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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

»بازسـازی در بلخ الگویی 
برای افغانستان است«

مجلس نماینده گان به شدت از تشکیل »شورای مجاهدین« توسط 
محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب انتقاد می کند و آنرا خالف 

منافع مردم می داند.
 نماینده گان مجلس گفته اند که این اقدام سبب گسترش رعب و 

وحشت در بین مردم می شود.
شورای  رییس  و  آب  و  انرژی  وزیر  خان  اسماعیل  محمد  اما 
برابر  در  بغاوت  مجاهدین«  »شورای  تشکیل  که  گفته  مجاهدین 
اقدام  این  آبرو و عزت مردم  به خاطر حفظ  آنان  نیست و  نظام 

را کرده اند. 
در حالی که مقام  های محلی هرات گفته اند که شورای مجاهدین 
انرژی و آب  این والیت جنگ افزار توزیع کرده است، وزیر  در 
روز گذشته در یک نشست خبری گفت که...     ادامه صفحه 6

اسماعیل خان:
تشکیل »شورای مجاهدین« 

بغاوت نیست
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صفحه 6

رییس سازمان استخبارات امریکا )سیا( به دلیل داشتن 
رابطه غیراخالقی با بیوگرافی نویس خود و خیانت به 
همسرش از سمت خود استعفا کرد. پنتاگون، مایکل 
مورل را به عنوان جانشین موقت و رییس سازمان سیا 

معرفی کرده است.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، دیوید پتریوس 
60 ساله در بیانیة استعفای خود به باراک اوباما، رییس 
جمهوری امریکا گفته که در »قضاوت های خود بسیار 

ضعیف« عمل کرده است.
سازمان  ریاست  میالدی،   ۲0۱۱ سال  در  پتریوس 

استخبارات امریکا را برعهده گرفت.
را در  امریکایی  نیروهای  فرماندهی  آن،  از  پیش  وی 

عراق و افغانستان عهده دار بود.
استعفای پتریوس تنها سه روز بعد از پیروزی مجدد 
امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  در  اوباما  باراک 

صورت می گیرد.
از ۳۷ سال  بعد  بیانیه خود آورده است:  پتریوس در 
بسیار  خود  قضاوت های  در  من  مشترک،  زندگی 
ضعیف عمل کردم و با فرد دیگری رابطه برقرار کردم. 
چنین رفتاری کامال غیرقابل قبول...   ادامه صفحه 6

مناطق  از  را  کانکور  امتحان  عالی  تحصیالت  وزارت 
امسال،  کانکور  امتحان  در  می کند.  آغاز  سردسیر 
جذب  دانشگاه ها  در  دانش آموزان  از  تن  هزار   4۳

می شوند.
در امتحان کانکور امسال قرار است ۲00 تا ۲۲0 هزار 
امتحان  در  افغانستان  سراسر  از  دانش آموزان  از  تن 

کانکور اشتراک کنند.
داکتر عبیداهلل عبید، وزیر تحصیالت عالی روز شنبه در 
یک کنفرانس خبری در کابل گفت: »در طول هشت 
پوهنزی ها  جهد،  و  تالش  با  شد،  سپری  که  ماهی 
ایجاد کردیم  بیشتر را  )دانشکده ها( و دیپارتمنت های 

تا جذب بیشتری در سال جدید داشته باشیم«. 
وزارت تحصیالت عالی حدود ۲8 دانشکده و 
۱۳6 دیپارتمنت جدید را ایجاد کرده و از این 
طریق ظرفیت جذب را در موسسات تحصیالت 

عالی دولتی افزایش داده است.
در  است  قرار  کانکور  امتحان  جاری  هفته  در 
والیات ارزگان، دایکندی، بامیان، غور و سرپل 
رساندن  در  افغانستان  دفاع  وزارت  شود.  آغاز 
دوردست  والیات  به  کانکور  امتحان  مواد 

همکاری می کند.
العبور  صعب  والیات  این  »چون  گفت:  عبید  آقای 

هستند، سواالت باید از طریق هوایی انتقال پیدا کنند. 
شورای وزیران به وزارت دفاع...       ادامه صفحه 6

»رسوایی اخالقی« 

پتریوس را به استعفا واداشت

وزیر تحصیالت عالی:

امتحان کانکور صد فیصد شفاف خواهد بود

یک پسر که از »کشتار قندهار« توسط سرباز امریکایی 
طور  به  را  خود  چشم دیدهای  برده،  در  به  سالم  جان 
ویدیویی به مقامات امریکایی بیان کرد و شهادت داد. 

مارچ  ماه  در  امریکایی  از حمله یک سرباز  که  پسری 
سال روان نجات یافت، روز شنبه، در یک جلسه شنود 
غیرنظامیان  کشتار  به  متهم  امریکایی  سرباز  علیه  بر 

شهادت داد.
صدیق اهلل گفت که وقتی زن همسایه فریاد می زد »یک 
امریکایی مردهای ما را کشت«، از...     ادامه صفحه 7

یکی از بازمانده گان 
»کشتار قندهـار«

 شهادت داد

تمام عوايدی كه از 
بندر ملي حيرتان 
به دست مي آيد، 
به حساب دولت 

مركزي وارد مي شود 
و هيچ نهاد و يا 

شخصي از عوايد 
واليت كوچك ترين 
استفاده يي نمي تواند 
كند؛ اما شهرداري 
بلخ مطابِق قانون 
شهرداري، يك 
مقدار عوايد را 

برحسب ضرورت در 
داخل شهر به مصرف 

مي رساند



غوغاهایی  شاهد  ما  اخیر،  ده سال  در  الاقل 
و  حلقات  در  گاهی  چند  از  هر  که  بوده ایم 
مجالس سیاسی فرهنگی، پیرامون خط مرزِی 
دیورند رخ داده اند؛ این سروصداها یا از روی 
ُحِب  روی  از  هم  یا  و  بوده اند  شدید  بغِض 
بی جا. شاید هم به همین دلیل است که هیچ 
گروه و یا دستگاهی از روی ِخرد و سنجش، 

به این مهم توجه نکرده است.
انتقادهای  گوناگون  افرادِ  با آن که گروه ها و   
وارد  دیورندخواهی  داعیة  بر  را  شدیدی 
کرده اند، اما این انتقادها هرگز نتوانسته راهی 
اولیای  و  حکومت  مقاماِت  اذهان  بر  معقول 
امور باز نماید؛ زیرا دیورندطلبی، رفته رفته به 
تبدیل  مقامات حکومتي  راسِخ  باورِ  و  سنت 
یاد دارد  به  تاریخ  تا جایی که  شده است، و 
پشتون هاي دو سوی خط  نیز بحث وحدت 
شاهان  اصلِی  دغدغه های  از  یکی  دیورند، 
کشور،  این  اصلِی  بانِی  از  به غیر  ـ  افغانستان 

عبدالرحمان خان ـ بوده است. 
یگانه انتقاد مخالفان این داعیه، آن است که به 
رسمیت نشناختِن خط دیورند به عنوان خاک 
باعث دخالت های درازمدت  پاکستان،  اصلِی 
و اعمال استراتژی سلطه طلبانة پاکستان شده 
مرزی  تکلیف  کردِن  روشن  این رو  از  است. 
با پاکستان، باعث قطع این دخالت ها خواهد 

شد.
هرچند منطِق این انتقاد، کاماًل واضح و درست 
میان حکومتیان  در  کسی  کم تر  اما  می نماید؛ 
است.  داشته  را  منطق  این  پذیرِش  جرأت 
مسالة دیورند، به یک مسالة ناموسی شباهت 
می کنند  تصور  حکومتیان  و  است  کرده  پیدا 
را  دیورند  آن سوی  کسی خاک های  اگر  که 
به سود پاکستان به رسمیت بشناسد، خواهاِن 
زیر  وطن پرستی اش  و  تجزیه طلبی  شده 
سوال رفته است. به همین خاطر هم است که 
هیچ گاه از میان حکومتیان، کسی جرأت ابراز 

نظر واقع بینانه  را نداشته است.
اما اکنون گمان می رود که رییس جمهور کم کم 
برده  پی  مورد  این  در  پاکستان  حقانیِت  به 

است. این موضوع هرچند در رفتار و گفتارِ او 
مشاهده نشده استـ  که آن هم به نظر می رسد 
از ترس متهم شدن به خیانت قومی تا کنون 
آن سوی  مردم  این که  از  اما  ـ؛  نشده  آشکار 
سرحد هیچ گاه به افغانستان نخواهند پیوست 
و پاکستان نیز هیچ گاه چنین اجازه یي نخواهد 
داد، کاماًل مطمین گشته است. زیرا بر فرض 
گرفته شود،  برنامه یی روی دست  اگر چنین 
آن  در  که  گیرد  صورت  همه پرسی یي  باید 
آن سوی سرحد،  پاکستانِی  نیز هیچ  صورت 
آن همه  بر  ندارد  چیز  هیچ  که  را  افغانستاني 
امکانات از رفاه نسبی گرفته تا حقوق باالی 
شهروندی، ترجیح نخواهد داد. افزون بر آن، 
داعیة  سرحد،  سوی  آن  پشتون های  میان  در 
یک کشور جدید و مستقل به نام پشتونستان 

مطرح است تا یک جا شدن با افغانستان.
اکنون  پاکستان  حکومت  این که  دیگر  مسالة 
این  است.  دیورند  سوي  آن  بر  حاکم  رسمًا 
کشور داراي ثبات نسبي و ارتش کاماًل مجهز 
و قوي مي باشد و سال ها در افغانستان دخالت 
کرده و ریشه دوانده تا از این حاکمیت دفاع 
کشوري  افغانستان  حاضر،  حال  در  اما  کند. 
ضعیف و ویران است که حتا توانایي حفاظت 
از قلمرِو فعلِي خود را ندارد و اگر حمایت 
به راحتي  شود،  برداشته  آن  از  جهاني  جامعة 
درمي آید.  پاکستان  اشغال  به  گذشته  به سان 
بنابراین، این خیال که آن سوی سرحد جزِو 
باطلي  و  خام  خیاِل  گردد،  افغانستان  خاک 

بیش نیست.
آقاي کرزي تمام این مسایل را درک کرده، ولی 
همان گونه که در باال ذکر شد، از اتهام خیانت 
قومی می ترسد و نمی تواند بر بنیاد واقعیت ها 
یک موضع عاقالنه و قاطع اتخاذ کند. اما به 
با خاموشی و  دارد  او قصد  نظر می رسد که 
این  حرمِت  مساله،  این  به  نسبت  بی توجهی 
داعیه را بشکند. این حرمت شکستن از آن جا 
دست یاب می گردد که نخست در میان مردم 
گفته شود که چنین ادعایی برحق نیست و ما 
کنیم. هرگاه  را فداي دیورند  افغانستان  نباید 

گردد،  مسلط  مردم  میان  در  فکری  چنین 
موضِع  می تواند  نیز  رییس جمهور  زمان  آن 

خویش را اعالم بدارد.
بر عالوۀ آن که ایاالت متحده و سایر کشورها، 
حل شده  پاکستان  سود  به  را  دیورند  مسالة 
می پندارند و می دانند که بدون روشن کردِن 
افغانستان  به  ثبات  برگشِت  معضل،  این 
ناممکن است، بسیاری از مردم افغانستان نیز 
به پایان یافتِن این ماجرا مشتاق اند. بی تردید 
که این واقعیت ها بر رییس جمهور تاثیِر خود 
سال  سالیاِن  مي داند  نیک  او  گذاشته اند.  را 
حاکمان گذشته با اصرارِ مفرط بر این داعیه، 
افغانستان و تمام نیروهاي مادي و معنوِي آن 
را به هدر دادند و نه تنها در این راه توفیقي 
حاکمیِت  و  اقتدار  بلکه  نیاوردند،  به دست 
مقابل،  در  اما  و  ساختند  قربان  را  خویش 
محق،  جانِب  عنوان  به  روزبه روز  پاکستان 
تا  گرفت  قرار  جهاني  جامعة  حمایِت  مورد 
آن جا که زمینة مداخله در افغانستان و اشغاِل 

آن برایش مساعد گشت.
رییس جمهور کرزی  که  این فرض  اگر  حاال 
گرفته  تصمیم  باقی مانده اش  ایام  همین  در 
مسالة دیورند را روشن بسازد، درست باشد؛ 

بی گمان که سود زیادی از آن خواهد برد. 
یکی آن که، شرایط مساعدتری را برای ابقای 
خود و یا بر سِر کار آوردِن یکی از همکارانش 
به دست خواهد آورد؛ چون این گونه، نه تنها 

آورد،  خواهد  به دست  را  پاکستان  حمایت 
که بسیاری از مردم مملکت را در کنار خود 

خواهد داشت. 
که  افغانستان  به  ثبات  برگشت  این که،  دوم 
با حل معضِل دیورند پیوند ناگسستني دارد، 
روسفیدِی  کرزی  آقای  که  می شود  باعث 
به دست  بزرگ تر  مقیاسي  در  را  تاریخی 

بیاورد. 
ای کاش چنین گردد!
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منوچهر

دیورند؛
فرصتي تاریخي براي آقاي کرزي

 

اعالم تاریخ برگزارِي انتخابات آینده و نگراني ها از چه گونه  
اپوزیسیوِن  و  سیاسي  کالن  جریان هاي  آن،  شدن  برگزار 

