
جامعۀ مدنی از حکومت می خواهد تا برای برگزاری 
انتخاباتی شفاف، از نظام انتخاباتی مختلط کار بگیرد.

گذشته  روز  افغانستان  مدنی  جامعۀ  مجتمع  موسسۀ 
برگزاری  چه گونگی  پیرامون  را  خود  پیشنهادهای 

انتخابات اعالم کرد.
عزیز رفیعی رییس اجراییه یی مجتمع جامعۀ مدنی روز 
گذشته در یک نشست خبری گفت که حکومت باید 
برای برگزاری انتخاباتی شفاف و عادالنه و جلوگیری 

از  گرفتن  کار  جای  به  مردم،  آرای  رفتن  هدر  از 
نظام  از  انتقال«،  قابل  »رأی واحد غیر  انتخاباتی  نظام 

انتخاباتی مختلط کار گیرد.
وی افزود که با نطام انتخاباتی فعلی، احزاب نمی توانند 
نقش مهمی در مجلس نماینده گان داشته باشند که این 
تضعیف نقش احزاب خود به عدم پایداری دموکراسی 
کمک  کشور  در  بی عدالتی  و  بی ثباتی  نتیجه  در  و 

می کند.
او گفت که در این صورت مجلس نماینده گان بدون 
حضور احزاب سیاسی شکل می گیرند که این شکل 
دیدگاه های  که  نماینده گانی  حضور  با  مجلس  گیری 
سیاسی جداگانه دارند، مجلس را در رسیدن به توافق 
بر سر مهمترین برنامه های سیاسی کشور با چالش رو 

به رو می کند.
فعلی  انتخاباتی  نظام  در  که  افزود  همچنان  وی 
مجلس  انتخابات  در  می رود.  هدر  مردم  آرای  بیشتر 
نماینده گان گذشته 68 درصد...         ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رهایی چهار فرمانده ارشد طالبان از زندان های پاکستان

عجیب ترین وزیر طالبان آزاد شد!

مقام های وزارت داخلۀ کشور می گویند که روند ثبت 
زاد و ولد را در کشور شدت می بخشند.

به گفتۀ مسووالن این وزارت، هرچند میزان ثبت زاد و 
ولد و مرگ و میر و سایر تغییرات مربوط به زنده گی در 

کشور افزایش یافته، اما این روند قناعت بخش نیست.
میرعبدالرحمن معقول رییس...           ادامه صفحه 6

شماری از خبرنگاران هرات در مقابل ریاست برق این والیت 
تجمع کرده و خواهان رسیده گی به مشکل بی برقی در هرات 

شدند.
از  بخشی  در  برق  نبود  به علت  که  دارند  ادعا  معترضان  این 
والیت هرات، تقریبًا هفتاد درصد نشرات رسانه ها که به شکل 

مرکزی از هرات به نشر می رسد، قطع شده است.
برق وارداتی از کشور ترکمنستان که حدود پنجاه هزار خانواده 
در هرات از آن مستفید می شوند، از...           ادامه صفحه 6

حکومت افغانستان مرحلۀ چهارم انتقال مسوولیت های 
این مرحله  آینده آغاز می کند. در  تا دو ماه  امنیتی را 
امنیت 12 والیت به نیروهای امنیتی افغانستان واگذار 

می شوند.
انتقال امنیت 87  در مراحل اول، دوم، سوم و چهارم 
نیروهای  امنیتی  پوشش  زیر  افغانستان  نفوس  درصد 

داخلی قرار می گیرد.
در  مانده  باقی  ولسوالی ها  امنیت،  چهارم  مرحلۀ  در 
والیات بدخشان، بادغیس، بغالن، فراه، فاریاب، غزنی، 
میدان  و  کندز، سرپل  هلمند، هرات، جوزجان،  غور، 

وردک به نیروهای افغان سپرده می شوند.
بکواه  بادغیس،  در  غورماچ  و  مرغاب  ولسوالی های 
در فراه، اندر، گیرو، مقر و قره باغ در غزنی، شیندند 
مناطقی  میدان وردک،  در هرات و ولسوالی چک در 

فعالیت  آن ها  در  طالبان  که  هستند 
به  خطرناک  مناطق  جمله  از  و  دارند 

شمار می روند.
بسم اهلل محمدی، وزیر دفاع افغانستان 
خبرنگاران  به  کابل  در  گذشته  روز 
گفت: »ما سه مرحله را موفقانه سپری 
نیروهای  همه  از  که  دارد  جا  کردیم. 
این  دلیری  با  زیرا  کنم  تشکر  افغان 
با  را  مرحله  سه  توانستیم  نیروها 

موفقیت سپری کنیم«.
این  انتقال در  اشرف غنی احمدزی، رییس کمیسیون 
کنفرانس گفت مراحل اول و دوم انتقال امنیت مثبت 
ارزیابی شده اند. او گفت حکومت در نظر دارد تا نقاط 
ضعف و قوت پروسه انتقال را برجسته کند. آقای غنی 

قرار  نیز  افغانستان  پولیس  و  اردو  وظایف  کرد  تاکید 
است بر اساس نیازمندی های امنیتی مشخص شوند.

  تاکید بر حکومتداری خوب
انتقال به مفهوم تغییر و  انتقال گفت  رییس کمیسیون 
تحول بنیادی در عملکرد...              ادامه صفحه 7

وزارت داخله خطاب به مردم:

زاد و ولد و مرگ و میر 
تان را ثبت کنید

اعتراض خبرنگاران 
هرات به بی برقی

مرحلۀ چهارم انتقال مسوولیت ها آغاز می شود

موفقیت این پروسه منوط به حکومت داری خوب است

در نظام انتخاباتِی فعلی 
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صفحه 6

»ترابی از سایر مقام های طالبان فرق داشت؛ دروازۀ دفتر او بر روی همه باز بود و همه می توانستند با او مالقات کنند و شکایت ها و 
عرایض شان را پیش کنند. او آدم عجیبي بود. به گونۀ مثال، در عریضۀ یکی از عارضین نوشته بود: به عرض عارض بعد از پانزده روز 

رسیده گی شود! هنگامی که از او پرسیدند چرا پانزده روز بعد، گفته بود که ]عارض[ ریشش را قیچی کرده، 15 روز بعد وقتی که ریشش 
صحیح شد، به خواستش رسیده گی شود«



با  پاریس  در  نشستی  دسمبر   21 و   20 تاریخ  به 
جبهۀ  نماینده  گان  طالبان،  نماینده گان  شمولیت 
شورای  )طالبان(،  پاکستان  تجاوز  علیه  مقاومت 
کابل  حکومت  نماینده گان  و  صلح  به اصطالح 
قابل  اجتماع  این  در  که  موضوعی  شد.  برگزار 
ـ  فرانسه  که چه گونه  است  این  می باشد،  تعجب 
کشوری که در آن اعالمیۀ حقوق بشر و هم شهری 
بعد از انقالب 1789 صادر شده، و نظام حقوقی 
و ارزش های دموکراتیِک آن سرمشق و منبع الهام 
برای بسیاری از کشورها می باشد ـ به یک گروه 
تروریست و افراطی که تمام ارزش های قبول شده 
و جهان شمول را مردود دانسته و هر روز مرتکب 
اعتبار  می گردد،  تروریستی  هول ناک  جنایات 

سیاسی می بخشد.
در  اخیر  سال  ده  تاریخ  فقط  و  نرویم  اگر  دور 
مجادله  به  مربوط  حقوقی  اصول  تحول  با  رابطه 
علیه تروریسم در سطح بین المللی را مطالعه کنیم، 
در  القاعده  و  طالب  گروه هاي  که  می شود  دیده 
شناخته  تروریست  حیث  به  حقوقی  اسناد  تمام 
شده اند. شاید فرانسوی های مبتکر نشست پاریس، 
چنین فکر کرده باشند که قتل، ترور، اعدام، ذبح 
تیرباران زنان و مردان، قتل های دسته جمعی و  و 
تعقیب سیاست زمین سوخته در افغانستان و دیگر 
تروریسم  تعریف  شامل  سوم،  جهان  کشورهاي 
تلقی  تروریسم  وقتی  اعمال  این  و  نمی گردد 
اروپاییان و جهان اول صورت  می شوند که علیه 

گیرد! 
اصلی  طرف  که  دارد  اطالع  خوب  فرانسه 
دستگاه  و  پاکستان  دولت  افغانستان،  در  ناآرامی 
که  گروهی  با  مذاکره  و  می باشد  آن  استخباراتی 
از خود هویت و موجودیِت مستقل ندارد، بي ثمر 
از  را  پاکستان  جانب  کشور  این  چرا  پس  است. 
امنیت ملل متحد تحت فشار قرار  طریق شورای 
پُرفرازونشیب  تاریخ  طول  در  فرانسه  نمی دهد. 
خود تجارب زیادی کسب کرده است. فرانسویان 
در حالي که به یاد دارند سیاست »اپیزمنت پالیسی 
ـ  هتلری  فاشیسم  مقابل  لین  چمبر  و  دالیدیه  ـ 
با گروه  به مذاکره  را  بود، حاال دیگران  نادرست 
پاکستان  به  وابسته  افراطِی  مذهبی  ـ  فاشیستی 
ـ  طالبان  منطقه یی  ملی  اجندای  می کنند.  تشویق 
آی اس آی ـ پاکستان تا حدی شباهت با فاشیسم 
جانب  از  دیگر،  عقل  خالف  عمل  دارد.  هتلری 
نظرداشت  در  بدون  که  گرفته  صورت  کسانی 
اشتراک کننده گان  سطح  نشست،  هم چو  ماهیت 
از  این نشست، سر را  این نشست و اجندای  در 
پا نشناخته به سویۀ معاون رییس جمهور سابق و 
رییس پارلمان سابق و سران سازمان های سیاسی، 
به این اجتماع بی مفهوم با عجله و طمطراق رفتند 
مقابل هوادارِن  اعتبار سیاسی  از دست دادن  با  و 
خود و ملت، با دست خالی برگشتند. این که آقای 
داکتر عبداهلل از غایت دوراندیشی در این نشست 

شرکت نکرد، قابل تحسین است. 
سیاسی،  مذاکرة  دربارة  موجز  به صورت  ذیل  در 

ضرورت  و  مسلح«  »اپوزیسیون  اصطالح  کاربرد 
بیان  را  مطالبی  دیپلماتیک،  همه جانبۀ  تهاجم 

می دارم. 
1ـ مذاکرة سیاسی: 

است  گفت وشنود  عملیۀ  یک  از  عبارت  مذاکره 
تحقق  برای  مشترک  توافق  به  رسیدن  برای  که 
ضرورت ها و مفکوره ها صورت می گیرد. مذاکره 
برای  متقاعد ساختن یک دیگر  بین طرفین جهت 
با  رابطه  در  زور.  به  توسل  بدون  می باشد  امری 
حل  طرفین،  بین  بحث  هدف  پاریس  نشست 
پرسش  بود.  افغانستان   در  موجود  »منازعه«ي 
اساسی این جا می باشد که در نشست پاریس طرف 
سیاسی  هویت  دارای  کابل،  هیأت  مذاکرة  مقابل 
نشست،  این  اشتراک کننده گان  اما  بود.  نامعلوم 
برخالف  ملی  جبهۀ  و  ملی  ایتالف  به خصوص 
و  تروریست  گروه  خود،  قبلی  اصولِی  مواضع 
دارای  را  پاکستان  استخباراتی  سازمان  به  وابسته 
مذاکره  جانب  حیث  به  مستقل  سیاسی  هویت 

شناختند.
ضد  پالیسی  نمودن  پیاده  غرض  بعضًا  دولت ها 
که  شورشی  گروه  یک  تضعیِف  برای  خشونت 
کاماًل هویت بومی و ملی می داشته باشد، مذاکرات 
سیاسی را به راه می اندازند. هدف از این مذاکرات 
آن است که با اتکا به عناصر معتدِل یک گروه و 
کوشش در جهت جذب عناصر مذبذب، عناصر 
افراطی را منزوی سازند. در رابطه با گروه طالب 
پیش بُرد  غرض  پاکستان  دست  در  وسیله یی  که 
با چنین  ما  اهداف سیاسی منطقه یی آن می باشد، 
یگان  که  نفری  دو  یا  یک  نیستیم.  مواجه  حالتی 
حرکت مذاکره با کابل را شروع نمودند، یا زندانی 
و یا هم نابود شدند. از این رو هر نوع تالش برای 
مصالحه و آشتی زیر نام مذاکره با طالبان، محکوم 
به شکست می باشد. طرف اصلي مذاکره، پاکستان 

و سازمان استخباراتی آن است.
طالبان  ایدیولوژی  از  عبارت  دیگر،  مهم  نکتۀ   
و  طالبی  امارت  از  غیر  به  گروه  این  می باشد. 
تطبیق شریعت مطابق تفسیر انحرافِی خودشان، به 
قانون  میان آوردن  به  نیستند.  قانع  هیچ چیز دیگر 
شهروندان،  اساسی  آزادی های  و  حقوق  اساسی، 
برخورداری از حقوق مساوی زن و مرد در عملیۀ 
سیاسی، انتخابات دوره یی و انتخاب رییس جمهور 
سیاسی  موسسۀ  نفی  با  عمومی،  آرای  طریق  از 
از  همه  و  همه  سیاسی  احزاب  آزادی  امارت، 
شناخت  توقع  می باشد.  مردود  طالب  دیدگاه 
بی جا  توقع  طالبان  از  شیعه  مذهب  به  احترام  و 
می باشد. همۀ سروصداها به شمول تبلیغات رییس 
می باشد.  حقیقت  از  دور  صلح،  شورای  جوان 
به شمول  افغانستان  سیاسیون  از  عده یی  پاکستان 
رییس جمهور را همانند یک عروسک به سازِ خود 
می چرخاند. بدین خاطر در چارچوب ایدیدلوژی 
طالبان، ما win-winnegotiation  نمی توانیم 

داشته باشیم. 
2ـ اپوزیسیون مسلح:

عده  آن  دموکراتیک،  نظام های  چارچوب  در 
کنترول  مخالف  که  سیاسی  گروه های  و  احزاب 
اقتدار  سر  بر  گروه  یا  و  جانب حزب  از  قدرت 
می باشند، اپوزیسیون گفته می شوند. اپوزیسیون بر 
وفق قانون اساسی با مطرح ساختن، تبلیغ و اشاعۀ 
برنامه های خود و انتقاد از عملکرد دولت، خواهان 
جلب توجه رای دهنده گان برای کسب قدرت در 

انتخابات غرض تطبیق برنامۀ خود می باشند.
از مدتی بدین سو حکومت Kletocracy  کرزی 
دهشت  تروریست،  طالبان  اصطالح  عوض  به 
افگنان، باند جنایتکاران و قطاع الطریقان اصطالح 
در  مسلح«  »اپوزیسیون  را  درآوردی جدیدی  من 
رابطه با گروه های خاین ملی و تروریستان به کار 
و مشارکت  با همدستی  اسلحه  به  توسل  می برد. 
بیگانه گان خیانت ملی و جنایت ضد امنیت داخلی 
دولت می باشد. کافی است تا فصل قانون جزا در 
رابطه با جرایم ضد امنیت داخلی را مطالعه کنیم 
و ببینیم که وصف جرمی گروه طالب چیست. تیم 
حاکم حکومت کرزی این اصطالح را برای تزکیه، 
مماثل  و  دادن  قرار  و  طالب  پاک سازی  و  تطهیر 
سیاسی  اپوزیسیون  گروه های  سایر  با  آن  ساختِن 
به کار  فعال اند،  اساسی  قانون  چارچوب  در  که 
می برد. این طرز تعبیر برای آیندة کشور خطرناک 
در  مذهبی  و  قومی  گروه  هر  آینده،  در  می باشد. 
صورت عدم تحقق خواست های شان به قیام مقابل 
دولت برخواهند خواست و با توسل به سالح و 
قیام مسلحانه در کتگوری اپوزیسیون مسلح قرار 

خواهند گرفت. 
به  آینده  که  باشد  فکر  این  در  آقاي کرزی شاید 
من مربوط نیست و بعد از من اگر افغانستان در 
معرض توفان هم قرار گیرد، برایم اهمیتي ندارد. 
از  یکی  در  »اوریا«  آقای  که  است  آن  تعجب 
نشست  روی  بحث  به  که  تلویزیونی  برنامه های 
پاریس اختصاص داشت، با ذوق زده گِی فراوان از 
نشست پاریس صحبت می نمود و اصطالح ساخته 
شده و سِر کاری حکومت کرزی، »کلپتوکراسی« یا 
»اپوزیسیون مسلح« را به کار مي برد. معلوم نیست 
که این طرز بیان، مبین دیدگاه رسمی ایتالف است 

و یا تعبیر شخصی آقای اوریا.
از  دفاع  برای  دیپلماتیک  همه جانبۀ  تهاجم  3ـ 

افغانستان:
در همۀ کشورهای جهان وقتی هستی، موجودیت، 
یک  چهارچوب  در  ملی  منافع  و  ارضی  تمامیت 
واحد سیاسی مورد تهدید قرار می  گیرد، همۀ ملت 
در محور یک برنامۀ ملی به دورِ رهبری خردمند، 
آرمان گرا و ژرف بین جمع می شوند.  دوراندیش، 
چنین  بزرگ،  مسعود  شهادت  از  بعد  متأسفانه 
افزون  کرزی  حامد  ندارد.  وجود  هنوز  لیدری 
حرکات،  از  ندارد،  را  رهبری  توانایی  این که  بر 
لرزش و رعشۀ اعضای بدن وی معلوم می گردد 
که از یک نوع ناراحتي روحي روانی رنج  می برد. 
ناسنجیده و احساساتی،  تلون مزاج، صحبت های 
بی برنامه گی... از عالیم آشکار این حالت می باشد. 
کرزی بیشتر با دید خانواده گی و تباری به پیش برد 
گاهی  می نماید.  فکر  دولت داری  و  دولت  امور 
مربوط  یحیا مذاکرات سیاسی  اهل  مانند خانوادة 
و  شخصی  به صورت  را  کشور  سرنوشت  به 
خصوصی از طریق برادران خود به پیش می برد و 
گاهی هم غرض عوام فریبی، روی صحنه نهادهای 
صلح را ایجاد می کند و در پشت صحنه با عده یی 
را  پنهانی  مذاکرات  خود  قوم پرسِت  مشاورین  از 
و  رییس جمهور  معاونین  که حتا  می دهد  سازمان 

شورای ملی، از آن اطالعی نمی داشته باشند.
از  جدی  به صورت  هیچ گاه  افغانستان  دولت 
مجرای دیپلماتیک موضوع جنگ تجاوزی پاکستان 
علیه افغانستان را مطرح نکرده است. فرصت های 
ارادة سیاسی  ما نسبت عدم موجودیت  خوبی را 
از این  و ضعف دید ملی از دست داده ایم. یکی 
فرصت ها بعد از کشته شدن بن الدن در پاکستان 
بود. افغانستان می توانست با استفاده از هم چو یک 
متحد  ملل  امنیت  شورای  خاص  جلسۀ  فضایی، 
تمام  با  گسترده  تماس  با  و  می شد  خواستار  را 
سازمان های سیاسی جهانی و منطقه یی به شمول 
هیأت هایي  فرستادن  با  اقتصادی،  سازمان های 
متشکل از تمام جناح های سیاسی، خواهان توقف 
حزب  حقانی،  گروه  کویته،  شورای  فعالیت های 
اسالمی حکمتیار و سپردن...       ادامه صفحه 6
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دكتر نوید پارسا

درس عبرتي 

پس از اجتماع پاریس
 

با  مبارزه  برای  پاکستان  که  آن اند  از  حاکی  گزارش ها 
تروریسم، از سوی صندوق حمایتی نیروهای ایتالف، 688 
میلیون دالر کمک نقدي دریافت کرده  است. پاکستان این 
مبلغ را به عنوان هزینۀ حمایت از 150هزار نیروی مستقر 

در نوار مرزی، گرفته است. 
هرچند پاکستان کم وبیش این کمک را  همه ساله دریافت 
مبلغ  این  پرداخت  نفس  مي نماید  مهم  آن چه  اما  می کند، 
است که از سوی جامعۀ جهانی بدون محاسبۀ دقیق صورت 
امر  در  را  پاکستان  کنون  تا  که  عاملي  تنها  زیرا  می گیرد. 
مبارزه با تروریسم علي الظاهر ترغیب کرده، همین دریافت 
پول های بادآوردة جامعۀ جهانی و ایاالت متحده است. این 
پول های  کمک  به  تأسیسش  بدو  از  که  همان طور  کشور 
ایستاده شد و همواره سعی  کمکِی کشورهاي غربي سرپا 
دنیاي  با  را  خود  هم سویِی  کمک ها  این  برابر  در  که  کرد 
با  مبارزه  غایلۀ جهاني  افتادن  به راه  نشان دهد، پس  غرب 
با  را  خود  اتحاد  جهانی،  جامعۀ  فشار  زیر  نیز  تروریسم 
ایاالت متحده اعالم کرد و تا کنون کماکان از این ناحیه پول 

خوبی به جیب می زند.
در  مستند  قراین  و  شواهد  دیگری ست.  چیز  واقعیت  اما 
خط  در  هنوز  پاکستان  که  داده  نشان  گذشته،  سال  یازده 
داشتن  بر  بنا  کشور  این  دارد.  قرار  تروریسم  از  حمایت 
تشکیالت بسیار عجیب وغریب، عماًل از سوی استخبارات 
نظامی و یک نهاد سیاسی که حکومت نامیده می شود، اداره 
می گردد. بنا بر همین شواهد، به تکرار ثابت شده است که 
مالی و تسلیحاتی کرده و  از طالبان حمایت  »آی.اس.آی« 

آنان را به جنگ افغانستان می فرستد. 
اسناد  حتا  انکار،  گرفتن سیاست  پیش  با  پاکستان  آن که  با 
مسأله  اما  می کند؛  تکذیب  را  موضوع  این  بر  مبنی  موثِق 
پنهان نمانده است.  ایاالت متحده و جامعۀ جهانی  از دید 
چنان که سال گذشته، ایاالت متحده در پیوند به کشته شدِن 
اشتباهی سربازان پاکستان در نوار مرزی، به صراحت از این 
حمایت یاد کرد. به همین گونه، در طول یازده سال گذشته 
بسا از کشورهای دخیل در افغانستان، جسته و گریخته به 

حمایِت پاکستان از تروریسم اشاره کرده اند.
رهبر  بن الدن،  اسامه  پناهگاه  این که  از  پس  متحده  ایاالت 
به قتل رسانید،  او را  پاکستان کشف کرد و  القاعده را در 
نقش پاکستان در پشتیباني از تروریسم را به روشني دریافت؛ 
اما روی ملحوظاتی که تا کنون روشن نیست، آن را جدی 
نگرفت و در نتیجه، موقف پاکستان تزلزل چندانی نیافت. 
اما زمانی که مسالۀ منافع پاکستان مطرح شد، روابط ایاالت 
خورد.  به هم  کوتاه  مدت  یک  برای  پاکستان  با  متحده 
کشور  آن  پاکستانی،  افسران  شدن  کشته  پی  در  چنان که 
ایاالت  و  بست  مسیر خودش  از  را  ناتو  اکماالتی  راه های 

متحده هم آن را سرزنش کرد.
پاکستان پس از آن حادثه، دریافت که قطع شدِن کمک ها 
خاطر  همین  به  است.  زیانش  به  متحده  ایاالت  سوی  از 
سیاست دیگری را پیشه کرد که در نتیجه، هم ایاالت متحده 
از  حمایتی اش  برنامه های  به  کشور  آن  هم  و  شد  راضی 
ادامه داد. این سیاست همانا پیش قدمِی  پاکستان  تروریسم 
توجه  تاکنون  که  بود  مذاکره  میز  به  طالبان  کشاندن  برای 
حتا  است.  کرده  جلب  را  جهانی  جامعۀ  و  متحده  ایاالت 
پاکستان  حرکت  این  از  را  رضایتش  نیز  افغانستان  دولت 
نشان داده؛ اما هیچ یک از آن ها به جانب پنهاِن این حرکت 

توجه نکرده است.
به نظر می رسد که بازی ماهرانۀ پاکستان نتیجۀ خوبی داشته 
است و این کشور توانسته مقامات جامعۀ جهانی و ناتو را 
راضی نگهدارد تا کمک هاي این چنینی را هم چنان به دست 
بیاورد. در حالی که در تازه ترین اقدامِ خود، این کشور ترور 
نافرجامی  را علیه رییس امنیت ملی افغانستان برنامه ریزی و 
اجرا کرده که تاهنوز وي در بستر بیماری به سر می برد. ولي 
تروریسم،  با  مبارزه  امر  در  از کشورهای همکار  هیچ  کدام 
به اسناد موجود دقت نکرده و هنوز به حلق پاکستان شکر 

می ریزند.
و  موجب  هیچ  بدون  پاکستان  که  گفت  می توان  بنابراین، 
شایسته گي، از جامعۀ جهانی کمک نقدي دریافت مي دارد؛ 
کمکي که نه تنها در امر مبارزه با تروریسم مصرف نمی شود، 
بلکه گمان می رود که بخشی از این کمک ها در تجهیز و 

تسلیح تروریستان هزینه گردد.

688 میلیون دالر برای 
حمایت از تروریسم؟



به گفته معاون رییس جمهوری ونزویال، چاوز از عوارض عوارض 
بیماری و عمل جراحی رنج می برد. 

رییس  معاون  مادورو،  نیکوالس  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
جزئیات  کوبا  در  تلویزیونی  مصاحبه  یک  در  ونزویال  جمهوری 
عفونت  که  گفت  اما  نکرد  اعالم  را  چاوز  هوگو  بیماری  عوارض 
دستاگه تنفسی باعث ایجاد این عوارض جدید شده و چاوز دست 
کم دو روز است که با مشکالتی روبرو شده است. نیکوالس مادورو 
گفت که وی فرصت صحبت با هوگو چاوز را داشته تا بتواند او را 

در جریان آخرین اطالعات از اوضاع کشور قرار دهد. 
عمل  این  از  پس  روز   19 گفت:  ونزویال  جمهوری  رییس  معاون 
جراحی، اوضاع سالمتی هوگو چاوز رو به وخامت می رود و این امر 
نشان دهنده پیچیده  شدن اوضاع جسمانی رییس جمهوری ونزویال 
است؛ روندی که نشان می دهد این جراحی بدون خطر نبوده است.

