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در دنيا دو نيرو وجود دارد: شمشير و سياست؛ اما بيشتر وقت ها 
شمشير مغلوب سياست شده است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دعـوت نامه های کـرزی 
به حکمتیار

انتخابات  برگزاری  زمان  اعالم  اروپا،  اتحادیۀ 
مقام های  مسووليت  رفع  نشاندهندۀ  را  ریاست جمهوری 

افغانستان مطابق قانون اساسی افغانستان خواند.
اتحادیۀ  هيات  ریيس  و  ویژه  نماینده  یوشاکس  ویگاداس 
اروپا، در بيانيه یی برای فرماندهان و کارکنان دانشگاه نظامی 

افغانستان در کابل، ابراز داشت.
کميسيون مستقل انتخابات...          ادامه صفحه 6

نيروهای آیساف می گویند که حمالت تخریبی طالبان به مناطق 
آن ها  که  می دهد  نشان  مساله  این  و  شده  محدود  دست  دور 

نسبت به سال گذشته تضعيف شده اند.
به  کابل  در  گذشته  روز  آیساف  سخنگوی  کتز  گونتر  جنرال 
به زمان  مقایسه  ميزان حمالت طالبان در  خبرنگاران گفت که 

مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.
او افزود: براساس ارقام تازه حمالت دشمن در سراسر کشور 
کاهش یافته و به خصوص اگر به حمالت سال قبل مقایسه کنيم 
معلوم می شود که مبارزۀ ما کامياب است. ارزیابی ما این است 

که طالبان ضعيف تر شده می روند. 
آقای کتز در بخش از حرف هایش یک بار دیگر تاکيد کرد که 
نيروهای افغان از قابليت و توانایی...    ادامه صفحه 6

پارلمان افغانستان از حکومت کشور خواست با گروه هایی 
که به کشتار مردم ادامه می دهند، با قاطعيت برخورد کند. 
ریيس مجلس نمایندگان از حکومت انتقاد کرد و گفت که 

قاتالن نمایند ه گان هنوز بازداشت و محاکمه نشده اند.
روز  نماینده گان  مجلس  ریيس  ابراهيمی،  عبدالرووف 
از  تن  شش  شهادت  سالروز  پنجمين  مراسم  در  دوشنبه 
نماینده گان در والیت بغالن، گفت: »نهایت دردناک است 
که هفده وکيل و سناتور به شهادت رسانيده می شوند ولی 
قاتل هيچ کدام شان دستگير و مجازات نمی گردد. ما خواهان 

کيفر برای هر یک از عامالن این جنایات هستيم«.
در روز پانزدهم عقرب سال 1386 هياتی مرکب از شش 
عضو کميسيون اقتصادی مجلس نماینده گان به بغالن رفت 
تا مشکالت فابریکۀ قند را از نزدیک بررسی کند، اما آن ها 

طی یک حملۀ مرموز، جان های خود را از دست دادند.
در آن حمله انتحاری سيد مصطفی کاظمی، ریيس کميسيون 

اقتصادی مجلس نماینده گان همراه با پنج نمایندۀ دیگر به 
شهادت رسيدند. 

در این حمله بيش از صد تن از دانش آموزانی که برای 
و  کشته  نيز  بودند  کشيده  صف  نماینده گان  از  استقبال 
آن  در  که  بود  حادثه  یی  ترین  خونين  این  شدند.  زخمی 

بيشترین نمایندۀ پارلمان به قتل رسيدند.
افغانستان گفت  نماینده گان  این مراسم ریيس مجلس  در 
افغانستان  نماینده گان مردم  قاتل  باید سزای  که حکومت 
خویش  دولتی  مسوولين  از  افغانستان  »ملت  بدهد:  را 
می خواهند تا در جریان معرکه...            ادامه صفحه 6
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افغانستان و اعالن  اساسی  قانون  براساس  انتخابات  اگر 
مردم  اکثریت  شود،  برگزار  انتخابات  مستقل  کميسيون 
انتخابات است،  از حق قانونی شان که همانا شرکت در 

محروم خواهند شد.
با  سياسی  جریان های  و  مجلس  نماینده گان  از  شماري 

اظهار این موضوع مي گویند، اگر انتخابات 
ما  شود،  برگزار   1393 سال  حمل   16 در 
و  عادالنه  سراسري،  انتخابات  یک  شاهد 

همگانی  نخواهيم بود.
انتخابات  مستقل  کميسيون  آنان،  باور  به 
مردم  مشارکت  اصل  گرفتن  نظر  در  بدون 
را  انتخابات  برگزاري  تاریخ  انتخابات،  در 

اعالم کرده است.
نور محمد نور سخنگوی کميسيون مستقل 
برگزاری  تاریخ  که  می گوید   انتخابات 
انتخابات مطابق به قانون اساسی افغانستان 
رابطه  این  در  اساسی  قانون   61 مادۀ  و  گردیده  تعيين 
وضاحت دارد که ماموریت ریيس جمهور به تاریخ اول 
جوزای سال پنجم به پایان می رسد و در این رابطه قانون 
اساسی مشخص ساخته که کميسيون مستقل انتخابات در 
جریان 30 تا 60 روز باید انتخابات ریاست جمهوری را 
برگزار کند، بنابراین برنامه یی  که...        ادامه صفحه 6

صفحه 6



جماعت  پيشيِن  رهبر  حسين احمد  قاضی 
نامه های  به  پاسخ  در  پاکستان  اسالمی 
و  مقام ها  برخی  از  که  کرزی  ریيس جمهور 
در  که  کرده  دعوت  پاکستانی  شخصيت های 
آوردِن صلْح افغانستان را کمک کنند، نوشته 
است که او با تمام گروه های سياسی و نظامی 
امر  در  رابطه  این  از  می تواند  و  دارد  رابطه 
یاري  را  افغانستان  دولت  صلح،  برقراری 
که  شد  آغاز  زمانی  نامه نگاری  این  رساند. 
پِی  در  فجيعی  صورت  به  پاکستانی  طالباِن 
اجتماعی  فعال  یک  یوسف زی  ماللی  قتل 
طالبان  برآمدند.  کشور  این  سوات  منطقۀ  در 
پاکستانی موفق شدند این دختر چهارده ساله 
منطقۀ  این  در  دختران  آموزش  برای  که  را 
هدف  می کرد،  فعاليت  پاکستان  افتادۀ  عقب 

گلوله قرار دهند و زخمی کنند. 
به دنباِل مجروح شدِن ماللی یوسف زی، آقای 
کرزی تعدادی نامه به آدرس مقام های دولتی و 
برخی شخصيت های سياسی پاکستان فرستاد 
را  افغانستان  دولت  که  خواست  آن ها  از  و 
برای ایجاد صلح در کشور کمک کنند. ماللی 
در حال حاضر در شفاخانه یي در بریتانيا تحت 
مراقبت های پزشکی قرار دارد و گفته می شود 
که وضِع او رو به بهبودی گذاشته است. ولی 
آن چه را که طالبان با این دختر معصوم انجام 
دادند، هرگز تاریخ فراموش کرده نمی تواند. 

تشویق  جرمِ  به  را  ماللی  پاکستانی  طالبان 
همان  بستند؛  گلوله  به  آموزش،  به  دختران 
بر  روز  هر  دیگرشان  همکاراِن  که  را  کاری 
سِر مردم افغانستان می آورند. مردم افغانستان 
شاهد اند که در طول ده سال گذشته، طالبان 
چندین مکتب را به آتش کشيدند، به روی چه 
پاشيدند،  تيزاب  دختر  دانش آموزاِن  از  تعداد 
از  تعداد  چه  و  بریدند  سر  را  معلم  چند 
طالبان  کردند.  مسموم  را  دیگر  دانش آموزاِن 
نشان دادند که از قسی القلب ترین جنایت کاراِن 
تاریخ هم چيزی کم ندارند و برای رسيدن به 
هيچ  از  دست  سياسی شان  مقاصد  و  اهداف 

جنایتی برنمی دارند.
پاکستانی  رهبران  از  حالی  در  کرزی  آقای 
می خواهد که جلو طالبان را بگيرند، که خودِ 
مشوقان  از  موارد  بسياری  در  رهبران  این 
قاضی  بوده اند.  افغانستان  جنگ  در  طالبان 
و  اسالم  برای  می خواهد  اگر  حسين احمد 
ارایۀ  از  پيش  دهد،  انجام  کاری  مسلمانان 
توصيه های آن چنانی به دولت افغانستان، باید 
امور  را در  نظاميان کشورش  جلو مداخالت 

داخلی افغانستان بگيرد. اگر این ریيس پيشين 
جماعت اسالمی پاکستان به صالح مردم فکر 
دهد  اجازه  نباید  را  طالبان کشورش  می کند، 

که ماللی را به گلوله ببندند. 
کرزی  آقای  به  حالی  در  قاضی حسين احمد 
شرکت  با  را  جرگه یی  برگزاری  پيشنهاد 
حکمتيار  گلبدین  اسالمی  حزب  و  طالبان 
پایگاه های آموزشی طالبان  می دهد، که عماًل 
در آن سوی مرز به آموزش نيروهای تازه نفس 
می پردازند.  افغانستان  مردم  کشتِن  برای 
در  پاکستان  اسالمی  جماعت  پيشين  رهبر 
حزب  و  طالبان  با  نزدیک  روابط  از  حالی 
اسالمی صحبت می کند که این گروه ها بدون 
در  جنگ  به  حقوقی،  و  شرعی  مجوز  هيچ 
حسين احمد  قاضی  می دهند.  ادامه  افغانستان 
در حالی می خواهد که به ميانجی ميان دولت 
و مخالفان مسلِح آن تبدیل شود، که کشورش 
ما  از شرق و جنوب کشورِ  هر روز مناطقی 
را هدف راکت پرانی و حمالت توپ خانه یی 

قرار می دهد. 
نظاميان  و  مقام ها  از  قاضی حسين احمد  چرا 
در  نيابتی  جنگ  به  که  نمی خواهد  کشورش 
پاسخ  دیگر،  از سوی  دهند؟  پایان  افغانستان 
ميانجی گری  این  به  اسالمی  و حزب  طالبان 

چيست؟ 
شاید قاضی حسين احمد بخواهد که ساختار 
دولتی افغانستان دگرگون شود و قانون اساسی 
کشور یا فسخ شود و یا به قانوِن دیگری که 
مطابق با روحيه و برداشت های طالبانی باشد، 
صورت  به  طالبان  گروه  چون  کند.  تغيير 
روند  به  نسبت  را  خود  مواضع  مشخص، 
سياسی جدیِد کشور بيان کرده و گفته است 
که در موجودیت قانون اساسی و نظام فعلی، 
با  به هيچ گونه گفت وگو و مذاکره یی  حاضر 

هيچ یک از طرف های درگير نيست. 
به این ترتيب، قاضی حسين احمد می خواهد 
صورت  را  ميانجی گری  این  بهایی  چه  به 

دهد؟ 
مردم افغانستان در بيش از دو دهه، با این گونه 
پاکستان  رهبران  دل سوزی های  و  توصيه ها 
این  هستند.  آشنا  به خوبی  خود  به  نسبت 
تازه  مجاهدین  که  سال هایي  در  دل سوزی ها 
قدرت سياسی را در کشور به دست گرفته بودند 
و تالش داشتند که نظامی سياسی و عادالنه 
با جنگ های  ناگهان  را در کشور پی بریزند، 
وحشت ناکی در کشور به وسيلۀ گروه هایي که 
پاکستانی فرمان  نهادهای  از برخی رهبران و 

می گرفتند، صورت عملی به خود گرفت. آن 
پيش  پا  او  امثاِل  و  قاضی حسين احمد  زمان 
و  کابل  در  خون ریزی ها  جلِو  که  نگذاشتند 
برخی شهرها را بگيرند و برعکس، گروه های 
یاغی را تشویق  کردند که برای به دست آوردن 
»حق«شان با دولت مجاهدین بجنگند. آیا آن 
زمان بهتر نبود که رهبران پاکستانی از مداخله 
ما دست برمی داشتند و مردم  در امور کشورِ 
افغانستان را که تازه استقالل و آزادی سياسِی 
خود را به دست آورده بودند، کمک می کردند 
از  پس  را  مقتدر  و  خودکفا  دولت  یک  که 
ابرقدرت  بزرگ ترین  با  جهاد  سال  چهارده 

شرق شکل دهند؟
 

مثل  پاکستانی،  رهبران  نيز  زمان  آن  در  اما 
امروز، به عمق استراتژیک خود فکر می کردند 
و ایجاد دولتی مقتدر با پایه های وسيع مردمی 
را  آن  و  برنمی تافتند  همسایه گی شان  در  را 
بلندپروازانۀ خود تعبير  مغایر اهداف سياسِی 
قاضی  دلسوزی های  از  هم  حاال  می کردند. 
و  صلح  بوی  این که  جای  به  حسين احمد 
به  نفاق  و  تفرقه  بوی  بيشتر  بياید،  آرامش 
مشام می رسد. و از جانب دیگر، توصيه برای 
آقای کرزی برای برگزاری نشستی با شرکت 
طالبان و حزب اسالمی، عماًل مداخله در امور 
البته  آزاد است.  داخلی یک کشورِ مستقل و 
نکته  این  با  هم  کرزی  آقای  این که  شرط  به 

موافق باشد.
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احمد عمران

توصـیه یا مداخـله؟  

به تازه گي یک روزنامۀ معتبِر امریکایی نوشته است که فساد 
در والیت ننگرهار به حد باالیي رسيده و گل آقا شيرزي، 
این والیِت مهم را به مرکز فساد اداري در افغانستان تبدیل 

