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كسي كه تحمِل حتا يك بحث دربارة سياست بين المللي را ندارد، 
نمي تواند مدعِي دموكراسي باشد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

گفتوگوهای»بیناالفغانی«
باآجندایغیرافغانی!

برگزاری  از  گذشته  روز  فرانسه  خارجه  امور  وزیر 
افغانستان، طالبان،  نشست قریب الوقوع مقامات دولت 

اپوزیسیون سیاسی در نزدیکی پاریس خبر داد.
لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در گفت وگو با 
رادیو بین المللی فرانسه در اظهاراتی با اشاره به خروج 
آخرین گروه نیروهای رزمی فرانسه از افغانستان اعالم 
کرد: »حامد کرزی...         ادامه صفحه 6

از  فوری  خروج  کرد،  اعالم  ناتو  در  استرالیا  سابق  سفیر 
افغانستان و واگذار کردن وظایف جاری به امریکا و نیروهای 

ایتالف غیرمسووالنه خواهد بود. 
سفیر  نیلسون،  برندان  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
سابق استرالیا در ناتو در مورد موضوع خروج فوری نیروهای 

استرالیا از افغانستان مطالبی را عنوان کرد.
نیلسون تصریح کرد که افغانستان در مسیر تبدیل شدن به یک 

کشور نسبتا باثبات قرار داشته است.
به  را  امنیتی  مسوولیت های  ما  اینکه  حال  این  با  افزود:  وی 
تنها  نه  موضوع  این  کنیم  واگذار  انگلیسی ها  و  امریکایی ها 

گول زننده بلکه غیرمسووالنه است.
اظهارات این مقام سابق استرالیا در حالی...     ادامه صفحه 7

امنیتی،  مسوولیت های  انتقال  پروسۀ  مسووالن 
را  انکشافی  پروژه های  تطبیق  عدم  عمدۀ  چالش های 

نبود حکومت داری خوب و نبود امنیت 
در برخی از ولسوالی های کابل عنوان 

می کنند.
مسوولیت های  انتقال  کمیسیون  رییس 
با  نشستی  در  دوشنبه  روز  که  امنیتی 
کابل  ولسوالی های  و  مرکز  مسووالن 
هماهنگی  ایجاد  بر  می کرد،  صحبت 
تاکید  دولتی  ارگان های  میان  مشترک 

کرد.
ارادۀ  نبود  احمدزی،  اشرف غنی   
هماهنگی  عدم  و  سیاسی  مشترک 
از  دیگر  یکی  را  دولتی  ارگان های  بین 
انکشافی  پروژه های  تطبیق  برابر  در  عمده  مشکالت 

خواند.
در  مردم  که  است  این  ما  اساسی  مشکل  گفت:  او 
کجا  از  که  نمی دانند  و  می برند  بسر  سردرگمی  یک 
تامین  امنیت بدون یک چهارچوب،  به کجا می روند، 
شده نمی تواند، چون وقتی می گویید: انکشاف موازی 
صورت بگیرد، عدالت و اداره بیاید، باید باالی طرح 
بنیادی  صورت  به  مردم  سهم گیری  شود؛  کار  ثبات 

تأمین نشده و هنوزهم یک فاصله وجود دارد.«
انتقال  پروسۀ  کمیسیون  سوی  از  نشست  این 
مسوولیت های امنیتی به هدف بررسی اوضاع سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی والیت کابل برگزار شده بود.
در این حال، شماری از نماینده گان مجلس که در این 
نشست شرکت کرده بودند، نبود...     ادامه صفحه 6
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نخست وزیر بریتانیا قصد دارد با کاهش گستردۀ تعداد 
نیروهای نظامی این کشور در پایان تابستان سال 2013 

میالدی، به ماموریت آنها در افغانستان خاتمه دهد.
وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  گزارش ها،  اساس  بر 
بریتانیای  نیروی   4500 کم  دست  دارد  قصد  بریتانیا 

مستقر در افغانستان را از کشور خارج کند.
آغاز  با  همزمان  نوشت،  نیز  تلگراف  دیلی  روزنامه 

درباره  ناتو  شرکای  و  لندن  دولت  میان  گفت وگوها 
از خروج  پس  است  قرار  که  سربازانی  نوع  و  تعداد 
نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 در این 
کشور باقی بمانند بریتانیا نیز اعالم کرد، که قصد دارد 
تا پایان سال جاری میالدی حدود 500 تن از سربازان 
ارتش را از افغانستان خارج کند، البته کامرون از اعالم 
خودداری  باره  این  در  دقیق  زمانی  چهارچوب  یک 
کرد چرا که تنش هایی میان سیاستمداران و فرماندهان 

