
یکی از فرماندهان ارشد شبکه حقانی روزسه شنبه گفت: این 
امریکا مذاکرات  با  نظارت رهبران طالبان  تنها تحت  شبکه 

صلح انجام می دهد.
از  نادر  انعطاف پذیری  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
این فرمانده مخالفان مسلح در حالی مطرح شده که  سوی 
شبکه حقانی قصد دارد تا با اعمال فشار علیه نیروهای غربی، 

هدف خود را برای ایجاد یک کشور اسالمی پیگیری کند.

شبکه حقانی که در مناطقی مرزی میان پاکستان و افغانستان 
عملیات انجام می دهد، در بیانیه یی اعالم کرد که بخشی از 
طالبان افغانستان است و باید در هرگونه روند صلح شرکت 

داده شود.
نشود،  فاش  نامش  خواست  که  حقانی  شبکه  فرمانده  این 
امریکا را به رفتاری »فریب کارانه« در انجام مذاکرات صلح و 

تالش برای جدایی شبکه حقانی و طالبان متهم کرد.
رویترز  خبرگزاری  به  تلفنی  مصاحبه یی  در  همچنین  وی 

                                                ادامه صفحه 6گفت: چنانچه شورای مرکزی...

شبکه حقانی:

در مذاکرات صلح پیرو مالعمر هستیم

وزیر دفاع امریکا اعالم کرد ظرف چند هفته آینده 
سال  از  پس  است  قرار  که  نیروهایی  تعداد  درباره 
تصمیم گیری  بمانند،  باقی  افغانستان  در   2014

خواهد شد.
پانه تا،  لیون  آسوشیتدپرس،   خبرگزاری  گزارش  به 
آلن،  جان  جنرال  داشت:  اظهار  امریکا  دفاع  وزیر 
فرمانده ارشد نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان 
نیروهای  مدت  برای حضور طوالنی  را  چند طرح 
خارجی در افغانستان پیشنهاد کرده که این طرح ها 
قرار  بررسی  مورد  سفید  کاخ  و  پنتاگون  سوی  از 

گرفته است.
به خبرنگارانی که همراه وی در  امریکا  وزیر دفاع 

سفر به استرالیا بودند، گفت: ما امیدواریم که 
بتوانیم این جریان را طی چند هفته آینده به 

پایان برسانیم.
وی ادامه داد: من اطمینان دارم که می توانیم 
برسیم  نیروهایی  تعداد  برای  دقیقی  رقم  به 

که بعد از 2014 به آن نیاز داریم.
ماموریت های  اساس  بر  داد  توضیح  پانه تا 
پس  امریکایی  نیروهای  برای  که  مختلفی 
مقابله  جمله  از  دارد  وجود   2014 سال  از 
با تروریسم، آموزش نیروهای افغان و دادن 
مشورت به آنها گزینه های مختلفی در حال 

بررسی است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

صلح و پاکستان؛ 
دو واژة متضـاد

اقتصادی  رشد  که  کرده  پیشبینی  پول  بین المللی  صندوق 
این میزان  افغانستان در آخر امسال 11 درصد خواهد بود و 

حدود یک درصد بیشتر از پیشبینی دولت افغانستان است.
اقتصادی  رشد  مورد  در  خود  تازه  گزارش  در  سازمان  این 
افغانستان نوشته است: »چشم انداز اقتصادی افغانستان به طور 

چشمگیری مثبت است.«
این گزارش می افزاید: »این رشد، محصول رشد تولید ناخالص 

         ادامه صفحه 6داخلی...
                                           

دولت افغانستان سه شرکت از کشورهای کویت، 
امارات متحده عربی و ترکیه را برای شرکت در 
شمال  در  گاز  و  نفت  استخراج  نهایی  داوطلبی 

افغانستان انتخاب کرده است.
وحیداهلل شهرانی، وزیر معادن گفته که شرکت  های 
او  ای  پی  تی  و  کویت  انرژی  امارات،  دراگون 
)شرکت نفت ترکیه( از میان 20 شرکتی انتخاب 

شدند که برای استخراج نفت و گاز حوزه افغان 
تاجیک ابراز آمادگی کرده بودند.

نفت حوزه افغان تاجیک بیشتر از 1 میلیارد بشکه 
برآورد شده است.

وزارت معادن افغانستان در یک نامه خبری اعالم 
                                     ادامه صفحه 6کرده :«درخواست های...

خوش بینی صندوق بین المللی پول

 از رشد اقتصادی 
افغانستان

رقابت برای استخراج نفت و گاز کشور بیشتر می شود

پانه تا:

شمار نیروهای ما پس از 2014 در افغانستان مشخص می شود
فرش سرخ 

و بلوغ 
2سیاسی؟

4

7

5

یاد داشتی 
بر آثار 

داستایویکی 
از جالالل 

احمد

وزیر دفاع 
آلمان: وضیعت 

افغاسنان 
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صفحه 6

تنها  نه  پاكستان  به  رفتن  با  صلح  شورای  هیات 
گامی در جهت صلح برنمی دارد، بلکه خود را عماًل 
در چنگ اهداف پاكستان قرار می دهد؛ اهدافی كه 
به هیچ وجه در راستای تأمین صلح در افغانستان 
طراحی نشده و نه هم پاكستانی ها تصمیم دارند 
یاري  را  افغانستان  دولت  صلح،  اعادة  امر  در  كه 
رسانند. پاكستانی ها در فکر وقت كشی و به دست 
متحدان  علیه  مانور  انجام  برای  فرصت  آوردِن 
در  سیاست  این  و  است،  افغانستان  بین المللِی 
دولت مردان  سوی  از  پیوسته  گذشته،  دهة  یک 
پاكستانی تعقیب شده و امروز چهرة تازه به خود 

گرفته است



غریبی  و  عجیب  حرکت های  روزها  این 
مهمی  و  معتبر  نهادهای  دیگر  و  دولت  از 
تعیین  را  افغانستان  سیاسی  سرنوشت  که 
این  شاید  البته  هستیم.  شاهد  می کنند، 
در  سفرها،  و  رفت وآمدها  این  و  حرکات 
هماهنگی با هم صورت بگیرند؛ اما ظاهِر 
امر نشانگر این است که دولت شتاب زده تر 
و  دستاورد  بتواند  که  می کند  عمل  آن  از 
پیامد یک سفر را، خوب سنجیده و برای 
سفر و دیدارِ بعدی و قرارداد استراتژیک یا 
غیر استراتژیِک دیگر امضا کردن، آماده گی 
الزم را گرفته و دست کم به خوبی از منافع 
ملی افغانستانی ها دفاع کرده و نقشي منطقی 

و قدرتمندتر از خود ارایه دهد. 
سفر اخیر جناب آقای رییس جمهور به هند 
در  صلح  عالی  شورای  سفر  و  یک سو  از 
از سوی  پاکستان  به  رییس جمهور  غیاب 
که  بوده اند  مهمی  سفر  و  اتفاق  دو  دیگر، 
مقامات  گذشته  روز  چند  در  دست کم 
کشورهای  مقصد  به  کشور  عالی رتبة 
شدِن  نزدیک  این که  اما  داشته اند.  همسایه 
افغانستان به هند و دست دوستی به سوی 
پاکستان دراز کردن، هم زمان با هم خواهند 
از آب  نادرست  توانست معادالِت همیشه 
برآمده در مورد حساب وکتاب های جناب 
در  را  صلح  عالی  شورای  و  کرزی  آقای 
هم  هنوز  بخشد،  بهبود  پاکستانی ها  مورد 
آن  به  زمان  گذشِت  و  دارد  سوال  جای 

پاسخ خواهد داد. 
اما بدون شک نزدیک شدِن 2014 و خروج 
راه  در  که  انتخاباتی  و  خارجی  نیروهای 
است، همه را به نوعی به تالشی مضاعف 
که  هم  فرصت  ته مانده های  از  تا  واداشته 
شده، به نفِع خویش استفاده کنند و به نوعی 
خود را در فضای قدرت نگه دارند. شورای 
عالی صلح که از بدو تأسیس تا کنون هیچ 
یک باره  به  نداشته،  توجهی  قابل  دستاورد 
برای  رییس جمهور  غیاب  در  که  می بینیم 
مهم  مسایل  سِر  بر  پاکستانی ها  با  مذاکره 
و حیاتی ـ از قبیل به میز مذاکره کشاندِن 
گرفتن  جدی  تعهدی  یا  و  کویته  شورای 
صادقانه  میانجی گری  برای  پاکستانی ها  از 
برای مصالحه با طالبان و ختم مخاصمه و 
جایگزین کردِن مصالحه و مذاکره ـ راهی 
بعضی  پیشاپیش  و  است!  شده  آباد  اسالم 
که  کرده اند  ادعا  نیز  شورا  این  اعضای  از 
دل گرمی های زیادی در این زمینه به وجود 
آمده و این سفر دستاوردهای قابل توجهی 

به دنبال خواهد داشت.

قضیه  این  به  واقع بینانه تر  کمی  اگر  اما 
که  کرد  باور  مي توان  چه طور  کنیم،  نگاه 
درِ  از  ربانی،  الدین  صالح  با  پاکستانی ها 
به  و  شد  خواهند  وارد  صادقانه  تعاملی 
یک میانجی گری دوستانه و بی طرفانه میان 
آغاز خواهند کرد  در  افغانستان و طالبان 
حالی که جناب آقای کرزی درست در بغل 
خوشامد  هندی ها  به  پاکستانی ها،  گوش 
سرخ  فرش  حضورشان  برای  و  می کند 
فرش  این  که  هرچند  می نماید؟  پیشکش 
سرخ و این آغوش گرمِ جناب آقای کرزی 
این بار به روی تاجران هندی باز شده، اما 
با  که  استراتژیکی  قراردادهای  بدون شک 
از  که  صحبت هایي  و  می شود  امضا  هند 
سپردِن مسوولیت آموزش نیروهای نظامی 
افغانستان به هندی ها به میان مي آید، از نظر 
هر  برای  و  ماند  نخواهد  دور  پاکستانی ها 
و  حساب وکتاب  حرکت ها،  این  از  کدام 
برنامه ریزی یي پیِش خود خواهند داشت. 

باید قبول کنیم پاکستان و هند بر سر بسیاری 
از مسایل از گذشته تا حال با هم مشکل و 
اختالف دارند و بدون شک افغانستان برای 

لغزیدن به دامِن هر کدام و به دست آوردن 
جانِب  به  هزینه یی  باید  یک،  هر  حمایت 
که  را  سرخی  فرش  هر  و  بپردازد  دیگر 
بگستراند،  بخواهد  هندی ها  قدم های  زیر 
پاکستانی ها را به نحوی آزرده و در تقابل با 
خود قرار خواهد داد. حال چه طور شده که 
درست در یک چنین برهة زمانی، افغانستان 
در عیِن زمان دو سفر و خوشامد را به این 
دو کشور داشته و حتا به نوعی جناب آقای 
کرزی در زمین و خانة یک حریف، حریِف 
دیگر را کوبیده است و محکوم به همکاری 
به  وی  نظر  از  که  نموده  تروریستانی  با 
پرورش  ماری می مانند که در هر خانه یی 
یابد، صاحب خانه نیز از گزند آن در امان 
نخواهد ماند؟! و درست با یک چنین تعابیر 
و تفاسیر و موضع گیری هایی، شورای عالی 
پاکستانی ها  ساختن  راضی  برای  صلح 
با  دادن  دوستی  دست  و  میانجی گیری  به 
است!  شده  آباد  اسالم  وارد  افغانستانی ها، 
حال باید دید که تا چه حد این دو حرکت 
هماهنگ با هم بوده و تا چه میزان بی خبر 
از هم و خودسرانه انجام شده و یک چنین 
روابط  سطح  در  شتاب زده یی  حرکت های 
بین الملل، وجه بین المللِی ما را تا چه حد 
می تواند تخریب کند و به آشفته گِی فضای 

سیاسِی ما اذعان داشته باشد؟ 
خوبی  به  را  پاکستانی ها  عکس العمل 
خواهیم توانست از میزان گرمی یا سردی 
که  دریافت  ربانی  صالح الدین  از  استقبال 
در  کرزی  آقای  جناب  که  سرخی  فرش 
هندی ها  به  برای خوشامدگویی  افغانستان 
می گسترد، تا چه میزان بر استقبال از رییس 
و  مي گذارد  تأثیر  ما  صلِح  عالی  شورای 
نتیجة  و  پاکستانی ها  با  مذاکرات  روند  بر 
آیا  و  مي گردد.  واقع  موثر  نشست ها  این 
که جناب  کرد  استدالل  این گونه  می توان 
آقای کرزی با این روی خوش نشان دادن 
به  می خواهد  هندی ها،  به  نزدیک شدن  و 
به  و  شدن  بزرگ  پاکستانی ها  به  گونه یی 
که  دهد  نشان  را  رسیدنش  سیاسی  بلوغ 
افغانستان هم می تواند با حرکت هایی از این 
پاکستانی  ها  برای  دست، نگرانی و دغدغه 
ایجاد کند؟! هرچند که بعید به نظر می رسد 
سیاست  همراهش  تیم  و  کرزی  جناب 
با  را،  پاکستان  برای  ریزه خواری  و  تعامل 
اهرم های  کردِن  طراحی  و  آوردن  به دست 

فشار دیپلماتیک و سیاسی، عوض کنند!
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حلیمه حسینی

فرش سرخ و بلوغ سیاسی؟
 

جلب  براي  پاکستان،  به  صلح  عالي  شوراي  رییس  سفر 
همکارِي آن کشور با جانب افغانستان به هدِف کشاندن 

طالبان به گفت و گوهاي صلح، دیروز به پایان رسید. 
این سفر که سه روز را در بر گرفت، ظاهراً اعالم همکاري 
در  ثبات  و  صلح  تامین  براي  را  افغانستان  با  پاکستان 
اما از هم اکنون معلوم است  کشور به دنبال داشته است؛ 
نگاه  آن  به  و  نمي دهد  بهایي  سفرها  این  به  پاکستان  که 
تمسخرآمیز دارد. چنان که قبل از سفر رییس شوراي عالي 
صلح به پاکستان، سفیر آن کشور در کابل، نقشة راهي را 
براي رسیدن به صلح در افغانستان مطرح کرده بود که در 
واقع نگاه ابزاري و سودجویانة آن کشور را به طالبان به 