کرده است. 
شيرزی  که  است  آمده  ژورنال  وال ستریت  گزارش  در 
اداری  فساد  به  سيستماتيک  به طور  وی،  ادارۀ  اعضای  و 
آغشته اند و اخاذی ها، غصب زمين ها و قاچاق مواد مخدر 

شامِل این فساد می باشند.
بدترین برداشتي که از این گزارش مي شود، این است که: 
بازرگانان  و  والیت  این  مردمِ  راهِ  سر  بر  شيرزي  گل آغا 
»پاتک« به راه انداخته و از آن ها پول دریافت مي کند؛ همان 
اقدامي که در گذشته و در زماني که راهزنان بر مسيِر راه ها 

حاکم بودند، صورت مي گرفت. 
خود  به نامِ  ننگرهار  والی  که  است  آمده  گزارش  در 
»صندوق خيریه« ایجاد کرده و از راننده های وسایطي که 
از راه تورخم می گذرند، پول جمع آوری می کند و از این 

طریق، سرمایۀ زیادي به دست آورده است. 
تنها تفاوتي که مي توان در ایجاد این صندوق خيریۀ »گل آقا 
خان« براي ستاندِن پول از مردم، با پاتک هایي که دیروز 
»چمن« و »زرداد« ایجاد کرده بودند دید، روِش آن است 

که دیروز به یک رنگ بود و امروز به رنگي دیگر.
فعاليت های  ارزیابی  گزارش  این  بگذریم،  که  هم  این  از 
گل آغا شيرزی است که بر اساس معلومات استخباراتی و 
سایر منابع، تهيه شده است و مي تواند دقيق و موثق باشد؛ 
باشند  به نظر نمي رسد که رسانه هاي غربي خواسته  زیرا 
با آقاي شيرزي از درِ »جنگ رواني« وارد شوند. او دیگر 
غرب  که  ندارد  قرار  موقعيتي  در  و  نيست  کرزي  حامد 
شيرزي  واکنش  که  مي رود  گمان  اما  کند.  برخورد  او  با 
پيش فرض  همان  ارایۀ  بازهم  گزارش،  آن  با  حکومت  و 

»جنگ رواني« باشد.
از  است،  شده  اشاره  گزارش  این  در  آن چه  به  توجه  با 
جمله انتقال یک بکِس پُر از پول توسط شيرزي به کشور 
آلمان آن هم با استفاده از پاسپورت دیپلماتيک و بازداشت 
هوایی  ميدان  پوليس  سوی  از  وي  دوساعتۀ  بازجویي  و 
آلمان ـ دیگر چيزي براي کتمان، چشم پوشي و یا »جنگ 

رواني« باقي نمي ماند.
همکاري با کساني که در روند مبارزه با تروریسم بازداشت 
مي شوند در ادارۀ آقاي شيرزي، از مواردي است که بر این 
گزارش سنگيني مي کند. نشر این گزارش از کارکرد یک 
والي که در عين حال از نزدیکان آقاي کرزي است، این 
بيم را به وجود آورده که از این گونه افراد و شخصيت ها در 
حکومت آقاي کرزي بيشتر از آن چه گمان مي شده، یافت 
 مي شوند و شاید هم گزارش هاي وحشت ناک تر از این هم 
وجود داشته باشند و این، آبروریزِي دیگري براي حکومت 

آقاي کرزي که متهم به فساد است، به شمار مي رود. 
تکذیب  یک سره  و  گزارش ها  چنين  نشر  به  بي توجي 
حتمًا  که  مي سازد  باورمند  این  به  را  مردم  کردن شان، 
دست هاي دیگري هم در این خوردوبردهاي کالن دخيل 
ده  انگور  که  کاکاست  »زور  مي گویند:  چنان که  است؛ 

تاکاست«. 
این  با  حال دیده شود که ریاست جمهوي چه برخوردي 
خواهد  شيرزي،  گل آقا  برابر  در  واکنشي  چه  و  گزارش 
داشت. اما شاید این  قضيه هم به سان پرونده هاي گذشته، 
پس از چند روز رسانه یي شدن، به کلي به فراموشي سپرده 
شود گویي که آب از آب تکان نخورده است. حال آن که 
اگر از ابتداي کار، این پرونده ها به صورت درست بررسي 
از سمت هاي شان کنار  افراد متهم در زودترین فرصت  و 
نتيجۀ  به  اکنون  تا  اداري  فساد  با  مبارزه  زده  مي شدند، 

مشخصي رسيده بود.
این باره  در  اقدامي  ریاست جمهوري  این که  از  پيش  اما 
داشته باشد یا نداشته باشد، ما چشم انتظارِ واکنِش مجلس 
نشر  وجود  با  شيرزي  کار  ادامۀ  زیرا  هستيم؛  نماینده گان 
گزارش هایي از این دست، بسيار ناپسند و سنگين به نظر 
والي  این  اعماِل  دربارۀ  نباید  ملت  نماینده گاِن  و  مي رسد 
پيوسته  که  کسي  بمانند؛  بي تفاوت  افغانستان  حکومِت 
هم  »َري«  گزارش ها  نوع  این  سِر  و  مي کند  قانون شکني 

نمي زند.

این هم یك رسوایي دیگر
)در حاشیة نامة قاضی حسین احمد به آقای کرزی(

مردم افغانستان در بیش از 
دو دهه، با این گونه توصیه ها و 
دل سوزی های رهبران پاکستان 
نسبت به خود به خوبی آشنا 
هستند. این دل سوزی ها در 
سال هایي که مجاهدین تازه 
قدرت سیاسی را در کشور 
به دست گرفته بودند و تالش 
داشتند که نظامی سیاسی و 
عادالنه را در کشور پی بریزند، 
ناگهان با جنگ های وحشت ناکی 
در کشور به وسیلة گروه هایي 
که از برخی رهبران و نهادهای 
پاکستانی فرمان می گرفتند، 
صورت عملی به خود گرفت



دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانيا روز دوشنبه سفری سه روزه را 
به منطقه خليج فارس آغاز کرده است. به گفته سفارت بریتانيا در 
و  تایفون  یوروفایتر  فروش جنگنده های  با هدف  سفر  این  امارات 

مذاکره درباره تهدیدات امنيتی منطقه انجام شده است.
سفارت بریتانيا در صفحه تویيتر خود نوشته که آقای کامرون برای 

انجام »چندین نشست« وارد امارات شده است.
بر اساس بيانيه دفتر نخست وزیر بریتانيا، آقای کامرون پس از این 

سفر از عربستان سعودی دیدار خواهد کرد.
در این بيانيه گفته شده که این دیدارها نشان دهنده تعهدات بریتانيا 

به دو متحد استراتژیک و مهمش در منطقه خليج فارس است.
انتظار می رود آقای کامرون از این سفر برای عرضه صنایع دفاعی 
بریتانيا، به ویژه جنگنده های یوروفایتر تایفون به رهبران کشورهای 

حوزه خليج فارس استفاده کند.
دراین بيانيه همچنين گفته شده که امارات تمایل خود را به سفارش 
ميراژ  جنگنده های  جایگزینی  برای  جنگنده ها  این  از  فروند   60

فرانسوی که سالها از ساخت آنها می گذرد، نشان داده است.
در بخش دیگری از بيانيه دفتر نخست وزیر بریتانيا آمده است آقای 
کامرون در این سفر همچنين قرار است با وليعهد و نخست وزیر 
امارات در زمينه همکاری های مشترک دو کشور در مورد نسل آینده 

تجهيزات هوافضا دیدار و مذاکره کند.
آقای کامرون پيش از این در سال ۲010 ميالدی از امارات متحده 

عربی و در ژانویه ۲01۲ ميالدی از عربستان سعودی دیدار کرد.
بریتانيا در تالش است تا فروش تسليحاتش را به کشورهای غنی از 

نفت حوزه خليج فارس افزایش دهد.
بشمار  منطقه ای  در  بریتانيا  کليدی  متحدان  جمله  از  کشورها  این 
در  بحران  و  در سوریه  دليل خشونت ها  به  اکنون  هم  که  می روند 

برنامه اتمی ایران با بی ثباتی هایی مواجه شده است.
جنگنده  های تایفون از پيشرفته ترین جت های جنگنده در جهان است 
که بر اساس تحقيقات مشترک بریتانيا، آلمان، ایتاليا و اسپانيا در سال 

۲003 ميالدی ساخته و عرضه شده است
دفتر نخست وزیری بریتانيا گفته است که بریتانيا، امارات و عربستان 
سعودی »تعهدی مشترک برای ایجاد ثبات، امنيت و دفاع از تهدیداتی 

را دارند که منطقه خاورميانه با آن روبروست.«
که  است  افزوده شده  بریتانيا همچنين  دفتر نخست وزیر  بيانيه  در 
عربستان سعودی به سفارش ۷۲ فروند دیگر از جنگنده های یورو 
تایفون تمایل دارد و عمان در حال مذاکره برای خرید 1۲ فروند از 

این جنگنده ها است.
جنگنده  های تایفون از پيشرفته ترین جت های جنگنده در جهان است 
که بر اساس تحقيقات مشترک بریتانيا، آلمان، ایتاليا و اسپانيا در سال 

۲003 ميالدی ساخته و عرضه شده است.
بلندپایه  منبع  یک  از  نقل  به  ایندیپندنت،  بریتانيایی  روزنامه  پيشتر 
در این کشور خبر داده بود که بریتانيا ارسال جنگنده های پيشرفته 
تایفون به خليج فارس را با هدف حفاظت کشورهای منطقه در برابر 

ایران، بررسی می کند.
احتمالی جنگنده  بود که مقصد  ایندیپندنت همچنين گفته  روزنامه 
های تایفون، پایگاه هوایی الظفر، در جنوب ابوظبی )پایتخت امارات 

متحده عربی( است.

سال چهارم y شمارة نه صد و سی ام  y  سه شنبه 16 آبان/عقرب y 1391 06 نوامبر 32012

چرا بیش از 4۰ درصد مردم امریکا 

رای نمی دهند؟

  'امریکا به دو پاره تقسیم شده است'.
این جمله را گزارشگران این روزها بارها تکرار می کنند؛ 
اشاره آنها به هر چه داغ تر شدن رقابت ميان نامزدهای 
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه و هواداران آنها در 

جریان انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا است.
اما در واقع، جامعه امریکا این روزها به سه قسمت تقسيم 
شده است. رای دهندگان به باراک اوباما؛ رای دهندگان 

به ميت رامنی و رای ندهندگان.
دهد  می  نشان  امریکا  در  انتخابات  برگزاری  تاریخچه 
نيم قرن  انتخابات های ریاست جمهوری حدود  که در 
امریکایی ها رای  از  از ۴0 درصد  بيش  بار  گذشته، هر 

نداده اند.
در  مردم  مشارکت  ميزان  که  باری  آخرین  حقيقت،  در 
 60 از  بيش  به  کشور  این  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ریچارد  که  گردد  می  باز   1968 سال  به  رسيده  درصد 

نيکسون جمهوریخواه برگزیده شد.
است؛   1996 سال  به  مربوط  هم  ميزان  این  کمترین 
هنگامی که بيل کلينتون دموکرات برای بار دوم به کاخ 
سفيد راه یافت اما تنها حدود ۴9 درصد از امریکایی ها 

به پای صندوق رفتند.
در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این کشور به سال 
۲008 هم حدود ۵۷ درصد از واجدان شرکت رای دادند 

که باراک اوباما پيروز نهایی اعالم شد.
امریکایی  ندهنگان  رای  بتوان  شاید  ساده  تعبير  یک  در 
به  عالقه  بی  جوانان  سوادها؛  'کم  از  متشکل  را جمعی 
سياست؛ کهنساالن و شهروندانی که اصليتی غير امریکایی' 
دارند ارزیابی کرد اما پژوهش های متعددی نشان داده اند 
که بسياری از امریکایی هایی که رای نمی دهند به اندازه 
آنهایی که رای می دهند به مشارکت سياسی در جامعه 

خودشان پایبندند.
ای  اس  یو  امریکایی  روزنامه  توسط  که  پژوهش  یک 
گرفته  صورت  بوستون  در  سافلوک  دانشگاه  و  تودی 
درانتخابات  ندهنگان  رای  از  درصد   ۵8 دهد  می  نشان 
شرکت نمی کنند چرا که معتقدند رای دادن آنها تاثيری 

بر سرنوشت شان ندارد.
هر چند پژوهشی دیگر نشان می دهد که ۲8 درصد از 

کسانی که گهگاه رای می دهند و ۲3 درصد از کسانی 
که هيچوقت رای نمی دهند، علت عدم حضورشان در 

انتخابات را »گرفتاری های روزانه« اعالم کرده اند.
  آگاهانه رای ندادن

کيث پرستون ساکن شهر ریچموند مرکز ایالت ویرجينيا 
ایالت از پایگاههای تاریخی جمهوریخواهان  است. این 
به شمار می رود اما در انتخابات های اخير تمایل خود را 

گاه متوجه دموکرات ها کرده است.
گوید:  می  است  آنارشيستی  گروه  یک  عضو  که  کيث 
»من در انتخابات شرکت نمی کنم چرا که معتقدم نظام 
من،  عقيده  به  است.  نامشروع  بنيان  از  امریکا  حکومتی 
مشروعيت  ساز  زمينه  فقط  الکتورال  انتخاباتی  سيستم 
نظام  یک  تحت  و  باال  از  که  است  دولتی  به  بخشيدن 

اليگارشی هدایت می شود.«
گروه آنارشيستی که آقای پرستون عضو آنست »اتک د 
سيستم« )Attack The System( نام دارد. این گروه 
بخشی از شبکه ملی جنبش آنارشيست های امریکاست.