دفاعی بریتانیا در این خصوص وجود دارد.
عقیده اند  این  بر  همچنان  بریتانیا  ارتش  فرماندهان 
طالبان  مقابل  در  ناتو  دستاوردهای  و  اقدامات  که 
خوب نبوده و تردیدهایی نیز در خصوص قابلیت ها 
وجود  افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای  ظرفیت های  و 

دارد.
که  معتقدند  همچنین  بریتانیا  ارتش  ارشد  فرماندهان 
کاهش سریع تعداد نیروهای...       ادامه صفحه 6

کامرونبهمأموریتجنگیکشورشدر
افغانستانپایانمیدهد

کِل تالش های دولت در ظرف سال های اخیر، 
معامله گری و جورآمد با دشمنان مردم بوده است؛ 
همان گروه هایي  که سر می برند و زنان و کودکان 

را بی رحمانه می کشند. اما این هم به معنای رد کامل 
گفت وگوهای صلح نمي باشد، بل به معناي اندیشیدن 
و ایجاد مکانیسمی برای صلح است که گام به گام 
از پیشرفت های روند صلح پرده بردارد. نمی توان 
همواره برای صلحی که مشخص نیست چه گونه 

تحقق خواهد یافت، از جان و ماِل مردم هزینه کرد. 
سازمان ملل و دوستان بین المللِی افغانستان حق 
دارند که در این زمینه مردم افغانستان را با توجه 
به منافع ملی شان کمک کنند، نه این که همه چیز 

را دربست در اختیار گروه های شورشی قرار دهند. 
معامله کردن با سرنوشت سیاسِی مردم به نفع 
هیچ گروه، سازمان و کشوری نیست و باید در 

خصوص برنامه های صلح، دیدگاه های نخبه گاِن ملت 
افغانستان را مد نظر قرار داد



شکاف نسل ها، همان معضلی ست که هر روز بر 
عمق و دامنۀ آن افزوده می شود و یک گروه را 
در مقابل گروهِ دیگر قرار می دهد. باید نگاهی 
کرد و دید که چه گونه می توان فاصله میان آن ها 
را کم کرد و تفاهم را میان شان برقرار نمود؛ چرا 
که بسیاری از مشکالت کشور برخاسته از عدم 
تفاهم و درِک صحیح میان نسل ها بوده است. 

شکاف میان نسل ها، بر روی تمام ابعاد زنده گی 
بشری سایه می افکند و اگر سوءتفاهمی شکل 
نوع  روی  بر  به سزا  تأثیری  بدون شک  بگیرد، 

تفکر و نوع برخوردها خواهد داشت.
آن چه امروز سیاسِت ما را آلوده کرده و فضای 
سیاسِی ما از آن رنج می برد، تقسیم شدِن جامعه 
به دو گروه است که یکي می خواهد با ابزار کهنه 
افغانستان  تاریخ  همیشه گی  روند  اساس  بر  و 
شالوده های  و  پوسیده  ابزارهای  به  توسل  با  و 
لرزان و سستي که بوی استبداد گرفته، فردایی 
نماید  پیشکش  و  افغانستان ساخته  برای  را  نو 
انگاره ها  به  فرداها،  به  رسیدن  برای  دیگري  و 
که  دارد  باور  دیگری  قدرتمنِد  شاخصه های  و 
به  برنمی تابد و  شالوده های کهنه و فرسوده را 
درون مایه هایی  با  تحول زایی  و  نوگرایی  نوعی 

دیگرگونه، می اندیشد.
تصویری  مدرنیته،  و  سنت  میان  جدال  امروز 
کالن و گنگ از واقعیت های جاری در افغانستان 
است و اگر این مسأله را با ظرافت و دقت بیشتر 
نسل  نگاه  نوع  که  یافت  درخواهیم  بنگریم، 
پیشین به مسایل و قضایاي افغانستان، برخاسته 
و نشأت گرفته از خاطرات تلخ و شیریِن گذشتۀ 

افغانستان و محرومیت ها و مصیبت هاي آن دوره 
البته همراه با حب وبغض هاي فراواني  است و 
از  صحیح  تجربه گیرِي  و  نواندیشي  اجازۀ  که 
متأسفانه  و  نمي دهد.  آن ها  به  را  دنیا  تحوالت 
تئوری سازی،  به  آنان در چنین عالم و حالتي، 
کشور  برای  استراتژی سازي  و  پالن سازی 

می پردازند.
 اکنون پرسش این جاست اگر امروز نسل جوان 
هم بخواهد وارد سیاست شود، بخواهد جایگاه 
خود را تثبیت کند و نقش فعال و سازندۀ خود 

راهکارها و  کدام  کند،  بازی  این عرصه  در  را 
کدام حمایت ها را با خود دارد و کدام چالش ها 
روی  فرا  را  ناهمگونی ها  و  مشکالت  کدام  و 

