
فرماندهان امریکایی در خصوص مبارزات نظامی در 
و  مثبت  ارزیابی ها  افغانستان،  در   2012 سال  جریان 

خوشبینانه ارایه می دهند.
ارزیابی ها  این  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
می تواند باعث آزادی عمل باراک اوباما، رییس جمهوری 

امریکا به منظور دستور دور جدیدی از خروج 
سربازان از افغانستان در تابستان آینده شود.

تقاضاهای  با  اوباما  که  است  حالی  در  این 
مطرح شده از سوی دموکرات ها و حتی برخی 
از جمهوری خواهان برای پایان دادن به جنگ 
افغانستان با سرعت بیشتری روبروست و ارتش 
امریکا چندان تمایلی به خروج خیلی سریع از 

افغانستان ندارد.
وزیر دفاع امریکا درخصوص سرعت مشخص 
افغانستان برای سال 2013  خروج سربازان از 
اما در جریان سفر  دستوری ارایه نکرده است 
امریکایی  فرماندهان  افغانستان،  به  پانه تا  اخیر 
عنوان داشتند که امور بهتر از آن چیزی که عموما 

توسط مردم گمان برده شده، به پیش می رود.
جنرال رابرت آبرامز، یکی از فرماندهان امریکایی به 
عنوان مثال به پیشرفت حیرت انگیز در منطقۀ ژیری در 
والیت قندهار که زمانی...       ادامه صفحه 6
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دنیا به حرف کسی گوش می دهد که دارای ارادۀ قوی است و می داند به 
کدامین سوی می رود.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

پاکستان نگران شکل گیری »ایتالف 
بین االفغانی« است

پاکستان و افغانستان در یک طرح تازه در تالش حذف 
طالبان از فهرست گروه های تروریستی و سیاه سازمان 

ملل متحد هستند.
افغانستان  و  پاکستان  داون،  روزنامۀ  گزارش  براساس 
در راستای گفت وگوهای صلح به دنبال طرحی جدید 
هستند که براساس آن اعضای...         ادامه صفحه 6

در  کشور  این  نظامیان  آخرین  که  فرانسوی  سربازان  از  تن   200
ترکه  فرانسه  مقصد  به  را  کشور  خاک  شنبه  روز  بودند،  افغانستان 

کردند.
براساس گزارش ها، این 200 سرباز که مسوولیت حمایت از عملیات 
خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان را بر عهده داشتند، خود نیز 
خارج  کابل  از  گذشته  روز  فرانسه  نظامی  هواپیمایی  فروند  یک  با 

شدند.
دولت فرانسه دو سال زودتر از موعدی که ناتو و امریکا مشخص 

کرده بودند نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد.
نیروهای فرانسه یی در ولسوالی سروبی والیت کابل و والیت کاپیسا 

در شمال کابل مستقر بودند.
به دنبال پیروزی فرانسو اوالند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، 
او به مردم کشورش قول داد که به زودی تمامی سربازان کشورش را 

از افغانستان بیرون می کشد.

رییس جمهور کرزی از نیروهای خارجی خواسته است 
مراکز  به  و  شوند  بیرون  افغانستان  روستاهای  از  که 
اصلی تمویل و تجهیز تروریستان بپردازند. او همچنان 
میالدی   2014 سال  از  پس  افغانستان  وضعیت  از 

اطمینان داد.
حضور  در  گذشته  روز  که  کرزی  حامد 
توسعۀ  کنفرانس  در  کشور  دیپلومات های 
سیاست خارجی افغانستان سخن می گفت، یک 
بار دیگر تاکید کرد که نیروهای بین المللی باید 
به مراکز تروریسم توجه کنند و از روستاهای 

افغانستان بیرون شوند.
قوت های  که  می خواهیم  »ما  گفت:  کرزی 
خانه های  از  افغانستان،  دهات  از  خارجی 
زودتر  افغانستان،  بازار  و  کوچه  از  افغانستان، 
بیرون شوند و به مراکز نظامی خود بروند و از آنجا، 
آهسته آهسته انتقال خود به سمت 2014 و خروج از 

افغانستان را تکمیل کنند«.
با تروریسم در خاک  کرزی افزود: »از دید ما، جنگ 

و  تنها  تروریسم  علیه  جنگ  بلکه  نیست...  افغانستان 
تمویل گاه  و  پناهگاه  که  می شود  موفق  جایی  در  تنها 
مفکوره  تروریسم  که  است  جایی  و  است  تروریسم 
امریکا در  ناتو و  می گیرد«. او گفت کشورهای عضو 
این  اما  اند،  کرده  اشاره  مسایل  این  به  اظهارات شان 

کافی نیست.
انتقال  روند  دارد  تالش  افغانستان  که  گفت  کرزی 
شده  تعیین  وقت  از  زودتر  امنیتی  مسوولیت های 
تکمیل گردد. به گفتۀ او، هرچند قرار است روند انتقال 
مسوولیت ها تا پایان سال 2014 میالدی تکمیل گردد، 
در  تاریخ،  این  از  قبل  افغانستان  امنیتی  نیروهای  اما 
سال 2013 مسوولیت های امنیتی کشورشان را به عهده 

می گیرند.
کرزی همچنان تاکید کرد که...       ادامه صفحه 6

براساس طرح تازه و مشترک افغانستان و 
پاکستان

طالبان از لیست گروه های 
تروریستی حذف می شوند

آخرین سربازان فرانسه یی 
کابل را ترک کردند

رییس جمهور کرزی به نیروهای خارجی:

به مراکز اصلی تروریسم بپردازید

دیدگاه فرماندهان امریکایی از جنگ افغانستان در سال 2012:
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صفحه 6

حنار ربانی کهر وزیر خارجۀ پاکستان 
در مخالفت با نشست پاریس گفته 
است که مذاکرات صلح افغانستان 
نباید در پاریس و برلین برگزار شود



حل  برای  زودی  به  کرزی  رییس جمهوری 
واشنگتن،  و  کابل  میان  اختالف ها  رشته  یک 
برخی  می کند.  سفر  امریکا  متحدة  ایاالت  به 
کاخ  میان  مناسبات  که  دارند  تأکید  منابع 
دیگر  بار  یک  ریاست جمهوری،  ارگ  و  سفید 
خطرناک  مرحلۀ  به  حتا  و  گراییده  تیره گی  به 
مقام های  منابع،  این  گفتۀ  به  است.  رسیده 
به مواضع  نسبت  اخیر  کاخ سفید در روزهای 
رییس جمهور کرزی و یک سلسله اقدام هایش 
به شدت ناراضی اند و فکر می کنند که او برای 
به هدف دور زدِن  منطقه یی  ایجاد زدوبندهای 
کرده  آغاز  را  تالش هایي  امریکا،  سیاست های 
اهداف سفر  از  منابع، یکی  این  به گفتۀ  است. 
به  امریکا  پیشین  سفیر  خلیل زاد  زلمی  اخیر 
انتخاباتی،  رای زنی های  بر  عالوه  افغانستان، 
حل مشکالت میان واشنگتن و کابل بوده است. 
حل  راستای  در  امریکا  به  کرزی  آقای  سفر 
همین اختالف ها به میانجی گری آقای خلیل زاد 

صورت می گیرد.
امریکایی ها  با  کرزی  رییس جمهور  نرم  ُکشتی 
با  که  گاهی  از  هر  او  و  دارد  چندساله  سابقۀ 
فشارهای داخلی روبه رو می شود، برای توجیه 
متحدان  با  را  خود  که  می کند  تالش  آن ها 
دهد.  نشان  درگیر  افغانستان  بین المللی 
اختالف های اخیر هم که عمدتًا بر سر امضای 
افغانستان و امریکا بروز  امنیتی میان  توافق نامۀ 
ملی  و  واقعی  بنیادهای  آن که  از  بیشتر  کرده، 
شخصی  خواست های  در  ریشه  باشد،  داشته 
رشته  یک  به  یافتن  دست  برای  کرزی  آقای 
اهداف سیاسی دارد. آقای کرزی می داند که به 
هر نحو ممکن امریکا باالخره توافق نامۀ امنیتی 
این  مهم  ولی  می کند،  امضا  را  افغانستان  با 
است که او در این میان چه به دست می آورد. 
با  کرزی  آقای  اختالف های  و  دغدغه ها  اگر 
واشنگتن رنگ ملی و میهنی داشت، او از گفتِن 
آن ها در برابر مردم ابا نمی ورزید و حتا یک غاز 
این  که  آن جایی  از  ولی  می کرد؛  غاز  چهل  را 
اختالف ها بر سر منافع و حمایت های شخصی 
در  آن ها  گفتِن  از  کرزی  آقای  یافته،  تمرکز 
مألعام خودداری می ورزد و عمدتًا تالش دارد 
مطرح  بسته  درهای  پشت  نشست هایي  در  که 

شوند تا زیاد به بیرون درز نکنند. 
آقای کرزی با وجود آن که می خواهد نشان دهد 
هیج نگرانی یی نسبت به سال 2014 و خروج 
نیروهای خارجی از کشور ندارد، ولی در عمل 
نیروهای  به  را  الزم  اعتماد  او  و  نیست  چنین 

ضمن  کرزی  آقای  است.  نکرده  پیدا  داخلی 
امریکا  میان  امنیتی  توافق نامۀ  به  سخت  این که 
حال  عین  در  ولی  است،  دل بسته  افغانستان  و 
نیز  را  ضمانت هایي  امریکایی ها  که  می خواهد 
برای آیندة سیاسی او در نظرداشته باشند. حاال 
این که این ضمانت ها حاوی چه مسایلی است، 
هنوز به درستی روشن نیست، ولی بدون شک 
با انتخابات و خروج نیروهای خارجی از کشور 

رابطۀ مستقیم  دارند. 
می خواهد  کرزی  آقای  دیگر،  جانب  از 
با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  با  که  دهد  نشان 
امریکایی ها، ریسک کالنی را به گردن می گیرد؛ 
برخی  با  او  مناسباِت  بر  می تواند  که  ریسکی 
بر  سوء  تأثیرهای  منطقه  و  همسایه  کشورهای 
جای بگذارد. واکنش های داخلی هم نسبت به 
امضای این توافق نامه که هر از گاهی از سوی 
برخی شخصیت های سیاسی و یا احزاب مطرح 
می شوند، مستمسک دیگری هستند که در اختیار 
آقای کرزی قرار می گیرند که او چانه زنی های 
خود را با امریکایی ها شدت ببخشد. گویا آقای 
کرزی می خواهد به امریکایی ها وانمود کند که 
با امضای این توافق نامه، دشمنی های منطقه یی 
وضعیت  در  و  می خرد  جان  به  را  داخلی  و 
نامناسبی قرار می گیرد، به همین دلیل نیز برای 
خواست هایي  دارد؛  خواست هایي  آن  امضای 
که گاه در جاروجنجال ها بر سر مفاد توافق نامه 
بروز می کنند و گاه در حاشیۀ  آن با هیات های 

مذاکره کننده مطرح می شوند. 
از سوی دیگر، نگاه کاخ سفید به آقای کرزی 
از آغاز پیروزی باراک اوباما زیاد دوستانه نبوده 
است. اوباما با رسیدن به کاخ سفید در پیروزی 
تحوالت  روند  از  انتقاد  به  آغاز  نخست خود، 
زودی  به  که  سپرد  وعده  و  کرد  افغانستان  در 
تغییرات اساسی را در نحوة تعامالت کشورش 
در  تغییرات  این  می کند.  رونما  افغانستان  با 
که  زمانی  ویژه  به  گرفت؛  بخش هایي صورت 
ناتو  نظامی  فرماندهی  در  تغییر  به  اوباما  آقای 
در افغانستان توجه نشان داد و نیروهایش را به 
اوباما  افزایش بخشید. آقای  صورت غیرمترقبه 
فکر می کرد که با تغییر فرماندهی نظامی و افزایش 
نیروها که با فشارهایي بر ارگ ریاست جمهوری 
نیز همراه باشد، مي تواند در مدیریت نظامی و 
سیاسی افغانستان تاثیرگذاری هایي داشته باشد. 
گم شدة  حلقۀ  اوباما  آقای  که  آن جایی  از  ولی 
ارگ  درون  در  که  را  افغانستان  مشکالت 
درستی  به  بود،  یافته  تمرکز  ریاست جمهوری 

تشخص نکرد، هیچ تحول بنیادی در مدیریت 
سیاسی کشور به وجود نیامد. 