به  اعتقادی  اصوال  امریکا  جامعه  از  کوچک  بخش  این 
فلسفه وجودی دولت ندارند و چنان که از نامشان بر می 
آید به »اقتدارگریزی« و توزیع قدرت در ميان نهادهای 

مردمی و خصوصی معتقدند.
او می گوید: »من و همفکرانم خواهان نظام و سيستمی 
هستيم که منعکس کننده نظر و خواست اکثریت جامعه 
باشد و نه فقط تعداد معدودی که اکنون کنترل همه چيز 

را در دست دارند.«
 'آنارشیست معتدل'

جرمی ویلند یکی دیگر از اعضای گروه آنارشيستی اتک 
د سيستم است . او دبير اجرایی وبسایت این گروه است 
اما برخالف کيث خيلی مطمئن نيست بخواهد انتخابات 

را تحریم کند.
می گوید: »من هنوز تصميم نگرفتم که امسال در انتخابات 
شرکت کنم یا خير. به نظر من رای دادن در حقيقت آیينی 
انتزاعی است که در ظاهر به شما حس 'مشارکت کردن' 
را القاء می کند اما در باطن 'دایره انتخاب' شما را بسيار 

محدود می کند.«
'جنبش  های  برچسب  خود  تاپ  لپ  روی  که  جرمی 

اشغال وال استریت' را چسبانده معتقد است که »مشارکت 
سياسی افراد جامعه نباید به رفتن پای صندوق های رای 
خالصه شود. در جامعه باز مشارکت اجتماعی و سياسی 
به صورت افقی و ميان اعضاء روی می دهد. ما به دنبال 
تعامل  یکدیگر  با  جامعه  افراد  آن  در  که  هستيم  نظامی 
سياسی دارند. از نظر من نظام امپریاليستی خيلی بزرگ و 
منفعل است و نمی تواند خود را متوازن نگهدارد. باالخره 
امپراطوری های  تمامی  ریزد؛ چنانکه  فرو می  داخل  از 

تاریخ باالخره سقوط کردند.«
  رای اعتراضی

در مقابل محوطه کاخ سفيد به دنبال کسانی می گردم که 
نمی خواهند به باراک اوباما یا ميت رامنی رای دهند. کار 
راحتی نيست. شاید هم اطراف کاخ سفيد جای مناسبی 
برای پيدا کردن این بخش از جامعه امریکا نباشد حتی 

اگر جمعيت آنها حدود 100 ميليون نفر باشد.
هرکدام  جمهوریخواه  و  دموکرات  احزاب  حقيقت،  در 
تنها حدود 30 درصد از جمعيت رای دهندگان را با خود 
دارند و از این منظر، اگر رای ندهندگان را یک جامعه 
آماری فرض کنيم، تعداد آنها بيشتر از طرفداران هر یک 

از احزاب آبی و قرمز است.
هم  سفيد  کاخ  متری  چند  همين  در  حال،  این  با 
که  اند  آمده  امریکا  های  ایالت  دیگر  از  گردشگرانی 
طرفدار آقایان اوباما و رامنی نيستند. یکی از آنها آقایی 
نشانه  به  می خواهد  او  بالتيمور.  از شهر  است  ميانسال 
اعتراض رای ندهد. می گوید طرفدار نامزد 'حزب سوم' 
است اما چون شهروندان ایالت محل زندگی او )مریلند( 
به طور سنتی به نفع نامزد دموکرات ها رای می دهند، 

این بار او رای نخواهد داد.
و  آورد  نمی  رای  محبوبم  نامزد  دانم  »می  گوید:  می 
نهایتا رای من به نفع برنده رقابت ميان دموکرات ها و 
جمهوریخواهان واریز می شود. اتفاقی که اعتراض من را 

به سيستم دو حزبی نمایان نخواهد کرد.«
جریان  به  امریکا  در  که  است  اصطالحی  سوم'  'حزب 
های سياسی مجزا از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه 
اطالق می شود. احزابی چون حزب سبز، حزب قانون 

اساسی، حزب عدالت و حزب آزادیخواه امریکا.
عکس  گرفتن  برای  مادرش  با  که  دیگری  جوان  دختر 
یادگاری مقابل کاخ سفيد آمده می گوید در یک آزمون 
با  بيشتر  عقایدش  که  دریافته  و  کرده  شرکت  اینترنتی 
جيل استاین، نامزد حزب سبز همخوانی دارد. می گوید 
شاید این دوره به نامزد حزب سوم رای دهد. هر چند 
مادرش قاطعانه می گوید که می داند رای خود را به نفع 
چه کسی به صندوق خواهد انداخت و عالقه ای هم به 

داشتن اطالعات در مورد نامزدهای حزب سوم ندارد.
اگرچه طرفداران نامزدهای حزب سوم یا تعداد آنارشيست 
هایی چون کيث و جرمی در امریکا خيلی زیاد نيست اما 
بسياری از کارشناسان تحریم انتخابات توسط این گروه 
و جمعيت حدود ۴0 درصدی رای ندهندگان را به نفع 
جمهوریخواهان می دانند و باعث ریزش رای دموکرات 
در  کم  دست  ها  دموکرات  که  است  حالی  در  این  ها. 
بخش  این  های  آل  ایده  به  انتخاباتی  شعارهای  سطح 

اقليت از جامعه امریکا نزدیک ترند.

سفر کامرون برای فروش 
جنگنده های پیشرفته

به کشورهای حوزه خلیج فارس

www.mandegardaily.com

در واکنش به کشتار مسلمانان؛برگزاری رزمایش مشترک امریکا - جاپان
مصر سفیر میانمار را احضار کرد

مصر  خارجه  وزارت 
سفير ميانمار را در قاهره 
احضار کرد و خشم مصر 
اقدامات  مقابل  در  را 
عليه  آميز  خشونت 
به  را  ميانمار  مسلمانان 

وی ابالغ کرد.
سخنگوی  رشدی،  عمرو 
خارجه  وزارت  رسمی 
وزارت  کرد:  اعالم  مصر 
خارجه در پيامی به سفير 

ميانمار در قاهره خواسته که دولت ميانمار تدابير فوری برای جلوگيری از اقدامات خشونت 
آميز عليه مسلمانان ميانمار و محاکمه عامالن این اقدامات جنایت آميز اتخاذ کند.

وی بر حل و فصل ریشه یی بحران برای جلوگيری از تکرار آن و جلوگيری از تبعيض عليه 
مسلمانان در سراسر ميانمار تاکيد کرد.

به دنبال اقدامات خشونت آميز اخيرا بودائی ها عليه مسلمانان »روهينجا« صدها هزار تن 
کشته و آواره شده و خانه ها و روستاهایشان ویران شد و این مساله نقض آشکار ساده ترین 

ارزش های اخالقی و قوانين بين المللی و اصول حقوق بشر است.

به  چين  شناسایی  کشتی های  که  حالی  در 
گشت زنی خود در نزدیکی مجمع الجزایر مورد 
و  می دهند  ادامه  چين  و  جاپان  ميان  مناقشه 
حزب کمونيست چين مشغول آماده کردن خود 
است،  پکن  در  ساالنه  نشست  برگزاری  برای 
امریکا و جاپان یک رزمایش نظامی بزرگ را در 

منطقه آغاز کردند.

به نوشته روزنامه نيویورک تایمز، این رزمایش 
روز  از  دارد،  نام  تيز«  »شمشير  که  روزه   11
هزار   3۴ از  بيش  آن  در  و  شده  آغاز  دوشنبه 
سرباز جاپانی و بيش از 10 هزار سرباز امریکایی 

حضور دارند.
مانور شمشير تيز برای شبيه سازی بازپس گيری 

یک جزیره از دشمن فرضی انجام می گيرد.

در  داد:  گزارش  جاپان  کيودو  خبرگزاری 
در  جزئياتی  امریکا  و  جاپان  دولت  که  حالی 
نکرده اند  اعالم  رزمایش  این  مکان  خصوص 
جزایر  که  است  آن  از  حاکی  گمانه زنی ها  اما 

»سنکاکو« مکان برگزاری این رزمایش است.
جزایر سنکاکو تحت کنترل جاپان است اما چين 

و تایوان نيز مدعی مالکيت آن هستند.
چند جزیره کوچک در دریای چين شرقی نيز 
در  تایوان  و  جاپان  و  چين  ميان  مناقشه  مرکز 

ماه های اخير بوده است.
سخنگوی ارتش چين اعالم کرد: ما به شدت با 
حضور کشورهای خارجی در کنار جاپان برای 
هستيم  مخالف  نظامی  رزمایش های  برگزاری 
افزایش تنش های  به  تنها منجر  اقدامات  این  و 

منطقه ای می شود.
هم اکنون نزدیک به دو هفته است که کشتی های 
شناسایی چين در نزدیکی مجمع الجزایر مورد 

مناقشه با جاپان مشغول گشت زنی هستند.

               بی بی سی        
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         احمد ولی مسعود

3ـ پروسة اعتمادسازی
طي  افغانستان  معضالت  مزمن ترین  از 
سال های اخير، مرض بحران اعتماد مي باشد، 
که با گذشِت هر روز و با زیاد شدِن  فاصله  
ميان  ملت و  دولت، شکاف هاي عميق تر را 
در جامعه به وجود آورده است؛ چه جایگاه 
دولت ها در مقام الگو، نماینده و ممثل ارادۀ 
و  کشور  دهي  سمت وسو  امر  در  ملت ها 
جامعه، از اهميت اولي برخوردار مي باشد. 

آن جا  از  افغانستان  در  اعتمادسازي  پروسۀ 
مي نماید؛  پيدا  حياتي  فوق العاده  اهميت 
چون نظام قابل قناعت و رضایت مردم در 
جامعه و در چارچوب یک قرارداد اجتماعي 
جاي  بتواند  که  است  نشده  نهادینه  تاهنوز 

خالي اعتماد را پر نماید.
و  طرح  هر  اجرای  اساس  و  پيش زمينه 
اقدامی که به تحقق اهداف ما منجر می شود، 
مرحلۀ اعتمادسازی در فضای جامعه است؛ 
زیرا  فاکتور اعتماد نه تنها دربارۀ سرنوشت 
یا  و  موفقيت  برای  بلکه  ملت،  ـ  دولت 
شکست هر حزب و حرکت سياسی و نيز 
اقتصادی،  و  فرهنگی  اجتماعی،  موسسات 
امور  گردش  دارد.  تعيين کننده یی  اهميت 
ثبات  و  تداوم  اعتماد  قابليت،  ایجاد  بدون 
ندارد و لذا حسن ظن و اعتماد، شرط ایجاد 
باثبات  اجتماعی  و  روابط سياسی  برقراری 

است. 
تذکر داده بودیم و امروز هم بر همين نکته 
تيوری  به  رسيدن  از  پس  که  داریم  تاکيد 
امروز  بحران  از  عبور  پروسۀ  در  مشترک 
افغانستان، شتاب دادن به پروسۀ اعتمادسازی، 
از اولویت های برنامۀ آجندای ملی به شمار 
می رود؛ چه از بين رفتن اعتماد و به بيانی 
دیگر، ظهور بی اعتمادی در فضای سياسی 
امروز و ایجاد شکاف های اجتماعی، ناشی 
اتخاذ مواضع سياسی مبهم و غيرشفاف  از 

حکومت آقای کرزی بوده است.
امروز نه تنها این نوع سياست های موسمی، 
تنش آفرین و بحران زا، بلکه انحصارگرایی، 
تک تازی و فساد مزمن دولتی، بحران اعتماد 
این  و  است  کشانيده  آن  اوج  نقطۀ  به  را 
امروز،  اضطراری  شرایط  که  درحالی ست 
وارد  ملی  اعتماد  زودتر  هرچه  تا  می طلبد 
تا  گردد  سياسی  نيروهای  سياسی  گفتمان 
آخرین  و  برسد  باور مشترک  به یک  ملت 
پروسۀ  احيای  زمينۀ  تحقق  برای  مهلت 
نهادینه شدِن  و  دولت سازی  ـ  ملت  صلح، 

دموکراسی از دست نرود.
کنفرانس  در  تحقق شان  که  وعده هایی 
صورت  در  بود،  شده  داده  وعده  اول  بُن 
بين  در  اعتماد  فضای  ایجاد  برای  توفيق 
تمامی نيروهای داخلی اميدوارکننده و برای 
تفاهم و همگرایی ملی نيز مثمر ثمر بود که 

متأسفانه جدی گرفته نشد.
جوامعی که در خصوص روش حل اختالف 
بروز  صورت  در  باشند،  داشته  توافق 
اگر  حتا  نمی شوند،  بحران  دچار  اختالف، 
این اختالفات خيلی جدی وعميق نيز باشند  
و تا زمانی که ما نتوانيم قابليت اعتماد ميان 
خود را ایجاد کنيم به توافق نخواهيم رسيد؛ 
با راه اندازی دیالوگ بين االفغانی می باید از 
با همگرایی و همفکری  مرحلۀ تنش زدایی 

خود را به اعتمادسازی برسانيم. 
بنياد  تحکيم  در  هم  اعتمادسازی  فضای 
و  مردم  توافق  و  رضایت  در  هم  و  دولت 
نتيجه بخش  و  کارساز  مختلف  گروه های 
برای  هدف  و  انگيزه  یافتن  از  پس  است؛ 
اعتماد است  ملی«،  »پيمان  و  »وفاق«  ایجاد 
به  باشد.  ما  پيونددهندۀ  عامل  می تواند  که 
امروز  وضعيت  که  است  اعتماد  عدم  دليل 
دولت بی اندازه شکننده، متزلزل وجدی تر از 
همه، نابرابرانه ساخته شده است. بزرگترین 
ضعف دولت هم می تواند این باشد که قادر 
به ایجاد  فضای اعتماد، مخصوصًا قادر به 
کسب اعتماد گروه های سياسی و نخبه گان 