نیکوالس مادورو افزود: هوگو چاوز پیام تبریک سال نو خود را به 
ارسال کرد و  این کشور  تمامی خانواده های ونزویالیی در سراسر 
آغوش خود را به گرمی برای تمامی کودکان ونزویالیی که همیشه 
در قبلش هستند، باز کرد. آرزوی او این است که سال 2013 سال 
و  ذهنی چاوز  و  قوی روحی، جسمی  با شرایط  باشد.  ملی  اتحاد 
همچنین با وجود مراقبت های ویژه متخصصان، هوگو چاوز نهایتا 

می تواند این بیماری را شکست دهد.
معاون رییس جمهوری ونزویال که اوایل صبح شنبه به کوبا رسید 

گفت، تصمیم گرفته تا مدت نامحدودی در هاوانا بماند. 
شرایط  درباره  آتی  تحوالت  و  تغییر  که  داد  اطمینان  همچنین  وی 

سالمتی چاوز را به اطالع عموم می رساند. 
هوگو چاوز از ژوئن سال 2011 به بیماری سرطان مبتال شده و تا 

امروز چهار بار تحت عمل جراحی در کوبا قرار گرفته است. 
به گفته مادورو حال عمومی چاوز خوب نیست و او پس از انجام 

عمل جراحی در »وضعیت حساسی« به سر می برد. 
انتخابات  مبارزات  به  هنگام ورود  دارد،  که 58 سال  هوگو چاوز، 
ریاست جمهوری در ماه اکتبر سال جاری اعالم کرد که کامال درمان 
شده اما پس از پیروزی در این انتخابات، بار دیگر به کوبا بازگشت 

و تحت عمل های جراحی جدید قرار گرفت. 
تایید  را  سرطان  به  چاوز  هوگو  ابتالی  ونزویال  دولت  مقام های 
کرده اند اما مشخص نیست که او مبتال به چه نوع سرطانی است و 

اخبار مربوط به وضعیت سالمتی وی متناقض به نظر می رسد. 
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اختالف گل و اردوغان؛

آرامش پیش از توفان
یک نفرشان رییس جمهوری ترکیه است و دیگری 
نخست وزیر. دو طرف یک دعوای سیاسی دیرپا، 

اختالفی در جریان و البته نسبتًا بی سر و صدا.
دعوای  بسیاری،  باور  به  ترکیه،  پایتخت  انقره  در 
اردوغان،  طیب  رجب  و  گل  عبداهلل  میان  سیاسی 
دو شخصیت ارشد سیاسی کشور، تازه شروع شده 

است.
از راه خواهد رسید،  طوفان واقعی در سال 201۴ 
یعنی زمانی که ترکیه رییس جمهوری بعدی اش را 
انتخاب می کند. اردوغان مترصد رسیدن به باالترین 
اعالم  اخیراً  هم  گل  عبداهلل  اما  است.  کشور  مقام 
اردوغان  و  ندارد  کناره گیری  قصد  هنوز  که  کرده 
باید در برنامه ریزی هایش برای آینده، او را هم در 

نظر داشته باشد. 
آنچه اختالف میان دو چهره قدرتمند ترکیه را جالب 
سیاسی  معماران جنبش  آنها  که  است  این  می کند، 
اسالمگرای نوین هستند، و در مبارزه با طبقه حاکم 

کشور همراه هم بوده اند.
از اواخر سال 2002 که حزب عدالت و توسعه در 
ترکیه به قدرت رسید، گل و اردوغان در کنار هم، 
مقابل دخالت نظامیان سکوالر در سیاست ایستادند 
پیروزی  به  متوالی  انتخابات  سه  در  را  حزبشان  و 

رساندند.
را  بود که در سال 2007 عبداهلل گل  اردوغان  این 
به عنوان نامزد حزب، برای ریاست جمهوری معرفی 
کرد و گل هم در سال 2003 به طور داوطلبانه از 
نخست وزیری کناره گرفت تا اردوغان بعد از پایان 
دوره ممنوعیت فعالیت سیاسی اش بتواند این پست 
را در دست بگیرد. پس چه چیزی باعث اختالف 

میان این دو رفیق شده است؟
نقطه عطف در رابطه این دو زمانی بود که عبداهلل 
سمت  این  در  او  رسید.  جمهوری  ریاست  به  گل 
جناح های  مختلف،  طیف های  پذیرای  بود  مجبور 
سیاسی گوناگون و گروه های مذهبی و قومی جامعه 
نگرشی  طرفدار  همچنان  اردوغان  اما  باشد.  ترکیه 
اسالمگرایی،  به  بیشتری  گرایش  که  بود  سیاسی 

ملی گرایی و حتی تمامیت خواهی  داشته باشد.
دامنه اختالفات گل و اردوغان 

بحث میان این دو سیاست مدار عالی رتبه زمانی آغاز 
عبداهلل  ارشد  مشاوران  از  یکی  و  سخنگو  که  شد 
گل به نام احمد سور در مصاحبه یی آشکارا دالیل 
دلخوری رییس جمهوری از دوستان قدیمی اش در 

دولت را برشمرد. 
سور گفت: »در این فرآیند اتفاقاتی افتاده که برای 

رییس جمهوری بسیار ناراحت کننده بوده است.«
اشاره او به تالش های دولت برای از بین بردن بخت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  نامزدی  برای  گل 

سال 201۴ بود.
مواظب  بسیار  جمهوری  »رییس  کرد:  تأکید  سور 
بوده که شائبه از وجود درگیری و اختالف میان او 
و نخست وزیر ایجاد نشود و همچنان به این تالش 
ادامه می دهد. اما بسیاری از شخصیت های برجسته 
حزب اصال اهل مالحظه نیستند و اختالفات را علنا 

مطرح می کنند، که کار خوبی نیست.« 
او خاطرنشان کرد که تصمیم دولت برای جلوگیری 
از نامزدی مجدد گل برای ریاست جمهوری با تالش 
دادگاه قانون اساسی باطل شد و »نظر شخصی من 
اساسی  قانون  دادگاه  تصمیم  معنای  که  است  این 
این بوده است. آقای گل ممکن است دوباره نامزد 

ریاست جمهوری شود. چرا که نه؟« 
یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده، نشان می دهد که 
اکثر طرفداران حزب عدالت و توسعه، عبداهلل گل را 
برای ریاست جمهوری به اردوغان ترجیح می دهند. 
گل در نظرسنجی ها در سطح کل کشور هم برتری 
قابل مالحظه ای نسبت به اردوغان دارد. این نشانه ها 
اهمیت بسیار زیادی دارند، چرا که رییس جمهوری 
خواهد  انتخاب  مردم  مستقیم  رأی  با  ترکیه  بعدی 
شد. در این سیستم هر یک از نامزدها برای پیروزی 
باید در دور اول 50 درصد آرا را بدست آورند، یا 

در دور دوم حائز اکثریت آرا شوند.
اردوغان و دیگر همراهانش در  به همین خاطر هم 

بسیار  سور  اظهارات  از  توسعه  و  عدالت  حزب 
حزب  رهبر  معاون  چلیک،  حسین  شده اند.  آزرده 
حرف  همان  سور  به  پاسخ  در  توسعه،  و  عدالت 
معروف را تکرار کرده که گل با نامزد نشدن برای 
خواهد  انجام  قشنگی«  »حرکت  جمهوری  ریاست 
داد. او اضافه کرد که »میان گل و اردوغان برادری و 
دوستی عمیقی وجود دارد و هیچ پست و مقامی آن 

را به مخاطره نخواهد انداخت.«

   اردوغان به دنبال تحکیم قدرت 
روشن است که اردوغان می خواهد در سال 201۴ 
از  را  سیاسی  نظام  و  برسد  جمهوری  ریاست  به 
پارلمانی به ریاستی تبدیل کند. البته او برای عملی 
کردن این برنامه، در پارلمان کرسی های کافی برای 
دولت  اما  ندارد.  اختیار  در  اساسی  قانون  اصالح 

همچنان به دنبال راهی برای انجام این کار است.
با این حال، چهره اردوغان نزد عموم هر روز بیش 
و  می شود  نزدیک  مدرن  دیکتاتور  یک  به  پیش  از 
شمار مخالفان ریاست جمهوری او و برقراری نظام 
ریاستی در ترکیه بیشتر و بیشتر می شود. عبداهلل گل 
یکی از همین مخالفان است، و هر روز که می گذرد، 

مخالفتش با این طرح را آشکارتر می کند.
سخنرانی  در   )1391 مهر   10( اکتبر  اول  روز  گل 
به  را  اردوغان  دولت  علنا  پارلمان  بازگشایی 
نمونه  چند  به  سخنرانی  این  در  او  کشید.  چالش 
از موضوعات مورد اختالفش با دولت اشاره کرد. 
تصمیم دولت به لغو مصونیت پارلمانی 10 نماینده 
طرفدار کردها، بی میلی دولت به یافتن راهی برای 
مخالف،  حزب  سه  دستگیرشده  نمایندگان  آزادی 
خبرنگاران  باالی  شمار  و  رسانه ها  بر  دولت  فشار 
بهبود  بر  دوباره  تمرکز  به  نیاز  و  شده،  بازداشت 
استانداردهای دموکراتیک از طریق سرعت بخشیدن 
به فرآیند اصالحات مورد نظر اتحادیه اروپا از جمله 
نکات مهم پیام عبداهلل گل به پارلمان بود. اظهارات 
او مورد تأیید نخست وزیر نبود. اردوغان گفت: »ما 

بر سر برخی مسائل نظرات متفاوتی داریم.« 

   احتمال توافق 
آن صحبت  درباره  انقره  در  که  احتماالتی  از  یکی 
نقش  یک  به  گل  عبداهلل  بازگشت  امکان  می شود، 
سیاسی فعال در صورت تمدید نشدن دوره ریاست 

جمهوری اش است.
میان  توافقی  حصول  ممکن،  سناریوهای  از  یکی 
اردوغان و گل مبنی بر ریاست جمهوری اولی، و 
به  نزدیک  منبع  یک  است.  دومی  وزیری  نخست 
رییس جمهوری می گوید: »این موضوع فعال مطرح 
نیست. رییس جمهوری روی کارش متمرکز است. 
او  ریاست جمهوری  دوره  از  دیگر  سال  دو  هنوز 
بیشترین  می کند  تالش  به سختی  او  و  مانده،  باقی 

بازده را در این زمان داشته باشد.«
سناریوی دیگر این است که گل به همراه عده ای از 
هنوز  که  توسعه  و  عدالت  حزب  عضو  نمایندگان 
به او وفادار هستند، حزب سیاسی جدیدی تشکیل 
دهد، و بعد از انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری، 

در انتخابات عمومی سال 2015 شرکت کند. 

   تاریخچه اختالف 
اختالف میان گل و اردوغان در محافل سیاسی ترکیه 
فعالیت های  که  کسانی  نیست.  جدیدی  موضوع 
حزب عدالت و توسعه را از نزدیک دنبال کرده اند، 

شاهد تفاوت دیدگاه های این دو به جهان بوده اند.
در یک تلگرام فاش شده سفارت آمریکا در انقره، 
ذکر  شد،  فرستاده  واشنگتن  به   2005 سال  در  که 
شده که »به نظر می آید گل سعی می کند اردوغان را 
تضعیف کند و کنترلش را در حزب بیشتر کند.« در 
این تلگرام همچنین گفته شده که »گل سعی دارد 
 . بگیرد  چهره یک سیاست مدار معتدل و مدرن را 
به مراتب  جهانی  مسائل  در  او  دیدگاه های  ولی   .  .
ایدئولوژیک تر و ضد غرب تر از اردوغان است.« از 
سوی دیگر، اردوغان چهره رهبری عملگرا را گرفته 

که می تواند شریک خوبی باشد.
اما دیدگاه ها در مورد این دو نفر کامال تغییر کرده 
است. سفیر یک کشور غربی اخیرا ابراز نگرانی کرده 
دولت  متکبرانه  سیاست های  تداوم  در صورت  که 
ترکیه، ممکن است پیشرفت های این کشور در زمینه 
دموکراسی و حقوق بشر بی معنا شود. این سفیر که 
وضعیتی  »در  گفت:  شود،  فاش  نامش  نخواسته 
کارآیی  هیچگونه  تقریبا  دولت  مخالف  احزاب  که 
صریح اللهجه  جمهوری  رییس  یک  وجود  ندارند، 

بسیار ضروری است.« 

   دعوای دو بانوی اول 
مرد  هر  »پشت  معروف،  ضرب المثل  یک  مطابق 
موفق، یک زن ایستاده است.« در مورد اردوغان و 
گل می توان این ضرب المثل را این طور بازنویسی 
زن ها  باال،  رده  سیاسی  دعوای  هر  »پشت  کرد: 
ایستاده اند.« اینکه اختالف میان خیرالنسا گل و امینه 
شوهرانشان  اختالفات  از  قدیمی تر  بسیار  اردوغان 

است، بر کسی پوشیده نیست. 
ظاهراً دعوای همسران یکی از دالیل اصلی اختالف 
اردوغان و گل است. امینه اردوغان از خیرالنسا گل 
رنجیده بود و ماه ها با او حرف نمی زد. او حتی در 
مراسم رسمی که در کاخ ریاست جمهوری برگزار 
می شد، شرکت نمی کرد و دخترش سمیه را همراه 
رجب طیب اردوغان می فرستاد. کار به جایی کشید 
مطبوعاتی  کنفرانس  یک  جریان  در  اردوغان  که 
خانم  و  میان همسرش  اختالف  مجبور شد وجود 

گل را تکذیب کند.

معاون چاوز:
 حال چاوز خوب نیست 

www.mandegardaily.com

دارایی های پسران مبارک 
در سویس بلوکه شد

دولت سویس مبلغ 300 میلیون دالر )227 میلیون یورو( از دارایی های 
پسران رئیس جمهور سابق مصر را در سویس مسدود کرد.