خود خواهد داشت؟
پس  یکی  می نماید؛  برجسته  گزینه  دو  امروز   
زدِن نسل جوان و جلوگیري از ورود آن ها به 
عرصۀ سیاست و تبدیل شدن شان به بازیگران 
اصلی، و دیگري حمایت از حضور و گسترش 

فعالیت های سیاسي آنان. 
اما کدام یک در فضای کنونی افغانستان پاسخ گو 

خواهد بود؟ 
و  بگیرد  شکل  باید  افغان ها  میان  که  تفاهمی 
دست کم بر سر مسایل کالن به تفاهم و توافق 
سرنوشت  که  کالنی ست  مسایل  همان  برسند، 
کل شهرونداِن ما اعم از این که متعلق به کدام 
مذهب  کدام  و  منطقه  و  زبان  و  نژاد  و  قوم 
هستند را تحت تأثیر قرار داده و سعادت و یا 
فالکِت آن ها به این فاکتورها و گزاره ها وابسته 
صحبت  آن  از  ما  که  تفاهم  نوع  این  است. 
می کنیم، شاید در ابتدایی ترین شکل آن، از تغییر 
فرهنگی یي  تحول  همان  گردد؛  آغاز  ذهنیت ها 
که نیازمند تحول زایی در نوع نگاه به مسایل و 
نوع نگاه به رخدادها و چالش ها و موفقیت ها و 
یا شکست هایی ست که تا امروز هر قوم و هر 
سمت و هر گروه، از آن برای خود بازتعریفی 

داشته اند. 
سیاست  در  را  جوان  نسل  می توان  چه گونه 
متعلق  فقط   را  سیاست  و  ندانست  شریک 
هنرشان  یگانه  که  دانست  پیش کسوتانی  به 

سیاست  گري هاشان،  مختلف  فصول  طول  در 
افغانستان و شهرونداِن آن  با سرنوشِت  معامله  
دستاوردی  و  بهره  که  تعاملی سازنده  نه  بوده، 
از  بتوان  و  ما محسوب شود  مردمِ  برای  کالن 
بدون شک خدمات  یاد کرد؟...  نیکی  به  آن ها 
که  کسانی  و  نیست  پوشیده  کسی  بر  صادقانه 
در این راستا به حق برای ملت و رفاه و منافع 
اما  رفت؛  نخواهند  یادها  از  کرده اند  کار  ملی 
تالش  خود  کامِ  به  و  ملت  نام  با  که  کسانی 
نموده و بلندمنزل ها و سرمایه های کالنی را از 

به دست  مردم  این  نشاندِن  به خاک سیاه  َدَرک 
آورده اند هم برای مردم شناخته شده اند و دیگر 
اعتمادها از بسیاری از شخصیت ها، جناح ها و 

سمت وسوها و شعارها سلب شده است.
درست در یک چنین فضایی، قرار است به سمت 
انتخاباتی برویم که یکی از نقاط عطف تاریخ 
انتخاباتی  می رود؛  شمار  به  افغانستان  سیاسِی 
شکلی،  به  و  است  قدرت  انتقال  نوعی  به  که 
دموکراسی  کردِن  عملی  برای  نوست  آغازی 
از  بیش  که  افغانستانی  ساختِن  دموکراتیزه  و 
کارنامۀ  در  عرصه  این  در  را  تمرین  دهه  یک 
خود دارد. اما بي گمان، درج نام این کشور در 
صدر فهرست پیشتازان فساد در حکومت داری، 
گواه سست بنیان بودن و بیمار بودِن این جریان 
مشکالت،  این  همۀ  با  ماست.  سرزمین  در 
دورنمایی که باید برای افغانستان تعریف شود، 
جوان،  نسل  بی چون وچرای  اشتراک  منهای 
امکان پذیر نیست و به چندین دلیل حضور آن ها 
در سیاست افغانستان ضروری است و یکی از 
برجسته تریِن این دالیل، می تواند آماده تر بودن 
نسل  نگاه  نوع  و  فکر  ذهن،  بودن  پذیراتر  و 
جوان برای رسیدن به یک تفاهم و توافق ملی 

