
کشور   سینماگر  دو  کریمی،  صحرا  و  رحیمی  عتیق 
توانستند جوایزی را از جشنواره فیلم »دیدار« دوشنبه 

به دست بیاورند.
فیلم »سنگ صبور« ساختة عتیق رحیمی جایزه بهترین 
دختری  روزانه  خاطرات  »نسیمه،  فیلم  و  بلند  فیلم 
فیلم  بهترین  جایزه  کریمی  صحرا  ساخته  مهاجر« 

منتخب تماشاگران شهر دوشنبه را به دست آورد.
سال  اکتبر   20 تا   16 دوشنبه  »دیدار«  فیلم  جشنواره 

جاری در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد.
شهر  در  بار  یک  سال  دو  هر  سینمایی  جشنواره  این 

دوشنبه برگزار می شود.
 2004 سال  در  سینمایی  جشنواره  این  دور  نخستین 

برگزار شده بود.
به گزارش بخدی، جشنواره »دیدار« امسال با تمرکز بر 
روی سینمای کشورهای فارسی زبان برگزار شد و بر 

این اساس این کشورها حق داشتند با دو فیلم در این 
جشنواره حضور داشته باشند....         ادامه صفحه 6

که  می گویند  غزنی  والیت  در  محلی  مقام های 
خیزش های مردمی علیه طالبان گسترش یافته است و 
مقاومت مردم باعث تضعیف گروه های شورشی شده 
تخریبی  فعالیت های  همچنان  مقام ها،  گفتة  به  است. 

طالبان در غزنی کاهش یافته است.
محمد علی احمدی، معاون والی غزنی گفت که در این 
گسترش  غزنی  در  طالبان  علیه  مردمی  خیزش  اواخر 
یافته و هم اکنون این خیزش ها در ولسوالی های اندر، 

والیت  این  رشیدان  و  یک  ده  واغظ،  باغ،  قره  مقر، 
جریان دارد.

آقای احمدی گفت: »این قیام ها به گونه بسیار خوب 
پیش می رود و ما از این قیام جداً حمایت می کنیم و 
این حرکت را گام مثبت در راستای پیشرفت و ترقی 

در بخش های گوناگون غزنی می دانیم«.
که  کسانی  از  شماری  اخیراً  که  است  حالی  در  این 
این  در  یا  می کردند  رهبری  را  طالبان  علیه  خیزش ها 
یا  و  کشته  طالبان  سوی  از  داشتند،  سهم  حرکت ها 
گرفتار شده اند. طالبان گفته اند که مقاومت علیه آنها 
خیزش مردمی نیست بلکه افراد...      ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

گام دیگِر ارگ برای 

هویت بخشی 
به طالبان

یکی از نماینده گان کنگرة امریکا گفته است  که سازمان استخباراتی 
پاکستان موسوم به ISI رهبری عملیات های طالبان در افغانستان را 

برعهده دارد.
به گزارش خبرگزاری هند، دونکان هانتر، نماینده کنگره امریکا اعالم 
کرد که وی این اظهارات را بر اساس مالقات هایش با مردم و مقامات 

پاکستان مطرح کرده است.
که  باورند  این  بر  امریکا  ارتش  فرماندهان  گفت:  همچنین  وی 
پاکستان و سازمان استخبارات این کشور رهبری عملیات شبه نظامی 
طالبان در افغانستان را برعهده دارند. این مساله به معنای یک تهدید 
خارجی است این طالبان نیست که قصد دارد حکومت افغانستان را 

تحت کنترل بگیرد.
پاکستانی  سازمان  این  اینکه  احتمال  کرد  هانتر، خاطرنشان  دونکان 

مسوول حمالت خودی شبه نظامیان طالبان نیز باشد، وجود دارد.

عمده  حجمی  در  افغانستان  در  نفت  استخراج  اولین 
محقق شد.

نفتی  حوزه  از  نفت  استخراج  چینی،  شرکت  یک 
یک  این  و  کرده  شروع  را  کشور  شمال  در  آمودریا 

نیازهای  تامین  برای  کشور  تالش  در  تاریخی  لحظه 
مالی خود است.

با  ساله   25 قرارداد  یک  گذشته  دسمبر  در  افغانستان 
شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی( امضا کرد که 
شامل حفاری و ساخت یک پاالیشگاه در والیت های 
تولید  اولین مورد  این  فاریاب و سرپل است.  شمالی 

عمده نفت در افغانستان به حساب می آید.
رویترز  خبرگزاری  به  معادن  وزیر  شهرانی  وحیداهلل 
گفت: این شرکت روزانه 1950 بشکه نفت استخراج 
خواهد کرد که به شکل قابل توجهی به خودکفایی و 

استقالل اقتصادی افغانستان کمک می کند.
شرکت  با  مشترک  گذاری  سرمایه  این  می رود  انتظار 

پروژه  این  در  دالر  میلیون  صدها  که  چین  نفت  ملی 
سرمایه گذاری کرده، میلیاردها دالر طی دو دهة آینده 
درآمدزایی داشته باشد. شرکت چینی 15 درصد قیمت 
نفت، 20 درصد مالیات شرکت  و 50 الی 70 درصد 
سود این پروژه را به دولت افغانستان پرداخت خواهد 

کرد.
شهرانی افزود: شرکت نفت چین از اول جوالی آینده 
افغانستان  از  نفت  بشکه  میلیون  نیم  و  یک  ساالنه 
که حدود  می رود  احتمال  این  کرد.  استخراج خواهد 
87 میلیون بشکه نفت در حوزه آمودریا وجود داشته 

باشد.
شروع فعالیت این میدان نفتی...       ادامه صفحه 6

نماینده کنگره امریکا:

عملیات طالبان 
از سوی isi رهبری می  شود

»نفت آمو دریا نیازمندی های داخلی را مرفوع می کند«

جوایزی که به سینماگران افغانستان رسید

قیام علیه طالبان در غزنی گسترش یافته است

ُفرمول 
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در برگ ها

آجـندای 
مـلی

صفحه 6

آن چه که از اقدام اخیر وزارت خارجه می توان فهمید، تنها یک مساله 
است و آن این که؛ ارگ نشینان پیش از خروج نیروهای ناتو از کشور 
و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، می خواهند طالبان را از تمام 
اتهام هایي که بر آن ها وارد است، مبرا کنند و حتا نام سران آن را از 
فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، حذف کنند. چون در 
حال حاضر، شمار زیادی از افراد مهم این گروه، شامل فهرست سیاه 
سازمان ملل و یا کشورهای درگیر مبارزه با تروریسم هستند و یکی 
از اهداف دادِن مصونیت سفر به سران این گروه، در حقیقت حذف 

نام آن ها از فهرست سیاه و یا هر فهرست دیگری می تواند باشد که 
مصونیت های سیاسی شان را به مخاطره می اندازد.

پيامبر 
اكرم ص



چرا از رسیدِن سال 2014 همه در هراس اند؟ 
در آن سال قرار است چه رویدادي رخ دهد 
که همه به فکر گریختن از این دیار اند؟ یکی 
رو  پیش  تاریخ  این  در  که  مهمی  اتفاقات  از 
داریم، انتخابات ریاست جمهوري است و این 
خود یعنی یک نوید و یک امید دیگر! اما آن چه 
ما در افکار عمومی و در بین مردم می بینیم، نه 
نگرانِی  و  ترس  یک  و  ناامیدی  یک  که  امید، 
بزرگ برای این انتخابات است. چرا نباید پس 
این  از  مطمین  ما  مردم  دهه،  یک  گذشت  از 
نزاکت،  از  درجه  آن  به  حاکم  نظام  که  باشند 
ادب و دلسوزی رسیده که دست کم اگر برای 
آبادانی و ترقی این کشور کاری نکرده، از آراي 
باید  هنوز  چرا  کرد؟  خواهد  محافظت  آن ها 
همین  از  که  باشیم  گسترده یی  تقلبات  نگران 
به  آن ها  سازمان دهِی  برای  زمزمه هایی  امروز 

گوش می رسد؟ 
جناح های  و  احزاب  گروه ها،  می رسد  نظر  به 
مخالف دولت و یا موافق آن، هر دو با ایمان 
افغانستان  در  تقلب  بدون  انتخابات  این که  به 
دنبال  به  این که  از  بیشتر  است،  ناممکن 
مکانیزم هایی باشند که شفافیت را تأمین کنند، 
حریفان شان  که  می گردند  مسیرهایی  دنبال  به 
تقلب  یک  به  زدن  دست  برای  آن ها  از  شاید 
و  کنند  استفاده  شده  سازمان دهی  و  گسترده 
مجبور  اگر  که  می جویند  پادزهری  آن  برای 
استفاده  بتوانند  از آن  به جای زهر هم  شوند، 
دادن«  پاسخ  تقلب  با  را  »تقلب  اگر  اما  کنند. 
اندیشة غالب در انتخابات بعدی شود، قضاوت 
انتخاباتی و  کنید که چه آنارشیسمی بر مراکز 

مراکز رأی شماری حاکم خواهد شد؟ 
تمام گروه ها و شاخه ها   اپوزیسیون و  بار  این 
صورت گرفته  وسیِع  تقلبات  به خاطر  که  ـ 
این  و  دولت  این  قبلی،  انتخابات  در 
بیان  ـ  نمی دانند  مردمی  را  ریاست جمهوری 
حاکم  انتخابات  بر  شفافیت  اگر  که  می دارند 
شود و رأی، رأی خود مردم باشد، آن ها برندة 
که  دید  باید  بازهم  اما  بود.  خواهند  میدان 
چه گونه خواهند توانست خود را از چالش ها 
و بحران هایی که برای سبوتاژ شدِن آراي مردم 
در راه است، بیرون برده و تغییری اساسی در 

فضای سیاسی این کشور بیاورند.
شده،  روز  داغ  بحث  که  آن چه  روزها  این 
مخصوصًا برای جامعة جهانی، بودن یا نبودِن 
دو عضو خارجی در کمیسیون سمع شکایات 
رییس جمهور  جناب  که  است،  انتخاباتی 
نفر  دو  این  موافقان، خواهان حذف  و  کرزی 
هستند!  کمسیون  این  کردن  افغانستانیزه  و 
امِور  بتوانند  افغانستانی ها  این که  بي گمان 
نیازمندی شان  و  ببرند  پیش  خودشان  را  خود 
و  بوده  درستي  کار  شود،  کم تر  خارجی ها  از 
آن  از  را  خود  حمایِت  افغانستان  شهروند  هر 
اعالم مي کند؛ اما هرگاه مستقل شدن حربه یی 
نفِع  به  وقت  هر  که  دوسویه  و  دوکاره  شود 
خارجی ها  به  تمسک  و  توسل  بود،  حضرات 
روزی  بعد  و  شود  دانسته  نجات  راه  تنها 
بخواهیم مستقل باشیم و حضور خارجي ها را 
انتخاباتي، الزم ندانسته  در کمیسیون شکایات 
خواهد  شکل  پاردوکسی  همان  کنیم؛  رد  و 
گرفت که کم ندیدیم و کم نشنیدیم از جناب 

آقای کرزی و تیم همراهش.
از  بعد  و  انتخابات  روز  تا  که  دید  باید  حال 
آن، این مسأله چه گونه میان مخالفان و موافقان 
یعنی  طرف  دو  هر  باید  می شود.  حل وفصل 
امر  این  تکلیف  زودتر  مخالفان،  و  موافقان 
این جنجال  مهم را روشن کنند تا مبادا تداومِ 
مبدل گردد که شب و  به سوژه یی  و بحث ها 
روزهای پیش و پساانتخاباتی، توجه رسانه ها، 

هم چنان  و  ما  شهرونداِن  و  جهانی  جامعة 
سیاست  عرصة  در  فعال  و  سیاسی  حلقه های 
این کشور را آن چنان به خود معطوف دارد که 
گویی همة مشکالت این مملکت حل شده و 
باقی   2014 انتخابات  روی  فرا  چالشی  هیچ 
باید  خارجی  نفر  دو  این  این که  جز  نمانده، 
از  خود  این  و  نباشند.  یا  باشند  کمیسیون  در 
از  ملت  همیشه  که  است  بازی سازی هایی  آن 
ناحیة آن متضرر شده و با تداوم یک کشمکش 
و یک جنجال، سرپوشی بر روی حرکت ها و 
که  شده  گذاشته   دیگری  خطرناِک  تحرکات 
کدام  با  و  هدف  کدام  به  گشته  معلوم  بعدها 

پیشینه صورت گرفته است. 
که  کسانی  و  ما  سیاسِی  نخبه گان  امروز 
می خواهند در انتخابات بعدی سررشتة امور را 
به نفع این ملت به دست گیرند، باید هوشیارانه 
سریع  و  کرده  دنبال  را  افتاده  به راه  بازی های 

برای آن راه چاره یی بیاندیشند. 
نوع و کیفیت ترکیب  اعضای کمیسیون شکایت 
انتخاباتی، از مسایل مهم و حیاتی یي است که 
سرنوشت انتخابات آینده را می تواند رقم بزند 
و نباید به این ساده گی از کنار آن گذشت. اما 
گردد،  فراموش  نباید  میانه  این  در  که  آن چه 
آماده گِی رفتن  زمان بندی مناسب برای گرفتِن 
به سمت انتخابات و بعد برگزاری و در نهایت 

اعالم به موقِع نتایِج آن است. 
میان حلقات سیاسی  این که در  امروز در کنار 
روی  بر  بحث   2014 انتخاباتی  مبارزاتی  و 
نحوة ترکیب اعضای کمیسیون سمع شکایات 

که  را  مکانیزمی  باید  و  دارد  جریان  انتخاباتی 
بتواند درجة باالتری از شفافیت و اطمینان را 
تضمین کند، به تثبیت برسانند، باید نیم نگاهی 
به مشکالت و نگراني های دیگری که سالمت 
و همه گیری انتخابات آتی را تهدید می کند نیز 
داشته باشند. یکی از آن نگرانی ها، تأمین هزینة 
گزاف و سنگین انتخاباتی است که باید جامعة 

