
والى والیت بلخ از احتمال نامزدشدنش در انتخابات آیندة 
ریاست جمهورى به گونة مشروط سخن زده است.

والى بلخ که روز گذشته در یک نشست مشترک خبرى با 
معاون نمایندة ویژة امریکا در امور افغانستان و پاکستان، 
سخن مى زد، گفت: »کاندیدا شدن من حتمى نيست؛ اما به 

این معنى نيست که کاندیدا نشوم.«
و  آورد  دست  به  را  مردم  اعتماد  در صورتي که  گفته  او 
وحدت  تامين  براى  کردن  کار  توانایى  وجودش  در 

آیندة  انتخابات  در  که  دارد  امکان  ببيند،  را  ملى 
ریاست جمهورى خود را نامزد کند.

استاد عطا همچنان گفته است که اگر به من ضرورت 
نامزد  را  خود  مردم،  به  خدمت گزارى  براى  باشد، 

انتخابات آیندة ریاست جمهورى مى کنم.
استاد عطا محمد نور والى بلخ که از اعضاى برجستة 
در  مي شود،  محسوب  افغانستان  اسالمى  جمعيت 
انتخابات گذشة...    ادامه صفحه 7
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مرداِن بزرگ هم چون کوه اند که هرچه از آن ها دورتر می شویم، 
عظمت شان بیشتر آشکار می گردد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد

که  مى کند  اميدوارى  ابراز  صلح  عالى  شوراى  ریيس 
قبال  در  کشور  این  موقف  پاکستان،  به  آن ها  سفر  با 

تالش هاى صلح در افغانستان تغيير کند. 
الدین ربانى که روز دوشنبه در جلسة عمومى  صالح 
این شورا  فعاليت هاى  به  رابطه  نماینده گان در  مجلس 
یک  با  پاکستان  به  آنان  که  گفت  مى داد،  معلومات 

اجنداى مشخص و کامل سفر مى کنند.
حزب  با  رسمى  گفت وگوهاى  که  گفت  ربانى  آقاى 
که  اند  اميدوار  و  آغاز شده  گلبدین حکمتيار  اسالمى 

طالبان نيز حاضر به مذاکره گردند.
موفقيت  براى  مى گوید،  همچنان  ربانى  آقاى 
و  ملى  سطح  به  افغانستان  در  صلح  گفت وگوهاى 
بين المللى تالش هاى جدى...        ادامه صفحه 7

ریيس جمهورى کرزى روز دوشنبه در دیدار با نخست وزیر 
در  هند  سرمایه گذارى  افزایش  خواستار  دهلى نو  در  هند 

افغانستان شد.
زمان  از  دالر  ميلياردها  هند  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 
سقوط طالبان در سال 2001 به افغانستان کمک مالى کرده و 
آماده کمک به دولت کابل براى جلوگيرى از بازگشت تندروها 
پس از خروج نيروهاى بين المللى در پایان سال 2014 ميالدى 

از افغانستان است.
با این حال هرگونه اقدام از سوى هند در افغانستان از جانب 
دولت  که  چرا  مى گيرد  قرار  انتقاد  هدف  پاکستان  دولت 
اسالم آباد بيم آن دارد که تاثير خود را در افغانستان از دست 
بدهد....       ادامه صفحه 7

اسالم آباد  که  است  گفته  کابل  در  پاکستان  سفير 
از  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان  تا  است  اميدوار 
به دنبال صلح  تا  جمله شبکه حقانى را ترغيب کند 
مخالفت  که  است  نگران  موضوع  این  از  اما  باشند 
گروه هاى سياسى مخالف مذاکره با  طالبان، مانع از 

ایجاد آشتى ملى شود.
سفير  صادق،  محمد  رویترز،  خبرگزارى  گزارش  به 
پاکستان در کابل همچنين در مصاحبه اش اعالم کرد، 
تالش هاى امریکا با ترغيب طالبان به ایجاد صلح به 
جاى حمالت نظامى عليه آنها، در مسير بهترى قرار 

مى گيرد.
سفير پاکستان پيش از سفر...      ادامه صفحه 6

رییس شورای عالی صلح:

امیدواريم موقف 
پاکستان تغییر کند

نخست وزیر هند:

کمک به افغانستان را 
افزايش می دهیم

سفیر پاکستان به امریکا:

از شوروی عبرت بگیريد!

آیساف: 

در افغـانستان می مـانیم

احتمال نامزدی استاد عطا در انتخابات رياست جمهوری
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مى گوید  افغانستان  در  بين المللى  نيروهاى  سخنگوى 
گروه  این  و  اند«  شده  تضعيف  بى اندازه  »طالبان  که 
بعد  او،  گفته  به  شد.  خواهد  تضعيف  بيشتر  هرچه 
در  بين المللى  نيروهاى  نيز  ميالدى   2014 سال  از 

افغانستان باقى مى مانند.
طالبان چه اندازه قوى هستند؟ این شاید پرسش تعيين 
کننده براى آینده افغانستان است. از دید نيروهاى بين 
المللى کمک به امنيت در افغانستان )آیساف(، جواب 
این پرسش روشن...        ادامه صفحه 6

صفحه 6

 )مکثي بر سخنان آقاي کرزي در سفر به هند(



رژیم  این که  از  پس  پيش،  دهه  یک  افغانستان 
منحط طالبانى از قدرت ساقط شد، دموکراسى 
را به عنوان مطمين ترین روش حکومتدارى که 
مى تواند حقوق شهروندى را تامين کند و سامان 
سياسى را قاعده مند سازد، برگزید. بيشتر از ده 
سال از آن زمان گذشته و یک سرى برنامه ها و 
حرکت ها براى دموکراتيزه کردِن حيات سياسى 
در کشور اجرا شده است، از جمله تفکيک قوا، 
اما  بيان و رسانه ها؛  آزادى  انتخابات،  برگزارى 
دموکراسى  چه قدر  که  شود  دیده  است  خوب 
در کشور ویران شده یى مثل افغانستان به نتایج 
مثبت انجاميده و توانسته اعتماد و باور مردم را 

به خود جلب کند. 
باراک  جمهورى خواه  رقيب  ميت رامنى  وقتى 
اوباما ریيس  جمهورى امریکا، از حزب دموکرات ها 
در انتخابات ریاست جمهورى آن کشور شکست 
خورد، با جسارت تمام شکسِت خود را پذیرفت 
و به آراى مردمش احترام گذاشت. او گفت که 
»من مى خواستم ریيس جمهور امریکا باشم، ولى 
مردم فرد دیگرى را انتخاب کردند.« این سخنان 
عبرت آموز، نشانگر اعتماد و باور به نظامى ست 
یافته  پرورش  آن  دامِن  در  رامنى  آقاى  که 
انتخابات  برگزارى   نوع  که  مى داند  او  است. 
است  اعتماد  قابل  کشورش،  ریاست جمهورى 
به  اگر  آن  در  جعل کارى  و  تقلب  احتمال  و 
صفر تقليل نيافته باشد، ولى بسيار ناچيز است. 
آقاى رامنى مى داند که منافع کشورش بيشتر از 
نباید  به کاخ سفيد ارزش دارد و  او  یافتِن  راه 
بگذارد که مردم نسبت به آن چه که در امریکا 

طى سده ها به بار نشسته، بى اعتماد شوند.
انجام  چه گونه  انتخابات  افغانستان  در  اما   
شد؟! داستانى »پر از آب چشم«؛ انتخاباتى که 
اخير  در 11 سال  که  انتخاباتي  نبود؛  انتخابات 
همواره یک نامزد را پيروز ميدان کشيده است؛ 
انتخاباتى که یک فرد مشخص تنها در انتخابات 
سال 2009 بيشتر از یک ميليون آراى او به دليل 
سرانجام  که  انتخاباتى  شد؛  اعالم  باطل  تقلب، 

کميسيون  با  مشخص  نامزد  سرى  تصميم  طي 
علنى  او  دوبارة  پيروزى  انتخابات،  برگزارى 
به  شد  تبدیل  ملى  منافع  فرد  این  براى  شد. 
مردم  روز  آن  از  انتخابات.  در  خودش  منافع 
به انتخابات بى باور شده اند. آنان مى گویند چه 
سود از این که به پاى صندوق هاى راى بروند، 
با زنده گى خود در بعضى مناطق بازى کنند و 
خود را دچار مشکل سازند در حالى که برندة 
ميدان از قبل مشخص است و هيچ دغدغه یى 

نسبت به انتخابات ندارد. 
حاال شرایط به گونه یي رقم خورده که مسووالن 
انتخابات،  مسایل  در  ذى دخل  نهادهاى  و 
آیندة  انتخابات  در  مردم  شرکت  ميزان  نگران 
ریاست جمهورى کشور اند. این نگرانى دقيقًا از 
آن چه که در افغانستان به نام انتخابات صورت 
گرفته، ناشى مى شود. این نگرانى را کسانى به 
با آراى مردم بازى کردند و  وجود آوردند که 
در  را  مردم ساالر  دولت  یک  مولفة  مهم ترین 

کشور خدشه دار کردند. 
در افغانستان طى این سال ها تفکيک قوا انجام 
شده، هرچند به گونة صورى. قوایي که به جاى 
ضعف هاى  دولت،  یک  عظمت  دادن  نشان 
در  بى اعتمادى  روز  هر  و  گرفته  نشانه  را  آن 
وقتى  مى شود.  گسترده تر  آن  اعضاى  ميان 
اعالم   2010 سال  پارلمانى  انتخابات  نتایج 
نتایج  این  به  شد، ریيس جمهورى عماًل نسبت 
گونه یي  به  را  وضعيت  و  داد  نشان  واکنش 
نام  پارلمانى  انتخابات  بحران  که  کرد  مدیریت 
گرفت. گروه ارگ که از افراد و اشخاص معينى 
در انتخابات حمایت مى کرد، با کنار رفتن آن ها، 
به خلق بحران آغاز کرد؛ بحرانى که یک سال 
کار مجلس را به تعویق انداخت و توش و تواِن 

مجلس را از آن گرفت. 
ریيس جمهور هر وقت بخواهد، مى تواند در کار 
قوة قضایيه دخالت کند و این قوه نيز عماًل به 
تبدیل  حکومت  برنامه هاى  و  نقشه ها  کارگزار 
از  بهترى  وضعيت  هم  رسانه ها  است.  شده 

دولتى  رسانه هاى  اوضاع  ندارند.  دیگربخش ها 
بر  نمى توان  حتا  که  است  اسف بار  چنان 
به جاى  رسانه ها  این  گذاشت.  رسانه  نام  آن ها 
پرداختن به مسایل ملى، در حال انجام تبليغات 
دولتى  کارگزاران  نفع  به  بيست وچهارساعته 
هستند. چند رسانة خصوصى هم که در جامعه 
تنگ  خود  بر  را  عرصه  چنان  دارند،  وجود 
دولتى  شبه رسانه هاى  به  عماًل  یا  که  مى بينند 
هر  که  مي گردند  مجبور  یا  و  مى شوند  تبدیل 
نسبت  کميسيون،  و  نهاد  آن  یا  و  این  به  روز 
همين  دهند.  پاسخ   خود  گزارش هاى  نشر  به 
و  دادستانى  به  بار  چندین  ماندگار  روزنامة 
کميسيون تخطى هاى رسانه یى وزارت اطالعات 
آن قدر  تعداد  این  شاید  است.  رفته  فرهنگ  و 
زیاد بوده که دیگر حتا به یاد مدیر مسوول آن 

هم نمانده است. 
با چنين شرایط و اوضاعى چه گونه مى توان از 
شد  مدعى  و  بود  راضى  کشور  در  دموکراسى 
که دموکراسى در افغانستان رو به رشد است؟ 
افغانِى  به سبک  دموکراسى  شاید  رشدى؟  چه 
از یک  افغانستان  باشد، ولى  آقایان رشد کرده 
که  است  دور  چنان  هنوز  واقعى  دموکراسِى 
نمى توان گفت که تحقِق آن چه زمانى مساعد 

خواهد گشت.
 این مشکالت همه از برکت گروهى است که 
و  مردم  نام  به  روز  هر  و  کرده  خانه  ارگ  در 
مردم ساالرى، بدترین شيوه هاى استبدادى را به 
نمایش مى گذارد. حاال در جهان هيچ کشورى 
را نمى توان سراغ گرفت که زمام دارانش بگویند 
که به ارزش هاى دموکراتيک تعلق خاطر ندارند 
دموکراسى  یک  اعالى  نمونة  نظام شان  نوع  و 
ونزویال  در  چاویز  هوگو  حتا  نيست.  واقعى 
دموکراسى  از  دم  هم  شمالى  کوریاى  رهبر  و 
به  گفتن  نه  امروز،  جهان  در  زیرا  مى زنند؛ 
دموکراسى، به معناى آرى گفتن به استبداد است 
و کيست در جهان که خود را مستبد بخواند.   
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احمد عمران

رشد دموکراسی به سبک افغانی  

راکت پراکني هاي  رسيده،  نشر  به  گزارش هاي  بنياد  بر 
و  دارد  ادامه  هم چنان  افغانستان  خاک  به  پاکستان 
گزارش هاي تازه  حاکي از آن است که فقط روز یک شنبه، 
بيشتر از  صد راکت از خاِک آن کشور به والیت نورستان 

شليک شده است. 
شليک  افغانستان  خاک  به  زماني  درست  راکت ها  این 
در  کشور  ریيس جمهوري  کرزي  حامد  که  شده اند 
راستاي  در  را  توافق نامه هایي  تا  به سر مي برد  هندوستان 
نيز  و  هندوستان،  در  کشور  نظامي  نيروهاي  آموزش 
وزیر  نخست  با  افغانستان،  در  کشور  آن  سرمایه گذاري 
در  سفر،  این  در  کرزي  کند.  امضا  من موهن سنگ  هند 
گفت وگو با یک رسانة هندي، از مداخالت پاکستان در 
افغانستان و حمایِت آن کشور از طالبان و مسلح کردِن 

آن ها یادآوري و انتقاد کرد.
هدف  این سو  به  یک سال واندي  از  افغانستان  اگرچه 
دو  به  نزدیک  نيز  و  دارد  قرار  پاکستاني  راکت  هاي 
و  پاکستان  با  شدید  مشکالِت  درگيِر  که  مي شود  دهه 
اخير  راکت هاي  پرتاب  اما  است؛  کشور  آن  تجاوزِ  حتا 
به  پاکستان  واکنش  نشانگِر  این بار  نورستان،  والیت  به 
سفر آقاي کرزي به هندوستان و هدفي که از این سفر 
پيامِ  حامل  راکت ها  این  عبارتي،  به  بود.  مي کند ـ  دنبال 

هشدارآميِز پاکستان به حکومت افغانستان بودند. 
البته راکت پراکني پاکستان به والیت نورستان، در پاسخ به 
انتقاد آقاي کرزي از پاکستان در مورد حمایت از طالبان 
و تروریستان، نمي تواند تلقي شود؛ زیرا پاکستان به این 
نوع اظهارات و انتقادها خو کرده است و با خون سردِي 
تمام با سياست انکار و گریز از این اتهام ها، کارِ خود را 
به پيش مي برد. این راکت پراکني، مي تواند متفاوت تر از 
راکت پراکني هاي گذشته و واکنشي در برابر درخواست 
آقاي کرزي از هندوستان براي سرمایه گذاري در افغانستان 
باشد؛ چيزي که به هيچ عنوان نمي تواند سکوِت پاکستان 