باشد. 
در  حتا  و  اخیر  ماه های  در  ما  که  هرچند 
شاهد  را  بسیاري  تالش های  اخیر  سال های 
بوده ایم که می خواستند و می خواهند جوانان ما 
را به افکار مسمومی که نسل های پیشین را تباه 
سرزمین  این  در  را  ملی  وفاق  و  اتحاد  و  کرد 
نیز  را  جوان  نسل  و  بیاالیند  ساخت،  ناممکن 
ناسازگاری  که  کنند  بیماری یي  همان  به  مبتال 
اما  می دهد؛  نوید  جامعه  در  را  ناهمگونی  و 
بازهم می توان با یک سرمایه گذارِی درست بر 
و  آگاه  جواناِن  مخصوصًا  ـ  جوان  نسل  روی 
را در خدمت ملت  به حق سیاست  که  صادقي 
و  سیاست  خدمت  در  را  ملت  نه  می خواهند 
افق های جدیدی را در سیاست  ـ  قدرت طلبی 
افغانستان ترسیم کرد که جدای از قومِ من، نژاد 
من، زبان من، حزب من و مذهب و مرامِ من، 
افغانستاِن ما  به ملِت ما، رفاه ما، سعادت ما و 
ناممکن وقتی ممکن خواهد  این  بیاندیشند. و 
شد که آماده ترین ذهن ها را به تفاهم و تعاملی 
و  نسلی  هستند  که  چرا  بخوانیم،  فرا  اثربخش 
گروه هایی در این سرزمین که نمی خواهند این 
منافِع  به  رسیدن  برای  که  بپذیرند  را  حقیقت 
حتا گروهی و قبیله یی و سمتی، نیازمند هزینه 
هزینه  این  مهم تریِن  از  یکی  که  هستیم  کردن 
کردن ها، باور به تفکری از این دست است که 
دیگران هم باید در قدرت و منابع و ثروت ها 
و امکاناِت این کشور سهیم شوند و تا وقتی که 
دیگران را در نظر نداشته باشیم، آن ها نیز ما را 
در نظر نخواهند گرفت و در نتیجه، همه بازنده 

خواهیم بود.  
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حلیمه حسینی

حضورنسلجواندرسیاست؛

راهیبهسویتفاهـم
 

به تازه گی سازمان ملل اعالم کرده است که نشستی را زیر 
برگزار  ترکمنستان  در  صلح  گفت وگوهای  تقویت  عنوان 
خواهد کرد که در آن از همۀ گروه های درگیر در قضایای 
نشست  این  ظاهراً  است.  آمده  به عمل  دعوت  افغانستان 
که  دارد  توقع  ملل  سازمان  و  شده  خوانده  »بین االفغانی« 

طالبان نیز در آن شرکت کند. 
این برنامه از سوی دفتر سیاسی سازمان ملل در کابل، زمانی 
طرح شده است که بنیاد پژوهش های راهبردی پاریس نیز 
قرار است با اشتراک شماری از احزاب، طالبان و اعضای 
شورای عالی صلح، به رای زنی پیرامون گفت وگوهای صلح 

بپردازد.
برنامۀ  هیچ  که  می رسانند  خود  نشست ها،  این گونه  تعدد 
صلح  پروسۀ  و  نیست  دست  روی  کارسازی  و  جامع 
افغانستان بازیچه یی شده است که هر گروه و سازمانی، به 
زعِم خود آن را سبک و سنگین می کند. به نظر می رسد که 
هم نشست پاریس و هم نشست سازمان ملل، هیچ کدام 
رسمی  نیستند و به غیر از نشستی تخصصی، چیز دیگري 
چون  اصلی  طرف های  است  ممکن  حتا  و  بود  نخواهند 
طالبان و حزب اسالمی  در آن اشتراک نورزند. اما با آن هم 
برخی از گروه ها چنین نشست هایی را هم سو با مذاکرات 
به دوش  عالی صلح  شورای  را  مدیریتش  که  اصلِی صلح 
دارد، تلقی کرده و گمان می کنند که به راستی چندی بعد، 

این موهبت الهی در سراسر افغانستان استوار خواهد شد.
به نظر می رسد که این نوع گفت وگوها نه تنها که به نتیجۀ 
متوجه  آینده،  در  هم  را  بل  زیان هایی  نمی انجامند؛  مثبتی 
نیز خواهند  ملی  و گفت وگوهای  اجماع  طرح هایی چون 
عبور  برای  نظر می رسد  به  که  تنها طرحی  ساخت. چون 
گفت وگو  خانۀ  یک  ایجاد  باشد،  مفید  موجود  بحراِن  از 
راه  از  که  است  درگیر  جناح های  نخبه گاِن  و  سران  میان 
طرح  این  گردد.  میسر  می تواند  بین االفغانی  دیالوگ  یک 
می تواند در یک برنامۀ راهبردِی درازمدت با اشتراک همۀ 
گروه ها و حمایت همۀ جناح ها به شمول سازمان ملل و 
برنامه ریزِی  مستلزم  که  بیابد  سامان  افغانستان،  حکومت 
دقیق و از میان بردن ساختارهای موازی با آن نیز است. اما 
متأسفانه که حکومت برای فرافکنی و گریز از این طرح، 
از برنامه هایی حمایت می کند که یک شبه تنظیم می شوند و 