نمایش مي گذاشت.
او در عین حالي که در مصاحبه با رویترز ادعا کرد پاکستان 
این  بر  از طالبان حمایت نمي کند و  اندازة سِر سوزن  به 
ساِل  دو  از  بیشتر  افغان ها  که  گفت  ندارد،  تسلط  گروه 
پیش با یکدیگر متحد شده اند که به روند صلح با طالبان 
افراد بسیار مهمی وجود دارند که علیه  اما  ملحق شوند؛ 
این شبه نظامیان می جنگند و هنوز آماده نیستند با طالبان 

مذاکره کنند. 
از  فقط  این بار  افغانستان  در  پاکستان  سفیر  حقیقت،  در 
گلوي طالبان حرف نزد؛ بلکه فراتر از آن، به عنوان یک 

دایة مهربان تر از مادر، براي آن ها دل سوزي کرد.
به  حاضر  هیچ گاه  طالبان  که  واقعیت  این  خالِف  او   
گفت وگو نشده اند و همواره درخواست هاي مذاکره را با 
برخي  که  گفت  داده اند،  پاسخ  انفجار  و  انتحار  و  ترور 
از »افراد مهم«  هستند که نمي خواهند با طالبان گفت وگو 

شود.
مي گیرد  سرچشمه  آن جا  از  واقعیت،  واژگون نمایي  این 
که پاکستان هنوز هم در تالش تطبیق اهداِف خویش در 
افغانستان است و هیچ عالقه یي به کشاندِن پاي طالبان به 

میز مذاکره ندارد.
او با برشمردِن توان طالبان در گزینش رهبران شان و نیز 
تشبیه آن ها به مجاهدین در زمان تجاوز شوروي سابق به 
افغانستان، مي خواهد در سطح جهاني براي طالبان حمایت 
کسب کرده و در نظام سیاسي آیندة افغانستان، براي آن ها 

جایگاهي معتبر دست وپا کند.
او با رد هر نوع رابطة پاکستان با طالبان، گفته است: »باید 
دولت افغانستان تالش کند تا مطمین شود هر دولتی که 
گروه های  تمامی  از  متشکل  می کند،  اداره  را  کشور  این 
گذشته  ناآرامی هاي  تکرار  از  تا  است  حزبی  و  قومی 

جلوگیری شود«. 
سخنان سفیر پاکستان در کابل، نشان مي دهد که حرِف او 
و حرف پرویز مشرف ـ رییس جمهور پیشین پاکستان ـ 
در خصوص طالبان یکي است و پاکستان در تالش است 
که گروه طالبان را به عنون نمایندة واقعِي قوم پشتون در 
کند؛ همان چیزي  آن چانه زني  براي  افغانستان معرفي و 
در  را  پاکستان  استخبارات  سازمان  رسمي  سیاست  که 

افغانستان به نمایش مي گذارد.
او با این اظهارات مي خواهد علت جنگ طالبان را، شریک 
نبودِن پشتون ها در قدرت سیاسي جلوه دهد، در حالي که 
دیروز  مانند  به  ـ  افغانستان  امروز  نظام  در  اصلي  قدرت 
ـ در دست برادران پشتون است و اقوامِ دیگر به مراتب 
کمتر از حق واقعي شان در آن سهیم اند. این تالش به این 
هدف انجام مي گیرد تا جنگ افغانستان را که ابعاد کالِن 
منطقه یي دارد و پاکستان نیز بخش اصلِي آن است، کوچک 
از  محرومیت  به دلیل  پشتون ها  که  اندازه  این  تا  بنمایانند 

قدرت سیاسي، با دولت افغانستان مبارزه مي کنند.
است  آي اس آي  برساختة  که  اظهاراتي  چنین  متأسفانه 
سیاسي  مسایل  کارشناس  نامِ  زیر  نیز  افراد  از  برخي  را 
امر  واقعیِت  ولي  مي کنند.  مطرح  کشور  رسانه هاي  در 
نگاهِ  در  تغییري  هیچ  نمي خواهد  پاکستان  که  است  این 
ابزارِي خود نسبت به طالبان ایجاد کند و هیچ ُحسن نیتي 
تالش  هرگونه  بنابراین،  ندارد.  افغانستان  مسایل  در  هم 
و حتا  عالي صلح  افغانستان، شوراي  دولت  امیدوارِي  و 
براي  پاکستان  همکاري  به  نسبت  امریکا  متحدة  ایاالت 

ایجاد صلح در افغانستان، محکوم به شکست است.

شوراي عالي صلح دست خالي
 برمي گردد

چه طور مي توان باور کرد که پاکستانی ها با 
صالح الدین ربانی، از دِر تعاملی صادقانه 
میانجی گری  یک  به  و  شد  خواهند  وارد 
و  افغانستان  میان  بی طرفانه  و  دوستانه 
که  حالی  در  کرد   خواهند  آغاز  طالبان 
جناب آقای کرزی درست در بغل گوش 
پاکستانی ها، به هندی ها خوشامد می کند 
پیشکش  فرش سرخ  برای حضورشان  و 
سرخ  فرش  این  که  هرچند  می نماید؟ 
کرزی  آقای  جناب  گرِم  آغوش  این  و 
شده،  باز  هندی  تاجران  روی  به  این بار 
استراتژیکی  قراردادهای  شک  بدون  اما 
و صحبت هایي  می شود  امضا  هند  با  که 
که از سپردِن مسوولیت آموزش نیروهای 
میان  به  هندی ها  به  افغانستان  نظامی 
نخواهد  دور  پاکستانی ها  نظر  از  مي آید، 
حرکت ها،  این  از  کدام  هر  برای  و  ماند 
حساب وکتاب و برنامه ریزی یي پیِش خود 

خواهند داشت



رییس  جمهوری امریکا قصد دارد تا از سناتور جان کری بخواهد 
نظر  به  که  امری  بپذیرد؛  کابینه اش  در  را  دفاع  وزارت  مسئولیت 
جمله  از  امریکا  ملی  امنیت  تیم  در  جدید  جابجایی  یک  می رسد 

جایگزینی رییس سابق سیا باشد.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، با وجود اینکه جان کری، سناتور 
دموکرات از ایالت ماساچوست به دنبال پست وزارت امور خارجه 
رییس جمهوری  اوباما،  باراک  دولت  در  ارشد  مقام های  اما  است، 
امریکا اعالم کردند که پست وزارت امور خارجه تنها برای سوزان 

رایس، سفیر کنونی امریکا در سازمان ملل مناسب است.
جان برنان، مشاور برنامه مقابله با تروریسم اوباما نیز در صورتی که 
بخواهد برای پست ریاست سازمان اطالعات امریکا )سیا( انتخاب 
می شود و در صورتی هم که بخواهد کابینه را ترک کند مایکل مورل، 

رییس موقت سیا ریاست این سازمان را برعهده می گیرد.
مقام های دولت امریکا همچنین به این نکته اشاره کردند که مذاکرات 
کاخ سفید همچنان در مراحل اولیه قرار دارد و هنوز تصمیم اتخاذ 

نشده است.
استعفای دیوید پتریوس، از سمت ریاست سیا پس از افشای رابطه 
معمای  پیش  از  بیش  خود،  بیوگرافی   نویسنده  با  غیراخالقی اش 
که  اوباما  برای  را  دیپلماتیک  مسائل  و  ملی  امنیت  تامین  پیچیده 
ابقا شود،  امریکا  عنوان رییس جمهوری  به  توانسته در سمت خود 

پیچیده و بغرنج کرده است.
اعالم  امریکا  کنگره  به  که  پیچیده تر شد  زمانی  روند همچنین  این 
نکردند پتریوس به دلیل حمله ماه سپتامبر به کنسولگری امریکا در 
بنغازی لیبی در اداره پلیس فدرال امریکا )اف .بی .آی( مورد بازجویی 

قرار گرفته است.
به  ماه سپتامبر  نیز در پی حمله  این در حالیست که سوزان رایس 
کریستوفر  شدن  کشته  به  منجر  که  بنغازی  در  امریکا  کنسولگری 
استیونز، سفیر امریکا و سه تن دیگر شد، به شدت مورد انتقاد قرار 

گرفته و قرار بود از سمت خود برکنار شود.
سناتور جمهوری خواه »لیندسی گراهام« از ایالت کارولینای جنوبی 
گفت، توصیف رایس چند روز پس از حمله به کنسولگری امریکا 

در بنغازی نشان دهنده بی کفایتی وی است.
رایس برای به دست آوردن رای اعتماد از سنا برای کسب سمت 

وزارت امور خارجه به طور حتم به مشکل برمی خورد.
با این حال، بسیاری از مقام های کاخ سفید می گویند که اوباما آماده 
است تا رایس را برای کسب این سمت به جای هیالری کلینتون، 
سمت  این  در  دوره  یک  تنها  گفته  که  کنونی  خارجه  امور  وزیر 

می ماند، نامزد کند.
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انقالب فرهنگی چین چگونه پیش رفت؟
عکس هایی  از  مجموعه یی 
انقالب  دوران  از  کم نظیر 
بار  اولین  برای  چین  فرهنگی 
در لندن به نمایش گذاشته شده 
حدود  از  عکس ها  این  است. 
4۵ سال پیش در خفا نگهداری 
نمایشگاه که  این  است.  می شده 
اثر لی ژن شنگ است، »گنجینه ای 
از  از یکی  از اطالعات«  بی همتا 
قرن  دوره های  آشوب زده ترین 

بیستم خوانده شده است.
آن  در  که  ساله   10 دوره یی 
حاکم  مرج  و  هرج  و  خشونت 
سرخ  گاردهای  آن  طی  و  بود 
با  داشتند  سعی  تسه تونگ  مائو 
فرهنگی  و  سنتی  مظاهر  حذف 
در  را  کمونیسم  سرمایه داری، 
سراسر  در  کنند.  پیاده  جامعه 
کشور، میلیون ها نفر به شکل های 
اذیت  و  آزار  مورد  مختلف 

به تحقیر در  آنها می توان  از جمله  قرار گرفتند، که 
مالء عام، حبس های خودسرانه، شکنجه و مصادره 
در  زمان  آن  در  ژن شنگ  لی  کرد.  اشاره  اموال 
برای  چین  شرقی  شمال  در  هیلونگ جیانگ  استان 
امکان  خاطر  به همین  و  می کرد،  کار  روزنامه  یک 
که  عکس هایی  خبرنگار  به عنوان  که  داشت  را  این 
مورد تأیید حکومت باشد، تهیه کند. کار در روزنامه 
هیلونگ جیانگ به او این امکان را می داد که خشونت 

و بی رحمی انقالب را ثبت و ضبط کند.
'ضد انقالب'

به  لی  آقای  شد،  افتتاح  نمایشگاه  این  اینکه  از  بعد 
بدون  می داد  امکان  من  به  »شغلم  گفت:  بی بی سی 
اینکه کسی مزاحمم شود، از کسانی که مورد آزار و 
اذیت قرار می گرفتند، عکس بگیرم«. اما او به خوبی 
ماهیت  ملتهبی،  فضای  چنان  در  که  می دانست 
حساسیت برانگیز عکس های او، ممکن بود هر لحظه 
آزار قرار دهد.  خودش را هم در معرض تهمت و 
به همین خاطر هم آقای لی احتیاط می کرد و نگاتیو 
عکس هایش را زیر تخته های کف آپارتمانش پنهان 
می کرد. او باالخره در سال 1۹۶۸ به انجام فعالیت های 
ضد اتقالبی متهم شد، و مقامات آپارتمانش را مورد 

تفتیش قرار دادند، اما نگاتیوها را پیدا نکردند.
اگر کسی نگاتیوها را پیدا می کرد، آقای لی به سختی 
بین  از  قطعا  هم  نگاتیوها  خود  و  می شد  مجازات 
می رفتند. او می گوید که کارش کمی خطرناک بوده 
مجموعه  چنین  دارنده  برای  حرف  این  البته  است. 
عکسی فروتنانه است. کارشناسان می گویند مجموعه 
او، که شامل حدود ۳0 هزار قطعه عکس می شود، 
از نظر حجم و تنوع بی نظیر است. همه این عکس ها 
در دورانی گرفته شده اند، که عکاسی در چین حرفه 

خطرناکی به شمار می آمده، زیرا در بسیاری از موارد 
به عکاسان انگ »روشنفکر بودن« زده می شد و آنها 
مورد انتقاد و نکوهش عمومی قرار داشتند. بسیاری از 
عکاسان حاضر نبودند زندگی و موقعیت شغلی شان 
را فدای گرفتن عکس هایی کنند که ممکن بود باعث 

عصبانیت مقامات شود.
اما آقای لی حاضر بود چنین خطری را به جان بخرد. 
با اینکه بخش زیادی از آرشیو گسترده او اولین بار 
در سال 200۳ در یک کتاب منتشر شد، نمایشگاهی 
که در مرکز باربیکن لندن برپا شده، اولین جایی است 
که عکس های اصلی و نگاتیوهایشان در معرض دید 
که  »زمانی  می گوید:  لی  آقای  می گیرند.  قرار  عموم 
این عکس ها را می گرفتم، مطمئن نبودم چقدر ممکن 
در  نمی کردم  فکر  هیچوقت  بخورند.  به درد  است 
غرب بتوانم این گونه آنها را به نمایش بگذارم. من در 
دانشگاه فیلمبرداری خواندم و استادم به  من می گفت 
عکاس ها باید هرچه را که می بینند ضبط کنند، چه 
خوب و چه بد. من هم همین کار را کردم. من از 
راهپیمایی های بزرگ و تحقیرها در مأل عام عکس 
گرفتم. در آن موقع متوجه نبودم که این عکس ها در 

آینده چقدر ممکن است به درد بخورند«.
اعجاب انگیز

ایمجز  پرس  کانتکت  شرکت  از  پلج  رابرت 
)Contact Press Images( از نزدیک درگیر کار 
تهیه و ویرایش کتاب لی ژن شنگ بود و به او کمک 
 Everyhting نمایشگاه  در  را  عکس هایش  کرد 
was Moving به نمایش بگذارد. در این نمایشگاه 
بین المللی دیگری  اجتماعی عکاسان  آثار سیاسی و 
گذاشته  نمایش  به   1۹۷0 و   1۹۶0 دهه های  از  هم 

شده بود.
جریان  در   1۹۸۸ سال  در  را  لی  آقای  پلج  رابرت 

شرکت  برای  چین  به  سفرش 
پیدا  عکاسی  همایش  یک  در 
کرد. این همایش در موزه تاریخ 
برگزار  پکن،  در  چین،  طبیعی 
از  یک  هر  لی  آقای  می شد. 
کاغذی  پاکت  در  را  عکس ها 
و  می داشت  نگه  رنگی  قهوه ای 
تقدم  به  بسته  را  پاکت ها  این 
زمانی، محل گرفته شدن، نوع و 
دیگر معیارها دسته بندی می کرد 
و با کش بهم می بست. داخل هر 
بود  نگاتیو  پاکت ها یک  از  یک 
قرار  تلقی  کاغذ  یک  داخل  که 
آنها از  از  داده شده بود. بعضی 
زمان اولین برش از نوار نگاتیو 
نشده  خارج  جلدشان  از  اصلی 
پنهان  سال   4۵ برای  و  بودند، 
پاکت،  هر  روی  بودند.  شده 
عکس  به  مربوط  توضیحات 
چینی  خوش  خط  با  آن  داخل 
نوشته شده بود. اطالعات مربوط به شهر یا روستایی 
عناوین  و  افراد  نام  شده،  گرفته  آن  در  عکس  که 
رسمی و نام رویدادها با دقت یادداشت شده بودند.