جهانی آن را متقبل شود.
حال باید دید که افزایش نگرانی ها از سالمت 
موعود  از  پیش  شکاف هایی  ایجاد  انتخابات، 
و  ملی  پروسة  این  دادن  نشان  متزلزل تر  برای 
اعالم ناامیدی از توان مندی افغانستانی ها برای 
داشتن یک انتخابات آزاد و شفاف، به نفع چه 
کردِن خارجی ها  و حذف  بود  کسانی خواهد 
آن  دالر  آخرین  تا  که  پروسه یی  بر  نظارت  از 
تا چه حد  کنند،  پرداخت  آن ها  است  قرار  را 
با  است،  کار شدنی  این  اگر  و  است؟  معقول 
چه مکانیزمی و چه طور باید به آن ها فهماند که 
نظر آقای کرزی این است که فقط به پول تان 
ممکن  اگر  و  نظارت تان؟  به  نه  داریم  نیاز 
نیست، آیا به نفع ملت نخواهد بود که زودتر 
لیستی از نگرانی ها و چالش های بزرگی که فرا 
روی انتخابات آتی قرار دارد، آماده شود و در 
و  آن ها  یک یِک  حذف  به  باقي مانده  فرصتی 
ارایة راهکارهایی منطقی برای از میان بردن شان 
اقدام شود، به جای این که هر روز یک نگرانی، 
خلق  تازه  بحراني  و  مشکل  یک  چالش،  یک 
و   2014 از  ناامیدکننده تری  دورنمای  و  کنیم 

انتخابات آتی ترسیم نماییم؟
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وزارت حج و اوقاف گفته است: گزارش هایی در دست دارند 
که نشان می دهد، امسال بیش از صد تن از اعضای پارلمان 

کشور به خاطر ادای حج، عازم عربستان سعودی شده اند. 
این خبر در حالی منتشر می شود که از آغاز هفته، جلسات 
مجلس نماینده گان به دلیل تکمیل نبودن نصاب آن، تشکیل 

نشده و بخشی از برنامه های روزانه اش معطل مانده است.
قرار بود که در این هفته، جلسات مجلس نماینده گان پیرامون 
بررسی فعالیت شورای عالی صلح و تعیین خطوط اساسی 
مجلس  چوکی های  بیشتر  اما  گردد؛  برگزار  کشور  سیاست 

خالی بود که به خاطر آن، تشکیل جلسات لغو گردید.
در  نماینده گان  و  سنا  مجلس  اعضای  که  این جاست  جالب 
سفر  میانگیِن  می شود  گفته  که  می روند  حج  سفر  به  حالی 
حج آنان تا به حال، سه بار بوده است؛ ولی با آن هم اعضای 

محترم پارلمان کشور عازم سفر حج مي شوند.
مجریان حکومت شکایت  قانون شکنی های  از  مردم همواره 
داشته اند و گفته اند که آنان خالف اصول و نورم های کاری، 
راه  این  در  و  می روند  غیرضروري  و  گوناگون  به سفرهای 
امنیت  رییس  پیش  چندی  چنان که  می کنند.  گزاف  هزینة 
بود  رفته  سفر  به  عید  ایام  در  نبیل،  آقای رحمت اهلل  پیشین 
که این عمِل وی موجب خشم رییس جمهور و برکنارِي وي 
به صورت عام در  ناپسند  این عمل و سنِت  مقامش شد.  از 
قوای مجریة افغانستان وجود دارد؛ اما دست کم از پارلمان به 
مثابه خانة ملت این انتظار مي رود که رسیده گي به مشکالت 
سفرهاي  فداي  را  حکومت  اعمال  بر  نظارت  و  موکلین  

غیرضروري نکند.
در این که سفر به بیت اهلل شریف یک فریضة بسیار نیکوست، 
هیچ شکی وجود ندارد؛ اما پرسش این جاست که این سفر 

در چه شرایطی باید صورت بگیرد؟ 
همه نیک می دانیم که ادای هر فرض و دستور خداوند، باید 
متکی به یک نیت صاف و خیر باشد و در شرایطی صورت 
و  مسوولیت  و  خداپسندانه تر  و  مهم تر  امر  هیچ  که   پذیرد 
این که  از  می گذریم  حاال  باشد.  نداشته  وجود  دیگری  َدیِن 
نماینده گان به جای رفتِن چهارباره به حج، خوب بود هزینة 
آه و فغان شان کوچه و  فقرایی هدیه مي کردند که  به  آن را 
خیاباِن مملکت را پر کرده است؛ اما تنها یک پرسش را پیش 
می کشیم که آیا سفر حِج چهاربارة آن ها در برابِر فروگذاشتِن 
مردمِ  مشکالت  به  رسیده گي  مقدِس  مسوولیت  و  وظیفه 
رنج دیدة کشور، مقبول درگاه خداوند بزرگ و مهربان خواهد 

بود؟
به هیچ وجه چنین نیست؛ زیرا این نوع سفر کردن، بیشتر به 
یک تفریح می ماند تا کسب رضاي پروردگار که هدِف اصلِي 
انجام فریضة حج است. از یک سو، بسیاری از این نماینده گان 
بار نخست شان نیست که به سفر حج می روند؛ در حالی که 
طبق حکم دین، ادای حج در طول عمر براي هر مسلمان یک 
بار فرض است. از سوی دیگر، این نماینده گان محترم وظیفة 
ناقِض  خود  این  که  گذاشته اند  فرو  را  خود  مقدِس  و  مهم 
زیرا  می شود؛  پنداشته  گناه  عماًل  و  است  فریضه  این  ادای 
نیازمند هستند،  به مردمي که سخت  ادای وظیفه و خدمت 

مقدس تر و واالتر از سفر چندباره به خانة خداست.
گزارش های زیادی وجود داشته که نشان می دهد هفته های 
متوالی نصاب مجلسین تکمیل نشده و بنا بر آن، جلسات مهم 
و حیاتی به تعویق افتاده است. جای تاسف است پارلمان که 
خود نهاد ناظر و قانون گذار است و باید بر اعمال قوة مجریه 
نظارت کند و برای آن خط مشِی درست ترسیم نماید، خود 
خود  موکلیِن  حِق  در  و  می شود  قوه  این  متخلفیِن  شریک 
جفا مي کند. اما نماینده گاِن خوب و صادق و خدمت گزاري 
مسوولیت های  و  وظایف  دارند  که  وجود  پارلمان  در  هم 
خویش را نیک می دانند و رسیده گي به مشکالت مردم را بر 
هر کاري ترجیح مي دهند. آن ها می دانند که چنین سفرهای 
غیرضروري، فقط به گسترش فساد کمک می کند و هیچ امر 

خیری هم در آن نهفته نیست. 
از  پارلمان  اعضای  از  شماری  گزارش ها،  برخي  بنیاد  بر 
اضافی  سهمیه های  و  کرده  سوء  استفادة  رسمی شان  موقف 
از  این سهمیه چه  اوقاف می ستانند. حاال  از وزارت حج و 
جیب دولت برود و چه از جیب شخص نمایندة محترم، در 
هر حال یک فساد است و موجب بي اعتمادي مردم نسبت به 
نماینده گان شان مي شود. اما وقتی فساد و قانون شکنی از مرکز 
قانون گذاری و خانة ملت برخیزد، دیگر چه امیدی می توان 

داشت که دیگر نهادهای دولتی پاک بمانند؟ 

از خانة ملت چنین توقعي 
نداشتیم!



کرده  متهم  را  ترکیه  رسانه ها،  کار  بر  ناظر  المللی  بین  گروه  یک 
که با ارعاب و به زندان انداختن روزنامه نگاران در صدد سرکوب 

آنهاست.
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران می گوید که این کشور در اوایل ماه 
اوت گذشته 76 روزنامه نگار را به زندان انداخته است، که این آمار 

بیش از هر کشور دیگری در جهان است.
به گفته این نهاد بین المللی 70 درصد از این روزنامه نگاران کرد 

هستند.
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، گفته است که افراد دستگیر شده 
با اتهاماتی از قبیل فعالیت های تروریستی و بدنام کردن چهره ترکیه 

روبرو هستند.
این در حالی است که ترکیه ادعا می کند که اکثر روزنامه نگاران به 

دلیل جرائمی که ربطی به روزنامه نگاری ندارد، بازداشت شده اند.
ترکیه  که  است  گفته  المللی  بین  نهاد  این  رییس  سایمون،  جوئل 
نباید به بهانه نگرانی های امنیتی، روزنامه نگاران منتقد را با تروریستها 

یکسان بداند.
ترکیه گفته است که این انتقادات بیش از حد بزرگ جلوه داده شده 

است.
عنوان  به  آنها  از  نهاد  این  که  کسانی  اکثر  ترکیه  دولت  گفته  به 
امنیت  که  جرائمی  ارتکاب  به  می کند،  یاد  زندانی  روزنامه نگاران 

کشور را به خطر می اندازند، متهم شده  اند.
خود سانسوری

کمیته حفاظت از روزنامه نگاران هشدار داده که دولت ترکیه با توسل 
به اشکال مختلف فشار، فرهنگ خودسانسوری را در رسانه های این 

کشور ایجاد کرده است.
نخست  اردوغان،  طیب  که رجب  است  گفته  المللی  بین  نهاد  این 
وزیر، با ابراز نارضایتی علنی از روزنامه نگاران، رسانه ها را وادار به 

تبعیت از نظر دولت یا اخراج کارکنان »خاطی« کرده است.
در گزارش کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، مشخصا به احمد سیک 
از  بیش  که  است  اشاره شده  دو گزارشگر سرشناسی  ندیم سنر  و 
یک سال پیش بازداشت و به دخالت در طراحی علیه دولت متهم 

شدند.
و  مقاله  آنها  که  گفتند  المللی  بین  نهاد  این  به  گزارشگر  دو  این 
کتاب هایی را در مورد موضوعاتی حساس از جمله قتل روزنامه نگار 

سرشناس هرانت دینک منتشر کرده بودند.
این در حالی است که این دو گزارشگر اتهامات وارده مبنی بر کمک 
به سازمانی سری را که توسط افسران ارشد ترکیه هدایت می شد، رد 
کرده اند. گفته شده این سازمان در صدد براندازی دولت ترکیه بود.
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راه سخت برقراری آتش بس 
در سوریه

»اخضر االبراهيمی، فرستاده 
مشترک سازمان ملل و اتحادیه 
عرب برای حل و فصل بحران 
سوریه، در حال تالش جهت 

برقراری آتش بس در تعطيالت 
عيد قربان است اما تحليلگران 
می گویند، موانع بزرگی بر سر 

راه او است و اميدوارند كه 
تجربه پيشين ميانجی گریش 

به او كمک كند.«
در  بس  آتش  برقراری  چشم انداز 
اخضر  اما  نیست  روشن  سوریه 
االبراهیمی، فرستاده مشترک سازمان 
سوریه،  به  عرب  اتحادیه  و  ملل 
می کند. وی  را  نهایت تالش خود 
آتش  برقراری  به  امید  همچنان 
قربان  عید  تعطیالت  طول  در  بس 
از 26 تا 28 اکتبر دارد، آتش بسی 
که چندین کشور و نهاد بین المللی 

با دولت  خواهان آن هستند. وی به دمشق سفر کرده تا 
سوریه و مخالفان سوری مذاکره کند.

خود  توان  تمام  از  استفاده  برای  خوبی  دالیل  ابراهیمی 
جهت برقراری آتش بس دارد، تا به حال 30 هزار تن در 
درگیری های سوریه کشته شده اند و ناآرامی در این کشور 
بر کشورهای همسایه تاثیر گذاشته است. به عنوان مثال، 
شیعیان و سنی های لبنان با یکدیگر درگیر شده اند و در 
مناطق مرزی سوریه و ترکیه تبادل آتش وجود دارد. در 
منطقه  کل  بر  فزآینده ای  طور  به  سوریه  مناقشه  مجموع 

تاثیر گذاشته است.
باید  است،  تغییر  ایجاد  خواهان  االبراهیمی  اخضر  اگر 
مالتزان،  وون  هول  گفته  به  اما  دهد  انجام  فوری  اقدام 
رییس شورای روابط خارجه آلمان، انجام این اقدام بسیار 
راه  بر سر  بزرگ  مالتزان یک مشکل  است. وون  دشوار 
طرف  دو  می بیند:  االبراهیمی  میانجی گرایانه  تالش های 
درگیر معتقدند که می توانند از طریق درگیری نظامی به 
پیروزی دست یابند و تا زمانی که این اعتقاد وجود دارد، 

دو طرف به یکدیگر حمله می کنند.
یک جنگ با چندین جبهه

صلح  تحقیقاتی  موسسه  مقامات  از  یکی  ملوین،  نیل 
بین الملل استکهلم معتقد است: حتی اگر خوشبینی در دو 
طرف کاهش یافته باشد، یافتن یک راه حل هنوز دشوار 

است. به گفته او یک مشکل بزرگ در بحران سوریه این 
است که مخالفان متحد نیستند و شامل گروه های مختلفی 
آنها  وابستگی  که  مانند کردها  نژادی می شوند  و  مذهبی 

فراتر از مرزهای سوریه است.
ملوین می گوید: بنابراین مناقشه سوریه تنها میان دو طرف 
نیست بلکه میان چندین طرف است و این طرف ها دائما 
را  سوری  مخالفان  باید  ابراهیمی  هستند،  تغییر  حال  در 

متقاعد کند تا یک موضع مشترک اتخاذ کنند.
از هم گسیختگی مخالفان سوری بیشتر به خاطر فشاری 
است که از سوی رژیم اسد بر روی مخالفان و قشرهای 
مختلف غیرنظامیان می آید. مخالفان اسد دولت او را متهم 
بمب های  از  و  ندارد  غیرنظامیان  به  توجهی  که  کردند 
علیه  است  غیرقانونی  بین المللی  نظر  از  که  خوشه ای 

آنهااستفاده می کند.
ملوین خاطرنشان کرد: همه گروه های غیرنظامی سوری 
مساله  این  که  هستند  کشور  از  خروج  برای  تالش  در 
سوریه  مرزهای  از  خارج  به  درگیری ها  سرایت  باعث 
خود  از  باید  که  می کنند  احساس  دیگر  برخی  می شود. 
دستیابی  موارد  این  همه  و  کنند  دفاع  خانواده هایشان  و 
به یک اجماع نظر را که بتوان از آن به عنوان یک اساس 
برای پایان بخشیدن به جنگ استفاده کرد، دشوار می کند.