حکومت را به واکنش هاي شدیدي واداشته است.
داکتر عبداهلل عبداهلل رهبر ایتالف ملی افغانستان، از کمیسیون 
برگزاری  زمان  دربارۀ  که  است  خواسته  انتخابات  مستقل 
انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، تجدید نظر کند. به باور وي، 
احتمال دارد در تاریخ ۱6حمل، بیشتر مردم افغانستان نتوانند 
در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند، با این استدالل که 
زمستاِن برخی از والیات کشور طوالنی است و این نگرانی 
وجود دارد که درصد قابل توجهي از مردم نتوانند در انتخابات 
شرکت کنند. او پیشنهاد کرده است که زمانی برای برگزاری 
و  حمل ونقل  مشکالِت  که  شود  گرفته  نظر  در  انتخابات 

رفت وآمد وجود نداشته باشد. 
در همین حال، احمد ضیا مسعود رییس جبهة ملي نیز گفته 
است که تقلب در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوري افغانستان، 

جنگ بزرِگ داخلي را در پي خواهد داشت.
یک  برگزارِي  از  پس  جنگ  آمدِن  میان  به  که  پذیرفت  باید 
نیز نمي تواند روي دالیلي که مجالي براي  پُرتقلب  انتخاباِت 

پرداخِت آن در این نوشتار نیست، دور از تصور باشد. 
جدي گرفتِن این هشدارها در شرایطي که افغانستان به سوي 
تکمیِل پروسة انتقال و خروج نیروهاي خارجي پیش مي رود، 
گیرد.  قرار  کشور  اجرایِي  دستگاه هاي  کارِ  اولویِت  در  باید 
به راستي هم که اگر انتخابات آینده در نیمة نخسِت ماه حمل 
انتخاباتي حتا در همین شهر کابل  برگزار گردد، کمپاین هاي 
با مشکل همراه خواهد شد؛ چه رسد به روستاهایي که پر از 

برف اند و راه هاي رفت وآمِد مردم بسته.
پس هنوز هم دیر نشده و خوب است که کمیسیون مستقل 
انتخابات بار دیگر روي تاریخ برگزاري انتخارات تجدید نظر 

کند.
در  سیاسي  جریان هاي  برخي  و  ملل  سازمان  حمایت  البته   
داخل افغانستان از اعالم تاریخ برگزاري انتخابات، نمي تواند 
زیرا  باشد؛  انتخابات  برگزاري  زمان  نیافتِن  تغییر  بر  دلیلي 
به  انتخابات،  برگزاري  زمان  اعالم  در  که  است  این  واقعیت 

چه گونه گي وضعیت جّوي کشور توجِه دقیق نشده است.
هم چنین کمیسیون مستقل انتخابات کشور وظیفه دارد اقداماتي 
را روي دست گیرد که از تقلب مهندسي شده در انتخابات آیندۀ 
ریاست جمهوري افغانستان جلوگیري کند. برگزاري انتخابات 
به  نسبت  را  مردم  باور  ریاست جمهوري ۲008،  تقلِب  از  پر 
انتخابات دگرگون کرده است. در آن زمان کمیسیون مستقل 
نیاز است که  نامزد حاکم بود؛ ولي حاال  انتخابات وابسته به 
این کمیسیون نشان دهد که دیگر چنین وابسته گي یي وجود 
ندارد و نیز واضح سازد که چه راه کارهایي را براي جلوگیري 

از تقلب روي دست گرفته است. 
سایة  زیر  آینده  انتخابات  که  دارد  وجود  هم  دغدغه  این 
رییس جمهور حامد کرزي به بي راهه کشانده مي شود؛ بنابراین 
جریان هاي سیاسي و جامعة جهاني باید روي برنامه یي تمرکز 

کنند که بتواند این نگراني ها را از میان بردارد. 
هرچند اخیراً رییس جمهور تالش کرده است که از برگزارِي 
نشستي  در  چنان که  بدهد،  اطمینان  شفاف  انتخابات  یک 
نشست  در  و  کرد  مطرح  را  مواردي  نیز  رسانه ها  فعاالِن  با 
اندونیزیا از جامعة بین المللی خواست که برای برگزارِی بهتِر 
سخنان  این  که  مي رسد  نظر  به  اما  کنند؛  همکاری  انتخابات 
براي  را  مردم  اطمیناِن  نمي تواند  تنهایي  به  رییس جمهوري، 
مشارکت در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوري افغانستان فراهم 
برگزاري  نحوۀ  از  مردم  اطمینان  که  شرایطي  در  زیرا  کند؛ 
انتخابات سلب شده، تنها با ارایة راهکارها و روش هاي موثر 

مي توان اعتمادِ مردم را به انتخابات آینده بازگرداند.
انتخابات در  باشد که  این مي تواند  نیز  این شیوه ها  از   یکي 
زماِن مناسب و بدون حضور رییس جمهور بر کرسِي قدرت 
انتقال  انتخابات،  برگزاري  از  قبل  باید  بنابراین  برگزار گردد؛ 

موقت صورت گیرد. 
نکتة دوم هم به کار گرفتِن ابزار هایي موثر براي جلِب مردم 
رسانه هاست  ابزارها،  این  از  یکي  است.  انتخابات  پروسة  به 
در  تعیین کننده  نقشي  مي تواند  آن ها  فعالیِت  چه گونه گِي  که 

کشاندِن مردم به پاي صندوق هاي رأي داشته باشد.

موانع برگزارِي انتخابات 
برداشته شود

بر عالوۀ آن که ایاالت متحده و 
سایر کشورها، مسالة دیورند 
را به سود پاکستان حل شده 
می پندارند و می دانند که بدون 
روشن کردِن این معضل، 
برگشِت ثبات به افغانستان 
ناممکن است، بسیاری از 
مردم افغانستان نیز به پایان 
یافتِن این ماجرا مشتاق اند. 
بی تردید که این واقعیت ها 
بر رییس جمهور تاثیِر خود را 
گذاشته اند. او نیك مي داند 
سالیاِن سال حاکمان گذشته 
با اصراِر مفرط بر این داعیه، 
افغانستان و تمام نیروهاي مادي 
و معنوِي آن را به هدر دادند و نه 
تنها در این راه توفیقي به دست 
نیاوردند، بلکه اقتدار و حاکمیِت 
خویش را قربان ساختند و اما 
در مقابل، پاکستان روزبه روز 
به عنوان جانِب محق، مورد 
حمایِت جامعة جهاني قرار گرفت 
تا آن جا که زمینة مداخله در 
افغانستان و اشغاِل آن برایش 
مساعد گشت.



ایجاد  بر  بار دیگر بر درخواست دیریدن خود  نخست وزیر ترکیه 
اصالحات در ساختار سازمان ملل تاکید کرد و گفت: تمامی کشورها 

باید عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل شوند.
به  بن بست  به  اشاره  با  ترکیه  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب 
در خصوص  امنیت  شورای  عضو  کشور   ۱5 میان  در  آمده  وجود 
ساختار  در  اصالحات  ایجاد  خواستار  دیگر  بار  سوریه،  در  بحران 

سازمان ملل شد.
وی تاکید کرد: سرنوشت جهان نباید به دست پنج عضو دائم این 
شورا باشد. تداوم چنین موضعی منجر خواهد شد تا سرکوبگری در 

سوریه ادامه یابد.
در  تغییراتی  ایجاد  در خصوص  پرسش هایی  به  پاسخ  در  اردوغان 
سازمان ملل که در نشست روز جمعه در بالی اندونزی مطرح شد، 
گفت : با تقسیم کشورهای جهان به کشورهای دائم و غیر دائم در 
نادرست  طبقه بندی  چنین  این  که  معتقدم  مخالفم.  امنیت  شورای 
است. اگر باید یک عضو دائم وجود داشته باشد تمامی کشورهای 
منشور  که  چرا  درآیند  امنیت  دائم شورای  به عضویت  باید  جهان 
یا کوچک  بزرگ  هر کشوری  که  می گوید  چنین  این  ملل  سازمان 

مساوی هستند.
اردوغان معتقد است که عضویت دائم می تواند در میان کشورها به 

صورت ساالنه و چرخشی باشد.
دائم  آن  عضو  پنج  که  دارد  عضو   ۱5 ملل  سازمان  امنیت  شورای 
هستند که حق وتو هرگونه قطعنامه ای را دارند. همچنین ۱0 عضو 
بار به صورت  نیز به صورت هر دو سال یک  این شورا  غیر دائم 
دوره ای تغییر می کنند. دو عضو دائم این شورا روسیه و چین تاکنون 
بسیاری از قطعنامه های انگلیس و آمریکا را در خصوص دولت بشار 
اسد، رییس جمهوری سوریه وتو کرده اند چرا که بیم آن را دارند که 

سوریه، لیبی دیگری شود.
اردوغان همچنین با اشاره به این نکته که کشورهای عضو شورای 
آیا  گفت:  هستند،  اروپا  و  آسیا  امریکا،  قاره  سه  از  تنها  امنیت 
کشورهای دیگر نمی توانند حق عضویت دائم در شورای امنیت را 
انتظار داشته  داشته باشند؟ خیر اینطور نیست. پس شما نمی توانید 

باشید که در سازمان ملل عدالت اجرا شود.
وی همچنین به موضوع رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: چرا 
هیچ تحریمی علیه اسرائیل اعمال نمی شود. تمامی اینها به این دلیل 
به  ملل  سازمان  تصمیمات  فشار  اعمال  برای  مکانیزمی  که  است 
اینکه ۱۳۳ کشور عضو سازمان ملل عضویت  با  ندارد.  آنها وجود 
اتفاقی  هیچ  اما  می شناسند  رسمیت  به  سازمان  این  در  را  فلسطین 

نمی افتد چون اسرائیل و آمریکا با آن مخالف هستند.
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آیا اصالحات چشمگیری در چین 
رخ نخواهد داد؟

طی  چین  کناره گیری  حال  در  جمهوری  رییس 
تایید  با  کمونیست  حزب  افتتاحیه  در  سخنرانی 
بیماری هایی که این حزب را آلوده کرده، گفت که 
این حزب خود می تواند از پس مشکالتش برآید و 
به گفته تحلیل گران این اظهارات وی نشان دهنده 
این است که جانشین وی در اقتصاد و یا سیاست 

چین دست به اصالحات اساسی نخواهد زد.
هوجین تائو رییس جمهوری در حال کناره گیری 
چین روز پنج شنبه در کنگره حزب کمونیست این 
خود  جانشین  جین پینگ،  شی   به  خطاب  کشور 
در  فساد  افزایش  خصوص  در  صریحی  هشدار 

حزب کمونیست داد.
هوجین تائو گفت: اگر ما در مدیریت مسئله فساد 
گر  ویران  برای حزب  است  ممکن  کنیم،  کوتاهی 
باعث سقوط حزب و سقوط دولت  باشد و حتی 

شوند.
سیاسی  واقعه  مهمترین  در  وی  اظهارات  این  اما 
راه  نقشه  در  اصالحات  از  چندانی  نشانه  حزبش 
یک  دهنده  نشان  تحلیلگران  گفته  به  که  نداشت 
بیماری خطرناک در نظام کمونیست چین بوده که 

عواقب ناگواری در پی خواهد داشت.
سون ون گوانگ، استاد دانشگاه شانگوانگ در شرق 
بیشتر فاسد می شود  این حزب هرچه  چین گفت: 
و دامنه فساد و اختالس باعث لکه دار شدن وجهه 

حزب شده است.
وی افزود: اگر هیچ قدرتی وجود نداشته باشد که با 
فساد حزب کمونیست مقابله کند، این مساله منجر 
به یک بحران اجتماعی، اقتصادی و حتی یک بحران 

بین المللی خواهد شود.
حامیان اصالحات در چین معتقدند که هوجین تائو 
رسیدن  سرانجام  به  منظور  به  را  مناسبی  فرصت 
اصالحات سیاسی واقتصادی طی ۱0 سال قدرت 
خود از دست داده است چرا که در این مدت چین 
تسهیل  موجب  که  اقتصادی  باالی  رشد  مزیت  از 

چنین انتقالی می شد، برخوردار بود.
منتقدان می گویند که کوتاهی وی باعث شده چین 

با مشکالت ناآرامی های اجتماعی فزاینده و افزایش 
نظام سیاسی غیرپاسخگو  به سبب یک  مالی  فساد 

رو به رو شود.
آنها همچنین می گویند که هوجین تائو در نوسازی 
الگوی اقتصادی که موجب شده چین اتکای بیش 
باشد،  داشته  سرمایه گذاری  و  صادرات  به  حد  از 
کوتاهی کرده است. به گفته آنها این الگوی اقتصادی 
باعث  نهایت  در  که  شده  ناپایدار  توسعه  به  منجر 
شکاف بین فقیر و غنی و تخریب محیط زیست و 

دیگر مشکالت شده است.
با پایان کنگره حزب کمونیست طی روز چهارشنبه 
هفته جاری، شی جین پینگ وارث زمام بزرگترین 

حزب سیاسی جهان خواهد شد.
در روزهای منتهی به آغاز این کنگره گمانه زنی هایی 
مطرح شده مبنی بر اینکه آیا شی جین پینگ تمایل 
و قدرت الزم برای اقدام جسورانه علیه مشکالتی 

نظیر فساد را دارد یا خیر.
شی جینگ پینگ که در فعالیت کاری خود ریاست 
»فوجیان«  استان های  در  کمونیست  حزب  شاخه 

اقتصادی چین  مهم  استان های  از  که  »ژجیانگ«  و 
هستند دارد، محبوب جیانگ زمین، رییس جمهور 

اسبق چین است.
هشدار  وجود  با  خود  سخنرانی  در  تائو  هوجین 
رشد  الگوی  یک  لزوم  و  فساد  خطر  به  نسبت 
خصوص  در  چندانی  نشانه های  جدید  اقتصادی 
مارکسیسم،  تفکر  به  اعتقاد  جز  به  اصالحات 
لمینیسم و مائوزدونگ و دیگر الگوهای کمونیستی 

ارائه نداد.
تاکید هوجین تائو بر این افکار کمونیستی و اینکه 
ملت  باید پشت سر کمونیست ها به منظور حرکت 
رو به جلو متحد شود و همین طور عدم الگوبرداری 
از یک نظام سیاسی غربی به گفته تحلیل گران نشان 
عادی  حالت  در  امور  که  است  مطلب  این  دهنده 
خود قرار دارد و تغییر واقعی در نظام سیاسی چین 

بعید است.
»کیان گانگ« کارشناس دانشگاه هنگ کونگ اظهار 
نیروهای محافظه کار در حزب کمونیست  داشت: 

همچنان بسیار قدرتمند هستند.

