیدا محکوم کرده است. به گفته ویکتوریا نوالند، 

سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، واشنگتن در مورد این حمله معلوماتی ندارد.
باورند که احتماال این حمله در سوریه طرحریزی  این  لبنان به  اکثر مردم  بنابر گزارشها، 
شده باشد؛ زیرا وسام الحسن بررسی پرونده میشایل سماحه وزیر پیشین اطالعات سوریه 

را بر دوش داشت.
به گفته  اتهام طرح حمالت تروریستی دستگیر گردید و  به  ماه آگست  نهم  سماحه روز 
مقامات مسئول او به جرم خویش اعتراف کرده و گفته است که مواد انفجاری را از مرز 

سوریه به لبنان متقل می کرده است.

اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه 
که به این کشور سفر کرده است با ولید معلم، وزیر خارجه دیدار و 

گفت وگو کرد.
به  را  سوریه  در  درگیر  طرفین  تا  است  تالش  در  ابراهیمی  آقای 
هفته  در  قربان  عید  تعطیالت  ایام  در  بسی سه روزه  آتش  برقراری 

آینده متقاعد کند.
انتظار می رود آقای ابراهیمی در جریان سفرش به سوریه با بشار اسد، 

رئیس جمهور هم دیدار و مذاکره کند.
نماینده سازمان ملل متحد به هنگام ورودش به دمشق در روز جمعه 
به خبرنگاران گفت که جنگ و درگیری در سوریه باید فورا و بدون 

هرگونه پیش شرطی متوقف شود.
از زمان آغاز اعتراضات در سوریه در بهار سال 2011 تا کنون هزاران 

نفر در خشونت های این کشور کشته شده اند.
آقای ابراهیمی هنگام پذیرش این ماموریت گفته بود برقراری صلح در 
سوریه »تقریبا غیرممکن« است. وی ویرانی ها در سوریه را »فاجعه 

بار« خوانده و گفته خونریزی ها در این کشور »سرسام آور« است.
آقای ابراهیمی در ماه گذشته جایگزین »کوفی عنان« نماینده سازمان 

ملل و اتحادیه عرب برای برقراری صلح در سوریه شد.

در حالی که یک پزشک ونزویالیی 
کاسترو  فیدل  است  شده  مدعی 
هفته  چند  تا  و  کرده  مغزی  سکته 
دیگر بیشتر زنده نمی ماند، خانواده 
کاسترو این خبر را تکذیب کردند.

به گزارش روزنامه دیلی میل، خوزه 
ونزویالیی  پزشک  مارکینا،  رافائل 
رهبر  کاسترو،  فیدل  داشت:  اظهار 
نباتی  زندگی  اکنون  کوبا  انقالب 
دارد و در خانه ای در غرب هاوانا 

در شرف مرگ است.
به  منصوب  نامه یی  این  وجود  با 
دولتی  رسانه های  از سوی  کاسترو 

کوبا منتشر شده و در حال مرگ بودن وی را رد کرده است. اعضای خانواده کاسترو 
نیز این ادعاها را رد کرده اند.

این پزشک به روزنامه  ای .بی .سی اسپانیا گفته است که کاسترو از یک لخته بزرگ 
خون در سرخرگ راست مغزش رنج می برد و در خانه ای در پایتخت کوبا در شرف 

مرگ است.
مارکینا تاکید کرد: هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئال با علم به این مساله سریعا 

به شهر هاوانا رفته تا در کنار دوست و هم پیمان خود باشد.
مارکینا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است منابع خبری وی در ونزوئال هستند 
اما آنها را معرفی نکرده و چگونگی دستیابی آنها به این اطالعات را فاش نساخته 

است.
وی همچنین عنوان داشته که شواهد تایید کننده یی را از سوی برخی منابع در شبکه 

اجتماعی توییتر دریافت کرده است.
با وجود این مارکینا پیش از این نیز ادعاهایی مطرح کرده بود که صحت نداشت. 
وی در ماه آوریل نیز گفته بود که چاوز از نوعی سرطان رنج می برد و تا ماه نوامبر 
بیشتر زنده نخواهد ماند اما چندی بعد رهبر ونزوئال اعالم کرد که بر بیماری اش 

فایق آمده است.
کمتر  و  می رود  شمار  به  ملی  امنیت  مسائل  از  یکی  کاسترو  فیدل  مساله سالمت 

اطالعاتی درباره آن منتشر می شود.

ريا نووستی/ ترجمه: ايراس        

ماموریت های
پوتین
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         احمد ولی مسعود
مروری کوتاه به طرح آجندای ملی پیشنهادی 

سال 2003
در پیشنهاد آجندای ملی گفته بودیم: »صلحی 
که با کمک خارجی ها برقرار گردیده باشد، با 
تغییر در پالیسی جامعة جهانی می تواند از هم 
تا زمانی که تفاهم همه گانی بر روی  بپاشد، 
مسایل ریشه یی سیاسی کشور به وجود نیاید 

و دیدگاه مشترك ملی و استراتژی 
ثبات  از  نرسد،  توافق  به  واحد 
هم  درازمدت  امنیت  و  سیاسی 

خبری نخواهد بود«.
آیا  که  بود  این  ما  اصلی  پرسش 
مردم افغانستان، خود توانایی توافق 
و همیاری و همگرایی خویشتن را 
برای استفادة  بهینه از فرصت های 
دارند؟...آیا  را  سیاسی  رسیدة   نو 
می توانند با هم کنار بیایند و صلح 
کشور  در  آن  واقعِی  معنی  در  را 

خویش برقرار سازند؟... 
پاسخ به چنین پرسش هایی ارتباط 
مسایِل  روشِن  تعریِف  به  مستقیم 
مهم ملی و سیاسی ما داشت؛ دست 
یافتن به دیدگاه های مشترك ملی، 
تفاهم  و  توافق  ملی،  مسایل  فهم 
اولویت  های  از  مشترك  برنامة  روی 
و  دیروز  افغانستان  حیاتی  و  مهم 

امروز بوده و می باشند.
رهبران،  که  بود  این  بر  ما  تأکید 
مدیران و مسوولین جامعه هستند 
که به این دست از پرسش ها، باید 
پاسخ روشن و دقیقی داشته باشند؛ 
ورنه شعارگرایی و سطحی گرفتن 
چنان که  کشور،  عمدة  مسایل 

نظم  برهم زنندة  فقط  هستیم،  دچارش  امروز 
پی  در  را  بحران  تداوم  و  است  اجتماعی 

خواهد داشت.
مستمِر   گفت وگوی  یک  در  که  بودیم  گفته 
بین االفغانی، به دور از حیطة فشارهای منفی 
اوضاع  دقیق  با درك  و  کامل  در شفافیت  و 
دور  به  موثر،  و  سازنده  فکر  یک  با  جاری 
و  گروهی  و  زبانی  و  سمتی  مسایل  همة  از 
با در نظرداشتن اوضاع بین المللی، می بایست 
این رو،  از  نماییم؛  تدوین  را  خود  استراتژی 
عنوان  به  ملی  آجندای  یک  روی  من  تأکید 
یک برنامة عمل، برای آن بود که زمینة ایجاد 
اعتماد  ایجاد  و  احیا  ملی،  اتحاد  استحکام  و 
ادامة  و  ملی  پایه های مشارکت  تقویت  ملی، 
تا  را  کشور  در  سیاسی  ثبات  و  پویا  حیات 

درصد قابل اطمینانی، مهیا می ساخت.
کشور  مطرح  نیروهای  زمان،  همان  اگر 
درك  را  موضوع  اهمیت  دولت مردان،  و 
بود  آن  نه  امروز  یقین شرایط  به  می نمودند، 
ناامنی  و  نابسانی  و  بحران  همه سو  از  که 

احاطة مان کرده باشد.
عمده مسایلی که در آجندای ملی مطرح بود، 

شامل موارد ذیل می گردید:
تدوین  و  ملی  مشترك  دیدگاه  اتخاذ   .1

استراتژی واحد سیاسی
2. پروسة اعتمادسازی
3. تشکیل حلقة ملی

4. برنامه ریزی

5. ایجاد مکانیزم مناسب.
ارایة پالیسی های روشن و سیاست گذاری های 
دقیق روی مسایل مهم کشوری و دولتی، در 
بود  گرفته  قرار  ملی  آجندای  نهایی  مراحل 
بر  را  خود  اجرایی  برنامه های  حکومت  که 
زمانی  جدول بندی  ببرد.  پیش  به  آن  اساس 
نظر  در  باید  طرح  این  موفقانة  پیشبرد  برای 
گرفته می شد؛ چه اغلب راهکارها و برنامه ها 
شتاب زده بوده اند که در طول چندسال گذشته 
خالقیت بحران سازی شان اوج گرفته است. ما 
می باید  نخست  مرحلة  در  که  داشتیم  تأکید 
روی چند مسالة اساسی آن زمان توجه صورت 
می گردید:  ارایه  روشن  پاسخ  و  می گرفت 
مواضع سیاسی  برخی  مورد  در  »روشن گری 
ارایة  نحوة  مورد  در  شفاف سازی  حکومت، 
پروسه های جاری، توافق برسر مسایل حیاتی 

آیندة کشور«.
قانون  تصویِب  نحوة  چون  پروگرام هایی 
مسلح  قوای  ریفورم  و  امنیت  اساسی، 
مقاومت گران،  و  مجاهدین  سرنوشت  و 
مسالة  بازسازی،  و  مجدد  اعمار  برنامه های 
به  رسیدن  چه گونه گِی  و  ملی  وحدت  مهم 

آن، مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر، اتخاذ 
سیاست خارجی و اعالم خطوط کلی به مردم، 
از جمله اجزای الینفک مسایل حیاتی و آیندة 
و  دقت  با  باید  که  می گردید  قلمداد  کشور 

