
به  که  سروی  یک  نتایج  می گویند،  آیساف  مقام های 
تازه گی از سوی آن ها به راه انداخته شد، نشان می دهد 
شان  مناطق  در  افغانستان  در  مردم  از  بسیاری  که 

احساس آرامش می کنند.
که  می دهد  نشان  سروی  این  نتایج  می گوید،  آیساف 
هشتاد درصد نفوس افغانستان عمدتًا در مناطق غرب، 
شمال و مرکز در صلح و ثبات هر چه بیشتر زنده گی 

می کنند.
سخنگوی آیساف گفت که این سروی در ماه گذشته 
میالدی از سوی آن ها در 34 والیت افغانستان به راه 

انداخته شد.
جنرال گونتر کتز روز سه شنبه در یک نشست خبری 
در کابل گفت که در سروی پرسش های از مردم مطرح 
شد که تا چه اندازه در...        ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

سفیر امریکا در کابل:

به رسمیت شناختن خط دیورند 
حرف نوی نیست

قیمت ها روز به روز افزايش يافته اند و شهروندان 
بی کار و بی درآمد و يا کم درآمِد ما حتا براي تهیة 

ضرورت های اولیة خود دچار مشكل و حیرت شده اند، 
عید قربان هم اکنون با غِم تهیة سوخت زمستان 

به استقبال آنان آمده است و کودکاِن آن ها نیز چون 
کودکاِن شما کاالي نو مي خواهند، اما از دستاِن خالي و 
نفِس سوخته چه چیزي ساخته است جز آه و حسرت؟
اما شايد اين عید، تو برانگیخته شده ای که ديواری را 
فرو بريزانی و دستان سرد و خالِي هموطِن دردمندت 
را به گرمی بفشاری و خوشی های عیدت را با کودکاِن 

او قسمت کنی! 

ناجیه نوری
که  می گویند  سیاسی  آگاهان  و  مجلس  نماینده گان 
حكومت به جای پافشاری روی مذاکره با طالبان، باید 
با پاکستان وارد گفت وگو شود، زیرا طالبان استقالل و 

صالحیت مذاکره را ندارند.
اما شورای عالی صلح با آنكه پاکستان را »بازیگر اصلی 
مذاکرات صلح« می داند؛ اما می گوید که طرف اصلی 

آن ها طالبان هستند، نه پاکستان. 
شورای  بین المللی  روابط  مسوول  قاسم یار  اسماعیل 
عالی صلح افغانستان به روزنامة ماندگار گفت، بدون 

شک پاکستان بازیگر اصلی در مسالة مذاکره با طالبان 
بوده و نقش این کشور در فراهم سازی مذاکره با طالبان 
می تواند موثر باشد؛ اما طرف اصلی مذاکرة ما طالبان 

هستند.
او تاکید کرد، در میز مذاکره طالبان باید حاضر باشند، 
نقش  اما  پاکستان؛  نه  است  طالبان  اصلی  طرف  پس 

پاکستان می تواند تعیین کننده باشد.
به گفتة این عضو شورای عالی صلح، پاکستان می تواند 
طالبان را وادار به مذاکره نماید، بنابراین ما از این کشور 
می خواهیم که زمینة مذاکره با...         ادامه صفحه 6

عــید قربان؛
شکسـتِ دیوارهــا 

و تقسیم شادي ها

شورای عالی صلح:

بازیگر اصلی گفت وگوهای صلح پاکستان است

دبیرکل ناتو:
امیدوارم ارتش 350 هزار نفری

مانع تبدیل شدن افغانستان به النة تروریسم شود

یک سروی جدید آیساف: 

80 درصد نفوس افغانستان احساس آرامش می کنند

افغانستان در 
ميز واشنگتن ـ 

اسالم آباد
 بيم هاي  
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اميدهاي  تاريك

2

3

5

4

آجـندای 
مـلی

اخالق 
در فلسفه يی 

كهن اما 
متجدد

در برگ ها

اوباما رامنی 
را شکست

 داد!

دبیرکل ناتو گفته است که در مناطق سرحدی افغانستان 
این  و  دارد  قرار  تروریستان  پناه گاه های  پاکستان  و 

موضوع مایة نگرانی  آن ها می باشد.
اندرس فوگ راسموسن همچنان می گوید که  امیدوار 
افغانستان،  از  هستند پس از خروج نیروهای خارجی 
ارتش سه صد و پنجاه هزار نفری این کشور قادر به 

برعهده گیری تمامی مسوولیت های شان باشند.

پایان سال  تا  ناتو  آزادی گفت،  رادیو  به  ناتو  دبیرکل 
2014 نیروهای افغان را به شكل الزم تجهیز می کند و 
آموزش می دهد، تا آنان توان جلوگیری از مبدل شدن 
دوبارة کشورشان را به النه های تروریسم داشته باشند.
اولتر می خواهم روی  »از همه  راسموسن گفته است: 
 2014 سال  در  هنگامی که  کنم،  تاکید  موضوع  این 
ماموریت جنگی ما در افغانستان...      ادامه صفحه 6
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گفت وگو  بي تأثیِر  حرکت هاي  تداوم  در 
و  صلح  عالي  شوراي  سوي  از  که  طالبان  با 
این  است،  داشته  جریان  افغانستان  حكومت 
بار امریكا و پاکستان برآن شده اند که خود به 
گونة مستقیم زمینه را براي کشاندِن طالبان به 

میز مذاکره مساعد سازند. 
بر بنیاد گزارش ها، شماري از طالبان توانسته اند 
سعودي  عربستان  وارد  پاکستان،  طریق  از 
شوند تا سرانجام با حضور مقام هاي پاکستاني 

و امریكایي، مذاکراتي داشته باشند.
شوراي  و  افغانستان  حكومت  که  پیداست 
عالي صلح حتا در حاشیة این گفت و گوها هم 
تا هنوز موضع گیري واضِح  ندارند و  حضور 

حكومت در این زمینه دیده نشده است. 
چند سال پیش، حكومت افغانستان با تأسیس 
صبغت اهلل  رهبری  به  صلح  تحكیم  کمیسیون 
مجددی، تالش هایي را به منظور تحكیم صلح 
دولت،  به  پیوستن  برای  شورشیان  تشویق  و 
نا امنی ها،  گسترش  با  هم زمان  و  کرد  آغاز 
پشتیبانِی جهانی از این روند نیز رو به افزایش 
کنار  در  صلح  عالی  شورای  باالخره  و  نهاد 
با  و  گردید  ایجاد  صلح،  تحكیم  کمیسیون 
درخواست های مكرر رییس جمهور کرزی از 
پشت  نشستن  برای  اسالمی  حزب  و  طالبان 
میز مذاکره و تقال ها و تالش های دیپلماتیک 
و  سعودی  عربستان  پای  کشاندِن  منظور  به 
دیگر قدرت های منطقه ای مانند ترکیه، قطر و 
پاکستان به مذاکرات صلح، این قضیه تا امروز 

ادامه یافت. 
اما آن چه امروز مي تواند نتیجة این همه تالش  
خوانده شود، امتیازدهي ها به شماري از افراد 
مي باشد  کالن  هزینه هاي  و صرِف  دسته ها  و 
در  که  شد  این  به  منجر  تالش ها  این  حتا  و 
مناطقي که اصاًل طالب وجود نداشت، طالب 
خلق شود. اکنون نیز روند صلح با تمسک به 
مذاکراِت محرمانه و امتیازدهی های امریكا به 
سردسته های طالب، عماًل به بن بست رسیده و 

روند،  این  از  گرفتن  نتیجه  براي  امیدها  تمام 
همان  از  هرچند  شده اند.  تبدیل  یأس  به 
مذاکره  شعارهاي  راه اندازي  روزهاي  آغازین 
متناقض  سیاست هاي  با  حكومت  صلح،  و 
و  طالبان  مورد  در  غلط  موضع گیری های  و 
که  شكلي  )به  گروه  این  از  دوگانه  تعریف 
مردم  دشمنان  دیگر،  روز  و  برادر  روز  یک 
افغانستان خوانده شدند( صدماِت سنگیني را 
جلو  به  گامي  این که  از  پیش  ـ  روند  این  بر 

بردارد ـ وارد کرد.
آقاي کرزي بارها آدرس هاي غلطي از طالبان 
بي گناه  موسیچه هاي  را  آنان  و  داد  مردم  به 
دیگران  گردِن  به  را  آنان  گناه  حتا  و  خواند 
انداخت. این برخوردهاي متناقِض حكومت، 
نیرو های  سربازاِن  روحیة  بر  منفی یي  اثرات 
و  گذاشت  برجاي  کشور  دفاعی  و  امنیتی 
ادامة جنگ  براي  طالبان  به  بیشتري  جسارت 
و خون ریزي هدیه کرد و زمینة قوت گرفتِنِ 
در  پاکستان  استخباراتی  سازمان   فعالیت هاي 
فراهم  از گذشته  بیشتر  را،  از طالبان  حمایت 

ساخت. 
از سوي دیگر، آن چه به عنوان یک نقص کالن 
در برنامه هاي صلح طلبِي حكومت وجود داشته، 
نیز  و  مردم  برابِر  در  زمام داران  عدم صداقِت 
فقدان یک برنامة مدون و همه جانبه و ترسیِم 
یک دورنماي ملي بوده است. یعني در پروسة 
کاماًل  آنان  خواسِت  و  مردم  حكومت،  صلح 
در حاشیه قرار گرفته و هیچ گاه به آدرس هاي 
اجتماعِی  مولفه های  و  بحران  ادامة  اصلِي 
جنِگ افغانستان توجه نشده و تمام تالش هاي 
مقطعي  صلح خواهانة حكومت، ساده انگارانه، 
و فاقد نگاه عمیق به بحران کشور بوده است. 
در این میانه، امریكا و غرب نیز با دسته بندي 
القاعده  طالبان به تندرو و میانه رو، وابسته به 
و مستقل نیز نوعي تشدد و پراکنده گي را در 

گفت وگوها ایجاد کرده اند.
پس با توجه به این تجارب، نیاز است که در 

مسأله  دو جهت  در  مذاکرات،  و  روند صلح 
که  شرایطی  در  شود.  رونما  بنیادین  تغییراِت 
فرصت بسیار کمی باقي مانده و باید تا سال 
2014، به دستاوردي در این زمینه نایل شویم، 
طالبان،  با  گفت وگو  به جاي  که  است  الزم 
آن ها(  اصلي  )حامي  پاکستان  با  گفت وگوها 
شكل بگیرد. از جانب دیگر، باید جانب دولت 
افغانستان برنامة گفت وگو را به گونه یي سامان 
یعني  قضیه  این  اصلي  طرف هاي  که  دهد 
جریان مقاومِت دیروز در برابر تجاوز پاکستان 
که به جریان هاي مختلفي تقسیم هستند، وارد 
این گفت وگو شوند، نه حكومتي که محلي از 
اعراب براي پاکستان ندارد؛ زیرا هم طالبان و 
هم پاکستان دشمنان دیروزشان را مي شناسند 
شكار  را  آنان  پي  در  پي  هدف،  همین  به  و 

مي کنند. 
از  خارجي  نیروهاي  خروج  از  قبل  باید 
به  کشور  دو  میان  گفت وگویی  افغانستان، 
به  پاکستان  راه اندازی شود و  صورت رسمی 
قرار  افغانستان  جنگ  در  اصلی  طرف  عنوان 
گیرد؛ چیزي که باري پس از به شهادت رسیدِن 
استاد برهان الدین رباني، طي یک بیانیه توسط 
آقاي کرزي مطرح شد؛ اما چون آن اظهارات 
فقط بر بنیاد فریِب مردم و فرو نشاندِن خشِم 
آن ها صورت گرفته بود، هیچ گاه جنبة عملي 

به خود نگرفت.
تالش هاي  ندادِن  نتیجه  بهانة  به  این که  حاال 
صلح،  عالي  شوراي  و  افغانستان  حكومت 
قرار بر این شده که اسالم آباد و واشنگتن به 
مهمي   گام  شوند،  میدان  وارد  خود  گونه یي 
و  توانایي  کشور  دو  این  زیرا  مي گردد.  تلقي 
صالحیِت آن را دارند که به این سریال پایان 
دهند. اما باید نگران بود که مبادا امریكایي ها 
که  دهند  سامان  را  معامله یي  پاکستاني ها  و 
از  بعد  براي  پاکستان  هژموني  آن،  نتیجة  در 
تسجیل  افغانستان  در  گونه یي  به   2014 سال 
تالش  در  هم  هنوز  پاکستان  که  چرا  شود. 
افغانستان  در  خود  استراتژیِک  عمق  تطبیق 
فرا رسیدِن سال 2014  با  این هدف  و  است 
پیش بیني  آن  با  پیوند  در  که  رویدادهایي  و 
مي شوند، براي پاکستان شیرین تر شده است. 
براي آن کشور فرقي نمي کند که نیروهایي به 
نام طالب در افغانستان وجود داشته باشند یا 
حكومتي با قباي دیگر؛ بلكه مهم این است که 
هر که باشد، رام و مطیِع اهداِف سلطه طلبانة 
وجود  نگراني  این  این رو،  از  باشد.  پاکستان 
دارد که پاکستاني ها نبود طالب و قطع جنگ 
داشتِن  دست  در  شرط  به  را  افغانستان  در 
مدیریت افغانستان بپذیرند. اما امریكایي ها هم 
این را درك کرده اند که اگر افغانستان به کنترل 
و مدیریت کامل پاکستان سپرده شود، ممكن 
است نزاع هاي جدیدي دامِن منطقه را بگیرد. 
کشور  آن  مذاکرة  که  است  شایسته  بنابراین، 
در  افغانستان،  جنگ  سر  بر  پاکستاني ها  با 
محور منافع مردم افغانستان و در چهارچوب 