خطر عدم همبستگی
نمی کند.  آسانتر  ابراهیمی  برای  را  کار  خارجی  دخالت 

روسیه، چین، ایران و عراق در یک 
عربستان  و  گرفته اند  قرار  طرف 
سعودی، قطر، ترکیه و بسیاری از 
دیگر.  طرف  در  غربی  کشورهای 
منافع  که  است  روشن  و  واضح 

مختلفی در سوریه دنبال می شود.
تغییر

ممکن  راه  تنها  می گوید:  مالتزان 
مشترک  موضع  یک  اتخاذ  برای 
این  خارجی  کشورهای  سوی  از 
آیا  شود  پرسیده  آنها  از  که  است 
یک سوریه متالشی شده را ترجیح 
متحد؟  سوریه  یک  یا  و  می دهند 
را  متحد  سوریه  بازیگران  اکثر 

ترجیح می دهند.
به همین خاطر مالتزان معتقد است، 
بخش بزرگی از وظیفه االبراهیمی 
خطرناک  عواقب  کردن  مطرح 
اما  است.  سوریه  شدن  متالشی 
این سوال همچنان باقی می ماند: چه کسی اولین قدم را 
ساختار  سرد  از جنگ  پس  ملوین،  اعتقاد  به  برمی دارد؟ 
در  است.  شده  چشمگیری  تغییرات  دچار  جهان  امنیتی 
درباره  جهانی  قدرت های  میان  گذشته  سال   20 طول 
با مناقشات بزرگ، اجماع نظر وجود  چگونگی برخورد 

داشت اما این توافق در سوریه نابود شده است.
ملوین می گوید: ما شاهد این موضوع هستیم که شورای 
امنیت سازمان ملل قادر نیست به یک اجماع نظر در قبال 

سوریه دست یابد.

اعتقاد به دیپلماسی
تمامی این مسایل باعث می شود تا مهارت های دیپلماتیک 
مالتزان  یابد.  اهمیت  بیش  از  بیش  االبراهیمی  اخضر 
شرایط  به  میتواند  االبراهیمی  گذشته  تجارب  می گوید، 
رهبری  مانند  تجاربی  کند،  چشمگیری  کمک  فعلی 
و  لبنان  داخلی  جنگ  جریان  در  مذاکرات  موافقت آمیز 

عراق و افغانستان.
مالتزان معتقد است اخضر االبراهیمی دارای روابطی مبتنی 
بر اعتماد دو جانبه با اکثر بازیگران در بحران سوریه است 
و با جزئیات مشکالت موجود آشناست و اگر قرار باشد 

کسی به پیشرفتی دست یابد، اخضر االبراهیمی است.«

تركيه به 'سركوب' آزادی 
مطبوعات متهم شد
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خواست ترکيه از امريکا و اروپا:
به سوریه حمله كنيد

فیدل کاسترو:
حتا نمی دانم سردرد یعنی چه!

سفر مقام نظامی پنتاگون به 
تاجيکستان

رهبر  انقالب کوبا به شایعات موجود  مبنی 
بر اینکه وی در واپسین  لحظات زندگی 
و  داد  پایان  دارد،  قرار  مرگ  بستر  در  و 
گفت که حتی به سردرد هم مبتال نیست.

به گزارش روزنامه دیلی میل، فیدل کاسترو، 
رهبر انقالب کوبا در یک مقاله منتشر شده 
دولتی  روزنامه های  از  یکی  در 
مسوول  که  کسانی  از  کوبا 
درخصوص  شایعه پراکنی 
به  هستند  وی  مرگ 

شدت انتقاد کرد.
عکس های منتشر شده در 
این مقاله نشان می دهند که فیدل کاسترو، رهبر 86 ساله انقالب کوبا در کنار درختان در 
حالی که یک تی شرت شطرنجی و یک کاله گاوچرانی بر سر دارد در حال خواندن روزنامه 

حزب کمونیست این کشور موسوم به گرانما است.
فیدل کاسترو ادعا کرد: من حتی نمی دانم سردرد یعنی چی!

این مقاله روز )دوشنبه( در وب  سایت دولتی Cubadebate منتشر شد. این مقاله تازه ترین 
مدرکی است که نشان می دهد رهبر انقالب کوبا زنده است و به نظر در اوضاع خوبی قرار 

دارد.
توییتر و سایر شبکه های اجتماعی مملو از اخباری بودند که در آن مرگ فیدل کاسترو را 

نشان می داد.
فیدل  با  مالقاتش  از  را  عکسی  ونزویال  جمهوری  ریاست  سابق  معاون  یکشنبه  روز  در 
کاسترو منتشر کرد و مدیر یک هتل نیز در این عکس حضور داشت و ادعا کرد که اوضاع 

فیدل کاسترو بسیار مساعد است.
او در این مقاله از رسانه های غربی انتقاد کرد و گفت که این رسانه متعلق به یک سری اقشار 
ثروتمند است و از خبرگزاری ای بی سی اسپانیا به دلیل انتشار اظهار نظرات خوانندگان 
این خبر که در آن یک دکتر ونزوئالیی ادعا کرده بود که فیدل کاسترو دچار یک سکته قلبی 

شده و فقط چند هفته زنده است انتقاد کرد.
فیدل کاسترو از ماه مارچ سال جاری میالدی از زمانی که پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر 

کاتولیک های جهان وی را مالقات کرد از چشم مردم دور بود.

از  ترکیه  امور خارجه  وزیر 
امریکا و قدرت های اروپایی 
مستقیم  به طور  تا  خواست 

به سوریه حمله کنند.
به گزارش روزنامه گاردین، 
وزیر  اوغلو،  داوود  احمد 
اظهار  ترکیه  خارجه  امور 
بخشیدن  پایان  برای  داشت 
سوریه  در  خونریزی ها  به 
باید دخالت نظامی خارجی 
در این کشور صورت گیرد.
دیگر  یکی  همچنین  وی 
به  نظامی  حمله  دالیل  از 
فصل  و  حل  را  سوریه 
این  در  پناهندگان  بحران 

کشور دانست.
هر  )ترکیه(  ما  گفت:  گاردین  روزنامه  با  مصاحبه  در  اوغلو  داوود 
انجام می دهیم و  به مردم سوریه  برای کمک  کاری را که می توانیم 
از تمامی ظرفیت دیپلماتیک خود برای توقف این خونریزی استفاده 
می کنیم اما باید جامعه بین المللی نیز در این راستا تالش کند بهترین 
از  دفاع  برای  نظامی  دخالت  می بینیم  فعلی  شرایط  در  ما  که  راهی 

حقوق بشر است.
سوریه  مردم  به  باید  کرد:  خاطرنشان  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
از  دفاع  آماده  باید  بین الملل  جامعه  و  برسد  بشردوستانه  کمک های 

روند ارسال کمک های بشردوستانه به مردم سوریه باشد.
داوود اوغلو اظهار داشت: جامعه بین الملل باید تصمیمی اتخاذ کند 
و ارسال کمک های بشردوستانه و دسترسی به مردم سوریه باید با هر 

وسیله یی که قابل قبول است، تضمین شود.

در  امریکا  نظامی  ارشد  سفر مقام  از  مرحله  سومین 
آسیای  کشورهای  به  مرکزی، وارد دوشنبه خود 

پایتخت تاجیکستان شد.
دوشنبه  در  امریکا  هدف سفارت  بیانیه یی  در 
را  فریزر«  »ویلیام  سفر  بررسی راهکارهای از 
محموله های  نقل  و  طرح حمل  و  ترانزیتی 

مرزبانی کمک های نظامی برای تقویت  نیروهای 
تاجیک عنوان کرد.
تصریح  منبع  کرده است که جنرال این 

ر  یز دیدار فر ضمن 
مقامات  جیک با  تا
گی  د ما ت آ ال یا ا

متحده برای حمایت از ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی را اعالم و تدابیری را 
در این زمینه مطرح کرده است.

در بیانیه سفارت امریکا از بیان جزئیات بیشتر در خصوص مسائل مطرح شده در 
دیدار مقامات 2 کشور هیچ اطالعی داده نشده است.

 اما بنا به گفته یک منبع از وزارت دفاع تاجیکستان، این فرمانده امریکایی در دیدار 
با »رامل نادراف« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در خصوص لزوم تقویت امنیت 
منطقه یی و حمل و نقل تجهیزات و پرسنل نظامی امریکا از طریق آسیای مرکزی 
و همچنین توسعه همکاری نظامی و فنی میان دوشنبه و واشنگتن مذاکراتی داشته 

است.
همچنین تقویت مرز مشترک افغانستان و تاجیکستان از محورهای گفت وگوی این 
امنیت  نیروهای مرزی کمیته دولتی  اداره  میرزا« رئیس  با »شیرعلی  امریکایی  مقام 

ملی تاجیکستان بوده است.
گفتنی است که در چند سال اخیر برای اولین بار است که یک مقام نظامی امریکا 
در برنامه سفر به تاجیکستان دیدار با »امامعلی رحمان« رئیس جمهوری این کشور 

را در برنامه های خود نداشت.
سفر مقام نظامی امریکا به تاجیکستان در حالی صورت می گیرد که در ماه اخیر مسکو 
موفق شد پس از مدت ها کشمکش برسر ادامه حضور نظامی خود در تاجیکستان، 

موافقتنامه تمدید حضوری 30 ساله را در پایگاه 201، قطعی کند.

دويچه وله                     
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          احمد ولی مسعود
افغانستان  به  جهانی  جامعة  ورودِ  ابتدای  در 
سازمان  نمایندة  ابراهیمی  لخضر  آقای  معاون 
از  آرنو  جان  آقای  افغانستان،  در  متحد  ملل 
آقای  که  شد  جمله یي  توضیح  جویای  بنده 
می کنم  بود. سعی  داده  پیشنهاد  به وی  کرزی 
عین کلمات را که از انگلیسی ترجمه و بازگو 

نمایم، شاید سر نخی از سیاست ها 
رهبری  به  حکومت داری  وشیوة 

آقای کرزی را به دست دهد.
آقای کرزی در خطاب به جان آرنو 

در کابل گفته است:
باید  جهانی  جامعة  و  متحد  »ملل 
افغانستان  که  باشند  داشته  یاد  به 
آرام،  افغانستاِن  یک  قبل،  سال   30
همه  مردم  بود،  باثبات  و  آزاد 
فکر  به  کس  هر  و  بودند  خوش 
مهیا  آب  و  نان  بود،  خویش  کار 
نداشت،  مشکلی  هیچ کس  و  بود 
)منظورشان  اقلیت ها  که  همین  اما 
در  می باشد(  غیرپشتون  اقوام  از 
شدند؛  داخل  افغانستان  سیاست 
مواد  تروریسم،  مشکالت  همة 
جنگ ساالرها  و  جنگ ها  و  مخدر 
به  که  وقتی  تا  آمد،  افغانستان  به 
افغانستان قدیمی رجوع نکنیم، هیچ 
نخواهد  جور  مملکت  این  وقت 

شد«.
ترسیم یک تصویر  این است  دقیقًا 
جدید؛  افغانستان  از  غیرواقعی 
کردِن  مشخص  با  که  نگرشی 
مردم  زبانی،  و  قومی  پارامترهای 
به دو گروه خودی و  را  افغانستان 
تطبیق  می کند.  تقسیم  غیرخودی 
به  رویکرد  و  قومی  غلط  سیاست 
گذشتة تاریک و ناکام و ارایة آن در 

طرف  از  آن هم  است،  دردناک  جدید،   عصر 
عنوان  به جامعة جهانی تحت  رییس مملکت 
است  تناقضاتی  مردم ساالری،  و  دموکراسی 
وی  حکومتی  تیم  و  رییس جمهور  فقط  که 

می توانند برای آن پاسخ داشته باشند.
کنفرانس بُن که در واقع نقطة عطفی در حیات 
سیاسی افغانستان به شمار می آید، و با حضور 
اعزامی  هیأت  جهانی،  جامعة  نماینده گان 
به  روم  تیم  مقاومت(،  )جبهة  ملی  جبهة متحد 
نیابت محمدظاهرشاه پادشاه سابق و نماینده گان 
افغانی از پاکستان و ایران برگزار گردید، روی 
طرحی برای افغانستان توافقاتی حاصل شد که 
اگر  فیصله نامه،  نارسایی ها در  علی رغم برخی 
می گردید  تطبیق  دقیق  و  خوب  بُن  مصوبات 
و جامعة جهانی به خصوص امریکا در نظارت 
بر عملی شدن آن یک سیاست مستمر و ثابت 
در  چشم گیری  تغییرات  یقین  به  می داشت، 

کشور شکل می گرفت. 
تصویب  به  را  مهم  مورد  چند  کنفرانس  این 
ریشه کن  الی  تروریسم  علیه  جنگ  رسانید؛ 
مخدر،  مواد  ضد  بر  مبارزه  آن،  نهایی  کردن 
راه اندازی  افغانستان،  نفوس  سرشماری 
بازسازی  ملت سازی،  ـ  دولت   ، پروسة صلح 
و اعمار مجدد افغانستان، تقویت اردوی ملی و 

سکتورهای امنیتی، راه اندازی انتخابات شفاف 
و عادالنه، تدوین قانون اساسی و بسا از مسایل 

ارزشمند و مهم دیگر.
کنفرانس  نقیصة  بزرگ ترین  بنده،  نظر  به 
افغانستان  با  جدید  افغانستان  دادن  پیوند  بُن، 
بنیادی  تحوالت  گرفتن  نظر  در  بدون  قدیم، 
و واقعیت های سه دهة اخیر و مبارزات مردم 
دوم  نقص  بود.  دهه  سه  این  طی  افغانستان 
کنفرانس بُن، معرفی و تحمیل آقای کرزی به 
حیث مهرة رهبری کننده و مجری توافقات بُن 

بود.