می شود  باعث  لی  آقای  »کار  می گوید:  پلج  رابرت 
وقایع و اتفاقاتی سوررئال، کامال واقعی بنظر بیایند. 
به کمک لنز دوربین او، مخاطب با انسان ها و وقایعی 
برقرار  شخصی  ارتباط  می آیند،  دوردست ها  از  که 
می کند، گویی که به یک جهان تعلق دارند. بعضی از 
عکس های او زندگی عادی و روزمره را به تصویر 
می کشند، اما برخی دیگر واقعا اعجاب انگیز هستند. 
از  یکی  از  عکس هایی  آنها  میان  در  مثال،  برای 
هشت راهپیمایی بزرگی که مائو در سال 1۹۶۶ براه 
انداخت، وجود دارد، و در کنار آن عکسی از یکی 
از مقامات مغضوب هست که در جریان تحقیر او در 
مأل عام، دختری 14 ساله در حال تراشیدن موهای 
سرش است.« آقای پلج می گوید به دلیل آموزش های 
منظر هنری هم  از  این عکس ها  لی،  آقای  سینمایی 
قابل توجه هستند: »لی یکی از معدود عکاسانی که 
می شناسم است که کارش ارزش سینمایی دارد، اما 
در عین حال طبیعی بنظر می آید. کار تصویرگری او 

فوق العاده است.«
به گفته آقای پلج، در شرایط فعلی به هیچ وجه امکان 
نمایش این عکس ها در چین وجود ندارد: »مقامات 
چین ترجیح می دهند به جای گذشته، به آینده نگاه 
کنند. از دید آنها، این عکس ها خاطرات تلخی است 
که از گذشته باقی مانده و برای مصرف عموم مناسب 
نیست. دغدغه امروز چین، توسعه اقتصادی است، و 

نه مرور رویدادهای شرم آور گذشته.«

جان کری، وزیر دفاع و سوزان 
رایس، وزیر خارجه امریکا می شوند
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ترکیه نسبت به استفاده 
سوریه از سالح شیمیایی 

هشدار داد

پنیتا در واکنش به رسوایی اخالقی پتریوس:
به  داشت  حق  پتریوس  دیوید  گفت،  امریکا  دفاع  وزیر 
سمت  از  نامشروعش  رابطة  خاطر  به  سیا  رییس  عنوان 
و  نیازمند »صداقت  این سمت  که  دهد چرا  استعفا  خود 

شرافت شخصی« است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، لیون پانه تا که به مدت دو 
سال قبل از آنکه به وزارت دفاع منتقل شود، رییس سیا 
بود، گفت استعفای پتریوس یک موقعیت بسیار ناراحت 
کننده بود زیرا داشتن یک وظیفه خطیر مانند ریاست سیا و 

پایان آن به این صورت، بسیار تاسف بار است.
سفر  در  وی  همراه  که  خبرنگارانی  به  امریکا  دفاع  وزیر 
استرالیا بودند، گفت: مسلما برای پتریوس و خانواده اش 
ناراحت هستم. اما فکر می کنم که او کار درست را انجام 
تمام  با  و  هستید  سیا  رییس  شما  وقتی  معتقدم  من  داد. 
بسیار  می شوید  مواجه  این سمت  در  موجود  چالش های 
پیشه  را  شخصی  شرافت  اول  درجه  در  که  است  مهم 

کنید.
خبرنگاران از وزیر دفاع پرسیدند که آیا پتریوس در حالی 
در  امریکا  بین المللی  نیروهای  کل  فرمانده  همچنان  که 
افغانستان بوده، رابطه نامشروع خود را آغاز کرده یا خیر. 

وی پاسخ داد که از این موضوع اطالعی ندارد.
اظهارات دیگر مقام ها و گزارش های خبری حاکی از آن 
برادول،  پائوال  با  خود  نامشروع  رابطه  پتریوس  که  است 

بیوگرافی  نویسنده 
از  پس  را  خویش 
ترک مقامش در کابل 

آغاز کرده بود.
امریکا  دفاع  وزیر 
ص  خصو ر د
مطرح  شکایت های 
کرد  اعالم  شده 
نگرانی ها  این  که 
بررسی  نیازمند 
شکایت های  بودند. 
آن  از  قانونگذاران 
سفید  کاخ  که  بود 
مطلع  درخصوص 
در  کنگره  کردن 
اف  بررسی  مورد 
خصوص  در  آی  بی 
پتریوس  بین  ایمیل ها 

و معشوقه اش با شکست روبرو شده بود.
وزیر دفاع امریکا که به مدت یک سال به عنوان یکی از 
یک  این  گفت:  بود،  کرده  خدمت  سفید  کاخ  نمایندگان 
به  کنیم.  بررسی  نیز  را  آن  باید  ما  که  است  دیگر  مساله 
عنوان رییس سابق سیا و فردی که با این سازمان همکاری 

بسیار نزدیک داشته، معتقدم که این مسئولیت وجود دارد 
که باید مطمئن شویم که سیا از این مساله که می توانست 
بر امنیت عملیات های اطالعاتی تاثیرگذار باشد، مطلع شده 

است.
وی افزود: ضروری بود که آژانس اطالعاتی با این رسوایی 

از روند خود خارج نشود.
وزیر دفاع امریکا همچنین افزود: معتقدم که در دو سال 
مسیر  در  را  سیا  که  است  مهم  بسیار  اوباما  دولت  اول 

صحیح خودش نگه داریم که این کار امری کامال ضروری 
برای امنیت کشور امریکا است. آنها یک ماموریت بسیار 
مهم دارند که بر عملیات اطالعاتی متمرکز است و معتقدم 
که بسیار حائز اهمیت است تا یک فرد قوی، قادر و متعهد 

را برای ادامه این تالش ها به ریاست سیا منصوب کرد.

رییس  جمهوری ترکیه در اظهاراتی نسبت به استفاده نظام سوریه از 
سالح های شیمیایی علیه مردم این کشور هشدار داد.

عبداهلل گل، رییس جمهوری سوریه در مصاحبه با روزنامه فایننشال 
داشت:  عنوان  سوریه  شیمیایی  سالح های  مساله  به  اشاره  با  تایمز، 
این کامال مشخص است که سوریه سالح های شیمیایی و سامانه های 
پرتاب موشک ساخت روسیه در اختیار دارد که آماده شلیک هستند. 
سالح  از  دمشق  استفاده  از  ممانعت  برای  فوری  اقداماتی  باید  لذا 

شیمیایی و رویارویی با وضعیت مذکور اتخاذ شود.
گل در ادامه به حمله اخیر جنگنده های سوریه به مناطق مرزی ترکیه 
اشاره کرده و گفت: ترکیه نمی تواند در مقابل چنین اقداماتی ساکت 

بنشیند و یقینا واکنش مناسبی در این خصوص اتخاذ می کند.
گل همچنین نسبت به ادامه افزایش آوارگان سوری در ترکیه هشدار 

داده و این مساله را به مثابه خطری برای آنکار توصیف کرد.
جامعه  از  سخنانی  طی  نیز  خارجه  امور  وزیر  اوغلو،  داوود  احمد 

جهانی خواست تا از ائتالف جدید مخالفان سوریه حمایت کند.
وی خطاب به کشورهای جهان گفت: پس از اتحاد مخالفان سوریه 
بدون  نظام سوریه  است.  نمانده  باقی  برای شما  بهانه ای  هیچ  دیگر 
هیچ تردیدی غیرنظامیان را هدف قرار می دهد لذا جامعه جهانی باید 
موضعی جدی در قبال این مساله اتخاذ کند. تشکیل ائتالف مخالفان 
سوریه با حضور اکثریت گروه ها در حقیقت به این سوال پاسخ داد 

که در دوران بعد از اسد چه اتفاقی خواهد افتاد.
در  سوریه  ملی  وحدت  لزوم  بر  پایان  در  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 

آینده تاکید کرد.

الیستر الوسن/ بی بی سی

پنیتا در واکنش به رسوایی اخالقی پتریوس:

ریاست  سیا »نیازمند صداقت و شرافت 
شخصی« است
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        احمد ولی مسعود

نظام موجود به خودی خود، به 
افغانستان  مشکل حاد و عمدة 
نظام  این  است.  گردیده  مبدل 
به جای این که اقدامات تخریبی 
سازنده  اقدامات  با  را  خود 
برعکس،  نماید؛  تعویض 
فعاالنه و مذبوحانه تالش دارد 
نظیِر  نیم بند  نهادهای  کلیة  تا 
قضاء،  قانون گذاری،  مجلس 
روندهای  و  سیاسی  نهادهای 

نهادسازی را تضعیف نماید. 
در  که  پارلمانی  نظام  ایجاد 
پهلوی انتخابی بودن صدراعظم 
به  رییس جمهور  یک  تعیین  با 
تفاهمی  یا  و  انتخابی  شکل 
نماینده گی  مقام  در  می تواند 
مرجعیت  یک  کشور  و  دولت 
انتخابی  و  باشد  مرکز  در  ملی 
محالت  نماینده گان  شدِن 
اصلی  بخش  که  والیات  در 
شمار  به  قدرت  توزیع  بدنة 
و  مسوولیت ها  تنظیم  می رود، 
صالحیت های شوراهای محلی 
انتخابات محلی که مردم را  و 
قادر سازد تا از محالت تمرین 
را  قانونمندی  و  دموکراسی 
اساسی  از حقوق  نمایند،  آغاز 

سیاست  جدید  دور  در  مردم  قانونِی  و 
می باشد. به مردم باید اعتماد کرد؛ چه در 
بدترین شرایط تاریخ این سرزمین اکثراً 
حکام افغانی با متجاوزین دست به یکی 
شده اند، فقط این مردم بوده اند که در دفاع 
از مملکت و استقالل و آزادی و شرف 
و عزت آن در برابر دشمنان و متجاوزین 
و  نموده اند  مقاومت  و  برافراشته  قامت 
نسبت به حکومت های شان در امر دفاع 
چنان که  بوده اند؛  پیشگام  سرزمین  از 
به  انگلیس  قوای  لشکرکشی  مقابل  در 
افغانستان، ثقل و ستون فقرات مبارزات 
دادند،  تشکیل  مردم  را  آزادی خواهی 
درحالی که حاکمان یکی پس از دیگری 

به دامن انگلیس می خزیدند.
در هنگام تهاجم قشون سرخ، دستگاه های 
اما  شدند،  همگام  متجاوزین  با  دولتی 
مردم قیام نموده و میلیون ها قربانی دادند 
و تجاوز قشون سرخ را عقب زدند. امروز 
نیز اگر با تغییر ساختارهای سیاسی مردم 
را عماًل شریک سرنوشت شان، قدرتمند 
و مسوول بسازیم، مطمینًا مردم از خاک 

و جان و مال خود در مقابل آنانی که و 
طن و سرزمین ما را به آتش می کشند و 
دفاع می نمایند و  را می کشند،  ما  مردم 
در ساختن خانة شان از همه دلسوزانه تر 

و متعهدانه تر وارد عمل می شوند.
طرح تمرکززدایی به تعبیر غلط و سیاسی 
افغانستان  در  حاکم  حلقات  بعضی 
استبدادی،  تفکر  تاریخ  طول  در  که 
داشته اند،  انحصارطلبی  و  برتری خواهی 
افغانستان  نیست؛  تجزیه  معنی  به  قطعًا 
به  که  می شود  سال  چندصد  امروزی، 
حیث یک کشور واحد به حیات سیاسِی 
بود  قرار  اگر  و  است  داده  ادامه  خود 
جریان  در  باید  شود،  تجزیه  کشور  این 
می شد  تجزیه  اخیر  جنگ های  دهة  سه 
قومی  و  دینی  سیاسی،  رهبران  نشد.  که 
افغانستان طی یک قرن گذشته از تجزیه 
به خاطر  گرچه  اند؛  بوده  دور  به  طلبی 
را  دامنه داری  جنگ های  باهم  قدرت 
به راه انداخته اند، اما همه از یک پارچه گی 
در  حتا  می کردند.  حمایت  افغانستان 

علیه  بر  مختلف  گروه های  جنگ های 
حکومت مجاهدین طی دهة نود، جنگ 
جریان  کشور  پایتخت  محور  در  فقط 
هیچ  قدرت،  داشتن  وجود  با  و  داشت 
تجزیه  َعَلم  متخاصم  طرفین  از  یک 

افغانستان را بلند نکرد.
نظام  تحمیل  با  امریکا   ،2001 سال  در 
هم  شاید  تعبیری  به  مطلقه،  ریاستی 
افغانستان  تجزیة  از  باشد  خواسته 
جلوگیری نماید؛ اما با گذشت یک دهه و 
ناکامی و ناکارآیی آشکارای نظام متمرکز 
ریاستی در افغانستان، غرب به خصوص 
امریکا باید به این نتیجه رسیده باشد که 
به ساده گی  ناکارآمد  متمرکز  یک دولت 
افغانستان  تجزیة  به  منجر  تواند  می 
 200۹ تقلب  از  پر  انتخابات  چه  گردد؛ 
ریاست جمهوری، فساد گستردة ساختاری 
درون دولت، انحصارطلبی، نبود احزاب 
قوا،  تفکیک  نبود  امنیت،  نبود  سیاسی، 
افغانستان را بیش از هر زمان دیگری به 