یک روزه جناح های درگیر را در آن دعوت می کنند. 
این خود خامِی  کار را نشان می دهد که چه گونه برنامه های 
اساسی و بنیادی و راه گشا را در حد سیمینارها، کنفرانس ها 
و نشست های دو سه روزه تقلیل می دهند و به نحوی، راه 

برگزارِی نشست های مهم تر را سد می شوند.
هیچ  اما  شده اند؛  خوانده  مهم  نشسْت   دو  این  هرچند 
حکومت  چنان که  نمی شود.  دیده  آن ها  روی  رسمیتی 
افغانستان نشست پاریس را یک نشست غیررسمی  خوانده 
و هم چنان طالبان گفته اند که در آن نشست هیچ نوع موضِع 
مطرح  طالبان  سوی  از  افغانستان  اوضاع  پیرامون  رسمی  
نخواهد شد و نماینده گان طالبان در آن نشست، تنها نظرات 
شخصِی خود را ارایه خواهند کرد. یا به همین گونه، هیچ 
اطمینانی وجود ندارد در نشستی که به ابتکار سازمان ملل 
روی دست گرفته مي شود، طالبان و حزب اسالمی  اشتراک 
می کنند یا خیر. و آیا نتایج این نشست، کارساز و راه گشا 
خواهد بود یا نه. اما آن چه مشخص و معلوم است این که؛ 
تدویر این گونه نشست ها به غیر از اتالف وقت و صرف 

هزینه، نتیجۀ دیگری را در پی نخواهد داشت. 
تردیدی نیست که حکومت برای آن که ابتکار گفت وگوهای 
صلح را به دست داشته باشد، تا جای ممکن سعی خواهد 
کرد که این نشست ها، ثمرۀ دو سه سال کار شورای عالی 
صلح را به نفِع خود مصادره نکند؛ اما از جانب دیگر، هم 
نیستند  این نکته  جامعۀ جهانی و هم سازمان ملل متوجه 
که گفت وگوهای بین االفغانی شرایط و مکانیسم های خاِص 
خود را دارد که به صورت یک کنفرانس سه روزه نمی توان 
آن را خالصه کرد. بنابراین، باید سعی داشت تا این روند 
راهبردی  با  و  معین  چتر  یک  زیر  افغانستان  داخل  در 
درازمدت شکل بگیرد و مدیریت آن را هم کسانی به دوش 
داشته باشند که دست کم داراي یک طرح و برنامۀ ملي و 

حساب شده هستند.

نشستهایشتابزدهو
بينتیجه

چه گونه می توان نسل جوان را در سیاست شریک ندانست و سیاست را 
فقط  متعلق به پیش کسوتانی دانست که یگانه هنرشان در طول فصول 
مختلف سیاست  گري هاشان، معامله  با سرنوشِت افغانستان و شهرونداِن 
آن بوده، نه تعاملی سازنده که بهره و دستاوردی کالن برای مردِم ما 
محسوب شود و بتوان از آن ها به نیکی یاد کرد؟... بدون شک خدمات 
صادقانه بر کسی پوشیده نیست و کسانی که در این راستا به حق برای 
ملت و رفاه و منافع ملی کار کرده اند از یادها نخواهند رفت؛ اما کسانی که 
به نام ملت و به کاِم خود تالش نموده و بلندمنزل ها و سرمایه های کالنی 
را از َدَرک به خاک سیاه نشاندِن این مردم به دست آورده اند هم برای 
مردم شناخته شده اند و دیگر اعتمادها از بسیاری از شخصیت ها، جناح ها و 
سمت وسوها سلب شده است



محاکمه  آماده  را  خود  آینده  ماه  برای  حالی  در  االسالم  سیف 
می کند که زنده گی او در حال حاضر تفاوت چندانی با دوران قبل 
را  آینده خود  ماه  برای  حالی  در  االسالم  ندارد.سیف  ناآرامی ها  از 
آماده محاکمه می کند که زندگی او در حال حاضر تفاوت چندانی با 
دوران قبل از ناآرامی های لیبیا ندارد. هر روز صبح عسل درجه یک 
می خورد، سیگار مورد عالقه اش را روشن می کند، نوشابه انرژی زای 
رد بول می خورد و هر روز صبح در اتاقی که در آن زندانی است، 

ورزش می کند.
180 کیلومتری طرابلس، پایتخت لیبیا زندانی است. زندان بانانش با 
او خوش رفتار هستند و زیر نظر العجمی علی لعتیری، فرمانده کتیبه 
یا گروه شبه نظامی یی که او را در 19 نوامبر 2011 در صحرای لیبیا 

بازداشت کرد، به سر می برد.
به گفته نگهبان سیف االسالم، رفتاری که با سیف االسالم می شود 
مطابق همان رفتاری است که شرع اسالم حنیف دستور داده که تاکید 