معیارهاي بین المللي صورت بگیرد. 
پاکستاني ها با توجه به در دست داشتِن ابزارهاي 
موثر براي شعله ور کردِن جنگ در افغانستان 
و حتا ضربه زدن به منافع امریكا و برخوردار 
بودن از چندین دهه تجربه در این کار، هر آن 
مي تواند معادالت را برهم بزند؛ چنان که نتیجه 
ندادِن گفت وگوهاي پنهانِي امریكا با طالبان ـ 
که حاال واشنگتن را وادار کرده با اسالم آباد به 
عنوان جانب اصلي گفت وگو کند ـ نیز نهفته 

در همین قدرِت تخریِب پاکستان است. 
برنامه هاي  و  اهداف  پاکستان  شک  بدون 
ویژة خود را در این دیدارها با جانب امریكا 
بسیار  بیم هاي  این رو  از  کرد؛  خواهد  مطرح 
و امیدهاي کم در این اقدام وجود دارد و به 
عبارت دیگر، از مذاکرة واشنگتن ـ اسالم آباد 
پیرامون افغانستان، بیم هاي روشن و امیدهاي 
تاریكي متصور است که مردم افغانستان را در 

اضطراب و تشویش قرار مي دهد.
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افغانستان در میز واشنگتنـ  اسالم آباد

 بیم هاي  روشن و امیدهاي  تاریك
 

این که مارك گراسمن نمایندة ویژة ایاالت متحده، با یكی از 
شبكه های خصوصِی افغانستان صحبت کرده و گفتـه است 
ما دیورند را به رسمیت می شناسیم، حكایت از آن دارد که 
دولت امریكا به ریشة اصلِی مشكالت افغانستان و پاکستان 

دست یافته است.
متحده،  ایاالت  سوي  از  نتیجه گیري  و  شناخت  این 
بدین سو  گذشته ها  از  است.  نیامده  به میان  هم  به ساده گي 
تالِش  در  اپوزیسیون،  گروه های  و  روشن فكران  همواره 
رسمیت بخشیدن به خط دیورند بوده اند و در این راستا بسیار 

سخن و قلم زده اند. 
دیورند،  مناقشة  قطعِي  حل وفصِل  که  است  این  بر  باور 
دوستِي واقعي را میان پاکستان و افغانستان برقرار مي سازد و 
به بسیاري  از نگراني ها و تنش هاي دو طرف پایان مي دهد و 
هم چنین مسیر پیشرفت و سعادِت دو ملت را هموار مي کند. 
بدیهي ست که پاکستان در مورد دیورند حق به جانب است؛ 
زیرا از زمان ایجاد آن کشور، بخش اعظمی  از نیرو و سرمایة 
هم چنین  است.  شده  هزینه  نواحی  این  در  پاکستان  ملی 
بریتانیای  میان  آن چه  بر  و  است  آزاد  کشور  یک  پاکستان 
وقت و افغانستان رفته، مسوول و پاسخ گو نیست. آن کشور، 
بخشی از خاك خود را از هندوستان جدا کرده و خود را حق 
به جانب می داند که قسمتی از خاك مورد دعوا به او تعلق 
گیرد. از سوی دیگر، افغانستان نیز خود کشوری نوتشكیل 
است که از بدنة خراسان جدا شده. اگر فرض بر آن باشد 
که هر گوشه یی از خاك خراسان قدیم به این کشور ملحق 
گردد، باید بسیاري از مناطق از دست رفته دوباره مورد دعوا 
قرار گیرد؛ از جمله پنجده، بخش هایی از سیستان، که آن  نیز 
مقارن دیورند از بدنة خراسان جدا شده است. بی تردید که 
چنین کاري، ابلهانه به نظر می رسد؛ اما به رغم این، دیورند 

هنوز نقطة منازعة دو کشور است.
سوی  دو  هر  در  آن  مرکز  که  بنیادگرایی ست  دیگر،  مسالة 
خط دیورند قرار دارد. درست است که در پرورِش تروریسم 
و تعبیه و تربیة آن در منطقه، پاکستان و سیاست های کالن 
بالقوه  این ظرفیِت  نبریم که  یاد  از  اما  جهانی دست داشته؛ 
در دو سوی دیورند نیز وجود داشته که فضا را برای چنین 
خشونت پروری آماده ساخته است. بر فرض، اگر خاك های 
افغانستان تعلق گیرد، آیا این حكومِت  آن سوی دیورند به 

ضعیف قادر به کنترل بنیادگرایی این مناطق خواهد بود؟
امروزه در تمام جهان، منازعات ارضی از راه همه پرسی  حل 
انتخاب  را  کشورشان  خودشان  مردم  که  طوری  می گردد؛ 
می کنند. در حال حاضر، پاکستان به مراتب قوی تر و باثبات تر 
پشتون های  برای  کشور  این  و حكومت  است  افغانستان  از 
آن سوی سرحد، تمام خدمات رفاهِی عامه را فراهم کرده، 
مردم آن سوی سرحد ارتش و حكومِت قوی دارند، از کار 
و  امنیت  مي باشند،  برخوردار  ارزان  اجتماعِی  خدمات  و 
زمینة آموزش دارند؛ اما حكومِت افغانستان از ارایة خدمات 
و  امنیت  ضریب  و  است  عاجز  خویش  مردمِ  برای  عادی 
صفر  به  نزدیک  کشور  این  در  نیز  خوب  حكومت دارِی 
مي باشد؛ بنابراین اگر در ارتباط با مسالة دیورند همه پرسي یي 
از  آن سوی سرحد  مردم  که  گیرد، مشخص است  صورت 
میان افغانستان و پاکستان، کشورِ باثبات تر و خودکفاتري را 

انتخاب مي کنند که قادر به تامین نیازهاي اتباِع خود است.
خیال خامِ پیوستن مردم آن سوی سرحد به افغانستان، در کلة 
مدنِی  ارزش های  از  بسیاری  که  قوم گرایاني  ست  از  شماری 
از  ناسیونالیسمی  که  محور  در  و  می گیرند  نادیده  را  امروز 
سال های گذشته به میراث برده اند، فكر »لوی پشتونستان« را 
در سر می پرورانند، که این خود رنج بس بزرگی ست برای 

این افغانستاِن ویران شده.
تاثیر  زیر  نیز  مردم  از  برخی  که  است  تاسف  بسیار  جای 
تبلیغاِت این گروه ها رفته و می پندارند که رسمیت بخشیدن 
به خط دیورند، یک جنایت و خیانِت بزرگ ملی ست؛ حال 
آن که اگر تعصِب بي جا را کنار بگذاریم و حقایق را در نظر 
است  فداکارانه  و  عاقالنه  عمِل  کار، یک  این  انجام  گیریم، 

به هدف پایان تمامِ خون ریزی ها و دخالت های پاکستان.
اکنون اگر ایاالت متحده به راستی به این نتیجه رسیده باشد 
که به رسمیت شناختِن دیورند و فیصلة قطعي این منازعه، 
افغانستان  ناامني هاي  و  مشكالت  تمام  از  بیرون رفت  کلید 
گام هاي  برداشتِن  با  که  امیدواري ست  بس  جای  مي باشد؛ 
عملي در این راه، مردم شریِف ما ثبات و امنیت پایدار را در 

کشورشان به چشِم سر مشاهده کنند.

دیورند مرز مسلم افغانستان 
و پاکستان است



ایراد  برلین  در  که  در سخنرانی  انگلیس  خارجه  وزیر 
کرد، به شدت از سیاست های اتحادیه اروپا انتقاد کرد و 

خواستار بازنگری در برخی اقدامات این اتحادیه شد.
ویلیام هیگ وزیر خارجه در صحبت های روز گذشته 
خود در برلین، گفت کشورش بیش از هر زمان دیگر از 

اتحادیه اروپا مایوس شده است.
اختیار  اروپا عمال  اتحادیه  اینكه عملكرد  بیان  با  هیگ 
اتحادیه  این  از سران  کرده،  را سلب  کشورهای عضو 
خواست تا اجازه دهند قدرت تصمیم گیری به کشورهای 

عضو با هر نوع عضویتی که دارند، انتقال یابد.
بازنگری  ضرورت  بر  تاکید  با  انگلیس  خارجه  وزیر 

برخی اقداماتی که در اتحادیه اروپا صورت گرفته، گفت: 
اروپا  اتحادیه  اقدامات  برخی  در  بازنگری  نیازمند  »ما 
گذاشته،  انگلیس  در  ما  بر  اقدامات  این  که  تاثیراتی  و 

هستیم«.
وی افزود: »به همین دلیل هم هست، که دولت انگلیس 
در دو سال آینده آنچه را که اتحادیه اروپا انجام می دهد 

امر  این  می کند.  بررسی  را  انگلیس  بر  آن  تاثیرات  و 
حرکت  بحث  در  انگلیس  جدی  و  سازنده  مشارکت 
ارتقا  و  کردن  روز  به  ساختار،  تغییر  سمت  به  عمومی 

اتحادیه اروپا است«.
وجود  با  که  است  اروپایی  کشورهای  از  یكی  انگلیس 
عضویت در اتحادیه اروپا، عمال سیاست های این اتحادیه 
پیاده  را جدی نگرفته و سیاست های مورد نظر خود را 
نیز  یورو  حوزه  در  عضویت  از  که  کشور  این  می کند. 
خودداری کرده بارها اتحادیه اروپا را به ناکارآمدی متهم 
اتحادیه  این  فعالیت های  در  بازنگری  خواستار  و  کرده 
همچنین  انگلیسی  سیاستمدارن  است.  شده  بحران زده 
بررسی  را  اروپا  اتحادیه  از  کشور  این  خروج  طرح 

می کنند.
نظرسنجی که اخیرا در انگلیس انجام شده نشان می دهد 
در  اروپا  اتحادیه  از  خروج  نظرسنجی  امروز  اگر  که 
این  به  کشور  این  مردم  52درصد  شود،  انجام  انگلیس 

طرح رای مثبت می دهند.

اسماعیل هنیه در مراسم استقبال از امیر قطر و هیات همراهش در 
نوار غزه تاکید کرد که دیدار شیخ حمد بن خلیفه از غزه در واقع 

اعمال رسمی شكسته شدن محاصره غزه است.
به گزارش شبكه خبری الجزیره، اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت 
غزه در مراسم استقبال از شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر و 
به چشم  نیز  آنها چند مسئول مصری  میان  هیات همراهش که در 
می خورد با تاریخی خواندن دیدار امیر قطر از نوار غزه آن را پایان 

محاصره غزه خواند.
پروژه های  کلنگ زنی  محل  یونس  خان  شهر  در  سخنانی  در  وی 
مسكونی که قرار است قطر آنها را احداث کند خطاب به امیر قطر 
گفت: دیداری که این مرد بزرگ از غزه انجام داد باعث شد محاصره 
سیاسی و اقتصادی ظالمانه یی که بر ملت فلسطین اعمال شده بود 

شكسته شود.
هنیه ادامه داد: ما در اینجا اعالم می کنیم امروز و با کمک امیر قطر بر 

محاصره ظالمانه غزه پیروز شده ایم.
وی با تشكر از تالش های مصر در انجام دیدار امیر قطر ازغزه گفت: 
این دیدار در واقع حاصل تصمیم گیری شجاعانه قطر و حمایت های 

بی شائبه مصر و رئیس جمهوری این کشور است.
اسماعیل هنیه با تاکید بر ادامه مقاومت گفت: هیچ کس در میان ما 
وجود ندارد که از ذره ای از خاك فلسطین کوتاهی کند و قدس تا 

همیشه پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند.
وی به امیر قطر گفت: امروز ما و شما در غزه هستیم و فردا در قدس 

آزاد خواهیم بود و غزه بخش جدایی ناپذیر فلسطین است.
پس از سخنان هنیه و قدردانی وی از امیر قطر، حمد بن خلیفه آل 
ثانی، میزان کمک های خود به نوار غزه را که نزدیک به 250 میلیون 
دالر بود تا 400 میلیون دالر افزایش داد و وعده داد تا یک شهرك 
مسكونی برای اسرای آزاد شده از زندان های رژیم اسراییل احداث 

کند.
امیر قطر همچنین وعده داد تا بیمارستان ویژه یی برای مجروحان و 
آسیب دیدگان فلسطینی که در جنگ با اسراییل مصدوم شده اند در 
نوار غزه احداث کند. در این دیدار برخی از مقامات مصری از جمله 
یكی از وزرای کابینه به نمایندگی از محمد مرسی، رئیس جمهوری 

مصر امیر قطر را همراهی می کند.
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اوباما رامنی را شکست داد!

باراك اوباما در سومین مناظره انتخاباتی، به میت رامنی در 
زمینه سیاست خارجی حمله کرد و از ایده های »اشتباه« او 

در حوزه سیاست خارجی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که تنها دو هفته 
به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریكا زمان باقی 
رامنی،  میت  و  امریكا  رییس جمهور  اوباما،  باراك  است، 
و  سومین  در  انتخابات  این  جمهوری خواه  کاندیدای 
آخرین مناظره انتخاباتی خود حاضر شدند؛ مناظره ای که 

محوریت آن سیاست خارجی امریكا بود.
اوباما در این مناظره خطاب به رامنی گفت: من می دانم که 
شما تا به حال در موضعی نبودید که به اجرای سیاست 
خارجی بپردازید اما هر زمان که شما یک ایده می دهید، 

در حال اشتباه هستید.
رامنی نیز که در این مناظره بسیار محتاط عمل می کرد تا 
یک اشتباه فاجعه آمیز انجام ندهد در موضع دفاعی قرار 
گرفت. این در حالی است که در مناظره های پیشین وی به 

اوباما در زمینه اقتصاد حمله های شدید کرده بود.
رامنی گفت: حمله به من یک دستورکار نیست.

وی اتهامات گذشته خود علیه اوباما را تكرار کرد و گفت: 
اوباما »تورهای عذرخواهی« در جهان راه انداخته است!