جامعه نبوده است. 
محوریت اعتماد، امروز باید روی استراتژی 
روشن ملی و برنامه های تدوین شده معطوف 
نيروهای  تا همۀ طرف های سياسی و  شود 
و  همفکر  آن  تصویِب  و  تعيين  برای  ملی، 
همگام شوند. به صراحت می گویم: در تمام 

عدم  یا  حضور  با  که  سياسی یی  مجالس 
بارها شاهد  برگزار می شود،  حضور دولت 
است  شده  احساس  اغلب  که  بوده ام  این 
یک طرف با حرف هایی که مطرح می کند و  
برنامه هایی که ارایه می کند، قصد سرگرمی 
طرف مقابل را دارد. در واقع فضای سوءظن 
شدید، این گمان را به وجود می آورد که 
دادن  قرار  خالء  در  و  انداختن  اشتباه  به 
مقابل  طرف  نفع  به  است  ممکن  دیگری، 
باشد؛ چنان چه ماجراها و تجربه های  زیادی 
هم اتفاق افتاده که رهبران دولتی و سياسی 
در بند تزویرهای سياسی شان گرفتار آمدند، 
آجنداهای  منافع  و  خيلی ها سعی کرده اند 

امر  نسبت  به  توجيهی  با  را  شخصی شان 
خير جهت دهند و بدین گونه، تزویرشان را 

شایستۀ احترام جلوه دهند.
تأکيد  همواره  این  از  پيش  که  همان گونه 
رفتار  پيش بينی  مستلزم  اعتماد  کرده ام 
زمانی  تا  است؛  قدرت  صاحبان  و  دولت 
که اعتماد ملی به معنی واقعی آن در کشور 
حاکم نشود و در سطح برنامه های گفتاری 
و عملی صاحبان قدرت رقم نخورد، هيچ  
نظریه و عمل دیگر  برای رفع بحران بزرگ 
و  می کند  تهدید  روز  هر  را  ما  که  اعتماد 
ما را تضعيف می نماید، وجود  روحيۀ ملت 
فضای  ساختن  گسترده  داشت.  نخواهد 
واحد  ملتی  به  را  ما  تعلِق  احساس  اعتماد، 
افزون مي کند و رمز کارایی هر پروسه جدی 

می باشد.
در این عصر آگاهی که همه خود را محق 
بر  اعتماد  پایه های  تحکيم  فقط  می دانند، 
مبنای قبوِل حقوق دیگران است که کشور 

را از تجزیه نجات خواهد داد.

4ـ ایجاد حکومت وحدت ملی
که  می کنم  تأکيد  جستار  این  آغازِ  در 
مهم ترین خواست ما، حرکت در چارچوب 
قدرتی  هيچ  و  نيرو  هيچ  است.  ملی  ميثاق 
و  آرامش  صلح،  دایرۀ  از  خارج  نمی تواند 
سياسی  کارهای  و  ساز  بيابد.  دوام  امنيت، 
شده  باعث  حکومت،  نمایشی  و  فرمایشی 

به  رو  و  گسترده  بحران های  علی رغم  که 
تزاید سياسی و امنيتی، چالش عميق دیگری 
نيز دهان باز کند، این بحران همانا بی باورِی 
مردم نسبت به برنامه ها و مرام های سياسی 
دولت مردان و سياسيون است که گام به گام 
عميق و عميق تر می شود. برنامه هایی که تا 
امروز از سوی حکومت دنبال شده اند، اکثراً 
ادامۀ  دارند.  منافات  ملی  حاکميت  روح  با 
و  بيهوده  منازعات  جز  حاصلی  روند،  این 
دنبال  به  را  دیگری  چيزی  وحدت شکن 
حکومت  تمکين  جز  چاره یی  لذا  ندارد؛ 
در برابر تشکيل یک حکومت وحدت ملی 

باقی نمانده است.

با مصارف  این دو کشور  بود که  تا حدی  امریکا  پاکستان و  همکاری 
تهيه  اقمار مصنوعی عکس ها  توسط  کابل  نيروهای  موقعيت  از  گزاف 
و آن ها را در اختيار مسوولين مجاهدین قرار می دادند که نگارنده نيز 
چندین قطعه عکس را نزد قوماندانان جالل آباد دیده بود که داشتن چنان 

عکس ها در آن مقطع زمانی در نزد مجاهدین حيرت انگيز بود.
جالل آباد  جنگ  اصلی  مهره های  افغانستان،  اسالمی  حزب  مجاهدین 
به  »جنگ جالل آباد  مسعود  احمدشاه  گفتۀ  به  نظر  می دادند.  راتشکيل 
آن جنگ، جنگ  اما  بود.  اسالمی رقم زده شده  نام حکمتيار و حزب 
و  پاکستان  ـ  حکمتيار  جنگ  بلکه  نبود،  کابل  حکومت  و  مجاهدین 

حکومت کابل بود.« )16(
اما از طرف دیگر، مجاهدین شمال با اتکا به نيروی پروردگار و ارادۀ 
با کم ترین امکانات تسليحاتی و وسایل حربی بدون این که  آهنين شان 
هيچ کشور خارجی با ایشان همکاری کند، برنامه های شان را می ریختند 
و می خواستند به پایگاه های حکومت کابل در شمال کشور حمله کنند. 
بنابرین، هر قدم پيشروی آن ها، به معنی کوتاه ساختن دست های پاکستان 
در امور جهاد افغانستان و حاميان جنگ جالل آباد را داشت و شرم ساری 

بزرگي به حزب اسالمی و مجاهدین والیات شرقی محسوب می شد.
ایجاد  و  نظار  شورای  نيروهای  ساختن  مصروف  حاالتي،  چنان  در   
و  شده  سنجيده  اهداف  از  یکی  کشور،  شمال  در  داخلی  مشکالت 
ممکن،  طریق  هر  به  تا  باشد  می توانست  آن ها  مخالفيِن  استراتژیکی 
که  می یابد  قوت  زمانی  ادعا  این  شوند.  کابل  طرف  به  آن ها  راه  سد 
نظر  آن زمان  تماس ها و حوادث  گلبدین حکمتيار و  انجنير  به سخنان 

انداخته شود.
بعد از شکست مجاهدین در تصرف جالل آباد، انجنير گلبدین حکمتيار 
داخل کشور گردید و در اوایل ماه آگست دوباره به پاکستان برگشته، 
کنفرانس مطبوعاتی دایر نمود و در کنفرانس به صحبت و مذاکره با افسران 
ارشد ارتش داکتر نجيب اهلل اشاره کرد. اگرچه او واضحًا سخن نگفت، 
ولی در ضمن سخنرانی خاطرنشان ساخت: »دوام جنگ و استيالی هر 
شهر، خونریزی ها و ویرانی های عظيمی در قبال دارد. در داخل اردوی 
وجود  عالی رتبه  افسران  حتا  افسران  ُخردظابطان،  افراد،  نيز  افغانستان 
دارند که از ادامۀ جنگ و خونریزی نفرت دارند. آن ها حاضر اند با توافق 

حکومت عبوری، مجاهدین قدرت را در کابل به دست گيرند.« )1۷(
طرف  از  کودتا  »اجرای  گفت:  پرسشي  به  پاسخ  در  حکمتيار  انجنير 
از  تا قوای مسلح بعد  تایيد کردم  افغانستان را  اردوی  افسران مسلمان 
گرفتن قدرت سياسی در مدت شش ماه زمينه را برای انتخابات عمومی 
آماده بگرداند و مردم، حکومت و رژیم اسالمِی دلخواه خود را انتخاب 

کنند و از آن پشتيبانی به عمل آورند.« )18(
بلی شش ماه بعد از شایعۀ دیدار انجنير حکمتيار با افسران ارشد ارتش 
نجيب، جنرال شهنواز تنی، وزیر دفاع حکومت کابل، دست به کودتا زد 
و رهبری حزب اسالمی افغانستان از آن پشتيبانی کرد و بر این شایعات 
که گویا انجنير حکمتيار در داخل با جنرال های ناراض ارتش کابل دیده 

است، مهر صحه گذاشت.
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      در جست وجوی راه حل!

آجـندای مـلی
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          کاوه جبران
»برو پيش راهت خوبی. شاید یک روز باز ده جایی 
شهری  هيچ  شدیم.  همسایه  و  سرخوردیم  به هم 

بی موسيقی و بی فلم نشده.«*
و  می گوید  نوارفروشی  به  را  جمله ها  این  آصف 
بعد، کوله بار خود را می بندد و راهی شهر دیگری 

می شود...
سينماگر شهر نقره، حکایت سينماگر دوره گردی ست 
او  می گریزد.  طالبان  ترس  از  شهر،  به  شهر  که 
جوانی ست درس خواندۀ سينما، اما از قضای روزگار 
نه مدرکی گرفته و نه فلمی  ساخته. جنگ های داخلی 
می کشاند  پاکستان  و  ایران  به  را  او  پای  همه،  مثل 
ولی خيلی زود از غربت خسته می شود و برمی گردد 

تا بند و بساط سينمایش را پهن کند. 
سلطان زاده، حکایت آصف را پس از این که با یکی 
دو پایه ویدیو، یک پایه تلویزیون و چند حلقه نوار، 
انداخته،  راه  کابل  چهار  کارتۀ  در  را  فلم خانه یی 
فلم خانۀ  دارد.  ادامه  هنوز  جنگ  می کند.  دنبال 
دست به دست  جهادی ها  سوی  از  روز  هر  آصف 
ناچار  آصف  و  می آیند  طالبان  این که  تا  می شود. 
طالبان  جایی که  بگریزد.  دیگری  شهر  به  می شود 
نباشند. سياه خاک، شهر دیگری ست که آصف در آن 
سينمای لومير را بر پا می کند اما طالبان در آن جا هم 
به سر وقتش می رسند و او بار دیگر مجبور به فرار 
می شود. هنگامی که سينماچاپلين را در شهر نقره راه 
می اندازد، طالبان دیگر مجال فرار را به او نمی دهند. 
از  را  کشته شدنش  شرط  خاصی  زیرکی  با  آصف 
سوی طالبان، با نمایش فلمی  گره می زند. مردانی که 
فلم و موسيقی را شرعًا حرام می دانند، پا از شریعت 
فراتر می گذارند و فلم می بينند و آصف، شيطانی که 

هر شب باید به آنان فلم جدیدی نشان بدهد.
بافت های  در  که  تناسب هایی ست  از  پر  رمان، 
جداگانه، صحنه ها و حوادث را به هم پيوند می زند. 
شباهت سازی ها، یا با پهلوی هم گذاشتن سکانس های 
فلم ها و حوادث داستان به وجود آمده است و یا هم 
با مقایسۀ رفتاری هنرپيشه های فلم و شخصيت های 

رمان.
فرماندهان تنظيم های جهادی هر کدام، بنا بر عالقۀ 
مفرطی که به سينمای باليوود دارند، نام های شان را از 
روی فلم ها و هيروها انتخاب کرده اند. تناسب ميان 
شخصيت های داستان و هيروهای فلم های باليوودی، 
هنرمندانه درونی شده است. این شخصيت ها تالش 
منوچ کمار  بهچن، دهرمندر،  اميتاب  مثل  تا  می کنند 
و  کنند  جلوه  باليوود(  سينمای  و...)هنرپيشه های 
و  خارق العاده  هيروها،  آن  همانند  کنش های شان 
نيز خلق  را  تلخی  تناسب، طنز  این  باشد.  برجسته 
نکند  که  می افتد  گمان  به  خواننده  است؛  کرده 
بخشی از فاجعۀ انسانی این سرزمين، در اثر همين 

هيروپنداری ها به وجود آمده باشد.
شهر  مالی  و  سينماپارادیزو  کشيش  شخصيت های 
نقره نيز در یک مناسبت رفتاری، نمادهای دو جامعۀ 
و  می کند  سانسور  یکی  که  می دهد  نشان  را  دینی 
پيوسته  و  است  مخالف  سينما  با  بيخ  از  دیگری 
با  مخالفت  شادی  و  شادی  یعنی  »سينما  می گوید: 

عزاداری است.«
حزب  رهبر  هيتلر  با  طالبان  رهبر  مالعمر،  مقایسۀ 
دیکتاتور  فلم  از  بخش هایی  شرح  با  موازی  نازی، 
بزرگ، با بازی چارلی چاپلين صورت گرفته و این 
زمانی ست که مالعمر دلقک وار مجسمه های تاریخی 
را  خود  چاپلين وار  و  است  کرده  منفجر  را  باميان 

قدرت مندترین مرد جهان می پندارد.
در  بسياری  نقش  حوادث  نقره،  شهر  سينماگر  در 
هر  از  شخصيت ها،  دارد.  شخصيت ها  رفتار  تغيير 
آن چه در اطراف شان می گذرد، تاثيرپذیر اند. عالوه 
یک  مثابۀ  به  نيز  فلم ها  سناریوی  بازخوانی  برآن، 
حادثۀ داستانی عمل می کند. سلطان زاده با تلخيص 
سناریوی برخی از فلم ها، حکایت  آن ها را در یک 
ساختار کليله ودمنه وار – حکایت های درون به درون 
و  است  کرده  جابه جا  داستان  اصلی  متن  در   -
خواننده را از تاثير محتوای آن فلم، بر شخصيت ها 
آگاه می سازد. تاثير این حکایت ها )خالصۀ سناریوی 
فلم ها( در رفتار مردم عادی و جنگ جویان جهادی 
یک  در  که  طالبان  رفتار  در  اما  است،  نمایان  کمتر 
می برند،  به سر  موسيقی  و  سينما  با  متخاصم  رابطۀ 
نيز  دیگر  داستانی  حوادث  خلق  و  کشش  باعث 

می شود.
  چنان که:

- طالبان، وقتی فلم »خوب، بد، زشت« را می بينند، بر 
عالوۀ آن که به فلم دیدن عالقه مند می شوند، دوئل را 

هم یاد می گيرند و با نخستين کسی که به اسارت شان 
درآمده، تجربۀ دوئل را اجرا می کنند و حتا از کشتن 
اسير زخمی، بر بنياد قانون دوئل منصرف می شوند.