را به دنبال داشته باشد.
دارد  نحوي تالش  هر  به  پاکستان  که  داده  نشان  تجربه 
جلوگيري  افغانستان  در  هند  سرمایه گذاري هاي  از  که 
افغانستان  در  هندي  مهندسان  شدِن  کشته  چنان که  کند. 
و نيز حمالت مکرر به مراکز سياسي هندوستان از جمله 
چنين  آشکار  نمونه هاي  از  کابل،  در  کشور  آن  سفارت 

تالشي بوده اند. 
البته این به آن معنا نخواهد بود که هندوستان دیگر ميلي 
بلکه  داشت،  نخواهد  افغانستان  در  سرمایه گذاري  به 
برعکس، به رغم همة این تهدیدها، عالقة شدیدي به چنين 
سرمایه گذاري ها دارد؛ اما چون جانب پاکستان سعي دارد 
پاي هند را به هر شکل ممکن از افغانستان قطع کند، در 
مخربانة  واکنش هاي  کشور  آن  سرمایه گذاري هاي  برابِر 
به ساده گي  که  به گونه یي  آن هم  مي دهد،  بروز  را  خود 
نمي شود به گونة مستقيم پاکستان را در آن دخيل یافت؛ 
زیرا این کشور به طور غير رسمي از نيرو هایي برخوردار 
کار  به  رقيب  برابر  در  را  آن ها  نياز  وقِت  در  که  است 

مي بندد؛ طالبان و شبکة حقاني از آن شمار اند.
در چنين احوالي الزم است که جانب افغانستان در تامين 
و  موازنه  امکان  حِد  تا  هندوستان،  و  پاکستان  با  روابط 
تفاهمي  و  پيمان  نوع  هر  هرچند  کند.  حفظ  را  تعادل 
افغانستان و پاکستان صورت بگيرد، هندوستان  که ميان 
پاکستان  به واکنش هاي ویرانگر سوق نمي دهد؛ ولي  را 
این گونه نيست و در صورت احساِس کوچک ترین خطر، 
مي تواند قيمت یک سير آرد را در افغانستان به پنج صد 
افغاني برساند؛ اقدامي که  تاثير فاجعه بارش را بر مردم 

عادِي کشور مي گذارد.
باید پذیرفت که افغانستان یک کشورِ وابسته به پاکستان 
در  حربه یي  عنوان  به  همواره  وابسته گي،  این  و  است 
این رو شایسته است که  از  دارد؛  قرار  این کشور  دسِت 
در روابط با رقيب سنتِي این کشور، تا آن جا هوشيارانه 
و محتاطانه عمل نمود که منجر به تحریک و انتقام جویِي 
ظالمانة پاکستان نگردد و مردمِ بي چارة افغانستان قرباني 

نشوند.

واکنش پاکستان به سفر 
کرزي به هندوستان

رییس جمهور هر وقت 
بخواهد، می تواند در کار 
قوة قضاییه دخالت کند و 
این قوه نیز عماًل به کارگزار 
نقشه ها و برنامه های 
حکومت تبدیل شده است. 
رسانه ها هم وضعیت 
بهتری از دیگربخش ها 
ندارند. اوضاع رسانه های 
دولتی چنان اسف بار است 
که حتا نمی توان بر آن ها 
نام رسانه گذاشت. این 
رسانه ها به جای پرداختن به 
مسایل ملی، در حال انجام 
تبلیغات بیست وچهارساعته 
به نفع کارگزاران دولتی 
هستند. چند رسانة 
خصوصی هم که در جامعه 
وجود دارند، چنان عرصه 
را بر خود تنگ می بینند که 
یا عماًل به شبه رسانه های 
دولتی تبدیل می شوند و 
یا مجبور مي گردند که هر 
روز به این و یا آن نهاد و 
کمیسیون، نسبت به نشر 
گزارش های خود پاسخ  
دهند



نمایندگان کنگره امریکا اطالعات بيشترى درباره تحقيقات پوليس 
چه  از  اینکه  پتریوس،  دیوید  غيراخالقى  رابطه  درباره  اف.بى.آى 
موقع نام وى در تحقيقات اف.بى.آى آمده و آیا امنيت ملى به خطر 

افتاده و چرا زودتر به آنها اطالع داده نشده را خواستار شدند.
به گزارش خبرگزارى اسوشيتدپرس، سناتور دیان فينشتاین از ایالت 
ما  به  داشت:  اظهار  سنا  مجلس  اطالعاتى  کميته  ریيس  و  کاليفرنيا 

اطالع قبلى داده نشد و این خبر براى ما مثل یک صاعقه بود.
پوليس اف.بى.آى مشغول تحقيقات در زمينه پست هاى الکترونيکى 
تهدید آميزى بوده که از سوى پائوال برادول، زنى که دیوید پتریوس با 
وى رابطه داشته و براى یک زن دیگر فرستاده، بوده است. تحقيقات 
در رابطه با پست هاى الکترونيکى فرستاده شده از سوى برادول در 

نهایت منجر به افشاى رابطه ميان وى و پتریوس شده است.
یک مقام بلندپایه ارتش امریکا زن دوم را با نام جيل کلى 37 ساله 
ساکن شهر تامپا در ایالت فلوریدا و رابط پایگاه نيروى هوایى مک 
فرماندهى  پایگاه  این  در  است.  کرده  شناسایى  تامپا  شهر  در  دیل 

عمليات هاى ویژه و فرماندهى مرکزى ارتش امریکا قرار دارند.
کارمندان تحت امر پتریوس اظهار داشتند که جيل کلى و همسرش 
فرماندهى  مقر  در  پتریوس  که  بودند  مراسم هایى  ثابت  ميهمانان 

مرکزى برپا مى کرده است.
بيانيه یى اعالم کردند: ما و خانواده ما دوست  کلى و همسرش در 
جنرال پتریوس و خانواده اش به مدت پنج سال بوده ایم ما به حریم 
خصوصى وى و خانواده اش احترام گذاشته و خواهان همين مساله 

براى خودمان و سه فرزندمان هستيم.
در  که  ایتالف  کشورهاى  که  ساخت  فاش  امریکایى  مقام  یک 
فرماندهى مرکزى نماینده دارند گواهى قدردانى به جيل کلى اعطا 
کردند که در آن از وى به عنوان سفير افتخارى ائتالف نام برده اند. 
اما وى داراى جایگاه رسمى نبوده و در استخدام دولت امریکا قرار 

ندارد.
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چـین می خواهد چه گـونه 
ابرقدرتی باشد؟

چين در راه تبدیل شدن به یک ابرقدرت است، اما این 
ناظران در  از  از تصور بسيارى  فرآیند به شکلى متفاوت 

حال روى دادن است.
این روزها در پکن بحث هاى سازنده یى در جریان است. 
دموکراسى هاى  در  آنچه  با  آنها  است شکل  ممکن  البته 
و  مهم ترین  اما  باشد،  متفاوت  مى افتد  اتفاق  غربى 

جالب ترین مباحثات حال حاضر جهان هستند.
براى  چين  خارجه  وزارت  در  که  زمانى  گذشته،  سال 
گروهى از دیپلمات هاى جوان چينى سخنرانى مى کردم، 
کامال روشن بود که به زودى بحث بسيار جذابى درباره 
سياست خارجى چين درخواهد گرفت، و موضوع آن هم 
تعيين سياست خارجى مناسب براى چين در حال تبدیل 

شدن به قدرتى جهانى بود.
چين به  عنوان ابرقدرت چه شکلى خواهد داشت؟ شاید 
فکر کنيد این کشور همين حاال هم یک ابرقدرت باشد، 

اما این طور نيست.
قدرت نظامى این کشور در مقایسه با ایاالت متحده ناچيز 
ماه  تازه  چين  اما  دارد،  هواپيمابر  ناو   11 امریکا  است. 
گذشته اولين ناو هواپيمابرش را سفارش داده، و آن هم 
نفوذ  شود.  ساخته  اوکراینى  مدلى  اساس  بر  است  قرار 

سياسى چين هم در عرصه جهانى بسيار محدود است.
تنها از نظر اقتصادى است که مى توان چين را ابرقدرت 
دانست. حجم اقتصاد چين به بيش از نصف اقتصاد امریکا 
رسيده و با وجود کاهش رشد اقتصادى آن به حدود 7 
امریکا جلو  از  تا سال 201۸  بينى مى شود  پيش  درصد، 
هم بزند. اما این حجم زیاد اقتصاد تا حد زیادى ناشى از 

جمعيت زیاد چين است.
فاصله  این کشور هنوز  فناورى و سطح زندگى،  نظر  از 
زیادى با امریکا دارد. در نتيجه وقتى از چين به عنوان یک 
ابرقدرت صحبت مى کنيم، در واقع نگاهمان به آینده این 

کشور است. 
یک واکنش رایج به ایده ابرقدرت شدن چين این است 
که این کشور در بهترین حالت چيزى شبيه امریکا خواهد 
یک  که  است  این  هم  علتش  بدتر.  هم  شاید  و  شد، 
مردمانش  و  است  کمونيستى  دولتش  نيست،  دموکراسى 

شبيه غربى ها نيستند. شاید این فکر بعضى ها را بترساند.
باشيم چين مثل  توقع داشته  نباید  این است که  واقعيت 
امریکا رفتار کند. این دو کشور تفاوت هاى زیادى خواهند 
داشت، اما این بدان معنا نيست که رفتار چين لزوما بدتر 
تفاوت هاى  هم  امریکا  با  آن  تفاوت  دليل  بود.  خواهد 

تاریخى این دو کشور است.
و  تجارى  حضور  افزایش  درباره  که  مقاالتى  در 
معموال  مى شوند،  منتشر  آفریقا  در  چين  سرمایه گذارى 
استفاده مى شود. علت  نوین«  »استعمار  نظير  مفاهيمى  از 
سرزمين  هرگز  چين  است.  تاریخى  بى اطالعى  امر  این 

دوردستى را مستعمره خود نکرده است.
اروپایى ها  تخصص  بحار  ماوراى  امپراتورى هاى  ایجاد 
بود، و البته جاپان هم براى مدت کوتاهى به این کار روى 
آورد. براى مثال، چين مى توانست در اوایل قرن پانزدهم 
کند. چين  مستعمره خود  را  آسيا  ميالدى جنوب شرقى 
منابع الزم براى این کار را داشت، و به کشتى هاى عظيمى 
بزرگتر  اروپایى ها  ناوگان  از  برابر  چندین  که  بود  مجهز 

بودند. اما با این وجود این کار را نکرد.
این بدان معنا نيست که چين از همسایگانش غافل بوده 
است. برعکس، در طول قرن ها چين با تکيه بر بزرگى و 
اما  بوده،  مسلط  کشورها  این  بر  توسعه اش  باالى  سطح 

رابطه یى استعمارى با آنها نداشته است.
حکم  آنها  بر  و  نمى کرد  اشغال  را  کشورها  این  چين 

نمى راند، اما آنها خراج گزارش بودند. رهبران این کشورها 
در ازاى دسترسى به بازار چين و ضمانت هاى مختلف، به 
امپراتور چين خراج مى پرداختند و به این ترتيب به شکلى 

نمادین سيادت چين را به رسميت مى شناختند.
این نظام مبتنى بر خراج گزارى، تمام منطقه یى که امروزه 
بنام آسياى شرقى شناخته مى شود را در بر مى گرفت. این 
منطقه، که حاال یک سوم جمعيت جهان را در خود جاى 
داده است، از جاپان و شبه جزیره کره تا شبه جزیره ماالیا 

و بخش هایى از اندونزى را شامل مى شد.
پابرجا  سال   2000 حدود  و  بود  باثبات  بسيار  نظام  این 
پایان خود رسيد.  اینکه در حدود سال 1900 به  تا  بود، 
دارند: هر دو فکر  اشتراک مهم  غرب و چين یک وجه 
مى کنند نمونه یى جهان شمول براى بقيه هستند. اما نحوه 
پياده کردن این برداشت از سوى آنها کامال متفاوت بوده 

است.
به سرتاسر جهان  را  قدرت خود  امریکا،  اخيرا  و  اروپا، 
گسترش دادند. اوج این قضيه در دوران استعمار در قرن 
نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم اتفاق افتاد. در این زمان، 
بود.  اروپایى ها  حکمرانى  تحت  جهان  از  بزرگى  بخش 
روش  و  راه  مى کردند،  حکومت  دور  راه  از  اروپایى ها 
زبان،  و  مى کردند،  صادر  دیگر  جاهاى  به  را  خودشان 
بسيارى چيزهاى دیگر خود  آموزشى ، مذهب و  سيستم 

را به دیگران تحميل مى کردند.
خودشان  کشور  در  مى دادند  ترجيح  چينى ها  برعکس، 
بمانند. آنها معتقد بودند »پادشاهى ميانه«، که اسم قدیمى 
عالى ترین  است،  جهان«  »مرکز  معنایش  و  است  چين 
شکل تمدن است. بنابراین دليلى نداشت که از آن بيرون 

بزنند و به سرزمين هاى تاریک بربرها بروند.
هفت سفر بزرگ ژنگ هه بين سال هاى 140۵ و 1433 
تا شرق  هند  اقيانوس  در  و  آسيا  و شرق  به دور جنوب 
آفریقا، هيچ اثر ماندگارى به جاى نگذاشت. هدف از آنها 
بيشتر نشان دادن عظمت و شکوه پادشاهى ميانه بود، و 
نه فتح سرزمين هاى جدید. آنهایى که براى سکونت در 
جنوب شرقى آسيا چين را ترک کردند، کسانى به حساب 
مى آمدند که از دایره تمدن خارج مى شوند و لياقت هيچ 

نوع حمایت امپراتور را نداشتند. 
این طرز رفتار را با نحوه برخورد بریتانيا و فرانسه مقایسه 
کنيد که قهرمانان توسعه استعماریشان را گرامى مى داشتند. 
شهرهاى کشورهاى غربى پر از مجسمه ها و خيابان هایى 

است که به افتخار این افراد ساخته و نامگذارى شده اند.
تمایل چينى ها به ماندن در کشور خودشان یک دليل دیگر 
هم دارد. این کشور بسيار بزرگ و متنوع است، و اداره 
نتيجه، دغدغه اصلى حاکمان  آن بسيار دشوار است. در 
چين در طول دوران هاى مختلف، برقرارى نظم و ثبات، و 

حفظ قدرت است. این مسأله امروزه هم صادق است.
و  داخل  به  رو  بيرون،  به  نگاه  جاى  به  چين  رهبران 
سرزمين هاى مجاور خودشان دارند. چين بجاى گسترش 
به چهار گوشه جهان، به قاره خودش محدود شده است. 
قابل توجه ترین نمونه آن پيشروى سلسله کينگ در ميانه 
قرن هفدهم به سمت غرب وبد. در این پيشروى که با یک 
برابر  انجام شد، مساحت چين دو  سلسله جنگ خونين 
شد. ممکن است این سوال مطرح شود که تاریخ درباره 
رفتار آینده ابرقدرتى به نام چين به  ما چه مى گوید؟ پاسخ 

این است که درس هاى زیادى در آن نهفته است.
به عقيده من، از نظر تاریخى اروپا قاره بسيار متجاوز و 
توسعه طلبى بوده است. تاریخ خود اروپا پر از جنگ هاى 