در  کرزی  آقای  رویکردِ  و  صلح  پروسة  3ـ 
مصالحه با طالبان

برعکس  صلح  به  رسیدن  و  امنیت  تعریف 
امنیت به شمار مي رود،  آن چه عوامل فیزیکي 
ایجاد  از قوت سخت،  استفاده  یعني داشتن و 
طیاره،  پولیس،  اردو،  مجهز،  امنیتي  نیروهاي 
بیشتر  معاصر  جهان  در  استخبارات...؛  تانک، 
به مشروعیت سیاسي، هویت جمعي، وحدت 
عدالت  تأمین  فرهنگی،  اصالت  اجتماعي، 
اجتماعي و بسا از ارزش هاي انساني و مدني 

و  دارد  ارتباط  مي گردد،  نرم  قدرت  شامل  که 
ریشه  ارزش ها  و  اصول  این  که  اندازة  هر  به 
داشته  دولتي  ساختارهاي  و  سیاسي  نظام  در 
باشند، به همان میزان تأمین امنیت ملي آن را 
مهم ترین  عنواِن  به  زیرا  می سازد؛  نیرومندتر 
پایدار  و  واقعي  صلح  به  رسیدن  مؤلفه های 

تلقی می شوند.
که  دارند  تأکید  سیاست  حوزة  دانشمندان 
بیشترین جنگ هایي که در جهان سوم صورت 
مي گیرد، ناشي از اختالفات هویتي جوامع در 
و  آنان  باورهاي  و  نژاد  زبان،  فرهنگ،  محور 

روابط دولت ها با این ارزش ها مي باشد. 
از  رهایي  معناي  به  را  امنیت  اگر  این رو  از 
تهدیدات،  مقابل  در  شدن  امن  نگراني ها، 
خطرات و یا هم معیارهایي براي تضمین امن 
هم  یا  و  شخص  یک  یا  و  کشور  یک  شدن 
حراست از ارزش هاي انساني و مدني تعریف 
بُعد  به  فقط  آن  نمودِن  محدود  پس  نماییم، 
افغانستان،  در  به خصوص  فیزیکي،  نظامي، 
یک  قومي  اقلیت هاي  همة  از  متشکل  جامعة 

تعبیر ناموجه و قطعًا غلط مي باشد.
قابل ذکر است، آن چه را که نیروها و حلقات 
طالباني زیر نام دین یا قوم و قبیله ایجاد امنیت 
زیرا  نیست،  امنیت  ضد  جز  چیزي  مي نامند؛ 

افغانستان درحالي که  آنان در  امارت  پنج سال 
تا حدودي به عوامل فیزیکي امنیت در راستاي 
این  اما  داشته اند،  رسیده گي  خودشان  اهداف 
حکومت داري پنج سالة آنان جز ایجاد نگراني، 
و  حقوق  غصب  زندان،  وحشت،  تشویش، 
هویت  زدودن  مدني،  و  انساني  آزادي هاي 
به  آن ها، چیزي  فرهنگ  و  زبان  اقوام،  جمعي 
تیم محوری  امروز  حتا  است؛  نداشته  ارمغان 
آقاي کرزي و در این عصر دموکراسي، بیشترین 
سیاست های  صرف  را  دولت  وقت  و  انرژي 
عصر  شهروندان  یک سان سازی  قرون وسطایی 

تکنالوژی، آگاهی و حق طلبی می نمایند.
بررسي  به  مي پردازیم  تعریف  این  روشني  در 
پروسة صلح و رویکرد آقاي کرزي در مصالحه 
با نیروهاي طالباني؛ اما مقدمتًا باید تاکید نمایم 
صریح  نص  اساس  به  دینی،  نقطه نظر  از  که 
اسالم، صلح یک امر خیر است و اسالم پیروان 
خود را همواره به این امِر خیر دعوت نموده 
پیام  این  اشاعة  در  مجدانه  اسالم  علماي  و 
آسماني سعي بلیغ نموده اند؛ صلح به مثابة یک 
ارزش واالی انساني که ضامِن آرامش دروني 
و وجداني است، با اصل فطرت و نهاد انسان 
به  دارد،  ذاتی  سازگاري  نیز 
هیچ جا  در   جهت  همین 
عقلی  سالمت  با  انسانی 
که  ندارید  سراغ  روانی  و 
نماید،  مخالفت  صلح  با 
افغانستان  در  به خصوص 
که بیشترین عمِر این کشور 
ناامنی ها  و  جنگ ها  در 
و  است  گردیده  سپری 
مردمان  آرزوی  بزرگ ترین 
در  زنده گانی  سرزمین،  این 

فضای صلح  می باشد.
علم  نظر  از  روی هم رفته 
شروع   بر  مقدم  سیاست 
این  پاسخ  باید  بحث،  این 
پرسش اساسی را به روشنی 
مصالحه  این  آیا  که  بیابیم 
طالبان  و  حکومت  میان 
ملی  مصالحة  یا  است؟ 
ملی  مصالحه  اگر  است؟.... 
باشد که قرار است به صلح 
این  در  که  بیانجامد،  پایدار 
برای  اولویت  مصالحه،  نوع 
و  قربانیان  به  دادن  امنیت 
متضررین جنگ و مردم داده 
یک  ملی  مصالحة  می شود؛ 
است  طویل المدت  پروسة 
توافق  یک  به  باالخره  که 
اجتماعی  قرارداد  یا  سیاسی 
معنای  در  عدالت  می انجامد، 
خاص و عام آن برقرار می گردد. مصالحة ملی 
یا صلح پایدار در واقع باعث می گردد جامعه از 
چندپارچه گی به اتحاد برسد و تکمیل پروسة 

دولت ـ ملت سازی انجام آن است. 
یعنی  مقدس،  و  بزرگ  هدف  این  یقین  به 
با  صلح  با  فقط  مثبت  و  پایدار  واقعی،  صلح 
اما  نمی شود؛  برآورده  جنگی(  )نیروی  طالبان 
این  پس  است،  طالبان  با  فقط  مصالحه  اگر 
کلی  تفاوت های  پایدار  صلح  با  مصالحه  نوع 
و فاحشی دارند،  در این معامله شاید صلحی 
ایجاد گردد، اما مقطعی، منفی و شکننده است؛ 
کانون  در  آن  ریشه یی  و  اصلی  عوامل  چون 
توجه واقع نشده است. صلح در فضای فعلی 
پایان  و  آشتی  معنی  به  فقط  دیگر  افغانستان 
از  مردم  شدِن  برخوردار  بلکه  نیست،  جنگ 
است؛  آزادی  و  امنیت  آرامش،  سالم،  فضای 
که  شرایطی  است.  عدالت  و  حق  به  رسیدن 
برای حصول آن مردم ما بیش از سه دهه مبارزه 
کردند و دو نسل قربانی دادند و یک دهه قبل 
متأسفانه  که  آوردند  فراهم  را  آن  تحقق  زمینة 
کشور،  سیاسی  نامتعادل  جو  و  هرج ومرج  با 
و  بحران  تولید  غیرعقالنی،  و  ناسالم  رهبری 
گذشته  از  بیش  امروز،  ناآرامی های  و  تنش ها 

به هشداری جدی مبدل شده اند. 

»...گلبدین برای این که از عملی ساختن پالن های شورای نظار و سقوط دولت 
جلوگیری  جهادی  نیروهای  سایر  همکاری  به  اسالمی  جمعیت  به دست  نجیب 
کند، روی استراتژی خاص و برنامة طرح شده از قبل، به این عمل جنایتکارانه 
از  و  کند  را تصفیه  نهضت  افراد سرشناس و ورزیدة  از یک طرف  تا  دست زد 
نقاط  در  افغانستان  اسالمی  نیروهای جمعیت  با مصروف ساختن  دیگر،  جانب 

دوردست، زمینة به قدرت رسیدِن خود را هموار سازد و یا ...
مسببن  که  حالی  در  جنایت،  این  نظرداشت  در  با  افغانستان  اسالمی  جمعیت 
این جنایت بزرگ و الم انگیز را قابل هرگونه نفرین و لعنت می داند، و به همة 
برحق  داعیة  از  که  کشورهایي  همة  به  و  جهان  سطح  در  اسالمی  نهضت های 
جهاد اسالمی افغانستان حمایت نموده اند، اعالم می دارد که ارتکاب چنین عمل 
نهضت کشانة شاخة گلبدین، امري تازه نبوده و از همان سپیده دم درخشش نهضت، 
هم چو جنایاتی را مرتکب گردیده است. بنًا دوستان جهاد افغانستان اگر بعد از 
وقوع این فاجعه، بازهم به پشتیبانی از این گروه تروریستی و نهضت کش ادامه 
می دهند، بدون شک بر دستاوردهای عظیم جهاد اسالمی افغانستان پا می گذارند.

با  آن  رابطة  و  حادثه  این  همه جانبة  ابعاد  تحلیل  با  افغانستان  اسالمی  جمعیت 
سرنوشت ملت مجاهد افغانستان، تصمیم مناسبی در زمنیه اتخاذ خواهد کرد.«

بیانیة  به تاریخ 29 جوالی،  ابالغیة فوق، پروفیسور برهان الدین ربانی  عالوه بر 
مطبوعاتی به زبان انگلیسی صادره کرد و راجع به جزییات واقعة تخار، معلومات 

بیشتر ارایه داد. در بیانیة مطبوعاتی پروفیسور ربانی آمده است: 
»قوماندانان شورای نظار جمعیت اسالمی افغانستان، به تاریخ 4  جوالی، جلسه یي 
در والیت تخار راجع به عملیات گسترده و هماهنگ علیه حکومت دست نشاندة 
مدت  بود،  شده  دایر  مسعود  احمدشاه  دعوت  به  که  جلسه  این  داشتند.  کابل 
پنج روز دوام کرد و اشتراک کننده گان جلسه تصمیم گرفتند تا قوماندانان سایر 
احزاب را نیز در جریان تصامیم شان قرار دهند و از آن ها بخواهند تا در عملیات 
هماهنگ اشتراک کنند. به تاریخ نهم جوالی، جلسة قوماندانان ختم شد و آن ها 
راه  مسیر  پایگاه های شان شدند.  روانة  موترهای خویش  با  کرده  ترک  را  فرخار 
آن ها از تنگی فرخار می گذشت؛ جایی که یکی از قوماندانان حزب اسالمی به نام 
سیدجمال در آن ساحه نفوذ داشت و افراد مربوط حزب اسالمی همواره در این 
راه مزاحم اهالی منطقه بوده و اموال آن ها را به غارت می بردند. اما چندی قبل 
از جلسه، داکتر سیدحسین معاون امارت والیت تخار و رییس سیاسی شورای 
نظار، قراردادی را با سیدجمال به امضا رسانیده بود که بر اساس آن، سیدجمال 
تعهد سپرده بود که در تنگی فرخار مزاحمت ایجاد نکند و بعد از آن تاریخ، تنگی 
فرخار در آرامش به سر می برد و با استفاده از این آرامش، کاروان قوماندانان برای 
اشتراک در جلسه، از همین راه عبور کردند. زمانی که قوماندانان از جلسه فارغ 
شده، راه تنگی فرخار را در پیش گرفتند، قوماندانان در مسیر راه متوجه شدند 
که تعداد زیادی افراد حزب اسالمی با سالح های مختلف النوع از جمله راکت در 

کمین نشسته اند.
قوماندانان می خواستند عکس العمل نشان دهند، ولی داکتر سیدحسین که قباًل با 
حزب اسالمی معاهده امضا کرده بود، از آن ها خواست تا خونسردی خویش را 
حفظ کرده، منتظر باشند. زمانی که قوماندانان از موترهای خویش برآمدند، ناگهان 
افراد حزب اسالمی باالی آن ها آتش گشودند و  مال عبدالودود قوماندان عمومی 
شهادت  به  همان جا  در  دیگر،  مجاهدین  از  تن  چهار  و  تخار  مرکزی  جبهات 
می رسید،  تن  به سی ودو  تعدادشان  که  مجاهدین  و  قوماندانان  باقی  و  رسیدند 
اسالم الدین  قاضی  داکتر سید حسین،  اسیرشده گان  در جملة  که  گردیدند  اسیر 
حامد، سرمعلم طارق، مولوی عزت اهلل و قوماندان پاینده محمد نیز شامل بودند. 
قوماندانان و مجاهدین یک شب در اسارت به سر می برند و فردای آن به صورت 
بسیار وحشیانه کشته شده و اجسادشان به دریاچة نزدیک تنگی پرتاب شده بود 

که تا حال جسد ده تن آن ها یافت شده است و از متباقی خبری نیست.
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      در جست وجوی راه حل!
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ریفورم سياسی و ایجاد صلح پایداردر افغانستان
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بخشچهلودوم



از  باید  متالشی شود،  زنده گی  در  نمی خواهد  زنی  اگر 
خود انعطاف نشان دهد.

پرل باک )نويسندة امريکايی قرن بيستم(
 

مأموریت  از  پس  که  بود  امریکایی  مردی  مالکولم 
با  خانواده اش  همراه  چین،  کشور  در  بیست وپنج ساله اش 
پیتر  نادیا و کودکانش  بازگشت. همسرش  امریکا  به  کشتی 
از  پس  رفتند.  هوتل  به  رسیدن،  از  بعد  آن ها  بودند.  لیز  و 
کمی استراحت، برای گردش خارج شدند. مالکولم احساس 
پس  آن ها  بود.  کرده  پیشرفت  همه چیز  داشت.  عجیبی 
شادی  از  بازگشتند،  وقتی  رفتند.  سیتی  رادیو  به  چندی  از 

سرشار بودند.
ایستاده بود و به  اتاقش  نیمه های شب کنار پنجرة  مالکولم 
آینده می اندیشید و برای نخستین بار از بچه دار بودن احساس 

پشیمانی می کرد.
روز بعد مالکولم به محل کارش رفت و گزارشی را - که 
در این مدت تهیه کرده بود ـ به مدیرش تحویل داد و نیز 

استعفایش را اعالم کرد.
»کورین«، خواهر مالکولم نامه یی برای او نوشته و گفته بود 
که خانة اجدادی شان را به فروش گذاشته اند و شاید او بتواند 
آن را بخرد؛ چون خودش و خواهرش سوزانا نتوانسته اند به 

نتیجة روشنی برسند.
مالکولم به خانه رفت و پس از صرف نهار، نامه را با صدای 
آن جا  به  که  خواست  وی  از  نادیا  خواند.  نادیا  برای  بلند 
بروند و خانه را ببینند. مالکولم پذیرفت و با موترشان راهی 

آن جا شدند.
خانه بر روی تپّه یی کوچک در پای کوه بود. مردی به نام 
»بولتر« در آن زنده گی می کرد. گفت:  »آقای مالکولم! پدرتان 
این جا  من  حاال  و  خرید  بزرگ تان  عموی  از  را  خانه  این 
روزگار می گذرانم.« زن و شوهر، خانه و مزرعه را دیدند. 
نادیا  ناگهان  می فروشد؟  را  آن جا  آیا  که  پرسیدند  بولتر  از 
کند.  زنده گی  نمی تواند  منزل  این  در  که  گفت  سراسیمه 
از رفتار زنش پوزش خواست. خداحافظی کردند  مالکولم 

و رفتند.
آن ها سپس به خانة »جفرسون« رفتند. نادیا از اتاق ها دیدن 
کرد. به اتاق سیاهان که رسید، ناراحت شد. آن ها شب را در 
از پدرش خواهش  پیتر  اتاقی کنار جاده به صبح رساندند. 
کرد که به چین بازگردند؛ ولی مالکولم موافق نبود و او را با 

سخنانش قانع کرد.
به منزل کورین رفتند. نادیا رو به کورین گفت: »شما این جا 
را خوب و تروتمیز ]پاک و پاکیزه[ درست کرده اید و شوهر 

و فرزندان تان خیلی خوشبخت اند.«
آن ها  دارم  »من دوست  پاسخش شادمانه گفت:  در  کورین 

خوشبخت باشند.«
بردند.  به سر  آن جا  را در  مالکولم و خانواده اش چند روز 
نادیا به این نتیجه رسیده بود که کورین خوشبخت نیست؛ 
به  نادیا  که  بود  بهانه یی  این،  نیست.  چون عاشق شوهرش 

اما  بیاورند؛  دنیا  به  دیگری  فرزند  که  کند  پیشنهاد  مالکولم 
همسرش موافق نبود.