دو کاندیدا در این مناظره در مورد سیاست امریكا در قبال 
سوریه ، ایران و ابرقدرت نو ظهور چین صحبت کردند و 
اوباما، رامنی را متهم به »رنگ پاشیدن به تاریخ« با استفاده 

از موضع جنگ طلبانه کرد.
تالش  ماه  چندین  که  جمهوری خواه  رامنی  حال  این  با 
کرده تا اوباما را یک رییس جمهور ضعیف نشان دهد در 
این مناظره از بخش اعظم سیاست خارجی اوباما حمایت 

کرد!
سال  در  افغانستان  از  خروج  برای  اوباما  تصمیم  وی 
2014 را تایید کرد و از سیاست او برای انجام حمالت 
هواپیماهای بدون سرنشین امریكا در پاکستان و یمن و 
شدن  کشته  خاطر  به  و  کرد  حمایت  دیگر  نقاط  برخی 

اسامه بن الدن به اوباما تبریک گفت.
به  ارز  و  تجارت  در حوزه  که  داد  قول  هم چنین  رامنی 

چین فشار بیشتری وارد کند.
وی اظهار داشت: ما می توانیم با چین یک شریک باشیم 
با چین رقیب  ندارد که در حوزه و هر بخش  لزومی  و 
باشیم. در نظرسنجی انجام شده توسط شبكه خبری سی 
بی اس نیوز، پس از این مناظره، 53 درصد اعالم کردند 
اوباما پیروز مبارزه است و 23 درصد اعالم کردند رامنی 

پیروز بوده است.
نتایج نظرسنجی شبكه خبری سی ان ان نیز نشان داد 48 
درصد اوباما را پیروز و 40 درصد رامنی را پیروز مناظره 

اعالم کردند.
انتخابات  در  کننده  تعیین  نقشی  خارجی  سیاست  البته 
امریكا ندارد زیرا شهروندان امریكایی بیشتر به فكر مسائل 

داخلی و اقتصاد بحران زده خود هستند.

اوباما همچنین در این مناظره ادعای رامنی مبنی بر کاهش 
تعداد نیروهای مسلح امریكا و رسیدن آن به پایین ترین 
میزان از اوایل قرن بیستم را رد کرد و اظهار داشت: شما 
به عنوان مثال به نیروی دریایی اشاره کردید و اینكه ما 
دارای تعداد کمتری کشتی نسبت به سال 1916 هستیم اما 
ما هم اکنون دارای تعداد کمتری اسب و ... هستیم زیرا 

طبیعت ارتش ما تغییر کرده است.
پس از این اظهار نظر اوباما، حضار خندیدند.

رامنی که فرماندار سابق ایالت ماساچوست است، هشدار 
بهار  وقوع  از  پس  جوامع  بر  اسالمی«  »افراطگرایی  داد، 
عربی فراگیر شده و ضعف رهبری امریكا در طول چهار 
به  »ما  داد  و هشدار  گرفت  انتقاد  باد  به  را  سال گذشته 

سختی از این شرایط بیرون خواهیم آمد.«
بیشتری  اقدامات  که  خواست  اوباما  از  همچنین  رامنی 
برای پایان بخشیدن به خشونت در سوریه انجام دهد و 

تحریم ها علیه ایران را تشدید کند.
رامنی در مورد مقامات ایران گفت: من فكر می کنم آنها 
شاهد  ببینند،  را  امریكا  قدرت  داشتند  انتظار  که  زمانی 

ضعف بوده اند.
در همین حال درحالی که اوباما در پاسخ به سوال مجری، 
تروریسم را بزرگترین چالش آینده امریكا دانست، میت 
بزرگترین مساله  اتمی«  »ایران  او  به نظر  رامنی گفت که 

امریكاست.
رییس جمهوری امریكا در پاسخ به این سوال که آیا حمله 
اسرائیل  گفت:  امریكاست،  به  حمله  معادل  اسرائیل  به 
حمله  هدف  اسرائیل  اگر  و  امریكاست  متحد  بزرگترین 

قرار گیرد امریكا در کنارش خواهد ایستاد.
وی همچنین گفت: تا زمانی که من رییس جمهورم، ایران 

به سالح اتمی دست پیدا نخواهد کرد.
اوباما افزود، قوی ترین تحریم ها علیه ایران توسط دولت 

او و در همكاری با متحدان امریكا وضع شده است.
شود  جمهور  رییس  او  اگر  که  گفت  نیز  رامنی  میت 
تحریم های »فلج کننده« علیه ایران را تشدید خواهد داد.

تاکید  به روشنی  نامزد  دو  نظامی هر  مورد گزینه  در  اما 
چاره  راه  آخرین  نظامی  اقدام  به  زدن  دست  که  کردند 
- پس از به نتیجه نرسیدن همه راه های دیگر - خواهد 

بود.
ایران  مقابل  در  که  کرد  متهم  را  اوباما  هم چنین  رامنی 
ضعیف عمل کرده است و از جمله به تالش دولت اوباما 
برای مذاکره با ایران اشاره کرد؛ رویكردی که »نادرست« 
ریاست  دوران  در  ایران  که  کرد  تكرار  بارها  او  خواند. 
جمهوری اوباما چهار سال به سالح اتمی نزدیک تر شده 

است!
از سوی دیگر رامنی، اوباما را به ایجاد تنش های غیرسازنده 

میان امریكا و متحدش، رژیم اسراییل متهم کرد.
اوباما نیز از سفرهای خارجی رامنی در اوایل سال جاری 
همچنین  و  اشغالی  سرزمین های  به  سفر  مانند  میالدی 

داشت،  اظهار  و  کرد  انتقاد  امریكایی  سربازان  از  بازدید 
رامنی برای جلب کمک مالی حامیان یهودی ثروتمند این 

اقدامات را انجام داده است.
اوباما که سربازان امریكایی را از عراق خارج کرده است 
به اظهارات گذشته رامنی درباره حمایت از ادامه حضور 

نظامی امریكا در عراق اشاره و از آن انتقاد کرد.
اینكه  بر  مبنی  را  رامنی  اظهارات گذشته  هم چنین  اوباما 
باد  به  امریكا است  روسیه دشمن شماره یک ژئوپالتیک 
که  زمانی  فرماندار  آقای  داشت:  اظهار  و  گرفت  سخره 
بحث سیاست خارجی می شود به نظر می رسد که قصد 
کنید،  وارد  را  میالدی   80 دهه  خارجی  سیاست  دارید 
و  میالدی   50 دهه  اجتماعی  سیاست های  مانند  دقیقا 

سیاست های اقتصادی دهه 20 میالدی!
بحث در مورد سوریه یكی از مسایل اصلی مناظره شب 
باید خود  سوریه  مردم  داشت:  اظهار  اوباما  بود.  گذشته 

آینده خود را رقم بزنند.
وی افزود: دخالت نظامی امریكا در سوریه یک بار سنگین 
برای امریكا خواهد بود حتی اگر با ایده کنار گذاشتن بشار 

اسد و یا مسلح کردن مخالفان سوری صورت گیرد.
اوباما خاطرنشان کرد: ما باید پیش از مسلح کردن مخالفان 
اطمینان یابیم که این اسلحه ها به دست گروه هایی نمی افتد 

که در نهایت در مقابل خود ما بایستند.
قبال سوریه عقب نشینی  از مواضع سابق خود در  رامنی 
اوباما  موضع  به  را  خود  تا  کرد  تالش  نوعی  به  و  کرد 

گره بزند.
مسئولیت  واگذاری  خاطر  به  اوباما  از  حال  این  با  وی 
بسیار به سازمان ملل و روسیه انتقاد کرد اما در عین حال 
خواستار رهبری بیشتر امریكا در مورد سوریه شد اما به 

طور شفاف نگفت که منظورش چیست.
وی افزود: ما هم اکنون در سوریه دخالت نظامی نداریم و 
نمی خواهیم گرفتار دخالت نظامی در این کشور شویم ما 
باید نقش رهبری را در آنجا ایفا کنیم و نه بر روی زمین 

و با نظامی گری.
مناظره های  با  متفاوت  رامنی  مناظره سوم یک  در  رامنی 

پیشین و گردهمایی ها انتخابات پیشین بود.
وی گفته بود که مخالفان سوری را مسلح خواهد کرد و 
گفته بود زمان آن فرا رسیده که نه تنها سوریه را تحریم 
کنیم بلكه در این کشور اقدامات مخفیانه انجام دهیم تا 

رژیم در سوریه تغییر کند.
آخرین مناظره تلویزیونی اوباما و رامنی که 90 دقیقه طول 
کشید در شهر بوکا راتون در ایالت فلوریدا انجام شد و 

انتظار می رفت 60 میلیون نفر آن را تماشا کنند.
براساس یک نظرسنجی توسط شبكه ان بی سی در روز 
یكشنبه هر دو رقیب انتخاباتی از حمایت 4۷ درصد رای 

دهندگان برخوردارند.
مجری مناظره دوشنبه شب در دانشگاه لین، باب شیفر از 

شبكه سی بی اس بود.

اسماعیل هنیه:

سفر امیر قطر اعالم رسمی 
پايان محاصرة غزه است

www.mandegardaily.com

نام مائو از بیانیه های حزب 
کمونیست چین حذف شد

حزب حاکم کمونیست چین با حذف نام مائو تسه دونگ، بنیانگذار 
حزب کمونیست از بیانیه های خود اعالم کرد به زودی قانون اساسی 

این حزب اصالح خواهد شد.
بیانیه های حزب  در  مائو همیشه  نام  به گزارش خبرگزاری رویترز، 
کمونیست با احترام فراوان ذکر می شد؛ بیانیه هایی که در آن به طور 
معمول به مارکس، لنین، دنگ ژیائوپنگ از رهبران سابق چین، جیانگ 
زمین، رییس جمهور اسبق و هو جین تائو ، ربیس جمهور فعلی ادای 
احترام می شود. دفتر سیاسی حزب کمونیست چین که یک شورای 
است  این حزب  فعال  ده ها عضو  از  متشكل  قدرتمند  تصمیم گیری 
روز دوشنبه اعالم کرد: کنگره حزب در ماه آتی به بررسی اصالحات 

قانون اساسی حزب می پردازد.
بر اساس اصالحاتی که در گذشته انجام شده عضویت کاپیتالیست ها 
در این حزب بالمانع اعالم شد و رهنمودهایی جدید برای اصالحات 

اقتصادی و سیاسی در پرجمعیت ترین کشور جهان اعالم شد.
مائو تسه دونگ بنیانگذار کمونیسم در چین فردی بود که تفكرات 
مارکسیسم و لنینیسم را در این کشور پیاده کرد و از لحاظ ایدئولوژیكی 
در جایگاه ویژه ای برای سیاستمداران این کشور قرار دارد اما حذف 
نام وی از بیانیه ها نشان دهنده تغییراتی بزرگ در رهبری چین است.

یک تحلیلگر سیاسی می گوید: این اقدام اتفاق بزرگی است و بدان 
معنی است که در سیاست های چین مائوئیسم کمتر و دنگیسم بیشتر 

می شود. 
دنگ ژیائوپنگ در دهه ۷0 میالدی اصالحات اقتصادی در چین به 
راه انداخت و چینی که از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف بود تبدیل به 

یک قدرت اقتصادی در جهان شد.

هیگ:
 بیشتر از همیشه از اتحادیة اروپا مایوس شده ایم
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          احمد ولی مسعود
نیروهای  با  صلح  برقراری  از  همواره  ما 
و  صلح  به  وفاداری شان  که  معترضی 
و  قانون  به  احترام  و  امنیت  برقراری 
شده  تضمین  شهروندی،  حقوق  رعایت 
جانبداری  باشد،  اعتماد  قابل  تعهدشان  و 

این که  نظرداشت  در  با  می کنیم. 
اگر صلح با طالبان ممكن می بود 
احمدشاه  شهید  قبل  سال ها  که 
با  ملی  مقاومت  رهبر  مسعود 
تاریخی و جسورانه، به  حرکتی 
برای مالقات و مذاکره   تنهایی  
مقر  به  طالبان،  عالی  شورای  با 
دست  و  رفت  فرماندهی شان 
این همه  وقتی  بازگشت.  خالی 
حسن نیت و از خودگذشته گی، 
چون  کسی  جانب  از  آن هم 
احمدشاه مسعود با آن همه ترس 
طالبان  دل  در  که  وحشتی  و 
ایجاد کرده و در رأس مقاومت 
مبارزه  آن ها  با  افغانستان  ملی 
طالبان  و  ماند  بی پاسخ  می کرد، 
هم چنان بر موضع خویش ثابت 
باقی ماندند و به عملیات نظامی 
شخصیت  و  دادند  ادامه  خود 
همة  با  را  وی  چون  بزرگی 
دینداری،  تقوا،  جهاد،  پشتوانة 
ایثار و فداکاری با عمل انتحاری 
از بین بردند و حاال ده سال پس 
مسعود،  احمدشاه  شهادت  از 
ربانی  استاد  بزرگ  شخصیت 
رییس شورای صلح را در جریان 
پروسة صلح با عمل انتحاری به 

برای  امروز  رسانیدند.  شهادت 
نشان  سبز  چراغ  چه طور  کرزی  جناب 
و  روزها محور  این  که  می دهند؟ صلحی 
مدار غالب گفت وگوهای سیاسی داخلی و 
با مسایل  خارجی است و مرتبط می شود 
موضوع  جنجالی ترین  به  افغانستان،  روز 

سیاسی روز مبدل شده است.
با گذشت روزها از طرح مسالة مذاکره با 
نیروهای طالبانی، شوك عمومی و فراگیری 
که افكار عمومی را تكان داده است و به 
افغانستان را که  خصوص سرنوشت زنان 
نیمی از نفوس کشور را تشكیل می دهند، 
است،  شده  مبدل  جدی  هشداری  به 
بحث ها  و  بحث  به  سوال ها  آهسته آهسته 
به مجادله تبدیل شده اند. از محافل سیاسی 
گرفته تا مكتب و دانشگاه و کوچه و بازار 
افغانستان این پرسش اوج گرفته است که 
زمزمه ها و پالیسی های مبهم مذاکره و توافق 
با نیروهای طالبانی و مهم تر از آن دوباره 
حلقاتی  و  کشورها  کشانیدن  صحنه  به 
منافع شان  به خاطر  این گروه  ایجاد  در  که 
نقش عمده داشتند، به چه هدفی صورت 
شده  آغاز  کجا  از  بازی  این  می گیرد؟... 