اردوغان: 
تمامی كشورها بايد عضو دايم 

شورای امنيت شوند
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عنان: 
سوريه منفجر خواهد شد

سازمان ملل 10 نومبر را »روز 
مالله« ناميد

درگيری در زندانی در سری النکا ۲۷ 
نفر كشته بر جای گذاشت

در سی امین روز حمله طالبان به دختر نوجوان ۱5 ساله پاکستانی، دبیرکل سازمان 
ملل روز شنبه را به عنوان »روز مالله« اعالم کرد.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نوشت:  از  به نقل  روزنامه اکسپرس تریبیون 
مالله یوسف زی به عنوان نمادی برای ایجاد انگیزه در دختران برای تحصیل در 

سراسر جهان محسوب می شود.
روز جمعه فرستاده ویژه سازمان ملل در امور آموزش جهانی به پاکستان سفر 

کرد.
پاکستان  جمهوری  رییس  زرداری،  علی  آصف  با  سفر  این  در  است  قرار  وی 
دیدار کرده و درخواستی که به امضای بیش از یک میلیون نفر رسیده است به 

وی تقدیم کنند.
در این درخواست آمده است که آموزش برای دختران در پاکستان به حقیقتی در 

این کشور تبدیل شود.
بان کی مون در ادامه ابراز خوشبینی کرد که اعالم روز ۱0 نوامبر موجب شود تا 

آموزش به حقی برای همه تبدیل شود و تنها منحصر به گروهی خاص نباشد.
دختر  زی،  یوسف  مالله  به سمت  اکتبر  نهم  در  پاکستان  طالبان  تحریک  گروه 
سایر  و  تحصیل همکالسی های خود  برای حق  که  پاکستانی  ساله   ۱5 نوجوان 
به  درمان  ادامه  برای  مالله  کردند.  شلیک  می کرد  مبارزه  کشورش  دختران 

بیمارستانی در بیرمنگام انگلیس منتقل شد و روند بهبود خود را طی می کند.

کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل معتقد است که بحران سوریه 
می تواند دامنه دار شده و منطقه را در برگیرد.

عنان در گفت وگو با رادیو سویدن تاکید کرده که لیبیا از درون پاشید 
اما سوریه به جای پاشیدگی درونی، منفجر خواهد شد و تراشه های 

این انفجار به خارج مرزهای این کشور خواهد رسید.
بحران  حل  راه  سوریه،  با  نظامی  برخورد  که  کرده  یادآوری  عنان 

کنونی نیست.
وی افزوده که اصرار برخی کشورها به مواجهه نظامی با رژیم اسد، 

تنها به تشدید مشکل می انجامد.
مصاحبه کننده از عنان پرسیده که منظورش چه کشورهایی است و 
دبیرکل پیشین سازمان ملل در پاسخ گفته که که اپوزیسیون سوریه 
از سوی عربستان سعودی، قطر و ترکیه حمایت می شود ولی ایران و 

روسیه در کنار اسد ایستاده اند.
به گزارش دویچه وله، وی هم چنین تصریح کرده که جامعه جهانی 
از  قبال جنایت و خونریزی است و هر یک  در  واکنش  به  موظف 
طرفین منازعه سوریه باید بداند که زمان پاسخگویی به این اقدامات 

فرا می رسد.

و  زندانیان  بین  درگیری  در  نفر   ۲۷ کم  دست  شدن  کشته  از  سری النکا  مقامات 
نگهبانان زندانی در کلمبو، پایتخت آن کشور خبر داده اند.

پولیس  ویژه  نیروی  که  شد  آغاز  زمانی  دریافتی، خشونت  های  گزارش  براساس 
بودند، وارد  این زندان  نگهبانان زندان که در حال جستجو در  امنیت  تامین  برای 

عمل شدند.
به گفته شاهدان عینی پس از آن که تعدادی از زندانیان موفق به در اختیار گرفتن 

سالح شدند، نگهبانان به روی زندانیانی که قصد فرار داشتند، آتش گشودند.
اکثر کشته ها از زندانیان هستند. در جریان این حادثه ده ها زندانی هم مجروح شدند. 

مقامات زندان گفته اند که هم اکنون اوضاع را به کنترل خود درآورده اند.
یکی از وزرای دولت سری النکا گفته است که عملیات جستجو برای یافتن زندانیانی 

که گریخته اند در جریان است.
به گفته خبرنگار بی بی سی در کلمبو خانواده ها و دوستان زندانیان در حال حاضر در 

بیرون زندان تجمع کرده اند.
این هم شاهد  از  پیش  که  زندان  این  در  زندانی  هزار   4 به  نزدیک  که  گفته شده 

خشونت هایی بوده، نگهداری می شوند.
یکی از مقامات این زندان به بی بی سی گفته است که این نیروی ویژه بدون مجوز 

دادگاه وارد زندان شده بود که این امر باعث تحریک زندانیان شد.
مقامات زندان گفته اند که اولین بار زندانیان شروع به تیراندازی به سوی نگهبانان 

کردند.
برخی گزارش ها حاکی است که پولیس احتماال در جستجوی مواد مخدر و تلفن های 

همراهی بود که بطور غیرقانونی وارد زندان شده بود.

                خبرگزاری فرانسه        
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          احمد ولی مسعود

نظام گرایی و  نظام سازی و  تقویت پروسة 
حاکمیت قانون، تهداب اساسی بنای دولت 
- ملت، صلح و ثبات در افغانستان می باشد. 
و  تاکتیکی  با روش های  نباید  پروسه  این 
دست خوش  و  دست برد  مورد  سیاسی، 
حکومت  قومی  و  شخصی  وسوسه های 
نقشه های  و  آزمندی ها  و  سیاسیون  و 
بیرونی ها قرار گیرد. با مطالعة دقیق و در 
افغانستان که در  ناکامی  نظرداشت عوامل 
بنیادی  اصالحات  رفت،  تذکر  نوشته  این 
در ساختارهای سیاسی و ریفورم سیاسی 
موافق با واقعیت های حاکم در کشور، در 
مجموع کلید حل مشکل تاریخی و امروز 
افغانستان می باشد. در قواعد جدید سیاسی 
این  مساله  مهم ترین  سیاست گذاری ها،  و 
است که ساختارهای تصمیم گیری طوری 
با هم چرخ  بتوانند  تنظیم گردند که همه 
را در کشور بچرخانند؛  دولت و سیاست 
یک  برای  باشد  مقدمه یي  که   چارچوبی 
ارزش های  دارای  اگر  حتا  ملی  تفاهم 
و  این است که روح  مهم  باشد.  جداگانه 
جغرافیای یک افغانستاِن واحد حفظ گردد. 
به محض  افغانستان  غالب حکومت ها در 
رسیدن به قدرت، خود را به کانون انباشت 
مبدل  اقتصادی  و  نظامی  سیاسی،  قدرت 
نمونه اش را حداقل در عرصة  کردند، که 
ثروت و قدرت می توان در وجود تیم بر 

سر اقتدار حامد کرزی مشاهده نمود.
به  امروزه  که  سیاسی  فرصت طلبی  های 
رسواترین شکل آن در حال رخ نمایی اند، 
است.  کشانیده  ابتذال  به  را  همه چیز 
اندیشه ها  و  عمل  شیوه های  عادت ها، 
دولت های  در  که  هستند  همان هایی 
سراغ شان  افغانستان  در  گذشته  خودکامة 
امروزی اش  نمونة  که  هرچند  داریم،  را 
و  شکل  ظاهرآرایی،  با  دارد  سعی 
اما  دهد؛  نشان  از خود  ُمدرن تری  شمایل 
همه چیز چنان که پیداست بر مبنای همان 
شده  بنا  دیروز  متحجرانة  سیاست های 
دردناکی  طرز  به  تاریخی  استبدادهای  و 

دوباره به صحنه رخ نمایی می کنند.
در افغانستان توسعة سیاسی مقدم است بر 
هر توسعة دیگر و تغییر بنیادی ساختارهای 
مختلف  اقوام  و  اقشار  که  سیاسی  قدرت 
افغانستان در مجموع خود را در آن ببیند، 
باثبات  و  جدید  افغانستان  تعمیر  زیربنای 
ایدۀ  نیازمند  افغانستان  را تشکیل می دهد. 
سیاسی مطلوب و رهبری سیاسی خردمند 
می باشد تا نسخه یي را برای نجات کشور 
دهة  یک  طی  متأسفانه  که  نماید،  تدوین 
اخیر هیچ نشانه یی از آن دیده نشده است. 

واقعی  صلح  ملی،  تفکر  یک  با  باید  ابتدا 
را در محدودۀ  جغرافیایی افغانستان میان 
نیست  شکی  نماییم،   جست وجو  خود 
تازه  طنین  مفهوم  به  سیاسی  توسعة  اگر 
حرکتي   باشد،  کشور  سیاسی  فضای  در 
با مشارکت  تدریجی و آگاهانه است که  
به »تنوع« و  گستردۀ  مردم و میدان دادن 
»تکثر«، به واقعیت زنده گی مردم افغانستان 

مبدل می شود.
توسعة  به  که  ابزاری  مهم ترین  از  یکی 
می بخشد،  ظهور  و  بروز  امکان  سیاسی 
ملت  و  دولت  مؤلفة  پیوسته گی  تکوین 
است. تکوین رابطة دولت و ملت، جوهر 
توسعه  و  رشد  هرگونه  بستر  و  اصلی 
تعلق  احساس  رشد  بستر  نیز  و  می باشد 
برقراری حکومت  برای  و مسوولیت ملی 

قانون است.
تحکیم  و  ایجاد  بدون  که  است  روشن 
خودآگاهی  و  ملی  تعلق  ملی،  احساس 
سرابی  ملی گرایی،  آوردن  بر  فریاد  ملی، 
است  راستین  وجوهات  این  نیست.  بیش 

را  آینده  که شالودۀ سرنوشت مشترک در 
بوده که در  به همین نسبت هم  می سازد. 
و  محور  موضوع،  مهم ترین  بُن  کنفرانس 
و  صلح  مسألة  سر  بر  گفت وگو ها،  مدار 

پروسة ملت ـ دولت سازی 
حوادث  و  می چرخید   )P N S B(
برای  که  داشت  آن  از  نشان  سیاسی، 
تا  می شود  آماده  افغانستان  نخستین بار 
از  راه  این  البته   کند.  تجربه  را  آن  طعم 
رسیدن  تا  و  می گذرد  پرپیچ وخمی  مسیر 
یک  ایجاد  به  می توان  که  مرحله یي  به 
فراز  و  قوس ها  و  کش  رسید،  ملی  وفاق 
سر  پشت  باید  را  بسیاری  نشیب های  و 
مانند  کشوری  در  به خصوص  گذاشت؛ 
افغانستان که تاهنوز به توفیقی در این امر 
مهم  یعنی ایجاد ملت واحد نایل نشده ایم 
و متأسفانه در سال های اخیر، این پروسه به 

جای پیشتازی عقب گرد نیز داشته است. 
کنفرانس های  و  بُن  موافقت نامة 

و  ساختن  برای  آن که  از  بعد  بین المللی 
و  مشخصات  با  جدید  افغانستاِن  ساختار 
بود،  یافته  تمرکز  امروزی  نیازمندی های 
بُن،  از کنفرانس  با گذشت یک دهه  حاال 
اراده  نبود  بر  بنا  افغانستان  حکومتی  تیم 
برنامة  یک  نبود  و  اداری  ضعف  سیاسی، 
ملی، تالش دارد از نقشة تدوین شدۀ ملت 
ارزش های  و  دموکراسی  دولت سازی،   –
جدید به انحراف برود و به گذشته رجعت 
صلح  نام  زیر  را  خود  ناکامی های  نماید، 
با نیروهای طالبانی بپوشاند و ماهیت این 
واقعیت  یک  به  را  آنان  افکار  و  نیروها 
بزنند  جا  اذهان  در  مشروع  و  انکارناپذیر 
تا در مقابل، ارزش های جدید را کمرنگ 
سیاسی  حیات  به  کهنه  ابزار  با  و  نمایند 

خود ادامه دهند.
اندیشه، تدبیر و مهارت در مدیریت دولت  
اصول  روشن،  خطوط  داشتن  و  کشور  و 
و پایه های اساسی یک جامعة مستحکم و 
پویا و کمال خواه را تشکیل می دهد. وقتی 
به  باشد،  ارادۀ مردم  مبنای قدرت سیاسی 

طور طبیعی، میان  دولت و ملت همسویی 
ایجاد می شود و وقتی این همسویی ایجاد 
به وجود می آید، که  امنیتی   ثبات و  شد، 
نخواهد  آن  تزلزل  به  قادر  نیرویی  هیچ 

شد.
پروسة  یک  سیاسی  ریفورم  گرچه 
اساس  بر  و  می باشد  طویل المدت 
تدریجی  شکل  به  و  روز  نیازمندی های 
بر  بنا  افغانستان  در  اما  می گردد،  پیاده 
این  سرعت دهی  تاریخی،  عقب گردهای 
ریفورم قطعًا پیش زمینة هر انکشاف بعدی 

می باشد.
در این بخش از نوشتار، مواردی  که ارایه 
می شوند، اقدام به راه  اندازی آن ها می تواند 
به تعیین نتایج و پیامدهای مثبت در روند 
نظام سازی و تأمین ثبات و صلح پایدار در 

کشور بیانجامد.