توسعه طلبى  دوران  در  جنگ ها  همين  و  است،  بى پایان 
کشيده  جهانى  سطح  به  جهانى  جنگ هاى  و  استعمارى 
شد. توان نظامى، اعمال قدرت در سراسر جهان، و ميل 
حتى با زور،  به تحميل سبک زندگى خود به دیگران – 

نقشى اساسى در رویکرد اروپا داشته اند.
حاصل  خود  که  امریکا،  که  دید  مى توان  به راحتى 
به  را  ویژگى ها  این  چطور  اروپایى هاست،  توسعه طلبى 
این  بود.  نخواهد  گونه  این  رفتار چين  است.  برده  ارث 
کمترى  بسيار  نيست. حاکمان چين عالقه  آنها  در خون 
به سلطه بر بقيه جهان خواهند داشت و بيشتر دل مشغول 
حفظ خود در قدرت خواهند بود. این اقتضاى حکومت 
بر کشورى است که یک پنجم جمعيت جهان را در خود 
جاى داده است. وقتى شى جين پينگ ماه آینده رهبر چين 
فعلى(  )رهبر  جين تائو  هو  مثل  درست  برنامه اش  شود، 

عمدتا با مسائل داخلى پر خواهد بود.
چين قطعا زمانى به قدرت جهانى عظيمى تبدیل خواهد 
اما این قدرت به شکلى متفاوت اعمال خواهد شد.  شد. 
قدرت غرب عمدتا به  شکل نظامى بروز پيدا کرده است. 
امریکا به تنهایى نيمى از هزینه هاى نظامى جهان را انجام 
مى دهد. در گذشته هم توسعه طلبى استعمارى اروپا تنها 
به لطف توانایى نظامى کشورهاى آن امکان پذیر بود. اروپا 
جهان  بقيه  به  نسبت  فوق العاده اى  برترى  نظامى  نظر  از 
داشت. داشتن چنين نيروى نظامى مبالغه آميزى هيچگاه از 
ویژگى هاى چين نبوده است. در عوض پایه هاى اساسى 
قدرت  بود.  خواهد  فرهنگى  و  اقتصادى  چين  قدرت 
گذشت  با  زیادش،  جمعيت  به  توجه  با  چين  اقتصادى 
زمان عظيم تر خواهد شد، و از قدرت امریکا در اوجش 

نيز فراتر خواهد رفت.
چين،  در  توسعه  پایين  سطح  وجود  با  هم،  حاال  همين 
این کشور بزرگترین شریک تجارى بسيارى از کشورهاى 
اقتصادى،  قدرت  با  متناسب  و  موازات  به  است.  جهان 
بخواهد،  اگر  چين  مى آید.  هم  سياسى  قدرت  و  نفوذ 
خواهد توانست خواسته هایش را به بسيارى از کشورهاى 
اهميت  چين  براى  هم  فرهنگى  قدرت  بقبوالند.  جهان 
خواهد داشت. تمدن چينى واقعا شایان توجه است و در 
طول تاریخ، دوره هاى شکوه و رونق زیادى داشته است، 
که دوره حکومت سلسله تانگ از قرن هفتم تا قرن دهم، 
و همچنين دوره حکمرانى سلسله سونگ از قرن دهم تا 

قرن سيزدهم، نمونه هایى از آن هستند.
زیادى  افتخار  تاریخى شان  دستاوردهاى  به  چينى ها 
مى کنند، و معتقدند تمدنشان بزرگترین تمدن جهان بوده 
نگاه  دارد.  تاریخ  آنها ریشه در  برترى قوى  است. حس 
آنها به جهان براى مدت هاى طوالنى سلسله مراتبى بوده، 
و برایشان چين در رأس این سلسله مراتب قرار دارد. اوج 
گرفتن دوباره چين احتماال این باورها را تشدید خواهد 

کرد.
گرفتن  اوج  براى  باشيد  نداشته  توقع  چينى ها  از  اما 
بى صبرى به خرج دهند. نقل است که وقتى در سال 1972 
هنرى کيسينجر )مشاور امنيت ملى وقت رئيس جمهورى 
امریکا( از چوئن الى، نخست وزیر وقت چين، نظر او را 
درباره انقالب فرانسه جویا شد، چوئن الى در جواب او 

گفت: »هنوز براى قضاوت خيلى زود است«.
ادراک و برداشت چينى ها از مفهوم زمان کامال با غربى ها 
متفاوت است. امریکایى ها نگاهى کوتاه مدت دارند، اما 
قرن  یک  آنها  براى  مى کنند.  فکر  دور  آینده  به  چينى ها 

زمان زیادى نيست.

کنگرۀ امریکا:
دربارة رسوایی اخالقی 

پتریوس توضیح می خواهیم

www.mandegardaily.com

هیالری کلینتون:

 فقط می خواهم بخوابم!

در حالى که تنها یک هفته از انتخابات سال 2012 امریکا مى گذرد 
گمانه زنى هایى درخصوص کاندیداتورى هيالرى کلينتون در انتخابات 
ریاست جمهورى 2016 وجود دارد اما او با ابراز عدم تمایل نسبت به 

شرکت در این انتخابات گفت: من فقط مى خواهم بخوابم!
به گزارش روزنامه دیلى تلگراف، در حالى که هيالرى کلينتون، وزیر 
امور خارجه امریکا دیگر قصد ندارد در دوره دوم ریاست جمهورى 
باراک اوباما وزیر امور خارجه او باشد، نتایج یک نظرسنجى در ایالت 
آیووا نشان داد که بسيارى از دموکرات ها خواهان کاندیداتورى او در 

انتخابات ریاست جمهورى آتى هستند.
کمپين  یک  درباره  چيزى  شنيدن  خواهان  دیگر  که  گفته  کلينتون 
انتخاباتى دیگر نيست. کلينتون 6۵ ساله مدت زمان طوالنى است که 
به اوباما گفته در پایان دوره اول ریاست جمهورى او، از سمت وزیر 

امور خارجه کنار خواهد رفت.
کلينتون در گفت وگو با روزنامه نيویورک تایمز گفت: من فقط مى  
من  برم،  مسافرت  به  تفریح  براى  و  کنم  ورزش  بخوابم،  خواهم 
مى خواهم قدرى آسوده باشم و این یک چيز عادى است اما در طول 

20 سال گذشته هيچ یک از این کارها را انجام ندادم.
یک نظرسنجى در آیووا نشان داد که ۵۸ درصد از دموکرات هاى این 
ایالت خواهان کاندیداتورى او در انتخابات ریاست جمهورى 2016 
براى سال  کلينتون مى گوید که خسته است و دسته کم  اما  هستند. 

آینده هيچ برنامه کارى براى خود ندارد.

مارتین ژاک                     

دبیر کل ناتو: 
از ترکیه در برابر سوریه دفاع می کنیم

آتالنتيک  پيمان  سازمان  دبيرکل 
ائتالف  این  ناتو گفت که  شمالى 
سوریه  برابر  در  ترکيه  از  نظامى 

دفاع مى کند.
رویترز،  خبرگزارى  گزارش  به 
آندرس فوگ راسموسن، دبيرکل 
شمالى  آتالنتيک  پيمان  سازمان 
عنوان  به  ناتو  کرد:  اعالم  )ناتو( 
یک سازمان هر آنچه در توان دارد 
براى حمایت و دفاع از ترکيه که 
بکار  است،  هم پيمان  کشور  یک 

مى گيرد.

وى افزود: ما برنامه هاى بسيارى داریم تا مطمئن شویم مى توانيم 
از ترکيه دفاع و حفاظت کنيم و این روند به همين منوال ادامه 
خواهد داشت تا از عدم تکرار حمالت به مواضع ترکيه اطمينان 

حاصل شود.
دبيرکل سازمان پيمان آتالنتيک شمالى از توافق به عمل آمده ميان 
گروه هاى جناح مخالف سوریه براى کنار گذاشتن اختالفات و 
تشکيل ائتالف استقبال کرد و گفت: اپوزیسيون غيرمنسجم یک 
مشکل است لذا الزم است یک جناح مخالف منسجم تر شکل 

گيرد.
گام  یک  واقع  در  داد  روى  دوحه  در  آنچه  گفت:  ناتو  دبيرکل 
بزرگ به سمت جلو است. با این حال باید دید این جناح مخالف 

منسجم و متحد شده تا چه اندازه قدرتمند عمل مى کند.
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         احمد ولی مسعود

در کشورى که سياست ماهيت 
دارد،  و  داشته  نامتمرکز  کاماًل 
ریيس جمهور آن صالحيت هاى 
والى ها،  تقرر  بى حدوحصر 
امنيه،  قوماندانان  ولسوال ها، 
کميسيون هاى  روساى  وزرا، 
مستقل و همة مامورین بلندپایة 
وجوه  بودجه،  دارد؛  را  دولتى 
و  همه  محاسبات،  مصارف، 
صالحيت  حيطة   در  همه 
مى باشد،  ریيس جمهور 
بحران  و  فساد  که  بدیهى ست 

در آن جوالن مى دهد.
گرچه پارلمان در قانون اساسى 
و  تفتيش  مسووليت  افغانستان 
و سلب  اعتماد  رأى  و  کنترول 
اعتماد را دارد؛ اما در عمل این 
صالحيت ها قطعًا زمينة تطبيقى 
حکومت  اگر  و  نکرد  پيدا 
ارادة  بر  چيزى  کند  احساس 
بى حدوحصرش مى تواند مانعى 
و  غيرقانونى  شکل  به  باشد، 
نزد  و  مى کند  عمل  فراقانونى 
به  مکلف  را  خود  نهادى  هيچ 
دادگاه   نمى داند.  پاسخ گویى 
قضایية  قوة  رأس  در  عالى 

افغانستان که باید نقش مستقل و فعالى را  
ایفا نماید، هيچ گاه در امور مهم کشورى  
تصاميم  با  عادى  مسایل  حتا  هم  نه  و 
است.  نکرده  مخالفت  ریيس جمهور 
حکومتى   عالى رتبة  مأمورین  از  بسيارى 
از  تعدادى  و  عالى  دادگاه  ریيس  حتا  و 
از  که   حالى  در  عالى،  دادگاه  اعضاى 
هم چنان  نگرفته اند،  اعتماد  رأى  پارلمان 

در وظایف شان باقى مانده اند.
بعد از هشت سال از توشيح قانون اساسى، 
انتخابات شوراهاى ولسوالى به حيث رکن 
تکميل کنندة لویه جرگة قانونى )باالترین 
مرجع تصميم گيرى هاى کشورى( تکميل 
انتخابات  ریيس جمهور،  و  نگردیده 
عقيم  عمداً  را  ولسوالى ها  شوراهاى 
گذاشته است تا نصاب لویه جرگة قانونى 
به  توسل  با  بتواند  وى  و  نباشد  تکميل 
لویه جرگة عنعنوى، جرگه هاى فرمایشى، 
ایجاد کميسيون ها و صدور فرامين به طور 
منوال  به همين  نماید.  قانونى، عمل  غير 
نگرفته  صورت  شهردارى ها  انتخابات 
والیتى  و صالحيت هاى شوراهاى  است 
تا حال مشخص نيست. شوراهاى والیتى 

ادارة  به  مشوره دهى  از  غير  موجود 
حکومتى، هيچ صالحيت تصميم گيرى و 
بودجه یى را  ندارد. بودجه به والیات از 
طریق  وزارت خانه هاى حکومت که اکثراً 
خود غرق در فساد اند، از مرکز به دستور 
و  مى گردد  تنظيم  ریيس جمهور  مستقيم 
سازمان دهى  سياسى،  تصاميم  اساس  بر 

مى شوند.
کنفرانس  در  که  نفوس  سرشمارى  حتا 
بُن باالى آن توافق صورت گرفته بود و 
به منظور حکومت دارى و توزیع عادالنة 
موفقيت  و  انتخابات  و  ثروت  و  قدرت 
حد  در  مى باشد،  حياتى  دولت دارى 
نيز  ریيس جمهور  و  ماند  باقى  آرزو  یک 
خود  غيرشفاف  هميشه گى  سياست  با 
از پرداختن  بهانه هاى مختلف  به  همواره 
راستاى  در  بازهم  مسووليت  این  به 
اجنداهاى شخصى خویش بهانه مى آورد 

و شانه خالى مى کند. 
صالحيت  با  مرکز  در  قدرت  تمرکز 

ضعف  و  کابل  از  تقررى ها  و  بودجه یى 
دولت،  قانون گذارى  و  قضایى  نهادهاى 
در مجموع باعث فسادهاى بزرگ مالى و 
سياسى گردیده و ظهور پرقدرت مافياى 
نتيجة  حکومتى،  واسطه هاى  با  اقتصادى 
فاصله  به  منتج  که  مى باشد  حالتى  چنين 
گرفتن مردم از دولت گردیده و تعدادى 

هم به مخالفين مسلح پيوسته اند.
ایجاد  ثبات  افغانستان  در  بخواهيم  اگر 
به   2014 بعداز  به خصوص  و  نمایيم 
بى موازنه گى  باشيم،  اميدوار  آن  پایدارِى 
ميان حکومت مرکزى در کابل و والیات 
برداشته شود و دولت  از ميان  باید  قطعًا 
کابل به مرجعيت تصميم گيرى ملى تغيير 

یابد.
در آغاز عملية ریفورم سياسى، مى توانيم 
بعضى از اقدامات و اصالحات قانونى و 
پاليسى را من حيث قدم هاى  تغييرات در 
فعلى  اساسى  قانون  چارچوب  در  اوليه 
اساسى  تغييرات  پيش زمينة  من حيث 

ساختار نظام در قانون اساسى بياوریم.
مستقل،  رؤساى  کابينه،  وزراى  الف ـ 

اعضاى کميسيون هاى مستقل )کميسيون 
انتخاباتى(،  ميکانيسم  انتخابات و  مستقل 
پارلمان  طرف  از  عالى   دادگاه  اعضاى 
تأیيد شوند  اساسى موجود  قانون  مطابق 

و رأى اعتماد بگيرند.
ب ـ شوراهاى والیات، حکومات محلى و 
شهردارى ها مطابق قانون تأسيس گردند و 

صالحيت هاى شان مشخص گردد.
قرار  احترام  مورد  قوا  تفکيک  اصل  ج ـ 

گيرد و تضمين شود.  
شيوة  و  مداخله  از  وزرا  و  حکومت  د ـ 
و  بردارند  دست  پارلمان  به  رشوه دهى 
بخش قضا به مثابه بااعتمادترین مرجع در 

روح و روان مردم حضور یابد.
نظام  ساختار  تغيير  بنيادى  اصالحات 
سياسى، با رویکرد به اساس عدم تمرکز 
معرفى  با  قدرت  توزیع  اصل  مبناى  بر 
مشخص  و  مرکز  در  پارلمانى  نظام 
والیتى  شوراهاى  صالحيت هاى  نمودِن 
و محلى، راه اندازى انتخابات شهردارى ها 
با  ولسوالى،  و شوراهاى 
مردم  حق  نظرداشت  در 
در تعيين والى خودشان، 
تغييرات  دوم  مرحلة 
اساسى به شمار مى آیند. 
رسيدن به صلح پایدار و 
صلح  واقع بينانة  پيشبرد 
راه  از  افغانستان، جز  در 
تغيير در ساختار سياسى 
نيست.  ممکن  نظام، 
راه اندازى پروسة ریفورم 
اصالحات  و  سياسى 
تغييرات  قبول  و  اساسى 
بنيادى در ساختارهاست 
زنده گى  مى تواند  که 
اصول،  با  را  شهروندان 
و  ارزش ها  و  دیدگاه ها 
متفاوت  جهان بينى هاى 
غير  در  نماید،  تنظيم 
تکرار  جز  صورت  این 
تسلسل  و  مکررات 
تداوم  و  باطل  دورهاى 
استمرار  و  بحران 
تضعيف  و  هرج ومرج 
چيزى  نيم بند،  نهادهاى 
ارمغان  به  را  دیگرى 
حتا  آورد،  نخواهد 
ظهور  پيش زمينة  که  قانون  حاکميت 
بدون  افغانستان  در  مى باشد،  دموکراسى 
ممکن  سياسى  نظام  در  تغييرات  این 

نيست.
بحرانى  عمق  در  کنونى  افغانستان  در  ما 
قرار داریم که از ابتدا با توجه به ساختارها، 
پرتنش  سياست هاى  و  عملى  شيوه هاى 
نيازمند  ما  بود.  پيش بينى  قابل  حکومت 
نظامى مى باشيم که از موازنه ها و مهارت ها 
براى جلوگيرى از جمع شدن قدرت در 
مقام،  از  سوءاستفاده  و  نفر  یک  دست 
نوشتن  با  فقط  این  باشد؛  شده  طراحى 
فهرستى از حقوق حاصل نمى گردد، بلکه 
مطلوِب  نظام  ساختن  در  محکم  ارادة  با 
و  امروز  افغانستان  واقعيت هاى  و  حال 
دفاع از قانون به دست مى آید؛ نظامى که 
مردم  حقوق  به  نتواند  حکومت  آن  در 
دست اندازى نماید و تصرفى در آن داشته 
باشد، نظامى که در آن براى همه جا باز 
گردد و جاه طلبى ها و خودکامه گى ها در 

چوکات آن مهار گردد.