به  متعلق  حساب های  در  مبالغ  این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
دو پسر حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر به نام های »عالء و 

جمال مبارک« است که هم اکنون در مصر زندانی هستند.
از  استفاده  برادر به سوء  این دو  روزنامه »لو متن دیمانش« نوشت، 
موقعیت خود به عنوان فرزندان مبارک در خرید ویال، خودروهای 
لوکس و سهام در شرکت های مهم مصر در زمان حکومت پدرشان 

متهم شده اند.
سویس  کردیت  بانک  در  میالدی   2005 سال  در  مبارک  پسر  دو 
بود که دولت سویس  این همان زمانی  باز کردند و  حساب سپرده 
قوانین مربوط به معامالت بانکی برای صاحبان حساب هایی را که از 

لحاظ سیاسی دچار کشمکش شده بودند، تشدید کرد.
این روزنامه همچنین در ادامه نوشت که دارایی های مرتبط با دولت 
مصر نیز در دفتر بانک فرانسوی بی.ان.پی پاریباس فرانسه واقع در 

سویس مسدود شده است.
نزدیک  افراد  از  تن   1۴ خصوص  در  را  تحقیقاتی  سویس  دولت 
متهم  فساد گسترده  دولتی و  اموال  اختالس  به  که  مبارک  به دولت 

هستند، آغاز کرده است.
اوایل ماه جاری، مقام های دولت سویس از دسترسی همتایان مصری 
به  مبارک  دولت  اختالس  اتهامات  در خصوص  یافته هایی  به  خود 
باز  سر  قاهره،  در  موجود  شرایط  و  اوضاع  درباره  نگرانی ها  دلیل 

زدند. 
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           حامد علمی

اگرچه شورای ننگرهار در اواخر عمرش 
دچار دگرگونی های فراوانی شد و آن چه 
کماکان  می کرد،  ادعا  یادشده  نشریۀ 
نگارنده  که  زمانی  ولی  داشت؛  حقیقت 
ده روز قبل از سقوط جالل آباد به دست 
حاجی  با  و  رفت  شهر  آن  به  طالبان 
عبدالقدیر مصاحبه نمود، رییس شورای 
ننگرهار در پاسخ پرسشی که چرا وضع 
امنیت وخیم شده است، گفت: “جالل آباد 
در بین کابل و پاکستان قرار دارد و هر 
نفع خود  به  را  ما  می خواهند  دو طرف 
استعمال کنند و عالوتًا در این چهار سال 
گذشته ما هر نوع فشار را قبول کرده، ولی 
بی طرفِی خویش را حفظ نمودیم. شما و 
موقعیت  باید  می کنید،  انتقاد  که  کسانی 
که  همین  نمایید.  درک  را  ما  موقِف  و 
از  را  جالل آباد  و  نشدیم  جنگ  داخل 
داشتیم، کالن ترین  نگه  آتش جنگ دور 

موفقیت ماست.” )28(
از  انتقاداتي که ذکر شد، یکی  بر  عالوه 
اتهامات دیگری که بر مسوولین شورای 
جالل آباد در زمان حکمروایی آن ها وارد 
که  بود  فدرالیسم  بحث  همانا  می شد، 
شورای  می خواستند  شرقی  والیت  سه 
ایالت  و  داده  گسترش  را  ننگرهار 
آن ها  و  کنند  تاسیس  را  ننگرهار”  “لوی 
ننگرهار  تاسیس  از  عالوه  می خواستند 
و  بسازند  رایج  را  خویش  پول  کبیر، 
چنان شایع گردیده بود که بانک نوت های 
حاجی  “پیسۀ  آن  به  مردم  که  ننگرهار 
بازار خواهد شد.  وارد  می گفتند،  قدیر” 
اگرچه حاجی قدیر در مصاحبه با نگارنده 
به زودي  اعتراف کرد که  این مطلب  به 
بانک نوت های وی به بازار خواهد آمد و 
قدیر،  حاجی  اصطالح  به  آن  چاپ  کار 
سقوط  تا  اما  )29(؛  است  شده  فاینالیز 
ننگرهار به دست طالبان، بانک نوت ها در 

بازار دیده نشد.
و  ننگرهار  شورای  حد  چه  تا  این که 
طرح  با  کنر  و  لغمان  والیات  مسوولین 
پرسشي  بودند،  موافق  ننگرهار  لوی 
والیتی  شورای  مسوول  ولی  جداست؛ 
مصاحبه یی  در  قبل  مدت ها  کنر  والی  و 
مخالف  نظر  این  با  “من  بود:  گفته 
پایین  سطح  در  افغانستان  مردم  استم. 
فکری قرار دارند و آمادة پذیرفتن چنان 
این مساله خطر تجزیۀ  و  نیستند  نظامی 
به خاطر  می بخشد.  شدت  را  افغانستان 
رد همین اتهامات، امسال جشن پیروزی 
ثور  هشتم  روز  در  را  اسالمی  حکومت 
این همان روزی است  و  برگزار کردیم 
که در کابل نیز تجلیل شده بود. در حالی 
سالگرد  قبل  روز  سه  جالل آباد  در  که 
کردند.  تجلیل  را  مجاهدین  پیروزی 
ثور،  هشتم  روز  در  تجلیل  از  ما  هدف 
این بود که نشان دهیم که جزِو حکومت 
ننگرهار  شورای  با  ما  هستیم.  مرکزی 
ما در  داریم، ولی روابط  روابط اخالقی 
سطحی نیست که وحدت ملی افغانستان 
فکر  به  که  کسانی  برساند.  صدمه  را 
کبیر  ترکستان  یا  ننگرهار  لوی  ساختن 
واحد  کشور  به  استند،  هزاره جات  یا  و 
حرف ها  این  و  می کنند  جفا  افغانستان 
نموده  فراهم  را  افغانستان  تجزیۀ  امکان 

است.” )30(
پرخم وپیچ  مسیر  در  ننگرهار  شورای 
حوادث افغانستان ظهور نمود، درخشید، 
ستارة  گردید.  خاموش  و  شد  مکدر 

گذاشت  نزول  به  رو  زمانی  بخت شورا 
از  سپتمبر  دهم  در  طالبان  نیروهای  که 
والیت  این  به  حصارک  ولسوالی  راه 
یک  با  قدیر  حاجی  نمودند.  حمله 
نیاورد و  درگیری مختصر تاب مقاومت 
راهی پاکستان شد. حاجی قدیر در یک 
اظهار کرد که “خواهان ویرانی  مصاحبه 
کارهای  نمی خواهم  و  نیستم  جالل آباد 
سال  چهار  ظرف  در  که  را  عمرانی یي 
خویش  به دست  داده ام،  انجام  گذشته 
شورای  ریاست  از  بنابران  کنم.  ویران 

جالل آباد استعفا نمودم.” )31(
“ما  گفت:  دیگری  مصاحبۀ  در  او 
را  جالل آباد  توانستیم  سال  چهار  در 
بی طرف نگه داریم؛ الکن در این اواخر 
دیگر،  طرف  و  بود  دولت  طرف،  یک 
طالبان. نخواستیم بین این دو قوت مردم 

جالل آباد تلف شوند.” )32(
قدیر  حاجی  غیاب  در  ننگرهار  شورای 
به  محمود  انجنیر  و  داد  جلسه  تشکیل 
و  گردید  انتخاب  شورا  رییس  حیث 
محافظین  و  شورا  رهبران  از  هیاتی  با 

مسلح شان راهی تورخم شدند تا با طالبان 
ننگرهار  شورای  رهبران  نمایند.  مذاکره 
حاجی  کمین  به  تورخم  نزدیکی  در 
منجی خان برادر شمالی خان گیر افتادند و 
سه نفر از فرماندهان مشهورشان به شمول 
انجنیر محمود، حاجی سازنور، نادر عرب 
همراهان شان  از  تن  شصت  حدود  و 
تیرباران گردیدند و وحشت ناک تر این که 
افراد حاجی منجی باالی نادر عرب نفت 
ریخته و او را زنده آتش زدند و از این 
صحنۀ هولناک فلم ویدیویی ترتیب داده 

و آن را تکثیر کردند. 
حزب  قوماندان  مجاهد،  فضل الحق 
رهبران  کاروان  جزِو  افغانستان،  اسالمی 
به  این حادثه جان  از  بود، ولی  ننگرهار 

سالمت برد؛ زیرا نظر به ادعای او زمانی 
شمالی خان صادر  حاجی  قتل  فرمان  که 
می شد، وی مخالفت کرده بود. فضل الحق 
مجاهد جریان کشته شدِن فرماندهان را 
با چشم سر دیده و می گوید: »ما رهسپار 
با هیات طالبان مذاکره  تا  تورخم بودیم 
نماییم. در نزدیکی دکه از طرف افرادی 
داده  توقف  بودند،  گرفته  کمین  که 
سازنور  و  محمود  انجنیر  به  من  شدیم. 
از موتر  گفتم که توقف کنید و خود را 
فیرها  نپذیرفتند.  آن ها  بیاندازید.  زیر  به 
صورت گرفت و موترهای ما توقف داده 
شدیم.  پایین  موترها  از  یک  یک  و  شد 
افراد  آن ها  که  بردیم  پی  زودی  به  ما 
را  همه  آن ها  استند.  منجی خان  حاجی 
و  نمودند  ایستاده  طوالنی  قطار  یک  در 
شمالی خان  قتل  در  تو  که  گفتند  من  به 
سهم نداشتی، پس از آن ها جدا شو. من 
که  گفتم  آن ها  به  و  شدم  جدا  آن ها  از 
بی گناه  آن  ها  زیرا  نکشید،  را  محافظین 
محافظین  به  و  پذیرفتند  آن ها  استند. 
دستور دادند تا به موترهای شان برگردند. 

موترهای شان  به  محافظین  که  زمانی 
حاجی  مسلح  افراد  از  یکی  برگشتند، 
منجی خان به ما گفت که “برادر من نیز 
او  آیا  بود،  شمالی خان  محافظین  جزِو 
را  محافظین  همه  این ها  که  داشت  گناه 
کشتند؟” او با این حرف، امر فیر را داد و 
چند لحظه نگذشت که رهبران ننگرهار و 

محافظین شان کشته شدند.« )33(
افغانستان،  جهاد  فرزندان  بهترین  بلی؛ 
که  کسانی  و  قوماندانان  شجاع ترین 
چهارده سال علیه حکومت دست نشانده 
قربانی  جنگیدند،  شوروی  نیروهای  و 
با کشته  و  انتقام جویانه شدند  یک عمل 
شدِن آن ها، بساط شورای ننگرهار جمع 

شد.

  فرانک فراهانی جم 
به گفتۀ محققان، تأثیر این فناوری بر افکارمان به اندازه یی است که حتا ممکن است گاهی 

دچار توهم شویم و احساس کنیم صدای زنگ گوشی موبایل مان را می شنویم. 
در واقع این فناوری که به همراه همیشه گِی انسان های امروزی تبدیل شده، روابط میان 

افراد را تسهیل کرده و موجب کاهش روابط اجتماعی آن ها در دنیای واقعی شده است. 
این در حالی است که در گذشته نبود امکانات ارتباطی، بهانۀ خوبی برای رفت وآمدهای 
خانواده گی و دوستانه بود، ولی در سایه فناوری های جدید این سنت های دیرینه رفته رفته 

کم رنگ تر شده است. 
در همین حال، بررسی های اجتماعی نشان داده است ارتباط چهره به چهره یا به عبارتی 
ارتباطات  با  مقایسه  در  بیش تری  تاثیرگذاری  از  سنتی،  شکل  به  اجتماعی  روابط  همان 

مجازی برخوردار است. 
از این رو، کودکان و نوجوانان امروز که به نوعی به ارتباطات آنالین وابسته شده اند، در 

آینده با مشکالت اجتماعی مواجه خواهند شد. 
در حقیقت می توان گفت نسل جدید رسانه های ارتباطی اجتماعی، به نوعی ضد اجتماعی 

تلقی می شوند. 
تصور کنید خانوادة شما لحظاتی را کنار هم سپری کنند یا تصمیم گرفته اید آخر هفته برای 
صرف غذای شب و چندساعتی دور هم بودن، به یک رستورانت بروید. در حالی که در 
رستوران منتظر آماده شدن غذا نشسته اید، کمی به اطراف خود نگاه کنید؛ متوجه می شوید 
به جای این که افراد با یک دیگر در حال گفت وگو باشند، هر کدام گوشی موبایل شان را 
در دست گرفته اند و مشغول صحبت، ارسال پیام کوتاه یا خواندن پیام های کوتاه دریافتی 
و یا در صورت دسترسی به انترنت، در حال بررسی نامه های صندوق پست الکترونیک 

خود هستند. 
در واقع این افراد به جای این که با افرادی که کنار آن ها حضور دارند صحبت کنند، ترجیح 
می دهند با فردی که از راه دور با او در ارتباط هستند، در گفت وگو باشند و آن به این 

معناست که دوستان مجازی ما، مهم تر از دوستان واقعی مان است. 
  دنیای بدون مرز از جنس مجازی 

برترین  از  یکی  عنوان  به  انترنت  اخیر،  سال های  در  فناوری  و  علم  همه جانبۀ  توسعۀ  با 
داشته  انسان ها  زنده گی  روند  بر  چشم گیری  تاثیر  است  توانسته  دنیا،  روز  فناوری های 

باشد. 
اگرچه ممکن است انترنت هم چنان برای بسیاری از افراد، ابزاری جانبی باشد، اما بررسی ها 
حاکی از آن است که این روزها مردم بیش از پیش به انترنت وابسته شده اند. بسیاری از 
کاربران بر این باور اند که انترنت نقش مهمی در تصمیم گیری های آن ها برای حوادث و 

رویدادهای آینده دارد. 
خرید موتر، انتخاب مکتب مناسب برای فرزندان، معامالت اقتصادی و شرکت در دوره های 
از  آن ها  دربارة  تصمیم گیری  برای  افراد  که  است  مهمی  موضوعات  از  مجازی  آموزشی 

انترنت کمک می گیرند. 
عالوه بر این، نشستن در مقابل کمپیوتر و کار با انترنت، به بخش مهمی از زنده گی افراد 
بدل شده است. اغلب افراد و به ویژه گروه های سنی جوان و نوجوان، عالقه مند هستند 
ارتباطات اجتماعی خود را در دنیای مجازی توسعه دهند و هم چنین ترجیح می دهند عضو 

یک گروه یا اجتماع آنالین باشند. 
اگرچه فناوری های امروزی از بسیاری جهات موجب بهبود کیفی وضعیت زنده گی ما شده 
اند، اما این تنها یک بُعد قضیه است. به کمک این ابزارها می توانید زنده گی تان را به روشی 
اداره کنید که کم تر مجبور باشید برای انجام کارهای روزمره یا حتا تفریح و سرگرمی، از 

خانه خارج شوید. 
الکترونیک  پست  به سرویس  می دهید. سری  انجام  انترنت  طریق  از  را  کارهای تان  همۀ 
می زنید. نامه هایی که به صندوق پست الکترونیکی شخصی تان ارسال شده، می خوانید و در 

صورت نیاز به آن ها پاسخ می دهید. 
اگر بخواهید به سفر بروید، به راحتی تکت هواپیما و هوتلی که قصد اقامت در آن جا را 
دارید، رزرو می کنید. سری به سرویس اطالع رسانی وضعیت آب وهوا می زنید تا بر اساس 
پیش بینی سازمان هواشناسی، هر آن چه را در این سفر به آن نیاز دارید، به همراه خود ببرید. 