هرچند انجنیر گلبدین حکمتیار در چندین سخنرانی به این موضوع که گویا حادثة 
تخار یک مشاجرۀ محلی بوده، اشاره کرده است، ولی هیچ گاه نتوانسته سندی در 

این باره ارایه کند و این ادعایش را ثابت سازد.
پروفیسور برهان الدین ربانی نیز این نظر را که گویا حادثة تخار عمل سیدجمال 
است، به شدت رد کرده و در مصاحبه یي گفت: »در تخار کسانی که جان های شان را 
از دست داده اند و مظلومانه کشته شده اند، هیچ نوع کشمکش و مشکلی با حزب 
اسالمی در منطقه نداشتند و بر همین اساس بود که با اطمینان کامل قوماندانان قبل 
از اشتراک در جلسه از همان مسیر عبور کردند که در ختم مجلس در بازگشت 
می خواستند بدون هراس از همان راه بگذرند. من به صراحت می گویم که حادثة 

تخار، عمل انتقام جویانه نیست.« )۱9(
احتمال  این  انداخته شود،  دقیقًا نظر  از گرفتاری  بعد  اظهارات سیدجمال  به  اگر 
ضعیف تر می گردد که گویا حادثة تخار، عملکرد یک قوماندان و گروه وی باشد. 
سیدجمال در مقابل پرسش یکی از موسفیدان شمال افغانستان که او را در زندان 
دیده بود، واضحًا با عبارات عامیانه گفته است »خر شدم که بازی خوردم. بروید 

به حال من دعا کنید و بس.« )۲0(
یکی از خبرنگاران ایرانی االصِل مقیم سویس نیز سیدجمال را در زندان دیده است. 
او می گوید: »از احمدشاه مسعود خواستم تا به من اجازه دهد سیدجمال را ببینم. 
زمانی که با یکی از محافظین زندان به پشت پنجرۀ اتاق وی رسیدم، سیدجمال 
به دیدن  را  نیستم که هر که  بلند صدا زده گفت »چه شده؟... شادی  را  محافظ 
من می آورید.« من در اول معنی شادی را ندانستم؛ زیرا ما ایرانی ها ]به آن[ میمون 
می گوییم. بنابران از محافظ پرسیدم که »سیدجمال چه گفت؟« محافظ سخنان او را 
به ایرانی برایم گفت و من به شوخی از محافظ پرسیدم که »اگر میمون نشده، پس 
چه شده است؟« سیدجمال این پرسش مرا شنید و دانست که فارسی زبان هستم. 
از جایش بلند شده، نزدیک پنجره آمد و گفت فقط یک گپ می زنم گوش کن 
که چه می گویم: بروید به همه بگویید که سیدجمال خر شد، سگ شد که بازی 

خورد.« )۲۱(

  تصـویری از شهدای تخار
اگرچه کارنامه های هریک از شهدای حادثة تنگی فرخار، ضرورت به نوشتن یک 

رسالة مستقل دارد، اما در این جا به معرفی مختصر چند فرمانده می پردازیم:
اسالم الدین حامد: 

قاضی اسالم الدین حامد فرزند ولی محمد، در سال ۱955 در قریة آق پارۀ ولسوالی 
اشکمش در یک خانوادۀ ازبک چشم به دنیا گشود. پدر اسالم الدین عالقة فراوان 
داشت که پسرش در رشتة علوم دینی تحصیل کند؛ بنابران در آوان طفولیت شامل 
مدرسة دینی شد و بعد از آموختن الفبای علوم، به والیت کندز رفت و در مدرسة 
معروف تخارستان شامل گردید. اسالم الدین مدرسة تخارستان را موفقانه به پایان 
رسانید و برای تحصیالت عالی به فاکولتة شریعات پوهنتون کابل رفت. پوهنتون 
کابل نه تنها کانون علم و معرفت بود، بلکه مدرسة سیاسی نیز به شمار می رفت 
که اسالم الدین و هزاران محصل دیگر را در احزاب و جریانات سیاسی همان روز 
تنظیم نمود. این دوران بود که اسالم الدین با استادان و محصالن مسلمان، رابطة 
سیاسی و عقیدتی پیدا کرد و به شاخه های نهضت اسالمی وصل گردید و به مبارزه 

آغاز کرد.
در اواسط ریاست جمهوری محمد داوود خان، عده یی از منسوبین نهضت اسالمی 
افغانستان، دستگیر و روانة زندان شدند و وظیفة دشوار رساندن غذا و البسه برای 
زندانیان به دوش محصلین عضو این جریان افتاد که اسالم الدین حامد با صبر و 
را  نهضت  بلندپایه گان  البسة  حتا  و  گرفت  به دوش  را  کار  این  فراوان  استقامت 
افتخار عظیم  با دستان خویش شست وشو می کرد و این عمل را ثواب بزرگ و 

می دانست.
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که  انسان هایی  انسان هاست؛  رویاپردازی  محصول  سینما، 
در  سیال  به صورت  که  را  چیزی  آن  تمام  داشتند  دوست 
با  تا آن را  بیاورند  نقره یی  ذهن شان می گذشت، روی پرده 
ایدیولوژی های  و  ایده ها  یا  و  بگذارند  اشتراک  به  دیگران 
که  روزها  این  ُخب  اما  دهند.  نشان  دیگران  به  را  خود 
پیشرفت  دارد  ساعت به ساعت  حتا  روزبه روز  تکنولوژی 
می کند، نمی شود سینما را هم بدون این پیشرفت ها در نظر 
گرفت: تکنولوژی هایی که اغلب به فیلم سازان کمک می کنند 

تا این رویاپردازی ها دلچسب تر به نظر برسند. 
عالم  به  را  که خود  پیشرفت هاست  این  از  یکی  بُعد سوم، 
است  یا سینمای سه بعدی چیزی   ۳D سینما تحمیل کرده. 
که از مدت ها قبل قرار بوده پرده های نقره یی را به تسخیر 
خود در بیاورد و حتا چند باری هم در دهه های گذشته آن 
را امتحان کردند که اغلب به خاطر شرایط زمانی نامناسب، با 
شکست روبه رو شد. اما در چندسال اخیر و با جاافتادن این 
تکنولوژی، شاهد این هستیم که اغلب فیلم های بالک باستر 
بیشتر هم وغم خود را روی بخش بعد سومِ خود می گذارند؛ 
چرا که خوب می دانند جذابیت بصری فیلم شان را می تواند 

چندن برابِر گذشته کند. 
جدا از این که آیندۀ این تکنولوژی در عالم سینما چه خواهد 
بود، در این نوشته به فیلم های موفق ـ چه از لحاظ فروش و 

چه از لحاظ منتقدان ـ می پردازیم.

 ۲۰۰۹ Avatar ۱ـ  
سایت روتن تومیتوز: 8۳/۱00 

فروش جهانی: ۲ میلیارد و ۷80 میلیون دالر 
بدعت گذار سینمای سه بعدی در عصر جدید را باید همین 
فیلم »آواتار« دانست که با اکرانش باعث شد این تکنولوژی 
جیمز  شود.  ماندگار  سینما  صنعت  در  بدین جا  تا  حداقل 
کمرون که بعد از تایتانیک به کل دست از ساخت فیلم های 
می ساخت،  مستند  فیلم های  بیشتر  و  بود  برداشته  سینمایی 
آن  ساخت  با  می توانست  که  رفت  سوژه یی  سراغ  ناگهان 
پیرامون  مرموز  دنیای  به  نسبت  را  تا حدودی عطش خود 

خودش برطرف کند. 
او که همیشه در کارهای مستند خود در پی کشف مکان های 
سیاره یی  نقره یی،  پرده  بر  بار  این  است،  بکری  و  جدید 
به  تماشاگران می گذارد  را پیش روی  فیکشن  ساخته گی و 
نام پاندورا. فیلم نامة او دربارۀ سیاره یی است بکر که به خاطر 
منابع عظیمش می تواند مورد استفادۀ انسان هایی قرار بگیرد 

که دیگر زمینی بدون منابع برای شان باقی مانده. 
دوربین  با  پاندورا  سیارۀ  صحنه های  همة  سه بعدی:  بخش 
سه بعدی فیلم برداری شده که البته نباید از فیلم نامة سه بعدِی 
نوشته شدۀ کمرون و دکوپاژ سه بعدی آن هم به همین راحتی 
بدین جا  تا  فیلم  این  شدند  باعث  هم  کنار  در  که  گذشت 

بهترین فیلم سه بعدی لقب بگیرد. 
صحنة ماندگار: اولین باری را که جیک سالی سوار بر یک 
»مانتین بانشی« می شود )همان هیوالی پرنده آبی رنگ بومی 
پاندورا( و به گشت وگذار در پاندورا می پردازد، باید سکانس 
ماندگار این فیلم دانست که بی شباهت با رویای هر انسانی 

در اولین تجربة پروازش نیست. 

 ۲۰۱۰ ۳ Toy Story ۲ـ  
سایت روتن تومیتوز: 99/۱00 
فروش جهانی: ۱ میلیارد دالر 

محبوبیت داستان »اسباب بازی« ]سامان بازي[ به قدری باال 
بود که حتا اگر آن را به صورت سه بعدی نمی ساختند، باز هم 
می شد برای آن فروش باالیی را تصور کرد؛ اما پیکساری ها 
به جای هدر دادن این موقعیت، آمدند و استفادۀ بهینه یی از 

تکنولوژی کردند. 
جست وخیزش  پر  فیلم نامة  آن  با  آن ها  ساخِت  انیمیشن 
به  تا  داشت  کم  خود  کنار  در  را  سه بعدی  تکنولوژی  تنها 
یکی از بهترین های سال ۲0۱0 تبدیل شود و اگر کمی هم 
خوش شانس بود، می توانست در کنار اسکار بهترین انیمیشن 

سال، اسکار بهترین فیلم را هم از آن خود کند. 
بخش سه بعدی: ُخب وقتی قسمت اول داستان اسباب بازی ها 
محسوب  دنیا  بلند   )CGI( سه بعدی  انیمیشن  اولین  خود 
با اضافه شدن  آن  می شد، می توان تصور کرد قسمت سومِ 
الیة سه بعدی دیگر، چه چیز خوش آب ورنگی می تواند باشد. 
زنده متصور شدن محیط و شخصیت ها یکی از ویژه گی های 

داستان اسباب بازی های ۳ بود. 
صحنة ماندگار: اگر فیلم را به صورت سه بعدی دیده باشید، 
هیچ وقت صحنة کورۀ مذابی که می خواست قهرمانان داستان 

را ببلعد را فراموش نمی کنید. 

 ۲۰۱۱ Hugo ۳ـ  
سایت روتن تومیتوز: 94/۱00 

فروش جهانی: ۱84 میلیون دالر 
معجون  سینما،  به  اسکورسیزی  عاشقانة  نامة 
سرگرم کنندۀ شگفت انگیزی است از داستان ها 
پسر  ماجرای  داستان،  مرکز  در  اما  ایده ها؛  و 
تمام تالشش  که  پیگیری می کنیم  را  نوجوانی 
مادر  و  پدر  حضور  بدون  که  است  این 
بایستد  خودش  پای  روی  بتواند  مرحومش 
اسکورسیزی  کند.  دنبال  را  خودش  رویای  و 
اما این چارچوب را برمی دارد و با همة آن چه 
و  می کند  ترکیب  می داند  نقره یی  پردۀ  دربارۀ 
ادای  چیزی،  هر  از  بیش  که  می سازد  فیلمی 
فیلم  سینماها.  و  فیلم ها  خود  به  باشد  دینی 
»هوگو« را بیشتر می توان ساختة کودک درون 

اسکورسیزی دانست تا خود او. 
برندۀ  برگ های  از  یکی  سه بعدی:  بخش 
اسکورسیزی در فیلم این بود که همانند کمرون 
برای بیشتر نماهای سه بعدی فیلم، فیلمنامه و 
دکوپاژ سه بعدی داشت و به همین خاطر فیلم 
سه  فیلم های  بهترین  ردیف  در  می توان  را 
گذشته  زمان های  در  این که  داد.  قرار  بعدی 
کارگردان ها چگونه و با چه ابزاری تماشاگران 

به  هوگو  در  که  است  چیزی  می کردند،  میخکوب خود  را 
تصویر کشیده شده؛ آن هم با یک بعد اضافه. 

مربوط  فیلم  سکانس  هیجان انگیزترین  ماندگار:  صحنة 
می شود به نمایش دوبارۀ فیلم 50 ثانیه یی »رسیدن قطار به 
ایستگاه« برادران لومیر در اولین روزهای پیدایش سینما که 
در آن زمان مردم از ترس له نشدن توسط قطار داخل فیلم، 

پا به فرار می گذاشتند. 