»...عده یى اطالع یافته بودند که دستگير شده ام. زمانى که به پوهنتون رسيدم، 
پنجاه دقيقه  از  بعد  به تدریس آغاز کردم و  به صنف دوم رفته،  بدون توقف 
داخل  و شخصى  لباس هاى رسمى  با  و صاحب منصب  پوليس  تدریس، چند 
صنف شده به من گفتند که با شما کار دارم. من از آن ها اجازه خواسته به ادارة 
فاکولته رفته، چند مونوگراف را که از محصلين صنف چهارم نزدم بود، به اداره 
تسليم کردم. از فاکولتة شرعيات به فاکولتة ادبيات رفته، با شاگردان صنف سوم 
فلسفه و استادان خداحافظى نمودم. از فاکولتة ادبيات به اساس امر پوليس به 
دهليز فاکولتة تعليم و تربيه داخل شدم و در ختم دهليز، پوليس ها با یک موتر 
جيپ و یک موتر فلکس واگن مجهز با مخابره، منتظر بودند. من به عقب نگاه 
نمى کردم، اما نظر به گفتة شاهدان، ده ها شاگرد در عقب من روان بودند. هنوز 
در پنج مترى قسمت آخر نرسيده بودم که از عقب شاگردى صدا زده گفت: 
چشمانش  از  اشک  کردم،  نگاه  او  به  که  زمانى  نکنيد.  تسليم  را  خود  استاد 
جارى بود. حالت عجيبي به من دست داد. نمى دانم به شاگرد چه گفتم، ولى 
به پوليس ها گفتم که به آن اشخاصى که شما را دستور داده، بگویيد که یک بار 
این جا بيایند و به ده ها شاگردي که از عقب من روان هستند، پاسخ گویند. از 
دروازة دیگر فاکولتة حقوق، خارج و با شش شاگرد دیگر سوار بر یک تاکسى 
شده از پوهنتون به کارته سخى روانه شدم. در کارته سخى از تکسى پایين شده، 
به کوه عقب زیارت سخى باال شدم. از جوانانى که با من آمده بودند، خواستم 

تا به ليلية پوهنتون رفته، یک جوره  لباس محلى بياورند.« )22(
بلى؛ آن جوانى که اشک از چشمانش جارى بود و نگذاشت که استاد ربانى 
به چنگال مقامات حکومت بيافتد و با پروفيسور ربانى در یک تکسى به کارته 
سخى رفت و از آن جا به ليلية پوهنتون کابل آمد و لباس هایش را به تن رهبرش 

نمود، اسالم الدین خان حامد بود.
 

سید حسین: 
نزدیک  قریه جات  از  یکى  در   19۵2 سال  در  حفيظ،  سيد  فرزند  سيد حسين 
تالقان بود که به عضویت نهضت  ليسة  به دنيا آمد و هنوز متعلم  تالقان  شهر 
اسالمى جوانان افغانستان درآمد و به حيث عضو فعال این نهضت به مبارزه عليه 

مفکوره ها و جریانات الحادى پرداخت.
شامل  کانکور،  امتحان  گذشتاندِن  و  تالقان  ليسة  از  فراغت  از  بعد  سيدحسين 
نهضت  فعاليت هاى  که  بود  زمانى  این  و  گردید  کابل  پوهنتون  طب  فاکولتة 
اسالمى و مخالفان آن ها در داخل پوهنتون به اوجش رسيده بود و سيدحسين 
شده  شناخته  چهره یي  چون  و  گرفت  قرار  نهضت  این  مبارزین  جلو  در  آغا 
بود، به مجرد به قدرت رسيدِن نورمحمد تره کى روانة زندان گردید و بعد از 
دوسال رهایى یافته، به زادگاهش پناه برد و فعاليت هاى مسلحانه عليه نيروهاى 
بر سهم گرفتن در  آغاز کرد. وى عالوه  را  شوروى و حکومت دست نشانده 

جهاد مسلحانه، به تداوِى مجروحين و زخميان جنگ نيز مى پرداخت.
داکتر سيدحسين یکى از بانيان شوراى نظار به شمار مى رود و بعد از آن که این 
شورا تشکيل شد، نام برده در تنظيم ده ها گروه و قوماندان شمال کشور سهم 
فعال گرفت و در راه از بين بردِن مخالفت ها ميان گروه ها و احزاب مختلف 

جهادى، فعاالنه تالش مى نمود.
جریدة افغان نيوز منتشرة دفتر سياسى جمعيت اسالمى افغانستان، به این باور 
داخلِى گروه هاى مجاهدین،  راه حل مسایل و مشکالت  نام برده در  است که 
قابليت و کاردانِى فوق العاده داشت و زمانى که براى بيان اهداف شوراى نظار 
در سال 19۸۸ به پاکستان آمد و با رهبران گروه هاى مختلف دیدار کرد، همه 
به لياقت و کاردانى و فصاحت و دانش او خيره شده بودند و او توانست نظر 
مقامات و کميته هاى خيریه و بازسازى را در راه آبادى والیات شمال کشور به 

زودى جلب کند. )23(
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علی رضا ذیحق / نویسندة ایرانی
سيمين دانشور به عنوان یکى از شاخص ترین چهره هاى 
در  »سووشون«  فناناپذیر  اثر  خلق  با  که  داستان پردازى 
بار  آفتابى درخشيد،  فارسى چون  ادبيات معاصر  بلنداى 
دیگر خاطرة بلنداى حضورش را در آغازین سال هاى دهة 
بلند »جزیرة سرگردانى« تجدید مى کند.  با داستان  هفتاد 
»جزیرة سرگردانى« روشن گِر زوایایى از زنده گى اجتماعِى 
مردم ایران است که با تاریخ این سرزمين عجين شده و در 
قالبى کالسيک شکل گرفته است. تصویرى از روزگارى 
اندیشه هاى  از »چراغ مزینانش« و  اما پرتأللو  بى «جالل« 
با  خویش  »مقتل«  در  »ساعدى«  که  روزگارى  پرجالل. 
که  مى نشيند  دل شده هایى  سوگ  در  رادمردى ها،  تداعى 
»سيمين« سر کالس  و  داشتند  زبان  بر  داد  و  نداى حق 
]صنف[ مى گوید: »به کمک خط و رنگ هم مى توان براى 
تغيير وضع موجود مبارزه کرد. همان طورى که با کالم و 

آوا هم مى شود.«
»جزیرة سرگردانى« با گریزى به دنياى واقعيت ها که تمام 
اعتبارش محدود در زمان و  قوانين آن موضعى است و 
مى گوید  دیگرى  و  ثبات  جزیرة  مى گوید  یکى  و  مکان 
جزیرة سرگردانى، چنان شخصيت هاى ملموس و تيپيکى 
را مى آفریند که با نثرى شيرین و پرکشش، ذوق و تاریخ 
و هنر را با هم درمى آميزد. این اثر با تمثيل و ایجازى که 
هم جا براى نور دارد و هم جا براى سایه، ما را مى برد 
مى گویيم:  نویسنده  با  هم صدا  که  بدان جایى  مى رساند 
مى ترساند...چراغ ها  را  آدم  که  هواست  ]در[  تو  »چيزى 
نهال  بميرم.  تاریکى  در  نمى خواهم  نکنيد،  خاموش  را 

تازه تان رشد مى کند و یک ترنج در راه دارد.«
بيدارزن  از شخصيت روشن و  نمودى  به عنوان  »هستى« 
به دوش  را  قصه  اصلى  بار  غرایزش،  و  عواطف  همة  با 
و  شکست ها  خاطرة  و  یاد  با  مادربزرگ  و  مى کشد 

پيروزى ها، شهادت و ایمان را زمزمه مى کند. 
از تيپ هایى که هنوز  یک تصویربردارى دقيق اجتماعى 
فراموش ناشدة  نکبت هاى  و  خوبانش  حضورِ  عطِر  هم 
بدانش، پایا و زنده حس مى شوند و در گوشه و کنار این 

سرزمين چون بذرى پراکنده اند. 
است  عمرى  که  است  نوریان  خانم  »هستى«  مادربزرگ 
در  که  پسرى  مى کند؛  زنده گى  پسرش  تنها  کشتة  یاد  با 
در  را  خویشتن  ققنوس وار  سى،  دهة  سياسى  حوادث 
آتش مى افکند تا نهالى پا بگيرد. خانم نوریان که »هستى« 
دارد،  پر  و  بال  زیر  هستند  نوه هایش  که  را  »شاهين«  و 
زمانى کسوت معلمى داشته و هنوز هم خاطرة دیروزها 
و پریروزها رهایش نکرده و براى پير احمدآباد و پسرش 

اشک مى ریزد. 
»عشرت« یا »مامان عشى« مادر »هستى« است که اکنون زن 
یک فرد متمول مرتبط با دستگاه حاکمه و امریکایى هاست 
و با ولنگارى هاى خویش در فکر شکستن سد جنسيت 
است تا به اصطالح آدم بشود و بى محابا، با مردان دله و 
»ال.  و  جورواجور  عطرهاى  بوى  با  که  مى آميزد  هيزى 
اس.دى« و »گراس« شب هاى خود را پر مى کنند. او رابط 
فرسنگ ها  مادربزرگ،  فقر  از  که  دنيایى  با  است  هستى 
شاید  که  است  کسى  به دنبال  اواخر  این  و  دارد  فاصله 
است  تمثيلى  باشد. عشرت  »هستى«  براى  همسر خوبى 
زمانه،  استبدادى  و  استعمارى  فرهنگ  که  انسان هایى  از 
به خویشتن  از آن ها مى گيرد و زمانى هم که  را  نجابت 

خود بازمى گردند، خود را هراسان و پشيمان مى یابند. 
برابرى  یعنى  جنسيت  سد  »شکستن  این که  از  غافل 
جنسيت؛ یعنى همه از زن و مرد در اجتماع به طور مساوى 
در همة کارها مشارکت داشته باشند... حفظ هویت زنانه 
و در عين حال یافتن استقالل مالى...« »مراد« هم کالسى 
از  پيش  در  او  معبود  یگانه  و  »هستى«ست  ]هم صنفى[ 
آشنایى با سليم. درگير سياست است و معتقد به برخورد 
به  خورشيد  حلب  شهر  »در  این که:  نگران  و  مسلحانه 

آسمان  در  و  بود  زده  زل  کرایه یى  بچه هاى  و  آواره گان 
ابرى نبود تا بگرید.« او آگاه از سرنوشت محتومش است 
با چرخ آن دستگاه  اگر  و مى داند که »در هر دستگاهى 

نچرخى، ُخردت مى کنند.« 
شود،  پدیدار  تاریکى  آسمان  در  که  برقى  چون  »سليم« 
خيلى تصادفى در زنده گى »هستى« رخ مى نماید. به عنوان 
است.  کرده  نشان  مادرش  که  دخترى  از  خواستگارى 
و عمل،  نگرش  در شيوة  که  تحصيل کرده  فردى ست  او 
شيفتة »دکتر شریعتى« است و به  قول خودش »فعاًل رابط 
تبارش  گذشتة  به  که  وقتى  و  روشنفکرانم«  و  روحانيان 
مصدق  از  پشتيبانى  از  پس  »پدرم  مى گوید:  برمى گردد، 
تمام عيار،  تکمه چى  یک  شد  سياست  از  سرخوردن  و 
آدم  دل  بگویم  چه  خدا  اى  دربارى،  یک  زن باره،  یک 

مى ترکد.«
»هستى« شاهدى راستين براى زمانة خویش است. نقاشى 
بدیع  و  بلند  افکار  از  متأثر  و  عاليه  تحصيالت  با  است 
استادان و آشنایانى چون »سيمين دانشور«، »حميد عنایت«، 
»خليل ملکى« و »جالل آل احمد« که کلية شخصيت هاى 
عينيت  »هستى«  ذهنيات  و  عملکرد  با  تقابل  در  قصه 
مى یابند. او که روزى به سيمين مى گوید: »دلم تنگ است« 
و سيمين مى گوید: »دل کى تنگ نيست؟« و اویى که فکر 
اما  و  است  مهمى  کتاب  آل احمد  »غرب زده گى«  مى کرد 
در  هم  خزعبالت  خود جالل،  گفتة  »به  که  نمى دانست 

آن بافته شده.«
گذرایى  به  گاهى  که  بيمناک  است  سرگشته یى  هستى، 
سياست مى اندیشد و گاهى به پایایى هنر. زمانى هم در 
ایران  از اوضاع  این که: »مى ترسم برداشت درستى  پاسخ 
ایران  ظاهراً  و  ندارد  »هيچ کس  مى گوید:  باشم«  نداشته 
توپ فوتبالى است که هر کس رسيد، لگدى به آن مى زند 
و نمى گذارد به دروازه نزدیک بشود« و مى اندیشد: »کاش 
ما را به اسارت به سرزمين دیگرى مى بردند. کى گفته بود 
جایى که کلمات قدغن نباشد و جایى که ولنگارى هاى 
زمانى  نشود.«  هوار  آدم  سر  بر   ... و  مادر  و  مادرشوهر 
برخورد  برمى گردد و در  به عواطف درونِى خویش  هم 
به  گذاشته ام  پا  نده!  تحویلم  »شعر  مى  گوید:  »مراد«  با 
بيست وهفت سالگى و من هم مثل همة زن ها به یک کانون 

گرم و چند تا بچه که پدرشان تو باشى، احتياج دارم.«
و  شوق  و  شور  با  و  مى گذرد  زمان  الیه هاى  از  هستى 
عشق »سليم« درمى آميزد و در مواجهه با شخصيت هایى 
متعدد  پرسوناژهاى  نيز  و  رفت  شرح شان  به اختصار  که 
فرعى که در قالب قصه تنيده شده است، آن چنان شورى 
در داستان مى دمد که نام  «هستى« را به  عنوان یک تيپ 
متعهد  ادبيات  اوراق  در  زن  دوست داشتنى  و  برجسته 