است؟...آیا حوادث و تحوالت زنجیره یی 
چند سالی که گذشت، همه نقشی ابزاری و 
نمایشی بودند در راستای همین هدف؟... 
امتیازدهی به گروهی که سال ها با ترور و 
ارعاب و خشونت، زنده گی را برای مردم 
در  کرده اند،  مبدل  زهر  جام  به  افغانستان 

پناه کدام سیاست ها شكل می گیرد؟
سایر  و  افغانستان  دولت  به  بارها  من 
با  رویكرد  خصوص  در  مطرح  نیروهای 
طالبان هشدار داده بودم که نباید با گروهی 
کنش های  جوهرة  و  وجودی  فلسفة  که 
و  ترور  خشونت،  بر  مبتنی  سیاسی اش 
در  مشارکت  یا  کمک  تحریک،  انتحار، 
اقدامات تروریستی است، از باب سیاست 
سیاست ها  این  حتا  شد.  وارد  خوش بینانه 
مشروعیت  نوعی  ظاهر،  در  می تواند 
آن ها  ارزش های  و  افكار  به  بخشیدن 
اساسی  نكتة  همان  این  و  شود  قلمداد 
با  خود  برخورد  در  حكومت  که  است 
حساس  خیلی  آن  به  نسبت  باید  طالبان، 
می بود. زیرا نادیده گرفتن فعالیت حلقات 

می تواند  القاعده،  و  طالبانی  تروریستی 
آن ها  فعالیت  برای  سبزی  چراغ  معنی  به 
نتیجة  شود.  انگاشته  مصونیت  کمال  در 
سیاست های دیروز همان است که شاهدش 
چیز  هر  از  بیش  امروز  آن چه  و  هستیم 
خیمه شب بازی  می آفریند،  نگرانی  دیگر 
نیروهای  طرف  از  که  بی رحمانه یي ست 
و  خارجی  استخباراتی  حلقات  طالبانی، 
گذاشته  نمایش  به  کرزی  آقای  حكومت 
را  مردم  هم چنان  نیروها  این  است؛  شده 
را  نخبه گان  زنجیره یی  قتل های  می کشند، 
شان  سیاست های  و  می کنند  سازماندهی 
کرزی  آقای  و  می گیرد  قربانی  روز  هر 
است که سرخوشانه َدم از صلح با کسانی 
می زند که اسباب تحقق خفقان و وحشت 
هستند.  و  بوده  افغانستان  در  مرگ  و 
آن چه امروز شاهدش هستیم، با آن چه در 
تفاوت  بود،  داده شده  بُن وعده  کنفرانس 
سیاست های  این  دارد.  آشكاري  و  عمیق 
به  نسبت  را  تردیدهایی  و  شک  مجهول، 
در  که  دولت سازی  ـ  ملت  صلح،  پروسة 
و  می کند  قوی تر  بود،  گردیده  اعالم  بُن 
کسانی  آیا  می افزاید.  مردم  نگرانی های  بر 

افغانستان  ملت  به  بُن  کنفرانس  در  که 
امروز  بودند،  داده  بلندباالیی  وعده های 
هیچ تعهد سیاسی و اخالقی یی را به خاطر 
نمی آورند که به جای مردم افغانستان خود 
را مجاز می دانند که با آقای کرزی و همة 
شوند؛  هم کاسه  استخباراتی  حلقات  این 
را  آنان  و  بیایند  کنار  طالبانی  نیروهای  با 
این که  بدون  بیاورند،  صحنه  به  دوباره 
این نیروها هیچ نشانه یي از انعطاف را به 
قضیه،  طرف  دو  هر  آیا  بگذارند.  نمایش 
تابع مدیریت کالن آنان است یا این که بر 
تعهداتی که داده اند خود را ملزم و مسوول 

می دانند؟ 
بیم آن است که در سر بر داشتن یک باره گی 
پروسة صلح با نیروهای طالبانی و شعله ورتر 
در  گسترده  تبلیغات  روز  به  روز  شدِن 
پنهان  رقابت های  دست  خصوص،  این 
در  دیگر  کشورهای  برخی  غیرانسانی  و 
افغانستان، در یک توطیة بزرگ علیه ملت 
ایجاد  جدی  سوال های  باشد.  افغانستان 
می گردد که آیا این ها واقعًا به هدف مبارزه 
یا  و  آمده اند  تروریسم  با 
هم قصد دیگری دارند؟... 
است،  این  از  غیر  اگر 
و  اصلی  مراکز  چرا  پس 
بین  از  تروریسم  حامیان 
تقویت  بعضًا  و  نرفت 
آن  غیر  در  گردید؟...  نیز 
به  مرگباری  طاعون  با 
تنها  نه  که  طالبانیسم  نام 
که  منطقه،  و  افغانستان 
کرده اند،  ناامن  را  جهان 
مبارزه  جز  راهی  چه 

می تواند مطرح باشد؟ 
که  است  این  نه  مگر 
اصل  اخیر،  رویدادهای 
با  مبارزه  استراتژی 
دموکراتیزه  و  تروریسم 
زیر  را  افغانستان  ساختن 
کابوس  و  می برد  سوال 
حاکمیت  دوران  وحشت 
خاطره  ها  در  را  طالبان 
کمترین  که  می کند  زنده 
برای  را  آزادی  و  حقوق 
مردم افغانستان به رسمیت 

نمی شناختند.
پیوستن  ما  دیدگاه  از 
مخالفین به پروسة صلح، 
بیش از این که به عنوان یک بحث اصلی و 
مرکزی باشد، یک روپوش است در جهت 
با  می تواند  جنگی  جناح  هر  زیرا  منافع؛ 
کشیدن  دست  و  قانون  ارزش های  قبول 
بپیوندد و حتا شاید در  از جنگ به صلح 
یک پروسة صلح و آشتی ملی هیچ گاهی 
برآورده  را  عدالت  معیارهای  همة  نتوانیم 
سازیم و همة جوانب ذی دخل را به پای 
عدالت بكشانیم؛ اما نفس رسیدن به آشتی 
ملی به خاطر این است که دیگر هیچ گاهی 
و به صورت قطعًا حالتی به وجود نیاید که 
گردد  طوالنی  و  بعدی  جنگ های  باعث 
باشند.  آن  بزرگ  قربانی  و کشور  مردم  و 
اهمیت  افغانستان  مردم  و  ما  برای  آن چه 
یک  در  صلح  قصد  و  اراده  دارد،  حیاتی 
چارچوب ملی، با مكانیزم شفاف و نسخة 
شهروندان  همة  قبول  قابل  تدوین شدة 
از  سال  هفده  گذشت  با  حاال  می باشد. 
پیدایش پروژه یي به نام طالبان، نه تنها در 
استراتژی آنان تغییری وارد نیامده، که نسل 
جدیدش، به مراتب تندروتر و افراطی تر پا 

به میدان گذاشته اند. 

»...به نظر ما چنین جنایت، کار ساده و عمل یک قوماندانان محلی بوده نمی تواند؛ 
بنابران در چنین جنایتي، رهبری حزب اسالمی افغانستان نیز شریک است.

شهادت  به  که  قوماندانانی  اکثر  زیرا  نیست؛  انتقام جویانه  اقدام  یک  جنایت  این 
رسیده اند، هیچ گونه مخالفتی با سیدجمال نداشتند و از طرف دیگر، تعهدنامه میان 

سیدجمال و داکتر سیدحسین قباًل به امضا رسیده بود.
برجستة  قوماندانان  علیه  بزرگ و خطرناك  تخار در حقیقت یک دسیسة  فاجعة 
در گذشته جمعیت همواره سعی  اگرچه  است.  بوده  افغانستان  اسالمی  جمعیت 
داشته که در مقابل تجاوزات حزب اسالمی، از صبر و تحمل کار بگیرد و نخواسته 
اخبار ناگوار چنین حادثات را وسیعًا تبلیغ کند، زیرا بزرگ جلوه دادن چنین اخبار 
ناگوار، به مفاد دشمن تمام می شود؛ اما در برابر چنین جنایتي نمی توان خاموش 
نشست. اگرچه این بدان معنی نیست که جمعیت در صدد انتقام گیری است، بلكه 

هدف ما از بیان این مطلب آن است تا جلو چنین جنایاتي گرفته شود.
موضوع دیگری که فاجعة تخار را دردانگیزتر می سازد، این است که قوماندانان 

می خواستند تا با طرح یک سلسله عملیات مشترك، رکود نظامی را بشكنند.
ما به حكمتیار می گوییم تا به خودش و افرادش اجازه ندهد که چنین فجایع را در 
جهاد ایجاد کنند. حكمتیار ادعا دارد که خواهان انتخابات در افغانستان است، آیا 

او می خواهد با چنین قتل عام ها رای مردم را به دست بیاورد؟
عامالن  و  کند  تقبیح  به شدت  را  این عمل  تا  می خواهیم  موقت  از حكومت  ما 
از علما و  متشكل  تا یک کمیسیون  پیشنهاد می کنیم  ما  بكشاند.  دادگاه  به  را  آن 
اشخاص صاحب رسوخ، تشكیل شود و راجع به فاجعة تخار، تحقیق و مسوولین 
آن را هرچه زودتر طبق دساتیر شرعی مجازات نماید. هم چنان از حكومت موقت 
می خواهیم تا روشن شدن نتایج تحقیقات و مجازات عاملین آن، عضویت حزب 
اسالمی را در حكومت موقت به حالت تعلیق درآورد. ما امیدوار استیم تا حكومت 

موقت از این موقعیت خطیری که در پیش دارد، موفقانه به درآید.« )1(
انجنیر یعقوب یک تن از مجاهدین شورای نظار که به دست نیروهای سید جمال 
اسیر و پس از چندی رها گردیده بود، شاهد عینی این حادثه است. او حاضر شد 
به تالقان رفته  تا جریان واقعه را به تیم خبرنگاران تلویزیون بی.بی.سی که بعداً 

بودند، بیان کند. یعقوب چشم دیدش را چنین بیان می کند:
گرفته اند.  کمین  سیدجمال  افراد  که  شدیم  متوجه  فرخار  تنگی  نزدیكی  در  »ما 
مال عبدالودود که در راس کاروان قرار داشت، به قوماندانان گفت که از موترها 
پایین شده آمادة دفاع باشند، ولی داکتر سیدحسین با این کار مخالفت کرده گفت: 
مخالفت ها  که  نموده  یاد  سوگند  کریم  قرآن  به  و  کرده  تعهد  وی  با  سیدجمال 
نباید  کنار می گذارد. مال عبدالودود اصرار می کرد و می گفت  را  و شكررنجی ها 
که  بودیم  نرفته  جلو  قدم  چند  کرد.  باور  اسالمی  قوماندانان حزب  گفته های  به 
حرف های مال ودود به حقیقت پیوست و افراد حزب با خشونت موترهای ما را 
توقف دادند. مال عبدالودود از موتر پریده و از ما خواست تا در کنار سرك سنگر 
بگیریم، ولی قبل از آن که او به جوی کنار سرك برسد، افراد حزب اسالمی او را 
به راکت بستند و با چهار تن دیگر در همان جا شهید شدند. آن ها گفتند که ما افراد 
در  گفتند  آن ها  پرسید که سیدجمال کجاست.  باز  داکترحسین  استیم.  سیدجمال 
همین نزدیكی ها است. آن ها همة ما را که اسیر گرفته بودند، چند قدم دورتر بردند. 
برادر سیدجمال که ایشان میرزا نام داشت، درانتظار اسرا دیده می شد. زمانی که 
رسیدیم، او از رسیدِن ما طرف مقابل را اطالع داد. طرف مقابل دستور صادر کرد 
تا ما را در جاه های مختلف نگه داری کنند. هنگامی که ما را در محالت مختلف 
تقسیم کردند، من سید جمال را دیدم، او نیز مخابره در دست داشت و مدام با 
طرف مقابل در حرف زدن بود و چنان معلوم می شد که از طرف مقابل دستور 
دریافت می کند. یک بار من به گوش خود شنیدم که تماس مخابروی وی با انجنیر 
بشیر، آمر حزب اسالمی در والیت تخار برقرار شد و اسامی اسرا را به او گفت 
و طرف مقابل از سیدجمال خواست تا منتظر اوامر باشد. فردای آن روز اسرا را 
یكایک بیرون کرده، عده یی را کشتند و ما را بعد از شكنجة زیاد، برای توقیف به 
جاه های دیگر انتقال دادند. در جریان شكنجه، شخص سیدجمال و برادر ایشان، 
ما را شكنجه می دادند و  میرزا و شوهر همشیرة آن ها حضور می داشتند و مدام 

فحش و ناسزا می گفتند.« )2(
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باروخ اسپینوزا )1( که از فیلسوفان درجة اول اروپاست، 
هلند  پایتخت   )2( آمستردام  در   1632 سال  اواخر  در 
متولد شده است. پدر او و جدش از یهودیانی بودند که 
کاتولیک های  تعدیات  سبب  به  شانزدهم  سدة  پایان  در 
به پرتگال و  ابتدا  از آن کشور رخت بستند و  هسپانیه، 
سپس به هالند مهاجرت کردند. مادرش شش سال پس از 
زادن او، و پدرش در بیست و دوساله گِی او، درگذشتند 
و اسپینوزا تقریبًا تمام میراث پدر را به خواهر یگانة خود 