تأمل روی آن ها سیاست گذاری می شد.
تصمیم گیری خاص  و  ساختار  جامعه یي  هر 
خود را  دارد، جامعة ما هم برای این که بتواند 
تصمیمات  تعدادِ  به  باشد،  داشته  کارآیی 
من  باور  دارد؛   نیاز  معینی  باکیفیت  سیاسی 
بر این است که در ابتدا توجه به این مؤلفه ها 
که  اساسی  تنگناهای  با  مقابله  برای  یقین  به 
خودنمایی  برابر حکومت  در  موارد  همة  در 

می کرد، کارساز بودند.
من بر این باورم که هرگونه تحول در سطوح 
و  فرهنگ  سیاست،  عرصة  قدرت،  مختلف 
اجتماع در گرو ارتقا سطح آگاهی رهبران و 
نخبگان در همة عرصه ها و ارایة راهکارها و 
کشور  شرایط  با  مناسب  سیاسی  عمل  شیوة 

می باشد. 
و  ملی«  »آجندای  طرح  ارایة  آغاز  در 
راهکار  و  نفس  با  تقریبًا  مشورت خواهی، 
برنامة موافقت صورت گرفت و چند نشست 
مهم در این خصوص هم از طرف حکومت 
موقت و هم از جانِب اکثر رهبران نیروهای 
بود  آن  وقت  حاال  گرفت؛  صورت  مطرح 
پایه های  تحکیم  به  عملکرد،  در  که صداقت 
شود؛  منجر  آینده،  به  خوش بینی  و  اعتماد 
حاال زمان این بود که با یک حرکت آگاهانه، 

توافق را به جای هرج ومرج وعمل را به جای 
موارد  این  همة  چه  می ساختیم؛  شعارحاکم 
سبب ایجاد »امنیت« در کشور می گردید؛ در 
آن  به  و  باور  را  مردم، دولت  »امنیت«،  سایة 
که  امنی  فضای  به سبب  و  می کنند  »اعتماد« 
دولت ایجاد کرده است، آرامش اجتماعی که 
الزمة جامعة رو به رشد است، محقق می شود 
و زنده گی مردم بستری متجانس و زیبا پیدا 
و  فعال  مشارکِت  آن ها،  بر  افزون  می کند؛ 
تحول،  رونِد  در  شهروندان  تمامی  گستردة 
تصمیم گیری  امر  در  مردم  همة  مساهمت 
سیاسی و سرنوشت ساز جامعه و شکل گیری 
با قاعدة وسیع به مثابه  دولت متحد مشترك 

تبلور آرمان سیاسی مردم تأمین می شود.
سامان  خود  به  می توانیم  این که  به  باور 
بدهیم، تصدی شایسته گان و اشخاص متعهد 
اداره های  و  حکومت  مناصب  بر  دلسوز  و 
دولتی و ایجاد زمینه های مناسب برای کنش 
و واکنش های سالم سیاسی، همة خواست و 
به  ملی  آجندای  در  را  آن  که  بود  من  آرمان 
موقت  حکومت  پیشکش  مکتوب  صورت 
این  که  تأسف  با  نمودم؛  مطرح  نیروهای  و 
و  خودخواهی  دلیل  به  صرفًا  طرح، 
نادیده  همیشه گی  انحصارطلبی های 

گرفته شد. 
که  بود  طرحی  ملی«   »آجندای 
تصویر  نزدیک ترین  و  گویاترین 
ترسیم  افغانستان  واقعیت های  به  را 
می کرد؛ چه بسا که این برنامه، روی 
جبران  جای  به  که  ادارة  کار  میز 
خسارت، هر روز خرابی و گسست 
جدیدی ایجاد می کند، جایی نیافت 
و  منافع  امروز  که  است  همین  و 
حقوق مردم ما در یک فساد بزرگ 

در حال غرق شدن است.
روی  دست  و  تعلل  میان،  این  در 
دست گذاشتن، اشتباه محض است؛ 
هزینه های  ما  همة  که  حالی  در 
نیز  و  می دانیم  را  آن  سنگین 
اکید  تأکیِد   مخالفیم.  آن  با  قاطعانه 
و  اهمیت  تمام  با  گذشته  که  دارم 
آموختنی هایش اتفاق افتاده است و 
آن  نیست  قادر  بشری،  نیروی  هیچ 
را دیگربار به گونة متفاوت بیافریند؛ 
و  ماست  روی  پیش  آینده  اما 
قسمت مهمی از آن به آن چه امروز 
دانست  باید  می یابد؛  ربط  می گذرد 
در  بحران جدی،  یک  وجود  تا  که 
و  نشود  شناخته  رسمیت  به  کشور 
کشور  در  که  تاریخی  بحران زای  مسایلی  به 
سرباز نموده اند و ارتباط تنگاتنگ با »امنیت« 
نشود،  رسیده گی  دارد،  »ثبات«  و  »صلح«  و 
راهی برای خروج از مشکالت و مسایل پیدا 
که حکومت  را  کاری  یقین  به  شد؛  نخواهد 
است،  گرفته  پیش  در  که  را  راهی  و  می کند 
نوعی »فرار به جلو« است که هرگز مشکلی 
حل  را  افغانستان  بعدی  چند  بحران های  از 
شدن  عمیق تر  به  آن  بر  عالوه  نمی تواند، 
نیز  بحران ها  شدن  پیچیده تر  و  شکاف ها 

فزونی می بخشد.
اطمینان  می توان  هم  هنوز  که  معتقدم  من 
امروز  شرایط  به  نسبت  را  مردم  آسیب دیدة 
همین  بر  کرد؛   بازسازی  فردا،  و چشم انداز 
و  تأمل  روی  دیگر  بار  یک  که  است  اساس 
به کار انداختن و عملی کردن طرح »آجندای 
ملی« تأکید دارم، این شالوده یي ست که امروز 
آن  روی  بر  را  فردا  تا  ریخت  باید  صبورانه 

استوار سازیم. 
نگاه  و  همه جانبه  رویکردِ  قطعًا  برنامه  این 
حاال  اما  داشت؛  کشور  مهم  مسایل  به  دقیق 
با مطرح کردن دوبارة برنامة »آجندای ملی«، 
در  اخیر  سال های  تحوالت  نظرداشت  در  با 
محوریت یک تفاهم ملی، پرداختن به مسالة 
محورِ  به  نیز  سیاسی  ریفورم  و  پایدار  صلح 
بحث  تا  می طلبد  که  گشته اند  مبدل  عمده 
مهم صورت  این  پیرامون  دقیق  و  همه جانبه 
گیرد و دست یابی به نتایج عملی میسر گردد.

فاجعة تخار
مهاجرین  و  مجاهدین  که  هنگامی   ،13۶8 سال  سرطان  گرم  ماه  اواخر  در 
افغانستان عید سعید اضحی را تجلیل می کردند، ناگهان خبر کشته شدِن چند 
فرمانده و مجاهد در سراسر جبهات مجاهدین و اردوگاه های مهاجرین پخش 

شد.
خبر گنگ را یکی از آژانس های بین المللی مخابره کرده و در آن گفته شده 
افغانستان، در  بود که یک گروه از فرماندهان و مجاهدین جمعیت اسالمی 
افغانستان در والیت تخار  اثر کمین گیرِی یکی از فرماندهان حزب اسالمی 

کشته شده اند.
اسالمی  حزب  امیر  حکمتیار  گلبدین  انجنیر  که  گردید  نشر  زمانی  خبر 
ادای  برای  مجاهدین  رهبران  از  عدة  و  بود  افغانستان  داخل  در  افغانستان 
در  مجاهدین  رهبران  چون  و  بودند  رفته  سعودی  عربستان  به  حج  فریضة 
عقب جبهات شان نبودند، تا چند روز هیچ گونه اعالمیه یا مصاحبه یي از جانب 
گمان  اکثراً  و  نگردید  منتشر  واقعه  چه گونه گی  دربارة  مجاهدین  تنظیم های 
می بردند که واقعه جزیی از کشمکش های داخلی و درگیری های محلی است 

که بسا اوقات در نقاط مختلف کشور رخ می دهد.
آن ها  تعداد  و  شده گان  کشته  اسامی  و  می شد  پخش  ضدونقیضي  شایعات 
معلوم نبود و تصویر روشني از جریان واقعه، تا زمان نشر اعالمیة جمعیت 

اسالمی افغانستان، ارایه نگردید.
چندی بعد، اعالمیه یی در دو صفحة بزرگ با خط ریز منتشر شد و نماینده گان 
شورای نظار در پاکستان، آن را در محالت مزدحم شهر پشاور و سایر شهرهای 

مرزی پاکستان، نصب کردند.
اعالمیة جمعیت اسالمی در نوع خود بی نظیر بود؛ زیرا تا آن زمان هیچ گروهي 

از مجاهدین کلمات و جمالت نیشدار را علیه تنظیم دیگر به کار نبرده بود.
اعالمیة جمعیت اسالمی افغانستان دربارة حادثة تخار چنین به نشر رسید:

»در این لحظات حساس تاریخی که ملت شهید داده و جفا کشیدة ما که تا 
تجاوز  از  ناشی  ده سالة شکنجه و عذاب  دردمندی های  اندوه و  فریاد  هنوز 
دلخراش  و ضجه های  فریاد  هنوز  تا  و  است  نبرده  یاد  از  را  سفاك  دشمن 
مادران و پدران داغدیدة ما در سوگ یک ونیم میلیون شهید راه اسالم خاموش 
نشده است و تا هنوز دشت و دامان وطن به خون شهدای گلگون قبای اسالم 
رنگین است و تا هنوز لکه های خون شهیدان مظلومِ ما در کوی و ایوان این 
مرز و بوم خونین نخشکیده است، که دست جنایتکاران بزدل و زبون افراد 
مربوط به گلبدین برای ریختن خون بی گناهان دیگر بیرون می آید و با قساوت 
پاك طینت  و  پارسا  فرزندان  بی کینة  و  پاك  بی نظیری، سینه های  درنده گی  و 
بر  ننگ دیگری  لکة  بی دردانه و سبعانه می درد و  را  اسالمی کشور  نهضت 