 ۲۰۱۰ How To Train Your Dragon۴ـ  
سایت روتن تومیتوز: 98/۱00 

فروش جهانی: 494 میلیون دالر 
زمینة  در  ورکس  دریم  کمپانی  جدی  محصول  اولین 
را  خود  اژدهای  »چه گونه  انیمیشن  سه بعدی،  انیمیشن های 
آموزش دهیم« بود. این کمپانی که نمی خواست در این باب 
از رقیب همیشه گی اش پیکسار شکست بخورد، این انیمیشن 

زیبا را که اقتباسی است از کتاب کریسیداکاول، ساخت. 
خط اصلی داستان این فیلم، دربارۀ پسری بی دست وپاست که 
به صورت کاماًل تصادفی در راه قهرمان شدن گام برمی دارد 
و در نهایت با کمک اژدهایی می تواند دهکدۀ خود را نجات 
بدهد. دریم ورکس می تواند تا سال ها به این انیمیشن خود 

افتخار کند. 
بخش سه بعدی: اگر رندر سه بعدی روی این انیمیشن نصب 
نمی شد، کمتر کسی می توانست از صحنه ها و سکانس های 

پرواز با اژدهای آن لذت ببرد. 
صحنة ماندگار: صحنة نبرد با آن اژدهای غول پیکر می تواند 
حداقل یکی از ماندگارترین سکانس های سه بعدی در این 

چندسال اخیر باشد که خیلی خوب نفس ها را در سینه حبس 
می کرد. 

 ۲۰۱۰ Resident Evil: Afterlife ۵ـ  
سایت روتن تومیتوز: ۲4/۱00 

فروش جهانی: ۲۳6 میلیون دالر 
نسخة  اولین  ایول،  رزیدنت  سینمایی  نسخة  چهارمین 
پل  توسط   Aterlife بود.  فیلم ها  از  سری  این  سه بعدی 
اندرسون، خالق اصلی نسخه های سینمایی سری ایول ساخته 
سه  هر قدر  بود.  باخبر  کار  بِم  و  زیر  از  خوبی  به  که  شده 
فیلم قبلی نتوانسته بودند آن چنان که بازی های رزیدنت ایول 
منتقل کنند، نسخة  منتقل می کردند،  بیننده گان  به  هیجان را 
Afterlife به خوبی از پس این کار برآمد که البته نباید تاثیر 
حضور تکنولوژی سه بعدی را در موفقیت آن نادیده گرفت. 
اندرسون به خوبی نشان داد درک متقابلی نسبت به ساخت 
این  بعدی  فیلم های  در  مطمینًا  و  دارد  بعدی  سه  فیلم های 

درک به کمکش خواهد آمد. 

  بخش سه بعدی: Afterlife را می شود به دو بخش 
صحنه های  و  فیلم  دوبعدِی  صحنه های  کرد؛  تقسیم  اصلی 
سه بعدی آن. بیشتر سکانس های اکشن فیلم که نفس گیر هم 
دوبعدی  بنابراین  درآمده اند؛  سه بعدی  صورت  به  هستند، 

دیدن آن، هیچ فرقی با دیدِن نسخه های قبلی ندارد. 
غوِل  همان  نمسیس،  با  مبارزه  صحنة  ماندگار:  صحنة 
در  وسکر  آلبرت  با  مبارزه  و  ُگنده  تبر  آن  با  بی شاخ ودم 

هواپیما، از بهترین اتفاقات سه بعدی فیلم است. 

  چند فیلم کالسیک سه بعدی: 

 ۱۹۵۳ House of Wax  
جزو اولین فیلم های سه بعدِی رنگی است که در طول تاریخ 
سینما ساخته شده. کارگردان فیلم آندره دی توت، این فیلم 
ترسناک را زمانی ساخت که کمتر کسی سراغ این تکنولوژی 
سکانس های  بیشتر  بود  شده  سعی  فیلم  این  در  بود.  رفته 
وحشت ناک را به صورت سه بعدی فیلم برداری کنند تا بیننده 

بیشتر زهرترک شود و جانش باال بیاید. 

 ۱۹6۱ The Mask  
با تمی ترسناک  فیلم  این  فیلم ماسک جیم کری،  برخالف 
ساخته شده. ماجرا از این قرار است که یک باستان شناس بعد 
از کشف یک ماسک، متوجه می شود قدرت نفرین شده یی در 
پس آن وجود دارد. کسی که از این ماسک استفاده می کند، 
می تواند ندای قاتالنی را بشنود که می خواهند مرتکب قتل 

شوند. 
فیلم  از شخصیت های  یکی  که  در سکانس هایی  فقط  فیلم 
ماسک را به صورت می زند، به صورت سه بعدی نمایش داده 

می شد تا افکت های ویژۀ بهتری به نمایش دربیایند. 

 ۱۹۵۴ Dial For Murder  
به نشانة مرگ بگیر، فیلمی است از استاد فیلم های ترسناک، 
آلفرد هیچکاک که در آن سال به صورت سه بعدی فیلم برداری 
شده بود. فیلم ماجرای درهم تنیدۀ یک قتل از پیش تعیین شده 
است که ماجراها آن طور که قاتل دوست دارد، پیش نمی رود 
هیچ وقت  فیلم  این  اما  می شود؛  رو  او  نهایت، دست  در  و 
نتوانست به صورت سه بعدی نمایش داده شود. درست قبل 
و  مواجه شد  با شکست  تکنولوژی سه بعدی  آن،  اکران  از 

همة سینماها ابزار پخش آن را جمع کردند.

 www.bartarinha.ir :منبع
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موفق ترین فیلم های 

سه بُعـدیِ 
تاریخ سینمای جهان

5 www.mandegardaily.com

۳D يا سينمای سه بعدی چيزی است كه از مدت ها قبل قرار 
بوده پرده های نقره يی را به تسخير خود در بياورد و حتا چند 
باری هم در دهه های گذشته آن را امتحان كردند كه اغلب 
به خاطر شرايط زمانی نامناسب، با شکست روبه رو شد. اما 
در چندسال اخير و با جاافتادن اين تکنولوژی، شاهد اين 

هستيم كه اغلب فيلم های بالک باستر بيشتر هم وغم خود را 
روی بخش بعد سوِم خود می گذارند؛ چرا كه خوب می دانند 
جذابيت بصری فيلم شان را می تواند چندن برابِر گذشته كند

برای بدروِد بادروِد یار روزگار جنگ و 
جوانی ام »م، اشک«

سفِر ناتماِم رنگ
افُسرد زیِر پای خزان زرد و زار، برگ
یک قطره گریه کرد برای بهار، برگ
خامش نمود غلغلة رنگ یک قلم

دیگر زحرِف سبز نسازد شعار، برگ
مضمون آفتاب چه دلگیر و سرد بود

یعنی که درگرفت و نیامد به کار، برگ
ه به حاِل خویش یک بار هم نکرد توجُّ

از یاد بُرد زمزمة جویبار، برگ
حال چنار و برگ، چنان است گوییا

شب نامه یی رها شده در پای دار، برگ
با بیت های سرِخ هوس در کتاِب عشق
یک  صفحه بود، یک ورق انتظار، برگ

 دل برگرفت از سفِر ناتمامِ رنگ 
فارغ شد این چنین ز غِم روزگار، برگ

محمد افسر رهبین
کابل، آبان ماه/ عقرب 1391



»رسوایی اخالقی« پتریوس را...
رییس  عنوان  به  چه  و  همسر  عنوان  به  چه  است،   
سازمانی همچون سیا. رییس جمهوری، استعفای من را 

از سر لطف پذیرفت.
در بیانیة که باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا منتشر 
و  سیا  سازمان  در  پتریوس  ریاست  به  اشاره  با  کرده 
 « است:  آمده  افغانستان،  و  عراق  در  وی  فرماندهی 

ارایه  امریکا  به  توجهی  قابل  پتریوس سال ها خدمات 
و  امن تر  را  ما  کشور  خدماتش،  با  وی  است.  کرده 

قدرتمند تر کرده است.
پولیس فدرال امریکا )اف.بی .ای( اعالم کرد که براساس 
تحقیقات انجام شده پتریوس با پائوال برادول، نویسنده 
بیوگرافی خود و یکی از افسران ارتش امریکا روابط 

غیراخالقی داشته است.
این موضوع را دو تن از مقام های ارشد اف. بی. آی 

و  کنترل  پی  در  تحقیقات  این  دادند.  قرار  تایید  مورد 
بازرسی ایمیل های رییس سازمان سیا صورت گرفت.

استعفای پتریوس آسیب بزرگی به سازمان استخبارات 
این  دموکرات  و  خواه  جمهوری  حزب  دو  و  امریکا 

کشور وارد آورده است.
پتریوس در زمانی که به عنوان یکی از نیروهای ارتش 
با  این کشور فعالیت می کرد  امریکا در آکادمی ارتش 
دو  این  کرد.  ازدواج  قبل  سال   ۳8 در  پتریوس  هالی 

دارای دو فرزند هستند.
استعفای دیوید پتریوس در زمان بسیار حساسی اتفاق 
در  سیا  سازمان  و  امریکا  دولت  که  چرا  است  افتاده 
کشمکش تامین امنیت و تامین استخبارات در خصوص 
حمله به کنسولگری امریکا در شهر بنغازی لیبیا هستند 
که طی آن سفیر امریکا و سه تن دیگر از کارمندان این 

کنسولگری کشته شدند.
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»بازسازی در بلخ الگویی برای افغانستان است«

امتحان کانکور صد فیصد...
 وظیفه داده تا هیات های ما را انتقال دهد«.

افزون بر جذب 4۳ هزار نفر در دانشگاه های افغانستان، 
۳۱ هزار دانشجوی دیگر در موسسات تحصیالت نیمه 
عالی و بیش از 5 هزار نفر در بخش های شبانه جذب 
آقای عبید گفت که در مجموع حدود 80  می گردند. 
موسسات  و  دانشگاه ها  در  دانش آموزان  از  تن  هزار 

تحصیلی نیمه عالی جذب می شوند.
  »امتحان شفاف است«

در سال های گذشته، شکایت زیادی از تقلب در امتحان 
کانکور وجود داشت؛ اما آقای عبید اطمینان داد که در 
ندارد:  امتحان وجود  این  در  تقلب  زمینة  سال جاری 
اطمینان  صدفیصد  و  می دهم  اطمینان  شما  به  »من 
می دهم هدایاتی که از مرکز داده شده، هیات ممتحن 
امتحان  برگزاری  آموزش های  می روند،  به والیات  که 

شفاف را فراگرفته اند«.
متنفذان  و  حکومتی  مقام های  زورمند،  افراد  مداخله 
که  است  شکایت هایی  از  کانکور  امتحان  در  محلی 

تقریبا همه ساله وجود داشته اند.
دست  چنین  امسال  امتحان  در  گفت  عبید  آقای 
»ما  گرفت:  نخواهد  صورت  امتحان  در  اندازی هایی 
اکادمیک  بخش  در  محلی  مقامات  که  نمی خواهیم 
مداخله کنند و شفافیتی را که ما می خواهیم تامین شود، 

خدای ناکرده مغلق بسازند«.
تن  هزار  عالی 80  وزارت تحصیالت  که  در صورتی 
از اشتراک کننده گان کانکور را در موسسات تحصیلی 
دولتی جذب کند، ۱۲0 تا ۱40 هزار دانش آموز دیگر 
جذب  محدودیت  ماند.  خواهند  باز  تحصیل  ادامه  از 
در دانشگاه های دولتی و نا امیدی جوانان به دلیل عدم 
عمده  چالش های  از  تحصیلی  موسسات  به  راهیابی 

حکومت افغانستان می باشد.

          ماندگار

مزارشریف  آهن  خط  بین المللی،  فرودگاه  ساخت 
از  بستر،  چهارصد  بیمارستان  احداث  حیرتان،   -
بلخ  والیت  در  دولت  دست آوردهای  مهم ترین 

محسوب می شود.
نماینده گان بلخ در مجلس با بیان این مطلب می گویند، 
با آنکه دولت مرکزی به بازسازی بلخ بی توجه است، 
اما پروژه های بسیار مهمی در این والیت تکمیل شده 

که می تواند برای کل افغانستان یک الگو باشد.
»تار و مار مخالفان«

محمد فرهاد عظیمي نمایندۀ بلخ در مجلس مي گوید، 
محسوب  کشور  امن  والیات  شمار  از  والیت  این 
مي شود؛ دلیل عمدۀ امنیت و آرامش در این والیت، 
همکاري مردم با حکومت، نهادهاي امنیتي و شخص 

جناب والي است.
امنیتي  چالش هاي  سلسله  یک  افزود،  عظیمي  آقاي 
و  طالبان  گروه  که  دارد  وجود  بلخ  نقاط  بعضي  در 
برهم  براي  کشور  سرتاسر  در  تروریستي  شبکه هاي 

زدن اوضاع امنیتي فعالیت مي کنند.
وي گفت، کساني  که با طالبان همکاری مي کنند قباًل 
آن ها تالش  امروز  و  بودند  آن ها سهیم  با  قدرت  در 

مي کنند که طالبان دوباره به قدرت برسند.
در  پیش  چندي  مي گوید،  مجلس  نمایندۀ  این 
مشکالت  بلخ  و  چمتال  چهاربولک،  ولسوالي هاي 
مناطق  آن  در  وضعیت  فعاًل  که  بود  موجود  امنیتي 
بلخ حکومت  ولسوالي هاي والیت  در  است،  نورمال 

حاکمیت دارد.
دیگر  نمایندۀ  رهگذر  اسحاق  محمد  حال،  این  در 
بلخ در مجلس مي گوید، والیت بلخ امن ترین والیت 
گوناگون  عرصه هاي  در  همواره  و  است  افغانستان 
پیش گام بوده است؛ وضعیت امنیتي نیز در این والیت 

قناعت بخش است و هیچ نگراني وجود ندارد.
چالش هاي  روز  هر  باگذشت  مي گوید،  هم چنان  او 
امنیتي در افغانستان افزایش مي یابد، دشمن تالش دارد 
باتوجه  بزند  برهم  کشور  نقاط  تمام  در  را  وضعیت 
مسلح  مخالفان  بلخ،  والیت  جغرافایي  موقعیت  به 
کمک  به  ولي  کنند  نفوذ  والیت  این  در  مي خواهند 

خدا، همسویي نهادهاي حکومتي و مردم، آ ن ها کاري 
انجام داده نمي تواند.