قبوض تلیفون، آب و برق و... را هم از طریق انترنت پرداخت می کنید. 
از آخرین رویدادهای جهان هم، از طریق این دنیای بدون مرز مجازی آگاه می شوید. همۀ 
این ها نشان می دهد بدون این که به تاثیر فناوری های مدرن و امروزی در زنده گی روزمره 
توجه کرده باشید، مسوولیت انجام بسیاری از کارها و امورتان را به فناوری واگذار کرده 

اید. 
درست است که فناوری های ارتباطی در حال تغییر زنده گی ما هستند، اما همۀ این تغییرات 
ناشی از انتخاب ها و تصمیم گیری هایی است که خودمان مسوول آن هستیم. در واقع، ما 
ایجاد می کنیم که می توانند  ابزارهای جدید  فناوری ها و  برای ورود  را  خودمان زمینه یی 
روش ما در خرید، سفر، آموزش، برقراری ارتباط با دیگران و در نهایت سبک زنده گی مان 

را تحت تاثیر قرار دهند. 
به نظر شما، نفوذ فناوری در ابعاد زنده گی انسان ها تا کجا پیش خواهد رفت و حضور 

اجتناب ناپذیر آن در زنده گی، چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟
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در مسـیر پیروزی

زنده گی بدون موبایل و انترنت، 
هرگز!



-1925( لندر  مکس 
بازیگر،   /  )1883
فیلم نامه نویس  کارگردان، 
معروف  تهیه کنندة  و 
سینمای فرانسه در دوران 

صامت. 
افسرده گِی  دچار  لندر 
مزمن و بیماري های دیگر 
مشاهدة  از  پس  او  بود. 
ترس و وحشت در دوران 
جنگ اول جهانی در خط 
پیش  از  بیش  نبرد،  مقدم 

در افسرده گی غرق شد.
 18 که  پیترز  ژان  هلن  با  لندر سال 1923  مکس 
سال داشت، ازدواج کرد. این دو یک بار در سال 
موفق  که  کردند  به خودکشی  اقدام  هم  با   192۴
نشدند؛ اما دفعۀ دوم در سال 1925 موفق شدند. 
او در زمان مرگ ۴1 ساله بود. لندر با اینکه شهرت 
در  اما  نداشت،  را  کیتن  باستر  و  چاپلین  چارلی 

سینمای کمدی به اندازة آن ها تأثیرگذار بود.
_____________________________

___

 
جیمز ویل )1889-1957( 

خالق  که  بریتانیایی  تحسین شدة  کارگردان   
آثار کالسیک چون »فرانکنشتین« و »عروس 
دچار   1956 سال  در  او  بود.  فرانکنشتین« 
بود.  افسرده  آن  از  پس  و  شد  قلبی  حملۀ 
ویل با غرق کردن خود در استخر خانه اش، 

خودکشی کرد.
سال ها  تا  بود.  ساله   67 مرگ  زمان  در  او 
تصور می شد ویل در اثر یک اتفاق مرده، اما 
نزدیکانش  را  او  خودکشی  یادداشت  بعدها 
و  »خدایان  فیلم   1998 سال  کردند.  منتشر 

زنده گی  اساس  بر  هیوالها« 
مکلن  ایان  و  ساخته  ویل 
برای بازی در نقش او نامزد 

جایزة اسکار شد.
________________
________________

 
دایک  ون  دبلیو.اس. 

 )1889-1943(
یکی  دایک  ون  وودی   
محبوب  کارگردان های  از 

متروگلدوین   کمپانی 
برای  او  بود.  مه یر 
»تَرکه  کارگردانی 
 193۴ سال  در  مرد« 
اسکار  جایزة  نامزد 
شد. از دیگر فیلم های 
»تارزان،  او  معروف 
میمونی«،  مرد 
و  منهتن«  »ملودرام 
فرانسیسکو«  »سان 

هستند. 
از  پس  دایک  ون 
با  »سفر  ساخت 

خودکشی   )19۴2( مارگارت« 
کرد. او در زمان مرگ با سرطان 
و بیماری های قلبی دست وپنجه 
نرم می کرد. ون دایک در زمان 
مطبوعات  بود.  ساله   53 مرگ 
را  او  خودکشی  شیوة  هرگز 

فاش نکردند.
__________________

______________

 
ریچارد کویین )1920-1989( 

به   1950 دهۀ  در  او  بود.  بازیگر  ابتدا  کویین   
بازیگر  نوواک  کیم  با  او  آورد.  روی  فیلم سازی 
فیلم »سرگیجه« دوست صمیمی بود و چند فیلم با 
بازی او ساخت؛ از جمله »ناقوس، کتاب و شمع«، 
»غریبه به هنگام مالقات« و »صاحب خانۀ بدنام«. 

یکی از فیلم های معروفش »وقتی پاریس می سوزد« 
بازی  با  زندا«  »زندان باِن  فیلم کویین  بود. آخرین 
پیتر سلرز در سال 1979 بود. او دچار افسرده گی 
و بیماری های دیگر بود و با شلیک گلوله خود را 

کشت. او هنگام مرگ 68ساله بود.
_____________________________

___
 
 

دونالد کمل )1934-1996( 
او همان کارگردان اسکاتلندی یي است که همراه 
نیکالس روگ، فیلم پیشرو و در عین حال مهجور 
شرکت  با   1970 سال  در  را  »پرفورمنس/اجرا« 

جیمز فاکس و میک جگر ساخت.
جولی  بازی  با  شیطان«  »بذر  کارگردان  کمل، 
ترس ناک  تریلر  یک  چشم«  »سفیدی  و  کریستی 

سال  محصول  متفاوت 
فیلمش  آخرین  بود.   1987
»روی وحشی« بود که بدون 
تلویزیون  راهی  او  اجازة 
می گویند  دوستانش  شد. 
فیلم  همین  مجدد  تدوین 
بدون اجازة او موجب شد 
افسرده شود و در نهایت در 
گلوله  با شلیک  62ساله گی 

خودکشی کند.
__________
__________
__________

__

 
ماریو مونیچلی )1915-2010( 

ماریو، یکی از بزرگ ترین کارگردان های 
هم  بار  دو  که  ایتالیاست  سینمای 
معروف ترین  شد.  اسکار  جایزة  نامزد 
کوچک  بورژوای  »یک  فیلم هایش 

و چند  بزرگ«  »جنگ  و  من«  »دوستان  کوچک«، 
از  یکی  هم چنین  او  هستند.  توتو  بازی  با  فیلم 

چهره های شاخص جشنواره های سینمایی بود. 
طالیی  شیر  جایزة  بزرگ«  »جنگ  با  مونیچلی 
در جشنوارة  هم  بار  سه  و  برد  را  ونیز  جشنوارة 
بهترین  نقره یی  خرس  جایزة  برندة  برلین،  فیلم 
کارگردانی شد. مونیجلی استاد ترکیب طنز با درام 
تلخ بود. مونیچلی هنگام خودکشی، 95 ساله بود. 
او با پریدن از پنجرة اتاق یک بیمارستان خودش 
متوجه  قبلش  روز  چند  تنها  مونیچلی  کشت.  را 

شده بود دچار سرطان پروستات شده است.
_____________________________

___

 
تونی اسکات )1944-2012( 

که  است  اسکات  ریدلی  کوچکتر  برادر  توني 
نبود،  منتقدان  محبوب  چندان  برادرش  برعکس 
اما فیلم هایش اغلب در گیشه موفق بودند. او در 
داشت.  مهارت  خوش ساخت  اکشن های  ساخت 
»روزهای   ،»2 هیلز  بورلی  »پولیس  گان«،  »تاپ 
تندر«، »رمانس واقعی«، »دشمن ملت«، »جاسوس 
او  فیلم های  از  برخی  آتش«  در  »مردی  و  بازی« 
کروز  تام  شدِن  ستاره  در  مهمی  سهم  او  بودند. 

داشت که در »تاپ گان« برای او بازی کرد.
کارگردان  »او  گفت:  اسکات  مرگ  از  پس  کروز 
می ماند.«  باقی  سینما  بر  تأثیرش  که  بود  خالقی 
پرت  با  68ساله گی  سن  در  پیش  چندي  اسکات 
الس آنجلس  در  پُل  یک  باالی  از  خود  کردِن 
فیلم برداری  محل  که  پلی  کرد؛  خودکشی 

»سریع  فیلم های  در  هیجان انگیزی  صحنه های 
»فرشته گان  ثانیه«،   60 در  »سرقت  خشمگین«،  و 
چارلی« و »زنده گی و مرگ در الس آنجلس« بود. 

دلیل خودکشِی اسکات هنوز مشخص نیست.

گرفته شده از سایت برترین ها

سال چهارم y شمارة نه صد وشصت و هشتم y سه شنبه 12 دی/جدی y 1391 01 جنوری 2013

هفت کارگردان سینما که 
خودکشی کردند
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جلوگیری از کشت و...
بازسازی  قسمت  در  و  دهد  قرار  توجه  محراق  در   
والیت،  این  در  انکشافی  پروژه های  راه اندازی  و 

اقدامات جدی نماید.
افغانستان  داخله  وزیر  پتنگ  مجتبی  حال،  همین  در 
آن ها  غور،  والیت  بهتر  امنیت  تأمین  جهت  گفت: 
ازهیچ نوع تالشی دریغ نخواهند ورزید. او تاکید کرد 
نهایت  پولیس  از  متنفذان  و  علما  مردم،  که حمایت 
حمایت  پولیس  از  مردم  زمانی که  تا  و  است  مهم 
نکنند، پولیس به تنهایی نمی تواند وضعیت امنیتی را 

بهبود بخشد.

و  مخابرات  و  مالداری  و  زراعت  وزرای  همچنان 
تکنالوژی معلوماتی هر کدام به ترتیب روی نیازهای 
مردم والیت غور صحبت نموده و وعده سپردند که 
این والیت را از این به بعد در اولویت کاری شان قرار 

خواهند داد.
اما وزیر زراعت تاکید ورزید که سرک و برق از اولین 
نیازهای مردم والیت غور است که باید به آن توجه 
صورت گیرد و از سوی دیگر وعده سپرد تا بر روند 
رشد زراعت و مالداری در این والیت دقت بیشتر به 
خرچ دهد: »اگر برق نباشد، شما صنایع زراعتی تان را 
پیش برده نمی توانید. شما نمی توانید کار سردخانه و 
فابریکه پروسس شیر را با برق جنراتور به پیش ببرید 

و اگر فابریکه جوس ایجاد کنید با کدام انرژی کار آن 
را به پیش می برید، آن قدر قیمت برای تان تمام شود 
که اگر از خارج وارد کنید نسبت به آن ارزان تمام 
نباشد  سرک  اگر  است،  همین  واقعیت  شد.  خواهد 

کارمند زراعت هم به این جا نمی آید.«
همچنان امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی 
معلوماتی گفت: در صورتی که امنیت در سراسر این 
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  شود،  تامین  والیت 
معلوماتی حاضر است تا خدمات مخابراتی را به تمام 
محالت این والیت گسترش دهد. او همچنان روی 

فعال نمودن فایبر نوری در سال آینده تاکید کرد.
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رهایی چهار فرمانده ارشد طالبان از زندان های پاکستان

عجیب ترین وزیر طالبان آزاد شد!

زاد و ولد و مرگ و میر...
از مردم خواسته است   ثبت احوال نفوس وزارت داخله، 
که تاریخ تولد و سایر وقایع مربوط به زنده گی فرزندان شان 

را ثبت کنند.
روند  به  می تواند  کار  این  می گوید:  معقول  آقای 
زنده گی  مختلف  عرصه های  در  و  دولت  پالنگذاری های 

هرفرد کمک کند.
او گفت: »ثبت تولد چندین اهمیت برای دولت و هم برای 
دقیق  ارقام  که  است  این  دولت  برای  دارد.  شخص  خود 
احصاییه ها را به دست می آورد، به طور مثال اگر ما بفهمیم 
که در یک قریه یا ولسوالی ما به چه تعداد کودکان داریم 
برای  ادویه  و  واکسین ها  کودکان  نفوس  همان  تناسب  به 
تعلیمی  در بخش عرضۀ خدمات  یا  و  می گردد  تهیه  شان 
برای شان مکاتب اعمار می گردد. اهمیت این سیستم برای 
خود کودکان این است که سن دقیق آنان معلوم می گردد، 
اول  معلوم شد  تولد یک طفل  ماه و سال  زمانی که روز، 

برای تثبیت هویت شان در دنیا اهمیت می دهد.«
آقای معقول این اظهارات را به روز دوشنبه در یک سمیناری 
بیان داشت که در مورد ثبت وقایع حیاتی از سوی وزارت 
داخلۀ افغانستان و یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل 

متحد برای کودکان در کابل راه اندازی گردیده بود.
به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۴500 مرکز ثبت وقایع 

حیاتی در سراسر افغانستان فعالیت دارند.
رییس ثبت احوال نفوس وزارت داخله همچنان گفت که 
به اساس یک طرح جدید، روند ثبت وقایع حیاتی در سال 

1388 در این کشور آغاز گردید.
تولد  تاریخ  اکنون  هم  داخله،  وزارت  معلومات  اساس  به 
ثبت  به  رسمی  مراجع  در  کودکان  درصد   ۴7 حدود 

می رسند.
سایر  و  تولد  تاریخ  ثبت  فرهنگ  که  می پذیرند  آنان  اما 
تحوالت مربوط به زنده گی در افغانستان هنوز هم ضعیف 

است.
تولد  تاریخ  آن  باشنده های  از  بسیاری  برای  افغانستان  در 

شان معلوم نیست.
گفته شده یکی از دالیل ثبت نکردن تاریخ تولد یا واقعات 
فوتی در افغانستان این است که بیشتر تولدات و یا واقعات 

فوتی به جای شفاخانه ها در خانه ها صورت می گیرند.
از عالمان دین  افغانستان همچنان  مسووالن وزارت داخلۀ 
می خواهند تا آنان را در بخش دادن آگاهی برای مردم در 

رابطه به اهمیت ثبت وقایع حیاتی همکاری کنند.