ملودرامی ست که عاطفۀ طالبان  توکيو«،  »داستان   -
ماه ها  که  طالبی ست  نام  می انگيزد. خوشحال  بر  را 
از خانه  و خانواده اش به دور مانده و بسيار غمگين 
»داستان  دیدن  از  پس  آصف،  به  را  این  او  است. 

توکيو« می گوید.
- همزادپنداری طالبان با بروس لی جوان مرگ، پس 
بعد،  و  می شود  شروع  اژدها  جنگ  فلم  دیدن  از 
عالقه مندی طالبان به نان چکو، پس از دیدن این فلم 
به وجود می آید؛ حتا یکی از طالبان در بخش های 
پایانی داستان، هنگامی که گلوله هایش خالص شده 

به روی نيروهای ناتو نان چکو می کشد.
راندن  به  طالبان  که  می شود  سبب  »بایسکل ران«   -

بایسکل عالقه مند شوند.
- »ریک« عاشق، فداکاری و جوانمردی اش در فلم 
ایدۀ  و  می کند  خود  مجذوب  را  طالبان  کازابالنکا 

فرار را حتا در ذهن آصف زنده می سازد.

- »زامپانو وارد می شود«، دليلی ست که مولوی طالب 
برای آصف، یک کمرۀ فلم برداری و مقداری کست 
مولوی،  و  طالبان  کارروایی های  از  تا  می آورد  خام 
فکر  به  فلم،  این  دیدن  از  پس  مولوی  بگيرد.  فلم 

جاودانه شدن خودش افتاده است.
پاره کردن  از  را  بزرگ«، طالبان  »دیکتاتور  - دیدن 

عکس چارلی چاپلين پشيمان ساخته است.
- این که دست سهراب به دليل دزدی گاو غالم خان 
قطع نمی شود، تاثير فلم دزد بایسکل است. این فلم، 
مولوی را با چندی و چونی دزدی آشنا می سازد و 
سبب می شود که به مسایل اجتماعی ژرف تر بنگرد.

اثرگذاری نمایش و توصيف فلم ها در یک چيدمان 
خطی، پس از فصل هشتم آغاز می شود که خواننده 
در پایان داستان، به جای طالبان خشن و خون خوار 
تنها  که  می شود  مقابل  آدم هایی  از  مشت  یک  با 
است.  آگاهی  نبود  خشونت آميزشان،  رفتار  دليل 
القای  این که  برای  داستان،  پایان  در  نویسنده  حتا 
مطلوب  چارچوب  از  کند؛  بيشتر  را  ذهنيتی  چنين 
صحنه های  توصيف  با  و  می رود  فراتر  داستان 
حاضر  شخصيت های  خاطرات  بازخوانی  و  جدید 
و غایب، هدفش را پی گيری می کند که این بخش 
اضافی، به ساختار داستان نيز صدمه زده است. زیرا 
خواننده داستان را با سقوط طالبان به دست نيروهای 
ناتو- که مرگ و گریز برخی از شخصيت ها را نيز 
نگاه  اما  می کند.  تلقی  پایان یافته  دارد-  همراه  به 
کشال  شدن  باعث  قضایا،  به  نویسنده  سياسی  نسبتًا 
به  گاللی  بردن  پناه  آن جاکه،  شده است.  داستان 
سينماگر  با  او  نقش  شدن  چاپلين، عوض  سينمای 
رنو،  مولوی  با  آصف  نقش  شدن  بدل  نقره،  شهر 
اسامه، مولوی حنيف  پی گيری سرگذشت مالعمر، 
بدنۀ  ششمی  به  انگشت  چون  گاللی  زبان  از  و... 

اصلی داستان می نماید.
و  زنده  موجز،  نقره  شهر  سينماگر  توصيف های 
درخشان اند که برخی از آن ها، حتا پس از خواندن 
آگاهانۀ  به هم ریخته گی های  می مانند.  باقی  ذهن  در 
شگردهای  ترکيب  و  شاعرانه  توصيف های  نحوی، 
فلم نامه نویسی با توصيف های داستانی، نثر این رمان 
اعتنا  است.  آورده  بيرون  محض  یک نواختی  از  را 
اقتدار متن و راوی،  نيز در زدودن  نشانه گذاری   به 
نقش داشته است. چنان که سودجویی از نشانه های 
از متن، نقش راوی  پرانتز، در بخش هایی  قالب و 
داستان را کم رنگ کرده و صالحيت دانای کل را از 

او گرفته است.
نقطۀ عطف قصه، آن جاست که آصف طالبان را به 
آنان  به  باید  بنابراین، هر شب  و  معتاد ساخته  فلم 
فلم جدیدی نشان بدهد. در غير آن، مولوی رنو و 
افرادش او را خواهند کشت. بدشانسی دیگر این که 
آصف بيش از ده حلقه فلم ندارد. از این رو ناچار 
می شود با ضبط و ترکيب صحنه هایی از چند فلم، 
با دو دستگاه  ببافد. آصف، روزها  داستان جدیدی 
ویدیو صحنه های فلم ها را انتخاب کرده و روی نوار 
طالبان  برای  را  آن  شب ها  تا  می کند،  خامی  ضبط 
نمایش دهد. به این گونه داستان های جدید، جان او 

را از چنگ طالبان نجات می دهد.
سينماگر شهر نقره، یادآور »هزارویک شب«، افسانۀ 
حقيقی  جنبۀ  این بار  اما  پارسی زبانان است.  معروف  
افسانۀ  این بار  می چربد.  کذبش  بر  هزارویک شب 
که  می شود  تکرار  شهری  در  نقره  شهر  سينماگر 
بوده و در  از مدنيت های آسيایی  سده ها مهد یکی 
تاریخی  عقب گرد  یک  گرفتار  بيستم  سدۀ  پایان 
می شود.  ظاهر  شهرزاد  نقش  در  آصف،  شده است. 
او مثل شهرزاد به سرنوشت تلخی دچار شده است 
که باید با جادوی قصه، جان خود و هم نوعانش را 
نجات دهد. تفاوت این جاست که آصف قصه هایش 
را نمی خواند، نشان می دهد. او همانند شهرزاد، مزاج 
مولوی رنو را در نظر دارد تا فلمی مناسب حالش را 
نمایش بدهد. آصف قصه هایش را با تصویر می سازد. 
تصویري که جامعۀ او آن را حرام می پندارند و مایۀ 
خراب شدن خانۀ آخرت. آصف، منفور جامعه است. 
شهر  مردم  که  درس خوانده هایی ست  از  نمادی  او 
او  می نویسند.  او  پای  به  را  مملکت  خرابی  نقره، 
را فاسد دین می پندارند، پدرها و مادرها او را دليل 
همه،  این  با  ولی  می دانند  فرزندان شان  گمراهی 
آصف با فلم هایش برای خون خوارترین آدم ها قصه 
می سازد و با این قصه ها، جان همان هایی را نجات 

می دهد که او را مایۀ شر می پندارند.
--------------------------

نقره، 1391،  *  سلطان زاده، آصف، سينماگر شهر 
چاپ دوم، ص63    کابل: انتشارات تاک
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سینماگر شهر نقره؛ 

شهـرزاد مـدرن
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این بار افسانة سینماگر شهر نقره در شهری تکرار می شود که سده ها مهد یکی از مدنیت های آسیایی بوده و در پایان سدۀ بیستم گرفتار یک 
عقب گرد تاریخی شده است. آصف، در نقش شهرزاد ظاهر می شود. او مثل شهرزاد به سرنوشت تلخی دچار شده است که باید با جادوی قصه، 
جان خود و هم نوعانش را نجات دهد. تفاوت این جاست که آصف قصه هایش را نمی خواند، نشان می دهد. او همانند شهرزاد، مزاج مولوی رنو 
را در نظر دارد تا فلمی مناسب حالش را نمایش بدهد. آصف قصه هایش را با تصویر می سازد. تصویري که جامعة او آن را حرام می پندارند و 

مایة خراب شدن خانة آخرت.



مردم را از حق شان...
 از سوی کميسيون مستقل انتخابات اعالم شده، مطابق به 

همين مادۀ قانون اساسی است. 
باميان  نماینده مردم  اما سيد جمال الدین فکوري بهشتي 
بدون  انتخابات  مستقل  کميسيون  مي گوید،  مجلس  در 
زمان  انتخابات،  در  مردم  مشارکت  اصل  گرفتن  نظر  در 

برگزاري انتخابات را اعالم کرده است.
او افزود، کميسيون انتخابات ادعا دارد که زمان برگزاري 
انتخابات مطابق به قانون اساسي تعيين شده است؛ اما اگر 
این انتخابات در16 حمل برگزار گردد، حضور مردم در 

آن بسيار کمرنگ خواهد بود.
افغانستان  والیت های  اکثر  راه هاي  مي کند،  تاکيد  وي 
تعداد  و  است  مسدود  هوا  سردي  دليل  به  ماه  دراین 
زیادي مردم نمي توانند درانتخابات شرکت کنند، بنابراین 

یک  شاهد  ما  نکند،  تغيير  انتخابات  برگزاري  زمان  اگر 
انتخابات همگاني و سراسري نخواهيم بود.

مجلس  به  انتخابات  قانون  زمانيکه  هر  بهشتي،  گفتۀ  به 
را  زماني  انتخابات  قانون  در  مجلس  نماینده گان  برسد، 
مردم  همۀ  که  گرفت  خواهند  نظر  در  انتخابات  براي 

بتوانند در انتخابات حضور گسترده داشته باشند.
در مجلس  تخار  مردم  نمایندۀ  عبدالجبار  درهمين حال، 
به  باید  انتخابات  نماینده گان مي گوید، کميسيون مستقل 
شوراي ملي در این مورد که روي کدام دالیل این تاریخ 
توضيح  است،  کرده  تعيين  انتخابات  برگزاري  براي  را 

دهد.
 به گفتۀ این عضو مجلس نماینده گان، اگر زمان برگزاري 
در  شرکت  از  مردم  زیادي  تعداد  نکند،  تغيير  انتخابات 

انتخابات باز خواهند ماند.
در  حضور  عالقه مند  مردم  آنکه  با  گفت،  همچنان  وي 

اکثر  بودن  مسدود  و  هوا  سردي  اما  هستند،  انتخابات 
روستاهاي مناطق سردسير مانع بزرگي براي شرکت مردم 

در انتخابات خواهد بود. 
شود،  برگزار  حمل   16 در  انتخابات  اگر  کرد،  تاکيد  او 
در  حضور  همانا  که  خود  قانوني  حق  از  اکثرمردم 
شاهد  ما  بنابراین  شد؛  خواهند  محروم  است،  انتخابات 

یک انتخابات سراسري و عادالنه نخواهيم بود.
ملي  ایتالف  عضو  اوریا  فضل الرحمان  حال،  این  در 
افغانستان به این باوراست که به دليل سردي هوا و مسدود 
اینکه  ضمن  کشور،  روستاهاي  از  زیادي  شماري  بودن 
کمپاین  بود،  خواهد  کمرنگ  انتخابات  در  مردم  حضور 

نامزدان نيز با چالش هاي جدي مواجه خواهد شد. 
مطابق  انتخابات  برگزاري  زمان  هرچند  اوریا،  گفتۀ  به 
کمپاین  مهم  مسالۀ  اما  شده،  مشخص  اساسي  قانون  به 

انتخابات و حضور مردم در انتخابات است.

تغيير  انتخابات  برگزاري  زمان  اگر  گفت،  همچنان  او   
غيرممکن  را  انتخاباتي  مبارزات  اینکه  ضمن  نکند، 
کمرنگ  بسيار  انتخابات  در  را  مردم  مشارکت  مي سازد، 

می سازد.
کميسيون  اقدام  این  کرد،  اضافه  ملي  ایتالف  عضو  این 
مي سازد،  محروم  شان  قانوني  از حق  را  مردم  انتخابات 
بودن  و مسدود  هوا  دليل سردي  به  مردم  زماني که  زیرا 
قانون  بروند،  راي  صندوق هاي  پاي  به  نتوانند  راه ها 

اساسي به طور آشکار لگد مال خواهد شد.
توسط  نظر  اجماع  ایجاد  را  مشکل  این  حل  راه  وي، 
دانسته  حکومت  به  وابسته  و  مستقل  حقوقي  نهادهاي 
بر  نظارت  کميسيون  انتخابات،  مستقل  کميسيون  گفت، 
قانون اساسي، شوراي ملي و شماري از نهادهاي حقوقي 
باید در این مورد به بحث و گفت وگو پرداخته و راه حل 

مناسب را جست وجو کنند. 
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دعوت نامه هـای کرزی به حـکمتیار

مقام های افغان رفع...
 افغانستان، به تاریخ دهم عقرب اعالم نمود که انتخابات 
تاریخ 16حمل  به  والیتی،  و شوراهای  ریاست جمهوری 

سال 1393 برگزار می گردد.
به گزارش پژواک و براساس خبرنامۀ دفتر اتحادیۀ اروپا 
در کابل، نمایندۀ ویژه و ریيس هيأت اتحادیه اروپا برای 
انتخابات، نشان  افغانستان گفت که اعالم زمان برگزاری 
مطابق  را  مسووليت شان  افغان،  مقام های  که  می دهد 
برآورده  توکيو  تعهدات شان در نشست  اساسی و  قانون 

می کنند.
در مادۀ 61 قانون اساسی افغانستان آمده است که وظيفۀ 
ریيس جمهور، در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات 
ریيس جمهور  تعيين  منظور  به  انتخابات،  و  می یابد  پایان 

جدید، در خالل مدت 30 الی 60 روز قبل از پایان کار 
ریيس جمهور، برگزار می شود.