داستانىِ  فارسى جاودانه مى سازد. 
حکایت  سرگردانى«  »جزیرة  که  افزود  باید  نهایت  در 
همة  با  که  درازى  و  دور  راه  در  است  آدمى  سرگشتى 

حيرانى باید رفت.
انسان، مجموع همة  »تاریِخ  باید رفت وقتى که  اما کجا 
که  نشده  گذاشته  جایى  هيچ کدام  و  اوست  زمان هاى 
پيداشان کنيم. همه ساربان سرگردانى مى شویم که یکهو 
و  سياسى  تزیينات  و  سرابيم  دنبال  مى بينيم  ]یک باره[ 

»براى زنده گى کردن در این گوشة دنيا آدم باید از فوالد 
باشد تا دوام بياورد.«

جلد دوم جزیرة سرگردانى که با نام »سارباْن سرگردان« 
در شهریور 13۸0 مجال نشر یافت و هنوز جلد سومش 
در محاق، »دیدار دل است نه گفتار زبان. گفتار دراز نه، 
ایجاز آرى، تکلف و ابهام نه، ساده گى آرى.« و آن هم در 
زمانى که به  روایت سيمين »این روزها همه طورى حرف 
طورى  هم  نویسنده گان  نفهمد...  هيچ  آدم  که  مى زنند 

مى نویسند که حتا من به سختى مى فهمم.« 
رمان  سلوک  در  را  سووشون  که  سپانلو«  »محمدعلى 
اجتماعى ایران، اولين اثر کامل دانسته و معتقد است که 
»از تهران مخوف تا سووشون، رمان اجتماعى ایران طى 
است.«  کرده  سير  را  تکاملى  سيرى  ۵0  ساله،  عمر  یک 
اشاره  چنين  نيز  سرگردانى«  »جزیرة  سه جلدى  رمان  به 
مى کند: »آخرین اثر مطرح شدة خانم دانشور، رمان جزیرة 
سرگردانى است که من از دیرباز شاهد شکل گيرى آن و 

لطمه یى که سانسور به آن زده بود، بوده ام.«
به  را  شخصيت هایش  پاى  مدام  که  عاشق  سارباِن  اما 
سياست و جامعه مى کشاند و دل بستة دنيایى است »عارى 
از موانع طبقاتى و فرقه یى و هرگونه ستمى« و مى خواهد 
که از »حقيقِت فراتر رود وحقيقت یابى« کند، در »سارباْن 
که  مى رود  شخصيت هایى  همان  سراغ  باز  سرگردان« 
از  الیه هایى  هنوز  ولى  پرداخته،  بدان ها  اول  جلد  در 
در جلد سوم  باید روزى  و  سایه اند  در  باز  شخصيت ها 
کى ها  آخر  شام  ببينيم  که  بنشينيم  دگردیسى هایى  شاهد 
دوباره به صليب ميخکوب مى شوند و از ترس، شهامت 
را  »نيست  بزرگوارى مى آفرینند و کدامين ها  از حسد  و 

هست مى کنند و هست را نيست.« در این ميان سليم را 
داریم که جغرافياى ذهنش جهت یابى اش را گم کرده و با 
پشت پا زدن به عشق و عهدش به هستى ـ چون نبود و 
دربند بود ـ با نيکو ازدواج مى کند و اما هنوز فکرش به 
»چادرشبى است که بستر زفاف او و هستى بود.« هستى 
که مى گفت: »درس عشق در دفتر نباشد و تنها یک حلقة 
مسى کفایت مى کند و جهيزیة من تنها عشق من است« و 
در برگة ازدواج او و هستى، فقط امضاهاشان بود و حاال، 
دیگر آن هم نبود. سليم که با مونولوگ هاى ذهنى اش مدام 
در چالش است، آخر سر به خود نهيب مى زند که »آیا من 
هم یک فریب بودم که نقاب آرامش بر چهره مى زدم تا 

هستى سرگردان را نفریبم.«
نيز که مهندس معمارى است و چریک، و ساکنان  مراد 
مستعار  اسم  و  مى شناسند  پوریا  نام  به  را  او  حلبى آباد 
بکتاش را نيز دارد، تا هستى را گرفتار مى بيند، او نيز با 
پاى خود به زندان مى رود؛ چرا که دلبند هستى بود و حاال 
که چرخ چرخيده بود و هستى را ُخرد مى کرد، او نيز باید 
با او مى بود. مراد و هستى که زنده گى را داالنى مى دانستند 
گذر  دانسته  که  داشتند  دوست  کوتاه  چه  و  دراز  چه  و 
کنند، محکوم مرگى مى شوند بى امان در جزیرة سرگردانى 
شب  بياميزند.  سراب  با  تفته  کویرى  سيه باد هاى  با  که 
به  صورت  را  که جزیره  است  آن قدر ساکت  و  مى رسد 
سياره یى مرگ زده مى بينند و هستى با خود عهد مى بندد 
که »اگر از کویر درآید، تنها به زنده بودن و زنده گى کردن 
هنگامة  و  است  آفتاب  تيغ  که  فردایى  در  اما  کند.«  فکر 
جان کندن، ساربانى سرگردان مى رسد که طبق نقشه باید 
آن ها را از مهلکه به در برد؛ نقشه یى که احمد گنجور ـ 
شوهر مادر هستى ـ چيده و از همة نفوذش در دستگاه 
و  یافته  تحقق  آن ها  رهایى  است.  کرده  استفاده  سلطنت 
پياده ها شاه را مات کنند، هستى و مراد به  قبل از آن که 
عقد هم درآمده و صاحب فرزندى به نام مرتضى ـ که 
یکى از شهيدان راه آزادى بود ـ مى شوند. خيزشى شروع 
شده و اما هنوز دل ها نگران است: »این مملکت روى گنج 
خوابيده؛ متأسفانه مردمش زیر خط فقر و جهل. با فوتى 
یا  مى گویند  صبحش  مى خوابند.  فسى  با  و  مى افتند  راه 

مرگ یا مصدق، عصرش مى گویند مرگ بر مصدق.«
گویى یک قرن سکوت بوده و ناگهان همه به زبان آمده اند. 
از آن جا هم که هر سرزمينى ویژه گى خود را دارد، آب در 
خوابگه وطن مى افتد و مهاجرت ها و گریز از ناگزیرى ها 
هم چون  شوربختى  نظر  از  که  هستى  اما  مى شود.  آغاز 
سرزمينش رکورددار است، به »طوطک« خود پناه مى برد و 
به یاد زنگ انشایى مى افتد با موضوع »آرزو دارید چه کاره 
شوید« و او مى نویسد »گلسرخى« و شروع سين جيم ها. 
و  مى کند  سکوت  تمرین  بيدارى ها  و  خواب ها  در  او 
»طوطک«ش سنگ صبورى که تنها، راز دل با او مى گوید. 
قلب  رو  که  یا  و  بود  پنجره  آستانة  در  یا  که  »طوطکى 
هستى پر مى زد.« »طوطکى« که صورت مثالى اوست و 
هستى مى کوشد به صورت مثالى خود نزدیک شود. انگار 
دیگران  و سخن  مى اندیشيد  دیگران  ذهن  با  تاکنون  که 
اذعان  با  و  مى پردازد  چالش  به  خویشتن  با  مى گفت  را 
به این که »تولد دشوار است؛ هر نوع تولدى« مى رسد به 
جایى که راه راستگارى بشریت را برپا داشتن امپراتورى 
جهانى عشق مى داند. وى در دنيایى که انسان بودن مشکل 
است و اندیشه و گفتار و کردار همسان نيست، خطاب 
بازى  از  که  است  خوش  »دلت  مى گوید:  »طوطيک«  به 
و سرود و آواز حرف مى زنى؟« چرا که طوطکش گفته 
با محبت بخوانش. زنده گى  بود: »زنده گى سرودى ست، 
که  باش  آگاه  اما  کن؛  بازیش  با سرور  است،  بازى  یک 
اصل زنده گى سفر در گردونه یى است ميان تولد و مرگ... 

مرگ نهایت نيست. جان است که ماندگار است.«
کشيده  استحاله  به  چنين  که  نيست  هستى  تنها  این  اما 
مى شود. سليم نيز چنان ازهم مى پاشد که انگار خدایش را 
از دست داده. ماروار ذهنش جا خالى داده و نيش حسد 
را با خود برده بود و رفاقت هایش را هم چنان با مراد و 

سليم ادامه مى داد.
در ادامة رمان، پُررنگ شدن نقش شاهين ـ برادر هستى ـ 
را داریم که با زوال سلطنت کيا و بيایى مى یابد که حتا 
هستى نيز از این تغيير شگرف و آنى به حيرت مى افتد و 
و تازه مى فهمد که هر زایش نویى آداب و ابيات خاص 
ایران و عراق هم شروع مى شود و  خود را دارد. جنگ 
آن ها که از جبهه برمى گردند مى گویند: »با همان آبى که 
در اختيار داریم، وضو مى گيریم. دیگر کسى به فکر ُکر 
نيست.« مراد و هستى مى خواهند عازم جبهه شوند که آخر 
سر، هستى به خاطر مرتضى و بى بى جان ـ مادرشوهرش ـ 
مى ماند و مراد چشم انتظار سپيدة فردا که راهى شود. آن 
شب را شب آنان، از بارقة نور الهى به آن چنان شعله یى 
بدل مى شود که به  قول خانم زمان سيمين دانشور »حتا 

نمى شود نوشت، چرا که قلم هم خواهد شکافت.«
-----------------
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ساربانی مفتون

سرگردانی
در جزيرۀ 

»جزیرة سرگردانی« با گریزی به 
دنیای واقعیت ها که تمام قوانین آن 
موضعی است و اعتبارش محدود در 
زمان و مکان و یکی می گوید جزیرة 
ثبات و دیگری می گوید جزیرة 
سرگردانی، چنان شخصیت های 
ملموس و تیپیکی را می آفریند که 
با نثری شیرین و پرکشش، ذوق و 
تاریخ و هنر را با هم درمی آمیزد. این 
اثر با تمثیل و ایجازی که هم جا برای 
نور دارد و هم جا برای سایه، ما را 
می برد می رساند بدان جایی که هم صدا 
با نویسنده می گوییم: »چیزی تو 
]در[ هواست که آدم را می ترساند...

چراغ ها را خاموش نکنید، نمی خواهم 
در تاریکی بمیرم. نهال تازه تان رشد 
می کند و یک ترنج در راه دارد.«



هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد
)مکثي بر سخنان آقاي کرزي در سفر به هند(
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در افغـانستان...
سخنگوى  کتس،  گونتر  جنرال  که  است.   
آیساف در پاسخ به این سوال مى گوید: »آنها 

بى اندازه تضعيف شده اند«.
براساس آمارى که نيروهاى تحت رهبرى ناتو 
انتشار داده اند، وضعيت امنيتى افغانستان در 
یافته است. هرچند  بهبود  اواخر آشکارا  این 
حمله هاى انتحارى و انفجارهاى کنار جاده یى 

هنوز در این کشور قربانى مى گيرد.
گونتر کتس در گفت وگویى با بخش آسياى 
گفت:  دى«  آر  »اى  آلمانى  رادیوى  جنوبى 
با سال گذشته،  »در سه ماه اخير در مقایسه 
حمالت طالبان 1۵ درصد کمتر شده است. 
در باره وضعيت کنونى و اگر تنها ماه اکتبر را 
در نظر بگيریم، شمار این گونه حمالت در 
مقایسه با سال قبل، حدود 20 در صد کمتر 

بوده است«.
البته آمار آیساف شامل حمالتى مى شود که 
امنيتى  نيروهاى  یا  عليه سربازان خارجى  بر 
قربانيان  از  است.  گرفته  صورت  افغانستان 
ملکى در این آمار چيزى گفته نشده است. به 
گفته گونتر کتس، جنرال ارتش آلمان، شمار 
 1100 اخير  ماه  سه  در  تنها  ملکى  قربانيان 
باالیى  رقم  که  است  بوده  زخمى  و  کشته 

است.
افغانستان  امنيتى  وضعيت  بررسى  همچنان 

که  مى کند  را  حياتى  پرسش  این  ایجاب 
ملى  امنيت  و  ارتش  سربازان  و  پوليس  آیا 
افغانستان قادر خواهند بود شورشيان را طبق 
برنامه بعد از پایان سال 2014 تحت کنترول 
آنها  رسيدن  قدرت  به  مانع  یا  باشند  داشته 

گردند؟
سخنگوى آیساف پاسخ مى دهد: »اول این که 
بدانيم که مطمينًا طالبان در آن زمان  باید  ما 
نيز در این جا وجود خواهند داشت. در واقع 
عليه  مبارزه  به  افغانستان  امنيتى  نيروهاى 
این  در  بازهم  ما  اما،  داد.  ادامه خواهند  آنها 
این  ما، یعنى جامعه جهانى در  جا مى مانيم. 
جا به حمایت مان ادامه مى دهيم. و افغان ها 
مجبور نيستند تا این مبارزه را به تنهایى پيش 

ببرند«.
فقط دو سال دیگر به زمان خروج نيروهاى 
اما  مانده است،  باقى  افغانستان  از  بين المللى 
مشکالت زیادى هنوز پيش رو قرار دارد. یکى 
از این مشکالت، »حمالت داخلى« است که 
بر  افغانستان  امنيتى  نيروهاى  اعضاى  آن  در 
همکاران بين المللى شان شليک مى کنند. این 
آنها شده  ميان  بى اعتمادى  به  منجر  حمالت 

است.
»طالبان  گوید:  مى  باره  این  در  کتس  جنرال 
در مورد حمله »حمله داخلى« مى گویند: ها، 
این ما بودیم! مهاجم به ما تعلق داشت. ما بار 

به هراندازه  نفود کردیم.  ميان شما  دیگر در 
که طالبان ضعيف تر شوند –آنها ضعيف تر 
آنها  تبليغات  نيز  ميزان  همان  به   - مى شوند 

بيشتر و وسيع تر مى شود«.
این جنرال آلمانى مى افزاید که با وجود این 
را جدى  این قضيه  بين المللى  نيروهاى  هم، 
مى گيرند و تدابيرى را براى جلوگيرى از این 
»مثال،  اند«  گونه حمالت روى دست گرفته 
من عقب ميزم با یک تفنگچه مسلح نشسته 
ام. این براى همه سربازان آیساف اعتبار دارد، 
نه تنها در پایگاه نظامى، بلکه در همه جاى 

این کشور«.
همچنان سربازان ناتو و نيروهاى افغانستان در 
یک کورس آموزشى فرهنگى شرکت مى کنند 
تا به این وسيله هریک از آنها بداند که سرباز 
دیگر ممکن است در برابر برخى موضوع ها 

حساس شود و واکنش شدید نشان دهد.
برنامه هاى  این  که  مى کنند  تعجب  منتقدان 
شده  شروع  سال  ده  از  بعد  چرا  آموزشى 
است. شاید جامعه بين المللى فکر کرده است 
هر  در  چون  است.  هيچ  از  بهتر  ناوقت  که 
صورت سربازان افغان و خارجى باید مدتى 
سخنگوى  که  قسمى  کنند.  زنده گى  هم  با 
است:  مشخص  چيز  یک  مى گوید،  آیساف 
در  غربى  سربازان  نيز   2014 سال  از  بعد 

افغانستان خواهند ماند.