تجزیه نزدیک ساخته است.
بین  از  برای  سیاسی  قدرت  واگذاری 

بردن عدم تعادل بین حکومت مرکزی و 
محلی، اولین گام در جهت جلوگیری از 
فروپاشی وحدت افغانستان می باشد؛ اگر 
جامعة جهانی قبل از سال 2014 و ترک 
سیاسی  مشروعیت  مشکل  به  افغانستان 
اصالحات  باثبات  راه حل  از  و  نپردازد 
گستردة سیاسی حمایت نکند، تالش های 
با  خودشان  منافع  راستای  در  حتا  شان 

شکست مواجه خواهد شد.
نیست  پوشیده  کسی  بر  دیگر  امروز 
در  تنها  نه  کرزی  آقای  حکومت  که 
سیاسی  ثبات  و  ملی  وحدت  تحکیم 
با  متأسفانه  بلکه  است،  نبوده  موفق 
بیشترین  تمرکز  و  نابه جا  تصامیم  اتخاذ 
قدرت و پست های کلیدی حکومت در 
قوانین  افراطی،  عناصر  از  عده یی  نزد 
فشار  و  پرده،  پشت  توافقات  نانوشته، 
درون  باندبازی هاي  و  ذی نفوذ  افراد 
از هر  بیش  تا  باعث شده است  قدرت، 
زمان دیگری اختالفات قومی و زبانی در 
که  باشد  قرار  اگر  بگیرد.  باال  افغانستان 
و  سیاسی  مهم  تصامیم 
چیز  هر  از  بیش  دولتی 
اصلی  هستة  سود  به 
قدرت و منافع اطرافیان 
بهتر  شود،  اتخاذ  آن 
جنس  از  را  آن  است 
حکومت های  قماش  و 
که  افغانستان  سنتی 
ابزارهای  با  فقط 
کنترول  وسیلة  قومی، 
فراهم  را  نیروها  سایر 
کنیم  قلمداد  می آورند، 
ملی  حکومت  یک  تا 
مجموعه یی  امروزی. 
تاریخی  شکاف های  از 
نظام  در  ساختاری  و 
موجب  که  موجود 
ساختار  شکل گیری 
از  پیچیده یی  نسبتًا 
و  اجتماعی  نیروهای 
افغانستان  در  سیاسی 
زمینة  خود  است،  شده 
سوءاستفاده های کالن را 

فراهم کرده است.
تاریخ،  از  درسی  با 
به  ملت  وجود  صرف 
مسبب  خود  خودی 
و  قومی  اختالف های  انواع  آمدن  پدید 
زبانی نبوده است؛ اغلب این نفع طلبی ها 
و انحصارگری های صاحبان قدرت بوده 
قوم  نام  به  را  این شکاف های عمیق  که 
ساخته  بومی  و  اصلی  ُخرد،  و  کالن 
تهدید،  احساس  که  است  گفتنی  است. 
با  همراه  و  همزمان  فقط  ملت ها  نزد 
نمی کند،  بروز  بیگانه  تهاجم  یا  جنگ 
بوده  داخلی  سلطه گری های  این  بلکه 
است که زمینه ساز رقابت های منطقه یی، 
تهاجم و اشغال کشور گردیده است. پس 
باید به تجزیه و تحلیل دقیق و حساس 
ناحیة  از  خطرهایی  زنگ  و  هشدارها 
عناصر افراطی حکومت بپردازیم و آن ها 
را جدی بگیریم. اصل حاکمیت مردم و 
حاکمیت ملی، امروز بدل به ابزار مهار و 
جانب  از  گروه ها  و  اقوام  سایر  کنترول 
حاکمیت شده است که در این صورت 
نه تنها مشروعیت آن نزد مردم مخدوش 
حاکمیت  زمینة  را  آن  حتا  که  گردیده، 

استبداد می دانند.

داکتر سیدحسین عالوه بر این که به بازسازی کشور و رفع مخاصمات 
مردم  آسوده گِی  و  آرامی  به  داشت،  فراوان  عالقة  مجاهدین  ذات البینی 
خویش نیز سخت عالقه مند بود. زمانی که مرکز این والیت در 1۵ آگست 
1۹۸۸ به دست مجاهدین افتاد، داکتر سیدحسین با مهارت توانست بعد از 
چند ساعت نظم و اداره را به شهر بازگرداند و دوایر حکومتی را دوباره 
فعال بسازد. وی هم چنان همواره در صدد بود تا راه عبور و مرور مردم 
و اهالی، مصون و بی خطر باشد و برای این منظور قبل از حادثة فرخار 
با سیدجمال تعهد کرده بود که در راه مصون نگه داشتن راه های عبور و 

مرور مردم از هر نوع گذشت و مدارا کار گیرند.
درک  خوبی  به  را  سیاسی  باریکی های  و  زدوبندها  سیدحسین  داکتر 
می توانست و در این راه مطالعة عمیق داشت. ده ها کتاب و مقاله خوانده 
و همیشه در جست وجوی معلومات و اخبار بود و بنا بر همین درک و 
دانِش او بود که در پست ریاست سیاسی شورای نظار قرار گرفته بود. 
بنا بر گفتة محمد صدیق چکری، اولین وزیر اطالعات و فرهنگ دولت 
اسالمی افغانستان، “او به تنهایی قادر به اداره و کنترول یک حکومت یا 

به اصطالح مرد یک دولت بود.”

عبدالودود: 
شهر  قاف  پل  ناحیة  در   1۳4۹ سال  در  مقصود  مال  فرزند  عبدالودود 
از فرا  تالقان به دنیا آمد و پدرش او را به مدرسة دینی فرستاد. او بعد 
گرفتن علم دینی به خدمت سربازی رفت، ولی دیری نگذشت که پدرش 
وفات نمود و بار نفقة خانواده به دوش او افتاد. عبدالودود نتوانست به 
نام عبدالمجدود را به  به  برادر کوچکش  ادامه بدهد، ولی  تحصیالتش 
حیث  به  برادر  دو  هر  ثور،  کودتای  از  بعد  فرستاد.  تخارستان  مدرسة 
و  تخار  والیت  در  مقاومت  و  جهاد  شدة  شناخته  و  اصلی  چهره های 
صفحات شمال  کشور ظهور کردند. شیوة کار این دو برادر طوری بود 
که تمام مسایل جبهه یی به دوش مجدود قرار گرفت و فعالیت های شهر 
و نفوذ در داخل مقامات حکومتی و خنثا ساختن و از بین بردن نقشه ها 

و اعمال دولتی را مال عبدالودود به پیش می برد.
در سال 1۹۷۸ عبدالودود دستگیر گردید و به زندان کندز فرستاده شد. در 
آن جا بخت با او یاری کرد؛ زیرا مجاهدین توانستند در سال 1۹۷۹ زندان 
کندز را تصرف و همة زندانیان را آزاد سازند و مال ودود بعد از رهایی 
از زندان به هماهنگ ساختن و تنظیم مجاهدین والیتش پرداخت و دیری 
نگذشت که اضافه از هزارجوان را زیر قومانده اش تنظیم نمود و در بسا 

از عملیات هاي محاربوی، موفقیت های چشم گیر به دست آورد.
که  گردید  وارد  زمانی  او  شخِص  و  مال  خانوادة  به  عظیم  مصیبت 
عبدالمجدود آن برادر دلیر، کارکشته و فعاِل مال در یک نبرد رویاروی 
با نیروهای شوروی در سال 1۹۸۶ به شهادت رسید که با از میان رفتن 
او، بار خانواده و جبهه به دوش مال افتاد. ولی با آن هم، مال از فعالیت و 
تحرک باز نماند و توانست موفقانه عملیات آزادسازی گارنیزیون فرخار 
و کلفگان را در 1۹۸۷ و شهر تالقان را در 1۹۸۸ به پیش ببرد و به کمک 
سایر مجاهدین، این مناطق مهم و استراتیژیک حکومت کابل را تصرف 

کند.
کمین  لحظات  اولین  در  افغانستان،  جهاد  درخشان  چهرة  این  باالخره 

سیدجمال، بی رحمانه به گلولة راکت بسته شد و از دنیا رفت.
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          نویسنده: محمد هارون مجیدی

از  تاریخ  اندیشه، در درازنای  داد و ستد  به مانند  ترجمه 
اهمیت بسیار زیاد برخوردار بوده است.

ترجمه به حیث ابزاری برای تبادل اطالعات میان دولت ها، 
سازمان ها و انسان ها نقش بزرگی را ایفا نموده است. برای 
آگاه شدن و پی بردن به راز و رمزهای زنده گی ملت هاي 
آن ها  زنده گِی  شیوة  مطالعة  نیازمند  بشری  جامعة  دیگر، 
می شود که براي رسیدن به این مأمول، دانستن زباِن آن 
مردم و یا داشتِن ترجمة آثار و نوشته های شان، ضروري 
مي باشد. از این رو، ترجمه یا برگرداِن آثار دیگر ملت ها، به 

مثابة پل پیوند میان فرهنگ های موجود در جهان است.
اکنون نیم نگاهی خواهیم افکند به سیر ترجمه یا برگردان 

در افغانستان.
به گفتة یکي از دانشمندان و پژوهشگران، که واژة  ترجمان 
یک واژة اصیل پهلوی بوده و در پارسی باستان به صورت 
از  نیز  امروزی  گفت وگوهای  در  و  است  آمده  ترکمان 
آن به صورت گزارنده یادآوری می شود. گزارنده، همانا 
کسی است که به شیوة کامل به هر دو زبان آشنا باشد و 
به گونه یی واضح تر، با رمز و رازهای گفتاری، کنایه ها و 

مثل های خاص و... هر دو زبان، آشنایی داشته باشد.
شاه علی اکبرشهرستانی پژوهشگر افغان در اثرش زیر نام 
»چه گونه ترجمه باید کرد« ترجمه را به دو گونه تعریف 
کرده است: 1ـ ترجمه به معنی خاص، برگردانیدن و انتقال 
دادن و تفسیر یک مطلب از یک زبان به زبان دیگر؛ 2ـ 
ترجمه به معنی عام، بیان حال، مفاهیم درونی و عواطف 

باطنی انسان.
و  گفتاری  یکی  می پذیرد؛  شیوه صورت  دو  به  برگردان 

دیگری نوشتاری. در چند سال پسین، گونة گفتاری آن 
در افغانستان رونق زیاد داشته است و این گونة ترجمه در 

تاریخ و تمدن بشریت، تاریخ درازی دارد.
و  فراز  پیدایشش  بدو  از  نوشتار،  شیوة  به  برگردان 

فرودهایي را در افغانستان تجربه کرده است.
در نیمة اول سدة بیستم، با ظهور و پخش سراج االخبار، 
آن که  از  پس  و  می نیشینند  شکوفایی  به  ادبی  متن های 
مولوی  سردبیری  به  سراج االخبار  شمارة  نخستین 
مولوی  خودِ  مي یابد،  انتشار  قندهاری  عبدالروف 
از  قندهاری  واصف  سرور  محمد  مولوی  و  عبدالروف 
بیک،  عبدالرحمن  ترکی،  از  نقشبندی  غالم  عربی،  زبان 
عبدالرحیم بیک و منشی صفدرعلی از اردو دست به کار 

ترجمه مي زنند.
ولی این محمود طرزی بود که با ترجمه هایش کوشش به 
خرج داد تا مردمش را با ادبیاِت جهان آشنا سازد. طرزی 

بعد از مرگ عبدالرحمن خان، به افغانستان آمد و به امیر 
حبیب اهلل خان پشنهاد دعوت از متخصصین ترک را داد 

که مورد قبول حبیب اهلل قرار گرفت.
بعد از آن که محمود طرزی با خانواده اش به افغانستان آمد 
و دخترش با امان اهلل خان ـ پسر امیر حبیب اهلل ـ ازدواج 
گرفتِن  با  و  شد  بیشتر  شاهی  دربار  به  او  نزدیکی   کرد، 
از  عربی  رمان های  برگردان  به  سراج االخبار،  نشر  اجازة 
پاورقی های  در  آن ها  نشر  با  و  گمارد  ترکی همت  زبان 
پی ریزی  را  ادبی  کوشش  و  یک جوشش  سراج االخبار، 

نمود.
ویژه گِی کار طرزی این بود که او در برگردان هایش بیشتر 
از زبان عامِ مردم استفاده مي کرد و از زبان متعارفی که در 

مطبوعاِت آن زمان رایج بود، پرهیز مي نمود.
بیست هزار فرسخ زیر بحر، سیاحت دور کرة زمین در 
پنهان، از جمله  هشتاد روز و سیاحت در جوهو جزیرة 

ترجمه های طرزی است.
بعد از طرزی نیز چهره های دیگر افغانستان در حوزه های 
حقوق،  اقتصاد،  سیاست،  منطق،  فلسفه،  چون  گوناگون 
زبان شناسی،  تاریخی،  جغرافیای  جامعه شناسی،  تاریخ، 
ادبیات، متون ادبی، نمایشنامه و... دست به ترجمه زدند؛ 
در  جریان  یک  به  ترجمه  شاید،  و  باید  که  چنان   ولی 
با  این باره  در  نیازمندی ها  بیشتر  و  نشد  تبدیل  افغانستان 

برگردان های ایراني مرفوع می گردید. 
اما ذکر نام های تنی چند از کسانی که در افغانستان با تمام 
مشکالت و دشواری ها، به صورت انفرادی و ذوقی دست 
به ترجمه زدند و تا جایی هم برای ما در این بخش آبرو 

کمایی کردند، شایان ذکر می دانم:
فرهنگ،  صدیق  محمد  میر  انیس،  محی الدین  غالم 
صالح الدین سلجوقی، اسداهلل حبیب، علی محمد زهما، 
شفیع رهگذر، پویا فاریابی، سید عالم لبیب، سید محمد 
یوسف، قاسم رشتیا، رحیم الهام، واصف باختری، عزیز 
افسر رهبین، رهنورد زریاب،  مبارز،  آریانفر، عبدالحمید 
اسداهلل شفایی، عبداالحمد جاوید، غالم حضرت کوشان، 
بشیر  سیاه سنگ،  صبوراهلل  کهزاد،  علی  نورانی،  جالل 

سخاورز، حضرت وهریز، جاوید فرهاد.
عربی،  زبان های  از  مختلف  زمینه های  در  اشخاص  این 
زبان های  و  اردو  آلمانی،  فرانسوی،  انگلیسی،  روسی، 
پوهاند  راستا  این  در  و  زده اند.  ترجمه  به  دست  دیگر 
اکبر  علی  شاه  ترجمه«،  »اساسات  با  هاله  حبیب الرحمن 
شهرستانی با »چه گونه ترجمه باید کرد« و جاوید احمدی 
استاد دانشکدة ژورنالیسم دانشگاه کابل با »اصول ترجمه« 
هستند،  برگردان  عالقه مند  که  کسانی  از  عده  آن  به 

راهنمایی های سودمندی انجام داده اند.