افغانستان،  و  اروپا  اتحادیۀ  روابط  که  گفت  یوشاکس 
براساس ساختار مشترک حسابدهی نشست توکيو استوار 
درازمدت  همکاری های  توافقنامه های  توسط  که  است 
دارد،  آن جریان  مذاکرات روی  که  انکشاف  و  مشارکت 

تضمين گردیده و از لحاظ قانون الزام آور خواهد شد.
اینکه  با  »من   کرد:  اضافه  اروپا  اتحادیۀ  ارشد  مقام  این 
تا  شده  سبب  مشترک  تصاميم  و  ملی  گفتمان  می بينم 
دولت افغانستان، شورای ملی، کميسيون مستقل انتخابات، 
مدنی؛  جامعه  نماینده گان  و  سياسی  تجمعات  و  احزاب 
اعتبار  منظور  به  را  انتخابات  تخنيکی  و  سياسی  مسایل 
بخشيدن، شفافيت و سرتاسری بودن انتخابات که توسط 
قرار  بحث  مورد  می شود  مشخص  مشروع  نتيجۀ  یک 

می دهند، خوشحال می شوم. این یک عامل برای تقویت 
روند صلح و گفت وگو در افغانستان است.«

به دليل اینکه امنيت، مهمترین موضوع در انتخابات پيش رو 
است، سفير اتحادیۀ اروپا به پيشرفت در توانایی نيروهای 
از  را  امنيت کشور  به تدریج مسووليت  افغان، که  امنيتی 
نيروهای بين المللی به دوش می گيرند، اشاره کرد و گفت: 
درحاليکه اتحادیۀ اروپا ازطریق ماموریت پوليس اتحادیۀ 
توانایی  بردن  بلند  برای   ،)EUPOL(افغانستان در  اروپا 
می کند،  کار  ها  آموزش  کردن  فراهم  طریق  از  پوليس 
کشورهای عضو نيز حمایت کافی را از طریق برنامه های 

دوجانبه، به نيروهای امنيتی افغان فراهم می نمایند.
در اعالميۀ خبری دفتر اتحادیۀ اروپا آمده است که پوليس 
والیت   1۲ و  کابل  در  حاضر  حال  در  اروپا،  اتحادیه 
ماموریت دارد و آنان موفقيت های خوبی را در برنامه های 

آموزشی شان تجربه کرده اند.
اتحادیۀ اروپا همراه با امریکا و جاپان، بزرگترین سهمدار 
 )LOTFA( »صندوق وجهی قانون و نظم برای افغانستان«

است که معاشات پوليس افغانستان را می پردازد.
که  تعهد کرد  اروپا در چوکات نشست شيکاگو  اتحادیه 
افزایش  افغانستان  پوليس  سکتور  در  را  خود  کمک های 
می دهد. نخستين اقدام، تعهد افزایش 30 ميليون یورو بر 
1۴0 ميليون یورو پول برای بخش ۷ صندوق وجهی قانون 

و نظم برای افغانستان بود.
اروپا،  اتحادیۀ  که  کرد  تاکيد  اروپا  اتحادیه  ویژۀ  نماینده 
سال های  برای  افغانستان  اتکای  قابل  و  درازمدت  متحد 
متمادی پس از سال ۲01۴ است، که مردم افغانستان را در 
راستای انکشاف اقتصاد پایدار، نهادهای عامه و احترام به 

حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان حمایت خواهد کرد.

         منوچهر

رهبران  و  سران  به  کرزی  ریيس جمهور  قبل  چندی 
پاکستان نامه یی فرستاده بود و در آن خواهان توقِف 
همکاری  هم چنان  و  طالبان  سوی  از  خشونت ها 
بود.  شده  صلح  گفت وگوهای  نشستِن  ثمر  به  برای 
ریيس جمهور نامه های همسانی را به مقامات سياسی، 
نظامی  و مذهبی پاکستان فرستاد و تاکيد کرد که برای 
به  منطقه،  در  دایمی   ثبات  ایجاد  و  صلح  برگشت 
این  از  یکی  تازه گی  به  است.  نياز  پاکستان  همکاری 
پيشين  رهبر  حسين احمد،  قاضی  عنوانی  که  نامه ها 
پاسخی  بود،  شده  نوشته  اسالمی  پاکستان  جماعت 
دریافته و جناب قاضی حسين برای تحقق تقاضاهای 

ریيس جمهور کرزی، اعالم آماده گی کرده است. 
با همۀ گروه هاي دخيل در  این که  بر  تاکيد  او ضمن 
در  را  ميانجی  نقش  می تواند  و  دارد  رابطه  افغانستان 
بين آن ها بازی کند، گفته است که: »من به حامد کرزی 
آن  در  که  بياید  به وجود  که جرگه یی  کردم  پيشنهاد 
طالبان و حزب اسالمی  شامل باشند. این برای وحدت 
همۀ افغان ها بسيار ضروری ا ست. ما می توانيم هم به 

آن ها کمک کنيم و هم برای گفت وگو.«
کرزی،  آقای  نامۀ  به  قاضی حسين احمد  مثبت  پاسخ 
یک  ادامۀ  در  که  می رسد  نظر  به  و  نيست  تصادفی 

می رود.  پيش  خوبی  به  شده،  طراحی  قبل  از  برنامۀ 
بيان  خودش  آن چنان که  حسين احمد  قاضی  چون 
افغانستان  در  تندروان  گوناگوِن  گروه های  با  داشته، 
می رود  گمان  این رو  از  دارد؛  ميانۀ خوبی  پاکستان  و 
که تشکيل یک جرگۀ فرمایشی و ميانجی گرِی افرادی 
به  حکمتيار  آمدِن  زمينۀ  حسين احمد،  قاضی  چون 

حکومت و قدرت را فراهم آوَرد.
تا  داشته  وجود  تالش هایی  گذشته ها  از  چند  هر 
حکمتيار به کابل برگردد؛ اما نامۀ قاضی حسين نشان 
و  حکومت  کمک  به  روند  این  تصریح  که  می دهد 
حلقات معين در پاکستان و افغانستان به شدت جریان 

دارد. 
گلبدین  تام االختيار  نمایندۀ  غيرت بهير  پيش  روز  دو 
حکمتيار در گفت وگو با یکی از رسانه های خصوصی، 
در  که  دارد  اسالمی  آماده گی  حزب  که  است  گفته 
انتخابات سال 1393 شرکت کند. این خبر نمی تواند با 
نامۀ قاضی حسين بی ارتباط باشد. چون این گروه شرط 
کرده  عنوان  آن  تنها شفافيت  را  انتخابات  در  شرکت 
است؛ در حالی که در گذشته شرط های به خصوصی 

داشت که  عمده ترین مواد آن قرار ذیل بود:
1- خروج نيروهای بين المللی از افغانستان؛

۲- تشکيل ادارۀ موقت؛
3- و تغيير قانون اساسی.

چه گونه  و  چرا  که  است  مطرح  پرسش  این  حاال 
حکمتيار عقب نشينی کرده است؟

نيروهای  برنامۀ خروج  تکميل  با  که  می رسد  نظر  به 
خارجی تا پایان سال ۲01۴، حکمتيار به اولين هدفش 
نایل مي آید. تشکيل ادارۀ موقت، تعدیل قانون اساسی 
با  که  هستند  دیگری   اهداف  انتخابات،  برگزاری   و 
تشکيل لویه جرگۀ پيشنهادِی جناب قاضی حسين نيز 
روشن  که  آن جایی  از  زیرا  شد.  آورده خواهند  به جا 
برگزاری  با  که  نيست  بی ميل  هم  کرزی  آقای  است، 
جرگه ها  برگزاری  با  بارها  )چنان که  جرگه  لویه 
به  را  مخالفان  پای  داده اند(  صورت  را  قانون شکنی 
حکومت بکشاند. چون این لویه جرگه صالحيت تغيير 
این که مخالفان دولت  دارد و ضمن  را  اساسی  قانون 
خواهاِن تغيير قانون اساسی اند، آقای کرزی هم شانس 

دیگری برای نگه داشتِن قدرت پيدا می کند.
نخواهد  طالبان  برای  جرگه  لویه  این  معلوم،  قرار  از 
بود؛ زیرا طالبان نه تنها برای امثال قاضی حسين احمد 
تره هم ُخرد نمی کنند، که حتا هيچ ميلی به گفت وگو 
تمام  طالبان  عالوه،  به  ندارند.  افغانستان  حکومت  با 
این  بنابران،  آن.  در  سهمی  نه  می خواهند  را  قدرت 

جرگه تنها و تنها برای حزب اسالمی خواهد بود.
بر  تاکيد  از  ظاهراً  اسالمی  حزب  که  این جاست  از 
با پخش خبرهای  شرط هایش عقب نشينی می کند و  

اميدوارکننده چون شرکت در انتخابات، جای پایی در 
ميان مردم برای خود تدارک می بيند.

که  می ماند  متحده  ایاالت  نقش  تنها  ميانه،  این  در 
بی تردید آن کشور نيز هيچ مخالفتی با برگشت آقای 
کشور  آن  زیرا  ندارد؛  قدرت  سکوی  به  حکمتيار 
سخت نيازمند برخی از دستاوردهای نمادین در جنگ 
عمومِی  انظار  در  را  ناکامی هایش  تا  است  افغانستان 
حکمتيار  برگشت  که  دهد،  جلوه  وارونه  مردمش 
سازد.  برآورده  را  متحده  ایاالت  نياز  این  می تواند 
بنابراین، ایاالت متحده با تشکيل این جرگه و محقق 
شدِن پروژۀ مذکور، نه تنها مخالف نيست، بل که برای 

تحقق آن تالش های زیادی خواهد کرد.
نامه  فرستادن  که  می دهد  نشان  کوتاه  بررسِی  یک 
پاکستانی،  مقامات  به  کرزی  ریيس  جمهور  سوی  از 
طرح  حسين احمد،  قاضی  سوی  از  پاسخ  دریافِت 
و  مذهبي  رهبر  این  سوی  از  لویه جرگه  برگزارِي 
حضور حزب اسالمی در این جرگه و اعالم آماده گی 
برای انتخابات از سوی حکمتيار، همه در یک زنجيرۀ 
بيانگر یک  که  می شوند  مناسب طرح  و  معين  زمانِی 
به  که  می رسد  نظر  به  این رو،  از  است.  پنهان  برنامۀ 
زودی چنين طرحی از سوی حکومت افغانستان الزمی 
پنداشته خواهد شد و  در یک زمان معين، پروژۀ عملی 

شدِن آن را روی دست خواهد گرفت.
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عدم مجازات قاتالن هفده...
 شدت عمل را با شدت عمل پاسخ بگوید. در برابر 
دشمنی که به صلح تن نمی دهد مدارا نکند و جنایت 
مجازات  و  دستگير  تعقيب،  قاطعيت  با  را  کاران 
نماید، تا هر جنایت کاری بداند که عملش بی پاسخ 

نمی ماند«.
برای  این  از  بيش  نباید  مخالفان  که  گفت  ابراهيمی 
بریزند:  را  افغان ها  خون  دیگران  اهداف  تطبيق 
در  وسيله یی  حيث  به  این  از  بيشتر  نباید  »مخالفان 
ادامه  تان  هموطنان  خون  ریختن  به  بيگانگان  دست 
بيگانگان  به غالمی  نيست که  افغان ها  دهيد. شایسته 
گردن نهاده دست به کشتار برادران و خواهران افغان 

خود بزنيد«.
محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنای افغانستان در 
این مراسم گفت با گذشت پنج سال از حادثه بغالن 
نکته ها و پرسش های زیادی هنوز هم بی پاسخ مانده 

اند.
او گفت حادثه بغالن به اندازه یی غمبار بود که طالبان 

از گرفتن مسووليت آن خودداری کردند: »طالبان در 
آن موقع دخالت خود را در این جنایت هولناک تردید 
عامل  طالبان  که  حالی  در  ورزیدند.  انکار  و  کردند 
و  هستند  انتحاری  حمله های  از  بسياری  مجری  و 
وقعی  اسالمی  و  انسانی  ارزش  هيچ  به  راه  این  در 

نمی گذارند«.
همچنان سيد حسين عالمی بلخی نمایندۀ مردم کابل 
در مجلس در این مراسم گفت: متاسفانه در رابطه با 
شهدا که خداوند جایگاه رفيعی به آن ها داده، فرهنگ 
افرادی  و  بوده  تر  رنگ  پر  نژاد  و  قوم  ارزشی  ضد 
اقوام  از  نماینده گی  و  نام  به  می خواهند  که  هستند 
معينی، شهدای معينی را به خود اختصاص دهند که 
ملی  شورای  در  حتا  جدایی ها،  رنگ  بيان کنندۀ  این 

افغانستان می باشد.«
او افزود: تا زمانی که پشتون به درد تاجيک نسوزد، 
درماتم  هزاره  و  نریزد  اشک  هزاره  درد  به   تاجيک 

ازبک ماتم نگيرد، هيچ 
خواهد  برجا  پا  همچنان  مشکالت  ندهند،  اولویت 

ماند.