کرده است که نباید به اسیر اهانت شود. 
درباره جزییات زندگی او العجمی علی لعتیری می گوید: »پسر قذافی 
جراحی  عمل  می برد،  سر  به  خوبی  بسیار  جسمانی  وضعیت  در 
انگشتان  و  است  انجام گرفته  بر دست مجروحش  آمیزی  موفقیت 
زخم شده اش یعنی انگشت حلقه، سبابه و وسط نیز مورد درمان قرار 
گرفته اند. او تحت یک تیم پزشکی که از طرابلس آمدند و به زنزانته 
در زنتان منتقل شدند، مورد مداوا قرار گرفت و عملیات جراحی در 

داخل زندان به روی او انجام شد.«
وی درباره محل زندان سیف االسالم نیز می گوید: »اتاق او یک اتاق 
بزرگ است که حمام و دستشویی جداگانه دارد، هر روز اجازه دارد 
که به حیات برود حمام آفتاب بگیرد و هر روز نیز ورزش کند. به 
او هر روز عسل داده می شود و بیشتر اوقات از ما عسل و آب میوه 

و رد بول می خواهد.«
لعتیری همچنین درباره کتاب های مورد عالقه سیف االسالم می گوید: 
»او کتاب های دینی به خصوص درباره مذهب حنبلی طلب می کند 
و بیشتر کتاب های انگلیسی ای که سازمان های بین المللی در دیدار 

با او تحویلش داده اند را می خواند.«
وی دلیل اصلی عدم تحویل سیف االسالم به طرابلس و حفظ او در 

زنتان را ترس از این که مبادا وی فرار کند، دانست. 
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انقالبتونس
اقدامیکهجهانرابهشورآورد

مراسم دومین سالگرد انقالب 
تونس به صورت غیر رسمی با 
برگزاری نشست های فکری و 
برنامه های فرهنگی مختلف از 

شنبه گذشته آغاز شده و شرکت 
کننده گان مسایل مختلفی درباره 
توسعه، دموکراسی، تاریخ و ... را 

در ارتباط با انقالب کشورشان مورد 
بررسی قرار داده اند. 

همچنین قرار است فعالیت های ورزشی 
گسترده یی در خیابان اصلی سیدی بوزید 
تحت عنوان »مراسم بین المللی دومین 
تونس«  دسامبر   17 انقالب  سالگرد 
برگزار شود. مقدمات برگزاری چندین 
فعالیت هنری در مقابل ساختمان والی 
»محمد  خودسوزی  محل  و  شهر  این 
تونس،  انقالب  آغاز  عامل  بوعزیزی« 

تدارک دیده شده است.
در مراسم رسمی نخستین سالروز انقالب تونس، مقامات 
رییس  المرزوقی«  منصف  »محمد  جمله  از  تونس  ارشد 
همراه  به  وزیر  نخست  الجبالی«  »حمادی  و  جمهور 
حضور  مختلف  کشورهای  از  خارجی  مهمان  چندین 

خواهند داشت.
دومین  مراسم  برگزاری  مدیر  جاللی  عماری  محمد 
سالگرد انقالب تونس، در این باره گفت: پیام مردم شهر 
سیدی بوزید به مردم جهان، این واقعیت است که تاریخ 

آغاز انقالب تونس 17 دسمبر است.
وی افزود: انقالب مردم در این روز و با خودسوزی محمد 
بوعزیزی در اعتراض به ظلم نظام زین العابدین بن علی و 

قیام مردم منطقه آغاز شد، و نه زمان فرار دیکتاتور.
یاد  نیز  یاسمن  انقالب  نام  به  آن  از  که  تونس  انقالب 
 2010 دسامبر   17 روز  که  بود  مردمی  انقالبی  می شود، 
در اعالم همدردی مردم تونس با محمد بوعزیزی جوان 

تونسی آغاز شد.
بیکاری  به  اعتراض  در  روز  این  در  بوعزیزی  محمد 
به  اقدام  تونس  پولیس  سوی  از  گاری اش  مصادره  و 

خودسوزی کرد.
وی روز چهارم جنوری به علت شدت سوختگی از دنیا 
رفت. اقدام بوعزیزی نقطه تظاهرات گسترده مردم تونس 
در روز 18 دسمبر و مشارکت هزاران تونسی معترض به 

نظام دیکتاتوری حاکم بود.
در این تظاهرات گسترده در سراسر خاک تونس، به علت 
سرکوبگری پولیس، شماری از شهروندان کشته و تعداد 
بن  العابدین  زین  آن  از  پس  شدند.  زخمی  نیز  بیشتری 
وزیر  جمله  از  وزرا  از  شماری  برکناری  به  مجبور  علی 
داخله و دادن وعده حل مشکالتی شد که تظاهرکنندگان 
در شعارهایشان مطرح می کردند. وی همچنین متعهد شد 

در انتخابات سال 2014 برای انتخابات ریاست جمهوری 
نامزد نشود.