واگذار کرد.
بود؛  یهودیان  اختصاصی  مدرسة  در  تربیتش  و  تحصیل 
اما به آن اکتفا نكرده، ریاضیات و طبیعیات و فلسفه نیز 
آموخت و مخصوصًا با تعلیمات دکارت آشنا شد، چونان 
فكری بازداشت نتوانست به تعلیمات ظاهری و رسمی 
دین یهود مقید بماند و تعلیمات عیسوی را انتخاب نمود 
و اندك اندك رفت و آمدش به حوزة روحانِی یهود کم 

شد. 
چون در عالم تفلسف دارای نامی شده بود، علمای یهود 
برای این که شكی به عامة مردم وارد نیاید، به تهدید و 
قدرت، خواستند او را وادار کنند که به دین یهود تظاهر 
بیرون نرفت،  از دین اجدادی رسمًا  او هرچند  اما  کند؛ 
آن را متعهد هم نشد. بنابراین در بیست و چهار ساله گی، 

مرتد و از جامعة یهود اخراج شد. 
یافت.  نجات  ولی  برآمدند،  او  قتل  در صدد  مخالفانش 
آمستردام  از  و  شدند  حكومت  دامن  به  دست  پس 
تبعیدش کردند. به نقاط مختلف رفت و سرانجام در الهه 
3 پایتخت دوم هالند، اقامت گزید و یک سره به مطالعه 
شغل  ضمنًا  گردید.  مشغول  فلسفی  مسایل  در  تفكر  و 
برای  را  ذره بین  برای عینک و دوربین و  بلور  تراشیدن 
خود اختیار کرد و در این صنعت زبردست شد و از این 
شغل و تدریس خصوصی که برای طالباِن علم می کرد، 
در آمد مختصری داشت و زنده گانی محقر و ساده یی را 

می گذرانید.
 از یكی از خانه داران اتاقی اجاره و در آن زنده گی می کرد 
و معموالً چندین روز و هفته در اتاق می ماند و از خانه 
کار  از  خسته گی  رفع  برای  گاهی  فقط  نمی آمد؛  بیرون 
صاحب خانه  حجرة  به  وخواندن،  نوشتن  و  مطالعه  و 
متفرق  صحبت های  با  را  خود  دقیقه  چند  و  می رفت 

مشغول می کرد. 
شهرتش زیاد شد و دوستانی پیدا کرد و دانشمندان با او 
رفت و آمد نمودند و بزرگان خواستار دیدارش شدند. 
شهر  دانشگاه  در  تدریس  آلمان، شغل  حاکمان  از  یكی 
خود را به او پیشنهاد کرد، اما او نپذیرفت. می گفت: چون 
تدریس مرا از مطالعات خود باز می دارد و دیگر این که 
می شوم  مجبور  و  می کند  سلب  من  از  مرا  فكر  آزادی 
تعلیمات خود را تابع عقاید مردم زمانه نمایم، نمی توانم 

بپذیرم. بعضی از بزرگان دانش پرور خواستند برای او کار 
و پولی مهیا کنند، ولی عزت نفسش قبول نكرد. یكی از 
را در  اموال خود  نداشت، خواست  مریدانش که فرزند 
وصیت به او واگذار کند؛ ولی چون آن شخص برادری 
کند.  ارث محروم  از  را  او  نشد  اسپینوزا حاضر  داشت، 
سرانجام آن مرد قدردان به موجب وصیت، مبلغ پنج صد 
او  سالیانة  وظیفة  را  مال خود  از  هالندی  پول   4 فلورن 
مقرر داشت، ولی باروخ مبلغ فوق را یک جا نپذیرفت و 
دویست فلورن را رد کرد و گفت: سه صد فلورن برای 

مدد معاش من بس است. 
 

با این همه، توجه بزرگان نسبت به او مایة سوءظن سیاسی 
گردید، چنان که صاحب خانه بیمناك شد که مبادا دشمناِن 
اسپینوزا به خانة او آسیبی برسانند. حال آن که او می گفت 
آسوده باش که من ترس و هراسی ندارم و بی گناهی ام 
آشكار است. اگر غوغایی برخاست، مطمین باش که من 
از خانه بیرون خواهم آمد و از مردم استقبال خواهم کرد 
و مجال نخواهم داد که به خانة تو آسیبی برسانند. هرچند 
درویشانه  و  حكیمانه  یک سره  را  روزگار  دانشمند،  آن 
گذرانید؛ اما از دیر گاه بیمار و ظاهراً مسلول بود، مشغلة 
بسیار هم بر ناتوانِی او افزود و درآغاز سال 16۷۷ در سن 

چهل و چهار ساله گی راه جهان دیگر پیمود.
یكی  نوشت.  تصنیف  دو  خود،  زنده گی  در  اسپینوزا   
از  یكی  برای  که   5 دکارت  فلسفة  بیان  رسالة  باب  در 
شاگردان خود نوشته و دیگری کتابی به نام رسالة الهیات 
تورات  تفسیر  در  را  عقاید خود  آن  در  که  و سیاسیات 
 6 بود،  کرده  بیان  مردم  اجتماعی  زنده گانی  تربیت  و 
و  یهود  علمای  ظاهری  تعلیمات  با  کتاب چون  این  اما 
و  داشت  پیش  در  را  اعتراضاتی  نبود،  سازگار  نصاری 
همان  ولی  ننمود.  منتشر  اثری  دیگر  اسپینوزا  این رو  از 
را چاپ  او  نوشته های  دوستانش  یافت،  وفات  که  سال 
به  کردند. عمدة آن مقاالت، یكی رسالة کوچكی است 
کتابی  دیگری  و   ۷ است  ناتمام  که  عقل«  »بهبودی  نام 
به نام »سیاست« 8 که آن نیز بپایان نرسیده است و باز 
کتابی موسوم به »علم اخالق« 9 که حاوی اصول فلسفة 
دنیا  مشهور  کتاب های  از  و  اوست  آثار  مهم ترین  و  او 
می باشد. همة این کتاب ها به زبان التین نوشته شده، اما 
برای  یاد می کنیم که  فرانسه  به زبان  ما  را  نام های آن ها 

خواننده گان ما مفهوم باشد. 
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  کلیات 
چنان که در شرح حال اسپنوزا یاد کردیم، او از کسانی است 
که در اشتغال به فلسفه، به کلی از هرگونه آالیش و ریا و 
شهرت طلبی و منفعت خواهی و خودپرستی و دنیاداری 
را  است. حكمت  گرفته  به جد  را  فلسفه  و  بوده  مبری 
یگانه امری که قابل دل بسته گی باشد، انگاشته و زنده گی 
خویش را به درستی تابع اصول عقاید خود ساخته، در 
از  یكی  در  است. چنان که  داشته  راسخ  ایمان  عقاید  آن 
نامه ها می گوید: من نمی دانم فلسفة من، بهترین فلسفه ها 
هست یا نیست و اما خودم آن را حق می دانم و اطمینانم 
به درستی آن به همان اندازه است که شما اطمینان دارید 

که مجموع زوایای هر مثلث دو قایمه است. 
است  فلسفه هایی  بزرگ ترین  از  یكی  اسپینوزا،  حكمت 

که در دنیا به ظهور رسیده و زیبا این جاست که اسپینوزا 
بلكه می توان گفت  در حقیقت مبتكر آن فلسفه نیست، 
از زمان باستان تا امروز، گذشته از علمای قشری دینی و 
بعضی از فالسفة قدیم، همة حكما و دانشمندان با ذوق 
تا  و  به وجهی  ندانسته،  یا  دانسته  ملل  و  اقوام  همة  در 
اندازه یی دارای این تفكر و عقیده بوده اند، که آن نوعی 

از وحدت وجود است. 
شكی نیست که اسپینوزا هم از افالطون و پیروان او و 
اگوستین و معتقدان او و هم از حكمای اسالمی و هم 
کرده  حكمت  اخذ  مسلمانان  از  که  یهودی  حكمای  از 
اند )مانند موسی بن میمون( و هم از دانشمندان اروپایی 
قرون وسطی و عصر جدید و خصوصًا دکارت اقتباس 
بسیار کرده است. با این همه وحدت وجود به نحوی که 
او بیان کرده و موجه ساخته، چنان است که چاره نداریم 
جز این که فلسفة او را مستقل و بدیع بشماریم و در بیان 

آن، از شرح و بسط چیزی فرو نگذاریم. 
بسیاری از محققان، اسپینوزا را از حكمای کارتزین یعنی 
از پیروان دکارت خوانده اند و حتا الیبنیش آلمانی گفته 
از  که  است  دکارت  فلسفة  همان  اسپینوزا  فلسفة  است: 
حد اعتدال بیرون رفته است. ولی اگر منظور این باشد 
که اسپینوزا اصحاب اسكوالستیک را رها کرده و روش 
دکارت را برگزیده، یعنی اصول و مبانی او را مبنا قرار 
داده و حتا اصطالحات او را نیز اختیار کرده و مقوالت 
و  هیولی  و  گذاشته  کنار  را  پنج گانه  کلیات  و  گانه  ده 
صورت و صور و جنسیه و نوعیه و آن حدیث ها را ترك 
نموده و فقط ذات و صفات و عوارض را موضوع نظر 
ساخته و محسوسات را بی اعتبار دانسته و معقوالت را 
اساس قرار داده است نیز؛ باید تصدیق کرد که در فلسفة 
دکارت هم وحدت وجود نهفته و شروعی است که آن جا 
بنیان نهاده شده. چنان که مریدانش در پیروی از دکارت با 
همه استیحاشی که از وحدت وجود داشته است، عقایدی 
اظهار کرده که جز با وحدت وجود سازگار نمی شود و 
ندیده  را  دکارت  فلسفة  اسپینوزا  اگر  گفت  بتوان  شاید 
این  به  را  خود  بیان  الاقل  یا  نمی رفت  راه  این  به  بود، 
همان  اسپینوزا  فلسفة  این که  اما  نمی آورد.  در  صورت 
به  آن  در  کوچک  تصرفی  تنها  که  باشد  دکارت  فلسفة 
تمثیل  مقام  در  آری  کرد.  تصدیق  نمی توان  آمده  عمل 
می توان این گونه استنباط کرد، ولی وقتی به جایی رسیده 
اند که یک راه به راست و یک راه به چپ می رفته است 
و هر یک از آن ها یكی را برگزیده است و زود متوقف 
شده و بشعت علل دیگر پرداخته است ولی اسپینوزا تا 
نیز انصاف  پایان عمر در فلسفة اولی قدم زده است. و 
باید داد که اسپینوزا در فلسفة خویش خواه راست رفته 
باشد خواه کج، نتیجه یی که از مقدمات گرفته، سازگارتر 

است از نتیجه یی که دکارت گرفته است.
از نكته های توجه کردنی این است که دکارت مطالعات 
پیشة  یقین  به  وصول  و  علم  تحصیل  برای  را  فلسفی 

خود 
ساخته است؛ و اما به حكمت گراییدن اسپینوزا، یافتن راه 
سعادت برای خود و دیگران بود و از همین روست که 
مهم ترین تصنیف او با آن که جامع فلسفة اولی می باشد، 
است  سبب  همین  نیز  و  است  اخالق  علم  به  موسوم 
بیش تر  را  خویش  همت  دکارت،  برخالف  اسپینوزا  که 
به  و  نموده  عملی  حكمت  و  اولی  فلسفة  به  مصروف 

ریاضیات و طبیعیات کم تر پرداخته است. 
نزدیک  بسیار  دکارت  به  آن  در  اسپینوزا  که  اموری  از 
و  حكمت  در  جست وجو  و  مطالعه  چه گونه گی  است، 
مانند دکارت روش  نیز  او  یعنی  فلسفی است؛  استدالل 
ریاضی را پسندیده و در این راه از آن فیلسوف هم پیش 
افتاده است تا آن جا که در بعضی از مقاالت خود از جمله 
اوست،  اصلی  تصنیف  که  اخالق  علم  کتاب  همان  در 
بیان مطلب را هم به صورت مسایل ریاضی در آورده و 
مباحث الهی و اخالقی را مانند قضایای هندسة اقلیدسی 

عنوان کرده است. 
در آغاز موضوع بحث را تعریف می کند و برای آن برهان 
می آورد و نتیجه می گیرد و به نتایج جامعی می رسد و به 
همین جهت خواندن و فهمیدن کتاب او، دشوار است و 
باید  ناچار  به  نشوند،  آزرده  این که خواننده گان  برای  ما 
از  او را  پیروی اسلوب او صرف نظر کرده و مطالب  از 
سادة  بیان  به  آورده،  بیرون  اقلیدسی  قضایای  صورت 
متعارفی درآوریم. چنان که هرکس دیگر هم که خواسته 
همین  کند،  بیان  مبتدیان  برای  را  اسپینوزا  فلسفة  است 

روش را اختیار کرده است. 
در هر حال، این نكته محل توجه است که اکثر کسانی 
که در نظریة وحدت وجودی بوده اند، گفته های شان در 
این مبحث عارفانه و شاعرانه بوده است؛ ولی اسپینوزا با 
آن که صریحًا در مبحث وحدت وجودی است، فلسفه اش 
کاماًل استداللی است. هیچ امری را جز تعقل در تأسیس 
فلسفه دخیل نكرده است. هرچند او هم باالترین مرتبة 
اما وجدان و شهود او  علم را وجدان و شهود می داند، 
مانند پاسكال و عرفا کار دل نیست و فقط ناشی از عقل 
اما  اشراق،  حكمتش حكمت  دیگر؛  عبارت  به  و  است 

روشش روش مشاء است.
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نوشتۀ محمد علی فروغی(
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امیدوارم ارتش 350 هزار نفری...
پنجاه  و  ارتش حدود سه صد  یک  ما  می یابد،  پایان   
هزار نفری را در افغانستان تشكیل نموده باشیم و این 
نیروها مسوولیت های امنیتی تمام نقاط افغانستان را به 
را می پذیرم که در  این  اینكه  باشند، دوم  عهده گرفته 
پناهگاه های  پاکستان  افغانستان و  بین  مناطق سرحدی 
تروریستان موجود است و این منبع نگرانی ما می باشد. 
ما از حكومت و ارتش پاکستان می خواهیم، مبارزة شان 

را بر ضد تندروان در این مناطق شدت بخشند.«
دبیرکل ناتو در جواب به این سوال که آیا مخالفان به 
هدف مذاکرات صلح تماس هایی را با ناتو برقرار نموده 
این  در  که  نیست  ناتو  وظیفة  این  خیر  نه  گفت:  اند 

پروسه دخیل گردد؛ پروسة صلح باید از سوی افغان ها 
و به رهبری افغان ها به پیش رود. 