مهم ترین اشتباه آقای اوباما و جامعۀ جهانی در 
رابطه با مسایل افغانستان، دخالت در انتخابات 
که  بود  میالدی   2009 سال  ریاست جمهوری 
این  انجامید.  فعلی  تیم  بقای  به  دیگر  بار  یک 
کشور  مناسبات  در  گسترده  تبعات  موضوع 
و  گذاشت  به جا  خارجی  و  داخلی  عرصۀ  در 
افغانستان را از رسیدن به اهداف اصلی اش در 
و  رفاهی  زمینه های  تامین  تروریسم،  با  مبارزه 

حکومت داری بدون فساد بازداشت. 
اکنون هم آقای کرزی با همان ترفند چندسال 
پیش و با تمسک به توافق نامۀ امنیتی می خواهد 
که امریکا را در چنگ اهداف سیاسِی خود نگه 
به  او  قریب الوقوع  سفر  دلیل،  همین  به  دارد. 
باشد.  مختلفی  نتایج  حاوی  می تواند  واشنگتن 
یک  انجام  احتمال  که  است  این  اول  نتیجۀ 
زدوبند سیاسِی دیگر با امریکایی ها را به دست 
معادالت  در  را  خود  نحوی  به  بتواند  و  آورد 
این که  دوم  نتیجۀ  و  کند  حفظ  کشور  سیاسی 
دیگر امریکایی ها او را شریک مورد اعتماد خود 
نبینند و آقای کرزی با ادامۀ کشتی نرم هم چنان 
با سیاست های امریکا در افغانستان و منطقه از 
شک  بدون  نتایج  این  کند.  عمل  مخالفت  درِ 
پس از برگشت او از امریکا، در رفتار و گفتار 

سیاسی اش خود را نشان خواهند داد.    
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احمد عمران

اختالف ها    
 کرزی را به واشنگتن می برد

 

حامد کرزی در یک حرکت کم سابقه عنوان کرده است که 
سیاست خارجی افغانستان پس از سال 2014 تغییر می کند. 
خروج  از  پس  که  جدیدی  روابط  مبنای  بر  سیاست  این 
کامل نیروهای خارجی ایجاد می شود، شکل خواهد گرفت. 
تا  داده  دستور  جمهور  جمهور  رییس  جناب  همین رو،  به 
به  جهان  کشور  هفتاد  در  افغانستان  سفیران  و  نماینده گان 
یک سیمینار 5 روزه اشتراک کرده و پیش نویس این سیاست 

خارجی را تدوین کنند.
اما، چند نکتۀ قابل تذکر موجود است که بدون پرداختن به 
آقای رییس  برنامۀ  این  آن نمی شود دربارة چندی و چونی 

جمهور رای زنی کرد و یا خوشبین بود.
نکتۀ نخست آن است که افغانستان تحت مدیریت آقای کرزی 
استراتژیک  یازده سال گذشته سیاست خارجی مدون و  در 
نداشته است. حکومت افغانستان در یازده سال گذشته همواره 
تنظیم  با دولت های جهان طوری  را  برنامه های سیاسی اش 

کرده به گمان خودش خوب و یا خراب آمده است.
به گونۀ مثال، کشورهایی که به نحوی در حکومت افغانستان 
بانفوذتر بوده اند، بدون هیچ رای زنی یی از سوی حکومت 
در  بدون  تعاملی  نوع  هر  و  اند  شده  پذیرفته  افغانستان 
است.  گرفته  آن ها صورت  با  منافع عمومی کشور  نظرگیری 
سال 2011 سالی بود که افغانستان با بسا از کشورهای جهان 
که  کرد  امضا  راهبردی  مدت  میان  و  بلندمدت  پیمان های 
منافع  بیشتر  و  بوده  طرفه  یک  بسیاری  موارد  در  آن ها  اکثر 
یکی  متحده  ایاالت  است.  کرده  تامین  را  مقابل  کشورهای 
از این کشورها بود که با بستن پیمان راهبردی با افغانستان، 
امتیازهای خوبی را به سود خودش به دست آورد. به همین 
گونه سیاست خارجی آقای کرزی با کشور همسایه، پاکستان 
همواره متغیر بوده است که در بسا از مواقع، سوءتفاهم هایی 

را خلق کرده است.
جناب رییس جمهور، هر ازگاهی که به اسناد و ثبوتی مبنی 
بر این که طالبان را پاکستان حمایت می کند، دست پیدا کرده 
الفاظ در برابر پاکستان ایستاده است و  است. با شدیدترین 
به  اما  است،  نکرده  را  یی  دیپلماسی  نوع  رعایت حال هیچ 
آقای  منافع  با  هم سو  زیکنال،  یک  پاکستان  که  این  محض 
کرزی فرستاده است، دیگر پاکستان کشور مسلمان، دوست 
ناپذیر  پایان  دوستی  همانند  تا  که  بوده  افغانستان  برادر  و 

شوروی- افغانستان نموده است.
سیاست  تزلزل  از  مثال هایی  شد  گفته  چه  آن  حال،  هر  در 
چون  که  بوده  گذشته  سال  یازده  در  کرزی  آقای  خارجی 
که  می رسد  نظر  به  بنابراین،  شد.  یاد  خروار  نمونۀ  مشت 
دستگاه حاکم در یازده سال گذشته عرضۀ تدوین یک چنین 

سیاست خارجی را نداشته است.
سیاست  یک  می خواهد  جمهور  رییس  چرا  که  این  اما 
خارجی نداشته را دوباره تدوین کند، جای حرف است. این 
که بسیاری از کارشناسان گمان دارند، این سیاست خارجی 
چیزی دیگری نیست جز توجیه سیاست های متناقض آقای 
به  رابطه  در  اخیرش  گیری های  موضع  بنیاد  بر  که  کرزی 

گفت وگوهای صلح شکل گرفته است.
قبلی  از فضای  با چرخش کامل  اواخر  این  آقای کرزی در 
که چراغ  می کند  تصور  و  افگنده  پاکستان  دامن  به  را  خود 
دست  پایدار  صلح  به  پاکستان  مکرر  دادن های  نشان  سبز 
برنامۀ  این  از  زیادی  که وجوه  نیست  تردیدی  می کند.  پیدا 
کدام  که  نمی شود  این زودی  به  و  است  پنهان  آقای کرزی 
افغانستان  جدید  خارجی  روابط  سطر  در  دیگر،  کشورهای 
قرار خواهد داشت، اما این مساله روشن است که کشورهایی 
این  در  که  سعودی  عربستان  و  متحده  امارات  ترکیه،  نظیر 
اواخر تالش های زیادی را برای باز کردن دفاتر و رسمیت 
سیاست  این  رووس  از  اند،  داده  خرج  به  طالبان  بخشیدن 
است. بی تردید که جایگاه پاکستان نیز در این برنامۀ آقای 
کرزی از همین اکنون روشن است و پاکستان به عنوان یکی 
عمیق  و  گسترده  روابط  آن  با  افغانستان  که  کشورهایی  از 
خواهد داشت، مطرح خواهد گردید. شاهد این گمانه تدوین 
آقای  کار  دستور  در  که  باشد  می تواند  یی  راهبردی  پیمان 

کرزی قرار دارد.
از  جدیدی  فصل  در  زنی ها  گمانه  این  تمام  حال،  هر  در 
برنامه های آقای کرزی به جاست و این که چه قدر می تواند 
به واقعیت قرین باشد، گذشت زمان آن را می تواند ثابت کند، 

زمان در پیش روست.

سیاست خارجی افغانستان 
چه است و چرا تغییر می کند؟

گویا آقای کرزی می خواهد 
به امریکایی ها وانمود کند 

که با امضای این توافق نامه، 
دشمنی های منطقه یی و داخلی 
را به جان می خرد و در وضعیت 

نامناسبی قرار می گیرد، به 
همین دلیل نیز برای امضای آن 

خواست هایي دارد؛ خواست هایي 
که گاه در جاروجنجال ها بر سر 
مفاد توافق نامه بروز می کنند و 
گاه در حاشیۀ  آن با هیات های 

مذاکره کننده مطرح می شوند



رییس دفتر سیاسی حماس در تماسی تلفنی با نخست وزیر ترکیه 
از وی دعوت کرد تا به غزه سفر کند و وعده داد که آشتی ملی در 

فلسطین به زودی محقق شود.
تلفنی  تماسی  در  سیاسی جنبش حماس  دفتر  رییس  مشعل،  خالد 
با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه از حمایت همه جانبه 
ترکیه از فلسطین تشکر کرد و از وی خواست تا به غزه سفر کند. 
مشعل در این تماس تلفنی به اردوغان وعده داد تا آشتی ملی میان 
همه گروه های فلسطینی به زودی محقق شود و وحدت در فلسطین 

برقرار شود.
نخست وزیر ترکیه نیز در این تماس تلفنی با تاکید بر اهمیت آشتی 

ملی در فلسطین بر ادامه کمک های ترکیه از فلسطین تاکید کرد.
اردوغان گفت: ملت و دولت ترکیه همواره در کنار برادران فلسطینی 

خود خواهند ماند و منافع فلسطین را منافع خود می دانند.

یک منبع آگاه در سازمان ملل از احتمال اعزام 4 الی 10 هزار نیروی 
حافظ صلح به سوریه خبرداد.

یک منبع آگاه در سازمان ملل به خبرگزاری نووستی روسیه گفت: 
جمعی از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل روز جمعه نشستی 
را در مقر سازمان ملل برگزار و طی آن در خصوص اعزام نیروهای 

حافظ صلح به سوریه گفت و گو کردند.
وی افزود: در این نشست حاضران ضمن بررسی تحوالت اخیر در 
سوریه درباره اعزام 4 الی 10 هزار نیروی بین المللی به سوریه بحث 

و گفت وگو کردند.
به  نیرو  اعزام  برای  ملل  سازمان  احتماال  افزود:  ادامه  در  منبع  این 
سوریه دچار مشکل کمبود نیرو است و احتماال ناچار شود بخشی از 
نیروهای خود در نواحی مختلف جهان را که تعدادشان به 114 هزار 

سرباز می رسد از این نواحی خارج و به سوریه اعزام کند.
این منبع در پایان اعالم کرد: این طرح که روز جعمه مورد بررسی 
قرار گرفت به معنای آن نیست که سازمان ملل در حال حاضر آماده 

اعزام نیروهای خود به سوریه است.
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کج روی سیاسی در مصر 
و پیامدهای احتمالی همه پرسی

دادستان  عزل  با  مرسی  محمد 
اختیارات  از  کاستن  و  مصر  کل 
و  قضایی  دستگاه  نظارتی 
و  قانونی  نهادهای  با  رویارویی 
بحرانی  آغازگر  کشور  این  مدنی 
سوی  به  مصر  گذار  که  شد 

دموکراسی را تهدید می کند.
سکوالر ها،  لیبرال ها،  مقابل  در 
چپ گراهای  و  ناسیونالیست ها 
مصر از شدت تنفر از اسالمگرایان 
و همسان دانستن حکومت آنان با 
ناهمگون  ائتالفی  با  دیکتاتوری، 
از  را  آنان  در   نهایت  که  برآنند 
گویا  کنند،  سیاسی خارج  صحنه 
قدرت  حاضر  حال  در  اینکه 
این  به  نیل  برای  کافی  سیاسی 
دو  میانه  این  در  ندارند.  هدف 
انگاری  نادیده  با  مخالف  جبهه 
قواعد و عرف رقابت های سیاسی 

خشونت  به  را  کار  دموکراسی،  سسیتم های  در  معمول 
کشانده اند که دود آن به چشم هر دو طرف می رود.

پیش دستی محمد مرسی
در پی اعتراض های گسترده، محمد مرسی فرمان افزایش 
کرد.    لغو  بود  کرده  صادر  آذر   2 که  را  خود  اختیارات 
همان روز رییس جمهور مصر شورای 100 نفره تدوین 
را  قانون  این  پیش نویس  مأمور کرد که  را  اساسی  قانون 
تا جنوری سال 2013 آماده کنند اما با توجه به اطالعیه 
دادگاه عالی قانون اساسی مصر، عالی ترین مرجع قضایی 
کشور، مبنی براینکه به زودی موضع خود را در مورد این 
اقدام رییس جمهور اعالم خواهد کرد، هواداران مرسی در 
شورای مذکور نوشتن قانون اساسی را به سرعت به پایان 

رساندند و آن را برای همه پرسی آماده کردند.
در این میانه شمار زیادی از اعضا شورای تدوین قانون 
اساسی در اعتراض به این اقدام اسالمگرایان نشست این 
دادند.  استعفا  خود  مقام  از  یا  و  کردند  تحریم  را  شورا 
فرمان مرسی در مورد تفویض اختیارات گسترده به خود 
در واقع یک عمل پیش دستانه بود در مقابل دادگاه عالی 
پارلمان  ماه،  خرداد  ماه  اواخر  پیش تر،  که  اساسی  قانون 
خود  منفی  رأی  با  بار  این  و  بود  کرده  منحل  را  مصر 
جمهور  رییس  قدرت  به  پایانی  نقطه   .1 می توانست: 
بگذارد؛ 2. شورای تدوین قانون اساسی را بی اعتبار کند؛ 
3. این شورا که اعضا از سوی مردم انتخاب شده بودند 
و تنها نهاد انتخابی است منحل کند؛ و 4. حتی تحوالت 

سیاسی را در کشور از حرکت باز دارد.
اشتباه مرسی و کج روی مخالفان

مدیر  خنفر،  وضاح  جمله  از  سیاسی  ناظران  از  شماری 
پیشین شبکه الجزیره و رییس »فوروم شرق«، بر این باورند 

که فرمان محمد مرسی در مورد مصون کردن تصمیمات 
سیاسی اش در مقابل چالش های قضایی، حتی برای مدت 
اشتباه  این  است.  او  بزرگ  اشتباه های  از  یکی  محدود، 
از  و  داشت  پی  در  را  قضات  اکثریت  دشمنی  از سویی 
سوی دیگر لیبرال ها، ناسیونالیست ها، چپگرا ها، مسیحیان 
و گروه های جوان انقالبی و برخی مقام های رژیم سابق 
مانند افسران ارشد نظامی و امنیتی، قضات، اعضای حزب 
منحله دموکراتیک ملی و بازرگانانی که از قِبَل زمامداری 

حسنی مبارک ثروتی به هم زدند، همسو و متحد کرد.
هماهنگی  البرادعی  محمد  که  نامتجانس  جبهه  این 
که  است  کرده  اعالم  دارد،  عهده  به  را  آن  فعالیت های 
و  کشانده اند  انحراف  به  را  مصر  انقالب  اسالمگرایان 

تحت هر شرایطی باید آنان را متوقف کرد.
و  اعتراض ها  آن  پی  در  و  مرسی  محمد  فرمان 
از  بیش  انزوای  به  دارد  ادامه  کماکان  که  خشونت هایی 
سلفی ها  یعنی  آن  متحد  تنها  و  اخوان المسلمین  پیش 
انجامید و در نتیجه جامعه مصر از نظر عقیدتی و سیاسی 

دو قطبی شده است.
به باور وضاح خنفر به موازات اشتباه های محمد مرسی، 
جبهه مخالف او نیز از کج روی مصون نمانده است بدین 
برای  را  ناسیونالیست ها صف خود  و  لیبرال ها  که  معنی 
پیوستن هواداران رژیم حسنی مبارک باز کردند و بدین 
وسیله آنان را به خط مقدم مخالفان راه دادند تا با سنگین تر 
کردن کفه تنفر علیه اسالمگرایان، هدف اصلی خود را که 

حرکت به سوی دمکراسی می دانند، کم رنگ کردند.
از  اسالمگرایان  کنار زدن  برای  در تالش  آن ها همچنین 
مسند قدرت تا آنجا پیش رفتند که در مواردی خشونت 
چماقداران موسوم به بلتقیه رادر جریان اعتراض ها نادیده 
گرفتند و این به گفته اسامه غزالی حرب، رهبر لیبرال ها 

در جبهه نجات ملی مترادف است 
با کفر و توهین به مقدسات.