در  گاه گاهی  مسلح  مخالفان  مي افزاید،  رهگذر  آقاي 
ولسوالی های چهاربولک، چمتال و بخشی از ولسوالی 
ماه  یک   به  نزدیک  می کنند؛  ایجاد  مشکالتی  شولگر 
پیش فرماندۀ امنیه ولسوالي شورتیپه بر اثر انفجار یک 
قتل  به  مسلح  مخالفان  سوی  از  جاده یي  کنار  ماین 

رسید.
بلخ  والي  سخنگوي  فرهاد  احمد  منیر  حال،  این  در 
با همکاري  بلخ  امنیتي در والیت  مي گوید، وضعیت 
بي دریغ مردم، خوب است، هیچ گونه مشکلی در این 
زمینه وجود ندارد؛ صرف در ولسوالي هاي دولت آباد و 
چهاربولک گاه گاهي به شکل پراکنده از طرف دشمن 
حمالت چریکي صورت مي گیرد؛ اما این  ولسوالي ها 

زیر کنترل نیروهاي امنیتي قرار دارند.
النه هاي  نفوذي،  مناطق  کشفي  ارگان هاي  گفت،  او 
دارند؛  کنترل  زیر  را  آسیب پذیر  نقاط  و  تروریستان 
مخالفان مسلح در فرصت کوتاه در والیت بلخ تار و 

مار خواهند شد.
مجلس  پیشین  نمایندۀ  اکاخیل  حمیرا  حال،  این  در 
مي گوید، بلخ نسبت به سایر والیات شمال از امنیت 
امنیت  زمینة  در  نگراني یی  و  است  برخوردار  خوبی 

وجود ندارد.

  »بلخ الگوی افغانستان«
نماینده گان  مجلس  منشی  نایب  عظیمي  فرهاد 
گرفته؛  صورت  بلخ  والیت  در  بازسازي  مي گوید، 
اما با درنظرداشت موقعیت جغرافایي و جایگاهی که 
بلخ در حکومت دارد و نیز محاسبة که جامعه جهاني 
باید کارهاي کالني در  این والیت داشت،  به  نسبت 

عرصة بازسازي انجام مي شد.
تجاري  مرکز  است،  امن  والیت  یک  بلخ  افزود،  او 
تجارتي  مهم  بندر  داراي  و  می شود  محسوب  شمال 
است؛ باتوجه به این، دولت مرکزي و جامعة جهاني 

باید تمرکز بیشتري به این والیت مي  کردند.
اوافزود، طور ي که مردم توقع داشتند در اثر کم توجهي 
با  جهاني؛  جامعه  دوگانة  برخورد  و  مرکزي  مقامات 
توجه به این که در بلخ زمینة بازسازي مساعد بود، کار 

قناعت بخش صورت نگرفته است.
او  هم چنان در مورد انتقال عواید والیت بلخ مي گوید، 
استاد عطا محمد نور اولین کسي بود که عواید را به 
عواید  قباًل  حالي که  در  داد،  انتقال  مرکزي  حکومت 

والیت توسط برخي ها حیف و میل مي شد.
ملي  بندر  از  که  عوایدی  تمام  امروز  افزود،  عظیمي 
مرکزي  دولت  حساب  به  مي آید،  دست  به  حیرتان 
وارد مي شود، هیچ نهاد و یا شخصي از عواید والیت 
کوچک ترین استفاده را کرده نمي تواند؛ اما شهرداري 
را  عواید  مقدار  یک  شهرداري  قانون  به  مطابق  بلخ 

حسب ضرورت در داخل شهر به مصرف مي رساند.
کار  امنیتي،  مناسب  شرایط  به  باتوجه  مي گوید،  او 
بازسازي در والیت بلخ در اثر نبود بودجة مورد نیاز با 
چالش مواجه شد؛ این براي شهروندان بلخ قانع کننده 
نیست در حالي که در والیت هاي دیگر امنیت وجود 
با  نداشت، پروژه هاي مهم در آن والیات تطبیق شد 

آنکه اکثر پروژه ها در معرض خطر قرار داشتند.
این  در  از دست آوردها  مجلس،  در  بلخ  نمایندۀ  این 
والیت سخن می گوید و می افزاید: »فرودگاه بین المللي 
بلخ توسط کشور آلمان بازسازي و اعمارشده که یک 
هم چنان  است،  کشور  سطح  در  کالن  هواي  میدان 
به  افتخار  فرودگاه،  این  در  مدرن  ترمینال  اعمار یک 

تمام کشور و مردم بلخ است.«
این نمایندۀ بلخ گفت، براي اولین بار در خاک افغانستان 
خط آهن از بندر حیرتان الي شهر مزارشریف امتداد 

یافته که این یک دست آورد خیلي مهم است. 
آقاي عظیمي از نبود فابریکه های صنعتی در بلخ ابراز 
نگرانی می کند و می گوید: با تاسف پروژه هاي صنعتي 
که بتواند مردم بلخ را سرگرم کار و مصروفیت دایمي 
نشده   ایجاد  والیت  این  در  فابریکه هاي  چنین  کند، 

است. 
تجار  بیشتر  بلخ  بازسازي  کار  او تصریح می کند، در 
به  او  داشتند.  نقش  بیروني  سرمایه داران  و  داخلي 
برکت،  غضنفر،  بوینگ،  شرکت های  از  نمونه  عنوان 
کمال نبي زاده نام برد که در بازسازی بلخ سهم ارزنده 

داشته اند.
همچنان اسحاق رهگذر نمایندۀ دیگر بلخ در مجلس 
از روند بازسازی در این والیت ابراز خرسندی می کند 

و می گوید که بازسازي باتوجه به وضعیت امنیتي این 
صورت  بیشتری  کارهای  باید  نیست  بسنده  والیت 
تشکیل  را  شمال  والیات  مرکز  بلخ  زیرا  مي گرفت، 

مي دهد.
مرکزی  دولت  بلخ  بازسازی  زمینة  در  گفت:  وي 
کارشکني  می کند؛ پروژه هایی که از جانب رییس جمهور 
خانه هاي  وزارت  متاسفانه  شده  است،  منظور  کشور 

مربوطه در این راستا کار شکني مي کنند.
آقاي رهگذر افزود: »دولت مرکزي به والیت بلخ کم تر 
چند  رییس جمهور  دارم  خاطر  به  دقیق  کرده،  توجه 
سال پیش به والیت بلخ سفری داشت، والي بلخ چند 
پروژه را به آقاي کرزي پیشنهاد کرد، رییس جمهور آن 
پروژه ها را منظور کرد، ولي برخي ها مي خواهند این 

پروژه ها را سبوتاژ کنند.«
از سوی دیگر، منیر احمد فرهاد سخنگوي والي بلخ 
کار  مختلف  عرصه هاي  در  والیت  این  در  مي گوید، 
پروژه هاي  برخي  و  شهري  خدمات  جمله  از  شده 
در  افزود  فرهاد  آقاي  است.  گردیده  تطبیق  زیربنایي 
طي چند سال گذشته بیش از صد کیلومتر سرک به 
نورم و استندردهاي بین المللي در بلخ قیرریزی شده 

است.
او هم چنان گفت، یک مرکز درماني با ظرفیت بیش از 
چهارصد بستر توسط کشور آلمان اعمار شده که فکر 

نمي کنم نظیرش در افغانستان باشد.
سخنگوي والي مي افزاید، خط پلستر میدان هواي، و 
از  بیش  هزینة  با  آلمان  کشور  کمک  به  آن  ترمینال 
پنجاه میلیون یورو احداث شده که در آیندۀ نزدیک به 

بهره برداري سپرده خواهد شد.
با  الي مرکز والیت  از حیرتان  او، خط آهن  به  گفتة 
هزینة بیش از صد میلیون دالر به کمک بانک انکشاف 
دست آورد  بزرگ ترین  این  که  شده  احداث  آسیایي 
براي حکومت مرکزي و رهبري والیت بلخ محسوب 

مي شود.
می گوید  مجلس  پیشین  نمایندۀ  اکاخیل  حمیرا  بانو 
که به همت رهبری مدبر والیت بلخ، این والیت در 
عرصة بازسازی الگویی برای افغانستان است، تمامی 
مرکز  به  ولسوالی ها  و  شده  قیرریزی  بلخ  سرک های 

وصل گردیده است.
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تشکیل »شورای مجاهدین«...
 خبر توزیع جنگ افزار توسط آنان بی بنیاد می باشد.

آقای اسماعیل خان همچنان افزود که آن ها به خاطر حفظ 
دست آوردها و مقابله با دشمنان مردم افغانستان دست به 
ایجاد این شورا زده اند و هدف آن ها تامین امنیت مردم 

می باشد.
نماینده گان روز  ابراهیمی، رییس مجلس  اما عبدالرووف 
شنبه، در جلسة عمومی گفت مجاهدینی که می خواهند از 
افغانستان دفاع کنند، باید فعالیت های قانونی داشته باشند: 
»مجاهدین را در اردو بیاورند. این خوبتر است. مجاهدین 
مربوط به یک شخص، مربوط به یک خانواده و مربوط به 

یک قوم نیستند«.
نباید  فردی  هیچ  به  که  کردند  تاکید  مجلس  نماینده گان 
اجازه داده شود تا با استفاده از نام ها و عنوان های مختلف، 
از  شماری  اما  بزنند؛  مسلح  گروه های  ایجاد  به  دست 
نماینده گان گفتند که ضعف دولت در تامین امنیت سبب 

شده است تا شهروندان افغان برای حفظ جان و مال شان 
مسلح شوند.

افراد و گروه های مسلح زیر عنوان های  در حال حاضر 
نقاط  در  طالبان«  علیه  کننده گان  »قیام  و  محلی«  »پولیس 

مختلف افغانستان مسلح شده اند.
فوزیه کوفی، نماینده والیت بدخشان گفت سالح هایی که 
امروز برای هدف خوب توزیع می شوند، فردا ممکن است 
برای اهداف نادرست استفاده شوند: »موجودیت سالح در 
مجاهدین  سابق  گروه های  محلی،  پولیس  اربکی ها،  بین 
نیست. من شدیدا  افغانستان  نفع  به  یا هرکس دیگری  و 

نگران هستم«.
در این حال، برخی از نماینده گان گفتند که آغاز فعالیت 
از  تاجران  است  شده  سبب  خودسر،  مسلح  گروه های 
ترس افزایش نا امنی ها سرمایه های خود را به خارج از 

افغانستان انتقال دهند.
محمد نور اکبری، نماینده والیت دایکندی گفت که ایجاد 

»شورای مجاهدین« هراس و نگرانی عمده یی را در بین 
که  است  این  »تعجب  گفت:  او  است.  کرده  خلق  مردم 
یک عضو کابینه افغانستان دست به چنین اقدام خطرناک 
می زند که سنگ بنای بی ثباتی را می گذارد. من این عمل 
را به عنوان عمل ضد منافع ملی می شناسم و این عملی 
به سوی جنگ های  را  افغانستان  مردم  که می تواند  است 

داخلی سوق دهد«.
اما رییس شورای مجاهدین گفت که در صورت به اثبات 
رسیدن توزیع یک میل سالح از سوی این شورا، حاضر 

است تا محاکمه شود.
سوی  از  که  اسنادی  گفت:  مجاهدین  شورای  رییس 
مسووالن هرات به مطبوعات نشان داده شده جعلی است 
و آنان با این کارشان تالش می کنند تا شورای مجاهدین 

را بدنام سازند.
کارتی  هرات  والی  سخنگوی  گفت:  آب  و  انرژی  وزیر 
شورای  سوی  از  سالح  برتوزیع  مبنی  رسانه ها  به  که  را 

مجاهدین نشان داده جعلی است.
 60 از  بیش  که  سرزمینی  »در  است:  گفته  خان  اسماعیل 
صورت  توطیه  طبعًا  دارد،  وجود  خارجی  استخبارات 
می گیرد. اگر یک میل سالح توزیع شده بود، ما حاضریم 
تا در پیشگاه ملت محاکمه شویم و سخت ترین مجازات 
والی  اداره ضعیف است و  داده شود. در هرات  ما  برای 

مقتدری ضرورت است، تا جلو نا امنی ها را بگیرد.«
قیام های  از  حکومت  که  زمانی  گفت:  او  حال  عین  در 
نیز  مجاهدین  شورای  از  باید  می کند  حمایت  مردمی 

حمایت کند.
از  افغانستان  آب  و  انرژی  وزیر  خان،  اسماعیل  محمد 
و  شوند  متحد  باهم  است  خواسته  هرات  مجاهدین 
امن  نا  را  آنها  ولسوالی های  مختلف  گروه های  نگذارند 
از  پیشین مجاهدین گفته است که یکی  این رهبر  سازد. 
اهداف »شورای مجاهدین« دفاع از پروژه های بازسازی در 

والیت هرات است.
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تظاهرات اعتراضی به خاطر 

بی توجهی دولت به ساخت جادة واليات مركزی

انتقال بیش از هفت  مقام های والیت غزنی از 
میلیون دالر برای اجرای پروژه های سال ۲0۱۳ 

والیت غزنی خبر می دهند.
برای پروژه های سال ۲0۱۳  نبود بودجة کافی 
به  مرکز  از  پول  نیافتن  انتقال  و  غزنی  والیت 
عواملی  مهمترین  از  آن،  معین  زمان  در  غزنی 
است که به گفتة مقام های غزنی روند بازسازی 

را در این والیت کند ساخته است.
می گوید  غزنی  والی  اکبرزاده  خان  موسی 
از   ۲0۱۱ و   ۲0۱0 سال های  در  بودجه یی که 
سال  پروژه های  برای  ریاست جمهوری  سوی 
۲0۱۳ والیت غزنی منظور شده بود، به غزنی 
انتقال نیافت به همین دلیل روند بازسازی در 

این والیت به کندی پیش رفت.
از  پیش که در جمعی  اما والی غزنی دو روز 
برزگان و متنفذین قومی شهر غزنی سخن می 
زد از انتقال نزدیک به هفت و نیم میلیون دالر 

برای پروژه های سال ۲0۱۳ والیت خبر داد.
نتیجة  در  بودجه  این  که  گفت  غزنی  والی 
این  به  تالش های کمیسیون سال ۲0۱۳ غزنی 

والیت انتقال یافته است.