از سوی دیگر، وی دستور کاهش قیمت شماری از کاالها 
را صادر و دسترسی به برخی از پایگاههای اینترنتی فیلتر 
اعتراضات مردمی روز  اما دامنه  شده را آزاد اعالم کرد. 
محاصره  به  اعتراض ها  اینکه  تا  شد  گسترده تر  روز  به 

ساختمان های دولتی کشیده شد.
این امر باعث شد زین العابدین بن علی قدرت را ترک 
کند و از کشور خارج شود. وی سرانجام روز 14 جنوری 
2011 با حمایت امنیتی رژیم قذافی در لیبیا به عربستان 
و  دارد  اقامت  کشور  آن  در  تاکنون  علی  بن  گریخت. 
به نظام جدید تونس خودداری  از تحویل وی  عربستان 

کرده است.
کشورهای  در  عظیمی  تحوالت  تونس  انقالب  آغاز  با 
عربی آغاز شد که هیچ کدام از مراکز تحقیقاتی قادر به 
پیش بینی آن نبودند. دیری نپایید که این انقالب به سایر 
کشورها نیز کشیده شد و نظام های دیگری را نیز سرنگون 

کرد.
- مصر

حدود 10 روز پس از پیروزی انقالب تونس، جوانان و 
از  بهره گیری  با  فعاالن مصری، روز 25 جنوری 2011 
هماهنگی ها در پایگاه های اجتماعی، تظاهراتی گسترده را 
برای مطالبه اصالحات آغاز کردند. پس از آن شعارها و 
خواسته هایشان به سرنگونی نظام کشیده شد. اما پولیس 
مصر به شدت آنها را سرکوب کرد و در این زمینه از گاز 
با  ... استفاده کرد و حتی  اشک آور، گلوله پالستیکی و 
تظاهرکنندگان  از  شماری  نظامی  خودروهای  از  استفاده 

را زیر گرفت.
با این وجود تظاهرات مردمی در سراسر مصر ادامه یافت 
و کار به تحصن گسترده مردم در میدان التحریر در وسط 
قاهره انجامید. نظام حسنی مبارک نیز نتوانست با وعده و 

اینکه سرانجام  تا  ببرد  وعید کاری از پیش 
آغاز  از  پس  روز   18 نیز  مبارک  حسنی 
فبروری   11 روز  در  شد  مجبور  انقالب، 
2011 کناره گیری خود از قدرت را اعالم 

نماید.
- لیبیا

مردم لیبیا نیز با بهره گیری از هماهنگی در 
پایگاههای اجتماعی انقالب خود را در روز 
آغاز کردند و خواستار  فبروری 2011   17
سرنگونی نظام سرهنگ معمر قذافی شدند.

به  و  آغاز  کشور  شرق  از  لیبیا  مردم  قیام 
سایر مناطق آن کشور کشیده شد. دیکتاتور 
برخورد  انقالبیون  با  کامل  با خشونت  لیبیا 
کرد.  بمباران  را  زده  انقالب  شهرهای  و 
مسلح  خودشان  از  دفاع  در  نیز  انقالبیون 
شدند و درصدد آزاد سازی شهرهای دیگر 
آن کشور بر آمدند. تا اینکه طرابلس را نیز 

از وجود نیروهای قذافی پاکسازی کردند.
سرانجام قذافی در روز 20 اکتبر به دست انقالبیون کشته 
شد و دوره حکومت طوالنی 42 ساله وی بر لیبیا پایان 

یافت.
- یمن

همزمان با انقالب لیبیا، مردم شماری از شهرهای بزرگ 
یمن نیز در به قیام علیه نظام علی عبداهلل صالح پرداختند. 
وی نیز مانند اسالف خود به امتیاز دادن به مردم پرداخت 
 ... یا تمدید دوره حاکمیت خود و  تعیین جانشین  از  و 
قانون  اصالحات  پیشنهاد  سرانجام  و  کرد  نشینی  عقب 
اساسی را پذیرفت. از سوی دیگر با استفاده از نیروهایش 

به سرکوب انقالبیون پرداخت.
همکاری  شورای  طرح  براساس  نیز  صالح  سرانجام  اما 

خلیج فارس از قدرت کناره گیری کرد.
این انقالب به دلیل توطیه های امریکا و غرب و کشورهای 
عضو شورای همکاری هنوز به نتیجه دلخواه مردم یمن 