در نظام انتخاباتی فعلی...
 آرای مردم هدر رفته و 32 درصد آرا بر 68 درصد 

آرای هدر رفته تقدم یافت.
انتخاباتی  نظام  مشکالت  مورد  در  همچنان  رفیعی 
اوراق  باید  انتخاباتی  نظام  این  در  که  گفت  مختلط 
آرا  این  شمارش  و  شود  توزیع  بیشتری  دهی  رأی 
نیز زمان گیر بوده و نیازمند افزایش نیروی بشری در 

کمیسیون انتخابات است.
رأی  مختلط  انتخاباتی  نظام  در  که  داشت  اظهار  او 
نسبی  اکثریت  نظام  مبنای  بر  آزاد  نامزدان  به  دهی 
نامزدان  برای  همچنان  و   )SNTV انتخاباتی  )نظام 
احزاب سیاسی بر مبنای نظام تناسبی )نظام انتخاباتی 

PR(، در نظر گرفته شده است.
جانداد سپین غر رییس اجراییه یی فیفا نیز گفت که در 
پیشنهادات آنان در مجموع 250 حوزه در نظر گرفته 

شده که 137 حوزة انتخاباتی آزاد، 103 حوزة حزبی 
و ده حوزه برای کوچی ها در نظر گرفته شده است.

گفت  نیز  نماینده گان  مجلس  عضو  نادری  زهرا 
بخشی  ازدیاد  قابلیت  مختلط  انتخاباتی  نظام  در  که 

کرسی های سهمیۀ زنان نیز وجود دارد.
نهادهای جامعۀ مدنی پیش از این نیز بارها بر تغییر 

نظام انتخاباتی به نظام مختلط تأکید داشته اند.

          یما

پاکستان روز دوشنبه، ظاهراً در راستای کمک به آغاز 
گفت وگوهای صلح در افغانستان، چهار زندانی عضو 
گروه طالبان از جمله مال نورالدین ترابی وزیر عدلیۀ 

پیشیِن این گروه را از بند آزاد کرد.
شود،  فاش  نامش  نخواست  که  پاکستانی  مقام  یک 
ضمن اعالم خبر آزادی این افراد به خبرگزاری فرانسه 
ترابی  نورالدین  شده گان،  بازداشت  میان  در  که  گفت 
در  آن ها  والی  عبدالباری  و  طالبان  رژیم  عدلیۀ  وزیر 

هلمند، قرار دارند.
دو منبع نزدیک به طالبان در منطقه شمال غرب پاکستان 
اعالم  نفر،  چهار  این  آزادی  خبر  تایید  ضمن  نیز 
طالبان  رهبر  سابق  معاون  برادر،  عبدالغنی  مال  کردند 
و عمده ترین فرمانده بازداشت شدة طالبان، در میان این 

افراد قرار ندارد.
مال برادر در سال 2010 میالدی بازداشت شد و مقامات 
پاکستانی اخیراً اعالم کرده اند که هیچ تصمیمی دربارة 

آزادسازِي وی گرفته نشده است.
بر  نیست.  مساعد  ترابی  سالمتی  وضع  می شود  گفته 
انترنتی سازمان ملل، ترابی که در  پایگاه  اساس اعالم 

سال 2009 میالدی به عنوان فرمانده نظامی طالبان در 
افغانستان منصوب شد، دستیار مال عمر فرمانده طالبان 

بوده است.
مقامات پاکستانی، ماه قبل نیز دست کم 9 مقام طالبان 
در  افراد  این  آزادی  بودند.  کرده  آزاد  را  افغانستاني 
برای  افغانستان  و  پاکستان  مقامات  توافقات  راستای 
کمک به روند صلح میان کابل و گروه طالبان صورت 

مي گیرد.
وحید مژده آگاه سیاسی به روزنامۀ ماندگار گفت که 
پیوسته  طالبان  گروه  به  دوباره  آزادشده  زندانیان  اگر 
باشند، آزدای آن ها هیچ تأثیری در روند صلح و مذاکره 

با مخالفان مسلح نخواهد داشت.

   وزیر عجیب!
دوران  در  او  بود.  طالبان  عدلیۀ  وزیر  ترابی  نورالدین 

جهاد، یکی از پاهایش را از دست داده بود.
وحیده مژده می گوید که اکثر مقام های طالبان، مجاهدان 
سابق بودند و شماری هم اعضای بدن شان را در جهاد 

از دست داده بودند.
که  می کرد  مداخله  کارهایی  در  ترابی  که  می گوید  او 
در چهارراهی  نبود؛ گاهی  او  کار و وظیفۀ  به  مربوط 

به  آراسته  ظاهر  که  را  کسانی  و  می ایستاد  پشتونستان 
و  روز  چند  برای  نداشتند،  طالبان  دیدگاه  از  شریعت 
چند ساعت در خود وزارت عدلیه به زندان می افگند. 
مژده گفت: »ترابی از سایر مقام های طالبان فرق داشت؛ 
دروازة دفتر او بر روی همه باز بود و همه می توانستند 
با او مالقات کنند و شکایت ها و عرایض شان را پیش 
کنند. او آدم عجیبي بود. به گونۀ مثال، در عریضۀ یکی 
از عارضین نوشته بود: به عرض عارض بعد از پانزده 
چرا  پرسیدند  او  از  که  هنگامی  شود!  رسیده گی  روز 
پانزده روز بعد، گفته بود که ]عارض[ ریشش را قیچی 
به  شد،  صحیح  ریشش  که  وقتی  بعد  روز   15 کرده، 

خواستش رسیده گی شود.« 
در  این سو  به  میالدی   2008 سال  از  ترابی  نورالدین 

زندان به سر می برد.
مولوی عبدالباری، فرد دیگری که از زندان آزاد شده، 
یک فرمانده جنگی طالبان بوده است. او نیز در پاکستان 

دستگیر شده بوده است.
تا اکنون نام های دو زندانی دیگر طالبان که از زندان های 

پاکستان آزاد شده اند، فاش نشده است.
وحید مژده در مورد این دو زندانی دیگر ابراز بی خبری 

کرد.

   مال برادر کشته شده است
حکومت افغانستان بارها از مقام های پاکستانی خواسته  
پاکستان  اما  آزاد سازند؛  بند  از  را  برادر  مال  که  است 
نظری  ابراز  او،  آزادی  و  برادر  مال  مورد  در  اکنون  تا 

نکرده اند.
گفت:  برادر  مال  مورد  در  سیاسی  آگاه  مژده  وحید 
گزارش ها می رساند که از شش ماه بدین سو هیچ کسی 

از وضعیت مال برادر آگاهی ندارد.
آقای مژده گفت که ممکن پاکستان مال برادر را کشته 
که  داشت  وجود  گذشته  از  نگرانی  یک  زیرا  باشد؛ 
به خاطر  بخشید  نخواهد  هرگز  را  برادر  مال  پاکستان 
خارج  پاکستان  چنگ  از  را  طالبان  توانست  او  این که 
سازد و آن ها را در پروسۀ قطر و برخی جاهای دیگر 

شریک سازد.
مال  آزادی  که  می گویند  عالی صلح  شورای  مقام های 
با طالبان  برادر می تواند در روند گفت وگوهای صلح 

تأثیر مثبت داشته باشد.
به سر  پاکستان  بند  در  طالب   1000 از  بیش  هم اکنون 
شامل  نیز  مهمی  آدم های  آن ها  میان  در  که  می برند 

هستند. 
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اعتراض خبرنگاران...
 یک هفته بدین سو قطع شده است.

دالور مرادی معاون ریاست برشنا در هرات می گوید 
در  آن ها  و  است  ترکمنستان  از کشور  این مشکل  که 
در  کشور  آن  مقامات  با  مستقیمًا  که  نیستند  سطحی 

زمینه وارد گفت وگو شوند.
به علت  ترکمنستان  از  وارداتی  برق  که  گفته می شود 
شده  قطع  افغانستان  به  کشور،  آن  در  انرژی  کمبود 

است.
آن ها  که  کردند  اعالم  کابل  در  برشنا  مقامات شرکت 

با مقامات  ترکمنستان به تماس شدند و خواهان حل 
این مشکل گردیدند و وعده هایی را در زمینه به دست 

آوردند که تا کنون عملی نشده است.
قرارداد  دارند که  تأکید  خبرنگاران معترض در هرات 
المللی  بین  قرارداد  یک  ترکمنستان،  از  برق  واردات 

است و کشور ترکمنستان باید خسارات وارده از این 
مشکل را جبران کند.

تجمع  که  دارند  تصمیم  هرات  معترض  خبرنگاران 
اعتراضیه شان را در مقابل کنسولگری ترکمنستان در 

هرات ادامه دهند.

درس عبرتي پس از...
می گردید.  افغانستان  حکومت  به  جنایت کاران  این   
حمایت،  منع  با  رابطه  در  فراوانی  حقوقی  اسناد 
تمویل، تجهیز ، تربیه و و در اختیار قرار دادن قلمرو 
خود برای این گروه ها به وسیلۀ شورای امنیت ملل 
متعهد و مکلف  پاکستان  متحد تصویب شده است. 
امنیت  اسناد تصویب شدة شورای  این  به  احترام  به 

سازمان ملل می باشد.
افغانستان،  در  جنگ  تداوم  و  جنگ  اصلی  عامل 
از  مجادله  غرض  می باشد.  آی  اس  آی  و  پاکستان 
که  می کند  ایجاب  حالت  این  با  دیپلماتیک  مجرای 
اخیر  )صحبت های  گردد.  تنظیم  ملی  برنامۀ  یک 
از  باید  مذاکرات  تمام  این که  بر  مبنی  رسول  زلمی 
از  دیگر  یکی  گیرد،  صورت  صلح  شورای  طریق 
برداشت های ساده انگارانه در رابطه با مذاکره با طالبان 
می باشد. و شورای صلح هیچ نوع مشروعیت سیاسی 

مطابق قانون اساسی افغانستان ندارد.( 
برنامۀ ملی باید شامل اقدامات ذیل باشد:

با  کاری یي  ریاست وزیر خارجه، گروه  الف. تحت 
دفاع،  وزارت  داخله،  وزارت  نماینده گان  عضویت 
مداخلۀ  موارد  تمام  و  تشکیل  ملی  امنیت  ریاست 
پاکستان و شمولیت دولت و دستگاه استخباراتی آن 
ثبت  و  دسته بندی  افغانستان،  بر  تحمیلی  جنگ  در 

گردد.
از  اجتماعی  افغانستان،  نجات  ملی  فراخوان  با  ب. 
اپوزیسیون و حکومت برای طرح پالیسی برای نجات 
ملل  خاص  اجالس  تقاضای  شمول  به  افغانستان 
متحد برای طرح شکایت افغانستان، به شورای امنیت 

ارایه شود.
افغانستان، می توان  نجات  برای  پالیسی  در طرح  ج. 
امنیت  شورای  نظر  تحت  بین المللی  کنفرانس  یک 
نظر  در  همسایه  کشورهای  شمول  به  را  متحد  ملل 
گرفت و یا موضوع اتحاد استراتژیک به شکل جدی، 
به حیث یک ضرورت در فضای جدید جیوپولیتیک 

منطقه، مورد غور قرار گیرد.
ملی،  شورای  مجلسین  روسای  از  متشکل  هیأتی  د. 

ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  و  خارجه  وزیر 
از  درصد  ده  از  اضافه  یا  و  درصد  ده  که  گذشته 
نموده  کسب  را  ریاست جمهوری  آرای  مجموع 
و  تجاوز  ختم  و  پاکستان  تجاوز  به خاطر  باشند، 
افغانستان،  به  تروریستی  گروه های  رهبران  سپردن 
شکایت نامه یي مدون ترتیب کنند و به شورای امنیت 

ملل متحد بفرستند.
ه. هیأت فوق باید مدارک جمع شده مبنی بر تجاوز 
و  منطقه یی  سیاسی  سازمان های  تمام  به  را  پاکستان 
بین المللی، حضوری و شخصی طی سفرهای متعدد 

تقدیم کنند.  
گروه های  که  کرد  تأکید  نکته  این  بر  باید  پایان  در 
به  پاکستان  استخباراتی  دستگاه  به وسیلۀ  شده  تربیه 
به  خود،  ایدیولوژی  تطبیق  و  نابودی  و  قتل  از  غیر 
هیچ چیِز دیگر قانع نمی باشند. پس باید محتاط بود؛ 
باید  یا  و  شد  کشته  باید  یا  هیوالیی  هم چو  با  زیرا 
حریِف تروریست را از بین برد. دفاع مشروع که حق 

طبیعِی هر انسان است، نباید فراموش گردد.