جبین تاریخ و زنده گی خود می افزاید.
باید متذکر شد که چون حزب  به توضیح شکل بروز فاجعه،  از ورود  قبل 
در  ماهیت حزبی اش  بر  بنا  این طرف  به  مدت ها  از  گلبدین  اسالمی گروپ 
صدد بوده که اقدام به چنین جنایتی بکند، دست به یک سلسله جوسازی ها 
زده و در میان عالقه مندان جهاد، با تبلیغات ناروای رهبر این گروه تروریست 
با محموله های بزرگ از امکانات به داخل می رود تا جریان این توطیه و عملی 
ساختن آن را از نزدیک نظاره کند. در حالی که تبلیغات و ادعاهای حزب 
اسالمی در رابطه با حمالت شورای نظار علیه حزب، از ریشه و اساس کاماًل 
دروغ و کذب محض بوده و فقط زمینه سازی برای پیاده کردن این طرح شوم 

بوده که تحت قومانده مستقیم گلبدین عملی شده است.
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            نویسنده: اردشیر کیاني

خالصه نویسي  یادگیري،  و  مطالعه  مهارت هاي  از  یکي 
مطالب درسي است. شاید بارها تجربه کرده باشید که وقتي 
مي کند،  بسیار طوالني  را  آن  تعریف موضوعي  براي  کسي 
»خالصه  یا  بگو«  را  مطلب  »اصل  مي گوید  او  به  شنونده 
مطالب  از  اهمیت خالصه نویسي  بیانگر  این جمالت  کن«. 
کتاب و جزوات درسي است. به طور کلي، موضوع اصلي 
نه  است،  جمله  چند  یا  کلمه  چند  معموالً  صفحه،  هر  در 
تمام نوشته هاي آن صفحه. به عبارت دیگر، نویسنده گان هر 
کدام بر اساس سلیقة شخصي نکات مهم را مي پرورانند و 
آب وتاب مي دهند. از سوي دیگر، شواهد نشان داده است 
که یادآوري مطالب پس از یک مدت طوالني، بدون خالصه 
مطالبي  از  مرور  یک  خالصه  بنابراین  نیست.  میسر  کردِن 
از نکات اصلي  بیان مجددي  است که خوانده اید. در واقع 
است. بلکه باید بیان کنندة روابط میان نکات اصلي نیز باشد. 

خالصه ها به سه منظور نوشته مي شوند:
1ـ بیان کنندة درك و فهم شما از مطالب هستند.

2ـ کار مرور کردن را آسان مي سازند.
3ـ نگه داري مطالب را در حافظه تقویت مي کنند.

منابع خالصه نویسي 
اگرچه خالصه نویسي کاري وقت گیر و مشکلي است؛ ولي 
از  مي شود.  فراموشي  کاهش  و  یادگیري  افزایش  موجب 
متعددي  مطالعاتي  منابع  دانش جویان  و  دانش آموزان  طرفي 
را دارند که باید به همة آن ها توجه کرده و به دقت آن ها را 

مطالعه کنند.
این منابع عبارت اند از:

1ـ کتاب هاي درسي
2ـ جزوه هاي معلم در صنف

3ـ مجموعه هاي چهارگزینه یي موجود در بازار...
غالبًا دیده شده که حدود شصت، هفتاد درصد مطالب این 
منابع با یکدیگر مشترك هستند و دانش دوستان مي توانند به 
کمک خالصه نویسي این منابع را به یک جزوه تبدیل کنند. 
از مطالب درسي  را  بتواند خالصة خوبي  اگر دانش آموزي 
تهیه کند، قادر خواهد بود مطالب خالصه نویسي را چندین 

بار مرور و به طور چشم گیري در وقت صرفه جویي کند.
ویژه گي هاي یک خالصة خوب 

باید سعي کنید فعل ها حذف شوند،  1- در خالصه نویسي 
چون یکي از عوامل حواس پرتي در حین مطالعه، وجود فعل 
و کامل بودن متني است که مي خوانیم. در مثال هاي زیر فعل 

دو جمله حذف شده است.
آشنا  مطالعه  قوانین صحیِح  با  باید  قوي  دانش آموز  یک   *

باشد.
---< قوانین صحیح مطالعه

مشاهده  مشخص  مرحلة  سه  پروانه  دگردیسي  در   *
مي شود.

---< سه مرحلة دگردیسي پروانه

2- متن خالصه باید چکیده یي از متن اصلي باشد، مثاًل اگر 
چهل صفحه متن اصلي را تبدیل به یک خالصة ده صفحه یي 

کرده اید، قابل قبول است.
باشد. یعني همة نکات مهم  باید جامع و مانع  3- خالصه 
را در بر داشته و در آن مطالب زاید و اضافي نوشته نشده 

باشد.
کنید.  استفاده  مختلف  رنگ هاي  از  خالصه نویسي  در   -4
بهتر است که الیه هاي اول با رنگ هاي گرم )قرمز و سبز( 
باشد.  آبي(  و  )مشکي  سرد  رنگ هاي  با  آن  توضیحات  و 
اگر چشم هاي تان به رنگ قرمز حساسیت دارد، مي توانید از 

رنگ هاي دیگر استفاده کنید.
5- از عالیم اختصاري استفاده کنید، مثاًل از فالش 
باال و پایین به جاي افزایش و کاهش و عالیم دیگر. 
شما مي توانید در این زمینه از خالقیِت خود استفاده 

کرده و از عالیم ابداعي نیز بهره بگیرید.
یا  شعاعي  نمودار  اساس  بر  خالصه نویسي   -۶
مثاًل  باشد.  مغز  شبکه یي  طرح  یا  حافظه  درخت 
به  مي توان  را  خالصه نویسي  ویژه گي هاي  همین 

صورت زیر خالصه نویسي کرد:
ویژه گي هاي خالصه نویسي:

1- فعل
2- تناسب خالصه با متن اصلي

3- جامع و مانع
4- رنگي

5- با استفاده از عالمت هاي اختصاري
۶- بر اساس:

الف( نمودار شعاعي
ب( درخت حافظه

ج( طرح شبکه یي مغز
وقتي خالصه نویسي درس تمام شد، مطالب خالصه شده را 

یک بار دوره و در ذهن خود مرور کنید.
براي  که  است  شیوه هایي  از  یکي  حافظه  درخت  تکنیک 
بعضي  یادگیري  جهت  خالصه نویسي  و  یادداشت برداري 
مطالب مي توان از آن بهره گرفت. یعني بعد از مطالعة دقیق 

مطالب طرح آن را مانند درخت ترسیم کنید.
از  مي توانید  حافظه  درخت  تکنیک  بر  عالوه  خالصه  در 
ترسیم جداول و اشکال مختلف استفاده کنید. چرا که استفاده 
از این شیوه ها دقت شما را بیشتر مي کند و در یک لحظه با 
دیدن هر کدام از موارد فوق، چکیدة سازمان دهي شده یي از 

چندین صفحه مطلب را پیش روي شما قرار مي دهد.
7- در خالصه نویسي مي توانید از کلمات و جمالت یادیار 
کمک بگیرید. این کلمات یا جمالت به سلیقه و خالقیت 
شما بسته گي دارد. مثاًل با کنار هم قرار دادن حرف اول آن ها 

یک کلمه بسازید. به این مثال توجه کنید:
و  لـیلي  االسرار،  مـخزن  از  عبارت اند  »نظامي«  کتاب هاي 
مجنون، خسرو و شیرین ، هـفت پیکر و اسکندرنامه ---< 

ملخ ها
براي   )1-2-3( اعداد  از  مي توانید  خالصه نویسي  در   -8
الفبا )الف - ب - ج و...(  قسمت هاي اصلي و از حروف 

براي قسمت هاي فرعي استفاده کنید.
9- بهتر است از ورق کالسور براي خالصه نویسي استفاده 
کنید تا در صورت لزوم مطلبي را به آن اضافه یا چیزي از 

آن حذف کنید.
10- سعي کنید به خالصه هاي خود اطمینان کنید، چرا که 

آن ها بارها مرور مي شوند.
11- خالصه ها را همیشه با عبارات و انشاي خود بنویسید. 
بیان  خود  زبان  به  خوانده اید  که  را  چیزي  نمي توانید  اگر 
کنید، به احتمال قوي مطالب را خوب نفهمیده اید و احتماالً 
یاد  به  وضوح  طور  به  را  مطالب  آن  توانست  نخواهید 

آورید.
خالصه برداري پیشرفته 

پایین  به  باال  از  این که  جاي  به  نوع خالصه نویسي  این  در 
به نوشتن و مرتب کردن عبارت و جمالت کلیدي  شروع 
یکي  یکي  شروع  اصلي  موضوع  یک  از  مي توانید  کنید، 
شاخه ها را طبق پیوند اجزاي آن و شکل کلي موضوع اصلي، 

مطرح کنید.
مزایاي مهم این نوع خالصه نویسي عبارت است از:

قرار  چشم  جلو  در  روشن تر  اصلي  موضوع  یا  مرکز   -1
دارد.

2- موضوعات مهم تر به مرکز نزدیک تر و جزییات از مرکز 
دورتر اند.

3- این طرح امکان هرگونه افزایش مطالب جدید را دارد، 
بدون این که احتیاج به تعویض یا پاك نویس باشد.

4- یادآوري مطالب با استفاده از این روش سریع تر و موثرتر 
است.