من از داستایوسکي مي ترسم. حتا وحشت دارم. یعني 
هر وقت کتابي از او خوانده ام، وحشت کرده ام. نه از 
این باب که نوعي داستان جنایي سر داده باشد به قصد 
کشیدن اعصاب و ایجاد ترس و از این فوت و فن ها؛ 
از این جهت که در برابر دنیاي پیچیدة ذهِن او  بلکه 
و  نیستي  هیچي،  احساس  مي کنم؛  حقارت  احساس 
این که »آخر وقتي کسي هم چو او قلک مي زده تو دیگر 
البته  که هستي...« و از این قبیل. و این حالي ست که 
در برخورد با دیگر بزرگان نویسنده هم به آدم دست 
بنا  و  بنشیني  که  نیست  مضحکه  آن وقت  و  مي دهد. 
اعجوبة  چنین  باب  در  قلمي  بخواهي  دوستي  به  امر 
که هر خاري  کرد  باید  اما چه  بزني؟  وحشت انگیزي 
روزي به کاري مي آید. و نیز اگر قرار بود همه ي ُخردان 
در مقابل بزرگان جا بزنند که فرق خردي و بزرگي را 

تو از کجا مي دانستي؟
جست وجوي حقیقت در ادبیات صورت هاي گونه گون 
دارد. گاهي جوینده یي است با چشم سر که در جنگ ها 
در  گرچه  و  همینگوي،  هم چو  مي جوید  جنگل ها  یا 
لباس حقیقت، خود را. و گاهي بالزاک است و عمري 
در جنگل کاغذي پرونده ها مي پوید و نسلي را. و گاهي 
فاکنر است که در کوره راه ذهنیات قدم مي زند به کشف 
شکستي. و گاهي سارتر است ـ از این سر تا آن سر دنیا 
هر چه را و در هر جا که مشکلي پیش روي بشریت 
در  ـ  آدمي  جنگل  در  درست  داستایوسکي  اما  است. 
این انبوه مستقیم خلق به شکار گونه گوني هاي خویش. 
و در چه زماني؟ در همان زماني که تورگنف به تفنن 
مي نویسد  را  »خاطرات شکارچي«  با چه ظرافت ها  و 
یا »پدران و پسران« را و تولستوي به تفنني دیگر در 
»جنگ و صلح« به جنگ »هم روس« مي رود. در حالي 
که دیگر صلحي میان پدران و پسران نیست و حماسه ها 

را بر تومار دیگري مي نویسند که نفي همة گذشته است 
یا زیر و رو کردنش. 

اما داستایوسکي نه اهل ظرافت است و نه اهل تفنن، و 
حماسة زجر را مي گوید و مسیحیت جدید روسي را. 
داستایوسکي عجیب و پرکار است. نوشتن براي او حتا 
پیش از قدم زدن است، و بیش از نفس کشیدن. نوشتن 
براي او حتا پیش از قدم زدن است، و بیش از نفس 
کشیدن. گاهي کوتاه و گاهي بلند. اما همیشه به الزامي. 
و گرچه همان »خاطرات شکارچي« آن مرد متفنن خود 
حکایت از شکستن سدي مي کند که قدرت ملت روس 
را مهار کرده بود و »جنگ و صلح« حکایت از بیداري 
اعظم  قداره بند  ملتي که گردن  در  شعوري مي کند که 
زمانه را )ناپلیون( شکسته است و اروپایي را به وحشت 
انداخته با این همه من حتا پیش از گوگول و چخوف 
اگر  نمایندة ملت روس مي دانم. و  را  - داستایوسکي 
راست باشد که ادبیات یک ملت درست ترین تاریخ آن 
ملت است، من نخست در آثار داستایوسکي و سپس 
در نوشته هاي همین چندنفر روسیه را مي شناسم. چه 

پیش از انقالب اکتوبر و چه پس از آن.
جنگل آدمي که در هریک از داستان هاي داستایوسکي 
هست، چنان کوره  راه هایي دارد که هیچ کس تاکنون از 

آدم هایي!  چه  و  نگذشته  آن ها 
شاید بیش از همة نویسنده گان 
باشد.  کرده  خلق  آدم  عالم 
است.  چنین  نیز  تولستوي 
بالزاک نیز. اما آدم هاي این دو 
انگ خود ایشان را نپذیرفته اند. 
تفنن( در  را مي گویم  )وهمین 
و  تولستوي  آدمیان  خیل  این 
از  نشاني  تک وتوگي  بالزاک 
داستایوسکي  اما  دارند.  ایشان 
همه جا نشاني از خود مي دهد. 
ملغمه  فرشته یي  و  دیوي  از 
روي  یک  با  آدمي  هر  ساخته 
یزداني.  دیگر  روي  و  شیطاني 
شاید به این علت که جهان بیني 
غیرمتحرک  جهان بیني  یک  او 
اواسط  در  و  است  )استاتیک( 
قرن 1۹ او هنوز از چشم مانویان 
دنیا را مي نگرد. مواجهة خیر و 
شر. و نه تنها در جهان اکبر – 
که  اصغر  جهان  این  در  بلکه 
جثة آدمي است. مواجهة تن و 
روح و انعکاس زمین و آسمان 
و  نیز  آخرت  و  دنیا  و  آن.  در 
خالق و مخلوق نیز. هر یک از 
آدم هاي داستایوسکي یک ماني 
از نو زنده شده  است. با جدالي 
نیست  بي خود  مدام در درون. 
از  بسیاري  اساس  او  کار  که 
در  فروید  براي  شد.  فرضیه ها 
و  نیچه  براي  و  ـ  روانشناسي 
دیگران درآن حرف و سخن ها که به فاشیسم انجامید. 
و مگر نه  این است که نیچه نیز دنیا را از قول زردشت 

مي شناسد؟
و  طلب اند  منزه  داستایوسکي،  آدم هاي  شرورترین 
پاک ترین شان، جاني )مراجعه کنید به مصاحبة تیخون و 
استاروگین صفحات 4۸۳ و 4۸4 کتاب تسخیرشده گان( 
و  و به همین علت مدام در جدال با خویش تن اند – 
همین  اگر  اما  باشند.  جدال  در  دنیا  با  این که  از  بیش 
 – زمانه  الزام  به   – دروني  مبارزة  آن  اثناي  در  آدم ها 
نیز خوانده شدند. آن وقت کار  بیرون  مبارزه یي در  به 
خراب است. آن وقت نهیلیسم است )مراجعه کنید به 
که   – جشن  اول،  فصل   – کتاب  همان  سوم  قسمت 
نمودار کامل نهیلیسم است( و کنایة روشن آن حریق 
یک  این که  به حکایت  پایان.  در  است  )صفحة ۵۷4( 
مادي  نعمات  جست وجوي  در  تازه پاي  شهرنشین 
برآمده و مالک ها را در هم ریخته، چه فضاحتي است! 
و آیا این حریق نشانه یي از جهنم نیست؟ جهنمي که 
فقط به آب انقالب اکتبر خاموش خواهد شد؟ و این نه 

داستایوسکي است که خبرش را داده است؟
»تسخیرشده گان« به همین علت یک سند است. و شاید 

سندي  است.  بوده  دسترس  در  کم تر  علت  همین  به 
شاید  و  گذشت.  راسکولنیکوف  بر  آن چه  حدود  در 
مهم تر. سند این که روشنفکر اواخر قرن 1۹ در روسیه 
چه مي کرد و چه گونه مي اندیشید؟ و آخر چه شد که 
آن انقالب پیش آمد؟ و درمانده گي انتخاب میان روسي 
ماندن )اما عقب مانده نبودن( و فرنگي شدن )اما اصالت 
روس را از دست ندادن( تا چه پایه »انتلي جانسیاي« 
روس را گیج کرده  است یا هوشیار کرده  است که تن 
به چنان انقالبي مي دهد؟ صرف نظر از مقدمات علمي 
و تاریخي یعني از اجبارهاي اقتصادي و سیاسي که به 
جاي خود روشن شده است و دیده ایم که زمینة انقالب 
را چه گونه فراهم کرد )شکست در 1۹0۵ از جاپاني ها 
این که  براي  من  الخ...(  و  آلمان ها  از   1۹1۷ در  و   –
بدانم روسیة تزاري چرا در مقابل انقالب اکتبر پوست 
انداخت )یعني اثر خود را بر آن گذاشت( گذاشت که 
دنیایي را متاثر ساخت )یعني اثر خود را بر آن گذاشت( 
دست  سند  به عنوان  بخوانم.  را  »تسخیرشده گان«  باید 
اول. و اصاًل اگر روسو را پدر انقالب فرانسه نامیدند، 
چرا تا کنون جرات نکرده است که داستایوسکي را پدر 
انقالب اکتبر بشناسد؟ حق مارکس و لنین و بلینسکي 
اما واقعًا چرا تا کنون  و تروتسکي و دیگران به جا – 
برده نشده است؟ شاید چون جنگ طلبي  او  از  اسمي 
اکتوبر  انقالب  با شعارهاي  این  هم مي کرده است؟ و 
نمي خوانده – یا شاید چون از مسیحیت جدیدي تبلیغ 
مذهب  نمي کنم  گمان  صورت،  هر  به  اما  مي کرده؟ 
تا  میان 1۹۳2  از سال هاي  بهتر  او هرگز  رنج  اصالت 
مرگ استالین پیروي شده باشد! و نیز به هر صورت، 
اگر یکي دو نسل بعد از انقالب در روسیه براي تحمل 
چنان رنجي چنان قابلیتي از خود نشان داد تا روسیة 
شوروي به صورت یکي از قدرت هاي بزرگ امروزي 
را  دیگران  و  لنین  و  مارکس  آن که  از  پیش  درآمد، 
سرمشق قرار بدهد، گمان نمي کنید چشم به نوشته هاي 

داستایوسکي داشت؟
ملت  یک  که  اعتقادي  به  کنیم  توجه  اگر  به خصوص 
بزرگ )یعني روسیه( به ماموریتي داشته و دارد »براي 
نجات جهان« و این که »در آن زمان در روسیه همه کس 

متوجه نجات و وحدت جهاني است.«
جاپاها از این بسي فراوان تر است. جاي پاي آن چه در 
دورة استالین پیش آمد را مي گویم. و در همین کتاب 
»تسخیرشده گان«. مثاًل راهنمایي به این که اعالمیه ها و 
شب نامه ها را چه گونه باید به زبان کارگران ساده کرد 
یا داستان »بریا« بازي و آن نظارت شدید بر آرا و عقول 
و رفتار و کردار مردم یا هرج و مرجي که باید ایجاد 
کرد تا آبي گل آلود شود و الخ... و این ها البته جزییات 
کتاب،  نمي توانم در صفحة ۵۸۷ همین  اما من  است. 
راه حل  تنها  عنوان  به  ببینم  را  استالین  رژیم  دورنماي 
اولین  داستایوسکي  که  نهیلیسم  آن  مقابل  در  روسي 

طرح کنندة آن است. 
هشت آذر 1۳4۳ 

برگرفته از كتاب: ارزيابي شتاب زده – جالل آل احمد
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ترجمه و پیشینة آن 
در افغانستان

نه  و  است  ظرافت  اهل  نه  داستایوسکي 
و  مي گوید  را  زجر  حماسة  و  تفنن،  اهل 
داستایوسکي  را.  روسي  جدید  مسیحیت 
حتا  او  براي  نوشتن  پركار است.  و  عجیب 
پیش از قدم زدن است، و بیش از نفس 
كشیدن. نوشتن براي او حتا پیش از قدم 
زدن است، و بیش از نفس كشیدن. گاهي 
كوتاه و گاهي بلند. اما همیشه به الزامي. 
آن  شکارچي«  »خاطرات  همان  گرچه  و 
مرد متفنن خود حکایت از شکستن سدي 
مي كند كه قدرت ملت روس را مهار كرده 
بیداري  از  حکایت  صلح«  و  »جنگ  و  بود 
گردن  كه  ملتي  در  كه  مي كند  شعوري 
قداره بند اعظم زمانه را )ناپلیون( شکسته 
با  انداخته  وحشت  به  را  اروپایي  و  است 
از گوگول و چخوف  این همه من حتا پیش 
روس  ملت  نمایندة  را  داستایوسکي   -

مي دانم

یادداشتي  بر آثار
             

 داستایوسکي

 از جالآلل احمد



           احمد عمران
روز  صلح،  عالی  شورای  رییس  ربانی  صالح الدین 
آغاز  خصوص  در  تا  شد  پاکستان  وارد  دوشنبه 
روند گفت وگوهای صلح میان دولت و مخالفان، با 

مقام های این کشور دیدار کند. 
با  نماینده گان  مجلس  در  ربانی  آقای  آن،  از  پیش 
پاکستان،  به  سفرش  که  بود  کرده  ابراز  خوش بینی 
نیز  نتایجی  به  و  می شود  دنبال  اهداف مشخصی  با 
خواهد انجامید. این خوش بینی را شماری از اعضای 
شفیع اهلل  مولوی  کرده اند.  مطرح  نیز  صلح  شورای 
شفیع، مسوول کمیسیون تماس و ارتباط این شورا، 
گفته است که در سفر پاکستان، هیات شورای صلح 
با پادرمیانی پاکستان، گفت وگوهایي با شورای کویته 
خواهد داشت. آقای شفیع از امیدواری های تازه نیز 
سخن گفته و از روابط جدید میان اسالم آباد و کابل 

نیز پرده برداشته است.
اما این سفر در زمان جالبی صورت می گیرد؛ زمانی 
پنجمین  در  شرکت  از  پس  رییس جمهورکرزی  که 
نشست دموکراسی بالی در اندونزیا، وارد هندوستان 

در  کرد.  امضا  قرارداد  چندین  کشور  این  با  و  شد 
همین حال، آقای کرزی در هندوستان با لحن تندی 
پاکستان را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم 
کرد. آیا سفر هیات شورای صلح به پاکستان، اطمینان 
دادن از سیاست های مسالمت آمیز حکومت به جانب 
به  هم  می خواهد  کرزی  آقای  آیا  است؟  پاکستانی 