دبیرکل ناتو در مورد توانایی های شبكة القاعده گفت، 
رهبری این شبكه در این اواخر به اندازة  کافی صدمه 
را  جدی  تهدید  القاعده،  حامیان  هنوزهم  ولی  دیده، 

برای امنیت منطقه و جهان تشكیل می دهند.
او گفت، هدف ناتو برای افغانستان بعد از سال 2014 
این است که ارتش این کشور توانا گردد، حكومتداری 
خوب در آنجا ایجاد شود و مبارزه بر ضد فساد جدی تر 

شود.
اندرس فوگ راسموسن گفت، هدف مهم دیگر ما این 
است که حكومت افغانستان، خدمات اساسی را برای 

اتباعش مهیا سازد.

80 درصد نفوس افغانستان...
مصوونیت  احساس  شان  مربوط  والیت  و  خانه   

می کنند:
»پاسخ 9 درصد مردم این بود که مصوونیت افراد خراب 
است، 39 درصد گفتند که نه خوب است و نه بد، 52 
در پاسخ دادند که خوب است. بنابرین 91 درصد از 
اشخاص که از آن ها سوال شد می گفتند که مصوونیت 
این  یا خراب، فكر می کنم که  یا خوب است و  شان 
یک رقم قابل مالحظه است. این رقم آنچه را که قباًل 
گفته شده بود، انعكاس می دهد که هشتاد درصد نفوس 

افغانستان از امنیت و ثبات زیادتر برخورد دار استند.«

آقای کتز در بخشی از حرف هایش گفت که 20 درصد 
حمالت مخالفین مسلح در 80 درصد خاك افغانستان 

متمرکز است.
شورشیان  میزان حمالت  که  افزود  آیساف  سخنگوی 
در سه ماه اخیر سال جاری میالدی در مقایسه به زمان 

مشابه در سال گذشته 5 درصد کاهش یافته است.
مناطقی که مسوولیت های  و  وی می گوید، والیت ها 
است، شاهد  افغان سپرده شده  نیروهای  به  آن  امنیتی 

کمترین حمالت بوده اند.
در همین حال، سخنگوی نماینده ارشد ملكی ناتو از 
اعالم قریب الوقوع مرحلة چهارم واگذاری مسوولیت 

های امنیتی به نیرو های افغان خبر می دهد.

نیز  خبری  نشست  این  در  که  میدلی  دومینیک 
از  تازة  دور  که  گفت  آزادی  رادیو  به  داشت  حضور 
وسیله  به  آینده  ماه  در  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
»انتظار می  اعالم خواهد گردید:  رییس جمهور کرزی 
رود که مرحلة چهارم سپردن مسوولیت های امنیتی به 
نیروهای افغان به زودی، یعنی ممكن در ماه آینده از 
سوی رییس جمهور افغانستان اعالم شود. ما به مرحله 
مهم آن در اواسط سال 2013 خواهیم رسید و در آن 
روند  این  شامل  کشور  این  قلمرو  در صد  زمان صد 
خواهد شد و تحت پوشش تامین امنیت از سوی قوای 
یک  ظرف  آیساف  گرفت.  خواهد  قرار  افغان  امنیتی 
ادامه  پروسه  این  از  حمایت اش  به  دیگر  سال  ونیم 

می دهد.«
مرحلة  شامل  مناطق  کدام  که  نیست  روشن  حال  تا 
چهارم انتقال مسوولیت های امنیتی به نیرو های افغان 

خواهد شد.
با  دور  این  که  گفت  اخیراً  افغانستان  دفاع  وزارت 

مشكالت و چالش های به همراه خواهد بود.
روند واگذاری مسوولیت های امنیتی به قوای افغان در 

ماه سرطان پارسال آغاز گردید.
مقام های افغان قباًل گفته بودند که با تطبیق مرحلة سوم، 
مسوولیت تامین امنیت ۷5 درصد نفوس این کشور به 

عهده نیروهای امنیتی افغانستان گذاشته خواهد شد.

بازی گر اصلی گفت وگوهای...
 طالبان را فراهم سازند.

است  امیدوار  صلح  عالی  شورای   « افزود:  قاسم یار 
بتواند حمایت کشورهای همسایه به خصوص پاکستان 
را در زمینة فراهم سازی مذاکره با طالبان جلب کند و 
داده  خاتمه  افغان ها  میان  و  مسلمانان  میان  جنگ  به 

شود.«
هستند  معتقد  مجلس  نماینده گان  و  تحلیلگران  اما 
مذاکرة  و  گفت وگو  توانایی  و  صالحیت  طالبان  که 

مستقالنه با حكومت افغانستان را ندارند.
سید اسحاق گیالنی عضو مجلس نماینده گان می گوید، 
چون حكومت افغانستان و جامعه جهانی از پاکستان 
نا امید شدند؛ بنابراین برای مذاکره با طالبان پافشاری 

می کنند.
 او علت پافشاری حكومت برای مذاکره با طالبان را 
مستقل نشان دادن این گروه عنوان کرده گفت، حكومت 
افغانستان می خواهد طالبان را مستقل و برازنده تر جلو 
استقالل  گروه صاحب  یک  طالبان  که  بگوید  و  دهد 
هستند و می توانند به تنهایی وارد مذاکره با حكومت 

افغانستان شوند.
او افزود،همكاری پاکستان در مذاکرات صلح ضرورت 
اصلی است و باید بر این کشور فشار آورده شود تا 
کمک به طالبان را قطع کند، تا اینكه طالبان حاضر به 

گفت وگو شوند.
ایتالف  عضو  اوریا  فضل الرحمان  حال،  همین  در   
با وجود  افغانستان می گوید، شورای عالی صلح  ملی 
هیچ  اما  رسانیده،  مصرف  به  را  دالر  میلیون ها  این که   

دست آوردی نداشته است.
مجدد،  ادغام  برنامة  از  کرزی  هدف  اوریا،  گفتة  به 
مصالحه و مذاکره با طالبان، تنها حفظ قدرت و منافع 

شخصی اش می باشد.
با  مذاکره  صدد  در  کرزی  حكومت  کرد،  تاکید  او 
تمام قوت  با  بل  نیست؛  نظامی  اپوزیسیون سیاسی و 

تالش دارد تا جنگ در کشور ادامه یابد و او و تیمش 
بتوانند در بانک های سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاری 

کنند.
فعلی  شرایط  در  طالبان  سو  یک  از  کرد،  اضافه  وی 
از  و  نیستند  افغانستان  حكومت  با  مذاکره  به  حاضر 
نیز در صدد شعله ور نگهداشتن  پاکستان  طرف دیگر 
اما نقش جامعه جهانی در  افغانستان است،  جنگ در 

مذاکره بین االفغانی می تواند بسیار موثر باشد.
سیاسی  نظامی-  آگاه  کوهستانی  جاوید  همچنان 
کدام  طالبان  با  مذاکره  مورد  در  حكومت  می گوید، 
برنامة خاص ندارند، بل بیشتر برخوردهای حكومت 

کابل تبلیغاتی و رسانه یی است.
به گفتة این آگاه سیاسی، بحث مذاکره با طالبان به یک 
پروسة تبلیغاتی مبدل شده و هیچ نوع برنامه و گامی 

که بر مبنای منطق استوار باشد، برداشته نشده است.
او همچنان گفت، شماری از طالبان حاضر به گفت وگو 
کشور  غیرمسلح  سیاسی  اپوزیسیون  و  مجاهدین  با 
که  برنامه یی  افغانستان  حكومت  متاسفانه  اما  هستند؛ 

بتواند این پروسه را به نتیجه برساند، ندارد.
وی اضافه کرد، پافشارهای حكومت جنبة تبلیغاتی و 
که  گامی  نوع  هیچ  عملی  دید  از  و  داشته  مطبوعاتی 
بتواند اهداف این پروسه را دنبال کند، تاکنون برداشته 

نشده است.
جانب  از  همكاری  نوع  هیچ  سو  یک  از  او،  باور  به 
انجام  سفرهایی که  در  حتا  و  نمی شود  دیده  پاکستان 
شده نیز هیچ نوع چراغ سبزی از جانب اسالم آباد نشان 
نیز  افغانستان  حكومت  دیگر  طرف  از  و  نشده  داده 
عالقة چندانی نسبت شریک کردن پاکستان در پروسه 

مذاکره با طالبان ندارد.
کوهستانی تاکید کرد، حكومت افغانستان منتظر است 
ما  با  بگوید که  بیاید و  از آن طرف سرحد کسی  که 
زمان  تا  و  نیست  پذیر  امكان  این  اما  کنید،  مذاکره 
برگزاری انتخابات و سال 2014 بحث مذاکره به نتیجة 

نخواهد رسید.
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هشدار روسیه  از آیندة...
 یک نشست خبری  با خبرنگاران افغان گفته بود که 
افغانستان هنوز به ثبات کامل دست نیافته و نیروهای 
افغان در شرایط فعلی توان کنترول وضعیت امنیتی این 

کشور را ندارند.
معاون نخست وزیر روسیه در سخنرانی برای مجمع 
تا  دارد  پافشاری  که روسیه  این کشور گفت  پارلمان 
ناتو و دیگر کشور هایی که در افغانستان حضور ملكی 
و نظامی دارند باید ماموریت ثبات در افغانستان را تا 

پایان کار، ادامه دهند.
میانه  آسیای  در  روسیه  گفت:«  راگوزین  دیمیتری   
دارای منافع جدی است و به مساله افغانستان اهمیت 

زیاد قایل است.«
به گفتة او، برقراری ثبات در افغانستان تنها با روش 
های نظامی غیر ممكن است و اگر عملیات افغانستان 
در راستای ایجاد مبانی زندگی مدنی قرار نگیرد به نظر 
اکثر مقامات دولتی روسیه، شكی نیست که  حكومت 
افغانستان پس از خروج یا کاهش نیروهای نظامی ناتو، 

به سرنوشت حكومت داکتر نجیب اهلل روبرو شود.

کابل  در  امریكا  متحده  ایاالت  سفیر  کننگهام،  جیمز 
که  است  کرده  تایید  را  گروسمن  مارك  سخنان  این 
کشورش خط دیورند را به عنوان مرزی میان افغانستان 
افغانستان  به رسمیت می شناسد. حكومت  پاکستان  و 

این اظهارات را رد کرده است.
امریكا  متحده  ایاالت  ویژة  نماینده  گروسمن،  مارك 
شبكة  با  مصاحبه  در  پاکستان  و  افغانستان  امور  در 
تلویزیونی »یک« در کابل گفته بود که خط دیورند را 
به عنوان مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان به 

رسمیت می شناسد.
خط دیورند در سال 1893 میالدی در زمان حكمرانی 
بریتانوی  هند  با  معاهده یی  در  خان  عبدالرحمن  امیر 
تعیین شد. اما پس از تشكیل کشور مستقل پاکستان در 

سال 194۷ میالدی، حكومت آن زمان افغانستان این 
خط مرزی را به رسمیت نشناخت.

مقام  اظهارات  این  به  افغانستان  حكومت  مقام های 
خارجه  وزارت  اند.  داده  نشان  واکنش  امریكایی 
افغانستان هرچند نامی از مارك گروسمن نبرده است، 
اما در یک بیانیه خبری صرفًا به این موضوع پرداخته 
خارجه  وزارت  جمله یی  دو  خبری  بیانیه  در  است. 
افغانستان که به رسانه ها فرستاده شده، گفته شده است 
که "وضعیت خط دیورند مساله یی مهم تاریخی برای 

مردم افغانستان است".
بیانیه خبری افزوده  افغانستان در این  وزارت خارجه 
ابراز  هرگونه  افغانستان  حكومت  "بنابراین،  که  است 
نظر دیگران در مورد وضعیت حقوقی خط دیورند را 

بی ربط می داند و آن را رد می کند".
اما جیمز کننگهام، سفیر ایاالت متحده امریكا در کابل 
روز سه شنبه در سفری به والیت قندهار بر گفته های 

مارك گروسمن تاکید کرد.
وقتی از کننگهام در رابطه به سخنان گروسمن پرسیده 
شد، گفت: "در اظهارات سفیر )گروسمن( چیز نوی 
بسیاری  مانند  امریكا  متحده  ایاالت  نداشت.  وجود 
دیگر کشورها، مدت طوالنی می شود که این خط را 
به عنوان سرحد میان افغانستان و پاکستان به رسمیت 

شناخته است. این مساله جدیدی نیست".
بعد از سقوط طالبان در یازده سال گذشته هیچ مقام 
به  غربی  کشورهای  و  پاکستان  افغانستان،  رسمی 
صحبت  دیورند  مرزی  خط  مورد  در  صراحت  این 

گفته  افغانستان  تحلیلگران  برخی  هرچند  بود.  نكرده 
اند که یكی از اهداف پاکستان در حمایت از طالبان، 
افغانستان  سوی  از  دیورند  مرز  شناختن  رسمیت  به 

است.
گذشته  های  سال  در  دیورند  مرز  وضعیت  هرچند 
قرار  گفت وگو  مورد  پاکستان  و  افغانستان  جانب  از 
نگرفته است، اما منطقه مرزی میان دو کشور همواره 
محل بروز تنش بوده است. افغانستان مدعی است که 
پاکستانی ها از آن طرف خط دیورند بر این طرف خط 
دیورند راکت شلیک می کنند. برخی نمایندگان پارلمان 
افغانستان و کارشناسان قباًل گفته اند که ممكن است 
رسمیت  به  پراکنی ها،  راکت  این  از  پاکستان  هدف 

شناختن مرز دیورند باشد.