کشیدن این طرح ها در عین خواندن و مطالعه کردن مي تواند 
توأم با تفریح و آرامش باشد، چه بسا که ساعت ها به خواندن 
و خالصه کردن به این شکل ادامه دهید. بدون این که خسته 

شده و یا گذر زمان را احساس کنید.
رنگ،  یک  با  یا  خط  سه  با  را  اصلي  تقسیمات  مي توان 
زیرتقسیم هاي آن ها را با دو خط یا رنگ دیگر یا استفاده از 
نقطه چین و یا خطوط موج دار... و به همین ترتیب با خطوط 
و رنگ هاي مختلف، بازي کنید تا در ذهن شما نقش ببندد.
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اهریمن، از کارهای پژوهشی یعقوب یسنا، استاد دانشکدة 
انتشارات  که  است  البیرونی،  دانشگاه  ادبیات  و  زبان 
 230 در  کتاب،  این  است.  کرده  منتشر  را  آن  مقصودی 

برگ ارایه شده است.
در  شاهنامه  اسطوره های  منابع  بررسی  اهریمن،  کتاب 
در  است.  شده  تدوین  بخش  هفت  در  که  است  اوستا 
دو بخش آغازین، به چیستی اسطوره و اهمیت اساطیری 
اساطیری  اشتراکات  به  سوم  بخش  شده؛  پرداخته  اوستا 
نظر  از  را  افغانستان  سهم  و  می پردازد  اوستا  با  شاهنامه 
جغرافیا و فرهنگ در اساطیر اوستا و شاهنامه، مشخص 
می کند؛ در بخش چهارم، دو بُعد نیکی و بدی زیر عنوان 
جهان مینوی، در اوستا و شاهنامه بررسی می شود؛ بخش 
پنجم، چشم اندازی از روند گیتیک شدن یا زمینی شدن 
بُعد نیکی و بدی مینوی در دو جغرافیای اساطیری ایران 
کرکترهای  بخش  همین  در  و  می¬کند  ارایه  توران،  و 
انسانی اساطیری این دو سرزمین که از اوستا در شاهنامه 
از  ششم،  بخش  شده؛  گرفته  بررسی  به  یافته،  بازتاب 
اشتراکات معنوی شاهنامه و اوستا با ارایه نمونه ها سخن 
می گوید؛ و در بخش هفتم که آخرین بخش کتاب است، 
به اسطوره های مشترك جانوری چون سیمرغ در شاهنامه 

و اوستا می پردازد.
به طور کلی اهمیت این کتاب را می توان در این موارد 

دانست:
توانسته  کتاب  این  ایرانی،  اسطوره شناسی  زمینة  در 
چشم انداز و دریافتی تازه ارایه کند که در این دریافت، 
سهم جغرافیایی و فرهنگی افغانستان بیشتر از هر سرزمینی 

هم در اوستا و هم در بخش اساطیری شاهنامه، است.
شناخت منابع اساطیری شاهنامه را، اساطیر اوستا دانسته 
و این منابع اساطیری شاهنامه را در اوستا با ارایه بیش از 

هفتاد کرکتر اساطیری اوستا در شاهنامه، مشخص کرده 
است. بنا بر این، در شاهنامه پژوهشی، به ویژه در شناخت 
ژرف ساخت اساطیری شاهنامه، می¬تواند اهمیتی خاص 

داشته باشد.
در نام گذاری اسطوره های ایرانی، نیز این کتاب پیشنهاد 
اساطیر،  این  شناخت  در  مبنا  که  این  دارد،  تاملی  قابل 

اوستا است، بنا بر این )اسطوره های ایرانی(، بایست زیر 
دربرگیرندة  تا  شود  پژوهیده  اوستایی  اسطوره های  نام 
سهم اساطیری سه کشور: افغانستان، ایران و تاجیکستان، 

باشد. 
در زمینة اسطوره پژوهی، این کتاب از نخستین کارهایي 
این رو،  از  می¬شود،  ارایه  افغانستان  در  که  است 
می¬تواند یک کتاب منبع در زمینة شناخت اساطیر، به 

ویژه اسطوره های اوستا و شاهنامه، باشد.
و  کتاب فروشی  از  را  کتاب  این  می توانند  عالقه مندان،   
انتشارات مقصودی در پل سرخ و کتاب فروشی عرفان در 

ده بوری، به دست آورند.
من ومعشوق وماقبِل تاریخ

»من ُومعشوق ُوماقبِل تاریخ« نام نخستین مجموعة شعری 
یعقوب یسنا است که به نجیبه تقدیم شده است؛ زنی که 

امسال در شینوار غوربند، گلوله باران شد.
نشر  به  نویسنده گان  کاشانة  آدرس  از  مجموعه شعر  این 

رسیده است و حاوی 50 شعر سپید می باشد. 
این  دارد.  را  زبان خاص خودش  و  شعرها محتوا، فضا 
می تواند امتیازی باشد برای این دفتر شعر. بینش فلسفی 
کل  در  و  است  اشعار  در  مسلط  اساطیری چشم انداز  و 

شعرها از این چشم انداز تابعیت می کند.
از  تاریخ  زن، مرد، مرگ، زنده گی، جاودانه گی، عشق و 
واژه های پربسامد در شعرهاست. بنا به برخوردی که با 
این واژه¬ها شده است؛ این واژه ها، مفهومی خاص در 
و  فلسفی  درگیری  با  شاعر  است.  یافته  شعر  دفتر  این 

اساطیری، برای این مفاهیم، فضاسازی می¬کند.
دفتر  این  خاص،  زبان  و  دیدگاه  محتوا،  داشتن  به  بنا 
می تواند در تاریخ شعر سپید افغانستان، موقعیت بگیرد. 

»من ُومعشوق ُوماقبِل تاریخ« و »اهریمن« 

به بازار کتاب عرضه شد
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قیام های مردمی؛

کاســه یي زیر 
نیم کاسه

برای حل منازعات تان...
 خشونت، جلسات قومی و مردمی را دایر کنند.

رییس جمهور  مشاور  وزیر  سباوون  وحیداهلل 
وعضو کمیسیون سفیران صلح، در اختتامیه این 
برنامه  که روز گذشته در کابل دایر گردیده بود، 
گفت: ما حدود چهار سال قبل  برنامة آموزش 

صلح را آغاز کردیم.
سباوون می گوید، ما هفت سال قبل به عنوان یک  
هیات به والیت میدان وردك جهت صلح میان 
برادران هزاره و کوچی  اعزام شدیم و توانستیم 
این براداران را آشتی دهیم؛ اما بازهم جنگ میان 
این دو قوم آغاز شد و سال دوم، سوم و چهارم 
نیز به عنوان هیات عالی رتبه برای حل منازعه 

میان این برادران فرستاده شدیم.
والیات  به  افزود،  رییس جمهور  مشاور  وزیر   
هرات و خوست نیز به عنوان  یک هیات و به 
منظور آشتی میان مردمان این والیت ها که باهم 

منازعه و اختالف داشتند، سفر کردیم.
منازعات مردمی  برای حل  ما  به گفتة سباوون، 
دست  به  موقت  صلح  اما  کردیم؛  تالش  بسیار 
ما  باالخره  می شد؛  آغاز  دوباره جنگ  و  می آمد 
به  دادن  پایان  برای  که  رسیدیم  نتیجه  این  به 
منازعات مختلف، باید به صلح دایمی دست پیدا 

کنیم.
وی اضافه کرد، ما تصمیم گرفتیم که صلح را به 
مردم آموزش دهیم و از والیان والیاتی که اقوام 
داشتند،  اختالف  و  منازعه  باهم  آن  مردمان  و 
خواستیم که سران قومی و مال امان هر دو طرف 

منازعه را به ما معرفی کنند.  
و  نفر   30 هرات  حوزه  از  کرد،  تاکید  سباوون 
همین طور از والیات هلمند، فراه و بلخ افرادی 
را به عنوان سفیران صلح آموزش دادیم تا بتوانند 

منازعات قومی و مردمی را حل نمایند.
والیات  در  مردم  میان  که  منازعاتی  افزود،   او 
مختلف بر سر علف چرها موجود است وهمین 
طور منازعاتی که میان هزاره ها و کوچی ها وجود 
دارد، سفیران صلح بتوانند این منازعات را حل 

کنند.
به گفتة این عضو هیات سفیران صلح، هزینه این 
برنامه طی چهار سال گذشته حدود 350 هزار 

دالر بوده است.
ما  گفت،  همچنان  رییس جمهور  مشاور  وزیر 
تالش داریم که تا سال 2015 حدود 300 سفیر 
حل  برای  تا  دهیم  آموزش  و  تربیت  را  صلح 

منازعات مردمی، کار کنند.
در همین حال، مایکل جیکاپس رییس عمومی 
موسسة صلح دراین کنفرانس گفت، چهار سال 
قبل زمانی که ما این برنامه را آغاز کردیم، گفته 
امکانپذیر  افغانستان  در  آوردن صلح  که  می شد 
که  می دهد  نشان  امروز  ولی گردهمایی  نیست؛ 

افغان ها عالقمند صلح هستند.
او افزود، ما تصمیم داریم  تا پایان سال 2015 
دشمنی و نفرت را از ذهن مردم پاك کرده و به 
آنان آموزش دهیم که برای حل منازعات شان به 

جای جنگ به جلسات قومی روی بیاورند.
سید غالم فاروق  عضو کمیسیون سفیران صلح 
دراین نشست گفت، صلح را نباید خارجی برای 
افغان ها به ارمغان بیاورد، بل تامین صلح و ثبات 

وظیفة دینی و افغانی ما است.
نیست  آسانی  کار  صلح  پروسه  کرد،  تاکید  او 
قابلیت  های  و  زیاد  زمان  آن  به  رسیدن  برای  و 
سفیران  کار  ادامة  بنابراین  است،  الزم  خاصی 
صلح  در آوردن ثبات و صلح میان اقوام و مردم 

افغانستان می تواند بسیار موثر باشد.