جریان  در  چماقداران  این 
میدان  در  مردمی  اعتراض های 
برای  مبارک  حسنی  علیه  تحریر 
رژیم گذشته کار می کردند و اکنون 
برای مبارزه برای هواداران محمد 
تا  آورده شده اند.  میدان  به  مرسی 
اخوان  اعضای  از  نفر   9 حال  به 
از 1000  بیش  و  کشته  المسلمین 

نفر زخمی شده اند.
همه پرسی و پیامد های احتمالی

قبول  می گویند  مرسی  هواداران 
 ۶3 اساسی  قانون  پیش نویس 
قوانین  قبول  منزله  به  صفحه یی 
مصر  اداره  برای  اسالم  بر  مبتنی 
است و در مقابل جبهه نجات ملی 
شرکت  با  است  خواسته  مردم  از 
اساسی،  قانون  همه پرسی  در 
می گویند  مخالفان  بگویند.  »نه«  مرسی  اصالحات  به 
پیش نویس قانون اساسی بدون توجه به حقوق اقلیت ها 

توسط اکثریت برای اکثریت نوشته شده است.
قانون  مانند  دارد  ماده   234 که  پیشنهادی  اساسی  قانون 
اساسی پیشین اختیارات قابل مالحظه یی به رییس جمهور 
شدن  پذیرفته  صورت  در  و  می کند  تفویض  دولت  و 
از  کمتر  او  حزب  و  مرسی  محمد  سیاسی  اختیارات 

اختیارات حسنی مبارک نخواهد بود.
مبنای  را  اسالم  شریعت  اصول  اساسی  قانون   2 ماده 
قانونگزاری قرار داده است و ماده 4 همین قانون می گوید 
شریعت  تفسیر  مرجع  االزهر  دانشگاه  جسته  بر  علمای 

اسالم اند، نه مجلس و قضات دادگاه ها.
اضافه بر این قانون اساسی اختیارات و امتیازات ویژه یی 
به ارتش مصر داده است: وزارت دفاع مصر توسط یک 
عهده  به  ارتش  بودجه  کنترل  شد؛  خواهد  اداره  نظامی 
ارتش  اقتصادی  فعالیت های  بود؛  خواهد  آن  فرماندهان 
که گسترده است ادامه خواهد یافت؛ و اختیارات ارتش 
برای دستگیری و محاکمه غیر نظامیان به قوت خود باقی 

خواهد ماند.
قانون  پیش نویس  رأی دهندگان  اکثریت  که  صورتی  در 
اداره  اسالم  شریعت  پایه  بر  مصر  بپذیرند  را  اساسی 
خواهد شد و راه برای استبداد دینی در این کشور هموار 
خواهد شد. چنانچه رأی دهندگان قانون اساسی را نپذیرند 
خواهد  متزلزل  به شدت  مرسی  محمد  سیاسی  موقعیت 
به  نیز  او  جمهوری  ریاست  ادامه  قانونی  مبنای  و  شد 
سستی خواهد گرایید و این توأم با دیگر مشکالت حاد 
مصر، از جمله اقتصادی، می تواند بحران فعلی را به جنگ 

داخلی مبدل کند.

دعوت مشعل از اردوغان

بررسی اعزام  4 الی 10 هزار 
نیروی حافظ صلح به سوریه
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درخواست مجدد پاکستان از اینترپل:

مشرف را دستگیر کنید

پرویز  تا  خواست  بین الملل  پولیس  از  دیگر  بار  پاکستان  دولت 
مشرف، رئیس جمهوری اسبق این کشور را که در ترور بی نظیر بوتو، 

نخست وزیر اسبق پاکستان کوتاهی کرده، دستگیر کند.
به گزارش خبرگزاری آسیا، آژانس تحقیقات فدرال پاکستان که در 
قانونی  پیگرد  درخواست  بر  مبنی  نامه یی  می کند،  تحقیق  باره  این 
جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق این کشور را به انضمام 

مدارکی به اینترپل ارسال کرده است.
جانب  از  که  را  مشابهی  درخواست  پیشتر  فرانسه  در  اینترپل  دفتر 
آژانس تحقیقات فدرال پاکستان ارسال شده بود، پس فرستاده و اعالم 
باید زودتر  کرده بود که مدارک مستدل برای مجرم شناختن فردی 

ارسال شوند.
اکسپرس تربیون نیز نوشت که شواهد و مدارک ضمیمه نامه ارسالی 
شامل بیانیه یی از جانب »مارک سیگل« خبرنگار امریکایی و مدارکی 
کرده  ارسال  بوتو  بی نظیر  به  که مشرف  است  ایمیل هایی  به  مربوط 

بود.
نیز  پاکستان  ویژه  عمومی  دادستان  علی،  ذولفقار  چودری  همچنین 

ارسال این نامه را به همراه ضمائم آن تایید کرد.
پیشتر نیز دولت انگلیس درخواست پاکستان را برای استرداد مشرف 
رد کرده بود چرا که هیچ معاهده ای میان لندن و اسالم آباد درخصوص 

استرداد وجود ندارد.

حادثه شلیک در یک مکتب، سراسر ایاالت متحده امریکا 
ابتدایی 20  داد. یک مرد مسلح در یک مکتب  را تکان 
کودک و شش بزرگ سال را کشت. شخص مهاجم نیز 
جان باخت. رییس جمهور امریکا خواستار تصمیم گیری 

در مورد حق داشتن سالح شد.
این حادثه که روز جمعه اتفاق افتاد، یکی از بزرگترین 
امریکا خوانده شده  متحده  ایاالت  تاریخ  در  ها  جنایت 
کرسمس  عید  از  قبل  روز  ده  دقیقًا  رویداد  این  است. 
اوباما،  بارک  درآورد.  لرزه  به  را  امریکا  متحده  ایاالت 
رییس جمهور امریکا در حالی که اشک می ریخت، در 
بیانیه کوتاه تلویزیونی اش به مردم امریکا از حمام خون 
ایالت  نیوتون  شهر  در  هوک  سندی  ابتدایی  مکتب  در 

کانتیکت سخن گفت.
بارک اوباما گفت: »دل های ما امروز شکست«. او تاکید 
کرد به ندرت خانواده یی در امریکا وجود دارد که مانند 

او این غم بزرگ را احساس نکرده باشد.
راه  از  قبل  مهاجم  شخص  پولیس،  اظهارات  براساس 
اندازی »حمام خون«، مادرش را در خانه اش کشته است 
و سپس با موتر او به سوی مکتبی روان شد که در آنجا 

معلم بوده است.
واسکت ضد  مهاجم  مرد  عینی،  شاهدان  اظهارات  طبق 
گلوله به تن داشت و دست کم سه سالح را حمل می 
 20 و  کرد  اش شلیک  اطراف  به  دو صنف  در  او  کرد. 
طفل را که بین پنج تا ده ساله بودند با شش بزرگ سال 

کشت.
این مرد 100 مرمی  ناشده،  تایید  براساس گزارش های 
شلیک کرده است. معلمان با وحشت و ترس سعی کردند 

به  را  شان  شاگردان  تا 
بدهند.  انتقال  امن  جاهای 
بر اساس اظهارات شاهدان 
یک  در  ها  بعضی  عینی، 
توالت و عده ای دیگر در 

یک الماری پنهان شدند.
ماموران بازرسی از »صحنه 
وحشت آور« در این مکتب 
سخن گفتند. پاول ونس از 
دفتر پولیس ایالت کانتیکت 
شهر  در  خبرنگاران  به 
نیوتون گفت: »چنین حادثه 

ای را ما پیش از این هرگز ندیده ایم«. بعد از این حادثه 
انتقال  امن  های  مکان  به  را  کودکان  پولیس  خانم  یک 

داد.
در  مهاجم  شخص  جسد  پولیس،  توضیحات  براساس 
اند  نگفته  تاهنوز  بازرسی  های  مقام  شد.  یافت  مکتب 
که آیا او خودکشی کرده است یا توسط شلیک نیروهای 
خود  از  امریکا  های  رسانه  است.  درآمده  پا  از  پولیس 

کشی این شخص سخن گفته اند.
کرده  بازجویی  را  مهاجم  شخص  بزرگتر  برادر  پولیس 
است. این جوان 24 ساله توضیح داد که برادرش دچار 
بوده  خودماندگی(  )در  اوتیسم  روانی  اختالل  بیماری 

است و نزد مادرش زندگی می کرده است.
این جنایت ممکن است بحث در باره حق داشتن سالح 
را در ایاالت متحده امریکا بار دیگر گرم کند. اوباما در 
با اشاره به همین مساله گفت: »ما  بیانیه تلویزیونی اش 
در سال های گذشته حوادث بسیارغمناکی از این نوع را 
تجربه کرده ایم. ما باید به هم نزدیکتر شویم و خردمندانه 
عمل کنیم تا از حوادث غمناک بیشتر از این نوع، صرف 

نظر از سیاست های حزبی جلوگیری کنیم«.
حق  کردن  محدود  برای  ها  تالش  همه  حال  به  تا  اما 
داشتن سالح، بر اثر البی های پرقدرت سالح به شکست 

مواجه شده اشت.

                 حسین آرین/ رادیو فردا        

اوباما در پیوند به تیراندازی یک مرد بر یک مکتب:

دل های ما شکست
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        خواجه بشيراحمد انصاری
نهي  و  معروف  به  امر  اصل  سر  بر  تأکید 
ظهور  نخستین  لحظات  همان  از  منکر  از 
بود؛ طوري که عبداهلل بن  خوارج، هویدا 
در  خوارج  رهبر  نخستین  راسبی  وهب 
جریان سخن رانی خویش، پیرواِن خود را 
مخاطب قرار داده و گفت: »شایسته نیست 
کسانی را که به رحمان ایمان داشته و خود 
این  می دانند،  منسوب  قرآن  حکم  به  را 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  بر  را  دنیا 
و سخن حق ترجیح دهند«.  حصین طائي 
از شخصیت هاي مشهور دیگر خوارج هم 
در خانۀ خویش جنگ خوارج را با اصل 
امربالمعروف پیوند داد.  با مطالعۀ تاریخ و 
ادبیات سیاسي خوارج، بسیار مشکل است 
به خطبه و سخنرانی و پیام و نامۀ یکی از 
سران خوارج برخوریم که در آن به اصل 
اشاره یي  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
نشده باشد، بي خبر از این که امر به معروف 
و نهی از منکر در اسالم نه ترور است و 

نه تکفیر جامعه. 
می گوید:  مسلم  شارح صحیح  نووی  امام 

هرگاه کار امر به معروف و نهی از منکر به 
سالح کشد، باید از آن صرف نظر نمود. 