           ملیار صادق آزاد/ بی بی سی

که  می دهد  نشان  سی  بی  بی  گزارش  یک  یافته های 
رسمی  سفرهای  از  استفاده  با  که  افغان هایی  تعداد 

افغانستان را ترک می کنند، افزایش یافته است.
از جمله شماری  افغان  گزارش، صدها  این  براساس 
افغانستان،  جمهوری  ریاست  دفتر  کارمندان  از 
دانشجویان  ورزشکاران،  نگاران،  روزنامه  دیپلمات ها 
پس از سفرهای رسمی و یا هم پس از پایان مأموریت 

یا دوره آموزشی خود، به افغانستان باز نگشته اند.
برنامه های  از  شماری  که  شده  سبب  مساله  این 
حالت  به  کشور  از  خارج  در  افغان ها  برای  آموزشی 
تعلیق درآیند و روند صدور ویزا برای مسافرت های 
محدودیت های  با  افغانستان  شهروندان  برای  رسمی 

بیشتری روبرو شود.
  چهل درصد دیپلمات ها بازنگشته اند

مجلس  بین المللی  امور  کمیسیون  بررسی های 
نماینده گان افغانستان نشان می دهد که در هشت سال 
پایان  در  افغان  دیپلمات های  از  درصد   ۴0 گذشته 
خود  افغانستان  به  بازگشت  از  خود  مأموریت های 

داری کرده اند.
»بیشتر  گفت:  کمیسیون  این  معاون  اکبری،  نور 
به  که  اند  افرادی  نمی گردند،  باز  دیپلمات هایی که 
پست های  )در  دولتی  پایه  بلند  مقام های  سفارش 

دیپلماتیک( مقرر شده اند.«
آقای اکبری افزود: »این افراد یا خویشاوندان مقام های 
به کار گماشته  آنها  به سفارش  یا  پایه هستند و  بلند 
شده اند. آنها پس از دو سال کار در وزارت خارجه 
در خارج ماموریت می گیرند و پس از پایان ماموریت 

در آنجا پناهنده می شوند.«
براساس یافته های بی بی سی، تنها در سال جاری 11 
تن از دیپلمات های افغان پس از پایان ماموریت شان 

به کشور باز نگشته اند.
فاش  نامش  نخواست  که  خارجه  وزارت  مقام  یک 
به  که  شد  خواسته  دیپلمات ها  این  »از  گفت:  شود، 
کشور بازگردند اما آن ها این خواست را رد کردند و 

وزارت خارجه مکتوب برکناری آن ها را فرستاد.«
درمیان کسانی که به افغانستان باز نگشته اند، نام چند 

سفیر نیز به چشم می خورد.
در  افغانستان  کارمندان  و  دیپلومات ها  مجموع 
نماینده گی های این کشور در خارج به حدود هفتصد 

تن می رسد.
نیوزیلند  افغانستان در آسترالیا و  اندیشه، سفیر  نصیر 
این  کار،  و  زندگی  شرایط  تفاوت  دلیل  به  می گوید 

دیپلمات ها ترجیح می دهند به افغانستان بازنگردند.
آقای اندیشه گفت: »دیپلماتی که 2-3 سال در بیرون از 
افغانستان زندگی می کند، زندگی اش تحول می کند و 
امتیازات بیشتر نسبت به کابل بدست می آورد، حتما به 
این فکر می کند که اگر بازگردد آیا این شرایط برایش 
باردیگر میسر خواهد شد؟ زندگی کودکانش چگونه 

خواهد شد؟ از این رو ترجیح می دهد بازنگردد.«
  روزنامه نگاران

پایان  در  که  نیستند  افغان  دیپلمات های  تنها  این 
باز نمی گردند، ده ها خبرنگار  از سفر  ماموریت  خود 
افغان نیز با استفاده از سفر های رسمی، به کشور باز 

نگشته اند.
سال  ده  در  که  می دهد  نشان  گزارش  این  یافته های 
کارمندان  و  روزنامه نگاران  از  تن  هفتاد  گذشته 
رسانه های آزاد افغانستان در سفرهای رسمی، به اروپا، 
امریکا، کانادا و آسترالیا رفته اند و در همان کشورها 

تقاضای پناهنده گی کرده اند.
بسیاری از آن ها روزنامه نگارانی هستند که یا به خاطر 
یاهم  و  شده اند  فرستاده  خبری  برنامه های  پوشش 
مثل  دیگر  مدت  کوتاه  های  برنامه  در  شرکت  برای 

برنامه های آموزشی به کشور دیگری رفته اند.
به  روزنامه نگاران  بازگشت  عدم  دالیل  دانستن  برای 

یکی از آنها به نام مستعار مریم در ناروی زنگ زدم.
کردم  فکر  دیدم،  را  اینجا  شرایط  »وقتی  گفت:  مریم 
قناعت  را  نروژی ها  کردم  سعی  و  بمانم  اینجا  باید 
بدهم که برایم اقامت بدهند. باور کنید اگر 10 درصد 
امنیت و امکاناتی که اینجا است، در افغانستان می بود 

من باز می گشتم.«
  فرار 60 ورزشکار در یک دهه

دستاوردهای  گذشته  دهه  یک  در  افغان  ورزشکاران 
از  برخی  اما  اند  داشته  بین المللی  از مسابقات  خوبی 
جهانی  مسابقات  و  رسمی  سفرهای  جریان  در  آن ها 
به کشورها اروپایی  فرار کرده اند. این گزارش نشان 
می دهد که در یک دهه گذشته دست کم 60 ورزشکار 
از  خارج  در  رسمی  سفرهای  از  استفاده  با  افغان 

افغانستان درخواست پناهنده گی داده اند.
این ورزشکاران یا به صورت فردی و یا هم بصورت 
ناپدید  گروهی از چشم مربی و مسووالن فدراسیون 
میزبان  کشورهای  پناهندگی  اداره  به  را  و خود  شده 

معرفی کرده اند.
  دانشجویان

شمار دانشجویانی که با به دست آوردن بورسیه های 
آموزشی به امریکا و اروپا سفر می کنند و آنجا مقیم 

می شوند، بیشتر است.
در یک دهه گذشته سفارت امریکا در کابل برنامه های 
مختلفی برای فرستادن دانش آموزان افغان به مسافرت 

های کوتاه مدت و دراز مدت به امریکا داشته است.
از  بدی  افغان خاطره  آموزان  دانش  از  غیاثی،  مرسل 
فرار دوتن از کسانی را به یاد می آورد که سال گذشته 

با او به امریکا رفته بودند.
او گفت: »وقتی این دو نفر فرار کردند، پولیس در مورد 
آنها از ما تحقیق کرد. بر گشت و گذار ما محدویت 
بیشتری وضع شد، بر دیدار خانواده ها و اقارب ما نیز 
پولیس  نیز  را  ما  پاسپورت های  محدویت وضع شد. 

نزد خود نگهداشت.«
در یک مورد دیگر، سوسن احمدی دانش آموز افغان 

نیز شاهد فرار دوتن از همسفران خود بود.
او گفت: »در گروه ما دختران پاکستانی و هندی نیز 
بودند. وقتی این دو نفر افغان فرار کردند، آنها)هندی 
ها و پاکستانی ها( می گفتند افغان ها برای آموختن و 
بلکه  نمی آیند  امریکا(  به   ( برنامه ها  از چنین  استفاده 
برای ما خیلی  این  پناهجویی می آیند و  برای فرار و 

ناخوشایند بود.«
دانش   260 مجموع  از  که  است  دریافته  سی  بی  بی 
آموز افغان که در یک برنامه 1 ساله به امریکا فرستاده 

شدند، اکثریت آنها به افغانستان بازنگشته اند.
بازگشت  دلیل عدم  به  دارد،  نام  'یس'  که  برنامه  این 
شماری از افغان ها در حال حاضر به حالت تعلیق در 

آمده است.
افزون بر آن دست کم 30 تن از دانشجویان افغان که 
با استفاده از بورس 'فولبرایت' برای تحصیالت عالی 

به امریکا رفته اند، نیز در امریکا مانده اند.
ماندن  این  دلیل  دارد  نام  عادله  که  آنها  از  یکی 
دانش  بیشتر  را کسب  اروپا  و  امریکا  در  دانشجویان 

و تجربه می داند.
او گفت: »اکثریت وزرای فعلی افغانستان نیز کسانی 
آمدند،  اینجا)امریکا(  سابق  سال های  در  که  هستند 
درس خواندند و اما به خاطر اینکه تجربه بیشتر پیدا 
کنند، پس از درس نیز اینجا ماندند. حال ما نمی توانیم 

بگویم آنها کار درستی نکردند.«
  خیانت؟

گروهی از تحصیل کرده های افغان که پس از استفاده 
از بورسیه فولبرایت دوباره به افغانستان بازگشته اند، 
بازگرداندن همقطاران خود  برای  را  حاال تالش هایی 

شروع کرده اند.
این گروه  آریه نجات، که در راس 
دانش  این  از  بسیاری  با  دارد  قرار 
قانع  آنها را  تا  آموزان تماس داشته 
سازد که دوباره به افغانستان باگردند. 
نمی گردند  باز  کسانیکه  او  باور  به 

»مرتکب خیانت« می شوند.
وقتی  دانشجویان  »این  گفت:  او 
امریکا  در  که  می گیرند  تصمیم 
بسته  تعهد  حالیکه  در  بمانند، 
دوباره  تحصیل  پایان  در  که  بودند 
این تصمیم  بر گردند،  افغانستان  به 
آنها روی ادامه برنامه فولبرایت تاثیر 

بدی دارد.«
افغان های  »وقتی  که:  کرد  تاکید  او 
و  می روند  تجربه  با  و  تحصیل  با 
بسیار  تاثیر  این  گردند،  نمی  بر 
و  دارد.  عادی  مردم  روی  منفی 
نا  و  ترس  و  بینی  بد  فضای  همین 
یکی  آمده،  وجود  به  فعال  که  امنی 
از عواملش همین فرار روز افزون افغان های تحصیل 

کرده و با تجربه است.«
  پیامد ها

فرماندهی ناتو در افغانستان برای پوشش نشست های 
این سازمان که در کشور های دیگر برگزار می شود، 
اما  می فرستد  امریکا  و  اروپا  به  را  افغان  خبرنگاران 
شماری از این خبرنگاران با استفاده از این فرصت در 

همان کشورها می مانند.
غیرنظامی  امور  نماینده  سخنگوی  میدلی،  دومینیک 
ناتو در افغانستان به این باور است که این کار سبب 
شده  افغان  خبرنگاران  به  نسبت  ناتو  بی اعتمادی 

است.
او گفت: »شما فرصت را مساعد می سازید تا این افراد 
مهارت  و  تجربه  رفته  دنیا  نقاط  بهترین  از  برخی  در 
از  اعتماد  بر نمی گردند،  اما وقتی  نوی را فرا بگیرند 

بین می رود.«
افغانستان  در  روزنامه نگاران  از  یکی  احمد،  فرید 
دشوار  روزنامه نگاران  فرار  از  جلوگیری  می گوید 

است.
او گفت: »در واقع این تصمیم شخصی یک فرد است 
که می خواهد بازنگردد. متاسفانه رسانه ها در این مورد 
هیچ کاری نمی توانند، جز اینکه افراد با اعتمادتر را در 

سفرهای بعدی بفرستند.«
اینکه فرصت سفر رسمی  از  افغان ها قبل  از  بسیاری 
مدارک  و  اسناد  کنند،  پیدا  را  غربی  کشورهای  به 

پناهجویی را آماده می کنند.
می  آسترالیا  در  افغانستان  سفیر  اندیشه  بصیراحمد 
گوید، وزارت خارجه برنامه های تازه یی را رویدست 
دارد تا به عدم بازگشت دیپلماتهای افغان، نقطه پایان 

بگذارد
کسانی که  از  خیلی  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
خود  برای  جعلی  های  تهدیدنامه  حتی  بازنگشته اند، 

درست کرده اند.
البته مواردی هم وجود داشته که شماری از شهروندان 
بازنگشته  جدی،  و  واقعی  تهدیدهای  دلیل  به  افغان 
پناهندگی  درخواست  کشور  این  از  خارج  در  و  اند 

داده اند.
عدم بازگشت افغانها از سفر های رسمی، سبب شده 
بر  را  هایی  محدودیت  ها  سفارتخانه  از  شماری  که 

صدور ویزا برای شهروندان افغان وضع کنند.
المپیک  ملی  کمیته  مشاور  غروب،  جیالنی  غالم 
می کند:  اشاره  ها  محدویت  ازین  یکی  به  افغانستان 
زندانی  یک  مانند  می روید  دانمارک  وقتی شما  »مثال 
در سفارت با شما مصاحبه صورت می گیرد. سه بار 
یک تیم ورزشی ما را تا اسالم آباد میخواهند، در واقع 
افغانستان خیلی صدمه زده  به عزت  فرارهایی  چنین 

است.«
جلوگیری  برای  می گوید  افغانستان  خارجه  وزارت 
افغان پس  بازگشت دیپلمات های  ادامه روند عدم  از 
گرفته  دست  روی  را  هایی  برنامه  کارشان،  پایان  از 

است.
ناصر اندیشه، سفیر افغانستان در استرالیا می گوید در 
کنفرانس اخیر سفیران و سرکنسول های افغان در کابل، 
که از پانزدهم تا بیستم دسامبر در کابل برگزار شد، این 

چالش مطرح شد.
برای  تا  شد  پیشنهاد  کنفرانس  این  »در  گفت:  او 
بر  و  شود  داده  خانه  کابل  در  افغان  های  دیپلمات 

حقوق و امتیازات مادی آنها افزوده شود.«
گزارش بی بی سی نشان می دهد که شماری از کسانی 
به  نیز دوباره  اند  به حج رفته  که در سالهای گذشته 

افغانستان بازنگشته اند.
البته عربستان کشور مهاجر پذیر نیست و کسانی که 
بعد از حج به افغانستان باز نمی گردند، در واقع وارد 

بازارکار عربستان می شوند.
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فرود هواپیمای مرموز در قندهار 

کرزی دستور تحقیق داد سفرهای بی بازگشت افغان ها به خارج

مورد  در  تحقیق  دستور  کرزی  رییس جمهور  که  گفته اند  دوشنبه  روز  مقام ها 
فرود یک هواپیمای مرموز خارجی در قندهار را داده است. گفته شده است که 

سرنشینان این هواپیما نزدیکان شاه قطر هستند.
در بیانیه یی که روز دوشنبه از سوی دفتر آقای کرزی نشر شد، آمده است که 
رییس جمهور »می خواهد بداند که این هواپیمای متعلق به یکی از کشورهای 

خلیج، به چه هدفی در میدان هوایی قندهار به زمین نشسته است«.
آن  سرنشینان  و  هواپیما  این  که  گفت  قندهار  والی  سخنگوی  فیصل،  جاوید 
مربوط به یکی از کشورهای خلیج بود، اما هنوز مشخص نشده است که متعلق 
به کدام کشور بود. به گفته او، هنوز معلوم نیست که این افراد به چه هدفی به 

میدان هوایی قندهار فرود آمدند.
اما یک مقام والیت قندهار گفت که اعضای خانواده سلطنتی قطر در یک پرواز 
نشدن  فاش  به شرط  او  آمدند.  قندهار  هوایی  میدان  به  شنبه شب  خصوصی 
نامش به خبرگزاری آلمان گفت که براساس گزارش ها، اعضای خانواده سلطنتی 
قطر روز شنبه به میدان هوایی قندهار آمدند تا در این شهر به شکار شاهین 
بپردازند. او در ادامه گفت که مسافران این هواپیما دیگر این جا به سر نمی برند. 
او همچنین افزود که به این هواپیمای با دستور ویژه یک مقام ارشد از کابل 

اجازه فرود در قندهار داده شده بود.
در همین حال، سخنگوی والی قندهار گفت که سرنشینان این هواپیما عرب 
هستند ولی هنوز مشخص نشده که مربوط به کدام کشور می باشند. او گفت به 

آن ها ویزای ورود داده نشده و از میدان هوایی خارج نشدند.
  میدان هوایي قندهار میدان هوایي قندهار

فیصل افزود: »ما در قندهار جایی برای شکار شاهین نداریم. هواپیما تنها برای 
چندین ساعت در این شهر بود«. او افزود که این هواپیما یک توقف بدون اعالم 

قبلی داشته است.
مقام های ترانسپورت و هوانوردی افغانستان که پروازهای ملکی را در قلمرو 

هوایی این کشور کنترول می کنند، برای ابراز نظر در دسترس نبودند.
سلطنتی  خانواده های  اعضای  طالبان،  زمان  در  که  می گویند  افغان  مقام های 
چندین کشور حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی برای شکار باز به 

افغانستان می آمدند.
کشور قطر قرار است در آینده محور گفت وگوهای صلح میان طالبان و دولت 
افغانستان باشد، هرچند این گروه هنوز مذاکره با دولت افغانستان را به صورت 
رسمی تأیید نکرده است. اما، وزارت خارجه افغانستان گفته است که تفاهمنامه 

مذاکره با طالبان، با مقام های قطر نهایی شده است.
در اوایل سال روان، پس از این که قطر به شورشیان طالبان اجازه باز کردن دفتر 
را در پایتختش برای گفت وگوهای احتمالی با ایاالت متحده داد، کرزی سفیرش 

را از این کشور بازپس خواند. طالبان بعدها این گفت وگوها را قطع کردند.