امید مردم را...
زود  که  گفتند  خانواده ها  از  تعدادی  حتا  کرد.  می   
برویم از کابل بیرون شویم که خدا ناخواسته در این جا 
خون  جوی  می شود،  تبلیغات  که  ترتیبی  این  به  باز 

جاری می شود.«
که  خواست  رسانه ها  از  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 

امیدهای مردم را زایل نسازید.
وزیر اطالعات و فرهنگ یک بار دیگر آزادی بیان را 
دهة  یک  در  افغانستان  دولت  دست آورد  بزرگترین 
گذشته عنوان کرد و گفت که به هیچ عنوان جلو رشد 

و پیشرفت رسانه ها را نخواهند گرفت.
به خاطر معیاری ساختن  داکتر رهین تصریح کرد که 

و مسوولیت پذیری مطبوعات افغانستان، باید کودهای 
اخالقی ساخته شود و رسانه ها بربنیاد آن عمل کنند.

او گفت که اظهارات او نباید به معنای محدودسازی 
آزادی بیان و رسانه ها تعبیر شود.

اما شماری از مسووالن رسانه ها با انتقاد از سیاست های 
حکومت در قبال آزادی بیان گفته اند که حکومت به 
بهانة »امنیت روانی« و »منافع ملی« در صدد محدود 

سازی آزادی بیان و مطبوعات است.
حشمت رادفر مدیر مسوول روزنامة نخست در این 
زمینة  در  تحقیاتی  نهاد  یک  ایجاد  خواستار  مراسم، 

چارچوب کاری رسانه ها گردید.
او با اشاره به اظهارات وزیر اطالعات و فرهنگ همچنان 

به  هستند  مسوول  این که  کنار  در  رسانه ها  که  گفت 
مردم امید بدهند، رسالت دارند که نگرانی های پس از 

سال 2014 میالدی را هم به مردم برسانند.
روزنامة  مسوول  مدیر  پریانی  نظری  حال،  این  در 
حلقاتی  که  گفت  مشورتی  مراسم  این  در  ماندگار 
در درون حکومت افغانستان در تالش محدودسازی 
کنترل  دارند،  تالش  ضمن  در  و  هستند  بیان  آزادی 
رسانه های آزاد را پس از سال 2014 میالدی در دست 

گیرند.
آقای پریانی همچنان گفت که حکومت افغانستان به 
در صدد  جامعه  روانی«  »امنیت  و  ملی«  »منافع  بهانة 

محدودساختن رسانه ها و آزادی بیان است.

این نشست از سوی وزارت اطالعات و فرهنگ در 
جمهور  رییس  قبل  چندی  که  می شود  برگزار  حالی 
کرزی به مسووالن این وزارت دستور داد تا فعالیت 
رسانه هایی را که به باور او خالف منافع ملی نشرات  

می کنند، نظارت کند.
عکس العمل های  کشور  رییس جمهور  فرمان  این 
به  کشور  در  را  آزاد  رسانه های  از  حمایت  نهادهای 

همراه داشت.
از  تن  دو  که  شد  فیصله  گذشته  روز  نشست  در 
نمایندة   13 و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مسووالن 
اخالق  کودهای  ساختن  روی  کشور  آزاد  رسانه های 

خبرنگاری کار کنند.

           منوچهر

چندماه پیش برای نخستین بار، جمعی از مردم والیت 
غزنی به مصاف طالبان رفتند که دلیل آن، ظلم و استبداد 
طالبان در ساحات زیر سلطة آن گروه خوانده شده بود. 
به تبعیت از آنان، بخش های دیگری از کشور نیز این 
ما  از گاهی  کنون هر  تا  که  پیش گرفتند  در  را  روش 
شاهد این گونه قیام ها هستیم. در تازه ترین مورد، مردم 
مسلحانه  قیام  به  دست  کابل  والیت  سروبی  ولسوالی 
علیه طالبان زده اند و مقام های والیت پروان نیز از قیام 

احتمالی ولسوالی غوربند آن والیت خبر داده اند.
به رغم آن که از همان آغاز چندوچونِی این قیام ها زیر 
سوال بوده، اما تا کنون این روند ادامه داشته که بعضًا 
باعث بلند شدِن سروصدای مخالفان و موافقاِن آن نیز 
قیام ها  این  ماهیت  که  می گویند  موافقان  است.  شده 
و  ظلم  از  آن که  به خاطر  مردم  و  است  مبارك  و  پاك 
آدم کشی های طالبان خسته شده اند، خودشان دست به 
عمل زده اند. مردم تا سال های سال منتظر ماندند تا مگر 
حکومت بتواند دست طالبان را از خانه و کاشانة شان 
کوتاه سازد، اما حکومت بیش  از مخالفت با آن گروه، 
عمل  این  که  کرد  دراز  سوي شان  به  دوستی  دست 
حکومت، طالبان را جسورتر ساخت و در نتیجه، خشم 

مردم را برانگیختند.
اما مخالفان، روایت و استدالل دیگری دارند و آن این که: 
گروه های  پیشین  فرماندهان  و  قوماندانان  از  شماری 
حزب اسالمی  و طالبان با استفاده از نیت صاف مردمِ 
و  داده اند  تشکیل  را  گروهک هایی  آن سو،  و  این سو 
مسلحانه  اقدامات  به  مردمی،  دست  قیام های  نام  زیر 
زده اند. آنان این نوع رویکرد را تکرار تجربة تلخ دورة 
پاتک ساالری و قوماندان ساالری دهة هفتاد می دانند که 
در صورت قوام گرفتن آن، مردم را دچار مشکل خواهد 
کرد. آنان می گویند که افغانستان کشوری ست با نظام و 
قوانین معین که هر نوع اقدام برای زدودن طالبان، باید 

در چوکات قانون صورت گیرد.
تا جایی که روشن است، حکومتی ها و غیرحکومتی ها 
هر دو، موافقان و مخالفان این قیام ها را تشکیل می دهند. 
بسیاری از سران حکومت به این قیام ها خوش بین اند، اما 
برخی از وکالی مردم به شدت آن را نکوهش می کنند 
و خواستار پایان یافتن و یا الاقل محدودسازی فعالیت 

آنان، در چوکات قانون اند.
با این همه به نظر می رسد که حق به طرف مخالفان این 
آنان منطقی  باشد؛ زیرا استدالل و دریافت های  قیام ها 

می نماید.
همان  قیام ها،  این  دربارة  اساسی  دغدغه های  از  یکی 
سازمان دهِی خودسرانه است که سرانجام به بی قانونی 
مسلحانه،  اقدام  نوع  هر  کشید.  خواهد  هرج ومرج  و 
ولو  ـ  است  جنگ  و  خشونت  از  پر  که  کشوری  در 
قانون شکنی  موجب  زودی  به  ـ  باشد  که  نیتی  هر  به 

و استیالی فرهنگ جنگ می شود. و مقصر اصلی این 
وقایع حکومتی ست که ظاهراً بر روی کاغذ، مسوولیت 

و پاسخ گویی را به دوش گرفته است، زیرا:
یک نظام مسوول و پاسخ گو چرا باید به ظلم   -1
خود  مردم  که  کند  تمکین  اندازه یی  تا  طالبان  ستم  و 

دست به قیام مسلحانه بزند.
2-  ظاهراً حکومت افغانستان سالح را از سراسر 
کشور جمع کرده بود، اما این حوادث نشان می دهد که 
هنوز بسیاری از نقاط کشور مسلح است و افراد مسلح 
به جنگ  را  دارند که مردم  را  آن  توانایی  غیرمسوول، 
فرا بخوانند. حاال این جنگ زیر هر نامی که باشد، بنا بر 

ظرفیت های بالقوة موجود صورت گرفته است.
با آن که چندماه از این وقایع می گذرد، ولی   -3
دولت افغانستان ریشه و ُکنه موضوع را درنیافته است که 
چه کسی و چه کسانی این گونه قیام ها را سازمان دهی 

می کنند؟
این موارد افزون بر آن که کوتاهی های حکومت را نشان 
نیز زیر سوال می برند.  را  قیام ها  این  ماهیت  می دهند، 
قیام های  زیرپوستی  و  آرام  حرکت  دیگر،  سوی  از 
می آید، حکایت  رسانه ها  به چشم  گاهی  که  مسلحانه 
مي کند که کاسه یی زیر نیم کاسه است. با آن که برخی 
تبانی  با  قیام ها  که  می کنند  ادعا  حکومتی  مقامات  از 
ارگان های امنیتی افغانستان صورت می پذیرد، اما عماًل 
پیشین حزب  افراد  از  برخی  که  می دهد  نشان  شواهد 
اسالمی  و طالبان در شماری از نقاط این قیام ها را به راه 

انداخته اند.
در  نیز  حکومتی  مقامات  از  برخی  که  می شود  گفته 
این  احتماالً  دارند.  دست  قیام ها  این  سازمان دهی 
مقامات برای پیشبرد پروژه های شخصی خودشان چنین 
برنامه هایی را سازمان دهی می کنند؛ اما این که چرا علنًا 

از این پروژه ها حمایت نمی کنند، جای سوال است.
با توجه به این همه پیچیده گی، برنامه یی به نام قیام های 
مردمی  بر فرض اگر نیت خیر هم در آن نهفته باشد، به 

کجا خواهد انجامید؟
دست کم  و  شود  کار  به  دست  کم کم  باید  حکومت 
برای جبران قصورِ خود در همین مورد خاص، سروتة 
این  هم  هنوز  زیرا  بسازد.  روشن  مردمی  را  قیام های 

سوال ها مطرح اند که:
ـ اگر این قیام ها مردمی اند، چرا این همه رازآلود و مبهم 

می نمایند؟ 
تمویل  کجا  از  طالبان  با  و خرج جنگ  آنان  اسلحة  ـ 

می شود؟ 
ـ چرا این برنامه در یک پروسة کاماًل شفاف و روشن 

با حمایت حکومت صورت نمی گیرد؟
 در صورتی که این پرسش ها، پاسخ نیابند و دولت برای 
روشن شدِن آن تالشی به خرج ندهد، بی گمان که ادامة 
این قیام ها تنها بیانگر آن است که کاسه یی زیر نیم کاسه  

وجود دارد و باید منتظر نتیجة نهایی آن باشیم. 

www.mandegardaily.com

برای برگزاری انتخابات...
حکومت  و  مردم  بین  اطمینان  و  سازی  اعتماد   
افغانستان ضروری است تا انتخابات آزاد، منصفانه 

و شفاف برگزار شود«.
راسموسن این سخنان را یک روز پس از آن بیان 
افغانستان  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  که  کرد 
بر  نظارت  خارجی  اعضای  که  شد  آن  خواستار 

انتخابات برکنار شوند.
به  خود  روزه  دو  سفر  پایان  در  ناتو  دبیرکل 
که  کشور   35 ارشد  دیپلومات های  با  افغانستان 
افغانستان  در  ناتو  رهبری  تحت  سربازانشان 

می جنگند، دیدار کرد.
راسموسن پیشتر به خبرنگاران گفته بود که انتقال 
افغانستان  اساسی  قانون  اساس  بر  قدرت  آرام 
تداوم دموکراسی  بیانگر قدرت و  و  آزمون  »یک 

افغانستان خواهد بود«.
تمام  به  توجه  »با  کرد:  خاطرنشان  ناتو  مقام  این 

اعتبار پروسه انتقال، چه گونگی برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری بسیار اهمیت خواهد داشت«.