از شوروی عبرت...
 تعيين شده شوراى صلح افغانستان به پاکستان براى 
ارایه یک نقشه راه به منظور کمک به حل مناقشات با 
طالبان، این اظهارات را بيان کرد. در جریان سفر اعالم 
شده شوراى صلح افغانستان به پاکستان قرار است به 
با  جنگ  دادن  پایان  براى  اسالم آباد  کمک  چگونگى 

طالبان پرداخته شود.
افغان ها  افزود:  ادامه  در  پاکستانى  مسوول  مقام  این 
بيشتر از دو سال پيش با یکدیگر متحد شده اند تا به 
روند صلح با طالبان ملحق شوند، اما هنوز افراد بسيار 
مهمى وجود دارند که عليه این شبه نظاميان مى جنگند 
و  گفت وگو  شبه نظاميان  با  تا  نيستند  آماده  هنوز  و 

مذاکره کنند.
حامد کرزى، ریيس جمهورى افغانستان، شوراى عالى 
اعضاى قوم هاى  از  تاسيس کرد که متشکل  را  صلح 
بى اعتمادى ها  تا  است  سياسى  گروه هاى  و  مختلف 
با  ميان  طالبان و دشمنان قدیمشان را کمتر کرده و 
سازشى که ميانشان به وجود مى آید، معاهده صلح را 

امضا کنند.

از زمانى که سربازان نيروى ایتالفى ناتو آماده شده اند 
خارج  افغانستان  از  ميالدى   2014 سال  پایان  در  تا 
دولت  نيروهاى  دست  به  را  امنيت  ایجاد  و  شوند 
ضرورى  امرى  صلح  معاهده  بسپارند،  افغانستان 

محسوب مى شود.
به  صلح  روند  در  پيشرفت  به  دستيابى  در  ناکامى 
افغانستان  در  داخلى  جنگ  درخصوص  نگرانى ها 
دامن زده است و برخى از افغان ها نگران این موضوع 
هستند که اگر به هيچ توافق کامل سياسى تا قبل از 
خروج نيروهاى ناتو دست نيابند، شبه نظاميان طالبان 
به  کشور  این  در  را  قدرت  دوباره  تا  مى کنند  تالش 

دست گيرند.
یکى از مقام هاى ارشد افغانستان که شدیدا پيگير این 
تالش ها براى صلح  است به خبرگزارى رویترز گفت: 
دولت افغانستان درخصوص برپایى مذاکرات مستقيم 
با شبه نظاميان طالبان با شکست مواجه شده است و 
ميالدى   2014 سال  از  قبل  تا  خاصى  پيشرفت  هيچ 

انتظار نمى رود.
یک  عنوان  به  را  پاکستان  اغلب  افغانستان  مقام هاى 
کشور ناراضى در انجام مذاکرات با واسطه مى دانند و 

مى گویند که اسالم آباد وعده هاى زیادى مى دهد اما به 
آنها عمل نمى کند.

از  استفاده  به  را  پاکستان  استخبارات  افغانستان، 
نمایندگانى  عنوان  به  حقانى  شبکه  شبيه  گروه هایى 
افغانستان  در  خود  هندى  رقيب  نفوذ  با  مقابله  براى 
در  زیادى  بسيار  سابقه  که  اسالم آباد  مى کند.  متهم 
خصوص روابط با شبه نظاميان افغانستان دارد تمامى 

این اتهامات را رد کرده است.
پاکستان  نخست وزیر  افزود:  ادامه  در  پاکستان  سفير 
این  وارد  تا  کرده  درخواست  شبه نظاميان  تمامى  از 
مذاکرات صلح شوند. ما تمامى شبه نظاميان افغانستان 
دولت  با  صلح  مذاکرات  در  تا  مى کنيم  تشویق  را 
افغانستان شرکت کنند. من فکر مى کنم که یک چيز 
درخصوص شبه نظاميان کامال واضح است و آن این 
است که کشتار رهبران این شبه نظاميان، آنها را تضعيف 
را  رهبران جدیدى  به سرعت  آنها  زیرا  است  نکرده 
جایگزین مى کنند. آنها قادرند تا رهبران را پس از یک 

روز یا زمانى در این حدود جایگزین کنند.
این مقام مسوول پاکستانى در ادامه گفت: شبه نظاميان 
شبه نظامى  نيروهاى  کشتن  با  دارند.  نيروهایى  نيز 

نمى توانيد قدرت آنها را تضعيف کنيد. رهبران شوروى 
اقدام  این  کشتند.  را  آنها  افراد  از  ميليون  دو  تا  یک 
فعاليت شبه نظاميان را تضعيف نکرد. بنابراین نيروهاى 

امریکایى باید از شوروى سابق عبرت بگيرند.
دولت  اینکه  درخصوص  کابل  در  پاکستان  سفير 
چه  صلح  روند  پيشبرد  براى  است  حاضر  اسالم آباد 
درخصوص  انتظارات  گفت:  دهد،  صورت  اقدامى 
اینکه دولت ها چه اقدامى مى توانند صورت دهند باید 
در  طالبان  شبه نظاميان  و  پاکستان  زیرا  باشد،  منطقى 
نمى کنيم،  نظارت  آنها  بر  ما  ندارند.  قرار  گروه  یک 
مالى  کمک  آنها  به  ما  نمى دهيم،  سالح  آنها  به  ما 
نمى کنيم. افغانستان باید تالش کند تا مطمين شود که 
هر دولتى که این کشور را اداره مى کند باید متشکل 
از تکرار  تا  باشد  از تمامى گروه هاى قومى و حزبى 
ناآرامى ها گذشته جلوگيرى کند. یک دولت منتخب به 
طور خودکار به کاهش این قبيل شورش ها و تنش ها 
یک  و  مى کند  کمک  مختلف  قوميت هاى  ميان  در 
راه طوالنى براى جلوگيرى از جنگ داخلى را پيش 

خواهد گرفت.

          منوچهر

 CNN رسانه هاى  از  ما  ریيس جمهورِ  چهرة  و  سر 
و IBN در هند بيرون شده است؛ اما این بار با یک 

دسته گل به آب دادِن دیگر.
گفته  و  داده  قرار  خطاب  را  پاکستان  کرزى  آقاى   
است: شما مار تربيه مى کنيد و تروریسم، مار است. 
وقتى مار تربيه مى کنيد، نمى توانيد انتظار داشته باشيد 

که فقط به خانة همسایه برود.
و  است  حقيقت  ریيس جمهور  صحبِت  این  هرچند 
چيزى غير از این نيست؛ اما آن چه زیر سوال است، 
جاى و مکاني است که جناب کرزى آن را بيان کرده 

است.
جناب  از  افغانستان  سياسى  حلقات  در  معموالً   
مى شود  ارایه  معينى  توصيف  کرزى  ریيس جمهور 
که: او شخصي گرم مزاج و احساساتى است، هيچ گاه 
را  سياست هایش  بياِن  جاى  و  زدن  حرف  موقعيت 
نمى داند و اگر احساساتى شود، آن را تخليه مى کند. 
یکي از مصادیق این توصيف، همين صحبت جناب 
هيچ  بدون  که  باشد  مى تواند  هند  در  ریيس جمهور 
دقتى، حرف هاى تحریک کننده  از زبانش بيرون شده 

است.

سياسى  احوال  کرزى  جناب  که  این جاست  مساله 
صحبت هاى  دقيقًا  او  کند.  رعایت  نمى تواند  را 
کار مى برد  به  را زمانى  برانگيزاننده عليه یک کشور 
که در کشور مخالِف آن به سر مى برد و همين طور بر 
عکس. ریيس جمهور در حالى که مى داند پاکستان با 
هند تا سرحد جنگ دشمن  است و تحمل گسترش 
را  سخناني  چنين  ندارد،  را  هند  با  افغانستان  روابط 
به صراحت  بارها  پاکستان  زبان مي آورد.  به  در هند 
نگرانى اش را از این ناحيه بيان کرده است. در آخرین 
استخبارات  ماموران  از  یکى  پيش  چندى  مورد، 
پاکستان در یکى از رسانه هاى بين المللى گفته بود که 
آقاى کرزى با دشمِن ما پيمان مى بندد، در کنار دشمن 
ما مى ایستد و عليِه ما سخنان تندى بيان مى دارد؛ در 

حالى که ما همسایه و هم دینش هستيم.
بحث بر سر این نيست که افغانستان به خاطر رعایت 
حال پاکستان، پيمان هایش را محدود سازد و با هند 
روابط گسترده نداشته باشد. داشتن روابط با هند به 
مشکل  اما  است،  پاکستان  با  روابط  از  بهتر  مراتب 
را  زدنش  حرف  مکاِن  ریيس جمهور  که  است  این 
نمى سنجد و این سبب مى شود که هر بار حساسيت ها 

را برانگيزد.
چه ضرورتي هست که جناب ریيس جمهور به هند 

رفته و این نظرات را ابراز کند؟! بارها در افغانستان 
اما  داشته،  وجود  بحث  مناسبِت  و  مساعد  موقعيِت 
جناب ریيس جمهور هيچ حرفى نزده است. فقط هر 
یا  و  یا سياسى  و  تجارى  موفقيت  که یک  گاهى  از 
و  ُگل مي کند  زبانش  به دست مي آید،  دیگر  هر چيز 

دیگران را به باد انتقاد مى گيرد. 
هرگز  و  کرده  النه  افغانستان  در  عماًل  پاکستان 
در  منفعت جویانه اش  برنامه هاى  که  نيست  عالقه مند 
افغانستان مختل گردد؛ از این رو آن کشور به هر نوع 
رابطه یى ميان افغانستان و رقيب سنتي اش بدبين است. 
در مقابل، افغانستان در هر ساحتى از ناحية پاکستان 
آسيب پذیر است و الاقل در پاسخ به همين حرف هاى 
ریيس جمهور،  صد موشک را در کمتر از پانزده دقيقه 

از سوي این کشور دریافت کرده است.
در  را  نيابتى  جنگ  ـ  پاکستان  مانند  به  ـ  نيز  هند 
افغانستان به مبارزة رویا رو با پاکستان ترجيح مي دهد؛ 
زمينة  که  است  ریيس جمهور  جناب  وظيفة  این  اما 
مساعد  افغانستان  در  آن ها  براى  را  جنگى  چنين 

نسازد.
افغانستان،  ریاست جمهورى  که  شده  گفته  همواره 
برابر همسایه گان  در  پایدار  و  سياست هاى مشخص 
ندارد و هميشه با برخوردهاى ناهمگونش، همسایه گان 

را برآشفته مى سازد. اکنون تصور مى شود که همة این 
چون  باشد،  ریيس جمهور  شخص  از  ناپایدارى ها 
را  سياسى اش  موقف  روحى  بِد  حاالت  در  همواره 
بيان مى دارد و به این ترتيب، دندان دشمن را باالى 

مردم افغانستان تيز مى کند.
بود  ربانى  استاد  شهادت  دیگر،  نمونه هاى  از  یکى 
که آقاى ریيس جمهور به اصطالح عام »چوت انداز« 
بر  گذاشتن  انگشت  بر  افزون  و  شد  عرصه  وارد 
پاکستان، حتا مکان طراحى حمله در پاکستان را هم 
به  را  موضوع  بود  الزم  که  حالى  در  ساخت؛  فاش 

پرتوکول هاى امنيتى واگذار  کند.
این که  بدون  بود  الزم  نيز  هندوستان  به  سفر  در 
دربارة پاکستان موضع گيرى یي داشته باشد، به همان 
پيمان هاى تجارى و تشویِق آن کشور به سرمایه گذارى  
این  با  تماسي  نوع  هيچ  و  مى پرداخت  افغانستان  در 

کشور نمي گرفت.
اما سوگ مندانه، جناب ریيس جمهور همان مارى را 
مردم  عليه  بياناتش،  با چنان  کرد،  آن صحبت  از  که 
به  تنها  پاکستان  بي گمان  آورد.  شور  به  افغانستان 
ما  و  کرد  نخواهد  بسنده  موشک  چند  کردِن  حواله 
شاهد حرکت هاى تالفى جویانة دیگري هم خواهيم 

بود.
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نشست سه روزة کابل- اسالم آباد در خصوص

 راه های رسیدن به صلح
کرد،  اعالم  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
آینده  روزهاى  در  آباد  اسالم  و  کابل 
خصوص  در  را  روزه یى  سه  مذاکرات 
انجام  افغانستان  در  صلح  به  دستيابى 

خواهند داد.
به گزارش پایگاه اینترنتى "نيوز" پاکستان، 
اغلب  همسایه  کشور  دو  این  ميان  روابط 
متشنج بوده و کابل، پاکستان را به حمایت 
از طالبان در حمله به نيروهاى افغان متهم 

کرده است.
پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده و 
گفته است متعهد به مبارزه با طالبان بوده و 

فعاالنه با شبه نظاميان مبارزه مى کند.
یک هيات شوراى عالى صلح افغانستان به 
رهبرى صالح الدین ربانى که ریاست این 
وارد  دوشنبه  روز  دارد،  عهده  بر  را  شورا 
زردارى  على  آصف  با  تا  شد  اسالم آباد 
و  ریيس جمهور  اشرف،  پرویز  راجه  و 
نخست وزیر پاکستان و همچنين وزیر امور 
خارجه و ریيس ارتش این کشور دیدار و 

مذاکره کند.
در بيانيه وزارت امور خارجه پاکستان اعالم 
الدین ربانى توسط حنا ربانى  شد: صالح 
دعوت  پاکستان  خارجه  امور  وزیر  کهر، 

شد تا به این کشور سفر کرده و با مقامات 
فرآینده  خصوص  در  کشور  این  بلندپایه 

صلح و آشتى در افغانستان مذاکره کنند.
سپتامبر  ماه  در  ميالدى  گذشته  سال 
شد  انجام  پاکستان  در  مشابهى  مذاکرات 
سابق  ریيس  ربانى،  الدین  برهان  ترور  که 
نيمه  را  آن  افغانستان  صلح  عالى  شوراى 
امور  وزارت  ميان  این  در  گذاشت.  کاره 
مذاکرات  کرد:  اعالم  افغانستان  خارجه 
نيروهاى  وضعيت  خصوص  در  مهمى 
از  افغانستان پس  در  مانده  باقى  امریکایى 
کشور  این  از   2014 سال  در  ناتو  خروج 
قرار است در روزهاى آینده در شهر کابل 

آغاز شود.
یکى از مسایل اصلى توافق این مذاکرات 
امریکایى  مساله مصونيت قضایى سربازان 

در دادگاه هاى افغانستان خواهد بود.
نتوانست  آنکه  از  پس  عراق  در  واشنگتن 
سربازانش  قضایى  مصونيت  خصوص  در 
شد  خارج  کشور  این  از  برسد  توافق  به 
داده  هشدار  افغانستان  ریيس جمهور  و 
در  است  ممکن  مشابهى  مشکالت  که 

افغانستان رخ دهد.



همایشى از سوى شبکة اصالح و انسجام ملى افغانستان روز گذشته در 
هرات برگزار شد.