میخ بکوبد و هم به نعل؟!
مدت ها  صلح  شورای  هیأت  سفر  معلوم،  قرار  از 
این  نامعلوم  دالیل  به  ولی  می شد،  انجام  باید  پیش 
پرسش  این  حاال  بود.  افتاده  تعویق  به  پیوسته  سفر 
مطرح می گردد که چرا چنین تاریخی برای این سفر 
در نظر گرفته شد؟ واقعًا میان سفر رییس جمهوری 
به  صلح  عالی  شورای  هیات  سفر  و  هندوستان  به 
به  دو سفر  این  یا  و  دارد  رابطه یی وجود  پاکستان، 

گونة تصادفی با یکدیگر مصادف شده اند؟
ادامه  حالی  در  را  تالش هایش  هیات شورای صلح 
همکاری  بر  مبنی  روشنی  نشانة  هیچ  که  می دهد 
مقام ها و حلقات سیاسی پاکستانی برای ایجاد امنیت 
و صلح در افغانستان وجود ندارد. این کشور نه تنها 

افغانستان  داخلی  امور  در  آشکار  مداخلة  حال  در 
صلح  مانع  اصلی ترین  و  عمده ترین  به  بلکه  است، 
و امنیت نیز تبدیل شده است. بسیاری آگاهان باور 
دارند که سفر هیات شورای صلح به پاکستان، حاوی 
باور  آگاهان  این  بود.  نخواهد  دستاوردی  هیچ گونه 
دارند که پاکستان در حال وقت کشی در تامین صلح 

در افغانستان است. 
در  شده  گفته  که  کویته  شورای  اعضای  با  دیدار 
آجندای سفر هیات شورای عالی صلح قرار دارد، به 
گونة خاصی به وسیلة زمام داران پاکستانی مدیریت 
شده است. به این ترتیب که مقام های پاکستانی برای 
این شورا چندین آدرس و هویت جعلی ساخته اند 
و اگر دیداری هم صورت بگیرد، به یقین که با یکی 
انجام  پاکستان  از شاخه های جعلی و ساختة دست 
از شبکه های شورشی  خواهد شد. چرا که بسیاری 
در پاکستان که علیه افغانستان در جنگ رویارو قرار 
دارند، به وسیلة نهادهای خاصی در پاکستان طراحی 
هیات  که  نیست  معلوم  اکنون  شده اند.  ساخته  و 
دیدار  می خواهد  کسانی  چه  با  صلح  عالی  شورای 
بار وحتا در  این جعل کاری ها چندین  افتضاح  کند. 
مورد برخی شخصیت ها نیز اتفاق افتاد. همان افرادی 
به  طالبان  یا  و  کویته  شورای  از  نماینده گی  به  که 
شخص  با  حتا  و  یافتند  راه  ریاست جمهوری  کاخ 

رییس جمهور نیز دیدار کردند. 
از جانب دیگر، بسیاری از صاحب نظران باور دارند که 
شورای کویته، خود را بخشی از گروه طالبان می داند 
و بدون هدایت و رهبری این گروه، حاضر به هیچ 
اقدام مستقالنه یي نمي باشد. در حال حاضر، مالعمر 
به عنوان رهبر طالبان، هیچ تمایلی به داشتن رابطه با 
مقام های کشور ندارد و نه هم از گفت وگوهای صلح 
با دولت و یا شورای صلح حمایت کرده است. اما 
در این میان، پاکستانی ها می خواهند به اهداِف خود 
که  می هراسند  این  از  پاکستانی ها  کنند.  پیدا  دست 

غربی ها برای طالبان و یا دیگر گروه های شورشی، 
عمل  ابتکار  عماًل  و  کنند  باز  دفتر  سوم  کشور  در 
را از آن ها بگیرند. گشایش نماینده گی برای طالبان 
در قطر، این هراس را در پاکستانی ها تقویت کرده 
و  است  کشور  این  زدِن  دور  حال  در  امریکا  که 
می خواهد نقش آن را در منطقه و قضایای افغانستان 
به شدت کاهش دهد. به همین دلیل، پاکستانی ها به 
ظاهر می خواهند حسن نیت نشان دهند و این پیام را 
به کابل برسانند که صلح بدون همکاری این کشور، 

در افغانستان تامین شدنی نیست. 
اما معادالت جدید سیاسی در منطقه و جهان، چیز 
دیگری را نشان می دهند، و آن این که نقش پاکستان 
از  حمایت  و  سلطه گرانه  سیاست های  دلیل  به 
گروه های رادیکال، در سطح جهانی در حال تضعیف 
است. شاید امریکایی ها به صراحت نخواسته اند که 
دهند،  نشان  پاکستان  برابر  در  را  خود  تنِد  مواضع 
ولی هم پاکستانی ها و هم کشورهای منطقه می دانند 
که امریکا از پاکستاِن مجهز به سالح اتمی به شدت 
و  بنیادگرایی  رشد  که  زمانی  آن هم  است،  نگران 
به  دیگر  زمان  هر  از  بیش  کشور  این  در  تروریسم 

تهدیدی جهانی تبدیل شده است. 
هیات شورای صلح با رفتن به پاکستان نه تنها گامی در 
جهت صلح برنمی دارد، بلکه خود را عماًل در چنگ 
اهداف پاکستان قرار می دهد؛ اهدافی که به هیچ وجه 
افغانستان طراحی نشده  تأمین صلح در  در راستای 
اعادة  امر  پاکستانی ها تصمیم دارند که در  نه هم  و 
صلح، دولت افغانستان را یاري رسانند. پاکستانی ها 
برای  فرصت  آوردِن  به دست  و  وقت کشی  فکر  در 
انجام مانور علیه متحدان بین المللِی افغانستان است، 
و این سیاست در یک دهة گذشته، پیوسته از سوی 
دولت مردان پاکستانی تعقیب شده و امروز چهرة تازه 

به خود گرفته است
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صلح و پاکستان؛ 
دو واژة متضـاد

از رشد اقتصادی افغانستان...
 واقعی به میزان 11 درصد بوده است. این امر علی رغم 
قیمت باالی بهای مواد غذایی در سطح بین المللی، به 
متعادل کردن تورم پولی در افغانستان کمک کرده که تا 

ماه سپتامبر به طور متوسط پنج درصد بوده است.«
مقام های صندوق بین المللی پول در کابل گفته اند که 
کشاورزی  زمینه  در  عمدتًا  جاری  سال  در  افغانستان 
رشد قابل توجه داشته و این امر میزان تولید ناخالص 

داخلی را باال برده است.
انتشار گزارش صندوق بین المللی پول با استقبال گرم 
مقام های دولت افغانستان مواجه شده و نجیب اهلل منلی 
مشاور وزیر مالیه افغانستان گفته که پیشبینی این سازمان 

باالتر از آماری است که دولت خود پیشبینی کرده بود.
آقای منلی افزود: »ما )رشد تولید ناخالص داخلی را( 

۹.۹ درصد تخمین زده بودیم.«
امسال  اقتصادی  سریع  رشد  »علت  گفت:  همچنین  او 
ما از یک طرف ناشی از افزایش محصوالت کشاورزی 
پایه  است و از طرف دیگر ناشی از مستحکمتر شدن 

های اقتصاد افغانستان است.«
منلی دلیل باالتر بودن آمار پیشبینی صندوق بین المللی 
در مورد تولید ناخالص واقعی افغانستان نسبت به آمار 
پیشبینی شده دولت افغانستان، گفت که دولت این آمار 

را محتاطانه ارایه کرده بود.
خود  گزارش  در  همچنین  پول  بین المللی  صندوق 
ابراز  افغانستان  پولی  تورم  رشد  آهنگ  کندشدن  از 

اخیر  هفته  دو  در ظرف  که  در حالی  کرده،  خوشبینی 
ارزش افغانی، واحد پول افغانستان هشت درصد کاهش 

یافته است.
روز گذشته یک دالر با حدود ۶۵ افغانی خرید و فروش 
می شد. تا دو هفته پیش قیمت یک دالر چیزی بیشتر از 

۵2 افغانی بود.
این وضعیت مسووالن بانک مرکزی افغانستان را مجبور 
دالیل  و  کنند  شرکت  خبری  نشست  یک  در  که  کرد 
سقوط ارزش افغانی را توضیح دهند و از راهکارهای 

خود برای جلوگیری از آن سخن بگویند.
ارز  قاچاق  که  گفت  بانک  این  رییس  دالوری  نوراهلل 
مشکالت  و  کشور  از  بیرون  به  افغانستان  از  خارجی 
پولی در جهان بر کاهش ارزش افغانی اثر داشته است.

باالر  اسعار  قیمت  چرا  که  »این  افزود:  دالوری  آقای 
می رود، ناشی از عوامل خارجی است. اوضاع پولی و 
بانکداری جهان در تزلزل بوده و همین حاال هم هست. 
وضع  ما  همسایه های  بر  تحریم هایی که  حال،  عین  در 
شده، باعث شده که مقداری ارز از افغانستان به خارج 

قاچاق شود.«
مقام های بانک مرکزی افغانستان گفته اند که برای کنترل 
که  دارند  تصمیم  خارجی،  ارز  برابر  در  افغانی  بهای 

مقدار قابل توجهی ارز خارجی به بازار تزریق کنند.
از هفت  بیش  به  افغانستان  ارزی  ذخایر  آنها،  گفته  به 
میلیارد دالر می رسد و این مقدار ذخیره ارزی می تواند 

برای تثبت نرخ افغانی اثر بگذارد.

رقابت برای استخراج نفت... 
این شرکت ها در یک روند دقیق، شفاف و منصفانه 
بررسی خواهد شد و برنده نهایی پس از پایان این 

روند اعالم خواهد شد.«
وزارت معادن افغانستان گفته که قرار داد برای آغاز 
کار عملی این پروژه در ماه مارس سال آینده امضا 

خواهد شد.

داوطلبی  روند  برای  که  شرکت هایی  میان  در 
ایکسان  امریکایی  شرکت  بودند،  داده  درخواست 

موبیل نیز بود.
حوزه افغان تاجیک میان والیات شمالی بلخ و قندز 
تقسیم شده  به ۶ قسمت  این حوزه  و  واقع است 

است.
از  استفاده  با  تا  است  تالش  در  افغانستان  دولت 
افزایش  را  خود  درآمد  کشور،  این  منرالی  ثروت 

دهد.
از  خارجی  نیروهای  خروج  با  می رود  انتظار 
مصارف  و  افغانستان  به  کمک ها  سطح  افغانستان 

بین المللی در این کشور کاهش یابد.
طبیعی  منابع  انجام شده،  ارزیابی  براساس چندین 
افغانستان تا ۳ هزار میلیارد دالر برآورد شده است.

تا کنون چندین شرکت خارجی و داخلی در معادن 
کرده  سرمایه گذاری  افغانستان  نفت  و  آهن  مس، 

اند.
خارجی  شرکت  نخستین  چین  نفت  ملی  شرکت 
بود که استخراج نفت در افغانستان را آغاز کرد و 
قرار است نخستین پاالیشگاه نفتی افغانستان را تا 

سه سال آینده بسازد.
چین همچنین قرارداد عمده استخراج مس عینک 
اختیار  در  را  دنیا  مس  معادن  بزرگترین  از  یکی 

دارد.

دامن جان آلن...
 تحت رهبری ناتو باقی می ماند. اما او از کمیته نیروهای 
مسلح مجلس سنا خواسته است که ابقای آلن در سمت 
قوماندان ارشد نیروهای متحدین را به تاخیر بیاندازند.

افغانستان را ستایش کرد  پنیتا عملکرد جنرال آلن در 
و گفت که رهبری او در بهبود اوضاع امنیتی در جنگ 

علیه شورشیان طالبان »نقشی تعیین کننده داشته است«. 
آلن  جان  متوجه  اتهاماتی  چه  که  نیست  روشن  هنوز 
است و مقام های مسوول نیز از دادن اطالعات دراین 

باره خودداری کردند.
این مقام وزارت دفاع امریکا گفته است: »هنوز خیلی 
زود است که در این مورد که بازرس کل به چه نتایجی 
دست می یابد، حدس و گمان بزنیم«. او گفت که آلن 

آلن  »جنرال  افزود:  و  می کند  پافشاری  بی گناهی  بر 
دخیل بودن در هرگونه عمل غیرقانونی در این زمینه 

را رد می کند«.
جین کلی که به نوعی با پایگاه نیروهای هوایی امریکا 
از  است،  ارتباط  در  فلوریدا  ایالت  در  واقع  تامپا  در 
سال ها پیش بدین سو دوست خانواده گی پتریوس می 
رسمی  سمت  یک  دارای  امریکا  ارتش  در  اما  باشد، 

نیست.
که  اند  کرده  تامپا خدمت  در  دو  هر  آلن،  و  پتریوس 
پتریوس  می باشد.  متحده  ایاالت  مرکزی  فرماندهی 
پیش از این که فرمانده کل نیروهای امنیتی را در سال 
2010 به عهده بگیرد، ریاست پایگاه نیروهای هوایی را 

در تامپا به عهده داشت.
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اگر بی توجهی به کندز...
مورد  خود،  داشته های  از  و  خودمان  را  قربانیان  »»ما   
تکریم و نوازش قرار می دهیم و به آنان نیز، هیچ گاهی 
نیز نگفته ایم که این تکریم و نوازش از جانب ماست، 

بلکه گفته ایم، از سوی رییس جمهور است.«
مرکز  به  را  قربانیان  فهرست های  که  آن  با  ما  افزود  او 
فرستادیم، ولی هیچ گونه توجهی به آن نشده است و در 
صورتی که این بی توجهی ادامه پیدا کند، حاضر است از 

سمتش کنار برود.

نیز ضمن  بستگان قربانیان حادثه های خون بار در کندز 
این که از کمک های والی کندز یاد می کنند، از بی توجهی 
حکومت مرکزی در راه به دست آوردن اکرامیه های شان 

شکایت دارند.
محمد ولی، یکی از پدرانی که در رویداد خونبار یک و 
نیم سال پیش در ورزشگاه کندز پسرش را از دست داده 
است، می گوید که از یک سال به این سو، نامش را در 
فهرست وارثان قربانیان به مرکز فرستاده است، ولی تا 

هنوز هیچ کمکی دست گیرش نشده است.
نماینده گان شورای والیتی، نهادهای مدنی و متنفذانی که 

در این نشست حضور داشتند، همگان حرف های والی 
کندز را تأیید کردند.