راسموسن و سفیران ناتو در حال ارزیابی پروسه 
به  خارجی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت  انتقال 
سال  پایان  تا  که  است  قرار  باشند.  می  افغان ها 
نیروهای  به  کشور  امنیتی  مسوولیت  تمام   2014

امنیتی افغانستان سپرده شود.
»گروه  پژوهشی  موسسه  که  است  حالی  در  این 
کرده  منتشر  را  گزارشی  اخیرا  بین الملل«  بحران 
است و حکومت حامد کرزی که به طور روزافزون 
دارد  امکان  می دهد،  دست  از  را  خود  محبوبیت 
به  کند؛  سقوط  افغانستان  از  ناتو  خروج  از  پس 
نتیجه  به  اعتماد خود را نسبت  ویژه آن که مردم 

انتخابات از دست بدهند.
کرزی  حامد  سیاسی  مخالفان  حال،  همین  در 
می گویند که آن ها نگرانند که کرزی یک متحد و 
یا از خویشاوندان خود را به عنوان جانشین نصب 

کند تا همچنان در قدرت نفوذ داشته باشد.

نفوذی طالبان و یک آشپز...
 از پای در آوردند.

مقامات پولیس گفته اند که آشپز پیش از این تالش 
کرده بود تا با ریختن زهر در غذای افسران آنان 
پولیس  فرهنگ، سخنگوی  احمد  فرید  بکشد.  را 
مسموم  را  خود  رفیقان  آشپز  »ابتدا  گفت:  هلمند 
کرد و سپس به طالبان پیوست؛ و تصمیم گرفت 

که آنها را به ضرب گلوله بکشد«.
که  حمالتی  در  ناتو  نیروهای  از  تن   52 حداقل 
میالدی  روان  سال  در  می شوند،  نامیده  »خودی« 

کشته شدند. این مساله باعث شد که سربازان ناتو 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  باشند و  همواره مسلح 
عمل  تر  سختگیرانه  جدید  افراد  گزینش  در  نیز 

کنند.
مقامات ایاالت متحده امریکا و ناتو می گویند که 
بیشتر این گونه حمالت به طالبان ارتباط ندارد، و 

بیشتر از خصومت های شخصی نشات می گیرند.
افغانستان  حکومت  مقام  دو  دیگری،  حادثه  در 
کمین  اثر  بر  هلمند  والیت  سنگین  ولسوالی  در 
شورشیان کشته شدند. آنها برای دیدار با بزرگان 

قبیله رهسپار بودند.
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توصیة اودیرنو به 
فرماندهان امریکایی در 

افغانستان چیست؟

دولت  نماینده  گروسمن  مارگ 
امریکا درامور افغانستان و پاکستان 

روز شنبه وارد اسالم آباد پایتخت 
برای  راهی  تا  شد  کشور  این 
پیش  مشکالت  از  امریکا  خروج 

رو در این دو کشور پیدا کند.
آصف  با  است  قرار  گروسمن 
جمهوری،  رییس  زرداری  علی 
راجا پرویز اشرف نخست وزیر و 
حنا ربانی کهر وزیر امور خارجه 

پاکستان دیدار کند.
اسالم  جانبه  دو  روابط  بر  عالوه 
امنیتی  وضعیت  واشنگتن،   – آباد 
در  نظامی  عملیات  آغاز  منطقه، 
شمالی  وزیرستان  قبیله یی  منطقه 
با  گروسمن  مذاکرات  محور 
می  تشکیل  را  پاکستانی  مقامات 

دهد.
معظم احمد خان سخنگوی وزارت 
روزگذشته  پاکستان  خارجه  امور 
به خبرنگاران گفته بود: در دیدار 
آباد  اسالم  مقامات  با  گروسمن 
روند پیشرفت صلح در افغانستان 

مورد بررسی قرار می گیرد.
بازدید  کرد:  نشان  خاطر  وی 
تعامل  از  بخشی  امریکا  نماینده 
روابط میان دو کشور خواهد بود 
که مقامات اسالم آباد – واشنگتن 
مشترك  مسائل  تمامی  است  قرار 
دو  های  نگرانی  و  مورد عالقه  و 

طرف را بررسی کنند.

نماینده  سفر  محلی،  های  رسانه 
و  افغانستان  امور  در  امریکا 
نتیجه  را  آباد  اسالم  به  پاکستان 
دیدار اخیر هیالری کلینتون وزیر 
کهر  ربانی  حنا  با  امریکا  خارجه 
همتای پاکستانی اش در واشنگتن 
و نیز دیدار کلینتون با آصف علی 
زرداری رییس جمهوری پاکستان 

در نیویورك دانستند.

افغانستان  بین المللی  کنفرانس 
حضور  با  گذشته  روز  صبح 
شهر  در  کشور   20 نمایندگان 
هرات به میزبانی »مرکز مطالعات 
به  آغاز  افغانستان«  استراتژیک 

کار کرد.
که  بین المللی  کنفرانس  این   در 
منطقه  کشورهای  »نقش  آن  نام 
مقامات،  است،  تغییر«  دهه  در 
بیش  کارشناسان  و  نماینده گان 
از 20 کشور به مدت 2 روز در 
در  میزان   30 و   29 تاریخ های 

هرات حضور خواهند داشت.
خصوص  در  نشست،  این  در 
روند   ،  2014 سال  انتخابات 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
و  اقتصادی  همکاری های  و 
نظر  تبادل  و  بحث  فرهنگی، 

خواهد شد.

داوود مرادیان رییس این موسسه 
این نشست  و مسوول برگزاری 
گفته است که بیشتر کنفرانس های 
بین المللی در مورد افغانستان در 
برگزار  کشور  خاك  از  خارج 
شده و یکی از اهداف برگزاری 
این کنفرانس در هرات این دلیل 

بوده است.
سه  نشست  مرادیان،  گفته  به 
و  پاکستان  افغانستان،  جانبه 
یکشنبه)امروز(  روز  هندوستان 
خواهد  برگزار  هرات  شهر  در 

شد.
و  نماینده گان  نشست،  این  در 
کارشناسان سه کشور در خصوص 
سه  همکاری های  چارچوب 
امنیت،  عرصه های  در  جانبه 
روابط اقتصادی و فرهنگی تبادل 

نظر می کنند.

به بازرگانان افغان...
احدی گفت: »بازرگانانی که خواسته باشند در چابهار زمین بگیرند، 
شرایط بسیار خوب است. ساالنه یک متر مربع 25 افغانی کرایه دارد 
و تا پنجاه سال این زمین در اختیار افغانستان قرار دارد و این کرایه 

تا ده سال آینده تغییر نمی کند«.
آقای احدی گفت در صورتی که نیاز بیشتر به زمین در چابهار وجود 
داشته باشد، اداره چابهار برای توزیع بیشتر زمین نیز ابراز آماده گی 

کرده است.
تاکنون تنها 10 هکتار زمین برای بازرگانان در چابهار توزیع شده 
و وزارت تجارت می گوید زمین کافی در اختیار این وزارت برای 

توزیع به بازرگانان قرار دارد.
تحریم ایران

افغانستان در حالی برای سهولت های تجارتی خود از بندر چابهار 
ایران استفاده می کند که تحریم های جهانی بر ایران بیش از هرزمانی 
این  در  می گویند  تجارت  وزارت  مقام های  اما  است؛  یافته  شدت 

مورد با مسووالن ذیربط گفت وگو کرده اند.
آقای احدی گفت که بر تمام اموالی که از طریق بندر چابهار ایران 

وارد خاك افغانستان می شود، تحریم وضع نشده است.
او خاطرنشان کرد: »ما کدام مشکلی نمی بینیم که متشبثین افغانستان 
در چابهار سرمایه گذاری کنند و از ترانزیت آن استفاده کنند. ما در 

این ساحه کدام مشکلی نمی بینیم«.
امنیت

بازرگانان افغان قرار است کاالهای خود را از طریق والیت نیمروز 
افغان کاالهای تجاری  بازرگانان  این  از  افغانستان کنند. پیش  وارد 
خود را از بندر کراچی در پاکستان و راه های مواصالتی این کشور 
به افغانستان می رساندند؛ اما اکنون به نظر می رسد که بازرگانان راه 
کوتاهتری را برای رساندن کاالیشان به بازار افغانستان طی می کنند. 
با این همه، این خطر وجود دارد که طالبان در والیت های نیمروز، 

هلمند و قندهار برای بازرگانان مشکل ایجاد کنند.
اما آقای احدی در این مورد می گوید نا امنی مشکل عمومی است 
بازرگانان دردسرساز  بندر چابهار برای  انتقال کاال از طریق  تنها  و 
نیست: »موضوع امنیت یک چیز نو نیست؛ چون ما حاال از بندرعباس 
این یک مشکل عام است که خاص  بسیار واردات می کنیم و  نیز 

برای چابهار نیست«.