در این همایش که در تاالر موالنا جالل الدین محمد بلخى برگزار گردیده 
بود، بيش از سه هزار نفر از اعضاى احزاب سياسى، نهادهاى جامعة مدنى، 
اشتراک  هرات  ولسوالى هاى  و  شهر  مردم  و  مختلف  اقوام  دین،  علماى 

داشتند.
دگروال محمد قاسم فقيرى ریيس شوراى مردمى ولسوالى گذره و عضو 
که  گفت  همایش  این  برگزارى  مسؤول  و  ملى  انسجام  و  اصالح  شبکة 
هدف از برگزارى این همایش وحدت ملى مردم افغانستان، امنيت و آماده 

گى براى سال 2014 است.
از سوى فرماندهان مجاهدین برگزار شده  وى گفت که در همایشى که 
بود، هدف توزیع سالح براى افراد بود، اما شبکة اصالح و انسجام ملى 
مى خواهد که هر اجراتى که از سوى هر گروه مى شود در چوکات قانون 

و دولت افغانستان باشد.
غالم حسن مجروح یکى از برگزارکننده گان این همایش گفت چون پس 
از سال2014 مردم افغانستان با شرایط حساسى مواجه مى شوند، نياز به 
وحدت ملى و تقویة نيروهاى امنيتى دارند و هدف از برگزارى این همایش 

وحدت ميان مردم است.
مردم  که  گفت  از سوى شوراى جهادى   توزیع سالح  به  پيوند  در  وى 
ایجاد شود و  امنيتى  نيروهاى  با  موازى  نيستند که خط  افغانستان حاضر 
هر  از سوى  امنيتى  نيروهاى  تشکيالت خالف  و  امر  این  مخالف  ایشان 
گروهى در افغانستان هستند و هر فردى که قصد دارد از خاک افغانستان 

دفاع کند باید در نيروهاى امنيتى تنظيم شود.
در این حال حاجى معروف غالمى یکى از فرماندهان مجاهدین با چند نفر 
از همراهانش ادعا مى کند که ایشان قصد داشتند تا در این همایش اشتراک 
این  که  مى گوید  و  نشد  داده  تاالر  به  ورود  اجازة  شان  براى  اما  نمایند، 
همایش بر عليه مجاهدین از سوى مقامات ادارة محلى هرات سازماندهى 

گردیده است.
امکانات  حد  در  ایشان  که  مى گویند  همایش  این  کننده گان  برگزار  اما 
خویش افراد را دعوت کردند و نمى توانند تمام مردم را در این همایش 

دعوت کنند.
محى الدین نورى سخنگوى والى هرات، گفته هاى حاجى معروف را رد 
کرده و به خبرگزارى بست گفت که برگزارى این همایش به ادارة محلى 

هرات ارتباط ندارد.
وى گفت که والى هرات از هر نوع حرکت مدنى حمایت مى کند و هيچ 
عالقه مندى به سازمان دهى چنين همایش هایى ندارد و در برگزارى این 

همایش نقشى ندارد.
گفتنى است که چندى پيش همایشى از سوى فرماندهان جهادى در هرات 
از  مجاهدین  نماینده گان  و  آب  و  انرژى  وزیر  اسماعيل خان  اشتراک  به 
پنج والیت حوزة غرب برگزار گردیده بود. این همایش و توزیع سالح 
از سوى این گروه با واکنش تند مردم، شوراى ملى و جامعة مدنى رو به 

رو شد.
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همایش اصالح و انسجام 
ملی در هرات برگزار شد

مرکزى  آسياى  دانشگاه  و  افغانستان  خارجه  وزارت 
نشستى را به منظور شناسایى فرصت هاى تجارتى و 
نشست  این  در  اند.  کرده  برگزار  کابل  در  ترانزیتى 
و  افغانستان  بين  تجارت  گسترش  جدید  شيوه هاى 

آسياى ميانه جست وجو مى شود.
وحيداهلل ویسى، ریيس عمومى همکارى هاى اقتصادى 
وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه در حاشيه این 
نشست به خبرنگاران گفت هدف اصلى این نشست 

دریافت سهولت هاى بيشتر تجارتى است.
در  را  متعددى  همکارى هاى  »ما  گفت:  ویسى  آقاى 
زمينه تجارت و ترانزیت با کشورهاى همسایه منحيث 
کرده ایم.  شروع  خود  اقتصادى  پاليسى  اولویت هاى 
با  همچنان  و  تاجيکستان  پاکستان،  کشورهاى  با 
قرغيزستان مدل هایى را معرفى کرده ایم که مى توانيم 
از جمله اساسات تجارت و ترانزیت بين افغانستان و 

کشورهاى همسایه معرفى کنيم«.
به  بيشتر  این  از  پيش  تجارتى  بخش  در  افغانستان 
کشورهاى پاکستان و ایران وابسته بوده است. بيشترین 
روابط تجارتى را افغانستان با پاکستان دارد. چين و 
توقف  اخيراً  اما  مى گيرند.  قرار  دوم  رده  در  ایران 
صادرات بيش از ۸0 قلم جنس از ایران به افغانستان، 

نگرانى هایى را در این کشور خلق کرده است.
وحيد اهلل ویسى افزود تجارت و ترانزیت از اولویت 
انتقال  افغانستان در جریان پروسه  هاى عمده دولت 
انتقال  اصلى  محور  اقتصادى  انتقال  پروسه  و  است 

نظامى و سياسى مى باشد.
فشار بر سياست مداران

بودان کراوچينکو، ریيس دانشگاه آسياى مرکزى در 
تاجران  از  تعداد زیادى  این نشست گفت زمانى که 
مردم  بيایند،  افغانستان  به  ميانه  آسياى  کشورهاى  از 
افغانستان از آن نفع مى  برند. او افزود: »ما راه درازى 
در پيش داریم تا سياست مداران خود را متقاعد کنيم 

که سيستم هاى بهتر تجارتى را ایجاد کنند«.
و  تجارتى  هاى  توافقنامه  گفت  کراوچينکو  آقاى 
آسياى  کشورهاى  و  افغانستان  بين  تنها  نه  ترانزیتى 

مرکزى جنبه عملى نگرفته است، بلکه در بين خود 
کشورهاى آسياى مرکزى نيز این مشکل وجود دارد.

افغانستان و سایر کشورهاى قلب آسيا در ابتدا تصميم 
این  کنند.  تطبيق  را  اعتمادسازى  معيار  هفت  دارند 
معيارها، هماهنگى و ارتباطات بيشتر بين اتاق تجارت 
افغانستان و کشورهاى منطقه، استفاده از فرصت هاى 
تجارتى، رونق زیربناها، مبارزه با تروریسم، مبارزه با 
مواد مخدر، بهبود معارف و مبارزه با حوادث طبيعى 

مى باشند.
و  دست  و  مختلف  قوانين  ميانه  آسياى  کشورهاى 
قوانين  ميانه  آسياى  کشورهاى  دارند.  تجارتى  پاگير 

مختلف و دست و پاگير تجارتى دارند.
صنایع  و  تجارت  اتاق  مسووالن  حال  همين  در 
و  افغانستان  که  گفتند  نشست  این  در  افغانستان 
براى  بيشترى  کارهاى  به  مرکزى  آسياى  کشورهاى 
قربان حقجو، ریيس  دارند.  نياز  تجارت  سهولت در 
عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت: »ما انتظار 
و  تجارتى  خطوط  بحث ها،  این  نتيجه  در  که  داریم 
خاطر  به  که  چيزى  آن  و  شوند  مشخص  ترانزیتى 
استفاده بهينه از این خطوط نياز است، باید حکومت 

ها براى آن دست به کار شوند«.

قوانين دست و پاگير
گفت  افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق  مسوول  این 
سهولت در بندرهاى تجارتى، ساختن زیربناها مانند 
و  بحث  به  نشست  این  در  آهن  خطوط  و  سرک 
بررسى گرفت مى شود. حقجو گفت با وجودى که 
کشورهاى آسياى مرکزى محاط به خشکه هستند اما 
این با انواع مختلف قوانين و طرزالعمل هاى دست و 

پاگير مالياتى مواجه اند.
و  تجارت  که  شود  مى  سبب  خود  »این  گفت:  او 
انجام  سرعت  با  است،  الزم  که  شکلى  به  ترانزیت 
این  شود  مى  بيرون  نشست  این  از  که  آنچه  نشود. 
است که حکومت ها را تشویق کند تا یک نوع قوانين 
هاى  تعرفه  تا  شود  کوشش  و  باشند  داشته  گمرکى 

گمرکى کاهش یابند«.
بين  ارتباطات  حاضر  حال  در  گفت  حقجو  آقاى 
مردمان افغانستان و کشورهاى آسياى مرکزى محدود 
است و باید تالش شود تا سهولت هایى براى رفت و 
آمد مردمان بين این کشورها به وجود آید. او افزود 
که در حال حاضر گرفتن ویزا براى سفر به کشورهاى 
آسياى ميانه پرهزینه است و باید در این زمينه سهولت 

هایى به و جود آید.

احتمال نامزدی استاد عطا در...
رقيب  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  از  ریاست جمهورى   

اصلى حامدکرزى حمایت کرد.
 »مخالف پایگاه دایمى هرکشورى هستم«

والى والیت بلخ در دیدار با معاون نمایندة ویژة 
امریکا در امور افغانستان و پاکستان همچنان گفته 
»کشورهاى  دایمى  پایگاه  مخالف  او  که  است 

قدرت مند« در افغانستان مى باشد.
وارليک  با جميز  دیدار  در  نور  استاد عطا محمد 
نظامى  و  مالى  کمک هاى  به  افغانستان  که  گفته 

ایاالت متحدة امریکا نيازمند است.
و  افغانستان  امور  در  امریکا  ویژة  نمایندة  معاون 
امریکا  متحده  ایاالت  که  مى گوید  نيز  پاکستان 
افغانستان  با  است  قرار  امنيتى یى که  توافقنامة  در 
به امضا برساند، خواهان ایجاد پایگاه هاى نظامى 

دایمى در افغانستان نيست.

حمایت  را  توافقنامه  این  محتواى  که  گفته  او 
دوام دار نظامى امریکا از افغانستان تشکيل خواهد 

داد. 
معاون  با  خبرى  مشترک  کنفرانس  در  بلخ  والى 
نمایندة امریکا در امور افغانستان و پاکستان، یکبار 
نظامى  پایگاه  ایجاد  با  را  خویش  مخالفت  دیگر 
دایمى کشورهاى خارجى در افغانستان ابراز کرده 
و گفت: اکنون افغانستان به حمایت دایمى امریکا 

در بخش نظامى و مالى ضرورت دارد.
جميز وارليک معاون نماینده خاص ایاالت متحده 
امریکا در امور افغانستان و پاکستان که به والیت 
بلخ سفرى داشته، گفته که هدف اساسى امضاى 
حمایت  واشنگتن،  و  کابل  ميان  نظامى  توافقنامة 

دایمى امریکا از افغانستان است.
اعالم  بعداً  توافقنامه  این  بيشتر  افزود: جزیات  او 
خواهد شد، اما مذاکرات رسمى در مورد توافقنامه 

به تاریخ 1۵ ماه جارى ميالدى آغاز مى شود.

امنيتى  وضعيت  مورد  در  وارليک  جميز  آقاى 
افغانستان پس از سال 2014 گفت، من باورمندم 
که نيروهاى امنيتى افغان توان دفاع از کشورشان 
نشان دهندة  هم  توافقنامه  این  امضاى  و  دارند  را 
افغانستان  از  امریکا  درازمدت  همکارى هاى 

خواهد بود.
والى بلخ در این نشست خبرى یک بار دیگر تاکيد 
کرد: »قباًل هم گفته بودم که مخالف پایگاه دایمى 
هستم و صحبتى که فعاًل هم داشتم گفتم که من 
مخالف پایگاه دایمى هستم، ولى )به( کمک هاى 
نظامى استراتژیک تا وقتى که ما نيازمند آن هستيم 

... موافق هستم.«
ميان  امنيتى  تفاهم نامة  امضاى  برسر  گفت وگوها 
کابل و واشنگتن، سر از روز پنجشنبة هفتة جارى 

آغاز خواهد شد.
تهية  براى  که  اند  گفته  افغانستان  دولت  مقامات 

این تفاهمنامه یک سال زمان نياز است.

کمک  به افغانستان را...
در اکتبر سال گذشته هند و افغانستان یک توافق 
روابط  تقویت  هدف  با  استراتژیک  همکارى 
بر  عالوه  رساندند.  امضا  به  امنيتى  و  اقتصادى 
به  افغانستان  جمهورى  ریيس  کرزى،  حامد  این 
دنبال افزایش فعاليت دولت دهلى نو در افغانستان 

است.
در جریان نشست مدیران تجارى در بمبى، کرزى 
افغانستان  متعهد شد تا از سرمایه گذارى هند در 
همزمان با آماده سازى نيروهاى ایتالف ناتو براى 

خروج از این کشور استقبال کند.
هندى  تجار  افزود:  افغانستان  جمهورى  ریيس 
نباید  مى کند  تفکر  افغانستان  مورد  در  که  زمانى 
به  از هندى ها  خجالت بکشند. تجار چينى بيش 
افغانستان آمده اند. آن ها پنج یا شش سال قبل به 
عجله  است  بهتر  بنابراین  شدند.  وارد  افغانستان 
کنيد و فرصت ها را در افغانستان به دست آورید.

ریيس جمهورى افغانستان روز گذشته با مانموهان 

سينگ، نخست وزیر هند در دهلى نو دیدار کردند. 
دو رهبر یک کنفرانس خبرى مشترک نيز برگزار 

کردند.
نخست وزیر هند در این نشست مشترک خبرى 
افزایش  افغانستان  به  را  کمک هایش  هند  گفت، 

مى دهد و در حمایت از این کشور متعهد است.
در  و  کرده  حمایت  افغانستان  از  هند  افزود:  او 
متعهد  کشور  این  انکشاف  براى  تالش هایش 
باقى مى ماند. در حال حاضر کمک هاى انکشافى 
ایجاد  در  ما  است.  رسيده  دالر  ميليارد  دو  به  ما 
منابع  و  تاسيسات  انکشاف  و  کارى  ظرفيت هاى 
به  را  خود  اعظمى  تالش  افغانستان،  در  بشرى 

خرچ مى دهيم. »
هند در استقرار نيروهاى بين المللى در افغانستان 
نيروهاى  آموزش  در  اما  است  نداشته  شرکت 
پوليس و ارتش و توسعه زیرساخت هاى افغانستان 
نگران حضور  پيشتر  امریکا  است.  داشته   شرکت 
اسالم آباد  و  دهلى نو  رقابت   و  افغانستان  در  هند 

در خصوص اعزام عامالن جاسوسى به این کشور 
بوده است.

در نشستى با هدف تقویت روابط تجارى هند با 
افغانستان، اس.ام کریشنا، وزیر امور خارجه سابق 
بر  باید  بالقوه  تجارى  منافع  که  کرد  اعالم  هند 
مداخله نظامى خارجى بى ثباتى و اضطراب ناشى 

از خروج نيروها از افغانستان قائق آید.
روزنامه اکسپرس - چاپ هند - نيز روز گذشته 
 100 مالى  بسته  یک  هند  وزیر  نخست  نوشت: 
تجارت  پروژه هاى  توسعه  براى  دالرى  ميليون 
آموزش  خواستار  و  کرده  پيشنهاد  افغانستان 

نيروهاى افغان شده است.
با اعزام تعداد  ادامه نوشت: هند  این روزنامه در 
کمى از نيروهاى دفاعى به افغانستان باید ظرفيت  
دفاعى کابل را براى حفاظت از سراسر افغانستان 
افزایش دهد و اگر در این باره تردید داشته باشد 
تنها باعث تضعيف توانایى هند در تضمين امنيت 

منافع بلند مدت خود مى شود.