کورین  خانة  با  او  خانة  رفتند.  سوزانا  منزل  به  بعد  روز 
تفاوتی آشکار داشت؛ ولی سوزانا شادمان تر به نظر می رسید. 
آمد،  هارتلی  وقتی  بود.  دانشگاه  استاد  او  شوهر  هارتلی، 
این  با  او کرد.  از  استقبال گرمی  به سویش دوید و  سوزانا 
حال، مالکولم اندیشید که شوهر سوزانا گاهی جای منزل و 

محل کار را اشتباه می گیرد.
»یارسی«  او  یافت.  و سرانجام  بود  خانه یی  پی  در  مالکولم 
پیر را برای باغبانی و دیگر کارهای خانه استخدام کرد. خانه 
در دست تعمیر بود و نادیا از تعمیرکاران ـ که مرد بودند ـ 

ناراحت بود و به شوهرش اعتراض می کرد و می گفت که 
آن ها با حقارت به زن ها نگاه می کنند. مالکولم هم می گفت: 

»تو هنوز تجربه ات کامل نشده است.«
آن جا  وارد  ساده  جشنی  با  آن ها  شد.  آماده  خانه  تابستان، 
تا  رفت  کارش  اتاق  به  مالکولم  مدتی  از  پس  شدند. 
با  او  بنویسد.  آزادانه  را  وطن  از  دور  سال های  سرگذشت 
فکر به گذشته فهمید که نسل فرزندش سخت تر از خودش 

خواهد بود.
]موتر  کامیون  یک  که  بود  نان  پختن  حال  در  نادیا  روزی 
بارکشي[ جلویش ایستاد و گفت:  »خانم ! از کجا آمده اید؟ 
نان نمی خواهید؟« نادیا گفت: »از چین؛ ولی چینی نیستیم.«

آن مرد رفت و با مستخدم خانه سرگرم صحبت شد. مالکولم 
نیز پس از لحظاتی به جمع آن ها پیوست. مالکولم نخست 
خوشحال بود، ولی ناگهان خشمگین شد و به طرف اتاقش 
رفت. پس از ساعتی کشیشی به دیدن شان آمد تا آن ها را به 
کلیسا فرا خواند. مالکولم به وی گفت: »ما نخست باید فکر 
کنیم و ببینیم چه مذهبی داریم؛ آن گاه  پاسخش را به شما 

می دهیم.«
درس خوان  شاگردی  می رفت.  استان  بزرگ  مکتِب  به  پیتر 
بود؛ ولی اهل ورزش نبود. نادیا نگران بود که چرا پسرش 
به منزل دعوت  اندکی دارد و دوستانش را  روابط دوستانة 
پیتر  بودن  خجالتی  باعث  را  خود  رفتار  نادیا  نمی کند. 
می دانست. سرانجام شبی با پیتر دوستانه صحبت کرد و قرار 

شد او چند تن از رفیقانش را به خانه بیاورد.
روزی اهل خانواده به کلیسا رفتند. نادیا از سخنان کشیش 
خیلی ناراحت شد و هنگام رفتن، نکاتی را به کشیش گوشزد 

کرد، ولی او پاسخش را به بعد موکول نمود.
روز  یک  می نوشت.  و  می نوشت  فراوان  تالش  با  مالکولم 
تا  کند  برود و سخنرانی  به سفر  اندیشید و تصمیم گرفت 

شاید تبلیغی برای آثارش شود.
فرزند سوم مالکولم به جهان آمد. مالکولم پس از نخستین 
سخنرانی اش، به هوتل رفت. تجربة خوبی بود. این کار ادامه 

یافت.
تغییر  چیز  همه  خانه،  آن  در  مدت ها حضور  از  پس  حاال 
کرده بود. همسرش نادیا مزرعة بسیار زیبایی درست کرده 
استخدام  گله اش  نگهداری  برای  نیز  را  روستایی  جوانی  و 

نموده بود.

تنها مشکل آن ها این بود که معلم مکتب پیتر، او را کمونیست 
خطاب می کرد و نادیا را روسی. نادیا از این امر غمگین بود. 
مالکولم با پسرش گفت وگو کرد و از او عذر خواست که به 

او بی توجهی کرده است. آن گاه گفت:
گوش  سخنانم  به  فقط  ندارد.  مرا  عقیدة  هیچ کس  »پسرم! 
عوض  کسی  فکر  طرز  کردن،  گوش  با  ولی  می دهند؛ 

نمی شود.«
پدر و پسر پس از مدت ها گپی دوستانه زدند تا باري از دوش 
هم بردارند. مالکولم حاال برای نخستین بار در زنده گی اش، 

دشواری پدر بودن را حس می کرد.
***

خانم پِرل باک )Pearl buck( در سال 1892 در شهر »هیلز 
بورو« در ویرجینیای غربی به دنیا آمد. پدرش مبّلغ مذهبی 
با  پنج ماهه گی  در  پرل  بود.  کرده  تحصیل  زنی  مادرش  و 
خانواده اش به چین رفت. هفده ساله بود که به اروپا و امریکا 
بازگشت. او تا پایان عمر سفرهایی بین چین و امریکا داشت 
و حاصل این سفرها آشنایی با دو فرهنگ گوناگون بود که 

پی رنگ آن در آثارش به روشنی دیده می شود.
می خورد.  چشم  به  تفکری  چنین  هم  مینا«  گنبد  »زیر  در 
مالکولم به همراه خانواده اش پس از سال ها از چین به امریکا 
نقل مکان می کند. مشکل دوری از وطن، تفاوت فرهنگ های 
دو کشور و تقابل آشکار زنده گی های سنتی و نو و در عین 
حال، ناسازگاری بازگشت به آن جا بازگو می شود. پیتر، پسر 
مالکولم ـ که در چین به دنیا آمده و بزرگ شده، ولی اصالتًا 
امریکایی است ـ اکنون در امریکا احساس بیگانه گی می کند 
و حتا تهمت کمونیست بودن به خانواده اش را برنمی تابد. 
نادیا که سال های سال در چین به سر برده و با آداب و رسوم 
و  رسوم  و  آداب  با  امریکا  در  است،  آشنا  خوبی  به  آن جا 
رفتارهایی روبه رو می شود که گاه باب میلش نیست. از نگاه 

باک، وطن به احساسات و قلب انسان مربوط است.

گردآوری و تنظیم: پرتال فرهنگی اجتماعی پرشین پرشیا
*****************************
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گذری در رمان 

»زیرِ گنبد مینا«
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باشد،  داشته  ربط  منسفیلد  به  که  چیزی  هر 
بود  نویسنده یي  منسفیلد  است.  مهم  و  جذاب 
که تاثیری عمیق بر داستان کوتاه به عنوان یک 
ُفرم هنری گذاشت. اما این کشف جدید از این 
نظر اهمیت بیشتری دارد که یکی از داستان ها 
رازهایی  به  و  دارد  زنده گی نامه یي  مضمونی 
چون عشق یک طرفه، ازدواج بدون عشق و به 

دنیا آوردن کودکی ُمرده اشاره می کند.
این داستان »اپیزود کوچک« نام دارد و تاریخش 
مربوط به سال 1909 است. این داستان اشاره 
به بخش تلخی از زنده گی خصوصی منسفیلد 
از  با  را  بود خاطره اش  او سعی کرده  که  دارد 
بین بردن تمامی نامه های آن سال از بین ببرد؛ 
چیزی که حتا زنده گی نامه نویسان منسفیلد هم 

از آن خبر نداشتند.
تاریکی  بخش  داستان،  این  شدن  پیدا  با  حاال 
»اپیزود  می شود.  روشن  منسفیلد  زنده گی  از 
کوچک« داستان نوازنده یي است که زنی )خود 

منسفیلد( را رها می کند و زن که صاحب فرزندی شده، فقط 
برای حفظ آبرو با مردی ازدواج می کند و تن به زنده گی 

بدون عشق می دهد و حتا فرزندش را از دست می دهد.
دانشجوی  دارد؛  نام  مورنات  کریس  داستاْن  این  کاشف 
23 سالة دکترا در کینگز کالج لندن. این داستان در آرشیو 

دانشگاه بوده، اما هیچ کس تاکنون متوجه آن نشده بود.
ادینبورگ  دانشگاه  که  گرفت  حالی صورت  در  او  کشف 
قصد داشت به زودی مجلدی از تمامی داستان های کوتاه 
به  جدید  داستان های  این  حاال  کند.  منتشر  را  منسفیلد 

صورت پیوست به این مجلد افزوده می شوند.
سه داستان دیگر داستان های جن و پری کودکانه یي هستند 
همین  مهم  اما  است،  نوشته   1908 سال  در  منسفیلد  که 
»اپیزود کوچک« است که نکات بسیاری درمورد زنده گی 

خصوصی منسفیلد برمال می کند.
مربوط  تاریخش  و  دارد  نام  کوچک«  »اپیزود  داستان  این 
به سال 1909 است. این داستان اشاره به بخش تلخی از 
بود  کرده  سعی  او  که  دارد  منسفیلد  خصوصی  زنده گی 
خاطره اش را با از بین بردن تمامی نامه های آن سال از بین 

ببرد؛ چیزی که حتا زنده گی نامه نویسان منسفیلد هم از آن 
خبر نداشتند.

هیچ  که  بس  همین  منسفیلد  محبوبیت  و  شهرت  درمورد 
وقت چاپ داستان های او متوقف نشده است؛ معروف ترین 
آثار او »مهمانی در باغ« )1922( و »دختران سرهنگ فقید« 

هستند، که در دومی به پوچی نجیب زاده گی می پردازد.
منسفیلد »اپیزود کوچک« را زمانی نوشته که 20 ساله بوده، 
بازگوکنندة  دقیقًا  و  دارد  کلمه   2500 کوتاه  داستان  این 
دوستی این نویسنده با گارنت تروول، نوازنده و آهنگ ساز 
و هم چنین آشنایِی او با جرج بودن است. منسفیلد بعداً با 

بودن ازدواج کرد، هرچند هرگز عاشق او نبود.
در داستان نام منسفیلد به یوون، تروول به ژاک سن پیر و 
بودن به لرد مندویل تبدیل شده است. مورنات این داستان ها 
را در میان مدارکی مربوط به نشریة »آدام اینترنشنال ریویو« 

پیدا کرد؛ ماهنامه یي که در میانة قرن بیستم منتشر می شد.
به  منسفیلد  صمیمی  دوست  بیکر،  آیدا  را  داستان ها  این 
میرون گریندیا، سردبیر مجله در دهة 1960 اهدا کرده بود.
بخش ادبیات تبیان

کشــف اتفاقی یکگنجینة ادبی
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گام دیگِر ارگ برای هویت بخشی به طالبان

قیام علیه طالبان در غزنی...
جنگ  در  آن ها  با  حکومت  حمایت  تحت  مسلح   

هستند.
در همین حال، زرور زاهد فرمانده پولیس غزنی از 
ایجاد پولیس محلی در ولسوالی قره باغ این والیت 
خبر داده، می گوید که 350 تن از باشنده گان ولسوالی 
آنان در  اند و  پولیس محلی جذب شده  به  باغ  قره 
هماهنگی با سایر نیروهای امنیتی در تامین امنیت این 

ولسوالی فعالیت می کنند.

نیروهای  تالش های  گفت  غزنی  پولیس  فرمانده 
امنیتی از یک سو و خیزش های مردمی از سوی دیگر 
باعث شده است تا امنیت بسیاری از بخش های غزنی 

از جمله ولسوالی قره باغ بهتر شود.
ولسوالی قره باغ والیت غزنی از جمله مناطق ناامن 
این والیت است که راه های ولسوالی های جاغوری 
و مالستان از این منطقه می گذرد. این منطقه در چند 

سال گذشته مسیر ناامنی برای مسافران بوده است.
فرمانده پولیس غزنی نقش پولیس محلی را در تامین 
امنیت ساحات ناامن برازنده عنوان نمود و گفت که 

و  دارد  خود  منطقه  از  کامل  آشنایی  محلی  پولیس 
می تواند امنیت را به خوبی تامین نماید.

مقام های حکومت  از سوی  که  طالبان  علیه  خیزش 
»قیام های مردمی« عنوان می شود، بحث های زیادی 
را در افغانستان ایجاد کرده است. برخی تحلیلگران 
مسلح خود  افراد  افزایش  که  اند  کرده  نگرانی  ابراز 

منجر به ناامنی بیشتر خواهد شد.
انجنیر لطف اهلل کامرانی، فرمانده عمومی قیام کنندگان 
اندر می گوید که برنامه های آنان به خوبی به پیش 
میان  قبل در یک درگیری شدید  می رود و دو روز 

آنها و جنگجویان طالبان 17 طالب کشته شدند که 
بیشتر آنان طالبان پاکستانی بودند.

اندر  ولسوالی  از  بار  نخستین  برای  مردمی  خیزش 
دیگر  مناطق  برخی  در  و  شد  شروع  غزنی  والیت 
میان  انفرادی  از جمله کابل، درگیری های  افغانستان 
اخیراً  است.  گرفته  صورت  طالبان  و  محل  مردم 
کابل  سروبی  ولسوالی  باشنده گان  که  شد  گزارش 
برای بیرون کردن طالبان از ساحه شان دست به اقدام 

زده اند.