این پول  انتقال  با  امیداوری نمود که  او اظهار 
از  غزنی  والیت   ۲0۱۳ سال  مهم  های  پروژه 
جمله مرکز ثقافت اسالمی به پایه اکمال برسد.

به گفتة او، کار مرکز فرهنگ اسالمی به شدت 
جریان دارد و کار برخی از پروژه های کوچک 

آن  بیش از پنجاه درصد پیشرفته است.
این درحالی است که تا برگزاری جشنوارۀ سال 
۲0۱۳ والیت غزنی نزدیک به چهار ماه زمان 
باقی مانده است و از سویی هم زمستان سرد 
و برف گیر والیت غزنی همیشه مانع کارهای 
باور  به  شود.  می  والیت  این  در  ساختمانی 
شهروندان غزنی تکمیل پروژه های سال ۲0۱۳ 
باقی  زمان  در  اسالمی  ثقافت  مرکز  جمله  از 

مانده امکان پذیر نمی باشد.
میالدی  در سال ۲00۷  غزنی  که  است  گفتنی 
از سوی سازمان فرهنگی آی سیسکو به عنوان 
مرکز فرهنگ و تمدن کشورهای اسالمی برای 
سال ۲0۱۳ میالدی انتخاب شد، اما با گذشت 
بیش از پنج سال هنوز مهم ترین پروژه ها برای 
نشده  تکمیل  گذاری،  عنوان  این  از  استقبال 

است.

انتخابات و چالـش های...
 رهبران و شخصیت های ملی و  دولتی از این ناحیه قابل درک است و 

نشان می دهد که افغانستان روزهای سختی را در پیش دارد.
 از سوی دیگر، قانون انتخابات نیز هنوز در بی سرنوشتی به سر می برد 
و این چالش دیگری است که فراراه انتخابات آینده قرار دارد. مجلس 
اسرع  در  که  خواسته اند  رییس جمهوری  از  کشور  سنای  و  نماینده گان 
وقت این قانون را که بی جهت گروگان گرفته است، به این دو مجلس 
جهت تصویب بفرستد؛ در غیر این صورت مجلس نماینده گان هشدار 
پیش  که  را  قانونی  خود،  قانونی  صالحیت های  از  استفاده  با  که  داده 
تصویب  رییس جمهوری  توشیح  بدون  داده،  قرار  بررسی  مورد  این  از 

خواهد کرد. 
حتا در موضوع قانون انتخابات هم دیده می شود که کارشکنی های معینی 
جریان دارد و آقای کرزی خالف وعده های خود، در تالش دست کاری 
آقای کرزی در  نظر اعضای مجلس است.  نفوذ در دیدگاه و  اعمال  و 
حال حاضر حضور دو نمایندۀ بین المللی در کمیسیون شکایات انتخاباتی 
را مستمسک بهانه گیری های خود قرار داده و گفته است که  تا زمانی 
که در این خصوص تجدید نظر نشود، قانون انتخابات کشور را توشیح 
نمی کند. این بهانه گیری ها چیزی نیست مگر ایجاد تعلیق و هرج ومرج 
در فضای انتخاباتی کشور. آقای کرزی با این بهانه گیری ها می خواهد به 
اهداف سیاسی خود در انتخابات آینده دست پیدا کند و در شرایط بد 
امنیتی و در موجودیت یک قانون غیِرواقع گرا انتخاباتی را برگزار کند که 

نتایِج آن به میل و خواستة خودش رقم زده شود.

در  افغانستان  مرکزی  والیت های  ساکنان  از  تن  ده ها 
اعتراض به عدم ذکر هزینة طرح ساخت جاده کابل-

هرات، در برابر ساختمان پارلمان تظاهرات کردند.
مسایل  تحلیلگر  و  سابق  دیپلمات  سعیدی  احمد 
سیاسی هم در میان تظاهرکننده گان بود و در گفت وگو 
به  متهم  را  کرزی  حامد  حکومت  خبرنگاران  با 
شاهراه  ساخت  طرح  اجرای  مورد  در  »دروغگویی« 

کابل-هرات کرد.
سال  در  کرزی  حامد  »حکومت  گفت:  سعیدی  آقای 
۲005 سنگ بنای جاده یی را در میدان-وردک گذاشت 
که گویا راه بامیان، دایکندی و غور آماده می شود، ولی 

آن را مانند وعدۀ دروغین همیشگی فراموش کرد.«
به مسالة  قانون اساسی،  افزود که حکومت خالف  او 
سعیدی  آقای  است.  نکرده  توجهی  متوازن«  »توسعه 
شاهراه  این  ساخت  هزینه  دولت  اگر  که  داد  هشدار 
ساکنان  نکند،  شامل   ۱۳9۲ سال  بودجه  طرح  در  را 
خواهند  ادامه  خود  تظاهرات  به  مرکزی  والیت های 

داد.
شماری از نماینده گان این والیت ها در پارلمان به تایید 
درخواست تظاهرکننده گان سخن گفتند و تاکید کردند 
جاده  این  ساخت  برای  پولی  دولت  که  زمانی  تا  که 
در نظر نگرفته، از تایید بودجه سال ۱۳9۲ خودداری 

خواهند کرد.
گفت:  نماینده گان  مجلس  در  غور  نماینده  نایل  رقیه 
مالی  به کمک های  با توجه  »در طول ده سال گذشته 
که از کشورهای کمک کننده به افغانستان سرازیر شده، 
کمترین توجه به والیت های محروم شده و از جمله 

غور، بادغیس، بامیان، دایکندی و هرات هستند.«
چغچران- و  دیوار-چغچران  گردن  »پروژه  افزود:  او 
در  همیشه  جمهوری  رییس  حکم  دو  مطابق  هرات 

پنج والیت همه  این  نماینده گان  و  برنامه گرفته شده 
ساله تالش کرده اند که اگر کشوری نمی خواهد که این 
پروژه را حمایت کند و پول بدهد، حکومت افغانستان 

باید از منابع داخلی مبلغی را در نظر بگیرد.«
خانم نایل افزود نماینده گان والیت های مرکزی کشور 
به  متعهد  طرح  این  اجرای  برای  دولت  که  زمانی  تا 
اختصاص دادن مبلغ مشخصی که ساالنه کمتر از 50 
میلیون دالر نباشد، نشود، از تایید طرح بودجه ۱۳9۲ 

خودداری خواهند کرد.
اما احمدشاه وحید معاون وزارت فواید عامه افغانستان 
به بی بی سی گفت که کار بررسی و طراحی این جاده 
برای  جاپان  و  ایتالیا  کشورهای  و  است  اتمام  به  رو 

اجرای آن وعده کمک کرده اند.
تا  هرات  از  راه  این  از  قسمتی  مورد  »در  افزود:  او 
چغچران به طول ۱60 کیلو متر را ما از طرف کشور 
متر  کیلو   ۱50 حدود  برای  داریم...  پولی  تعهد  ایتالیا 
دیگر از طرف کشور جاپان تعهد پولی وجود دارد. اگر 
در سال آینده پول در اختیار ما قرار بگیرد، کار در این 

دو بخش عمال آغاز می شود.«
آن گونه که آقای وحید گفت، ساخت این جاده ۷05 
کیلو متر طول و به 450 میلیون دالر نیاز دارد. او افزود 
که حکومت در تالش به دست آوردن منابع مالی الزم 

برای ساخت این جاده است.
پیش از این حکومت افغانستان به کمک کشور ایتالیا 
میدان شهر، مرکز والیت  از  را  این شاهراه  از  بخشی 
میدان وردک تا منطقه بهسود اسفالت کرده و حکومت 
برای اسفالت چهل کیلو متر دیگر این جاده حدود ۲5 

میلیون دالر از منابع داخلی اختصاص داده است.
ساله  پنجاه  حدود  طرح های  از  جاده  این  ساخت 
افغانستان است که ساخت آن چند بار عمال آغاز شده 

اما تکمیل نشده است.
در سال ۱۳84 حامد کرزی، رییس جمهوری اجرایی 
پیشرفت  آن  کار  ولی  کرد،  اعالم  رسما  را  آن  شدن 

چندانی نداشته است.
این جاده کابل را از طریق والیت های میدان-وردک، 
افغانستان  به هرات در غرب  دایکندی و غور  بامیان، 
وصل می کند. این راه حدود چهارصد کیلو متر کوتاه تر 
کابل-قندهار-هرات  راه  از  امن تر  آمنیتی  لحاظ  از  و 

است.

هفـت میلیون دالـر برای 
بازسازی غزنی
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سفیر امریکا در اسالم آباد:
واشنگتن به دنبال شیوه های جدید مبارزه با 

تروریسم در پاکستان است
سفیر جدید امریکا در پاکستان اظهار داشت: واشنگتن به دنبال 
توسعه شیوه های مبارزه با تروریسم موثر با همکاری اسالم آباد 
به منظور پرداختن به مساله بحث برانگیز حمالت هواپیماهای 

بدون سرنشین در مناطق قبیله نشین پاکستان است.
به گزارش خبرگزاری هند، ریچارد اولسن، سفیر جدید امریکا 
دولت  با  دوجانبه  روابط  توسعه  دنبال  به  ما  گفت:  پاکستان  در 

پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم هستیم.
سوی  از  مشترکی  تهدید  با  که  می کنیم  فکر  کرد:  تصریح  وی 
ما  و  هستیم  رو  به  رو  گر  افراط  سازمان های  دیگر  و  القاعده 
موثر  شیوه های  توسعه  زمینه  در  پاکستان  دولت  با  می خواهیم 

مبارزه با تروریسم همکاری کنیم.
برنامه  یک  در  پرسشی  به  پاسخ  در  را  اظهارات  این  اولسن 
نسبت  اسالم آباد  نگرانی های  در خصوص  پاکستانی  تلویزیونی 
به حمالت هواپیماهای بدون سرنشیسن بیان داشت اما جزئیات 

بیشتری ارائه نکرد.
امریکا  تقاضای  به سوال دیگری درباره  پاسخ  وی همچنین در 
از پاکستان برای اجرای عملیات های نظامی در منطقه وزیرستان 
شمالی گفت: هرگونه تصمیمی در زمینه عملیات نظامی در منطقه 
وزیرستان شمالی کامال به عهده دولت پاکستان خواهد بود. این 

تصمیمی است که پاکستان باید اتخاذ کند.
وی افزود: امریکا در نگرانی دولت پاکستان که بیش از هر کشور 

دیگری در جنگ با تروریسم قربانی داده سهیم است.
سفیر امریکا در پاکستان عنوان داشت: پس از یکسال سخت در 
روابط دوجانبه طی سال ۲0۱۱، بهبودهای چشمگیری در روابط 
مسیرهای  بازگشایی  از جمله  آمده  به وجود  پاکستان  و  امریکا 
انتقال تدارکات ناتو از پاکستان در اوایل سال جاری که پس از 
عذرخواهی رسمی امریکا از بابت کشته شدن ۲4 سرباز پاکستان 

صورت گرفت.
به  روابط  تا  دارد  وجود  طرف  دو  در  تمایلی  افزود:  اولسن 
جایگاه باثبات تری دست پیدا کند. حوزه هایی که ما در آنها منافع 
دوجانبه مشترکی داریم شناسایی شده اند و حرکت رو به جلو 

ادامه پیدا می کند.
سفیر امریکا در پاکستان در پاسخ به سوالی درباره نگرانی های 
در  مستقر  طالبان  فرمانده  اهلل،  فضل  مال  با  رابطه  در  پاکستان 
دختر  یوسف زی،  مالله  به  حمله  دستور  اخیرا  که  افغانستان 
نوجوان پاکستانی را داد، گفت: اگر که ما بتوانیم اطالعات قابل 
وی  علیه  ایساف  و  امریکا  سربازان  بیاوریم،  دست  به  پیگیری 

دست به اقدام خواهند زد.
حضور  زیرا  است  چالش  یک  این  ساخت:  خاطرنشان  وی 
اما  است  ضعیف  افغانستان  از  بخش  این  در  ایتالف  نیروهای 
به  پیگیری  قابل  اطالعات  بتوانیم  ما  اگر  که  است  این  حقیقت 

دست آوریم، دست به اقدام خواهیم زد.

نصاب تحصيلی 
دانشگاه ها تغيير می كند

کار برای تجدید نظر بر نصاب تحصیلی دانشگاه ها آغاز 
شده و به زودی تکمیل می شود.