تیمیه  ابن  و  النظایر  و  االشباه  در  سیوطی 
در فتاوای خویش و غزالی در احیای علوم 
دین خود معتقد اند که امر به معروف و نهی 
از منکر نباید مسایل اختالفی مسلمانان را 
این  از منکر  شامل شود. شرط دیگر نهی 
منکر دیگری  به  نباید  آن  تطبیِق  که  است 
نظریاِت  ندارد  حق  گروهی  هیچ  انجامد. 
خود را در اصول و فروع، جزِو مسلمات 
پیروی  به  مجبور  را  مردم  و  پنداشته  دین 

از آن نماید.
اسم  که  معروف  واژة  این که  دیگر  سخن 
مفعول است، از عرف گرفته شده و عرف 
اعمال  زجاج،  گفتۀ  به 

مقاییس اللغۀ،  در  و  گویند  را  پسندیده 
آدمي  نفس  که  گویند  را  آن چیزي  عرف 
در برابرش احساس راحت نماید. در زبان 
عربي ده ها معنی براي عرف اریه شده که 
و  قمچین  و  کیبل  با  رابطه  آن  هیچ کدامِ 
قیچي و تفنگ ندارد. مفهوم امر به معروف 
پروژه هاي  زیربناي  که  منکر  از  نهي  و 
تمدن ستیز و انسانیت گریزشده قرار گرفته، 

نیازمند کاري است علي حده.
اگر خوارج اساس پروژةشان را بر شالودة 
نهادند،  بنا  منکر  از  نهی  به معروف و  امر 
طالبان نیز مهم ترین نهاد ادارةشان را ادارة 
مادة  اساس  بر  و  معروف خواندند  به  امر 
و  معروف  به  امر  قانون  اول  فصل  سوم، 
نهی عن المنکر که از سوی مال عمر در 42 
»ادارة  مذکور  تشکیل  گردیده،  ماده صادر 

مرکزی« آن امارت خوانده شده است. 
تلقی خوارج قدیم و جدید از مبداي امر به 
معروف و نهی از منکر، از انساِن مسلمان 
راه  هر  کنار  در  تا  می سازد  شاخ زنی  گاو 
ایستاده و هر که را  و کوچه و پس کوچه 
دلش خواست، شاخ زند. جنبش خوارج، 

و  بدوی  برداشتی  امروز  و هم  دیروز  هم 
داشته اند  دین  انسانِی  اصل  این  از  خشن 
آن ها  می نویسد،  شهرستانی  که  طوری  و 
واجب  خود  به  سنتی  تطبیق  به خاطر  حتا 
شمشیر  دولت  امیر  رخ  به  تا  می دانستند 

کشند.
خوارج قدیم و جدید، خود را وصي و قیِم 
جامعه مي پندارند و آسان ترین راهِ آن ها نیز 
در جهت تحقق وصایت بر جامعه، چسپیدن 
بر اصل امر بالمعروف و النهي عن المنکر 
و تأویلش در راه تحقق این وصایت است. 
هم طالبان و هم خوارج، چیزي را به نام 
جاي  به  و  نشناخته  مردم  و  ملت  و  امت 
آن که مشروعیت خویش را از مردم گیرند، 
از  مي خواهند مردم مشروعیِت خویش را 

آن ها گیرند. 

از آن »قاریان« تا این »طالبان«:
کتب تاریخ و حدیث شهادت می دهند که 
نخستین هستۀ خوارج از قاریان و حافظانی 
خویش  عبادِت  در  که  بود  شده  تشکیل 
شهرة روزگار بودند. خوارِج نخستین پس 
جدا  ِصفِین  در  را  خویش  آن که صف  از 
قرآن  »قاریان«  یا  و  »قراء«  نام  به  نمودند، 
شناخته می شدند. در مصنف بن ابی شیبه 
صفین  در  معاویه  که  »زمانی  است:  آمده 
لشکر خویش  با  همراه  و  شکست خورد 
به کوهی پناه برد، عمرو بن عاص برایش 
پیشنهاد نمود تا قرآنی را نزد علی بفرستد 
و اگر چنین کند، قسم به خداست که علی 
آن را رد نخواهد نمود. سپس مردی قرآن 
داور  را  قرآن  بیایید  گفت  و  برداشت  را 
قرار دهیم. علی پاسخ داد که من نسبت به 
شما به قرآن نزدیک ترم. پس از آن، گروه 
خوارج که ما آن ها را در آن زمان »قاریان« 
شانه  به  شمشیر  که  حالی  در  می نامیدیم، 

داشتند، از راه رسیدند.«  
بخاری و مسلم و دیگران روایت نموده اند، 
برابر  زمانی که حرقوص ذوالخویصره در 
پیامبر گستاخی نمود، پیامبر گفت: »إن له 
أصحابا، یحقر أحدکم صالته مع صالتهم، 
الدین  من  یمرقون   ، صیامهم  مع  وصیامه 
“او  یعنی:  الرمیۀ«.   من  السهم  کمروق 
شما  از  فردی  اگر  است،  پیروانی  دارای 
نماز خواندن خود را با نماز خواندن آن ها 
گرفتِن  روزه  با  را  خود  گرفتِن  روزه  و 
را  نماز و روزة خود  نماید،  مقایسه  آن ها 
چنان  دین  از  آن ها  یافت.  خواهد  ناچیز 
شکار  از  تیر  گویی  که  می شوند  بیرون 
روایت  مسلم  که  حدیثی  در  می گذرد”. 
ظهور  پیامبر  که  می خوانیم  است،  نموده 
که  بود  گفته  و  نموده  پیش بینی  را  آن ها 
از  قرآن  ولی  می خوانند،  قرآن  گروه  این 
مفهوم  این  به  نمی رود.  پایین  گلوگاه شان 
که قرآن روح و مغز و شعورشان را سیراب 
خواهند  بیگانه  آن  پیامِ  با  ایشان  و  نکرده 
ماند. بخاری در تاریخ کبیر خویش از انس 
روایت می نماید که خوارج هنگام تالوت 
که  می گویند  می لرزیدند.  خود  به  قرآن 
)رض(  علی  قاتل  ملجم  بن  عبدالرحمن 
هم از قاریان معروف قرآن کریم به شمار 

می رفت. 
اگر دیروز افرادي زیر نام »قاریان« آمدند تا 
پرچم اسالم را بر پیشانی کوبیده و دعوای 
خوِن  هم  و  خود  خوِن  هم  نموده،  تقوی 
هزاران یار پیامبر و داماد او و خلیفۀ چهارم 
کرکترهایي  امروز  بریزند؛  را  مسلمانان 
مشابه ولي زیر عنوان »طالبان« پرچم اسالم 
ترور  را  کساني  آن  سایۀ  در  و  افراشته 
جهاد  پرچم  روزگاري  خود  که  مي کنند 
را در کشور برافراشتند. طالبان هم به سان 
انسان ها و هم کیشاِن خودشان را   خوارج، 
مطابِق آداب و احکام قربانی، ذبح شرعی 

مي کنند. 

قتل  در  داشتن  دست  با  ارتباط  در  دیگر  تن  چهار  که  گردید  افشا  بعدها 
اعضای  کمک  به  پاکستان  سرحدی  مقامات  طرف  از  جمیل الرحمن  مولوی 
جماعت الدعوت در شهرک مرزی باجور دستگیر شدند. این چهار تن عبارت 
بودند از: عبدالرحمن صالح از یمن، سعداهلل شریف از عربستان سعودی، الیاس 

حیدر از عراق و عادل حسن از مصر.
داکتر حق  شناس در اثر گرانسنگ خویش به کشته شدن مولوی جمیل الرحمن 
اشاره نموده گفته است که »انگیزة این قتل و آن هم توسط یک مرد بیگانه قطعًا 
روشن نشد، لیکن به اساس ارتباط و درگیری هایی که وی با حزب اسالمی 

داشت، زمزمه به راه افتاد و حزب مذکور مورد اتهام قرار گرفت.« )42(
نقل قول کرده  را  داکتر حق شناس، سخنرانی جانشین مولوی جمیل الرحمن 
می نویسد: »مولوی جمیل الرحمن با قاتل سابقۀ آشنایی داشت و شهودی در 
دست نیست که ارتباط وی را با گروه مجاهدین حکمتیار به اثبات برساند. 
در قتل وی دست های داخلی و خارجی هر دو دخیل می باشد و دشمن در 
این که رسیدن  این کار چهار هدف داشت: یکی  اجرای  برای  انتخاب عرب 
تبعۀ خارجی به جمیل الرحمن آسان بود؛ دوم با انجام این کار به دست یک 
عرب، شناسایی مجرم اصلی مشکل می باشد؛ سوم جدا نمودن برادران عرب 
از جهاد افغانستان؛ و چهارم ایجاد سوءتفاهم و دشمنی با اعراب، که این خود 
باعث می شود تا کمک اعراب به جماعت الدعوت الی قرآن و السنت،  قطع 

گردد. )43(
اما یکی از نویسنده گان متعهد به حزب اسالمی افغانستان ادعا دارد که اعراب 
می خواستند تا مولوی جمیل الرحمن و انجنیر گلبدین حکمتیار را یک جا به 
قتل برسانند: »زمانی که در کنر میان جماعت اهل حدیث به رهبری مولوی 
جمیل الرحمن و حزب اسالمی حکمتیار جنگ در گرفت و موجب کشته شدن 
تا  گرفتند  تصمیم  عرب  مجاهدین  از  چند  تنی  گردید،  مسلمانان  از  جمعی 
جمیل الرحمن و حکمتیار را به صورت هم زمان به قتل رسانند. کسی که مامور 
قتل حکمتیار بود، نتوانست به وی دسترسی یابد؛ در حالی که جمیل الرحمن 
با ضرب گلولۀ یک مجاهد عرب در خار مرکز باجور ایجینسی کشته شد.« 

)44(
با کشته شدن مولوی جمیل الرحمن، گسترش نفوذ جماعت الدعوت به کندی 
مواجه شد. اگرچه این گروه یکی از علمای برجسته به نام مولوی سمیع اهلل را 
به رهبری خویش انتخاب کردند، اما تا سرنگونی حکومت داکتر نجیب، این 

گروه نتوانست درخشش پیشینه اش را باز یابد.
به این ترتیب، نه تنها گروه جماعت الدعوت تضعیف شد؛ بلکه مجاهدین کنر 
نیز بعد از چند جنگ گروهی، مضمحل شدند و تا سرنگونی حکومت کابل، 

نتوانستند در صحنۀ نظامِی افغانستان تبارز چندانی داشته باشند.

زد و خوردهای پراكنده
اگرچه واقعات تخار و کنر، زخم های خونین جهاد افغانستان در مقطع زمانِی 
خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت داکتر نجیب بود؛ اما این تنها زد 
و خوردهای داخلی مجاهدین در آن مقطع نیست، بلکه مخاصمات گروهی 
در نقاط دیگر افغانستان چون قندهار، هلمند و افغانستان مرکزی نیز جریان 

داشت.
مخاصمات و زد و خوردهای داخلی در سایر نقاط کشور مانند تخار و کنر 
شدت و وخامت نداشت، اما الزم می بینم که در این جا به گونۀ مختصر آن ها 

را ذکر کنم...
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        بخش نخست

»توفان و جهش روحی« اصطالحی است که از سال 1۷۷9 
عنوان  به  اندک اندک  اصطالح  این  شد.  باب  آلمان  در 
مظهر دورة رمانتیسیسم به کار رفت و حتا کانت در نظام 
زیبایی شناسی خود به آن اشاره کرد. اصطالح »رمانتیسیسم« 
و »جهش روحی« را در سنت آلمانی نمی توان از یک دیگر 
جدا دانست؛ زیرا هر دو نظر در برابر عصر روشن گری و 
روحیۀ حاکم بر آن، موضع انتقادی داشتند. کتابی از دکتر 
"کریم مجتهدی" با عنوان »فلسفۀ آلمان« منتشر شده که در 
بخشی از آن، اصطالح »توفان و جهش روحی« تبیین شده 
است. او طی یک سخن رانی، اختصاصًا به توضیح و تشریح 

این اصطالح پرداخته است که در ذیل خواهد آمد. 
فلسفه؛ تنها عامل تربیت 

یک فیلسوف هرگز نمی تواند خود را معلم بداند. او ناگزیر 
همیشه دانشجو است. من نیز برخی از فصول کتاب »فلسفه 
تصمیم  یعنی  کردم.  انتخاب  تحقیق  برای  را  آلمان«  در 
اطالع  آن  از  تاریخ  از  این دوره  در  که  را  گرفتم مسایلی 
ندارم یا کم تر اطالع دارم، تکمیل کنم. بیش تر نوشته هایم 
او  از  انتقاد  می خوانید  را  کانت  وقتی  هستند.  هم  مکمل 
می خوانید،  را  هگل  وقتی  بگیرید،  پی  باید  هگل  در  را 
بنابراین شخص  درگیری او را با چند نفر دیگر می بینید. 
هم  دیگری  موضوعات  به  آثار،  این  با خواندن  عالقه مند 
میان  در  می کند.  تحقیق  آن ها  دربارة  و  می شود  دل بسته 
یا  فالسفه  که  شده  گفته  بسیار  نکته  این  فرهنگی  جوامع 
کسانی که به کار فلسفه می پردازند، فقط توضیح واضحات 
می دهند. اما این پرسش مطرح است که آیا همۀ چیزهایی 
که واضح می بینیم، واقعًا واضح هستند؟ این بحث در آغاز 
خود  روش  دکارت  می شود.  بیان  دکارت  با  جدید  عصر 

را توضیح می دهد و تحلیل می کند که فقط امر واضح و 
متمایز را بپذیر. بالفاصله در آن متن بیان می کند که از سبق 
ذهن بپرهیز و از شتاب زده گی دوری کن. آن چه واضح به 
نظر می رسد، باید توضیح داده شود. اگر انسان به آن چیزی 
که می داند و به آن چیزی که واضح است اکتفا کند، نه علم 
پیشرفت می کند، نه تفکری به وجود می آید، نه جامعه یی 
فرهیخته می شود و نه تعلیم معنایی می یابد. واضحات را 
باید زیر سوال برد و دید تا چه حد می توان آن ها را واضح 
تلقی کرد؟ روح تفکر فلسفی پژوهش است. کسی که فکر 
می کند جهان به پایان رسیده و او در نهایت دانایی است، 
جهان  باشد.  نشده  آغاز  جهان  هنوز  شاید  می کند،  اشتباه 
روز به روز ساخته می شود و آن آینده که بشر در ذهنش 
می تواند به تصور درآورد، خیلی دور است. این جاست که 
فلسفه کارآمد و تنها عامل تربیت است. یعنی اگر نباشد، 