شهيد  برادر  کاظمی  علی  سيد  داکتر  حال،  این  در 
سيد مصطفی کاظمی عدم شناسایی عامالن قتل های 
اعضای  شهادت  با   1386 سال  از  که  را  زنجيره یی 
گردید  آغاز  نماینده گان  مجلس  اقتصادی  کميسيون 
و  مردم  ميان  فاصله  گرفتن  شکل  اساسی  علت  را 

حکومت تلقی می کند.
وی گفت: یکی از نيازهای مبرم امروز مردم افغانستان، 
حرکت به سوی ملت شدن است؛ در حالی که ما هنوز 

در کوچه های قوم گرایی سير می کنيم.
همان سال  در  اگر  کاظمی خاطرنشان ساخت:  آقای 
مجازات  و  شناسایی  قضيه  آن  اصلی  عامالن   1386
امروز  ابهام قرار نمی گرفتند و  ما  می شدند؛ مردم در 
ربانی،  استاد  شهادت  چون  دیگری  قتل های  شاهد 
بزرگان  سایر  و  خيلی  سيد  جنرال  و  داوود  جنرال 

کشور نمی بودیم.
برای  کميته یی  که  کردند  تاکيد  محفل  این  سخنرانان 
قوای  از سوی  زنجيره یی  قتل های  عامالن  شناسایی 

سه گانه دولت افغانستان تشکيل شود.

طالبان در حال...
 بيشتر بر خوردار اند. او گفت که این نيروها این آماده گی را دارند 

که به تنهایی امنيت کشور خود را تامين نمایند.
سخنگوی آیساف نگرانی های را هم بی مورد خواند که گویا طالبان 

پس از سال ۲01۴ ميالدی به قدرت خواهند رسيد.
او افزود: »نگرانی های زیاد در کشور شما موجود اند، با آنکه امکان 
دارد که طالبان و شورشيان پس از سال ۲01۴ ميالدی حضور داشته 
باشند، اما به اطمينان می گویيم که نيروهای امنيتی شما تا پایان سال 
۲01۴ ميالدی ظرفيت و فابليت کافی خواهند داشت تا با مخالفين 

مسلح که باقی خواهند ماند، بجنگند.«
جنرال کتز گفت که تا زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری 
تمامی  افغان  امنيتی  نيروهای  افغانستان،  در  والیتی  شوراهای  و 
این  و  داشت  به عهده خواهند  را  این کشور  امنيتی  مسووليت های 

نيروها مسووليت دارند که امنيت انتخابات را تامين کنند.
آیساف می گوید که در حال حاضر هشتاد درصد عمليات ها از سوی 
ميالدی   ۲01۴ سال  تا  رقم  این  و  می شود  رهبری  افغان  نيروهای 

افزایش خواهد یافت. 
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اگر جانشین کرزی از 
طالبان باشد!

سایت  بلیانینوف/  کریل      
»حرکت خلقی ازبکستان«

امضای  با  امریکا  و  افغانستان 
به  دارند  سعی  امنيتی  قرارداد 
امریکایی  نظاميان  حضور  ادامه 
عنوان  و  شکل  کشور  این  در 

جدیدی دهند.
امریکا قراردادی را مبنی بر ادامه 
حضور نيروهای نظامی خود پس 
از سال ۲01۴ در افغانستان با این 

کشور امضا کرده است.
حضور  قرارداد  این  امضای  با 
افغانستان  در  امریکایی  نيروهای 

طوالنی تر خواهد شد.
همين  در  امریکا  جمهور  ریيس 

نظامی  نيروهای  که حضور  است  کرده  اعالم  زمينه 
قرارداد در  انقضای  از  افغانستان پس  این کشور در 

سال ۲01۴ نيز ادامه خواهد یافت.
توافقنامه  امضای  با  دارند  نظر  در  کابل  و  واشنگتن 
نظاميان  تا  دهند  اجازه  امریکایی  نيروهای  به  امنيتی 
در  را  خود  حضور  جدیدی  شکل  به  کشور  این 

افغانستان حفظ کنند.
امنيتی و  این نيروها، قرار است به نيروهای نظامی، 

پوليس افغانستان آموزش دهند.
این توافقنامه نقش مهمی را برای افغانستانی که متحد 

اصلی امریکا در منطقه است، ایفا می کند.
از  یکی  افغانستان  جنگ  که  دارد  حقيقت  این 
مهم ترین مسایل مطرح شده در رقابت های انتخاباتی 

امریکا است.
هفته  امریکا  جمهور  ریيس  اول  معاون  بایدن،  جو 
افغانستان خارج  گذشته گفت: ما در سال ۲01۴ از 

می شویم و این حرف آخر ما است.
وی که در مناظره با همتای جمهوری خواه خود پاول 
راین سخن می گفت اظهار داشت: ما فقط یک چيز 
را دنبال می کنيم و آن این است که دولت کابل بتواند 
امنيت خود را به تنهایی تأمين کند و این مسووليت 

آنها است، نه مسووليت ما.
به گفته وی، کاخ سفيد تصور می کند که پيشنهاد غير 
قابل قبول جمهوری خواهان حضور نظاميان امریکایی 

را به طور نامحدود در افغانستان حفظ می کند.
با این حال، شخص شماره دوی کاخ سفيد با توضيح 
طور  به  که  کرد  گيری  نتيجه  اوباما  دولت  عملکرد 
مستقيم خروج از افغانستان، قطعی و بدون تغيير به 
نظر می رسد. امریکا در نظر دارد حضور خود را برای 

زمانی نامحدود ولی با شکل جدید حفظ کند.
برای اولين بار این مطلب توسط هيالری کلينتون در 

مصاحبه با کانال ABC عنوان شد و وی در پاسخ به 
این سوال که آیا ایاالت متحده پس از سال ۲01۴ در 
افغانستان باقی خواهد ماند؟ گفت: با توجه به حس 
مسووليت و وظيفه در مقابل افغان ها، در حال حاضر 
نه تنها امریکا بلکه بسياری از کشورها می خواهند در 

افغانستان باقی بمانند.
افغانستان  در  نمی خواهيم  ما  افزود:  ادامه  در  وی 
همان موقعيتی پيش بياید که پس از خروج نيروهای 
شوروی بوجود آمد. وقتی از وی سوال شد که در 
این رابطه روشن تر  پاسخ دهد، کلينتون تصریح کرد: 

از تنها چيزی که نمی شود سخن گفت، آینده است.
چگونه  که  این  هستيم   رایزنی  حال  در  اکنون  ما 
دیگری  مسائل  چه  و  کنيم  حمایت  دهيم،  آموزش 
افغانستان  امنيتی  نيروهای  به  جدید  شکل  با  را 

اختصاص دهيم.
راهکارهای  ایجاد  برای  منظور  به همين  افزود:  وی 
جدید با اشکال جدید، همکاران نظامی ما این هفته 
به طور فوری و مخفيانه  »مارک گراسمن« نماینده 
ویژه امریکا در امور  افغانستان و پاکستان را به این 

دو کشور فرستادند.
نشست  در  تا  شد  کابل  وارد  نيز  ناتو  کل  دبير   
و   ۲01۴ سال  برنامه های  خصوص  در  افغانستان 
پروژه های ارتش امریکا در افغانستان، بحث و تبادل 

نظر کند.
پيش نویس قرار داد راهبردی بين امریکا و افغانستان 
مبنای  باید  نظامی  نيروهای  مأموریت  ادامه  برای 

قانونی داشته باشد.
پيش نویس قرارداد ذکر شده در ماه مارس به امضای 

۲ طرف رسيد.
درخصوص  امریکا  تعهد  دهنده  نشان  مدرک  این 
افغانستان پس  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  و  رشد 

از سال ۲0۲۴ است.

حجم مالی این کمک ها ساالنه توسط کنگره امریکا 
که  است  مشخص  حال  این  با  شد.  خواهد  تعيين 
برنامه ها  این  ادامه می دهد و  برنامه خود  به  امریکا 
در زمينه های ساخت و ساز جاده، ساخت زیربناهای 
و  بيمارستان  و  آموزشی  واحدهای  صنعتی، ساخت 
نيروهای  و  افغانستان  ارتش  آموزش  آن  موازات  به 

پليس خواهد بود.
امریکا آماده است تا از ایجاد پایگاه های نظامی دائمی 
کنترل  که  حالی  در  کند،  نظر  صرف  افغانستان  در 

فرودگاه های کليدی افغانستان را حفظ خواهد کرد.
از  متعهد شده است که  افغانستان  در عوض دولت 
پایگاه های کليدی  از  استفاده  برای  امکانات  حداکثر 

نظامی استفاده خواهد کرد.
این برنامه موقعيت افغانستان را تقویت می کند.

هفته گذشته در کابل یک جلسه مقدماتی برگزار شد 
که امریکایی ها در آن جلسه پيشنهاد گسترش قرارداد 

خود را مطرح کردند.
این سوال که  به  پاسخ  از  امریکا  امور خارجه  وزیر 
چه تعداد از نيروهای ارتش امریکا در افغانستان باقی 
خواهند ماند، امتناع کرد و افزود، این مساله موضوع 

مذاکرات خواهد بود.
یک منبع خبری نزدیک به اداره اطالعات امریکا گفته 
است: پنتاگون اصرار دارد که لشکر ۲۵ هزار نفری  
ویژه  نيروهای  گردان  همراه  به  آنها  ویژه  نيروهای 

افغانستان، در عمليات های جنگی شرکت کنند.
از  امریکا  نظامی  نيروی  هزار   3۲ اکتبر،  اوایل  در 
امریکا  پایگاه   ۲08 تعداد  و  شدند  خارج  افغانستان 
امنيتی  نيروهای  به   310 پایگاه  و  شد  بسته  ناتو  و 

افغانستان واگذار شد.
در کشور افغانستان تعداد 68 هزار نيرو باقی می مانند 
ادامه  همچنان   3۲3 پایگاه  از  نيروها  این  خروج  و 

دارد.

کميسيون مستقل انتخابات باید مانع از حضور چهره های توبه نکرده طالبان 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲01۴ شود.

اپریل ۲01۴ زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان اعالم 
برای  باید  اساسی  قانون  مفاد  بر  مبتنی  افراد  کانيداتوری  راه  است.  شده 
همگان هموار باشد. موفقيت افغانستان در آیندۀ بلند مدت مبتنی بر حضور 
نماینده گان تمامی گروه های سياسی در انتخابات این کشور است. بر همين 
اساس زمانی که می شنویم کميسيون مستقل انتخابات در این کشور مجوز 
حضور اعضای طالبان در این انتخابات را هم صادر کرده است، متعجب 
تشکيل  طالبان  را  افغان  نظاميان  شبه  از  اعظمی  بخش  که  چرا  می شویم، 

می دهند.
به گزارش خبرآنالین و به نقل از گلف نيوز، با اینهمه کميسيون توضيحات 
بندهای موجود در قانون اساسی در این خصوص  بيشتری در خصوص 
نداده و حتی به اظهارنظرهای حامد کرزی در این حوزه نيز اندک توجهی 
ارشد  پست های  در  حضور  برای  بتوانند  باید  سابق  جنگجوهای  نکرد. 
دولتی کاندید شوند و برخی چهره های سابق طالبان هم در حال حاضر 
پست های دولتی و والیتی در اختيار دارند. اما مولفه الزم و ضروری در 
این ميان این است که هر فرد خواهان شرکت در این روند سياسی باید 
اصول ابتدایی قانون را به رسميت بشناسد. قانونی که در افغانستان تحت 

لوای قانون اساسی معنا می یابد.
سخت ترین بخش این ارتباط گيری مربوط به دو گروه است: گروهی از 
اعضای سابق طالبان که خود را برای تصدی پست های سياسی دولتی مهيا 
کرده و در حقيقت از روش های خشونت آميز پيشين تبری جسته اند و 
گروه دیگری که همچنان به مبارزه مسلحانه در افغانستان ادامه داده و روند 
صلح و آشتی ملی را قبول ندارند. ادعاهای زیادی است در این خصوص 
که کاندیداهای برخواسته از طالبان هنوز از گذشته خود فاصله نگرفته و 
دیروز خود را تقبيح نمی کنند. در این مرحله، این رسالت کميسيون مستقل 
انتخابات است که بدنۀ فکری امروز این افراد و ارتباط های سياسی و امنيتی 
آن ها را مورد تحقيق و بررسی قرار دهد. کميسيون باید زمان مشخصی را 
اعالم  زمانبندی  به  و  کرده  تبليغات مشخص  و  کاندیداتوری  اعالم  برای 
و  بر صحت  نظارت  دقيق،  زمانی  بازه  یک  اعالم  باشد.  هم  پایبند  شده 
ریيس جمهوری  کرزی  حامد  اگر  می کند.  تر  آسان  را  انتخابات  سالمت 
تغيير  به  متوالی  برای سومين دور  ابقای در قدرت  برای  افغانستان  امروز 
قانون اساسی روی آورد و یا با دستکاری سيستم رای گيری ورق بازی 
در  نوپای  دموکراسی  فاتحه  باید  دهد،  هول  طرفداران خود  به سمت  را 
افغانستان در  انتخابات ریاست جمهوری در  افغانستان را خواند. آخرین 

سال ۲009 با موجی از اتهام های مبتنی بر دستکاری در آرا همراه بود.