روز گذشته نشست پنج روزه یی تحت نام »میتودولوژی 
تغییر  هدف  به  عالی«  تحصیالت  در  تدریس  معاصر 
روش تدریس سنتی به معاصر، در کابل با حضور وزیر 

تحصیالت عالی و استادان دانشگاه ها برگزار شد.
این  جریان  در  که  عالی  تحصیالت  وزیر  عبید  عبیداهلل 
به  را  دانشگاه  دروس  تدریس  می زد،  سخن  نشست 
شیوۀ معاصر، یکی از راه های مهم افزایش کیفیت درسی 

دانشگاه ها عنوان کرد.
گفت وگوها  و  بحث  رشته  هر  نخبگان  که  افزود  عبید 
را دربارۀ تغییر نصاب تحصیلی آغاز کرده و به زودی 

تکمیل می شود.
با  جاری  سال  در  وزارت  این  که  افزود  همچنان  وی 
افتتاح هژده پروژه و گذاشتن سنگ تهداب ۲۲ پروژه، 
تالش های زیادی در راستای بهبود وضعیت تحصیالت 

عالی در کشور داشته است.
وزیر تحصیالت عالی خاطر نشان کرد که در این نشست 
تدریس  درسی،  ریزی  برنامه  بخش های  در  روزه  پنج 
از  استفاده  و  دانشجویان  ارزیابی  محوری،  دانشجو 
تکنالوژی جدید در تدریس، بین اساتید دانشگاه ها بحث 

و گفت وگو صورت می گیرد.

یکی از بازمانده گان...
 خواب بیدار شد و گریخت. او این سخنان را از طریق ویدیو و با 
حضور یک مترجم در قندهار به مقامات امریکایی ابراز کرد. صدیق 
اهلل توضیح داد که او و یک پسر دیگر به انبار خانه پناه بردند و آنجا 

مخفی شدند؛ با آن هم گلوله به آنان اصابت کرد.
رابرت بیلز، سرباز امریکایی به قتل عمد ۱6 فرد ملکی و تالش به 
ماه مارچ سال روان در دو روستای  بامداد روز ۱۱  نفر در  قتل 6 

والیت قندهار متهم است.
که  دید  بازگشت  خانه  به  او  که  وقتی  گفت  همچنان  اهلل  صدیق 
گلوله یی به گردن پدرش خورده است. در این حمله خواهر و برادر 
صدیق اهلل، و پسر و دختر همسایه آنها نیز به ضرب گلوله زخمی 
شدند. این افراد پس از انتقال به شفاخانه یی در یک پایگاه نظامی 

نجات یافتند.
شهادت  مورد  این  در  نیز  اهلل  صدیق  پدر  و  برادر  که  است  قرار 
رفتاری سربازان  انضباطی و  مارچ مشکالت  ماه  تیراندازی  بدهند. 
امریکایی در پایگاهنظامی لویس مک کورد را که رابرت بیلز نیز در 
آنجا مستقر بود، افشا کرد. پنج نظامی امریکایی نیز پیش از این در 
ارتباط با سه مورد کشتار غیرنظامیانافغان در سال ۲0۱0 متهم به قتل 

عمد شده بودند.
چهارتن از آن ها به جرم خود مبنی بر قتل در دادگاه جنگی اعتراف 

کرده و محکوم به زندان شده اند. اتهام ها علیه نفر پنجم لغو شد.

امریکا پس از 2014...
 کابل- واشنگتن اردیبهشت ماه سال جاری توسط روسای افغانستان 

و امریکا در کابل به امضا رسید.
با وجود آن که قرار بود این پیمان همکاری های امنیتی را نیز دربر 
داشت،  وجود  خصوص  این  در  که  مشکالتی  خاطر  به  اما  گیرد 

امضای همکاری امنیتی کابل- واشنگتن یک سال به تعویق افتاد.
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           احمد عمران

در حالی که با گذشت هر روز بر نگرانی نسبت 
به خروج سربازان ناتو از کشور در سال ۱۳9۳ 

خواهان  ملی  ایتالف  رهبر  می شود،  افزوده 
شده  انتخابات  برگزاری  تاریخ  در  تغییر 

است. 
حمل  ماه  انتخابات،  برگزاری  کمیسیون 
انتخابات  برگزاری  تاریخ  را   ۱۳9۳ سال 
کرده  اعالم  کشور  در  ریاست جمهوری 
است. ولی داکتر عبداهلل عبداهلل رهبر ایتالف 
ملی می گوید که به دلیل طوالنی بودِن فصل 
سرما در برخی مناطق کشور، احتمال عدم 
وجود  انتخابات  در  مردم  گستردۀ  شرکِت 
برگزاری  تاریخ  دلیل،  همین  به  و  دارد 
زمینة شرکِت  مناسبی که  به زمان  انتخابات 
تمام رای دهنده گان را فراهم کند، باید تغییر 

یابد. 
خصوص  این  در  رسمی  واکنش  هنوز 

ولی  نشده،  ارایه  انتخابات  برگزاری  کمیسیون  سوی  از 
که  سیاسی  خاص  جّو  به  توجه  با  که  است  مشخص 
از احتمال  انتخابات شکل گرفته، دور  پیرامون برگزاری 
می نماید که به آسانی کمیسیون برگزاری انتخابات در این 
نکنیم  فراموش  دیگر،  جانب  از  کند.  نظر  تجدید  مورد 
در  ملی  ایتالف  رهبر  سوی  از  که  چالشی  بر  عالوه  که 
برابر انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری مطرح شده، حداقل 
هم چنان  انتخابات  برابر  در  نیز  دیگر  بزرگ  چالش  دو 

پابرجاست. 
سخنان حبیبه سرابی والی بامیان در مورد خروج نیروهای 
در  را  دیگر  چالِش  یک  از  بخشی  می تواند  خارجی، 
را  آن  تاثیراِت  تردید  بدون  که  بگذارد  نمایش  به  کشور 
سرابی  خانم  گرفت.  نادیده  نمی توان  انتخابات  روند  بر 
در گفت وگو با یکی از رسانه های خارجی، اظهار نگرانی 
کرده است که خروج نیروهای خارجی از کشور، احتمال 

وخامت اوضاع امنیتی را افزایش می بخشد. 
در همین حال، احمدضیا مسعود رهبر حزب جبهة ملی 
باراک  از  کشور،  آیندۀ  وضعیت  از  نگرانی  ابراز  با  نیز 
از  پیش  که  است  خواسته  امریکا  رییس جمهوری  اوباما 

خروج نیروهای ناتو از افغانستان، برای مشکالت سیاسی 
چاره اندیشی کند. آقای مسعود هشدار داده است که اگر 
انتخابات سال ۱۳9۳ شفاف و عادالنه برگزار نشود، آن گاه 
نخواهند کرد و ممکن است که جنگ های  مردم تحمل 

داخلی تشدید شود. 
این سخنان که بخشی از آن ها از زبان کارگزاران رسمی 
باتجربه ترین  زبان  از  دیگر  بخشی  و  کرزی  آقای  دولت 
سیاست مداران کشور بیرون می شود، نشان از یک نگرانِی 
گسترده در درون جامعه دارد که با نزدیک شدِن انتخابات 
و خروج نیروهای خارجی، هر روز ابعاد تازه تری کسب 

می کند. 
وقتی یک والِی آقای کرزی نسبت به آینده نگران است، 
تکیه  و  نیست  بنیاد  و  بی اساس  این سخن  تردید  بدون 
دارد.  کشور  واقعیت های  از  عینی  یافته های  و  داده ها  بر 
شاید مسووالن نظامی، این سخنان والی بامیان را به دالیلي 
در  همه  از  بیش  مردم  ولی  بدانند،  بی اساس  مشخص 
جریان رویدادهای اخیر کشور هستند و می دانند که این 

گونه هشدارها بی بنیاد نیستند. 
قانون مداری  از  دم  یک سو  از  که  ریاست جمهوری  ارگ 

و برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه 
می خواهد  دیگر  سوی  از  و  می زند، 
اگر  که  آورد  به وجود  را  فضایی 
شود،  برگزار  کشور  در  هم  انتخاباتی 
انتظارات  به  بتواند  که  نباشد  چیزی 
راست  کرزی  آقای  دهد.  پاسخ  مردم 
می کند،  برگزار  انتخابات  که  می گوید 
انتخابات در  ولی او نمی گوید که این 
نوع  چه  میان  در  و  شرایطی  چه  در 

مشکالتی قرار است برگزار شود. 
انتخابات  برگزاری  که  نکنیم  فراموش 
برگزاری  و  کرزی  آقای  معیارهای  با 
چیز  دو  عادالنه،  و  شفاف  انتخابات 
هستند.  هم  از  جدا  و  متفاوت  کاماًل 
آقای کرزی در سال ۲009 نیز انتخابات ریاست جمهوری 
را برگزار کرد، ولی آیا واقعًا آن انتخابات چیزی بود که  

مردم افغانستان انتظارش را داشتند؟
به  توجه  با  زیاد  احتمال  به  نیز   ۱۳9۳ سال  انتخابات   
واقعیت های جامعه، بدتر از چیزی خواهد بود که چهار 
اما  بودند.  آن  برگزارِی  افغانستان شاهد  مردم  پیش  سال 
انتخابات آینده دیگر در شرایط و اوضاِع چهارسال پیش 
برگزار نمی شود که مردم افغانستان هم چنان جام شوکران 
نتایِج آن را سر کشند و به دلیل حفظ منافع ملی، نسبت به 

آن اعتراض نکنند. 
حیات  از  تازه یی  مرحله  وارد  افغانستان   ۱۳9۳ سال  در 
این  متفاوت است و  با گذشته  سیاسِی خود می شود که 
مرحلة تازه نیاز به مدیریت سیاسِی کارا و نیرومند دارد 
که بتواند افغانستاِن بدون حضور سربازان خارجی را در 
گروه های  حمالت  و  بیرونی  مداخالت  از  موجی  میان 
شورشی رهبری کند. اگر در این مرحلة جدید نیز رهبری 
افغانستان به سان یک دهة گذشته ضعیف و بی مسوولیت 
باشد، بدون شک بحران های تازه و خطرناکی در انتظار 
کشور خواهد بود. نگرانی این...        ادامه صفحه 7

انتخابات و چالـش های فرا راه

نگرانی والی بامیان از احتمال 
جنگ داخلی

حبیبه سرابی، والی بامیان، گفته است اگر ناتو و جامعه 
جهانی افغانستان را پس از سال ۲0۱4 تنها رها کنند 

این کشور بسوی جنگ داخلی خواهد رفت .
خانم سرابی در صحبتی که با رادیوی بی بی سی برای 
به  افغانستان  گذاشتن  تنها  گفت:  داشت  افغانستان 

مفهوم تکرار اشتباه سالهای ۱990 خواهد بود.
والی بامیان، در ادامه صحبت های خود گفته است که 
احتمال  نباشد،  افغانستان  نظارتی در  نیروی  اگر یک 
وجود  کشور  مختلف  جناح های  میان  بحران  ایجاد 

دارد.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله در واکنش 
نیروهای  به صحبت های خانم سرابی گفته است که 
از  و  دارند  را  امنیت  حفظ  توانایی  افغانستان  امنیتی 

قانونی  تحرک های غیر 
خواهند  جلوگیری 

کرد.
مورد  در  نگرانی ها 
بعد  افغانستان  آینده 
نیروهای  خروج  از 
موضوع  خارجی 

جدیدی نیست.
احمدضیا مسعود، رهبر 
جبهه ملی، در صحبتی 
باراک  از  رویترز  با 
جمهور  رییس  اوباما 
امریکا  متحده  ایاالت 
قبل  که  است  خواسته 
از انتخابات ۲0۱4 باید مشکالت سیاسی افغانستان را 
حل کند، در غیر این صورت، از جنگ داخلی گریز 

نخواهد بود.
انتخابات آزاد و شفاف  آقای مسعود گفته است اگر 
برگزار نشود، صبر مردم تمام خواهد شد و در نتیجه 

جنگ داخلی در خواهد گرفت.
بود  داده  هشدار  بحران  بین المللی  گروه  قبل  چندی 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  ماموریت  پایان  که 
این  دولت  سقوط  به  منجر  میالدی،   ۲0۱4 سال  در 

کشور خواهد شد.
پیشناد گروه بحران برای جلوگیری از جنگ داخلی 
عادالنه  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  افغانستان،  در 
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معاون وزارت خارجه:

امریکا پس از
 2014 حضور گسترده در 
افغانستان خواهد داشت

مذاکرات  که  این  اعالم  با  خارجه  وزارت  سیاسی  معاون 
امنیتی کابل- واشنگتن تا یک هفته دیگر آغاز خواهد شد، 
از حضور گسترده امریکا پس از سال ۲0۱4 در افغانستان 

خبر داد.
جاوید لودین در گفت وگو با تلویزیون »آرزو« از سفر هیات 

عالی رتبه امریکایی در هفته جاری به کابل خبر داد.
معاون سیاسی وزارت خارجه گفت که با آمدن این هیات به 
کابل، مذاکرات بین مقامات افغان و امریکایی در خصوص 

امضای پیمان امنیتی کابل- واشنگتن آغاز خواهد شد.
مقامات  بین  بار  دو  نیز  این  از  پیش  کرد:  تصریح  لودین 
کابل-  امنیتی  پیمان  امضای  در خصوص  امریکا  و  افغان 

واشنگتن مذاکرات غیررسمی صورت گرفته بود.
کابل-  امنیتی  توافقنامه  اساس  بر  کرد:  نشان  خاطر  وی 
حضور  میالدی،   ۲0۱4 سال  از  پس  امریکا  واشنگتن، 

گسترده در افغانستان خواهد داشت.
توافق  که  کرد  تأکید  حال  عین  در  حکومت  مقام  این 
تهدیدی علیه کشورهای همسایه  امنیتی کابل- واشنگتن، 

افغانستان نیست.
پیمان همکاری های استراتژیک...            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 ۱۳9۳ / ۲0۱4 
بین المللی  نیروهای  زمان خروج 

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

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

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

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

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