علم و تاریخ و حتا فهم هم نیست. 
مقاومت شاعرانه در برابر قرن علوم و ریاضیات 

بحث توفان و جهش روحی در آلمان به اواخر قرن هجدهم 
و اوایل قرن نوزدهم باز می گردد. اصطالح توفان و جهش 
روحی کمی عجیب است. در فارسی گاهی به جای آن از 
تعبیر »توفان و غوغا« یاد می شود. در فرانسه نیز به صورت 
بعدها  که  عنوان  این  است.  آمده   »lanژTempete et«

دوره یی از فرهنگ آلمان را در برگرفت، از نمایش نامه یی 
اثر فردریک کلینگر گرفته شده است. این جریان در وهلۀ 
نخست به شعرا تعلق داشت. شعر اجازة مقاومت در برابر 
می داد.  می شد،  نامیده  ریاضیات  و  علوم  قرن  که  قرنی 
پیش از این دوران، دورة استبداد منور فردریک قرار دارد. 
اعتالی  برای  را  تجدد  عصر  عقلی  فلسفه های  فردریک، 
عصر  آن  در  که  آن جا  از  می دید.  الزم  ژرمن  قوم  ذهن 
طبقات متوسط بیش از پیش در کشور آلمان قدرت گرفته 
بودند و تا حدودی به نحو خودجوش به افکار جدید و 
فلسفه های دانشگاهی عالقه نشان می دادند، فردریک الزم 
دید از استادان و متفکران پیشرو و به اصطالح منورالفکر 
حمایت کند. عصر او را عصر استبداد منور یا پیشرفت به 
زور می دانند. فردریک فرانسه دان بود و تصمیم داشت در 
کند.  ایجاد  فرانسوی  منورالفکری  نوع  از  پیشرفتی  آلمان 
امانویل کانت را می توان محصول آن دوران دانست. به هر 
حال، کانت روشن گر است و شاید با اندکی افراط بتوان 
از  آلمان،  فلسفی  گفت شناخت قدرت و ضعف فرهنگ 
راه تعیین جایگاه فلسفۀ کانت در آن کشور مقدور است. 
دورة توفان و جهش روحی در آلمان بعد از کانت روی 

داده است. 
www.etemaad.com :منبع

پریانی عزیز!

می بینی که ما برای این دموکراسی اهدایی، چه قربانی های 
بزرگی که نداده ایم! ده سال است که این نهالک از خوِن 
ما آب می  خورد، اما شگوفه هایش بوی افیون می دهند و 
میوه اش مزة فساد! ما که نه از جماعت افیونیانیم و نه از 
شمار فسادپیشه گان حاکم، حتا نمی توانیم که در یک روز 

داغ تابستانی رختی به زیر سایۀ آن بکشیم!
و  است  شلیک  صدای  همه جا  عجیبی ست،  روزگار 
فروافتادِن قامتی و بعد تو نمی دانی که روی ماشه، پنجۀ 
خون ها  اما  بنیادگرایی!  پنجۀ  یا  است  بوده  دموکراسی 
و  سرخ  رنگ  دارند؛  رنگ  یک  همه  می شوند،  جاری 
ریشه های  تا  می مکد  را  داغ  خوِن  این  تشنه،  زمین های 
افیونیان  برای  شاخه هایش  و  نخشکد  دموکراسی  نهالِک 
و فسادپیشه گان اریکه نشین، بی گل و میوه نماند! این جا 
خبرها بوی خون می دهند، پیام آوراِن صلح خود سیه رویان 
تاریخ اند که گویی از دوزخ دانته برگشته اند تا این سرزمین 

را به دوزخ همیشه گی بدل کنند. 
و  انفجاری  باز  که  لرزد  می  دلم  می بینم،  رسانه ها  به  تا 
پیش  روز  چند  خون!  خون...  خون...  بعد  و  انتحاری 
شنیدم که بانوی جوانی در کاپیسا به خاک وخون غلتیده 
است و بعد شنیدم که در لغمان خون بانوی دیگری را نیز 
به خاک ریخته اند، بعد می شنوی که دختری را در کندز 
تیغ بر گلو گذاشته اند، بعد می شنوی که در سمنگان امام 
است.  کرده  جنسی  تجاوز  ُخردسالي  دختر  بر  مسجدی 
آن گاه که می بینی که در چنین رخدادهای شرم آور مقام ها 
مردم،  گفتۀ  به  و  می روند  طفره  حقیقت  بیان  از  پیوسته 
به کوچۀ حسن چپ؛  دلت می خواهد  را می زنند  خود 
که بر بام خانه های تمام جهان فراز آیی و فریاد بزنی که 
من از این تاریخ پنج هزارساله بیزارم، از این انبان گزافه ها 
که حتا ما را در جهت کم ترین انسانی زیستن نیز یاری 
دیگر کسی  است، گویی  افتاده  فرو  نمی رساند! همه چیز 
دستان مادرِ خود را نمی بوسد، کسی دسِت کودک دختر 
از جویبار کنار دهکده بگذراند و  تا  مکتبی را نمی گیرد 

به مکتب برساند!
خبِر تازه برای من مفهومِ خود را از دست داده است؛ خبر 
تازه در قاموس رسانه یی دموکراسی یعنی انتحار، انفجار، 
خون و فرو افتادِن کاج های جوان زنده گی بر خاک! امروز 
نیز خبر تازه شنیدم که اهریمنان در کمینت نشسته بودند 
تا خاموشت کنند. حقیقت خود همان روشنایی است و 
و  کوردلی  داالن های  در  آشیان آراسته  خفاشان  چشمان 

تعصب نمی توانند با روشنایی آشتی کنند؛ پس باید همۀ 
پنجره هایي را که رو به روشنایی گشوده شده اند، بربندند 

این  مردِ  و  زن  خون  بتوانند  آسوده خاطر  تاریکی  در  تا 
سرزمین را بمکند.

دور  به  را  هم  دستاِن  بی آن که  خطریم،  در  همه گان  ما 
هم حلقه بزنیم تا اهریمن را در میاِن ما راهی نباشد. ما 
همه گان روی انبار باروت نفس می کشیم و برفراز سر هر 
کدامِ ما شمشیري از دموکلوس آویزان است. ما همه گان 
است،  تصادف  یک  زنده ایم،  هنوز  تا  اگر  و  خطریم  در 

شاید فردا گلوله راهش را کج نکند!
این مهم نیست که این گلوله را چه کسی شلیک می کند، 
مهم این است که این گلوله به دستور چه کسی شلیک 
می شود. هر کس به گونه یی ما را می کشد؛ کسی با انفجار، 
با گلوله، و چنین گروه های  انتحار و کسی هم  با  کسی 
به هویت  امروزه همه جا در کنار ماست، گویی  آدم کش 
بدل شده اند، به سایۀ ما بدل شده اند، و این سایه در تاری 
خودش را از ما جدا می سازد و ما را نیز به سایه یی بدل 

می سازد!
نشود،  کج  گلوله  این جا  اگر  است  دردناک  چه قدر 
یک  بازهم  شود،  کج  قلم  اگر  می یابد.  پایان  زنده گی یي 
زنده گی به پایان می رسد؛ اما دشمن نمی داند که دیگر این 
قلم ها یک دو سه نیستند، این قلم ها همان نیستاِن همیشه 
ببری، قلم دیگری سر  در فریاد است که هر قدر آن را 
می زند و دیگر این فریادهای جاری را نمی توان متوقف 
کرد؛ پژواک این فریادها تمام گنبد هستی را پر کرده است، 

و می رسد به گوش آن هایي که هنوز به جهان نیامده اند.
دیدم  را  نقش بندی  اجمل  مستند  فلم  جایی  در  دیروز 
گلویش  بر  تیغ  چه گونه  و  افتاد  دام  به  چه گونه  که 
اسرار  که  بود  این  »جرمش  حافظ:  گفتۀ  به  گذاشتند. 
هویدا می کرد«. سخن براهنی یادم می آید که در پیوند به 
سکوت روشن فکران و خبرنگاران گفته بود که: شماری 
را می خرند و خاموش می کنند و شماری را می کشند و 

خاموش کنند! 
پشاور  در  من  کابل،  بر  طالبان  حاکمیت  سال های  در 
گزارشگر بی.بی.سی بودم به نام آن روح از دست رفته ام 
»علی سینا!«. هر بامداد که از خانه می برآمدم و تا گام در 
کوچه می گذاشتم، حس می کردم که کسی آن سوی کوچه 
در مقابل دروازه ایستاده و تا گام من به کوچه می خورد، 
صدای چند گلوله در آسمان می پیچد و من در خوِن خود 
می افتم. این حس همیشه با من بود چنان که هم اکنون نیز 
این  از سروده هایم متوجه شدم که  باری در یکی  است. 

اضطراب این گونه بیان شده است:

شاید فردا
تیرهای زهرآگینی که برای من آماده شده است

کبوتران ابلِق چشمانم را
در نخستین لحظه های پرواز، شکار کند

شاید فردا
کودکانم در انتظار برگشت من، پیر شوند

به همان خطی روان است که  قلِم من  این همه، هنوز  با 
وجدان و عاطفه ام حکم می کند، نه نفس اماره و نه غریزة 
لرزان هراس. به یاد داشته باشیم که اگر قلمی در چنین 
خطی برافتاد، کس دیگری آن را برخواهد داشت؛ و اگر 
با ذره های  قلمی کج شد، شاید در زیرگام نفریِن تاریح 

خاک هم رنگ شود.
برایت زنده گِی دراز می خواهم؛ اما نه به قیمت کج رفتاری 

قلمت!
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     همیشه گلوله 
                  راهش را کج نمی کند!
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)نامۀ پرتو نادري شاعر نام آشناي کشور
 به نظري پریاني(

هنر؛
 ارغنون هستی شناخت
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         پاکستان نگران شکل گیری 
»ایتالف بین االفغانی« است

طالبان شکست...
 طالبان در آن نفوذ داشت، اشاره کرد.

وی گفت: نیروهای افغان اکنون بر این منطقه تسلط دارند.
افغانستان  جنوب  در  نظامی  ایتالف  ارشد  فرمانده  آبرامز، 

است.
آبرامز گفت که پیش بینی حضور کمتری از نیروهای ایتالف 
را تا تابستان آینده می کند اما پیش بینی و یا توصیه خاصی 
ارایه  امریکایی  سربازان  کاهش  چگونگی  خصوص  در 

نداد.
افغان به حدی عملکردشان خوب  نیروهای  وی گفت که 
بوده که باید بتوانند در سال 2013 با نیروی رزمی کمتری 

از سوی ایتالف نظامی موضع خود را حفظ کنند.
سربازان  خروج  درخصوص  تصمیمی  که  نمی رود  انتظار 
کرزی،  حامد  دیدار  از  پس  تا   2013 سال  در  امریکایی 
رییس جمهور افغانستان با باراک اوباما در واشنگتن در اوایل 

ماه جنوری آینده اعالم شود.
فرماندهان امریکایی طالبان را فرسوده و در حال شکست 
خورده  شکست  کامال  را  آن  که  چند  هر  کردند  توصیف 

ندانستند.
عملیات های  ستاد  رییس  معاون  نیکولسن،  لری  جنرال 
ایتالف بین المللی افغانستان گفت که طالبان تمایل داشتند 
در سال 2012 رشته یی از ترورهای سطح باال را انجام داده 
و مواضعی را که در سال 2011 از دست دادند دوباره به 

دست آورند.
به گفته نیکولسن طالبان در انجام هر یک از این ماموریت ها 

شکست خورده اند.
عنوان  به  هلمند  والیت  در  اکنون  که  گفت  همچنین  وی 
مقر سابق نیروهای طالبان تفنگداران دریایی امریکا به سبب 
آنکه کار کمی برای انجام دادن دارند از بابت بی حوصلگی 

اظهار شکایت می کنند.
وی خواهان کاهش بیشتر سربازان امریکایی در سال 2013 
نشد اما تایید کرد که اگر هلمند الگویی برای افغانستان باشد 
کردن  قربانی  بدون  ایتالف  نیروهای  دهد  نشان  می تواند 
امنیت و دادن امیدهای جدید به طالبان قادر به کنار رفتن و 

واگذاری نقش رهبری به نیروهای افغان هستند.
به حوزه  متعلق  رییس ستاد عملیات های  بویل،  کریستوفر 
رابرت آبرامز گفت: طالبان اکنون با مشکالت مالی و دیگر 

مشکالت روبرو استند.
هم  در  شاهد  بیشتر  چه  هر  ما  ساخت:  خاطرنشان  وی 
با  گروه ها  و  هستیم  طالبان  رهبری  حلقه های  شکستگی 
یکدیگر  با  مواضع  و  منابع  آوردن  به دست  برای  یکدیگر 

می جنگند.