نفت آمو دریا نیازمندی های...
 باعث شد که سرمایه گذاران نگران چینی که کار در 
والیت  در  را  »عینک«  دالری  میلیارد  سه  مس  میدان 
شرقی لوگر متوقف کرده  بودند، مجددا به این پروژه 

اعتماد کنند.
با  را  پروژه  این  که  دارند  سعی  افغان  نظامیان  شبه 
افزایش حمالت خود تخریب کنند. مقامات افغان نیز 

سعی دارند که سرمایه گذاران را به بازگشت به فعالیت 
خود ترغیب کنند. هرچه به سال 2014 میالدی نزدیک 
افغانستان  به  خارجی  کمک  دالر  میلیاردها  می شویم 
به  افغانستان  که  می شود  باعث  و  متوقف خواهد شد 

دنبال راه هایی برای استقالل مالی خود باشد.
آمودریا  نفتی  حوزه  از  بلوک  سه  مدیر  شیردل  ویس 
گفت که این حوزه نفتی می تواند نهایتا تمام نیاز نفتی 

داخلی افغانستان را تامین کند.
این کشور ساالنه حدود سه میلیارد و 500 میلیون دالر 
امارات و  از روسیه، ترکمنستان،  صرف واردات نفت 

ازبکستان می کند.
شعردل گفت: نفت استخراج شده از این حوزه برای 
پاالیش به ترکمنستان فرستاده خواهد شد و سپس به 

مشتریان افغان یا خارجی فروخته می شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات افغان می گویند: 
در  پاالیشگاه  یک  ساخت  کار  باید  چینی  شرکت 

افغانستان را ظرف دو تا سه سال تمام کند.
آمودریا  حوزه  توسعه  گفت:  افغانستان  معادن  وزیر 
هزار   500 والیت  در  نفر   2100 اشتغال زایی  باعث 
نفری سرپل شده است. نرخ بیکاری در این والیت 18 

درصد)بیش از دو برابر نرخ متوسط ملی( است.

           احمد عمران

کردِن  فراهم  برای  حالی  در  ریاست جمهوری  ارگ 
طالبان  سراِن  برای  مصون  و گشت وگذارِ  سفر  زمینة 
بر  مبنی  این گروه هیچ چراغ سبزی  تقال می کند که 
آماده گی برای گفت وگوهای صلح از خود نشان نداده 

است. 
با  را  مذاکراتی  کشور،  خارجة  وزارت  تازه گی  به 
امریکا و پاکستان در حال تدارک است که بر اساس 
به  که  مي شود  داده  اجازه  طالبان  گروه  سران  به  آن، 
باشند،  خواسته  که  نقطه یی  هر  به  مصون  صورت 

جهت مذاکرات صلح سفر کنند.
گروه  به  ریاست جمهوری  ارگ  عطوفت آمیز  نگاه 
طالبان بیش از آن که ناشی از دغدغه های ملی و ایجاد 
زمینه های صلح باشد، ریشه در مناسبات سیاسِی این 
سخنرانی  در  کرزی  آقای  حتا  دارد.  طالبان  با  گروه 
گروه های  به  وقتی  آذربایجان،  کنفرانس  در  خود 
شورشی اشاره کرد، با زیرکی تمام از بردِن نام طالبان 
ارزش های  ضد  و  دهشت افکن  گروه  یک  عنوان  به 
حقوق بشری، ابا ورزید؛ همان گروهی که مسوولیت 
هزاران قتل و خشونت را در کشور به گردن دارد و 
همین حاال با تمام نیرو و توان در برابر نیروهای امنیتی 

کشور، مبارزه می کند. 
از جانب دیگر، درست زمانی که افغانستان به سمت 
خارجی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های  گرفتِن 
در ظرف  ناتو  نیروهای  است  قرار  و  حرکت مي کند 
کنند، هرگونه  ترک  را  آینده کشور  از دو سال  کم تر 
گروه  برای  این چنینی  فرصت های  ایجاد  و  باج دهی 
طالبان، به معنای هویت بخشیدن و به رسمیت شناختِن 
آن در سطح ملی و بین المللی محسوب می شود؛ چیزی 

که گروه طالبان بدون آن که نسبت به آن واکنش رسمی 
نشان دهد، در پی کسب آن است. 

گروه طالبان با چنین امتیازگیري ها، به دو هدف اصلِی 
خود نایل می شود. نخست این که در سطح بین المللی 
به عنوان یک گروه سیاسی برای خود جا باز می کند 
که در نتیجه، دیگر اتهام تروریست بودن را کسی به 
آن وارد نخواهد کرد، و دوم آن که در سطح ملی نشان 
خارجی،  نیروهای  و  دولت  با  آن  جنِگ  که  می دهد 

مشروعیت داشته است. 
دو  این  به  طالبان  که  می خواهد  عماًل  کرزی  آقای 
هر  از  هم  دلیل  همین  به  و  شوند  نایل  خود  هدِف 
زمینه و ابزاری برای هویت بخشیدِن سیاسی به آن ها 

دریغ نمی ورزد. 
حامیان  یا  و  دولت  با  پی گفت وگو  در  طالبان  گروه 
بین المللی افغانستان نیست. این روحیه از لحن، گفتار 
ده  در  است.  آشکار  خوبی  به  گروه  این  عملکرد  و 
سال گذشته طالبان به هیچ وجه حاضر نشده اند که در 
یک روند ملی و سازنده برای حل مشکل افغانستان 
شرکت ورزند. این گروه به دلیل سیاست های ضعیف 
به  نسبت  برتر  موقعیت  در  را  خود  همواره  ارگ، 
دولت، فرض کرده و به همین دلیل نخواسته است که 

در چنین مذاکراتی شرکت ورزد. 
گفت وگوهای  بر  مبنی  گزارش های  هم  گاهی  اگر 
شده،  منتشر  غربی  کشورهای  از  برخی  با  طالبان 
این گفت وگوها نیز برای آوردن صلح و به رسمیت 
شناختن روند فعلی سیاسی در افغانستان از جانب این 
گروه نبوده است. طالبان پس از انجام هر گفت وگو با 
جامعة جهانی، اعالم کرده اند که در پی متقاعد کردِن 
مساله  حل  و  شود  بیرون  افغانستان  از  تا  استند  ناتو 
ترفند  این  با  طالبان  گذارد.  وا  افغانستان  مردم  به  را 

جهانی  جامعة  که  را  دولتی  که  بگویند  می خواهند 
به  و  ندارد  مردم جایگاهی  میان  در  حمایت می کند، 
محض منتفی شدن حمایت، این دولت از خود دفاع 
به  که  است  موضوعی  این  توانست.  نخواهد  کرده 
نحوی از سوی گروه ارگ هم تایید شده و مسایل به 
گونه  یی نشان داده شده است که این فکر به جامعه القا 
شود که گروه طالبان یک گروه شکست ناپذیر است. 

تفاوت دیدگاه ارگ با دیدگاه های واقع گرایانه، عمدتًا 
در این است که ارگ بدون آن که به حمایت مردم از 
به  یک جانبه  به صورت  کند،  فکر  سیاست های خود 
یک  آن که  حال  می دهد.  سیاسی  امتیاز  طالبان  گروه 
مقایسة کوچک میان دیدگاه های ارگ ریاست جمهوری 
میان  فرق  که  می دهد  نشان  آن،  بدیل  دیدگاه های  و 
این دیدگاه ها عمدتًا مربوط به رویکرد گفت وگوهای 

صلح می شود. 
اخیراً جامعه با طرح »آجندای ملی« که از سوی احمد 
نیز  شد  ارایه  مسعود  شهید  بنیاد  رییس  مسعود  ولی 
تدوین  این سو  به  مدت ها  از  طرح  این  گشت.  آشنا 
شده و به عنوان یک طرح بدیل در برابر هر طرح و 
اقدامی که از سوی ارگ ریاست جمهوری ارایه شده، 
می تواند عرض اندام کند. در طرح آقای مسعود نیز، 
به مخالفان مسلح اشاره شده و تاکید صورت گرفته که 
این گروه ها باید در روند گفت وگوهای بین االافغانی 
لحاظ شوند؛ ولی در این طرح واقعیت های جامعه به 
درستی تعریف شده اند و از یک سکوی ملی به قضیة 
صلح و رفع جنگ نگاه شده است. در طرح »آجندای 
ملی«، وفاق ملی و تامین صلح برای مردم افغانستان 
به عنوان یک اصل مطرح است و نه امتیازبخشی به 
این گروه و یا آن گروهِ در حال جنگ. اولویت اصلی 
شده  داده  افغانستان  مردم  به  مسعود  آقای  طرح  در 

که با مشارکت سیاسی خود، نظام را حمایت کنند و 
به مقصد  را  پروژة صلح  نظام،  پرتو سیاست های  در 

برسانند. 
اما ارگ ریاست جمهوری چنین طرحی ندارد و نه هم 
می خواهد که مشارکت مردم را در رسیدن به صلح و 

وفاق ملی، به رسمیت بشناسد. 
سیاسی  تمایل های  دلیل  به  ریاست جمهوری  ارگ 
گروه  حمایت  کسب  پی  در  عمدتًا  خود،  خاص 
طالبان از خود است تا در آینده برای خود جایگاهی 
را در سیاست های کشور به دست آورد. حاال هم که 
برای سران گروه طالبان،  افغانستان می خواهد  دولت 
مصونیت سیاسی و امنیتی ایجاد کند، هیچ هدفی در 
راستای تامین صلح از آن متصور نیست؛ چون طالبان 
تا هنوز به چنین پیام ها و حسن نیت ها، واکنش مثبت 
پنهاِن  پروژة  از  بخشی  این  هم  شاید  نداده اند.  نشان 
طالبان با ارگ نشینان باشد که نخواهند به گونة رسمی 

نسبت به این گونه اقدام ها واکنشی نشان دهند. 
آن چه که از اقدام اخیر وزارت خارجه می توان فهمید، 
تنها یک مساله است و آن این که؛ ارگ نشینان پیش از 
انتخابات  برگزاری  و  کشور  از  ناتو  نیروهای  خروج 
تمام  از  را  طالبان  می خواهند  ریاست جمهوری، 
اتهام هایي که بر آن ها وارد است، مبرا کنند و حتا نام 
سران آن را از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، حذف کنند. چون در حال حاضر، شمار زیادی 
فهرست سیاه سازمان  این گروه، شامل  مهم  افراد  از 
ملل و یا کشورهای درگیر مبارزه با تروریسم هستند 
این  سران  به  سفر  مصونیت  دادِن  اهداف  از  یکی  و 
گروه، در حقیقت حذف نام آن ها از فهرست سیاه و 
یا هر فهرست دیگری می تواند باشد که مصونیت های 

سیاسی شان را به مخاطره می اندازد.
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نگرانی هند از حمالت...
 ادامه دارد که در نتیجه، صدها نفر کشته، زخمی و یا مجبور 

به ترک خانه هایشان شده اند.
مبارزه مشترک با تروریزم

در همین حال، نمایندة پاکستان روی افزایش تالش کشورهای 
منطقه برای حل چالش های افغانستان تاکید کرد و نقش هند 

در این زمینه را با اهمیت خوانده است.
افراسیاب ختک عضو مجلس سنای پاکستان و نماینده این 
مبارزه  پیرامون  تحول،  دهه  بین المللی  کنفرانس  در  کشور 
مشترک با دولت هند در امر مبارزه با تروریزم در افغانستان 

تاکید کرده است.
او گفت: »دهلی و اسالم آباد هیچ گاه با یکدیگر رقیب نبوده 

و باید در کنارهم با دهشت افگنی مبارزه کنند.«
آقای ختک همکاری میان این سه کشور را با اهمیت خوانده 
منطقه یی  همگرایی  روی  نشست  این  برگزاری  که  گفت 

سودمند خواهد بود.
تحول  دهه  کنفرانس  کننده  برگزار  مسووالن  از  شماری 
بین  مشترک  اجالس  ساز  زمینه  کنفرانس  این  که  می گویند 
سران دولتی افغانستان، پاکستان و هندوستان در سال 2013 

میالدی خواهد بود.

جوایزی که به سینماگران...
آسیای  کشورهای  از  فیلم هایی  جشنواره  این  در 
مغولستان،  روسیه،  افغانستان،  ایران،  میانه، 
به  اروپایی  کشورهای  از  شماری  و  آذربایجان 

نمایش در آمد.
پیشتر نیز سینماگران افغان توانسته بودند جوایزی 
دست  به  جهان  معتبر  فیلم  جشنواره های  از  را 

بیاورند.
به عقیده کارشناسان، سینمای افغانستان در 10 سال 
اخیر رشد قابل توجهی داشته و سینماگران افغان 

نیز توانسته اند فیلم های بسیار خوبی را بسازند.
نهادهای  چنانچه  که  می گویند  کارشناسان  این 
گذاری  سرمایه  زمینه  در  مشخصی  برنامه  دولتی 
بر روی سینمای افغانستان نداشته باشند این سینما 

دچار رکود خواهد شد.
این در حالی است که سینماگران کشور نیز همواره 
از سیاست های دولت در زمینه سینما انتقاد کرده 

اند.
گفته شده که شماری از فیلم های ساخته سینماگران 

کشور اجازه نمایش در افغانستان را ندارند.

خودشیرینِی بیش از حِد...
یک چنین  با  افغانستان  حکومت  می رسد  نظر  به   
شدن  آش  از  داغ تر  کاسة  به  بیشتر  که  حرکت هایی 
به  را  خود  وفاداری  و  نیت  حسن  می خواهد  می ماند، 
طالبان به اثبات برساند و طالبان را به حثیت یک شریک 
زدوبندهای  این  از  ناشی  عواید  همة  در  همیشه گی 
از  باشد.  داشته  خود  با  طالب دوستانه  و  طالب گریزانه 
طرفی طالبان هم برای ادامة حیات و بقای خود، نیازمند 
شریکی این چنینی است که بیشتر سرسپردة آن ها باشد تا 
تمثیلگر ارادة ملت و بر طبل آن ها بکوبد تا منافع مردم. 