افغانستان و آسیای مرکزی در تالش 
ايجاد سهولت های تجارتی
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امیدواريم موقف...
به  نيز  و  بوده  زمان گير  حدى  تا  کار  این  اما  اند،  گرفته  صورت   

زحمات بيشتر نياز دارد.
ریيس شوراى عالى صلح تایيد کرد که به هدف گفت وگوهاى صلح 
این  در  اما  شده  فراهم  طالبان  رهبران  از  تعدادى  براى  سفر  زمينة 
رابطه جزیيات بيشتر نداد: »وضاحت کامل وجود دارد که کى ها با 
ما طرف و درگير هستند. دیگر براى حاميان مخالفان مسلح دشوار 
است که انکار نمایند و این حقایق برداشت هاى جامعة جهانى را نيز 
تغيير داده است. با تعداد زیاد از رهبران مخالف تماس هاى صورت 
گرفته حتى زمينة سفر مصون آنان به کشورهاى سوم مساعد گردیده 
است. در عين زمان روحية طرفداران صلح در حلقة رهبرى مخالفان 

بيشتر تقویت شده است.«
اما نماینده گان مجلس به شدت از کارکردهاى شوراى عالى صلح 

انتقاد کردند.
نماینده گان مجلس مى گویند که شوراى عالى صلح به خاطر امتيازدهى 

به مخالفان مسلح تاسيس شده و در این زمينه کار مى کند.
محمد یونس قانونى یکى از نماینده گان مجلس گفت: »تا جایى که 
دیده شده در مذاکرات هميشه به عنوان حسن نيت یا اعتماد سازى 
هيچگاهى  اما  است؛  شده  داده  امتياز  پيوسته  افغانستان  جانب  از 
امتيازدهى از جانب شوراى عالى صلح یا حکومت افغانستان مشروط 
پاکستان  با  این کشور و صلح نشده است.  نفع  به  امتياز گرفتن  به 
هم اگر مذاکره صورت مى گيرد و براى آنان امتيازى داده مى شود، 

مشروط ساخته شود بر اینکه طالب آماده به مذاکره گردد.«
همچنان شکریه بارکزى عضو دیگر مجلس گفت که آن ها به هيچ 
صورت اجازه نمى دهند از طریق پروسة صلح، پاکستان مهره هایش 

را در درون حکومت افغانستان جابجا کند.
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سره له دې چې په نورستان کې له اوږده مهال راهیسې 
د  سیمې  ډېرې  والیت  دې  د  او  شته  ستونزې  امنیتي 
وایي،  والي  نورستان  د  دي،  الندې  بریدونو  تر  پاکستان 
والیت  دغه  له  رسنۍ  دولتي  او  ازادې  افغانستان  د  چې 
سره بې غوري کوي او تر اوسه په نورستان کې یو خبریال 

هم شتون نه لري.
هغه وایي، چې د خبریاالنو او د رسنیو د استازو نه شتون 
المل شوی، چې خلک د ډېرو پېښو له خبرېدو بې خبره 

پاتې شي.
د نورستان والي تمیم نورستانی وایي، چې د دوشنبې په 
شپه د پاکستان له لوري پر دې والیت کابو ۱۲۰ توغندي 
کې  سیمو  ډپایو  او  ګوردېش  په  چې  شوي،  راتوغول 
لګېدلي دي او په وینا یې چې یوشمېر کورونه یې ویجاړ 

کړي، شپېته پسونه او نهه غواګانې یې هم وژلي دي.
د  والیت  دغه  پر  راهیسې  وخت  ډېر  له  چې  وایي،  هغه 

پاکستان له لوري توغندي راتلل خو شمېر یې کم مګر 
تېره شپه په ډېر شمېر کې راغلي دي.

خو  راتلل  هم  کونړ  په  بریدونه  دغه  زیاتوي،   نوموړی 
شته  استازي  رسنیو  د  او  خبریاالن  کې  کونړ  په  چې  دا 
ترې  خلک  او  ورکول  رپوټونه  هغو  د  یې  وخت  په  وخت 
خبرېدل، خو دا چې په نورستان کې رسنۍ او د رسنیو 
استازي نشته نو ډېر مهال د دې والیت له خبرونو او پېښو 

خلک نه خبرېږي.
د نورستان والي وایي، چې دوی د دغو بریدونو د مخنیوي 
او متقابل عمل لپاره له پولیسو پرته بل هېڅ نه لري چې 

پولیس یې هم په درنو وسلو سمبال نه دي.
ورته  اداره د  نورستاني ځایي  د  زیاته کړه،  تمیم  ښاغلي 
عمل او یا ځواب ورکولو صالحیت نه لري؛ خو وخت په 
ارګانونو  ییزو  سیمه  د  اړه  په  بریدونو  دې  د  یې  وخت 

ادارې او مرکزي حکومت ته خبر ورکړی دی.

هغه وایي، کامدېش او برګمټال تل د پاکستان له لوري 
تر بریدونو الندې وي، دلته پاکستاني ملېشې  راغلي دي، 
خو دا چې دوی په ورځ په ورځ په دې ولسوالیو کې کلي 
درېږي،  مالتړ  پر  دولت  د  خلک  او  پاکوي  والو  وسله  له 
له  بریدونو په کولو سره غواړي، چې  پاکستان د دغسې 
افغان طالبانو سره مرسته وکړي او وسله والو ته په سیمه 

کې د پاتې کېدو زمینه برابره کړي.
د  رسنۍ  چې  وایي،  نورستانی  تمیم  والي  نورستان  د 
کې  والیت  دې  په  دي،  غوره  بې  کې  برخه  په  نورستان 
تر اوسه یو خبریال او د یوې رسنۍ استازی حتی د باختر 

دولتي اژانس استازی شتون نه لري.
نوموړی وایي، خبریاالنو ته بلنه ورکوي چې دې والیت 
ته ورشي او په مرکز پارون کې یې ورته د بشپړ امنیت او 

د کاري زمینې د برابرېدو ژمنه هم کوي.
هغه زیاتوي، چې د حکومت پر کړنو د څار لپاره رسنۍ 
مهمې بولي او په همدې خاطر نورستان ته د ورتګ لپاره 

ورته هرکلی وایي.
او برګمټال کې  نورستانی وایي، چې په کامدېش  تمیم 
اوس هم پاکستاني ملېشې شتون لري او هڅه کوي، چې 
په دې والیت کې د وسله والو طالبانو په ملتیا فعالیتونه 

تر سره کړي.
پاکستانۍ  او  طالبان  وال  وسله  اوس  چې  وایي،  هغه 
ملېشې د خلکو په مرسته د دوی له لوري کالبند شوي 

دي او ورځ په ورځ پرې ساحه تنګېږي.
نوموړی وایي، چې د نورستان په یادو سیمو کې وسله وال 
او پاکستانۍ ملېشې په ازاد ډول اوسېږي، جبهې لري او 
دوی په دې اړه کره اسناد او استخباراتي  معلومات لري 

چې له مرکز سره یې هم شریک کړي دي.
نومونه  کسانو  هغو  ټولو  د  دوی  وایي،  والي  نورستان  د 
راغلي دي  ته  لوري دې سیمې  له  پاکستان  د  لري چې 
او استخباراتي مامورین یې پرې ښه پوهېږي چې دوی 

چېرې مېشت دي او په څه بوخت دي.
پخوا  د  کې  نورستان  په  چې  وایي،  نورستانی  ښاغلی 
چې  زیاتوي،  خو  شوی  ښه  وضعیت  امنیتي  پرتله  په 
ځکه  دي،  مخ  سره  ستونزو  له  امله  له  چارو  بیارغنیزو  د 

سږکال دوی ته پراختیایي بودیجه نه ده ورکړل شوې.

د نورستان والي:

بریدونه پټ پاتې کېږي

ديدار وزير دفاع آلمان با وزير دفاع افغانستان
دیدار توماس دیميزیر، وزیر دفاع آلمان از سربازان 
کشورش در افغانستان یک امر عادى است، اما این 
حفاظ هاى  بدون  و  غيرنظامى  هواپيماى  با  او  بار 
ثبات  افغانستان سفر کرده که نشان دهنده  به  دفاعى 

این کشور است.
وزیر دفاع آلمان صبح روز دوشنبه با یک هواپيماى 
بدون  آلمان  حکومت  به  مربوط  »آیربس«  ملکى 
حفاظ هاى امنيتى وارد ميدان هوایى شهر مزارشریف 

در شمال افغانستان شد.
این سفر او به این مفهوم است که افغانستان به ثباتى 
رسيده است که مى شود با هواپيماى ملکى به آنجا 
سفر کرد. دیميزیر بعد از فرود به ميدان هوایى مزار 
نشانه  ملکى(  هواپيماى  با  »)آمدن  گفت:  شریف 
امنيت بهتر در شمال افغانستان است. من امروز چنين 
تصميمى گرفتم، اما قضيه هميشه این گونه نيست«.

با  کابل  به  شریف  مزار  از  آلمان  دفاع  وزیر  البته 
با  که  کرد  سفر  نظامى  ترانسپورتى  هواپيماى  یک 

واسکت هاى ضد گلوله و کاله ایمنى همراه است.
تحسين از ارتش افغانستان

محمدى  بسم اهلل  سترجنرال  با  کابل  در  دیميزیر 
همتاى افغان خود مالقات کرد. او در ابتداى سفرش 
گفته است: »مى خواهم تصویرى به دست آورم که 
چگونه افغان ها به صورت تدریجى و فزاینده مسایل 

)امنيتى( را به عهده خود مى گيرند«.
وزیر دفاع آلمان آموزش نيروهاى امنيتى افغانستان را 
در مسير درستى مى بيند. او گفت: »کيفيت )آموزش( 
جامعه  تصميم  براساس  است«.  شده  بهتر  خيلى 
به  باید  افغانستان  امنيتى  نيروهاى  شمار  بين المللى، 
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درصد این رقم تکميل گردیده است. 
افغانستان گفت که  دفاع  اهلل محمدى، وزیر  بسم    

نيروهاى  خروج  از  بعد  کشورش  داخلى  نيروهاى 
تامين  را  کشور  این  امنيت  توانند  مى  بين المللى 

کنند.
به  آلمان  کمک  تداوم  به  دیمزیر  زمان  عين  در 
از  بعد  که  گفت  او  کرد.  تاکيد  افغانستان  بازسازى 
به  آلمان  حکومت  نيز  بين المللى  نيروهاى  خروج 
مى  کمک  معارف  مانند  هایى  عرصه  در  افغانستان 

کند.
نيروهاى  ميالدى   2014 سال  پایان  تا  است  قرار 
به  را  کشور  امنيتى  مسووليت هاى  افغانستان  امنيتى 
این  از  بتوانند  خارجى  نيروهاى  تا  بگيرند  دست 
کشور خارج گردند. در حال حاضر مقام هاى غربى 
کرده  تمرکز  افغانستان  امنيتى  نيروهاى  پيشرفت  به 
به  سفر  در  آلمان  حکومت  هاى  مقام  حاال  تا  اند. 
افغانستان ابتدا به پایگاه ترمز در ازبکستان مى رفتند 
ميکانيزم  داراى  که  نظامى  هواپيماهاى  با  آنجا  از  و 
هاى حفاظتى در مقابل حمالت راکتى مى باشند، به 

افغانستان سفر مى کردند.
وزارت دفاع آلمان همچنان خواسته است که با پرواز 
مستقيم وزیر دفاع این کشور به افغانستان، از دادن 
ماليه یى که ازبکستان به خاطر پروازهاى ویژه )افراد 

کند.  جلوگيرى  مى گيرد،  نظامى  هواپيماى  مهم( 
چنين چيزى در گذشته به اقتضاى قرارداد ميان دو 

کشور بوده است.
ازبکستان  در  ترمز  پایگاه  از  استفاده  بدل  در  آلمان 
مساله  این  هم  این  با  مى پردازد،  پول  این کشور  به 
همواره مورد اختالف قرار داشته است. پایگاه ترمز 
نيروهاى  براى ماموریت  یک مرکز تدارکاتى مهمى 
افغانستان مى باشد. در حال حاضر  در  آلمان  ارتش 
آلمانى  سرباز   4۸00 مجموعًا  افغانستان  و  آنجا  در 

مستقر مى باشند.
پایگاه  بزرگترین  ميدان هوایى مزار شریف در کنار 
نظامى بين المللى قرار دارد که نيروهاى ارتش آلمان 
هوایى  ميدان  این  دارند.  نظامى  پایگاه  آنجا  در  نيز 
همچنان براى هواپيماهاى ملکى مورد استفاده قرار 

مى گيرد.
یک ترمينال براى مسافرین بخش ملکى در این ميدان 
هوایى ساخته شده است. این پس از آن بوده است 
غيرنظامى  هوایى  ترافيک  در چهار سال گذشته  که 
در ميدان هوایى مزار شریف افزایش چشمگير داشته 

است.

مرد متهم به تجاوز جنسی به 
دخترش در هرات

 محكوم به اعدام شد

دادگاه استيناف در هرات مردى را به جرم تجاوز جنسى به دختر 
نوجوانش محکوم به اعدام کرده است.

دادگاه  والى هرات گفته که جلسه  نورى سخنگوى  محى الدین 
این مرد روز دوشنبه، به صورت علنى و باحضور وکيالن او و 

فعاالن مدنى و حقوق زنان برگزار شد.
فرد متهم اتهامات وارد شده عليه خود را رد کرده، اما مقام هاى 
دادگاه گفته اند که شواهد کافى براى صدور حکم عليه او وجود 

داشته است.
دختر این مرد هم در جلسه دادگاه حضور داشته و تاکيد کرده 

است که باید عدالت در مورد او و پدرش اجرا شود.
با این حال، هيات قضایى دادگاه استيناف هرات گفته که حکم 
صادر شده در مورد این مرد نهایى نيست و او حق درخواست 

تجدید نظر را دارد.
این در حالى است که دو روز پيش یک نوجوان سيزده ساله در 
شهر هرات پس از آنکه از سوى دو نفر مورد تجاوز جنسى قرار 
والیت  در  رسانه ها  مسووالن  دیگر  از سوى  شد.  کشته  گرفت 
هرات از راه اندازى یک کمپين وسيع رسانه اى براى دادخواهى 

قربانيان تجاوز جنسى خبر داده اند. 
در نظر است که این روزها رسانه هاى غرب افغانستان در زمينه 

گزارشدهى پرونده هاى مربوط به تجاوز جنسى تمرکز کنند.
انتظار دارند که دولت براى پيگيرى موارد خشونت و از  مردم 

جمله تجاوز جنسى و مجازات عامالن آن برخورد جدى کند.
چنين  عامالن  با  دولت  که  زمانى  تا  باورند  این  به  بسيارى ها 

خشونت ها برخورد جدى نکند، جلوگيرى از آن دشوار است.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ريفورم سیاسی و 

ايجاد صلح پايدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جارى در افغانستان 

و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 
بين المللى  نيروهاى  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جارى  روند 
مسعود  احمدشاه  شهيد  بنياد 
بنا بر مسووليت ملى خویش و 
به سلسله تالش هاى پيگيرش، 

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

نشست  یک  تدویِر  ملى،  اجنداي 
بين االفغانى را در نظر دارد.

بدین منظور، از همة از نخبگان سياسى، فرهنگى 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوى راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گيرِى خویش در این نشست، 

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