به مراکز اصلی...
 افغانستان بعد از سال 2014 نه تنها دچار تنش دیگر 
نمی شود، بلکه روند پیشرفت خود را ادامه می دهد. 
او افزود: »من اطمینان کامل دارم که خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان، نه تنها که باعث کمبود در کار 
امنیت و  امنیت ما نمی شود، بلکه باعث بهبود در  و 
که  قسمی  ما  دیگر،  معنای  به  می شود.  ما  زنده گی 
که  می گذاریم  نمایش  به  این خاک هستیم،  صاحب 

صاحب این خاک هستیم«.

حامد کرزی به دست آوردهای کشورش در عرصه 
سیاست خارجی اشاره کرد و گفت که حکومت اش 
همه  با  را  خود  مستقالنه  روابط  است  کرده  تالش 
با  افغانستان  که  گفت  کرزی  کند.  حفظ  کشورها 
روابط  پاکستان  با  و  استراتژیک  روابط  هندوستان 
»برادرانه« دارد. او گفت کابل توانسته روابط خود را 

همزمان با روسیه، امریکا، ایران و چین حفظ کند.
آقای کرزی گفت که روابط استراتژیک با هندوستان 
به عنوان کشوری در منطقه و با ایاالت متحده امریکا 
به عنوان نیرومندترین کشور در غرب، برای افغانستان 

اهمیت حیاتی دارد. اما او تاکید کرد که این روابط به 
با  افغانستان  هیچ صورتی نمی تواند به قیمت روابط 

دیگر کشورهای جهان باشد.
کرزی افزود: »ایران درک کند که افغانستان براساس 
امریکا  مانند  متحدی  به  دارد،  که  ضرورت هایی 
به  افغانستان  که  کند  درک  امریکا  و  دارد.  ضرورت 
فرهنگی،  هم  و  همدینی  همزبانی،  همسایگی،  دلیل 
روابط بزرگ تاریخی خود با ایران را به هر قیمتی که 

شده، نگهدارد«.

          ناجیه نوری
   

دولت پاکستان به شدت نگران شکل گیری »ایتالف 
بین االفغانی« و دست یافتن مردم افغانستان به صلح 

و آشتی ملی است.
مطلب  این  بیان  با  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
می گویند که مخالفت پاکستان با برگزاری نشست 
پاریس نشان می دهد که اسالم آباد از تالش هایی که 
در راستای تأمین صلح و ثبات در افغانستان صورت 

می گیرد، سخت نگران است.
طالبان،  اسالمي،  حزب  میان  نشستي  است  قرار 
حکومت افغانستان و اپوزیسیون سیاسي در پاریس 
پایتخت  فرانسه برگزار شود، اما پاکستان خواهان 
شده  افغانستان  خاک  در  نشست  این  برگزاري 

است.
حنار ربانی کهر وزیر خارجۀ پاکستان در مخالفت 
صلح  مذاکرات  که  است  گفته  پاریس  نشست  با 

افغانستان نباید در پاریس و برلین برگزار شود. 
وحید م ژده آگاه مسایل سیاسي مي گوید که پاکستان 
در رابطه به صلِح افغانستان یک هدف بسیار مهم 
دارد  و آن این که  هیچگاه افغان ها را اجازه نمي دهد 

درهر  پاکستاني ها  بل  شوند؛  مذاکره  وارد  خود  تا 
مساله یی پیش قدم بوده اند.

باید  اینکه  بهانۀ  به  نیز  حاال  گفت،  همچنان  او 
مذاکرات در داخل افغانستان برگزار شود، خواهان 

پیش قدمي در مذاکرات صلح افغانستان هستند.
به باور او، پاکستان مي داند که مخالفان مسلح جهت 
به  خواهان  بنابراین  نمي آیند،  افغانستان  به  مذاکره 

تعویق افتادن این گونه مذاکرات است.
به گفتۀ او، چون سال 2014 نزدیک است و در این 
سال قرار است انتخابات برگزار  شود؛ اما پاکستان 
بنابراین  است،  انتخابات  برگزارنشدن  خواهان 
داخل  در  نشست هایی  چنین  باید  اینکه   بهانۀ  به 
ایجاد  مشکل  مي خواهد  شود،  برگزار  افغانستان 

کند.
مدني  جامعۀ  رییس  رفیعي  عزیز  حال،  همین  در 
مطرح  نشست  این  بحث  »زماني که  مي گوید: 
بود،  خوش بین  بسیار  آن  به  نسبت  پاکستان  شد، 
به  این نشست  برگزاري  ماه، مسالۀ  از دو  اما پس 
دلیل نارضایتي طالبان مبني بر شامل نشدن شماري 
دراین  آنان  حضور  خواهان  پاکستان  که  آن ها  از 

نشست بود، با مشکالتي مواجه شد.«

دوباره  نشست  این  بحث  قبل  ماه  افزود، شش  او 
شاخۀ  که  است  این  اصلي  بحث  اما  شد،  مطرح 
حکومت  یک  خواهان  طالبان  و  اسالمي  حزب 

مجاهدین پس از سال 2015 هستند.
رییس جامعه مدني اظهار داشت، مشکل است که 
این نشست به نتیجۀ کلي برسد، اما مي تواند زمینه 
افغانستان  انتخابات  براي  بعدي  بحث هاي  ساز 

باشد.
رفیعي تاکید کرد، این بحث به شدت ادامه دارد و 
پاکستان نگران شکل گرفتن یک ایتالف بین االفغاني 

است که مبادا بر ضد پاکستان عمل کند.
 به گفتۀ رییس جامعه مدني، دلیل دیگر مخالفت 
پاکستان نسبت به این نشست عدم رهبري و نقش 
پاکستان  زیرا  است؛  نشست  این  در  کشور  این 

خواهان سهم گسترده در افغانستان است.
وي تاکید کرد: »پاکستان حاکمیت و نفوذي را که 
و  ندارند  اکنون  داشت،  طالبان  باالي  گذشته  در 
طالب ها طالبان گذشته نیستند، بنابراین پاکستان به 
شدت در تالش است تا این حاکمیت را دوباره به 

دست بیاورد.«
نظامی  سیاسی-  آگاه  علومي  نورالحق  جنرال 

هر  تا  است  تالش  در  سخت  پاکستان  مي گوید، 
از  را  افغانستان شود  به صلح در  اقدامي که منجر 

بین ببرد.
)ایتالف  ما  که  فرانسه  نشست  در  کرد،  اضافه  او 
حزب  استیم،  آن  کننده گان  اشتراک  جزء  ملی( 
به  تا  نیز حضور خواهند داشت  اسالمي و طالبان 

یک نتیجۀ مثبت برسیم.
نشست  این  چون  ولي  کرد،  تاکید  علومي  جنرال 
به ابتکار پاکستان صورت نگرفته و این کشور در 
صدد این است که مذاکرات صلح افغانستان تحت 
نظرهایي  اظهار  چنین  با  بنابراین  باشد،  آنان  نظر 

خواهان برهم زدن این نشست هستند.
اخیراً  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
تالش  ها برای دست یافتن به صلح و ثبات در کشور 

افزایش یافته است.
افغانستان،  از  بین الملی  نیروهای  آستانۀ خروج  در 
رسیدن  روی  کشور  سیاسی  شخصیت های  تمامی 
به تفاهم میان گروه ها و جریان های سیاسی کشور 

تأکید دارند. 
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طالبان از لیست گروه های...
لیست  از  که  یافت  خواهند  را  اجازه  این  طالبان   

تروریست های سازمان ملل حذف شوند.
عالی  شورای  ارشد  عضو  یک  محمد،  دین  عزیزاهلل 
پیشنویس  طرح  گفت،  بلومبرگ  به  افغانستان  صلح 
شدة آن ها به طالبان این اجازه را می دهد که به دولت 

و  مجلس  ملی،  انتخابات  در  یا  بپیوندند،  افغانستان 
شورای والیتی شرکت کنند.

انجام  از  پیش  اضافه کرد  آقای دین محمد همچنان 
القاعده  با  را  رابطه  باید هرگونه  طالبان  کاری  چنین 
قانون  به  و  بکشند  دست  خشونت  از  کنند،  قطع 

اساسی افغانستان احترام بگذارند.
رد  را  پیشنهاد  این  امریکا  رسمی  مقامات  از  برخی 

کردند، زیرا این طرح نقش امریکا را در فرآیند صلح 
افغانستان کاهش می دهد.

از  امریکایی گفته اند واشنگتن  این حال، مقامات  در 
آورد  همراه  به  افغانستان صلح  برای  که  طرحی  هر 
حمایت خواهد کرد و همواره گفت وگوهای مستقیم 

بین اسالم آباد و کابل را ترغیب کرده است.

از تجربۀ ناتو در افغانستان...
 نموده است.

خبرگزاری انترفکس از قول رییس کمیتۀ نظامی ناتو 
می نویسد، روسیه یکی از مبارزان فعال علیه قاچاق 
همین  در  افغان  افسران  مربی   و  بوده  مخدر  مواد 

عرصه می باشد.

جنرال کنود بارتلز رییس کمیتۀ نظامی ناتو در ادامۀ 
به  مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه  گفت:  صحبت اش 
منفعت تمام کشورها به شمول افغانستان می باشد. او 
اضافه کرد، هر کشور آسیب و تلفاتی بزرگ ناشی از  

قاچاق مواد مخدر را باید به خاطر بیآورد.
ناتو در صفحۀ انترنتی خود در مورد سفر این جنرالش 

هدف  به  که  ناتو  نظامی  کمیتۀ  رییس  است،  نوشته 
توسعۀ همکاری های نظامی و انکشاف تفاهم مشترک 
دیدار  مصروف  عالقه  مورد  استراتژیک  مسایل  در 
گیراسیموف  والیری  با  می باشد،  مسکو  از  رسمی 
نموده  مالقات  روسیه،  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 

است.

یو شمېر سفیران بهرنۍ...
بهرني  په  افغانستان  د  وايي،  غړی  ياد  جرګې  ولسي  د 
سیاستو کې د ستونزو د زېږېدو يو المل خپله د حکومت 
د روښانه دريځ نه شتون دی، په دې مانا چې يو هېواد مو 

يوه ورځ دوست او بله ورځ دښمن دی.
کوم  چې  ده،  نه  شوې  روښانه  دا  اوسه  تر  زياتوي،  دی 
تلپاتې  راسره  او کوم  تلپاتې دښمني  له موږ سره  هېواد 
دوستي لري، له کوم هېواد سره سیاست کوالی شو، په 

داسې کچه چې له موږ سره کار ونه لري.
له اسالمي نړۍ سره  نوموړی وايي، په تاسف سره چې 
ډېرو  په  چې  دی،  کمزوری  ډېر  سیاست  افغانستان  د 
اسالمي هېوادونو کې افغانستان کمزوري سفیران لري، 
چې تر اوسه نه دی توانېدلي هغوی ته قناعت ورکړي، 
سره  تاسو  له  او  دی  هېواد  اسالمي  يو  افغانستان  چې 

دوستانه اړيکې غواړي.

د هغه په وينا، د افغانستان د بهرني سیاست بله ستونزه 
دا ده، چې تر اوسه افغانستان د ګاونډيانو او هغو هېوادونو 
توپیر  ترمنځ  لري،  شتون  پوځي  کې  افغانستان  په  چې 
افغانستان  د  ډاډ ورکړي، چې  دا  ته  او ګاونډيانو  وکړي 

خاوره به يې پر ضد نه کارېږي.
ښاغلی اسحاق ګېالني وايي، افغانستان د شوروي اتحاد 
تر يرغله يو ناپېژندل شوی هېواد و، خو کله چې افغانانو 
د خپل هېواد د ازادۍ لپاره مال وتړله، جګړه يې وکړه، 
نو په نړيوالو يې هم ځان وپېژانده چې دا خلک په خپل 
هېواد مین دي او د بهرنیو واکمني او تسلط نشي منلی.

القاعدې  د  کې  سیمه  په  وروسته  دې  له  زياتوي،  هغه 
افغانستان  د  راتګ  نړيوالو  د  ته  افغانستان  او  شتون 
القاعدې  له  نوره هم زياته کړه، ځکه خلکو  پېژندګلوي 
وېره درلوده، چې په افغانستان کې مېشته وه او لوېديځ 

يې ګواښه.
ښاغلی ګېالني وويل، دا د افغان سفیرانو او ديپلوماتانو 

هلې ځلې نه وې، چې افغانستان يې نړۍ ته وپېژانده.
دي  نه  داسې  اوسه  تر  سره  تاسف  په  وايي،  نوموړی 
ويل شوي، چې په کوم ملک کې افغان سفیر هلته دوه 
بورسونه هم پیدا کړي وي، بلکې هر څه چې کېږي هغه 

په کابل کې د هماغه هېوادونو سفیران يې کوي.
هغو  له  لومړی  ولسمشر  چې  ده  کار  په  وايي،  هغه 
هېوادونو سره چې موږ ورسره ستراتېژيک روابط نه لرو 
او اړيکې مو ورسره روښانه نه دي، په ځانګړي ډول له 

ګاونډيانو سره، بايد ژر تر ژره يې روښانه کړي.
د ولسي جرګې غړی اسحاق ګېالني وويل، بايد داسې 
ګاونډيان  او  ګاونډيانو  له  موږ  چې  شي،  غوره  سیاست 
مو له موږ نه خاطرجمع و اوسي، چې يو د بل په کورنیو 

چارو کې السوهنه نه کوي.
دی وايي، زموږ ګاونډيان بايد د صنعت او سوداګرۍ په 
برخه کې له افغانستان نه ډاډ ولري او اوبو ته بايد زموږ د 

ټرانزيټ غم وخوړل شي.
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افغانستان با پولند توافقنامۀ 
همکاری امضا کرد

محمدحسین جعفریان، مرد کار های بزرگ است. 
هم  اما  هیچ کاره،  و  همه کاره  می گوید  خودش 
یکی از چهره  های مطرح شعر فارسی )بخصوص 
هم  است،  هفتاد  دهۀ  در  سپید(  شعر  شاخه 
هم  و  خوش قلم،  و  خوش قریحه  روزنامه نگاری 

مستندسازی هوشیار.