این  در  والیتی  شورای  نمایندة  حسین خیل،  عبدالقدیر 
مورد گفت که باید توجه به والیت کندز بیش تر شود.

در  می گوید  کندز  والی  که  »این  گفت:  حسین خیل 
کنار  وظیفه اش  از  کندز،  والیت  به  بی توجهی  صورت 
مرکزی  سران  کافی،  قدر  به  که  می دهد  نشان  می رود، 
ایشان  حکومت داری  و  هستند   بی توجه  والیت  این  به 

خوب است.«
عبدالخالق فراهی، رییس ادارة مستقل ارگان های محلی، 

ضمن پذیرفتن انتقاد والی کندز، گفت که فرایند تکریم 
ترتیب  و  تهیه  شامل  خونبار،  رویدادهای  قربانیان 
به  این  از  پس  و  است  مستند  و  دقیق  فهرست های 

قربانیان کندز نیز توجه خواهد شد.
را  والیت  این  که  این  از  کندز  والی  نیز،  این  از  پیش 
تاجیکستان است- و وزارت  با  - در حالی که هم مرز 
سرحدات، اقوام و قبایل در شمار والیت های سرحدی 
و  بود  کرده  ابراز  را  انتقادهایی  نمی آورد،  شمارش  به 

خواهان امتیاز سرحدی بودن این والیت شده بود.

در مذاکرات صلح پیرو...
 

که تحت ریاست مال عمر، رهبر طالبان است، تصمیم بگیرد 
تا مذاکراتی را با امریکا انجام بدهد، ما نیز از این مذاکرات 

استقبال می کنیم.
امریکا شبکه حقانی را در ماه سپتامبر سال جاری به عنوان 
فرماندهان  که  اقدامی  کرد؛  اعالم  تروریستی  سازمان  یک 

این شبکه آن را ضربه یی برای عدم موفقیت تالش ها برای 
دستیابی به صلح در افغانستان از سوی واشنگتن می دانند.

برای  امنیتی  چالش های  بزرگترین  از  یکی  حقانی  شبکه 
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا محسوب می شود چرا 
افغانستان پیش از خروج  که وی به دنبال ایجاد ثبات در 

نیروهای امریکایی در پایان سال 2014 میالدی است.
گروه  این  افزود:  ادامه  در  حقانی  شبکه  فرمانده  این 

شبه نظامی از انتخاب مجدد اوباما به عنوان رییس جمهوری 
امریکا خرسند است، اما افزایش حمالت علیه ما تنها باعث 
از  خروج  از  پیش  بیشتری  امریکایی   نیروهای  می شود 

افغانستان کشته شوند.
انسانی،  و  مالی  لحاظ  از  نیز  هم اکنون  امریکایی  نیروهای 

خسارات جبران ناپذیری در افغانستان دیده اند.
طالبان نیز در ماه مارچ سال جاری میالدی اعالم کرد که 

مذاکرات صلح با امریکا را به حالت تعلیق درآورده است.
مذاکرات  درخصوص  که  افغان  ارشد  مقام های  از  یکی 
کرد  اعالم  گذشته  هفته  نیز  است  مطلع  طالبان  با  سازش 
دولت کابل در مذاکرات مستقیم با طالبان ناکام مانده و تا 
پیش از سال 2014 به پیشرفت قابل مالحظه یی دست پیدا 

نخواهد کرد.



در  پامیر   ۳0۳ زون  فرمانده  بابه جان،  جنرال 
جنرال  به جای  را  اندرابی  خلیل  جنرال  مراسمی 

سمیع اهلل قطره، توظیف کرد.
جنرال قطره، به پست رییس مبارزه با مواد مخدر 
داخله  وزارت  به  مربوط  بستی  که  کابل  والیت 

است، گماشته شده است.
از  شماری  اندرابی،  جنرال  معرفی  مراسم  در 
متنفذان مردمی، آقای قطره را فردی »باناموس و 
کارا« عنوان کردند و از فرمانده جدید، خواستار 

ادامة راه او در این والیت شدند.

با  میرعلم،  جنرال  مخالفت های  آگاهان،  باور  به 
در  نفر  دوازده  شدن  کشته  از  پس  قطره،  جنرال 

کنم، باعث تبدیلی او شده است.
ادعای  پی  در  را  میرعلم  جنرال  قطره،  جنرال 
در  دست داشتن  به  متهم  کنم،  قربانیان  بسته گان 
کشتار 12 نفر در کنم کرد و دستور جلب وی را 
نیز صادر کرده بود که واکنش هزاران نفر را در 

این والیت برانگیخته بود.

اخیراً کسی و شیادی 
اکونت فیس بوک  از 
من  به نشانی شماری 
های  شخصیت  از 
مذهبی  و  سیاسی 
سخنان  کشور، 
و  نوشته  ناروای  

زمانی  ناگوار  حادثة  این  البته  است.  فرستاده 
من   و  بود  من هک شده  اکونت  که  داد  رخ 

نمی توانستم که داخل اکونت خود شوم.
اما  نگرفتم.  جدی  را  مساله  این  که  دریغ  با 
نمی دانستم که کسی یا کسانی به اکونت من  
اندازی  توطئه  با راه  پیدا کرده  و  دسترسی 
سوءتفاهم   از  بزرگی  شگاف  توانند  می  یی 
را  در میان من و دیگران ایجاد کنند. من از 
این ناحیه نا راحت هستم که چنین پیام هایي 
از نشانی من صادر شده  که نه تنها رنجش 

شماری از دوستان را سبب شده؛ بلکه خشم 
آن ها را نیز برانگیخته است.  کسی که چنین 
تفنگش را  ، در حقیقت  انجام داده  کاری را 
دیگران  سوی   به  و  گذاشته  من  شانة  روی 
نشانه رفته است. او با این کار نه تنها مخالفان 
خود را اهانت کرده ؛ بلکه مرا قربانی  چنین 
سرزمین  در  است.  نیزساخته  بزرگ   توطئه 
فرا  را  جامعه  هستی  تمام  اعتماد  بحران  که 
گرفته من نمی دانم که دوستان چقدر به من 
بود  من  دین  این  ولی  کنند؛  باور  توانند  می 
بنویسم و در  بوده  آن گونه که  را  تا رویداد 

یک  جمه خالصه سازم که 
کرده  توطئه  که  آن  دوستان 
دستان سیاهی در پشت پرده 
است و مرا ناجوان مردانه در 

برابر شما قرار داده است. 
آگاهی  و  شعور  تمام  با  من 
می خواهم به تمام دوستان و 
خواننده گان ارجمند روزنامة ماندگار بگویم 
که  این پیام ها را دیگری  از نام من؛  پس از 
هک کردن اکونت من فرستاده است. تاسف 
من در این است که فیس بوک من به چنین 
این  از  خود  من  و  است  شده  بدل  افزاری 

ناحیه شدیداً رنج می برم!
بریده باد دستان همهء توطئه گرانی که پیوسته 
بریده  سرزمین  این  در  را  اعتماد  رشته های 

است.
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موسی رادمنش:

ورود به سینما بدون آگاهي 
به پیکر سینما آسیب 

می رساند

فرمانده پولیس کندز تبدیل شد

نستوه نادری:

برای من توطئه ساخته اند

ارزیابی  برای  آلمان  دفاع  وزیر  دیمیزیر،  توماس 
هواپیمای  یک  با  نزدیک،  از  امنیتی  وضعیت 
برای  اما  کرد،  افغانستان سفر  به شمال  غیرنظامی 
سفر به کابل دوباره از یک هواپیمای نظامی استفاده 

کرد.
می خواست  آلمان  دفاع  وزیر  دیمیزیر،  توماس 
حرکتی نمادین انجام دهد و در این کار موفق هم 
شد. سفر او با یک هواپیمای غیرنظامی به افغانستان 
رسانه های  گزارش های  و  مقاله ها  همه  سرخط 
گروهی در آلمان است. شبکه تلویزیونی »زید دی 
اف« در آلمان روز سه شنبه با وزیر دفاع این کشور 
مصاحبه یی  افغانستان  آینده  و  وضعیت  مورد  در 

داشت.
آقای وزیر، شما این بار با یک هواپیمای نظامی 
به  است،  مصون  راکتی  حمله  مقابل  در  که 
نمادین  حرکت  این  با  نکردید.  سفر  افغانستان 

چه چیزی را می خواستید ثابت کنید؟
وضعیت  که  دهم  نشان  می خواستم  من  دیمیزیر: 
امنیتی به تدریج پیشرفت می کند و این که ما کامال 
به پایگاه نظامی در ترمز )ازبکستان( وابسته نیستیم. 
دیگر این که من می خواستم نخستین کسی باشم 

که این کار را انجام می دهد.
اما شما پس از آن پروازتان را به کابل در یک 
حاال  همین  شما  دادید.  ادامه  نظامی  هواپیمای 
در  را  امنیتی  وضعیت  می خواهید  که  گفتید 
افغانستان از نزدیک ارزیابی کنید، اکنون نظرتان 

در این مورد چیست؟
افغانستان  به  سفر  از  من  اصلی  هدف  دیمیزیر: 
بود.  افغان  مقام های  از  زیادی  شمار  با  گفت وگو 
دیروز من به این کار آغاز کردم و امروز به آن ادامه 
می دهم. ما شاهد این هستیم که مسوولیت امنیتی به 
تدریج به عهده افغان ها گذاشته می شود. ۸0 درصد 

را  شمال  در  امنیتی  نیروهای 
و  می دهند  تشکیل  افغان ها 
تنها 20 درصد دیگر نیروهای 
شمار  می باشند.  آیساف 
در  )افغان(  امنیتی  نیروهای 
ترک  را  آنجا  ما  که  مناطقی 
آباد،  فیض  در  یعنی  گفته ایم، 
واقع در شمال شرق افغانستان 
و یا در والیت فاریاب، واقع 
در شمال غرب این کشور به 
از زمان حضور  بیشتر  مراتب 
وضعیت  است.  آنجا  در  ما 
متزلزل  مجموع  در  امنیتی 
است، اما همزمان دارای ثبات 
به  امنیتی  حوادث  و  می باشد 
تدریج کاهش می یابند. ما هنوز دو سال دیگر هم 
وقت داریم. ما نمی گوییم که همه چیز گل و گلزار 
است. اما پیشرفت هایی هم وجود دارد که من بر 

آنها تاکید می کنم.
افغانستان  از  دور  کشورهای  در  که  مردمی 
برداشت  امنیتی  وضعیت  از  می کنند،  زنده گی 
ارقامی  به  آن ها  تصور  شاید  دارند.  دیگری 
دیگر  از گزارش های  ما  باشد که  داشته  ارتباط 
دریافت  محل  در  مان  خبرنگاران  همچنین  و 
بریتانیایی  سرباز  یک  شنبه  یک  روز  می کنیم. 
در افغانستان جان باخت و به این ترتیب شمار 
تن   61 به  روان  سال  در  آیساف  جانی  تلفات 
نیروهای  و  سربازان  حمالت  همچنین  می رسد. 
یافته  افزایش  آیساف  سربازان  بر  افغان  پولیس 
است. با توجه به این گونه آمار به نظر نمی آید 

که روند پیشرفت وضعیت امنیتی مثبت باشد.
مختلف  مناطق  در  امنیتی  وضعیت  دیمیزیر: 
در  امنیتی  اوضاع  است.  متفاوت  بسیار  افغانستان 
شمال این کشور بهتر از دیگر مناطق است که تنها 
نتیجه تالش های ما نیست. ۸0 درصد از حوادث 
امنیتی در 20 درصد مناطق افغانستان رخ می دهد. 
سربازان  سوی  از  داخلی«  »حمله های  مورد  در 
آیساف  سربازان  بر  افغان  پولیس  نیروهای  و 
و  نبودیم  امان  در  آن  از  نیز  ما  که  بگویم  باید 
از  سال  دو  اما  دادیم.  دست  از  را  سربازمان  سه 
چنین  دیگر  که  است  مدتی  می گذرد.  واقعه  این 
وضعیت  اما  است.  نداده  رخ  ما  برای  اتفاق هایی 
در افغانستان یکسان نیست و در شمال هم ما در 
سه والیت مشکل داریم. ما باید تصویری متمایز 
از افغانستان داشته باشیم و تنها این گونه می توانیم 

اندکی به حقیقت نزدیک تر شویم.
را  افغانستان  آلمان  ارتش فدرال  قرار است که 

در پایان سال 2014 ترک بگوید. چه مشکالتی 
بر سر راه روند خروج وجود دارد؟ به طور مثال 
خروج  زمان  در  ارتش  نیروهای  امنیت  تامین 
به نظر می آید که وظیفه بسیار کالن و دشوار 

باشد؟
انتقال نیروها و ماشین  یا  دیمیزیر: بلی، خروج و 
می کنیم،  یاد  آن  از  ما  که  گونه  آن  نظامی،  آالت 
پیشبرد  با  همزمان  ما  است.  پیچیده  روند  یک 
از  حمایت  که  مان  ماموریت  مورد  در  نباید  آن، 
نیروهای افغان می باشد، کوتاهی کنیم. ما باید جان 
سربازان مان را در جریان روند انتقال حفظ کنیم. 
انجام  موفقانه  مان  نیروهای  آباد خروج  فیض  در 
شد. ما در سال آینده نیز مطمینا چندین منطقه را 
تخلیه می کنیم که در این مورد باید هنوز صحبت 
شود. ما سپس توجه مان را به مزار شریف معطوف 
خواهیم کرد. اما باید بگویم که برای مرحله انتقال 
به نیروهای اضافی نیاز داریم که این باعث کاهش 
و  سربازان  انتقال  شود.  می  خروج  روند  سرعت 
ماشین آالت نظامی ما به آلمان امری پیچیده، اما 
امکان پذیر است و ما از مدت زیادی بدین سو در 

این مورد آمادگی می گیریم.