زیرا حکومت به خوبی توانسته است به نام این ملت، 
به کام طالبان شهدی را بریزاند که شیرینی و حالوتش، 
آن ها را وابسته تر از آن کرده که بخواهند چشم بر همة 
این عواید و باالدست بودن در مسایل، بسته و بر میز 
چه  نیست  معلوم  هیچ  بعدش  که  بنشینند  مذاکره یی 
سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود. از این رو، در عین 
دولت  ناتو،  طالبان،  میان  گرم  جنگی  شاهد  ما  این که 
افغانستان و پاکستان هستیم، در عین زمان همدستی و 
دست در کاسة هم داشتِن آن ها را نیز نباید بعید بدانیم. 
که  بپذیریم  این که  مگر  نیست  ممکن  دو  این  جمع  و 

شهروندان ما ناخواسته، بازیگرانی در سناریوی از پیش 
حادثه یی  روز  هر  ناگزیرند  که  هستند  شده یی  نوشته 
غیرمترقبه را شاهد باشند؛ حوادثی که با حرکت، ایتالف، 
بنا  که  اصلی یي  مهره های  میان  جنگ وصلح  و  دشمنی 
اند، هر روز شکل  تغییر  منافع شان همواره در حال  بر 
می گیرد و بر بی ثباتی و تزلزل اوضاع امنیتی، اقتصادی و 

سیاسی کشور تأثیر به سزا می گذارد.  
و  امنیت  تأمین  تقاضای  پِس  در  که  دید  باید  حال 
تیم  و  کرزی  آقای  جناب  طالبان،  برای  روادید  صدور 
همراهش در ارگ، چه منافعی را دنبال می کنند و قرار 

این  به  که  ـ  طالب  از سران  برخی  نام  با حذف  است 
سفرها و هواخوری ها ضرورت دارند ـ از لیست سیاه 
سازمان ملل، چه پاداشی از سوی طالبان و همدستانش 
این  از  بی خبر  خود  طالبان  این که  یا  و  کنند؟  دریافت 
چند  که  دولتی  با  مذاکره  به  رغبتی  خودشیرینی ها، 
اسناد  و  ندارند  نمانده،  باقی  عمرش  از  بیش  صباحی 
و روادید هم بهانه یي بیش نیست؛ چرا که باید از این 
کدام  با  طالب  سراِن  حال  به  تا  که  پرسید  بزرگواران 
یک باره  به  چرا  و  می کرده اند،  سفر  روادید  و  هویت 

صحبت از رسمی سازِی این سفرها شده است؟ 



مناظره  آخرین  و  سومین  دوشنبه  روز  که  حالی  در 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا میان بارک اوباما و 
میت رامنی برگزار می شود، یکی از عوامل سابق سازمان 
سیا از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست در مناظره 

خود بر روی مساله پاکستان تمرکز کنند.
رایدل،  بروس  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مدیران  از  یکی  و  سیا  سازمان  سابق  مقامات  از  یکی 
مساله  مهمترین  داشت:  اظهار  بروکینگز  موسسه  ارشد 
امریکا  آتی  جمهوری  رییس  برای  خارجی  سیاست 
خطرناک  ترین  کشور  این  زیرا  است  پاکستان  مساله 
کشور جهان است. موسسه بروکینگز در زمینه سیاست 
خارجی به چهار رییس جمهوری پیشین امریکا مشاوره 
داده است. این مشاوره ها حول محور برخی مسایل در 

جنوب آسیا و خاورمیانه بوده است.
رایدل طی یک مقاله نوشت: هم اکنون در پاکستان یک 
مبارزه برای تصرف روح این کشور جریان دارد و ما 
در  اظهاراتی  رامنی  و  اوباما  مناظره  در  که  داریم  نیاز 

خصوص پاکستان نیز بشنویم. 
رایدل با اشاره به تیراندازی به مالله یوسف زی، دختر 
داستان  او خالصه  داستان  نوشت:  پاکستانی  ساله   14
افراط  میان  نبرد  میدان  یک  پاکستان  است.  کشورش 
کسانی  و  هستند  القاعده  با  مرتبط  اغلب  که  گرایان 

است که خواهان یک پاکستان 
مدرن و پیشرفته می باشند. 

پاکستان ششمین کشور 
پر جمعیت جهان است 
که به زودی بزرگترین 
جمعیت  پر  کشور 
خواهد  نیز  مسلمان 
دیگر  طرف  از  شد. 

بیشترین  دارای  پاکستان 
زرادخانه های  رشد  سرعت 

هسته یی بر روی کره زمین است و عالوه بر آن محل 
امن رهبران القاعده است.

برایدل می نویسد: پاکستان مرکز »جهاد« در جهان است، 
از 11 سپتامبر 2001 تا حمله تروریستی سال 2008 به 
بمبئی. القاعده و متحدانش مانند لشکر طیبه نقشه های 
خود را در کراچی، الهور وابیت آباد می کشیدند. پس 
در سال  امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  آخرین  از 
2008، پاکستان تبدیل به یک سکو برای انجام حمالت 
تروریستی علیه مترو شهر نیویورک و میدان تایمز این 

شهر شد. 
در ادامه مقاله رایدل آمده است: سه تن از پنج تروریست 

معروف جهان که در 
لیست تحت تعقیب امریکا هستند هم اکنون در پاکستان 
زنده گی می کنند. روابط امریکا با پاکستان در حال حاضر 
پیچیده شده است و اخیرا پستی و بلندی های شدیدی 

در روابط اسالم آباد واشنگتن وجود داشته است.
رایدل می نویسد: پاکستان و امریکا در افغانستان رقیب 
سربازان  و  ناتو  ملل،  سازمان  امریکا،  هستند.  یکدیگر 
منتخب  و  قانونی  دولت  از  جهان  کشور   40 از  بیش 
حامد کرزی در کابل حمایت می کنند؛ اما پاکستان که 
را  خود  حمایت  کرزی  دولت  از  کالمی  صورت  به 
اعالم کرده در باطن به دشمنان این دولت مانند طالبان 
افغانستان کمک می کند. سرویس اطالعات پاکستان به 

رهبران طالبان در شهرهای کویته، کراچی و 
وزیرستان پناه داده است.

با  امریکا  می خوانیم:  او  مقاله  ادامه  در 
مواضع  به  خود  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
القاعده در داخل خاک پاکستان حمله می کند 
و این در حالی است که پارلمان پاکستان و 
توقف  خواستار  کشور  این  خارجه  وزارت 

این حمالت شده اند.
مقام سابق سازمان سیا در مقاله خود نوشته 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  روز  هر  است: 
داخل  در  خود  بالقوه  اهداف  بر  امریکایی 
به  واشنگتن  و  می کنند  نظارت  پاکستان 
بدون  هواپیماهای  جوخه  گسترش  دنبال 
آینده  در  ما  بنابراین  است.  خود  سرنشین 
خواهیم  باقی  پاکستان  فراز  بر  همچنان 
سایر  در  جدید  عملیات های  و  ماند 
انجام خواهیم  این کشور  نقاط خطرناک 
 2012 سپتامبر   30 تا   2004 سال  از  داد. 
حمله   346 سرنشین  بدون  هواپیماهای 
دادند  انجام  پاکستان  در  مرگ  به  منجر 
انجام  اوباما  نظارت  تحت  حمله   300 که 
شده است. این حمالت باعث کشته شدن 
شد  القاعده  رهبران  از  چشمگیری  تعداد 
شدن  برانگیخته  باعث  دیگر  طرف  از  اما 
شد  پاکستان  در  امریکایی  ضد  احساسات 
سیاستمداران  برخی  و  طیبه  لشکر  گروه  و 
پاکستانی مانند عمران خان از این حمالت 
و  پاکستان  مردم  احساسات  تحریک  برای 

راه اندازی تظاهرات استفاده کردند.
در  باید  رامنی  و  اوباما  می نویسد:  رایدل 
بر  فشار  ادامه  چگونگی  درباره  خود  مناظره 
تروریست ها در پاکستان پس از خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان در پایان سال 2014صحبت کنند. 
عملیات های  ادامه  چگونگی  درباره  باید  همچنین  آنها 
ضد تروریسم از پایگاه های امریکا در افغانستان اظهار 
نظر کنند. قرار است مناظره اوباما و رامنی روز دوشنبه 
در فلوریدا برگزار شود که محوریت اصلی آن سیاست 

خارجی امریکاست. 
گفته می شود که دو کاندیدا اعالم آماده گی کرده اند که 
سفیر  شدن  کشته  انتقام  گرفتن  برای  انتخابات  از  پس 

امریکا در بنغازی لیبیا دست به عملیات نظامی بزنند.
رایدل در انتهای مقاله خود می نویسد: رییس جمهوری 

آتی امریکا با گزینه های بسیار دشواری رو به روست.

در  پیش  سال  دو  که  کشور  آور  نام  مشت زن  رحیمی  حمید  است  قرار 
مسابقات جهانی، عنوان قهرمانی را برای افغانستان کسب کرد، با حریف 

امریکایی خود در کابل مبارزه کند.
رحیمی اولین کمربند حرفه یی خود را در ماه جون سال 2010 با شکست 

حریف آلمانی خود در مسابقات جی بی سی به دست آورد.
او که در مسابقات بوکس جهان در حال حاضر تکتازی می کند، کمربند 
دوم خود را نیز در همین سال )2010( در ماه اگست و با شکست بوکسر 

گرجستانی، از سوی اتحادیه پی ای پی ای کسب کرد.
آقای رحیمی که 29 سال سن دارد در سال 1983 به دلیل وضعیت خراب 

کشور، افعانستان را ترک و به آلمان پناهنده شده است.
آقای مشت جهان )رحیمی( از سال 2000 به این رشته ورزشی روی آورده 

و در سال 2007 به صورت رسمی مشت زنی حرفه یی را آغاز کرد.
رحیمی تا حال 21 بار در مسابقات بین المللی بوکس حرفه یی به میدان رفته 

است و در این مدت، تنها یک باخت در کار نامه خود دارد.
رحیمی تاکنون نه بار توانسته است حریفان خود را ناک اوت کند.

آن  در  که  و  داد  ادامه  خود  قهرمانی  سریال  به  میالدی   2011 درسال  او 
توانست قهرمان کشور بالروس را شکست داده و تاحال نیز چهار کمربند 

بین المللی این رشته را برای افغانستان کسب کرده است.
در همین حال مربیان بوکس در جهان براین باورند؛ ورزشکارانی که در این 
رشته ورزشی مسابقه می دهند باید از قدرت بدنی باالیی برخوردار باشند تا 

بتواند 12 روند با حریف مبارزه کنند.
رحیمی با پیروزی های خود، در بین 1274 بوکسر حرفه یی جهان در حال 
حاضر جایگاه 156 ام را دارد که در کشور ما نیز به عنوان اولین مشت زن 

حرفه یی شناخته شده است.
آقای رحیمی در مراسمی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، مدال 

عالی میر مسجدی خان را از جانب رییس جمهور کرزی دریافت کرد.
در همین حال اما، طبق قوانین بوکس حرفوی جهان، دارنده عنوان قهرمانی 

یا کمربند قهرمانی باید هر 9 ماه یکبار از عنوان خود دفاع کند.
    حمید رحیمی قهرمان بوکس دبلیو بی یو حاال باید برای دفاع از عنوان 
قهرمانی  که به دست آورده است به مصاف حریفی از جمهوری دومنیکن 
برود. این مسابقه بنام مبارزه برای صلح مسما شده و قراراست به تاریخ 
9عقرب برابر با 20 اکتوبر در کابل میان حمید رحیمی و«رالف بیجرن« از 

جمهوری دومنیکن برگزار شود.
اتحادیه جهانی بوکس »دبلیو بی یو« گفته است به برنده این مبارزه که قرار 
است در کابل برگزار شود، کمربند صلح می  دهد، این کمربند به مبارزانی 

داده می شود که شهروند کشوری جنگ زده باشند.
مسابقة آقای رحیمی که در خیمه یی لویه جرگة افغانستان برگزار می شود، 
داده  انعکاس  افغانی  اروپایی و  امریکایی،  از طریق رسانه های  قرار است 

شود.
بخدی

از  بازرسی  بدون  موترها  شب هنگام 
کابل  شهر  وارد  پولیس  پاسگاه  های 

می شوند.
در یک گزارش ویژه یی که تلویزیون یک 
ساخته، دیده می شود که وسایط از طرف 
شب در دروازه ها و پاسگاه های پولیس در 
داخل شهر کابل بارزسی نشده و پس از ده 
شب در کمربند های امنیتی پولیس حضور 

ندارد و یا هم استراحت اند.
این گزارش به گونة مستند در چهار شب 
پی هم از شهر کابل و دروازه های ورودی 

به این شهر آماده شده است.
مشابه  بزرگی  باکسی  مستند  این  تهیه  برای 

تا  شده  گذاشته  موتری  داخل  جنگ افزار،  صندوق 
فضای موتر را مشکوک سازد.

نخستین کمربند امنیتی که سرراه موتر حامل این باکس 
این کمربند  تنها در  نه  آمد، جادة دسپیچری است که 
تالشی نشده بل هیچ پولیس برای کنترل وسایط وجود 

نداشت..
در کمربند ساحه کوتة سنگی، پولیس تنها در چوکی 

نشسته و گمان بر آن می رفت که خواب باشد.
این موتر مشکوک در جریان شب، از سه کمربند امنیتی 
در مسیر جاده کابل–لوگر بدون تالشی و متوقف شدن 

عبور کرد اما تنها در این کمربند ها موانع گذاشته شده 
قدم  پولیس  کمربند،  سه  این  از  یکی  در  تنها  و  بود 

می زد.
ساعت یک و نیم شب این موتر در دروازه غربی شهر 
می رود  انتظار  که  جاده یی  کابل–کندهار  جاده  کابل، 

تدابیر شدید امنیتی در آن وجود داشته باشد، رسید.
اما در برگشت به کابل ازین دروازه با وجود این بکس 

مشکوک هیچ بازرسی از این موتر صورت نگرفت.
در دروازه ورودی شمال به کابل، نیروهای امنیتی تنها 
موتر حامل باکس مشکوک را متوقف ساخته اما متوجه 

آن نشده و بدون بازرسی اجازه ورود به شهر را داد.