جعفریان در سال 4۶ در مشهد به دنیا آمده و عالوه بر 
فعالیت  های هنری و فرهنگی متعدد، دو دوره رایزن 
فرهنگی ایران در افغانستان نیز بوده است. باید گفت 
نام جعفریان با افغانستان گره خورده است. جعفریان 
انبانی از خاطره و سرگذشت و تحلیل است از این 
در  ناتمام«  »حماسه  مستند  که  نامکشوف؛  سرزمین 
بارة احمدشاه مسعود، و نیز کتاب هنوز منتشرنشده 
»چکر در والیت جنرال ها« حاصل آشنایی همه جانبه 
غریب  و  عجیب  امتیازات  به  افغانستان.  با  اوست 
جعفریان باید این نکته را هم افزود که او از معدود 
خبرنگاران جهان است که توانسته با مالمحمد عمر، 
رهبر طالبان دیدار کند! هفته نامه پنجرة چاپ ایران 
به سراغ وی رفته است تا به گفت وگویی متفاوت با 

او بپردازد.
نام؟

محمدحسین.
نام خانوادگی؟

جعفریان.
سن؟

متولد 134۶ هستم.
تحصیالت؟

انصرافی  دانشجوی  بازرگانی،  اقتصاد  کارشناسی 
دانشجوی  و  بین الملل  اقتصاد  ارشد  کارشناسی 

انصرافی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی هم بوده ام!
شغل؟

کارمند. همه کاره و هیچ کاره!
شغل پدر؟

کارگر.
همه مشاغلی که تا امروز داشته اید؟

خیلی طوالنی می شود. از خیرش بگذریم بهتر است.
ذهن  در  کودکی  دوران  از  که  خاطره  دورترین 

دارید؟
در حوض آب  اثر خفگی  بر  برادر کوچکترم  مرگ 
سال  مشهد.  عیدگاه  محله  در  استیجاری مان  خانه 

1350 بود.
بزرگ  ترین اشتباه جوانی؟

عشق.
بچه که بودید دوست داشتید چه کاره شوید؟

نویسنده.
کمترین نمره یی که در مکتب گرفتید؟

هفت. از درس زبان انگلیسی، سال سوم راهنمایی.
اولین بار که فهمیدید شاعر شده اید؟

گفتم،  را  شعرم  اولین  که  بودم  دبیرستان  اول  سال 
شعری بود برای فلسطین.

و اولین فیلمی که ساختید؟
این  افغانستان.  درباره  بدخشان«  »لعل  مستند  سریال 
مستند در سال ۷2 برای شبکه یک سیما ساخته شد 
و کارگردانش رضا برجی بود و من هم در ساختش 

مشارکتی داشتم.
اولین بار که طعم شهرت را چشیدید؟

به  رو  »پنجره  های  کتابم،  نخستین  انتشار  از  بعد 
دریا«.

کوتاه درباره سعدی؟
آمیخته شور و شعور.

بیدل؟
امام شعر فارسی.

ناصرخسرو؟
اعجوبه.
حافظ؟

رند. تجلی تام و تمام کلمه رند.
کاوه گلستان؟

غنیمت هنر عکاسی جهان.
محمدکاظم کاظمی؟

توفانی در پرده حجب و حیایی تأثرآور.
احمدشاه مسعود؟

آخرین چریک زمین.
عبدالعلی مزاری؟

سیاست مداری  شگفت انگیز،  زاهدی  متقی،  عالمی 
لجباز.

حامد کرزی؟
مردی که یک کاله پوستی زیبا بر سر می گذارد.

وقتی عصبانی می شوید چه کار می کنید؟
اغلب سکوت می کنم.

و وقتی خوشحال می شوید؟
آواز می خوانم. پرحرفی می کنم.

چند وقت یک بار اسم تان را در موتور های جست وجو 
سرچ می کنید؟

دو سه ماه یک بار، اگر اینترنت در دسترس باشد.
با چند انگشت تایپ می کنید؟

سه چهارتا.
به چه کسی بیشتر تلفن می کنید؟

همسرم.
به چه کسی بیشتر پیامک می فرستید؟

همسرم.
شما جزو هنرمندان روزکارید یا شب کار؟

شب. فقط شب.
بهترین ساعت برای خالقیت هنری؟

از نیمه شب تا اذان صبح.
اهل خرید خانه هستید؟

ابدا.
اهل چانه زنی چطور؟

عمده،  خرید های  در  و  باشم  خرید  به  مجبور  اگر 
بله.

با پول یارانه تان چه می کنید؟
صرف  را  بخشی  می کنم،  تجارت  آن  از  مقداری  با 
امور خیریه می کنم و باقی مانده را مدیریت و پس انداز 

می کنم برای آینده فرزندانم!
ترسناک ترین تجربه درد؟

نزدیک مرز چین.  افغانستان،  به بدخشان  در سفری 
گیر افتادن زیر چندین تن مهماِت در والیته انفجار، 
بر اثر چپ شدن تریلی یی که من هم در بخش بار و 
جزو مسافرانش بودم. شکستن لگن و کمرم را کامال 

حس کردم.
دردناک ترین تجربه ترس؟

تاکسی  برانکارد در عقب یک  در همان سفر، روی 
مرا به کابل منتقل کردند. بی هیچ درمانی. جایی، در 
دو  و  راننده  سالنگ  کشیده  فلک  به  سر  گردنه های 
همراهش کنار جاده پارک کردند و پیاده شدند تا از 
چشمه یی آب بخورند. ناگهان موتر بدون راننده، راه 

افتاد و عقب عقب رفت...
حس تان درباره پنجره فوالد؟

خشنودی و حسرت.
عصا ؟

یار بیست ساله من.
اینترنت؟

همه چیز و هیچ چیز.
مجسمه آزادی؟

شوخی بی مزه غربی.
سیگار؟

دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم!
قورمه سبزی؟

دنیایی در قابلمه. عطر بوالیتِی آرامش.
دریاچه ارومیه؟

محتضر.
شمارش معکوس؟

حال و روز این روز های خیلی ها!
بدخشان؟

یکی از قطعات بهشت خداوند.
کابل؟

پایتخت فراموشی.
مزارشریف؟

جزیره سرگردانی.
افغانی؟

وارث ویرانی.
سازمان ملل؟

قاقا لی لی!
اسطوره مورد عالقه؟

ندارم.
میوه مورد عالقه؟

خربزه تایباد.
بوی مورد عالقه؟

عطر شکوفه  های نورس سنجد.
مهم ترین کلمه عالم؟

خدا.
بهترین فیلم بعد از انقالب؟

»آژانس شیشه یی« ابراهیم حاتمی کیا.
اگر خودتان جای حاج کاظم آژانس شیشه یی بودید، 

چه می کردید؟
مو به مو، همان کاری که او کرد.

و اگر جای رستم بودید، در رزم سهراب؟
خدا را شکر که نبودم.

بهترین مستند بعد از انقالب؟
»روایت  در  آوینی  مرتضی  جنگی  مستند های  همه 

فتح«.
بهترین موسیقی بعد از انقالب؟

»باران عشق« ناصر چشم آذر.
آخرین چیزی که توجه تان را جلب کرد؟

سخنان عجیب خالد مشعل، رهبر حماس، در ترکیه.
سیاسی ترین بخش زندگی تان؟

ایام انتخابات ریاست جمهوری گذشته.
اقتصادی ترین بخش زندگی تان؟

با  شراکت  تجربه شکست خورده  هشتاد.  دهه  اوایل 
رفقای نزدیک، در کار اقتصادی.

شــیرین ترین دروغــی که شنیده اید؟
خرداد  چهاردهم  در  امام،  درگذشت  خبر  تکذیب 

.۶۸
باارزش ترین چیزی که از دست داده اید؟

سالمتی ام.
بزرگ ترین آرزویی که به آن رسیده اید؟

حضور در جنگ  های مختلف جهان.
بزرگ ترین آرزویی که به آن نرسیده اید؟

شهادت.
مهم ترین مشکل مستند و مستندسازان؟

عدم حمایت جدی.
مهم ترین توقع از تلویزیون؟

جدی  را  اجتماعی  و  سیاسی  مستند های  همین که 
بگیرد.

بهترین شهر برای زندگی؟
مشهد.

زندگی  ایران  از  غیر  کشوری  در  باشید  مجبور  اگر 
کنید، کدام کشور را انتخاب می کنید؟

تاجیکستان یا افغانستان.
اگر دوالیت نویس بودید دوالیت زندگی چه کسی را 

می نوشتید؟
فکر می کنم هستم. دوالیت عجیب و غریب زندگی 

خودم را خواهم نوشت.
اگر نقاش بودید کدام منظره را می کشیدید؟

بدخشان  والیت  مرکز  خارغ،  شهر  از  منظره یی 
تاجیکستان.

شیر، چای یا قهوه؟
شیرکاکائوی سرد.
کوه، کویر یا دریا؟

جنگل.
شعر، روزنامه نگاری یا فیلم سازی؟

هرسه وانه!
تهدید  مستند،  یا  نوشته  شعر،  به خاطر  حال  به  تا 

شده اید؟
بله، حتی در یک مورد تا درِ خانه مان هم آمدند!

می شود تعریف کرد؟
نه!

جاودانگی مهم تر است یا تأثیرگذاری؟
بی تردید، تأثیرگذاری.

محبوبیت مهم تر است یا انجام وظیفه؟
بی تردید، انجام وظیفه.

یک لطیفه شاعرانه تعریف کنید؟
کسی روی جدول نشست، جدول حل شد!

مهم ترین تفاوت شعر ایران و شعر افغانستان؟
فعاًل شعر آن ها از مال ما اصیل تر است.
مهم ترین آرزویی که برای ایران دارید؟

عاقبت به خیری.
مهم ترین آرزویی که برای افغانستان دارید؟

امیدوارم جنگ جهانی سوم از افغانستان آغاز نشود.
مهم ترین آرزویی که برای شعر فارسی دارید؟

امیدوارم بار دیگر با مخاطب آشتی کند.
سه فیلم برای تنهایی؟

روِح  )البته  روح  شیشه یی،  آژانس  خورشید،  ناخدا 
جری زوکر، نه روِح هیچکاک! (

سه کتاب برای تنهایی؟
قرآن، نهج البالغه، دیوان بیدل.

سه شی برای تنهایی؟
فندک و سیگار، قلم و کاغذ.

اگر بخواهید یک اثرتان را در کفن تان بپیچند، کدام 
را انتخاب می کنید؟

مثنوی »دیشب از چشمم بسیجی می چکید«.
نظرتان درباره مرگ؟

گاهی عاشقانه دوستش داشته ام و دارم.
حرف آخر؟

تا  باشد  بهتری  سواالت  می توانست  سواالت تان 
خواننده نصیب بیشتری ببرد.

گفت وگویی با محمدحسین جعفریان:

امیدوارم جنگ جهانی سوم از
 افغانستان آغاز نشود

و  پولند  بین  فرهنگی  و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی،  همکاری های  توافقنامۀ  سند 
افغانستان به امضا رسید.

روز گذشته وزیر خارجۀ پولند به کابل آمده و در دیدار با زلمی رسول وزیر خارجۀ 
کشور، این سند را به امضا رساند.

زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان، کشور پولند را از همکاران افغانستان دانسته و 
گفت که کشور پولند در ده سال گذشته با افغانستان در راستای مبارزه با تروریزم 

همکاری کرده است.
وی به مشترکات دو کشور اشاره کرده و گفت که نیروهای کشور پولند در بسیاری 

از والیت های کشور حضور فعال داشته اند.
بیست سال  از  بیش  این کشور  پولند گفت که  آقای راتس ورسکی وزیر خارجۀ 
است که با افغانستان همکاری می کند و پیشرفت های زیادی را در افغانستان دیده 

است.
او گفت که امضای این سند روابط دو کشور را رسمی می کند.

وی تعهد سپرد که به موارد ذکر شده در این توافقنامه متعهد هستند.
او گفت که 2۶00 سرباز پولندی در کشور حضور یافته و در حال حاضر حدود 
1۸00 سرباز پولندی در والیت های غزنی، بگرام و میدان هوایی کابل فعالیت می 

کنند.
انتقال  پروسۀ  نیز در چارچوب  افغانستان  از  پولندی  نیروهای  او گفت که خروج 

مسؤولیت های امنیتی انجام می گیرد.