هیوالیی که ارتش پاکستان...
 افراطگرایی که در ایالت های پاکستان جا دارد، از 
سوی پاکستان پشتیبانی شود. پس فکر می کنم پدیده 
را  زیادی  نقش  و  است  مهم  خیلی  هندوستان  بنام 

بازی می کند.
عایشه حسن ) دی اکسپرس تریبیون(: مردم پاکستان 

می میرند.
شیرزاد: لطفا اجازه دهید

عایشه حسن )دی اکسپرس تریبیون(: ما مردم خود 
دست  از  را  خود  ارتش  ما  می دهیم  دست  از  را 
می دهیم ما نمی خواهیم کشته شویم پس چگونه ما 
می توانیم افراطگرایی را پشتیبانی کنیم که مردم خود 

ما کشته می شود.
شیرزاد: زمانی که شما می گویید ما یعنی حکومت 

پاکستان.
حکومت  تریبیون(:  اکسپرس  )دی  حسن  عایشه 
همه  پاکستانی  نهاد های  و  پاکستان  مردم  پاکستان، 

ما.
شیرزاد: شما اضافه می کنید

حبیب توتاخیل )وال ستریت ژورنال(: آقای مشعل 
نگرانی  افغانستان  در  هندوستان  حضور  که  گفت 
زیرا  نیستم،  موافق  من  است،  پاکستان  مشروع 
افغانستان یک کشور مستقل است و می تواند با هر 
کشوری رابطه داشته باشد، پاکستان نمی تواند بگوید 
باشید که هند دشمن  نداشته  رابطه  با هند  که شما 

ماست و یا هر موضوع دیگر.
افغانستان یک کشور مستقل است، اما یک همخوانی 
وجود  پاکستان  ارتش  و  پاکستان  ایجاد  میان  دیگر 
حضور  و  نزدیکی  می کنند  فکر  اینکه  آن  و  دارد 
ضرر  پاکستان  به  دالیلی  بر  بنا  افغانستان  در  هند 

می رساند.
ما  است،  راهبردی  پیمان  هم  دیگر  موضوع  و 
ایم؛  داشته  پاکستان  با  پیمان های  هم  گذشته  در 
سخنان  ما  نگذاشت،  احترام  آن  به  پاکستان  اما 
که  شنیدیم  را  کراچی  بندر  در  افغان  بازرگان های 

شاکی از عملی نشدن پیمان بودند.
شیرزاد: هدف تان موافقتنامه اپتا است.

حبیب توتاخیل ) وال ستریت ژورنال(:  بلی موافقتنامه 
اپتا، پس نخست باید پاکستان به موافقتنامه های امضا 
شده در گذشته احترام بگذارد که این می تواند دلیلی 

برای نشان دادن باورمند حکومت افغانستان شود.
شیرزاد: آیا واقعا نخست باید پاکستان به توافقنامة 

امضا با افغانستان احترام بگذارد.
باید  پاکستان  و  افغانستان  پاکستانی:  خبرنگار 
را  ساالری  مردم  به  گذار  از  درستی  درك  دو  هر 
دریافت کنند و هر دو باید به نهاد های دموکراتیک 
احترام بگذارند، اگر پاکستان حکومت افغانستان و 
رییس جمهور کرزی را احترام نمی گذارد، ما باید اتهام 
باالی یکدیگر را که شما نمی دانید و یا موضوعات 
افغانستان  از سوی دیگر  را متوقف سازیم و  دیگر 
هم باید به حکومت غیرنظامی و دموکراتیک احترام 
گفت وگو  ما  غیرنظامی  نماینده های  با  و  گذاشته 

نماید، و نباید روابط متوقف شود.
شیرزاد: آقای وفایی می گوید که سفیر پاکستان در 
افغانستان در دیداری که با خبرنگاران داشته گفته 
که ما نیاز به امضای همچو پیمان نداریم، و باور 
آقای وفایی اینست که هرگاه دیپلمات یک کشور 
به امضای پیمان باورمند نیست چگونه به تعهدات 

پیمان عمل خواهند کرد؟
در  خوب  تریبیون(:  اکسپرس  دی   ( حسن  عایشه 
گفتن  جریان  در  شخصا  من  که  بگویم  باید  آغاز 
چنین موضوع از سوی سفیر پاکستان حاضر نبوده 
اما  باشم  داشته  مورد  دراین  تبصرة  نمی توانم  و  ام 
موضوع دوم اینست که هیچ کشوری نمی تواند جای 
پاکستان را در بازار افغانستان بگیرد و ما از هندوستان 
با  سفارت هایش  که  کشوریست  هند  نمی ترسیم، 
است،  شده  ساخته  افغانستان  در  پاکستانی  سمنت 

پس ما نمی ترسیم.
حبیب توتاخیل )وال ستریت ژورنال(: خوب دوست 
نظامی  غیر  با حکومت  باید  افغانستان  که  گفت  ما 
سوال  اما  نماید،  گفت وگو  و  شود  طرف  پاکستان 

اینجاست که اداره غیرنظامی در پاکستان چیست؟
ما خبرهای پاکستان را دنبال می کنیم ارتش و سازمان 
حتی  هستند،  خودکفا  پاکستان  نظامی  استخبارات 
غیرنظامی  حکومت  سوی  از  پول  پرداخت  به  نیاز 

را ندارند.
شیرزاد: اداره غیرنظامی در پاکستان چیست؟

من  تریبیون(: خوب  اکسپرس  دی   ( طاها صدیقی 
باید یکبار دیگر حرف هایم را تکرار و تکرار کنم، 
تازه  پا و  نو  پاکستان خیلی  حکومت غیرنظامی در 
دیکتاتوری  پاکستان  در  که  بدانید  باید  شما  است، 
بود  جالب  خیلی  برایم  داشت،  وجود  نظامی 
والی  که  گفت  من  به  مزارشریف  از  دوستم  که 
مزارشریف یک قوماندان بوده و بخشی از ساختار 
جنگی، پس درینجا اکنون ادغام مجدد صورت گرفته 
و او یک والی است، در پاکستان مشکل وجود دارد، 
بلی ما انتقاد موجودیت اسامه بن الدن را می پذیریم، 
می پذیریم که در مکان نگهداری او در همسایه گی 
این  ما  داشت،  قرار  پاکستان  نظامی  اکادمی  یک 
رسانه یی  افراد  ما  اکنون  اما  داشتیم،  را  مشکالت 
مربوط حکومت  هم  نه  و  ارتش  مربوط  نه  هستیم 
پاکستان و به عنوان یک فرد رسانة من در ضدیت 
با ارتش قرار دارم من در تقابل با آنچه اتفاق افتاد 
قرار دارم، من هم انتقاد می کنم، در آخرین نوشته ام 
پس از یک سال از کشته شدن اسامه بن الدن من به 
صراحت نوشتم که با وجود گذشت یکسال از کشته 
استعفا  ارتش  فرمانده  پاکستان هیچ  اسامه در  شدن 

نداد، ما ارتش خود را انتقاد می کنیم.
شیرزاد: پس اکنون هم فکر می کنید ارتش پاکستان 
غیرنظامی  یک حکومت  به  شدن  مدغم  حال  در 

است؟
که  مورد  آخرین  در  اما  دارد،  مشکل وجود  خوب 
حمالت به یک پایگاه هوایی صورت گرفت دو تن 
از افراد ارتش محاکمه نظامی شدند و این نمایانگر 
اینست که ارتش در حال از دست دادن نقش خود 
همچو  از  حمایت  واضحًا  اما  است،  پاکستان  در 
گروه ها و افراد در سه دهة گذشته از سوی ارتش بر 
اساس همان منافع تعریف شده وجود داشته است، 
و با توجه به این پیشینه قدرت خود را ارتش هنوز 
ببینیم که این  ببینیم و  باید به جلو  اما ما  هم دارد، 
انتقال به نظام مردم ساالر صورت می گیرد چنانچه 
گفته شد ما در حال گزار هستیم، و انتقال در جریان 

است.

گروسمن 
وارد اسالم 

آباد شد

کنفرانس بین المللی 
افغانستان در هرات آغاز به 

کار کرد
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با  رابطه  در  توصیه هایش  گفت  امریکا  ارتش  مشترك  ستاد  رییس 
جنگ افغانستان را به طور خصوصی به جنرال جان آلن و زنجیره 

فرماندهی ارتش امریکا ابالغ می کند.
به گزارش فارین پالیسی، جنرال ریموند اودیرنو، رییس ستاد مشترك 
امریکا در کنفرانس خبرنگاران نظامی در شهر واشنگتن در  ارتش 
پاسخ به سوالی درباره این که توصیه هایش درباره جنگ افغانستان 
نگاه  خودم  برای  را  نظراتم  مختلف  دالیل  به  من  گفت:  چیست؟ 
می دارم. من نظراتم را به طور خصوصی و درونی به سازمان ابالغ 
می کنم چرا؟ چون می دانم فرمانده بودن در عراق چه حسی دارد 
و می فهمم این که رییس ستاد مشترك ارتش اینجا بیاید و درباره 

افغانستان نظر دهد کمکی نخواهد کرد.
اودیرنو گفت که اخیرا به افغانستان سفر کرده و با جنرال های مستقر 

در این کشور در ارتباط نزدیک است.
وی خاطرنشان ساخت: جنرال آلن و من رابطه بسیار نزدیکی داریم. 
ما چند بار یکدیگر در عراق خدمت کرده ایم و من اینجا هستم تا به 

آنها کمک کنم به شیوه یی مطمین شوم ارتش آماده است.
جنرال اودیرنو خاطرنشان ساخت: فکر نمی کنم در جایگاهی باشم 
که درباره سیاست و توسعه و سیر اقدامات در افغانستان صحبت 
کنم. این کار جنرال جان آلن و کار جنرال ماتیس و کار رییس ستاد 

مشترك ارتش است.
آنها  برای  توصیه هایی  همواره  ساخت:  خاطرنشان  اودیرئو  جنرال 
آنها  درباره  علنا  که  باشم  جایگاهی  در  نمی کنم  احساس  اما  دارم. 