سفیر امریکا در کابل:

به رسمیت شناختن خط دیورند حرف نوی نیست

کــرزی:

برگزاری یك انتخابات عادالنه و شفاف 
وظیفة دولت است

است  گفته  کرزی  رییس جمهور 
یک  که  دارد  وظیفه  دولت  که 
در  را  عادالنه  و  شفاف  انتخابات 

وقت و زمان آن برگزار کند.
براساس خبرنامة ریاست جمهوری، 
جمعی  با  دیدار  در  کرزی  آقای 
پیرامون  دانشگاه ها  استادان 
آیندة  انتخابات  برگزاری 
کرده  مشورت  ریاست جمهوری 

است. 
به  رابطه  در  کرزی  رییس جمهور 
ریاست جمهوری  آینده  انتخابات 
و ثبات کشور اطمینان داده گفت 
یک  تا  است  دولت  وظیفة  که 

انتخابات شفاف وعادالنه را به وقت و زمان آن برگزار 
نماید.

و  دیدگاه ها  تا  خواست  دانشگاه ها  استادان  از  او 
پیشنهادهای  شان را در رابطه به برگزاری موفقانه و بهتر 

انتخابات بیان کنند.
شک  بدون  افغانستان  که  است  گفته  رییس جمهور 
و  است  در حرکت  ثبات  و  پیشرفت  آبادی،  به طرف 
خروج نیروهای بین المللی از کشور هیچ گونه تاثیر منفی 

را در قبال نخواهد داشت.
حامد کرزی تصریح کرد که بیرون شدن نیروهای خارجی 

از افغانستان نه تنها اینكه به ضرر کشور نمی باشد بلكه 
بر عكس، باعث ثبات این خاك می گردد.

جمهوری  حكومت  موقف  که  کرد  نشان  خاطر  او 
اسالمی افغانستان از سال ها بدینسو این بوده است که 
نیروهای خارجی از دهات و قصبات افغانستان خارج 
شده، در مراکز نظامی شان جابجا گردند و حاال آن ها در 

این رابطه حاضر به مذاکره می باشند.
مشورتی  جلسات  سلسلة  خبرنامه،  این  براساس 
بهتر  برگزاری  به  ارتباط  در  کرزی  رییس جمهور 

انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد.
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سخنگوی والی کندز:

دستگیری والی طالبان 
اوضاع را بهبود می بخشد

درگیری پولیس با طالبان در هرات

 ۱۲ کشته برجا گذاشت
نمایندة سازمان ملل درکابل:

از انتخابات شفاف حمايت می کنیم

          حلیمه حسینی 
و  لباس ها  به  که  دخترکي  حسرت  آلودِ  نگاه 
گودی های رنگارنِگ دکان ها خیره مانده بود، هنوز 
هم مقابِل چشمانم است و مادری که می خواست 
دنیا را به روی دخترك ببندد تا فرقی که میاِن او 
به  مادر  نكند.  مشاهده  را  است  دیگر  دختراِن  و 
لیالمی هایی که بر روی سرك انبار شده بود، نگاه 
می کرد و دخترك نگاهش لباس های نو را نشاني 
مي کرد... مادر دست دخترك را کشید و درحالي که 
او را با خود مي برد، گفت: »دخترم، می دانی که ما 
پوِل خریِد بوت و پیراهِن نو را نداریم؛ این ها را 

فقط پیسه دارها می توانند بخرند!« 
این روزها به هر طرف که بنگری، ازدحامِ حجم  ها 
و اندام هایی را می بینی که همه در نهایت فقر، به 
سرك ها و بازارها آمده اند تا برای عید خرید کنند. 
همه به نحوي مشغول تنظیف و تزییِن خانه هاي شان 
هستند و و شماري هم برای قربانی کردن، به دنبال 
گوسفند الغر و ارزان مي گردند. و خالصه این که 
آماده گي  مصروف  خود،  بضاعِت  قدر  به  هرکس 

براي عید است.
از  یكی  عنوان  به  قربان  عید  که  شک  بدون 
باید تجلیل شود و  اعیاد جهان اسالم  بزرگ ترین 
هر مسلمانی می خواهد این روز بزرگ را شاد باشد 
و شكوه انسانیت را به نظاره بنشیند. اما افسوس که 
شادِي میلیون ها زن و کودِك افغانستان با افزایش 
سرسام آور قیمت ها و افزایش فقر، بر آن ها حرام 

شده و غم و اندوه جایگزین آن شده است.
در گوشه یی از این شهر، ازدحام و هیجاِن کاالهای 
نو و عیدی و قربانی و کباب و شیرینی و میوه... 
است و در گوشه یی دیگر، خانه های سرد و خالی و 

دسترخوان های ساده و بدون رنگ ولعاب، تلخ ترین 
خاطره ها را در ذهِن کودکان حک می کند؛ کودکاني 
که هنوز نمی دانند چرا با پسر و دختِر همسایه تا 
این حد فرق دارند، چرا باید لباسی را بپوشند که 
از  که  خوشی  بوی  هیچ وقت  چرا  است،  پینه دار 
نیست،  آن ها  خانة  در  می آید  همسایه  آشپزخانة 
چروك های  می شود،  نزدیک  زمستان  وقتی  چرا 
نظر  به  پیرتر  و  می گردد  بیشتر  مادرش  صورت 
می رسد، چرا از خانة آن ها هیچ وقت صدای مهمان 
و بازی و خنده نمی آید، اما آن سوي دیوار در خانة 
همسایه همه چیز فرق دارد؛ بوها، رنگ ها، طعم ها، 

صورت ها و خنده ها!
عید قربان، فرصت بزرگی برای تجلیل از خاطره یی 
بزرگ است که آدمی از آن به خود فخر می کند. اما 
قربانی کردن فقط با سر بریدن گوسفندی، گاوی، 
شتری و ... می تواند همان چیزی باشد که خداوند 
از ابراهیم )ع( خواست؟ آیا عید قربان فقط برای 
به  و  کردن  حج  و  رفتن  مهمانی  و  کردن  خرید 
یک دیگر فخر فروختن و به رخ کشیدِن دارایی ها 
و تجمالت مان است و یا این که قربانی کردن در 
ریختِن  با خون  نه  و  بریدن  با سر  نه  قربان،  عید 
تنها، که با شكستن بِت »منیت«های درونی و عشق 
به دنیایی می تواند شكل بگیرد که ما را ناتوان از 
کرده  دیوارهایی  طرف  آن  به  داشتن  نیم نگاهی 
اغنیا،  و  فقرا  شهر،  پایین  و  شهر  باالی  که  است 
گرسنه گان و از سیری در حال خفه شدن ها را از 

هم جدا کرده است؟ 
آیا به راستی می توانیم در عید قربان، با قربانی کردِن 
خواست ها و عالیق و دل چسپی های مان، لبخند را 
و  شادي  انتظار  دیگر  که  بنشانیم  کساني  لبان  بر 

که فالکت  کرده اند  باور  و  ندارند  را  خوش بختي 
آن ها  سرنوشِت  از  بخشی  زیستن،  حقارت  در  و 

شده است؟
بودن  بردن و شاد  برای لذت  قربان، فرصتی  عید 
قیمت  کدام  به  را  لبخند  و  شادی  این  اما  است، 
برای  لبخند  خریدن  برای  آیا  آورده ایم؟  به دست 
کرده ایم  ضایع  را  دیگری  از  حقی  خود،  خانوادة 
ربودِن  و  دزدیدن  قیمت  به  را  لبخندها  این  و 
میوه،  آیا  کرده ایم؟  تأمین  دیگران  خوشی های 
شیرینی و کاالي نو و هر آن چه که نمادی از خوش 
زیستن و خوش بودن است را از راه حالل کسب 
کرده ایم؟ و اگر این گونه است، سهم چه کسانی 
را خداوند در میان آن ها قرار داده که باید به آنان 

واگذاریم؟
ببینیم آن طرِف دیوارهایی که به دور  پس خوب 
خود کشیده ایم، کدامین دست ها در انتظارِ ماست 
نثارشان  لبخند را  یاری شان رسانیم و شادی و  تا 

کنیم. 
قیمت ها روز به روز افزایش یافته اند و شهروندان 
بی کار و بی درآمد و یا کم درآمِد ما حتا براي تهیة 
حیرت  و  مشكل  دچار  خود  اولیة  ضرورت های 
شده اند، عید قربان هم اکنون با غِم تهیة سوخت 
زمستان به استقبال آنان آمده است و کودکاِن آن ها 
اما  مي خواهند،  نو  کاالي  شما  کودکاِن  چون  نیز 
از دستاِن خالي و نفِس سوخته چه چیزي ساخته 

است جز آه و حسرت؟
اما شاید این عید، تو برانگیخته شده ای که دیواری 
هموطِن  خالِي  و  سرد  دستان  و  بریزانی  فرو  را 
خوشی های  و  بفشاری  گرمی  به  را  دردمندت 

عیدت را با کودکاِن او قسمت کنی! 

براساس یک گزارش، ارتش آلمان در دستگیری یک فرمانده ارشد طالبان 
در شمال کشور شرکت داشته است. این فرمانده طالبان، مسوول چندین 
حمله تروریستی به شمول حمله بر نیروهای ویژه کوماندویی آلمان )کا 

اس کا( شمرده می شود.
مال  شده  بازداشت  فرد  که  است  داده  گزارش  »بیلد«  آلمانی  روزنامه 
عبدالرحمان نام دارد و والی نام نهاد طالبان در والیت کندز بوده است. 

مقام های افغانستان نیز بازداشت این فرمانده طالبان را تایید کرده اند.
گفته  »بیلد«  به روزنامه  آلمان  ارتش  فرماندهی عملیاتی  یک سخنگوی 
است عملیاتی که موجب دستگیری این رهبر طالبان شده است، توسط 
به  دیگر،  نیروهای  واز حمایت  بود  راه اندازی شده  افغانستان  نیروهای 

شمول نیروهای آلمانی برخوردار بود.
روزنامه »بیلد« نوشته است که نیروهای ویژه کماندویی ارتش فدرال آلمان 
)کا اس کا( و نیروهای ویژه افغانستان، شام روز جمعه مال عبدالرحمان 
و یک تن دیگر را در منطقه غندی کلی والیت کندز دستگیر کرده اند. 

مقامهای والیت کندز نیز بازداشت این فرمانده طالبان را تایید کردند.
عنایت اهلل خلیق، سخنگوی والی کندز به دویچه وله گفت که عبدالرحمان 
یكی از فرماندهان مطرح طالبان در ساحه بود و نفوذ بیشتری داشت و 

بازداشت او، بر وضعیت امنیتی کندز تاثیر مثبت به جا می گذارد.
  مسوولیت کمین گیری طالبان

هردو شخص دستگیر شده به کابل، پایتخت افغانستان انتقال داده شده 
اند تا به مقام های افغانستان سپرده شوند. ناحیه غندی کلی در ولسوالی 
چهار دره است، جایی که در سال 2010 سربازان آلمانی در یک کمین 
کمین  این  را مسوول  عبدالرحمان  مال  آلمان  فدرال  ارتش  افتادند.  گیر 
خوانده بود. او همچنان در ماه سپتمبر سال 2009 نزدیک به کندز دو 
تانكر را به گروگان گرفته بود که توسط دگروال کالین آلمانی بمباران 
شدند. در این حمله هوایی بیش از 100 تن جان های شان را از دست 

دادند.
به گزارش روزنامه »بیلد«، دستگیری مال عبدالرحمان که پنهان نگه داشته 
شده بود، نخستین عملیات موفق نیروهای کماندویی ارتش فدرال آلمان 
)کا اس کا( در ماه روان نیست. پیش از آن نیز در 12 اکتوبر یک رهبر 
طالبان توسط سربازان نخبه آلمان در والیت بغالن دستگیر شده بود. او 
مال حسن نام داشت و معاون فرمانده قاری نعیم بود که در ماه جون سال 
2011 یک تانک آلمانی را منفجر ساخته بود. بر اثر این حمله تروریستی 

یک سرباز آلمانی کشته و پنج دیگر به شدت زخمی گردیده بودند.
مجوز عملیات نظامی سربازان آلمانی در افغانستان در ماه جنوری انقضا 
می یابد و پارلمان این کشور در مورد تمدید ماموریت تصمیم می گیرد. 
در حال حاضر در افغانستان و در چهار راه اکماالتی با ازبكستان حدود 

4500 سرباز آلمانی داخل عملیات می باشند.