بر سر آزادی بیان...
که  امیدوارم  و  تقویت شماست  برای  از شماست،  افغانستان  بشر  مستقل حقوق   
بسیار صادقانه نظرات تان را بگویید. چون هدف رسانه ها و کمیسیون حقوق بشر 
تقویت آزادی ها و حقوق بشر است، بنابراین اگر برای این هدف مشترک همکاری 

داشته باشیم زودتر به آن می رسیم«.
مصالحه و آزادی بيان

شماری از مسووالن رسانه ها ابراز نگرانی می کنند که در روند مصالحه با طالبان، 
آزادی بیان معامله شود، زیرا طالبان با آزادی رسانه ها مخالفت دارند. آن ها گفتند 
در طرحی که تازه از سوی حکومت افغانستان برای مصالحه با طالبان مطرح شده، 

سخنی از آزادی بیان به میان نیامده است.
سمیع مهدی، مسوول برنامه های سیاسی تلویزیون »یک« گفت: »با تاسف در این 
طرح مصالحه با طالبان در ترکیه که )ابتکار( به ترکیه و پاکستان سپرده شده، هیچ 
اشاره یی به آزادی بیان، حقوق زن، دموکراسی و حق دسترسی به معلومات نشده، 

که این طرح اصلی مصالحه نیز است«.
اما مقام های حکومت به تکرار گفته اند که پذیرش قانون اساسی و دست آوردهای 

یازده سال گذشته از شرط های اصلی مذاکره با طالبان می باشد.
وزارت اطالعات و فرهنگ هشدار داده است در صورتی که رسانه ها و یا خبرنگاران 
افغان تخطی کنند، آن ها را به دادستانی کل معرفی خواهد کرد، در حالی که براساس 
قانون، این کار وظیفه کمیسیون تخطی های رسانه یی است و چنین کمیسیونی که 

قانون آن را پیش بینی کرده وجود فزیکی ندارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تلویزیون طلوع، تلویزیون یک، روزنامه 

هشت صبح، و مسعود حسینی عکاس و خبرنگار تقدیرنامه اعطا کرد.

در خانۀ هر افغان سالح وجود دارد
گوید  می  هرات  پولیس  فرمانده 
که در خانۀ هر افغان سالح وجود 

دارد.
فرمانده  زاده  سید  عبدالغفار  سید 
به  که  می گوید  هرات  پولیس 
خاطر جنگ های داخلی سال های 
گذشته در افغانستان در خانۀ هر 
برنامۀ  دارد؛  وجود  سالح  افغان 
جمع آوری  قسمت  در  دایاگ 
مخالف  های  گروه  از  سالح 
قسمت  در  اما  بوده  موفق  مسلح 

افراد،  نزد  از  سالح  آوری  جمع 
موفق نبوده است و هنوز هم در نزد هر فرد سالح وجود دارد.

به گزارش بست باستان، او می گوید که مخالفین مسلح توانایی آن را ندارند که 
پس از سال 2014 به نیروهای امنیتی افغان به استثنای جرایم سازمان یافته، آسیب 

برسانند.
او یکی از مهم ترین چالش های نیروهای پولیس را دراین والیت، کمبود تشکیل و 

تجهیز این نیروها می داند.
او می گوید که از نظر اصول کاری پولیس در تمام کشورهای جهان، برای هر هزار 
نفر پنج تا هفت پولیس با وجود دوربین های امنیتی ارایه خدمات امنیتی می کند؛ 
در حالی که در والیت هرات با وجود بیش از سه میلیون نفوس و نبود دوربین های 

امنیتی برای هر دوهزار نفر یک پولیس ارایه خدمات می کند. 
وی همکاری مردم را با نیروهای پولیس در هرات بسیار مفید دانسته و گفت که 
این  امنیت  تأمین  به   قادر  کم  تشکیل  با وجود  در هرات  پولیس  امنیتی  نیروهای 

والیت هستند.



کمیسیون مستقل حقوق بشر با راه اندازی یک جلسه 
مشورتی، وضعیت آزادی بیان و رسانه ها را در کشور 
به بررسی گرفت. این کمیسیون می گوید باید از دست 
حمایت  بیان  آزادی  راستای  در  اخیر  سال  ده  آورد 

شود.
از  جلسه  این  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
کرده  فعالیت  بشر  حقوق  راستای  در  که  رسانه هایی 
کمیسیون،  این  مسووالن  باور  به  کرد.  تقدیر  اند، 
رسانه ها دست آورد مهم یازده سال اخیر اند و همین 
رسانه ها اند که می توانند با آگاهی دهی، افغانستان و 
مردم آن را به سوی آینده روشن سوق دهند و باعث 

تقویت دموکراسی و حقوق بشر شوند.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در این 
کنفرانس که روز شنبه با حضور نماینده گان رسانه ها 
یکی  بیان  »آزادی  گفت:  بود،  شده  برگزار  کابل  در 
از اساسی ترین حقوق بشری است که هر انسان حق 
این  ولی  کند،  بیان  را  خود  تفکر  طرز  و  نظر  دارد 
آزادی نباید کرامت انسانی دیگر انسان ها را مخدوش 

بسازد«.
از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 
زنان،  حقوق  به  ویژه یی  توجه  تا  خواست  رسانه ها 
و  قومی  های  اقلیت  و حقوق  اداری  فساد  با  مبارزه 

مذهبی داشته باشند.
نگرانی خبرنگاران

افغانستان  آزاد  رسانه های  مسووالن  و  خبرنگاران 
بین  نیروهای  خروج  با  که  می کنند  نگرانی  ابراز 
المللی و کاهش توجه جهانی به افغانستان، رسانه ها 

حمایت های سیاسی و مالی را از دست خواهند داد.

 2014 سال  از  پس  است  ممکن  گویند  می  آن ها 
استخبارات همسایه ها  اختیار  در  از رسانه ها  شماری 
و  بقا  برای  آزاد  رسانه های  از  برخی  و  گیرند  قرار 
سازمان های  دامن  به  مالی،  آوردن حمایت  دست  به 

جاسوسی کشورهای دیگر بیفتند.
مجیب خلوتگر، رییس موسسه »نی« در این کنفرانس 
گفت که در سال جاری 20 رسانه آزاد افغانستان به 
مانده  باز  فعالیت  از  مالی،  نداشتن حمایت های  دلیل 
افغانستان 20 درصد  اند، حضور زنان در رسانه های 
مصونیت  نداشتن  از  خبرنگار  زنان  و  یافته  کاهش 

نگرانند.
از  که  گفتند  خبرنگاران  از  شماری  دیگر  سوی  از 
نگاه امنیتی مصون نیستند. آن ها از کمیسیون مستقل 
از  با رسانه ها،  با هماهنگی  تا  حقوق بشر خواستند 

حقوق خبرنگاران دفاع کند.
صورت  تالش هایی  راستا  این  در  گفت  سمر  خانم 
خواهد گرفت: »کمیسیون...      ادامه صفحه 7
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له  ورځ  تېره  کرزي  ولسمشر  چې  کې،  حال  داسې  په 
افغان سفیرانو او جنرل قونسالنو سره غونډه وکړه او ويې 
ويل، چې په تېرو لسو کلونو يې بهرنی سیاست ډېر فعال 
و، د ولسي جرګې غړي وايي، چې بهرنی سیاست له ډېرو 

ستونزو ډک دی.
افغان  يوشمېر  د  چې  وايي،  غړی  يو  جرګې  ولسي  د 
بهرني  په  افغانستان  د  چې  دي،  بهرنۍ  ښځې  سفیرانو 

سیاست يې هم ناوړه اغېزې کړي دي. 
ګېالني  سیداسحاق  غړی  جرګې  ولسي  د 
له ماندګار ورځپاڼې سره په مرکه کې وويل، 
چې د افغانستان بهرنی سیاست په خورا بد 

وضعیت کې دی.
نه  سیاست  بهرنی  زموږ  اوسه  تر  وايي،  هغه 
دی تشرېح شوی، چې له کوم هېواد سره په 

کومه کچه روابط ولرو.
نوموړی زياتوي، د بېلګې په ډول افغانستان 
له پاکستان سره د ترهګرۍ او نورو ستونزې 
يوولسو  تېرو  په  چې  سره  تاسف  په  او  لري، 
چې  توانېده،  ونه  حکومت  افغان  کې  کلونو 
داسې يو سیاست اختیار کړو، چې بل څوک 

مو په منځ کې خبرې ونه کړي.
پیدا  اړتیا  هم  بیا  خو  وايي،  ګېالني  ښاغلی 
وکړي،  مداخله  هېواد  درېیم  چې  کېږي 
او  خبرو  سره  پاکستان  له  موږ  امريکايان  يا 

ناستو ته هڅوي، يا ترکان او يانور هېوادونه.
د نوموړي په خبره، همدارنګه موږ له امريکا 
ايران  خو  السلیکوو  تړون  ستراتېژيک  سره 
بیا نه پوښتو او نه پوهېږو، چې له ايران سره 
زموږ  امريکا  ايا  ولرو،  اړيکې  کچه  کومه  په 
يا  او  کنه  استعمالوي  ضد  په  ايران  د  خاوره 
دا چې موږ بايد څنګه ايران ته قناعت ورکړو، چې زموږ 

خاوره به يې پر ضد نه کارېږي.
د ولسي جرګې دغه غړی زياتوي، دا هغه ستونزې دي 
کې  سیاست  بهرني  په  افغانستان  د  مرغه  بده  له  چې 

شتون لري.
هغه وايي، همدارنګه بله مهمه خبره دا ده، چې يوشمېر 
او  تقاعد شوي خو ال هم سفیران دي  سفیران دوه ځله 

او د  دوی دغه خبره په ولسي جرګه کې هم ياده کړې 
بهرنیو چارو وزارت ته يې هم ويلي دي.

ښاغلی اسحق ګېالني زياتوي، دوی د بهرنیو چارو وزارت 
کسان  داسې  دې  ځای  پر  کسانو  دغو  د  چې  ويلي،  ته 
وګومارل شي، چې له وضعیت او چارو نه پوره خبر وي او 
وکوالی شي چې په ټول ناستو او غونډو کې د افغانستان 

استازيتوب وکړي.
ځینو  په  سفیران  داسې  يوشمېر  خبره،  په  نوموړي  د 
تابعیت  هېواد  هماغه  د  چې  دي،  سفیران  کې  هېوادونو 
هم لري، دا خپله يوه ستونزه او نشي کوالی چې د دوو 
چې  ټاټوي،  پلرني  خپل  له  کې  منځ  په  ګټو  د  هېوادونو 

افغانستان دی، دفاع وکړي.
د ولسي جرګې ياد زياتوي، بله ستونزه په افغان سفارتونو 
کې د سفیرانو او سفارت د کارکوونکیو په ژبې نه پوهېدل 
بهرنی  افغانستان  د  په هغه هېواد  دي چې نشي کوالی 

سیاست تشريح کړي.
نوموړی وايي، يوشمېر سفیران بهرنۍ ښځې لري، چې دا 
هم په بهرني سیاست کې د افغانستان له يوې بلې مهمې 

ستونزې څخه ده.
ښاغلی ګېالني وويل، د دغو ټولو ستونزو په پام کې نیولو 
کاغذ  د  سیاست  بهرنی  افغانستان  د  چې   ترهغې  سره، 
دوام  به  ستونزې  دا  نو  شي  نه  پلی  هغه  او  رانشي  مخ  پر 

ولري.
 نوموړی وايي، د ولسمشر د دې کار ستاينه کوي، چې 
په تېرو دولسو کلونو کې په لومړي ځل سفیران او جنرل 

قونسالن را غوښتل کېږي او ورته تشرېح کېږي.
تر کومه ځايه چې ده د ولسمشر  وايي،  اسحاق ګېالني 
بیانیه واورېده بیا هم ولسمشر هغو ټکو ته اشاره ونه کړه، 
پورته  ګټه  ترې  سفیران  څو  کړې،  يادونه  يې  ده  چې 
کړي....             ادامه صفحه 6

اسحاق ګېالني:

یو شمېر سفیران بهرنۍ ښځې لري
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یک مقام ارشد ناتو:

از تجربۀ ناتو در افغانستان 
استفاده نکرده ایم

تجربۀ  از  ما  که  می گوید  ناتو  پیمان  نظامی  کمیتۀ  رییس 
شوروی سابق در افغانستان استفاده نکرده ایم.

هنگام  دیروز  را  مطلب  این  بارتلز  کنود  دنمارکی  جنرال 
ارایۀ مشکالت فعالیت های ناتو در افغانستان به دانشجویان 

اکادمی نظامی روسیه بیان کرد. 
افغانستان  تا سال 2015 میالدی  ناتو  بارتلز گفت:  جنرال 

را ترک می کند.
وی افزود، من در مورد افغانستان خوشبین استم و همچنان 
رضایت خودم را در مورد تربیت و آموزش نیروهای امنیتی 
افغان، تمویل این نیروها و حمایت از حکومت افغانستان، 

ابراز می نمایم.
از جنرال کنود بارتلز پرسیده شد که چرا قاچاق مواد مخدر 
در ده سال حضور نیروهای آن ها در افغانستان افزایش یافته 

است؟
او گفت: »این یک سوال دشوار است. این مشکل با فساد 
افغانستان نفوذ  ارتباط می گیرد که در هر نهاد مهم  اداری 

کرده است.«
این جنرال ناتو گفت: از مبارزه با قاچاق مواد مخدر تجربۀ 
از  و  کرده  سفر  افغانستان  به  که  گفت  او  دارد.  شخصی 
ساحات کشت خشخاش دیدن...            ادامه صفحه 6

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

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

و نزدیک شدن سال 1393 / 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 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 مركزی بنياد شهيد احمدشاه مسعود
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