حرف بزنم.
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کرزی  رییس جمهور  سخنان  مورد  در  اکنون  شیرزاد: 
پاکستان صحبت  با  استراتژیک  پیمان  امضای  باره  در 
می کنیم، نگاه شما چگونه است آیا این می تواند مشکل 

موجود میان دو کشور را حل سازد؟
طاها صدیقی ) دی اکسپرس تریبیون(: خوب فکر می کنم 
پیمان راهبردی میان دو کشور بیشتر یک مورد  موضوع 
آزمایشی است، مشکلی که ما در مورد آن صحبت می کنیم، 
مشکل هراس افگنی میان دو کشور است، این یک واقعیت 
است و هیچکسی نمی تواند از آن انکار کند، زمانیکه قرار 
خبرنگاران  باشیم  داشته  جنوب  به  سفری  که  شد  برین 
افغان بدین باور بودند که آنها نمی توانند به شماری از 
مناطق سفر نمایند، در عین حال در پاکستان هم مناطق 
مانند بلوچستان وجود دارد که ما نمی توانیم سفر کنیم، 
پس این منطقه متاثر از هراس افگنی است و در این جا 
شورشگری وجود دارد، پس ما باید اینرا درك کنیم و آنرا 
به عنوان یک واقعیت بپذیریم، در مورد پیمان استراتیژیک 
باید بگویم که به یقین این یک حرکت خوب از سوی 
حکومت افغانستان است، همچنان حکومت پاکستان در 
این موضوع دخیل است، اما باید بدانیم که فرق حکومت 
غیرنظامی و ارتش وجود دارد و حکومت افغانستان هم 
پیمان  عنوان  به  که  آنجا  و  نموده  درك  را  موضوع  این 
استراتیژیک مطرح است باید مانند امضای پیمان با ایاالت 
حکومت  ملکی  رده های  در  هندوستان  و  امریکا  متحده 
باشد و گفت وگو هایی که صورت می گیرد باید با رهبری 
دو  نزدیکی  در  می تواند  این  و  باشد  پاکستان  غیرنظامی 
کشور تاثیر گزار باشد و در عین حال افغانستان نیاز دارد 

اگر  و  غیرنظامی گسترش دهد  با حکومت  که روابطش 
پاکستان دوخته  ارتش  به  بیشتر  افغانستان  نگاه حکومت 
خواهد  باقی  همچنان  شورشگری  مانند  مشکالت  شود 

ماند.
شیرزاد: آقای مشعل فکر می کنید واقعا این یک حرکت 
خوب از سوی حکومت افغانستان است تا با پاکستان 
حل  راه  می تواند  این  آیا  و  ببندد  راهبردی  پیمان 

مشکالت موجود میان افغانستان و پاکستان باشد؟
مجیب مشعل: من با آقای طاها موافقم که تاهنوز روشن 
نیست که چه کسی پیمان راهبردی را امضا میکند؟ طرف 
پاکستان کدام است؟ اکنون هم نفوذ ارتش باالی حکومت 
غیرنظامی پاکستان وجود دارد و ارتش باید بداند که چه 
دیگر  ماه  چند  تا  حال  عین  در  می شود،  امضا  چیزی 
تغییر  انتخابات  اساس  بر  پاکستان  غیرنظامی  حکومت 
و  بود.  خواهد  برجا  پا  همچنان  ارتش  اما  کرد؛  خواهد 
ماند  باقی خواهد  همچنان  ارتش  ثابت  و  پایدار  پالیسی 

و بدون متقاعد ساختن ارتش پاکستان و نظرداشت منافع 
ارتش و در نظر گرفتن نگرانی های مشروع ارتش، امضای 
پیمان ممکن نخواهد بود. ارتش پاکستان نگرانی مشروع 
به  افغانستان  در حکومت  تمایل  گه گاهی  دارد،  را  خود 
وجود می آید که نقش ارتش را نادیده بگیرند. به یقین که 
ارتش پاکستان نقش تخریبی اش را در افغانستان دارد؛ اما 

نباید نگرانی مشروع ارتش پاکستان را نادیده گرفت.
نظر  در  را  مشروع  نگرانی  آن  می توانیم  زمانی  هم  ما  و 
وجود  افغانستان  دولت  در  روشن  پالیسی  که  گیریم 
داشته باشد و زمانی که ما بدانیم که چی وقت چی کسی 
تاثیراتش می توانیم  بعدا روی  امضا می کند  را  پیمان  این 

صحبت نماییم.
نگرانی  آن  گفتید،  مشروع  نگرانی  از  شما  شیرزاد: 

چیست؟
مجیب مشعل: هندوستان است، هندوستان در افغانستان 
سرمایه گذاری می کند اما پاکستان هند را به عنوان دشمن 

این  در  و  و می ترسد  است  نگران  پاکستان  و  می شناسد 
مورد از افغانستان تضمین می خواهد و در افغانستان هم 
باید این دیدگاه روشن به وجود آید که ما چه گونه رابطة 
با پاکستان می خواهیم تا به پاکستان این ذهنیت به میان 
به ضرر  افغانستان و هندوستان  روابط  نزدیکی  که  بیاید 
پاکستان نیست و هیچ ترس و تهدیدی از رابطه افغانستان 

با هندوستان متوجه پاکستان نیست.
شیرزاد: اکنون در مورد رابطه افغانستان و پاکستان و 
هند و پاکستان، گفته می شود که جنگ و شورشگری 
موجود افغانستان در حقیقت نبرد نیابتی هند و پاکستان 
نگرانی  پاکستان  گفت،  مشعل  آقای  چنانچه  و  است 
چنین  واقعا  می کنید  فکر  آیا  دارد،  را  خود  مشروع 

است؟
بینش جاوید ) ای آر وای نیوز(: چیزی را که من می خواهم 
بگویم اینست که اکنون مسایل مربوط به جغرافیای سیاسی 
تغییر کرده است، و فضای موجود حکومت غیرنظامی و 
ارتش پاکستان را مجبور به تغییر ساخته است، حتی اگر 
آن ها خواهان تغییرهم نباشند. می توانم یک مثال بگویم: 
معناست  بدین  این  نمودیم  اشتباه  ما  می گوییم  زمانی که 
که ارتش پاکستان اشتباه نموده است، ما این هیوال را به 
قرار  ما  خود  مقابل  در  هیوال  این  اکنون  و  آوردیم  میان 
گرفته است، ما بگونة خیلی وسیع زیان کردیم، ما 35000 
دست  از  را  ارتش  نظامی   5000 و  غیرنظامی  پاکستانی 

دادیم. ما بیشتر ازین خواهان آن نیستیم.
بینش جاوید ) ای آر وای نیوز(: فکر می کنم افغان های 
ثروتمند، پول بدست آورده شان را بیشتر به عنوان مهاجر 
اند، و فکر می کنم هندوستان  آورده  پاکستان بدست  در 
پس  هستند،  شان  روابط  تقویت  پی  در  ما  حکومت  و 

هندوستان مشکل نیست.
شیرزاد: شما موافقید

کابل(: متاسفم که من  حبیب ظهوری )نیویارك تایمز – 
نقش  هندوستان  نام  به  پدیدة  فکر می کنم  نیستم،  موافق 
پاکستان و چگونگی  زیادی در تدوین سیاست خارجی 
رابطه دو کشور بازی می کند، و فکر سوظن به میان آمده 
افغانستان است، که  نفوذ هندوستان در  نگرانی  از  ناشی 
مواجه  خطر  به  هم  را  پاکستان  ثبات  حتی  موضوع  این 
ساخته است، و این باعث شده تا...       ادامه صفحه 7
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هیوالیی که ارتش پاکستان به وجود آورد

طالبان له خلكو د قرباني شویو څارویو 
پوستكي غواړي

په  اختر  لوی  د  چې  ویلي،  چارواکیو  امنیت  ملي  د 
درشل کې وسله والو طالبانو د هېواد په ډېرو سیمو 
کې خلکو ته ویلي، چې په لوی اختر کې به د قرباني 

شویو څارویو پوستکي دوی ته ورکوي.
امنیت د یوې  په کابل کې د ملي  وېبپاڼې  خبریال 
ډډه  یې  اخیستو  له  نوم  د  چې  قوله  له  سرچینې 
کړې ویلي، چې طالبانو په خوست، پکتیا، پکتیکا، 
فراه  او  هلمند  زابل،  کندهار،  غزني،  نورستان، 
والیتونو کې په هغو سیمو کې چې وسله وال طالبان 
پرې واکمني لري، ځایي اوسېدونکیو ته ویلي، چې 

له دغه امره دې سرغړونه نه کوي.
اوس  چې  ویلي،  سرچینې  دغې  امنیت  ملي  د 
سرچینې  مالي  خپل  الرې  دې  له  غواړي  طالبان 

برابرې کړی.
وال  وسله  چې  کېدل  ویل  داسې  وړاندې  دې  له 
او  توکیو  یي  نشه  له  سرچینې  مالي  خپلې  طالبان 
هېواد ته د بهرنیو ځواکونو لپاره له اکماالتي موټرو 

پوره کوي.
له  کې  سیمو  ډېرو  په  طالبانو  والو  وسله  همدارنګه 
لومړی ځل  دا  اخیسته خو  و زکات هم  خلکو عشر 
دی چې وسله والو طالبانو په لوی اختر کې د قرباني 

شویو څارویو د پوستکو د ټولولو هوډ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده، چې تېره اونۍ له نشه یي 
توکیو سره د مبارزې وزیر ویلي ول، چې وسله والو 
 ۱۵۵ څخه  کښت  له  کوکنارو  د  کال  تېر  مخالفانو 
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کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 

و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 
بین المللی  نیروهای  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
بنا بر مسوولیت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پیگیرش، 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همة از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراك و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود
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