خواهان  افغانستان  ملی  اردوی  وزیر،  آقای 
خواسته  این  به  آیا  است،  آلمانی  سالح های 

جواب مثبت داده می شود؟
دیمیزیر: تجهیزات اردوی ملی افغانستان، هرچند 
که  البته  است.  یافته  بهبود  اما  پایین،  سطحی  در 
هلیکوپتر،  هواپیما،  تقاضای  من  افغان  همتای 
ما  مشکل  دارد.  را  توپخانه  و  سنگین  سالح های 
به استفاده درازمدت از این سالح ها، نگهداری و 
ترمیم آن ها مربوط می شود. این جا )در افغانستان( 
وقتی که )نیروهای افغان( یک وسیله نقلیه نظامی 
وقتی  و  می کنند  استفاده  آن  از  می کنند،  دریافت 
که خراب شد، حیران می مانند که چه کنند. براین 
دوا  را  دردی  مهمات  و  اسلحه  تحویل  اساس 
نمی کند، بلکه باید نگهداری و ترمیم این تجهیزات 
نیز در نظر گرفته شود. چه فایده که انواع گوناگون 
اختیار  در  متفاوت  هواپیماهای  و  نقلیه  وسایل 
نیروهای افغانستان گذاشته شود؟ در این صورت 
هنوز  بود.  خواهد  دشوار  نیز  آن ها  از  نگهداری 
مدت زیادی به طول خواهد انجامید تا اردوی ملی 
افغانستان عملکرد صد درصد داشته باشد. هدف 
امنیت  افغان به هر صورت تامین  اصلی نیروهای 
کشور شان است و آن ها به این منظور به تجهیزات 

نیاز دارند که در اختیار شان نیز گذاشته می شود.
دویچه وله 

جوانان  اتحادیه  بین  جوان«،  سینماگران  »انجمن  تفاهم نامة 
محمدخان  توسط  افغانستان،  سینماگران  اتحادیه  و  افغانستان 
افغانستان و جوانشیر  دانشجو رییس عمومی اتحادیه جوانان 

حیدری رییس اتحادیه سینماگران افغانستان به امضا رسید.
در  جوان  سینماگران  انجمن  رییس  رادمنش  موسی  محمد 
محفل افتتاح این انجمن که در محیط اتحادیه جوانان افغانستان 
برگزاري شده بود گفت که ایجاد این انجمن یک نیاز اساسي 
است و به هدف رشد جوانان و آگاهي دهي به آنان در عرصه 

سینما صورت گرفته است.
از سینماگران مجرب سینمای کشور است  که  رادمنش  آقاي 
نکته که » کسب علم، کمال هنراست« گفت  این  اظهار  با   -
که راهیان جوان که شیفته هنر سینما اند، با شتاب زده گی، نا 
پخته گی و عدم آگاهی از آموزه های سینمایی وارد عرصه سینما 
می شوند و این سبب مي شود که آثار شان با معایب، کاستی ها 
نواقص و باالخر ابتذال و دلسردی همراه شده و به پیکر سینما 
بی  تماشاگرانش  نزد   را  ما  سینمایی  آثار  و  آسیب می رساند 

رنگ جلوه میدهد.
او گفت این انجمن در نظر دارد تا با توجه به اندیشه سالم 
پیشکسوتان سینما و آگاهان در این زمینه، گام های استواري 
را بردارد و جوانان شایق به سینما را هم از دختران و پسران 

جوان، و وارد عرصه آموزش و پرورش گرداند.
او گفت: این حرکت مناسب ترین زمینة شگوفایی استعدادهای 
جوانان پنداشته می شود و گام های استوار در جهت غنامندی 
اقلیم  ارتقای ظرفیت های مستعد در  هنر و فرهنگ سینما و 

سینمای افغانستان به شمار می آید.
در این اجتماع آقای فقیر نبی سینماگر شناخته شده و مطرح، 
ناصر عرب زاده آموزگار رشته سینما، داکتر ما لک فلمساز و 
آموزگار رشته روانی در زمینه پرداخت شخصیت های هنری، 
افغانستان،  اتحادیه جوانان  رییس عمومی  دانشجو  محمد خا 
خدماتی  و  تبلیغاتی  شرکت  مسوول  کرخیل  بابه  روح اله 
پرودکشن  لینز  مسوول  امرخیل  شیرشاه  زی،  احمد  خپلواک 

نیز حضور داشتند.
مجتبی پوپلزی مسوول امور فرهنگی اتحادیه جوانان افغانستان، 
اجندای محفل را مختصرا چنین بیان کرده گفت که طرزالعمل 
کاری انجمن، پالن آموزشی و تدویر کورس ها در موارد فن 
تصویربرداری،  کارگردانی،  فلمنامه،  گی  نویسنده  بازیگری، 
ساختارهای کوتاه ایجاد یک استدیوی نمبر۳ کوچک، تدارک 
امروز  و  دیروز  ژورنالیزم  موضوع  پیرامون  مستند  فلم  تهیه 

است. 
سخن رانان با دیدگاه متفاوت، ایجاد انجمن و فعالیت ثمربخش 
اتحادیه  و  افغانستان  جوانان  اتحادیه  حمایت  قبال  در  آنرا 
شگوفایی  برای  بجا  و  پرشکوه  تجلی  افغانستان  سینماگران 
پربار  و  کشور  سینمای  جوان  راهیان  و  جوان  نسل  استعداد 
آقای  کار  پشت  و  کوشش  دانسته  هنر  و  فرهنگ  گردیدن 

رادمنش و همکارانش را ستودند.
سه  افغانستان  جوانان  اتحادیه  عمومی  رییس  دانشجو  آقای   
سینماگران  انجمن  اختیار  در  اتحادیه  این  مرکز  در  را  اتاق 
جوان قرار داد. درپایان آقای رادمنش با ابراز امتنان از شرکت 

کننده گان گفت: 
انجمن سینماگران جوان به حمایت پیشتر هنر پروران جوانان 
نیازمند است و به تنهایی نمیشود کاری ازپیش برد. او گفت ما 
با جوانان کار می کنم تا در آینده شاهد فرآوردهای بهتر جوانان 

خود در عرصه هنر سینما باشیم.

وزیر دفاع آلمان: 

وضعیت افغانستان باثبات، اما متزلزل است
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غصب  افغانستان  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
زمین توسط زورمندان را از بزرگترین چالش های 
حکومت دانسته و گفته است که نهادهای مسوول 

باید به این معضل رسیده گی کنند.
روز گذشته نشست دو روزه یی زیر نام »کنفرانس 
شهری  مشکالت  رفع  هدف  به  شهرداران«  ملی 
مستقل  ادارة  شهرسازی،  امور  وزارت  سوی  از 
حضور  با  کابل  شهرداری  و  محلی  ارگان های 
معاون دوم رییس جمهور، وزیر شهرسازی، رییس 
ادارة ارگان های محلی و شهرداران سراسر کشور 

در کابل برگزار شد.
رییس جمهور  دوم  معاون  خلیلی  کریم  محمد 
از  را  زورمندان  توسط  زمین  غصب  کرزی، 

بزرگترین مشکالت شهری عنوان کرده و گفت: 
در  سرطانی  غدة  یک  به  زمین  مافیای  »امروزه 

کشور مبدل شده اند.«
در همین حال، وزیر حسن عبداللهی وزیر امور 
شهرسازی، حکومت و جامعة جهانی را متهم به 
بی تفاوتی نسبت به این وزارت کرده و می گوید 
بودجة  درصد  یک  فقط  گذشته  سال  ده  در  که 
کشور به امور شهرسازی اختصاص گرفته است.

وی در ادامه می افزاید که بعد از ده سال انتظار، 
شده  نهایی  کشور  شهرهای  تمام  پالن  ماستر 

است.
نیازهای  او اظهار داشت که برای برطرف کردن 
طرح  شهری،  پالن  ماستر  بر  عالوه  شهروندان، 

برنامه های تخنیکی دیگر نیز نیاز است که با عدم 
اختیارات شهرداران و ازدیاد روز افزون جمعیت، 

وضعیت شهرهای کشور نگران کننده است.
وزیر شهرسازی، نبود قانون شهری را در مواردی 
چون تخلف شهری، ساختن شهرک ها و محدودة 
شهرها از جمله بزرگترین مشکالت این وزارت 
عنوان کرده و از حکومت می خواهد تا با تصویب 
مشکالت  این  کاهش  جهت  در  شهری  قانون 

همکاری کنند.
تنها  نه  را  مسوول  غیر  ارگان های  دخالت  وی 
بهبود وضعیت شهرها نمی داند، بل آن را  باعث 
در جهت افزایش مشکالت شهری مفید می داند.

سازمان  انکشافی  بخش  نمایندة  کارتر  کرستوفر 
از  را  خود  همکاری  افغانستان  در  متحد  ملل 
انکشاف شهرهای کشور اعالم کرده ولی می گوید 
که برای این مشکل باید راه های افغانی پیشکش 

کرد.
از سوی دیگر، عبدالخالق فراهی رییس ارگان های 
یا  کشور  در  که  گفت  نشست  این  در  محلی 
پالن گذاری های شهری انجام نشده و یا هم به 
شکل ناقص انجام شده که این خود دلیل عقب 
در  همسایه  کشورهای  از  حتا  افغانستان  ماندن 

عرصة شهرسازی شده است.
گذشته  سال های  در  اداره  این  که  می افزاید  وی 
هشتصد  طرح ریزی  قبیل  از  زیادی  کارهای 
کیلومتر سرک شهری، اعمار 1۶0۶ پلچک، اعمار 
برای شهرداری های کشور و  چهارده ساختمان 
اعمار پنجاه پارک فرعی شهری انجام داده است.

در این نشست همچنان تفاهم نامه یی میان وزارت 
امور شهرسازی و ادارة ارگان های محل به هدف 

بهبود وضعیت شهری امضا شد.

استاد خلیلی:

مافیای زمین به یک غدة سرطانی 
مبدل شده است

»رسوایی اخالقی«

دامن جان آلن را نیز گرفت

آلن،  جان  جنرال  که  است  گفته  پنتاگون  مقام  یک 
فرمانده امریکایی نیروهای بین المللی در افغانستان در 
ارتباط با جنجالی که دامنگیر دیوید پتریوس، رییس 
پیشین سازمان استخبارات مرکزی امریکا شده، مورد 

تحقیق قرار دارد.
می گذرد،  ازدواجش  از  سال   ۳۷ که  پتریوس  دیوید 
با  عاشقانه اش  رابطه  فاش شدن  پی  در  هفته گذشته 
پاوال برادویل، زنی که زنده گی نامه او را می نویسد، از 

ریاست سازمان سیا کناره گیری کرد.
تحقیق از جنرال جان آلن در این رابطه، نقطة عطف 
دیگر در جنجال رو به گسترشی است که واشنگتن 
را تنها چند روز پس از انتخاب دوباره بارک اوباما، 
نمایندگان  داد.  تکان  متحده  ایاالت  جمهور  رییس 
کانگرس و سنای امریکا اکنون وعده داده اند که در 

مورد این قضیه به طور اساسی تحقیق می کنند.
این مقام پنتاگون به گزارشگران گفت که »اف بی آی« 
یا پولیس فدرال امریکا به ۳0 هزار صفحه نامه نگاری 
میان آلن و جین کلی دست یافته است. این خانم در 
به  از سمتش  پتریوس  باعث کناره گیری  جنجالی که 
عنوان رییس پیشین »سی آی ای« شد، نقشی کلیدی 

دارد.
جین کلی که سال ها است دوست خانواده گی پتریوس 
می باشد، در اوایل سال روان به »اف بی آی« خبر داد 
سوی  از  که  می کند  دریافت  تهدیدآمیز  نامه های  که 
برادویل، معشوقه پتریوس نوشته شده است. پولیس 
فدرال امریکا، ایمیل های رد و بدل شده میان برادویل 
و پتریوس را پیدا کرد و رابطه عاشقانه این دو به این 

ترتیب فاش شد.
مقام ارشد وزارت دفاع ایاالت متحده به شرط فاش 
جان  نامه های  که  گفت  گزارشگران  به  نامش  نشدن 
آلن »به احتمال زیاد« به جنجال پتریوس ارتباط دارد. 
با  آسترالیا  جانب  به  پنیتا  لیون  سفر  مسیر  در  که  او 
شامل  اتهام ها  که  افزود  می کرد،  خبرنگاران صحبت 
کیلی  جین  و  آلن  جان  میان  نامناسب«  »ارتباطات 

می باشد.
لیون پنیتا، وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا در یک بیانیه 
گفت که »اف بی آی« روز یک شنبه )21 عقرب/11 

نوامبر( وزارتش را از این مساله آگاه ساخته است.
پنیتا در ادامه گفت که آلن در کابل به عنوان فرمانده 

ادامه صفحه 6کل نیروهای امنیتی...      
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والی کندز: 
اگر بی توجهی به کندز ادامه 

یابد استعفا می دهم 

که  صورتی  در  می گوید  کندز  والی  جگدلک،  انور  محمد 
بی توجهی ها به کندز ادامه پیدا کند، وی حاضر است از وظیفه اش 

کنار برود.
مستقل  کمیسیون  رییس  مشاهد  احمد  داکتر  با  دیدار  در  او 
رییس  فراهی  عبدالخالق  و  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
از متنفذان  ادارة مستقل ارگان های محلی و در حضور شماری 
به  مرکزی  حکومت  بی توجهی های  برشمردن  با  کندز،  والیت 
والیت کندز، گفت که در صورتی که این بی توجهی ها ادامه پیدا 

کند، وی حاضر است از وظیفه اش کنار برود.
وی گفت: »در نزدیکی عید رمضان، ۳۶ نفر از روزه داران بی گناه 
حملة  هدف  حالی  در  کندز  والیت  دشت ارچی  ولسوالی  در 
برای  هم  یا  و  می فروختند  بوالنی  یا  که  گرفتند  قرار  انتحاری 
و  ما ۳۶ شهید  آن حادثه،  در  بودند.  آمده  به شهر  خرید خرما 
زخمی داشتیم، در نزدیکی عید قربان، نزدیک به شصت نفر در 
در  و زخمی شدند،  انتحاری شهید  در یک حملة  کندز  چوک 
راه پیمایی هایی که در کندز صورت گرفت، ما چندین نفر کشته 
از  با قربانیان شماری  و زخمی داشتیم، در حالی رییس جمهور 
والیت ها در این گونه رویدادها دیدار می کند به آنان تحایف داد 
و مورد اکرام شان قرار می دهد که قربانیان والیت کندز از تکریم 

رسمی دولتی بی بهره هستند.«
ادامه صفحه 6آقای جگدلک گفت:...

                                                     

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 

و نزدیک شدن سال 1۳۹۳ / 2014 
بین المللی  نیروهای  زمان خروج 

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

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

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

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

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