درگیری  جریان  در  که  است  گفته  هرات  والی  سخنگوی 
نیروهای امنیتی و طالبان، یک مقام پولیس و نه مامور امنیتی 

کشته شده اند.
محیی الدین نوری روز سه شنبه گفت که این درگیری شامگاه 

روز دوشنبه در منطقه اوبه در شرق شهر هرات روی داد.
بین چشت  »مخالفان مسلح دولت مسیر  افزود:  نوری  آقای 
و اوبه را قطع کرده بودند، مردم را از موتر پیاده می کردند و 
با  چهار موتر یک موسسه کمک رسانی والیت غور را هم 

خود برده بودند.«
او به بی بی سی گفت زمانی که نیروهای امنیتی برای گشودن 

راه وارد عمل شدند، شورشیان با آنها درگیر شدند.
فرمانده  درگیری  این  در  که  افزود  هرات  والی  سخنگوی 
کشته  ارتش  سرباز  پنج  و  پولیس  مامور  چهار  اوبه،  پولیس 

شدند.
گروه  خودخوانده  ولسوال  که  گفت  همچنین  نوری  آقای 
هم  منطقه  این  در  گروه  این  نظامی  فرمانده  یک  و  طالبان 

کشته شده اند.
ظن  به  هم  دیگر  تن   25 هرات،  والی  سخنگوی  گفته  به 
داشتن ارتباط یا همكاری با گروه طالبان در پی این درگیری 

بازداشت شده و بازجویی از آنها ادامه دارد.
هر چند هرات از والیت های نسبتا آرام افغانستان شمرده می 
شود اما برخی از مناطق آن هر از گاهی شاهد خشونت هایی 

از این دست بوده است.
به  خارجی  نیروهای  از  امنیتی  مسئولیت  واگذاری  برنامه 

نیروهای داخلی در این والیت به اجرا گذاشته است.

عـــید قربان؛
شکسـتِ دیوارها و تقسیم شادي ها

www.mandegardaily.com

یان کوبیش نماینده ویژة سازمان ملل متحد 
در افغانستان، روز گذشته در اولین سفرش 
به والیت بامیان در یک نشست خبری گفت 
که سازمان ملل، از برگزاری انتخابات شفاف 

در افغانستان حمایت می کند.
افغانستان  در  شفاف  انتخابات  افزود:"  او 
ملل  سازمان  اولویت های  باالی  سطح  در 
قرار دارد و ما پیشنهادهای مردم و مقامات 
افغانستان را می پذیریم تا انتخابات به خوبی 

برگزار شود".
و  رییس جمهور  از  کوبیش  آقای 
پارلمان افغانستان خواست تا برای 
انتخابات شفاف در سال  برگزاری 

2014، عاقالنه تصمیم بگیرند.
از  شماری  که  است  درحالی  این 
به  نسبت  دولت،  منتقد  نهادهای 
 2014 سال  در  انتخابات  برگزاری 

نگرانی شان را ابراز کرده اند.
آقای  موافقت  عدم  آنان،  گفته  به 
کرزی با حضور دو ناظر خارجی در 
کمیسیون مستقل انتخابات، نشانگر 
این است که ممكن، رییس جمهور 
بخواهد دست به تقلبات گسترده یی 

در این زمینه بزند.
کرد  تاکید  کوبیش  حال  این  با 
برگزاری  از  بعد  ملل،  سازمان  که 
انتخابات 2014 و خروج نیروهای 
نیز  افغانستان  از  بین المللی  نظامی 
همه  بصورت  کشور  این  مردم  از 

جانبه حمایت خواهد کرد.
انتخابات  دور  سومین  است  قرار 
افغانستان،  ریاست جمهوری 
همزمان با خروج نیروهای ناتو از 
میالدی  در سال 2014  این کشور 

برگزار شود.

پیشتر شماری از احزاب سیاسی و نهادهای 
بستة  بار  اولین  برای  افغانستان  مدنی 
پیشنهادیی را با 15 فصل و 55 ماده در مورد 
انتخابات ریاست جمهوری ارایه کردند که به 
گفته آنان اجرای آن زمینه را برای برگزاری 

انتخابات شفاف فراهم می کند.
آنان از حكومت، نهادهای قانون گذار و سایر 
شخصیت های حقیقی و حقوقی خواستند تا 

برای عملی شدن این بسته تالش کنند.

نشست سه جانبة ایران، 
افغانستان و پاکستان در تهران 

برگزار می شود
اجالس سه جانبه ایران ، پاکستان و افغانستان در حوزة مواد مخدر 

6 نومبر در تهران بر گزار می شود.
 بر اساس گزارش ها، موضوع این اجالس سه جانبه ابتكار درباره 
مبارزه با مواد مخدر است . این اجالس دو روزه خواهد بود و این 

ششمین اجالس ابتكار در حوزه مواد مخدر است. 
در   )UNODC( ملل  سازمان  جرم  و  مخدر  مواد  با  مقابله  دفتر 
سال 200۷ در قالب میثاق پاریس، یک رویكرد منطقه یی را با هدف 
تنظیم و  افغانستان  تولید مواد مخدر  با مساله کشت و  مقابله  کلی 

ارایه کرد.
 ابتكار سه جانبه، نوعی همكاری منطقه یی است که توسط کشورهای 
ایران، افغانستان و پاکستان و با مشارکت دفتر UNODC به منظور 
با مواد مخدر  ارتقاء سطح همكاری های منطقه یی در زمینه مبارزه 
از طریق تشكیل نشست های مشترك در سطوح وزرا و کارشناسان 

ارشد برگزار می شود.
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هزار و چهارصد محل در افغانستان به عنوان مناطقی 
که معادن و منابع طبیعی افغانستان را در سینه پنهان 

دارند نشانی شده اند.
دولت افغانستان تاکنون حدود 200 قرارداد را برای 
استخراج این منابع با شرکت های داخلی و خارجی 

امضا کرده است.
از  را  آنها  منابع،  این  استخراج  امیدوارند  افغانها 
کمک های خارجی بی نیاز کرده و راه این کشور را به 
سوی توسعه پایدار باز کند. اما نا امنی، فساد اداری 
که  است  چالش هایی  متخصص،  نیروی  کمبود  و 

رسیدن به این امیدها را دشوار می کند.
 2014 سال  اواخر  تا  است  قرار  خارجی  نیروهای 
اولیه  بررسی های  کنند و  را ترك  افغانستان  میالدی 
از  خارجی  نیروهای  خروج  با  که  می دهد  نشان 

نكند  سقوط  اگر  افغانستان  رشد  روند  افغانستان، 
دست کم با رکود مواجه خواهد شد.

منابع عظیم  به  اتكا  با  دارد،  افغانستان تالش  دولت 
طبیعی این کشور، از یک طرف تاثیر اقتصادی عدم 
حضور نیروهای خارجی بر افغانستان را کم کند، و 
از سوی دیگر با ایجاد اشتغال درآمد مردم و در کل 

درآمد دولت و کشور را افزایش دهد.
سال  تا  که  است  کرده  بینی  پیش  افغانستان  دولت 
2016 درآمد افغانستان از محل استخراج معادن، به 
سال  تا  رقم  این  و  رسید.  خواهد  دالر  میلیارد   1.5
2024 به براساس برنامه دولت افغانستان باید به 4 

میلیارد دالر برسد.
سال  پایان  تا  که  است  امیدوار  همچنین  افغانستان 
2024 که آنرا پایان دهه تحول می خواند، بتواند 500 

افزایش  به ترتیب در کنار  ایجاد کند. و  هزار شغل 
درآمد داخلی، خود را از مشكل بیكاری نیز نجات 

دهد.
مس  استخراج  مقدماتی  کارهای  حاضر  حال  در 
عینک که دومین معدن بزرگ مس در جهان است، 
آغاز شده و قرارداد استخراج معدن آهن حاجی گک 

نیز نهایی شده است.
پیش بینی شده معدن عینک، 15 میلیون تن مس دارد 

و معدن حاجی گک 4 میلیارد تن آهن.
و  نهایی شده  نیز  آمو  نفت حوزه  استخراج  قرارداد 
در  گاز  و  نفت  بیشتر  ذخایر  یافتن  برای  جستجو 

شمال افغانستان نیز آغاز شده است.
است.  لیتیم  عظیم  ذخایر  دارای  همچنین  افغانستان 
ماده یی که در تكنولوژی جدید، بسیار حیاتی است.
افغانها سالهای سال را در حسرت بهره برداری از این 
منابع سپری کرده اند. شماری از افغانها معتقدند که 
علت جنگ های پیهم و حضور کشورهای قدرتمند 
همین  به  قدرتها  این  داشتن  چشم  درکشور،  جهان 
منابع عظیم و گرانبها است. در باور افغانهای عادی، 
ثروت پنهان افغانستان به مراتب بیشتر از آن چیزی 

است که از سوی منابع رسمی اعالم می شود.
اما آنچه در حال حاضر افغانها شاهد آن هستند، عدم 
دسترسی به این منابع و فقری است که سالها دامن 

گیر مردمان این کشور بوده است.
دست  خود  پنهان  های  گنج  به  سرانجام  افغانها  آیا 
خواهند یافت؟ آیا این گنج های پنهان سرانجام از دل 
خاك بیرون خواهند شد و زندگی افغانها را متحول 

خواهد کرد؟

افغان ها به گنج های پنهاِن خود 
خواهند رسید

فیفــا:
غیرحاضرِی نماینده گان کارکرد مجلس را کند 

ساخته است

بنیاد انتخابات آزاد و عادالنة افغانستان )فیفا( گزارشش را 
از فعالیت ها و کارکردهای شش ماهة مجلس نماینده گان 

ارایه کرد.
بر اساس این گزارش، عدم حضور و یا کم رنگ بودن 
شرکت نماینده گان در جلسات، یكی از عوامل عمده یی 
مستقیم  تاثیر  پارلمان  فعالیت های  کیفیت  بر  که  است 

گذاشته است.
فیفا، روز سه شنبه طی  اجرایی  جانداد سپین غر رییس 
نشستی که پیرامون این موضوع برگزار شده بود گفت: 
مجلس  کارکردهای  مورد  در  گزارش  تهیه  از  هدف 
آگاهی  و  درك  بتوانند  مردم  که  است  این  نماینده گان 

دقیقی از فعالیت نماینده گان داشته باشند.
آقای سپین غر تصریح کرد: »هدف نهایی ما این است که 
بتوانیم ارتباط خوبی بین نماینده گان در مجلس و مردم 

برقرار نماییم و در این میان مردم بتوانند از عملكردهای 
وکالی شان در پارلمان آگاه شوند.«

به عقیده رییس اجرایی فیفا، عدم حضور وکالی مردم 
در جلسات پارلمان، یكی از مشكالت عمده در شورای 
ملی افغانستان بوده که فعالیت و کارکردهای آنان را با 

کندی روبرو ساخته است.
او گفت: کم رنگ بودن حضور نماینده گان در مجلس، 

پروسه قانون گذاری را مختل ساخته است.
تصویب  قانون،   11 تعدیل  سپین غر،  آقای  گفته  به 
معاهدات و توافق نامه های ملی و بین المللی، نظارت بر 
عملكرد حكومت، استجواب 9 وزیر و همچنان استیضاح 
2 وزیر از کارکردهای مثبت مجلس نماینده گان در طول 

شش ماه گذشته بوده است.
در  نماینده گان  فعال  حضور  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
نهادهای مدنی  برنامه های  اشتراك در  جلسات مجلس، 
جمله  از  وکال،  به  مدنی  نهادهای  و  مردم  دسترسی  و 

خواسته های فیفا از مجلس نماینده گان می باشد.
مردم  بارها  که  می گردد  مطرح  حالی  در  ها  گفته  این 
شان  نماینده گان  رنگ  کم  از حضور  مدنی  نهادهای  و 
انگاری  سهل  به  را  آنان  و  داشته  شكایت  پارلمان،  در 
به  به جای رسیدگی  امور شخصی شان  به  پرداختن  و 

مشكالت مردم متهم می کنند.
نماینده گان  از  نفر  به 150  نزدیک  این روزها، سفر  در 
مجلسین شورای ملی، از موضوعاتی به شمار می رود که 
باعث منحل شدن جلسات پارلمان گردیده و اعتراضاتی 

را به همراه داشته است.

هشدار روسیه  از آیندة 
افغانستان

شان  اظهارات  ترین  تازه  در  روسی  مقام های  از  شماری 
گفته اند که در صورت عدم توجه به وضعیت افغانستان، 
ممكن پس از سال 2014 در افغانستان شرایطی مانند پس 

از دوره حكومت داکتر نجیب اهلل به وجود بیاید.
دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه در این مورد 
گفته است که کشورش، سخت نگران وضعیت افغانستان 

در آینده است.
پیشتر گروه بین المللی بحران نیز در گزارشی گفته بود که 
افغانستان  به شرایط موجود، ممكن است دولت  توجه  با 
پس از سال 2014 سقوط کند و جنگ های داخلی در این 

کشور در گیرد.
به گزارش بخدی، معاون وزارت خارجه روسیه نیز می گوید 
که اگر عملیات نظامی ناتو در افغانستان جای خود را به 
نكند،  عوض  مردم  زنده گی  تقویت  و  مدنی  فعالیت های 
سرنوشت  به  افغانستان،  در   2014 سال  از  پس  حكومت 

حكومت داکتر نجیب اهلل روبرو خواهد شد.
این در حالیست که آقای راگوزین تنها مقام روسی نیست 
که در این مورد نگران است؛ بلكه چندین تن از مقامات 
آینده حكومت و مردم  به  اخیر نسبت  ماه های  روسی در 

افغانستان ابراز نگرانی می کنند.
رییس جمهور  ویژه  نماینده  کابلوف  ضمیر  پیش  چندی 
روسیه در امور افغانستان نیز در...           ادامه صفحه 6

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 نزدیكی 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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اعالن 
داوطلــبي
فرماندهي امنیه 

واليت پنجشیر در 
سال 1392 هجري 
شمسي، 39 قلم 

مواد اعاشه وي و 
محروقاتي مورد 

ضرورت خويش را به 
مناقصه مي گذارد.

 اشخاص و 
موسساتي كه 

خواهش اخذ اين قرار 
داد را داشته باشند، 
درخواست خود را 
به مديريت تهیه و 
تداركات اين واليت 
سپرده و خودشان 
28 روز بعد از نشر 

اعالن مراجعه نمايند. 
شرط   نامه را مالحظه 

كرده تضمین اخذ 
مي گردد.