افزون بر این، زمانی که این موتر در تاریکی شب وارد 
شهر کابل شد، در پسته های داخلی نیز یا پولیس وجود 
وسایط  برگشت  و  رفت  به  توجهی  هم  یا  و  نداشت 

مشکوک نداشتند.
امنیتی  کمربند های  از  کابل  شهر  داخل  در  ادامه،  در 
جاده داراالمان، جاده آسمایی وشاه دوشمشیره  بدون 
متوقف شدن و تالشی این موتر عبور کرده و به جاده یی 
یعنی  امنیتی گرفته شده  تدابیر  که در روز شدید ترین 
جاده وزارت امور خارجه، نزدیک شده اما تنها چوکی 
خالی به نظر رسیده و بدون کدام ممانعتی به ساده گی 
موتر مشکوک مستندسازان وارد جاده وزارت شده و 
درصورتی که این موتر حامل گزارش گر ما نه، بل حامل 
تا بدون کدام مشکلی،  بودند  شورشیان می بود، موفق 

وارد مرکز نهادهای دیپلوماتیک شهر کابل گردد.
با این همه، وزارت امور داخله گفته است که در شب 

تدابیر ویژه امنیتی در شهر کابل وجود دارد.
گفت:  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
داریم  گزمه های  ما  است.  ساعته   24 پولیس  »وظایف 
که از طرف شب این ها مشغول اجرای وظایف هستند. 
پولیس حوزه ها است، پولیس شاهراه... یعنی همه گی به 
شکل بسیار منظم و مسووالنه در تامین امنیت وظایف 

خودره انجام می دهند.«
کمربند  هفده  و  ورودی  دروازه  چهار  کابل  شهر  در 
حامل  موتر  این  شب   هنگام  که  دارد  وجود  امنیتی 
مستندسازان، به همه آن ها سر زده تا در قالب تصویر 
این همه را نشان دهد اما بازرسی پولیس از طرف شب 
یکی از موارد اساسی تامین امنیت در شهرها می باشد 
که نبود تالشی ها در این پسته ها سبب می شود تا امنیت 

به درستی تامین نگردد.
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در چند حادثة جداگانه روز دوشنبه  دو مامور 
پولیس، 6 غیرنظامی و 6 تن از جنگجویان گروه 

طالبان کشته شدند.
مقام های والیت ننگرهار گفتند که مردان مسلح 
هدف  را  مرد  پنج  دوشنبه  صبح  اوایل  ناشناس 
اعضای  همه  تن  پنج  این  کشتند.  و  دادند  قرار 

یک خانواده بوده اند.
ننگرهار  والی  سخنگوی  عبدالزی،  ضیا  احمد 
گفت: "گروهی از مردان در ولسوالی مهمند دره 
وارد یک خانه شدند که در این حادثه، پنج مرد 
کشته شدند و یک زن زخمی گردید". به گفته 
او، مهاجمان پس از این حمله فرار کرده اند و 
بوده  خشونت  این  دلیل  شخصی  های  دشمنی 

است.

در  ماین  یک  انفجار  اثر  در  پولیس  مامور  دو  همزمان 
چهار  و  کشته  والیت خوست  خیل  اسماعیل  ولسوالی 
والیت  مقام  یک  روان،  بریالی  شدند.  زخمی  دیگر  تن 
ماموران  که  کرد  انفجار  زمانی  ماین  این  خوست گفت 

پولیس در تالش خنثا کردن آن بودند.
همچنان مقام های پولیس گفتند که در نتیجه یک عملیات 
مشترک نیروهای افغانستان و ناتو، شش تن از جنگجویان 
طالبان به شمول یک فرمانده آنها در والیت میدان وردک 

کشته شده اند.
"مال  گفت:  وردک  پولیس  نورزی، سخنگوی  عبدالولی 

نام نهاد طالبان در ولسوالی چک همراه  نقیب اهلل، ولسوال 
با فرمانده کلیدی شورشیان به نام مال غالم علی و چهار تن 
از جنگجویان آنها در یک عملیات مشترک ناتو و نیروهای 

افغانستان صبح امروز)دیروز( کشته شدند".
شنبه  دو  شب  محلی  بزرگ  یک  دیگر،  خبر  یک  براساس 
در والیت هلمند توسط افراد ناشناس کشته شد. دفتر والی 
هلمند گفت که حاجی عبدالصمد باشنده ولسوالی گرمسیر 
این والیت در هنگام ادای نماز هدف قرار گرفت و کشته 

شد.
هنوز مسوولیت قتل این متنفذ محلی را کسی به عهده نگرفته 
است، اما گمان می رود که گروه طالبان مسوول این حادثه 
باشد زیرا پسر حاجی عبدالصمد رییس شورای صلح والیت 
به  بازگرداندن طالبان  باشد. این شورا در تالش  هلمند می 

روند صلح است.

در چند حادثة جداگانه 14 تن کشته شدند

د کونړ ځنګلونه پاکستان...
په  ویاند د دې پوښتنې په ځواب کې چې دولتي چارواکي  الي  و  د کونړ د 
کې الس لري کنه وویل، چې دوی په دې اړه کوم اسناد نه لري خو داسې 
الس  کې  قاچاق  دغه  په  هم  چارواکي  ګواکې  چې  شته  اوازې  او  ګونګسې 

لري.  هغه وایي، دوی بشپړه هڅه کوي، چې د دغه قاچاق مخه ونيسي.
چې  شوې  رامنځته  وخت  هغه  ناندرۍ  اړه  په  قاچاق  د  ځنګلونو  د  کونړ  د 
زور  قاچاق  ځنګلو  د  کونړ  د  چې  وکړه  ادعا  غړو  یوشمېر  جرګې  مشرانو  د 

اخيستی او تر ډېره  دغه قاچاق د امنيتي چارواکيو له لوري کېږي.

شب هنگام موترها
در كابل بازرسی نمی شوند
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      حليمه حسينی

 2001 سال  از  را  طالبان  با  تقابل  و  تعامل  روند  اگر 
صورت  به  نکته  چند  کنیم،  مطالعه  دقت  به  کنون  تا 
برجسته و غیرقابل انکار به چشم می خورد؛ یعنی اگر 
به عالوة  افغانستان  دولت  و  پاکستان،  طالبان،  مثلث 
ناتو را سه رأس ارتباطی این مثلث بگیریم، به خوبی 
این  از  بودِن دست کم یکی  حالت چرخشی و شناور 
که  مي کنیم  مشاهده  را  رأس  این سه  در  گزینه  چهار 
هر لحظه به ایتالف با دو گزینة دیگر و حذف سومی 
گاه  که  می بینیم  ساده  صورت  به  است.  بوده  همراه 
می گیرند  تصمیم  افغانستان  دولت  و  پاکستان  طالبان، 
با هم به توافق رسیده و مشکل را حل بسازند و  که 
با حذف ناتو به خصوص مهره های قدرتمند آن، یعنی 
انگلیس و امریکا، به توافقات جدی برسند؛ اما در این 
میان، وابسته بودِن هر سه مورد به پول و حمایت های 
ناتو، به هر شکل که شده  دونرهای قدرت مندی مثل 
جایی برای آن ها هم در این تعامالت دست وپا می کنند. 
می شود،  کشیده  میان  به  دیگر  کشورهای  پای  وقتی 

جنگ میان پاکستان و افغانستان سر امتیازگیری بیشتر 
میدان جنگ  این که  دَرک  از  افغانستان  می افتد؛  راه  به 
و  جنگ جویان  این که  درک  از  پاکستان  و  اوست  از 
شورشیان، یعنی طالبان نان و نمک خوردة آن هاست و 
پناهگاه این بزرگواران به حساب می آید. در این میان، 
محوری  و  اصلی  شخصیت  عنوان  به  که  هم  طالبان 
داستان، به هیچ وجه قصد کوتاه آمدن نداشته و هر بار 

بر امتیازگیری بیشتر تأکید ورزیده است. 
بار  هر  هم  انگلیس  و  امریکا  مثل  ناتو  کشورهای 
هزینه،  کم ترین  با  و  کنند  بازی  رندانه  خواسته اند 
تفرقه  سیاست  کنند؛  خود  نصیب  را  برد  بیشترین 
بیانداز و حکومت کن هم که تا کنون خوب پاسخ داده 
است، از این رو روزی ناتو با افغانستان قویًا هم پیمان 
است و به پاکستانی ها پشت می کند و آن ها را سخت 
فراموش  را  این ها  همة  روزی  و  می کند،  سرزنش 
و صلح  داده  قرار  پاکستانی ها  دست  در  دست  کرده، 
دیگر  روز  و  می داند.  ناممکن  آن ها  منهای حضور  را 
مصالحه  و  گفت وگو  طالبان  با  مستقاًل  می خواهد  هم 

قرار  قبل  این رو چندی  از  به روش خود.  کنند آن هم 
بر این شد که نماینده گی رسمی برای طالبان در قطر 
ایجاد شود؛ اما مشخص نشد که چه رخ داد که همة 
منصرف  همگرایی  این  از  طالبان  و  شد  پنبه  رشته ها 
شدند، هرچند که به گفتة امریکایی ها تأکید بر حضور 
دلسرد  را  طالبان  روند،  این  در  افغانستان  دولت  فعال 
یا  دوگانه  به هر حال  پاي پس کشیدند.  آن ها  و  کرد 
چندگانه بازی کردن را هر کدام از این حلقه های مهم 
و سرنوشت ساز به خوبی فرا گرفته اند و با این چندگانه 
بازی کردن، وضعیت جنگ و صلح را در افغانستان به 
این وضعیت بحرانی و بی ثبات و نامتعادلی که امروز 

داریم، رسانده اند. 
حال جالب این که افغانستان به دنبال تأمین امنیت طالبان 
و گرفتِن سند و روادید و جیب خرجی گرفتن برای 
طالبان هستند، بازهم به این بهانه که طالبان می خواهند 
طالبان  که  معلوم  کجا  از  اما  کنند.  مصالحه  و  مذاکره 
به  می تواند  کسی  چه  کنند؟  مصالحه  بخواهند  واقعًا 
کسانی  از سوی  که  کند  باور  ادعاهایی  یا  و  شایعات 
مطرح می شود که هنوز هم هویت شان در الیه هایی از 
ابهام و تردید قرار دارد؟ بازهم گپ مصالحه با طالبان 
با این مختصات، از کجا شد و به کدام هدف مطرح 
و  طالبان  با  مصالحه  که  است  این  از  غیر  آیا  گشت؟ 
موفقیت و یا ناکامی در این روند، خود بهانه یی قوی 
کردن  محکم  پا  و جای  بیشتر  کمک های  برای جلب 
برای ماندن بعد از 2014 از سوی حلقات نزدیک به 
این که  بر  مبنی  را  امریکایی ها  ادعای  اگر  ارگ است؟ 
طالبان چندماه قبل نشست ها و بودوباش و مصالحه از 
آدرس قطر را به خاطر حضور دولت افغانستان در این 
روند لغو کرد بپذیریم، چه طور شده که امروز حکومت 
تقاضای  آن ها  برای  و  طالبان شده  تریبیون  افغانستان، 
برای  آن ها  به  روادید  و  اسناد  و صدور  امنیت  تأمین 
سفری خوش و امن دارد؟...       ادامه صفحه 6

خودشیرینِی بیش از حِد حكومت برای طالبان

نگرانی هند از حمالت توپخانه یی 
پاکستان برمناطق سرحدی افغانستان

از  شماری  بر  پاکستان  راکتی  حمالت  از  هند  دولت 
والیت های مرزی افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده 

و خواستار پایان دادن به این حمالت شده است.
این موضوع را رادها کمار نمایندة هند در نشست سه 
جانبة سران غیردولتی افغانستان، پاکستان و هندوستان 

در والیت هرات مطرح کرده است.
خانم رادها کمار می گوید که تامین امنیت در افغانستان 

به نفع تمامی کشورهای منطقه خواهد بود.
این نشست روز دوشنبه در حاشیه کنفرانس بین المللی 
در  افغانستان«  تحول  دهة  در  منطقه   کشورهای  »نقش 

والیت هرات برگزار شده است.
دهه  در  منطقه  کشورهای  نقش  بین المللی  کنفرانس 
استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  سوی  از  تحول، 
اختیارالدین،  تاریخی  قلعه  برای دو روز در  افغانستان 

والیت هرات دایر شده است.
نماینده گان  شمول  به  بین المللی  کنفرانس  این  در 
افغانستان، هند و پاکستان بیش از 20 کشور دیگر نیز 

حضور داشته اند.

استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  رییس  مرادیان  داوود 
شکل  امروز  »نشست  گفت:  خبرنگاران  به  افغانستان 
همکاری های  جلب  هدف  به  و  دارد  رسمی  نیمه 
مشترک بین سه کشور )افغانستان، پاکستان و هند( و 

تقویت همکاری های منطقوی برگزار شده است.«
برای  هند  و  پاکستان  آماده گی  اعالم  مرادیان،  آقای 
مهمترین  از  را  افغانستان  کنونی  بحران  به  پایان دادن 

دستاوردهای این نشست خواند.
خانم رادها کمار رییس دهلی پالیسی گروپ و نمایندة 
هند در این کنفرانس با ابراز نگرانی از حمالت راکتی 
گسترش  روی  افغانستان،  مرزی  مناطق  به  پاکستان 
افغانستان  در  امنیت  استقرار  و  منطقه  در  دموکراسی 

تاکید کرده است.
از حمالت  بار است که مقام های هندی  این نخستین 
نگرانی  ابراز  افغانستان  خاک  بر  پاکستان  راکتی 

می کنند.
راکت پرانی های پاکستان از مدت ها به این سو باالی 
شماری از والیات مرزی کشور...       ادامه صفحه 6 w
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د کونړ ځنګلونه 
پاکستان ته قاچاق کېږي

د کونړ چارواکي وایي، چې د دې والیت په ځنګلونو کې اوس هم 
قاچاق روان دی. هغوی وایي کېدای شي چې پر ننګرهار سربېره 

دغه ځنګلونه پاکستان ته هم قاچاق شي.
د کونړ د والي ویاند واصف اهلل واصفي له ماندګار ورځپاڼې سره په 
مرکه کې وویل، چې اوس هم د کونړ په ځنګلونو کې قاچاق روان 

دی خو د پخوا په پرتله یې کچه راښکته شوې ده.
اړه د خلکو شور ماشور ډېر شو د  په دې  وایي، کله چې  نوموړی 
کونړ والیت رهبرۍ د کونړ د ځنګلونو د قاچاق ارزونه وکړه او دا 

یې روښانه کړه چې ال هم د ځنګلونو قاچاق دوام لري.
تدابير  جدي  یې  لپاره  مخنيوي  د  قاچاق  دغه  د  وایي،  نوموړی 
کوونکي  قاچاق  یوشمېر  یې  مټ  په  ارګانونو  کشفي  د  او  ونيول 
نيولي چې دا مهال ترې څېړنې روانې دي، خو په دې اړه یې ډېر 

جزیات ورنه کړل.
سيمو  ډېرو  په  او  دی  والیت  غرنی  یو  کونړ  چې  وایي،  واصفي 
مخه  کوونکيو  قاچاق  د  چې  کوالی  شي  نه  ځواکونو  امنيتي  کې 

ونيسي.
د نوموړي په خبره، تر ډېره دغه قاچاق ننګرهار ته کېږي خو دا یې 
هم رد نه کړه چې ګواکې له پولې هاخوا به پاکستان ته هم اوړي.

چې  لري  تلو  د  موټرو  د  الرې  څلور  سره  پاکستان  له  وایي،  هغه 
کاماًل د سرحدي پوليسو په کنټرول کې دي خو زیاتوي چې ډېرې 
او یا پرې موټر  داسې الرې هم شته چې په غرنيو سيمو کې دی 
ته هم د کونړ  پاکستان  له دغو الرو  تلی کېدای شي چې  نه شي 
ځنګلونه قاچاق شي....                        ادامه صفحه 7

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 اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

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

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330