موفقیت این پروسه منوط...
 نیروهای امنیتی و در کل دولت افغانستان است. او گفت مردم افغانستان 

باید مطمین شوند که حکومتداری، قضا و اقتصاد نیز بهتر می شوند.
آقای احمدزی گفت در صورتی که حکومتداری خوب و اصالح در 
دولتداری به وجود نیاید، دولت به هدفی که دارد نمی رسد. احمدزی 
گفت: »هدف انتقال تحول است. یک تغییر بنیادی باید بیاید که براساس 
انجام  را  وظایف خود  تمام  بتوانند  و حکومت  امنیتی  نیروهای   ... آن 

دهند«.
به منظور دریافت موفقیت  افغانستان گفت  در همین حال، وزیر دفاع 
مراحل اول، دوم و سوم انتقال یک ارزیابی انجام می شود: »یک بررسی 
بسیار دقیق در نظر داریم تا ببینیم که نقاط مثبت ما چی بوده و نقاط 
ارتقای سطح  ما روی تجهیزات و  تمرکز  بیشترین  بوده.  ما چی  منفی 
ظرفیت نیروهای امنیتی خواهد بود. امروز نیروهای امنیتی شما قادر شده 

اند تا مستقالنه از وطن دفاع کنند«.
   توانایی دفاع مستقالنه

وزیر دفاع افغانستان گفت در سال جاری نیروهای امنیتی توانسته اند در 
مناطقی که امنیت به نیروهای افغان سپرده شده عملیات های مستقل را 

انجام دهند و در برابر دشمنان این کشور ایستادگی کنند.
آقای محمدی گفت نیروهای امنیتی به خوبی توانسته امنیت مناطقی را 
که نیروهای ناتو از آن ها خارج شده اند، تامین کنند: »از مناطقی که ناتو 
اند. من  اند. از مردم حمایت کرده  خارج شده نیروهای ما دفاع کرده 
از مردم شریف و با شهامت افغانستان قدردانی می کنم که از نیروهای 

امنیتی شان حمایت و پشتیبانی کرده اند«.
در همین حال، مجتبا پتنگ وزیر داخله افغانستان در این کنفرانس به 
مردم افغانستان اطمینان داد که نیروهای امنیتی توانایی حفاظت از جان 
مال افغان ها را دارد: »به تمام شما اطمینان می دهم که امنیت شما محفوظ 
است، تمامیت ارضی شما هم محفوظ است. نظم عامه تامین می باشد 
و از سرحدات کشور دفاع می شود«. او گفت در مراحل چهارم و پنجم 

حکومت تالش می کند تا حکومتداری خوب را به وجود آورد.
پروسه  رییس  و  دارد  مرحله  پنج  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  پروسه 

انتقال گفت که این مرحله به شرایط خاص خود وابستگی دارد.
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صنایعو  او  سوداګرۍ  د 
چې  وایي،  چارواکي  وزارت 
د نورو کلونو په پرتله سږکال 
په بازار کې ډېره ونډه لري او 
نفتي  د  چې  نږدي  به  پرې 

توکیو بیې لوړې شي.
هغه وویل، له تېر کال نه یې 
کړي  السه  تر  تجربې  ګڼې 
بشپړ  ته  ژمي  یې  سږکال  او 

چمتووالی نیولی دی.
صنایعو  او  سوداګرۍ  د 
غازي  وحیداهلل  ویاند  وزارت 
ته  ورځپاڼې  ماندګار  خېل 
وویل، چې دوی په پلچرخي 

سیمه کې د ګازو او تېلو پنځه زېرمې تړلي او ورته یې د 
سیمې د پرېښود ویلي دي.

هغه وایي، دغه ذخېرې په صنعتي ښارګوټو او د اوسېدو 
کې  سیمو  دغسې  په  هم  نورې  که  او  وې  کې  سیمه  په 
تشخیص شي نو له صنعتي پارکونو او د اوسېدو له سیمو 

به یې وباسي.
د  ته  توکیو  نفتي  هغو  ټول  به  دوی  کړه،  زیاته  نوموړي 
اوسېدو په سیمه او یا هم په صنعتي پارکونو کې د ذخیره 

کېدو اجازه ورنه کړي، چې د سوځېدو وېره یې وي.
ښاغلي غازي وویل، له تېر کال نه په ګټې اخیستنې یې 
راښکته  د  بیو  د  او  کولو  د ذخیره  توکیو  نفتي  د  سږکال 

کولو لپاره دوه ډوله تدابیر نیولي دي.
هغه وایي، لومړی دا چې پروسږکال خصوصي سکتور د 
ګازو او تېلو د ذخیره کولو لپاره هېڅ ډول چمتووالی نه 

درلود او ورته ذخیرو شتون درلود.

په  کې  والیاتو  او  مرکز  په  سږکال  خبره،  په  نوموړي  د 
بشپړ ډول ژمي ته چمتوالی لري او نفتي توکي یې زېرمه 

کړي.
مکروریانو  د  یې  اوس  وایي،  ویاند  وزارت  سوداګرۍ  د 

مرکز ګرمۍ هم ګازي کړي دي.
نوموړي وویل، بله خبره ده چې اوس هر څوک افغانستان 
ته نفتي توکي نشي را واردوالی، بلکې را واردوونکې باید 

یو لړ ځانګړنې ولري.
افغانۍ  میلیونه   ۲۵ باید  واردوونکی  را  کړه،  زیاته  هغه 
پانګه ولري، له کوم هېواد سره چې قرارداد کوي، څومره 
را  ته  هېواد  یې  به  کله  او  کوي  یې  بیه  کومه  په  کوي، 
او صنایعو وزارت  باید د سوداګرۍ  ټولو  له دې  واردوي، 

خبر کړي.
وحیداهلل غازي وایي، د دې پروسې په لړ کې ورسره تر 
اوسه کابو څلوېښت شرکتونه راجستر شوي او جواز پاڼه 

یې تر السه کړې ده.
د  کې  بازار  په  چې  زیاتوي،  همدارنګه  هغه 
تېر کال په پرتله د دوی سهم هم زیات دی 
او والیاتو کې د پلور غرفې لري،  او په کابل 
چې ګاز په کې په ۵۵ او په عام بازار کې له 
۶۰ تر ۶۵ افغانیو پلورل کېږي، چې تېر کال 
 ۱۲۰ تر  نه  افغانیو   ۱۰۰ له  ګاز  مهال  دغه 

افغانیو پورې پلورل کېدل.
وایي،  ویاند  وزارت  صنایعو  او  سوداګرۍ  د 
ډېر  او  مخکښ  کې  بازار  په  هم  اوس  دوی 
سهم لري، ځکه تېر کال یې سهم ډېر لږ و او 
کله چې ولسمشر مالیې وزارت ته امر ورکړ 

دوی ته یې پیسې منظور کړې.
هغه وایي، که اړتیا شي دوی کوالی شي په 
بازار کې خپل سهم نور هم ډېر کړي او دې 

کار ته بودیجه هم لري.
یوشمېر  بیا  چې  ده،  کې  حال  داسې  په  دا 
په  برخه کې  په دې  کابل ښاریان حکومت 

نه څارنې او بې پروایۍ تورنوي.
دغه ښاریان سر ټکوي، چې اوس هم په بازار 
کې د څار د نشتون له امله بیې توپیر لري او 
د پلورنکیو چې په هر څه خوښه وي پلوري 

یې.
همدارنګه بیا د سیمو په توپیر هم بیې فرق لري، د ښار 
بیه  بله  په  بیا  کې  بله  په  او  بیه  یوه  په  کې  څنډه  یوه  په 

پلوري.
اقتصاد پوهان وایي، تر هغې چې د نفتي توکیو په تنظیم 
نشي  برابرې  اسانتیاوې  ته  او ذخیره کولو کې سوداګرو 
به  په بنسټیزه توګه  نو  او یوه منظمه تګالره غوره نشي 
د دې ستونزې حل شتون ونه لري او هر کال به ورسره 

هېوادوال په ګڼو ستونزو اخته وي.
د یادونې وړ ده، چې تېر کال په هېواد کې د ګازو او نفتي 
مخ  سره  ستونزو  ګڼو  له  خلک  امله  له  نشتون  د  توکیو 
پالیسۍ  روښانه  په  کې  برخه  دې  په  یې  حکومت  او  ول 
او کړنالر په نشتون تورن کړی و. همدارنګه ویل کېدل، 

چې یوشمېر سوداګرو نفتي توکي احتکار کړي ول. 

د سوداګرۍ وزارت:

په بازار کې پراخه ونډه لرو
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دلیل عقب مانی غور:

جلوگیری از کشت و 
قاچاق مواد مخدر

والی والیت غور هنگام بازدید شماری از وزرای کابینه از این 
والیت، گفت که جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر و 

نبود امنیت مانع عمدة عقب مانی این والیت می باشد.
و  مخابرات  و  مالداری  و  زراعت  داخله،  امور  وزرای 
تکنالوژی معلوماتی و دو تن از نماینده گان غور، در سفری 
به والیت چغچران، با مقام های محلی و مردم این والیت 
این  توسعۀ  زمینۀ  در  بیشتر  همکاری  وعدة  کرده،  دیدار 

والیت را سپرده اند.
است:  گفته  کابینه  وزرای  به  والی غور  انور رحمتی  سید 
عدم نیروی کافی جهت تأمین امنیت، جلوگیری از کشت و 
قاچاق مواد مخدر، نداشتن سرک و برق کافی جهت فعال 
فابریکه ها و عدم توجه دولت در رشد زراعت و  نمودن 

مالداری سبب عقب مانی این والیت شده است.
او گفت: »در یکی از ولسوالی ها، ما 30 نفر پولیس داریم، 
همین  غور  والیت  ولسوالی های  از  بسیاری  در  متأسفانه 
این  ما  خواهش  و  دارد  وجود  برابر  نا  تناسب  یک  قسم 
است تا پولیس ما حداقل به 2500 نفر افزایش یابد. ما در 

سرتاسر والیت غور به این مشکل مواجه هستیم.«
آقای رحمتی از دولت مرکزی خواست تا والیت غور را 
دیگر به فراموشی نسپارد و آن را...         ادامه صفحه 6

ملي کنفرانس
په افغانستان کې د تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا

د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، له هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نېټې )۲۰۱۴/۱۳۹۳( 
په رانېږدې کېدو او په افغانستان کې د روانې پروسې د ښه والي لپاره، د شهید احمدشاه مسعود 
بنسټ د خپل ملي مسوولیت او مسلسلو څارونکیو هڅو په لړ کې؛ د هېواد د نخبګانو د نېږدې 

کېدو او تفاهم په موخه د یوې ملي اجنډا په محور، د یوې بین االفغاني غونډې هوډ لري.
له دې امله د هېواد له ټولو، سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو نخبګانو څخه، چې د یوې 
ملي حل الرې لپاره یې هلې ځلې کړي او کوي یې، په ډېر اراتمندانه ډول هیله 
شهید  د  لپاره،  اخیستو  برخه  او  ګډون  خپل  د  کې  ناسته  دې  په  څو  کوو، 

احمدشاه مسعود بنسټ ته مخکې له مخکې خبر ورکړي.

                             د شهید احمدشاه مسعود بنسټ
اېمېل او د اړیکو شمېرې:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk
0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

0785755330

د درنو لوستونکیو د پام وړ!
د شهید احمدشاه مسعود بنسټ خپلو هېوادوالو ته زېری ورکوي، چې د )په افغانستان کې د 
تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو  او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا ( کتاب په پښتو او انګلیسي ژبو 

هم ژباړل شوی او ډېر ژر به د مینه والو الس ته ورسېږي.
دغه کتاب د یاد بنسټ مشر احمدولي مسعود لیکلي چې تر ډېره یې په کې د هېواد په روان 

وضعیت او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په راوستو پر حل الرې بحث کړی دی.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد 

صلح پایدار در افغانستان
افغانستان و نزدیک شدن سال  با در نظرداشت اوضاع جاری در 

1393 / 201۴ زمان خروج نیروهای بین المللی از کشور، و 
شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به 

به  و  ملی خویش  مسوولیت  بر  بنا  مسعود  احمدشاه 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی 

و تفاهم میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي 
نظر  در  را  بین االفغانی  نشست  یک  تدویِر  ملی، 

دارد.
بدین منظور، از همۀ 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  

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330