شـکل تازة حضور امـریکا 
در افغانستان
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قرار است جلسۀ استماعيه افسر درجه دار امریکایی که متهم 
رسانده  قتل  به  را  افغان  روستایی   16 مستی  در حالت  است 
است، آغاز شود. مقام ها می خواهند بررسی کنند که آیا مدارک 

کافی برای برگزاری محکمه وجود دارد.
رابرت بيلز، سرباز امریکایی که در چهار ماموریت جنگی در 
ماه  متهم است که در  افغانستان شرکت کرده است،  عراق و 
مارچ سال روان پنهانی از پایگاه محل خدمت خود در والیت 
قندهار افغانستان خارج شده و با استفاده از تاریکی به خانه 
های مردم هجوم برده و بر مردم ملکی در دست کم دو قریه 

آتش گشوده است.

کشتار در والیت قندهار که بيشتر زنان و کودکان قربانی آن 
شدند، بدترین حادثه در نوع خود توسط نيروهای امریکایی از 
زمان جنگ ویتنام به این سو بود و روابط امریکا و افغانستان 

را صدمه زد.
بيلز به 16 مورد قتل عمد، شش مورد تالش به قتل، حمله و 
همچنين استفاده از الکهول در حال انجام وظيفه متهم می باشد. 
اتهام  شدن  ثابت  صورت  در  امریکایی  دار  درجه  افسر  این 

هایش، ممکن است به اعدام محکوم شود.
جلسه استعماعيه که در یک پایگاه نظامی در ایالت واشنگتن 
انجام می شود، ممکن است دست کم دو هفته به طول بيانجامد. 

شاهدان عينی این حادثه در افغانستان به شمول روستایيان و 
این  در  زنده  صورت  به  ویدیو  طریق  از  نيز  افغان  سربازان 

جلسه شرکت می کنند.
بيلز در این جلسات حضور خواهد داشت، اما انتظار نمی رود 
که به سوال ها جواب دهد. جان هنری براون، وکيل غيرنظامی 
به  این کشتار را احتماال  این عقيده است که موکلش  بر  بيلز 
تنهایی انجام نداده و دچار نوعی بيماری روانی می باشد که 

پس از سوانح شوک آور بروز می کند.
وکيل بيلز ماه گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که او و یک 
سارنوال نظامی قرار است که با پنج تن از 1۵ روستایی افغان 
حادثه صحبت  این  مهم  شاهدان  عنوان  به  نظامی  پرسونل  و 

کنند.
سربازان  رفتاری  و  انضباطی  مشکالت  مارچ  ماه  تيراندازی 
امریکایی در پایگاه نظامی لویس مک کورد را که رابرت بيلز 
نيز در آنجا مستقر بود، افشا کرد. پنج نظامی امریکایی نيز پيش 
از این در ارتباط با سه مورد کشتار غيرنظاميان افغان در سال 

۲010 متهم به قتل عمد شده بودند.
چهارتن از آن ها به جرم خود مبنی بر قتل و کشتار در دادگاه 
جنگی اعتراف کرده و محکوم به زندان شده اند. اتهام ها عليه 

نفر پنجم لغو شد.
آگست  ماه  در  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  پنيتا،  ليون 
امور  کارشناسان  از  متشکل  کميته  یک  سرپرستی  روان  سال 
نظامی را به عهده داشت. آن ها می خواستند بررسی کنند که آیا 
اصالحات در نظام عدالت نظامی امریکا در بخش جرایمی که 
نيروهای ارتش این کشور عليه افراد ملکی در مناطق جنگی 

مرتکب می شوند، لزومی دارد یا نه.

برگزاری جلسة استماعیه سرباز امریکایی متهم 
به قتل افغان ها

پر شېرزي تور څومره...
 چارواکیو د شخصیت وژنې لړۍ وبلله.

دې  له  ورځپاڼې  دې  چې  وویل،  عبدالزي 
رپوټونه  مثبت  ډېر  اړه  په  شېرزي  د  وړاندې 
سیاسي  د  یې  هغه  وروستی  خو  کړي  خپاره 

ستونزو له امله خپور کړی دی.
دې  په  هم  ورځپاڼې  ماندګار  وړاندې  دې  له 
والیت کې د مافیایي بانډ او په فساد کې د والي 
د ښکېلتیا په اړه یو رپوټ خپور کړی و، چې د 
والیتي شورا غړو او د هغه والیت اوسېدونکیو 

ماندګار ته په کې سرټکولی و.
د  راهیسې  کلونو  اوو  تېرو  له  شېرزی  اغا  ګل 
کوي،  سره  تر  دنده  توګه  په  والي  د  ننګرهار 
چې ډېری وخت د ننګرهاریانو له سختو نیوکو 
سره د دې لپاره مخ شوی، چې په اداري فساد، 

قاچاق او د ځمکو په غصب کې ښکېل دی.
په  او  ننګرهاریانو  وار  وار  په  چې  هم  څه  که 
له  استازو  والیت  دې   د  کې  جرګه  ولسي 
لرې  له دندې  نوموړی  حکومت وغوښتل چې 
کړي او حتی د هغه پر ضد الریونونه وشول خو 

تر اوسه هم دغه کار نه دی شوی.
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اسالمی  جماعت  پيشين  رهبر  احمد،  حسين  قاضی 
این  در  نفوذ  با  سياسی  از شخصيت های  و  پاکستان 
کشور با ارسال نامه یی به حامد کرزی ریيس جمهوری 
افغانستان گفته که حاضر است ميان حکومت افغانستان 

و مخالفان مسلح اش ميانجی گری کند.
این نامه در پاسخ به نامه های آقای کرزی که در آنها 
تامين  پاکستان خواسته شده بود در زمينه  از رهبران 
فرستاده  کنند،  جدی  همکاری  افغانستان  در  امنيت 

شده است.
یوسفزی،  ماللی  به  پاکستانی  طالبان  حمله  پی  در 
با  این کشور، آقای کرزی  یک دانش آموز کودک در 
فرستادن ده نامه به رهبران سياسی و مذهبی پاکستان، 
برای  خوب  آینده  یک  ایجاد  برای  خواست  آنها  از 

هردو  شهروندان 
کشور تالش کنند.

به  را  نامه ها  این  او 
جداگانه  صورت 
آصف  آدرسهای  به 
ریيس  زرداری  علی 
پاکستان،  جمهوری 
اشرف  پرویز  راجا 
نواز  وزیر،  نخست 
حزب  رهبر  شریف 
قاضی  ليگ،  مسلم 
رهبر  احمد  حسين 
پيشين حزب جماعت 
عمران  اسالمی، 
حزب  رهبر  خان 
خان  محمود  انصاف، 
حزب  رهبر  اچگزی 
ملی،  عوامی  حزب  رهبر  ولی  اسفندیار  پشتونخواه، 
و  اسالم  علمای  جمعيت  رهبر  الرحمن  فضل  موالنا 

چند تن دیگر فرستاده است.
سی  بی  بی  با  گفت وگویی  در  احمد  حسين  قاضی 
سابق،  مجاهدین  گروه های  تمامی  با  که  کرده  تاکيد 
حکومت افغانستان و مخالفان مسلحش چون طالبان 

و حزب اسالمی روابط نزدیک دارد.
مسایل  در  که  افرادی  با  من  پاکستان،  در  گفت:«  او 
در  چه  و  حکومت  در  چه  هستند،  دخيل  افغانستان 
اپوزیسيون رابطه دارم. همچنين در افغانستان رابطه من 
هم با افراد در داخل حکومت و هم در بين مخالفان 
خوب است که طالبان و حزب اسالمی هم شامل آنها 
نقش  یک  می توانم  من  روابط  این  اساس  بر  است. 

ميانجيگر را بازی کنم. از این رو من به حامد کرزی 
آن  در  که  بياید  بوجود  یی  جرگه  که  کردم  پيشنهاد 
طالبان و حزب اسالمی شامل باشند. این برای وحدت 
همه افغان ها بسيار ضروری است. ما می توانيم هم به 

آنها کمک کنيم و هم برای گفت وگو.«
ميان  ایجاد وحدت  بر  احمد همچنين  قاضی حسين 
تاکيد کرده و می گوید  افغانستان  گروه های مختلف 
افغانها  ميان  وحدت  ایجاد  که  گفته  کرزی  حامد  به 
المللی  بين  ایتالف  نيروهای  خروج  از  پس  ویژه  به 

ضروری است.
سفارتخانه  طریق  از  گفت:«من  احمد  حسين  آقای 
آن  در  و  فرستادم  نامه  صاحب  کرزی  به  افغانستان 
پيشنهاد کردم که خواهش ما این است که افغانها همه 
یک جا شوند. اتحاد در بين افغان ها پس از خروج 
نيروهای بيرونی نيز ضروری است. برای خروج ناتو و 
امریکا از افغانستان، افغان ها یکجا شوند و با یک صدا 
به آنها بگویند که ما به شما نياز نداریم و ما می توانيم 
خود کارهای خود را پيش ببریم. در این صورت آنها 

نمی توانند در آنجا بمانند و زندگی کنند«.
از  همچنين  مصاحبه  این  در  احمد  حسين  قاضی 
حکومت های پاکستان و ایران خواسته که از مداخله در 
امور افغانستان دست بکشند. او گفته است افغانستان 

با ثبات به نفع منطقه به ویژه پاکستان و ایران است.
زمان  از  افغانستان  حکومت  که  است  درحالی  این 
کشور  این  در  صلح  تامين  برای  هایش  تالش  آغاز 
، بارها از پاکستان خواستار همکاری شده ولی ظاهرا 
به نظر می رسد، رهبران هردو کشور هنوز دیدگاه های 
منطقه  افغانستان و  آینده  به طالبان و  متفاوتی نسبت 

دارند.

قاضی حسین احمد به کرزی:

حاضرم میان تان میانجیگری کنم

تحلیل گران افغان:

نتیجة انتخابات امریکا تاثیری بر سیاست 
واشنگتن در قبال افغانستان ندارد

ریاست  انتخابات  نتيجه  معتقدند،  افغان  تحليل گران 
جمهوری امریکا تاثيری بر استراتژی امریکا در قبال 

افغانستان و جنگ عليه تروریسم نخواهد داشت.
به  )ایسنا(،  ایران  دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به 
نقل از خبرگزاری شينهوا، نظری پریانی، مدیر مسوول 
روزنامۀ ماندگار افغانستان گفت: شکی در این نيست 
مهم  اتفاقی  امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  که 
انتخابات تاثير  برای امریکایی ها است، اما نتيجۀ این 

ویژه یی بر شرایط در افغانستان نخواهد داشت.
وی افزود: سياست خارجی امریکا بر پایه منافع این 
کشور است و مهم نيست که چه کسی به کاخ سفيد 

راه یابد.
پارلمان  سابق  عضو  سلطان زوی،  داوود  محمد 

کاندیدای  دو  هر  کرد:  نشان  خاطر  نيز  افغانستان 
انتخابات امریکا برای خروج از افغانستان و یا دست 
کم خارج کردن بخش بزرگی از سربازان و یا پایان 
افغانستان،  در  امریکایی  سربازان  نقش  به  بخشيدن 

تحت فشار افکار عمومی هستند.
در  کسی  چه  که  نيست  مهم  افزود:  زوی  سلطان 
با  امریکا  آینده  ریيس جمهور  شود.  پيروز  امریکا 
زیرا  است،  مواجه  تروریسم  عليه  جنگ  چالش های 
طالبان همچنان به حمالت خود ادامه می دهد و دارای 
پناهگاه های امن در پاکستان و مناطق مرزی افغانستان 

با این کشور است.
هر دو تحليلگر شانس اوباما برای پيروزی در انتخابات 

را بيشتر دانستند. w
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پر شېرزي تور څومره 
سياسي اړخ لري؟

د ننګرهار چارواکیو د والسټرېټ ژورنال ورځپاڼې هغه راپور رد 
کړی او هغه یې سیاسي بللی، چې ویلي ول ننګرهار د اداري 

فساد پر مرکز بدل شوی دی.
له مخې ویلي  یوه پټ سند  امریکایي چارواکیو د  ورځپاڼې د 
څلور  میاشتې  د  شېرزی  اغا  ګل  والي  ننګرهار  د  چې  ول، 
میلونه ډالره جېب ته اچوي او دغه والیت یې په یوه فلج حالت 

کې ساتلی دی.
چې  ول،  ویلي  راز  همدا  کې  راپور  دغه  په  ژورنال  والسټریټ 
ګل اغا شېرزی له هغه موټرو څخه چې له تورخم نه ننګرهار 
ته داخلېږي له ګمرکي محصول پرته له زرو نیولي تر اتو زرو 
دولتي  او  اخلي  نوم  په  بیارغونې  د  ننګرهار  د  پورې  افغانیو 
ځمکې یې هم زور واکو ته د شلو او دېرشو کلونو لپاره په اجاره 

ورکړي دي.
په  عبدالزي  احمدضیا  ویاند  والي  د  ننګرهار  د  ورځ  تېره  خو 
تورونه  لګېدلي  شېرزي  اغا  ګل  پر  کې  غونډه  خبري  یوې 
سیاسي وبلل او هغه یې د افغان...                    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 / ۲01۴ 
بين المللی  نيروهای  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهيد  بنياد 
بنا بر مسووليت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پيگيرش، 

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

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

بدین منظور، از همۀ از نخبگان سياسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گيرِی خویش در این نشست، 

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