نرسیده است.
- بحرین

نظام  از ظلم و ستم  نیز که سالیان طوالنی  مردم بحرین 
حمد بن عیسی آل خلیفه رنج برده بودند، در 14 فبروری 
رژیم  اقدامات  کردند.  قیام  دیکتاتوری  رژیم  علیه   2011
حاکم بر بحرین نیز نتوانست به اعتراضات خاتمه دهد. 
ویژه  به  و  سپر جزیره  نیروهای  کمک  با  دلیل  همین  به 
نظامیان اعزام شده از سوی رژیم آل سعود، به سرکوب 
آن زمان  از  این سرکوبها  آورد؛  بار مردم روی  خشونت 

تاکنون ادامه دارد.
- سایر کشورها

در  نیز  مشابهی  اعتراضات  عربی،  انقالبهای  کنار  در 
مطالبه  برای  مغرب  و  اردن  عربستان،  مانند  کشورهایی 
تغییر و بهبود شرایط زندگی در این کشورها برگزار شد.

پسر قذافی دوران حبس 
خود را چگونه می گذراند؟ 

www.mandegardaily.com

امریکا رکوددار کشتار مسلحانه در برلوسکنی بازهم نامزد شد!
بین کشورهای توسعه یافته!

آمار خبرنگاران زندانی در جهان
 در سال 2012 رکورد زد

موضوع کشته شدن 27 تن از جمله 20 کودک در تیراندازی که در مدرسه ابتدایی 
»سندی هوک« رخ داد، پیشتر بحث هایی را به وجود آورده بود که چرا این چنین 

تیراندازی هایی در امریکا رخ می دهد.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، یکی از تکه های این پازل میزان کلی قتل های 
مرتبط با سالح گرم است. امریکا در این موضوع باالترین نرخ سرانه را نسبت به 
تمامی کشورهای توسعه یافته دارد. براساس اطالعاتی که توسط سازمان ملل جمع 
آوری شده، شیلی در رتبه دوم و ترکیه و سویس در رتبه سوم قرار دارند و نرخ 
به کشورهای ذکر شده چهار  امریکا نسبت  با سالح در  مرتبط  سرانه کشتارهای 
برابر بیشتر است. در این گزارش میزان کشتار مسلحانه در امریکا حدود 20 برابر 

از میانگین کشتار مسلحانه در تمامی کشورهای دیگر بیشتر است.
این بدان معناست که امریکایی ها به احتمال زیاد 20 برابر دیگر کشورهای توسعه 

یافته با تفنگ کشته می شوند.
و  اقتصادی  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  از  اطالعات  این  گزارش  این  در 
توسعه از جمله تمامی کشورهای غربی به اضافه ترکیه، اسراییل، چیلی، جاپان و 
کوریای جنوبی جمع آوری شده است. مکزیک که حدوداً میزان کشتار مسلحانه اش 
در جنگ بر سر مواد مخدر سه برابر این میزان در امریکاست، در این گزارش ذکر 

نشده است.
در  خصوص  به  توسعه  حال  در  کشورهای  از  برخی  در  مسلحانه  کشتار  میزان 
در  مسلحانه  کشتار  میزان  است.  زیاد  مالحظه یی  قابل  طرز  به  التین  امریکای 
»هندوراس« که پایتخت کشتار جهان نام گرفته حدودا 20 برابر نرخ امریکاست اما 
اشتباه نکنید برای امریکا که یک کشور غنی و توسعه یافته است میزان کشتار مرتبط 

با سالح بسیار زیاد است.

سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق و 76 ساله ایتالیا با یک مجری 
27 ساله تلویزیونی که هم سن نواسه اش است، نامزد کرد! 

به نوشته روزنامه میل، برلوسکنی که پیشتر دو بار ازدواج کرده است، 
خبر نامزدی خود را با »فرانچسکا پاسکاله« مجری 27 ساله تلویزیون 

تایید کرد.
برلوسکنی در حالی صورت گرفته که وی  از سوی  این خبر  تایید 
الریو«  »ورونیکا  همسر خود،  دومین  با  رسمی  به صورت  همچنان 

ارتباط دارد.
نخست وزیر سابق ایتالیا که همچنان متهم به داشتن ارتباط نامشروع 
با یک روسپی زیر سن قانونی است، گفت: نامزدی من با این مجری 
تلویزیون رسمی است. من در نهایت کمتر احساس تنهایی می کنم. او 

دوست خوبی برای دخترم مارینا می شود.
این مجری پیشتر هم با برلوسکنی در ارتباط بود، به طوری که در 
ناپل مشاور سابق حزب »مردم آزادی« نخست وزیر سابق ایتالیا بوده 

است.

کمیته حمایت از خبرنگاران اعالم کرد، تعداد خبرنگاران زندانی در سراسر جهان در 
سال 2012 میالدی که به اتهام انجام اقدامات تروریستی یا سایر اقدامات خصمانه 

علیه کشورهایشان در زندان به سر می برند، به باالترین حد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آمارگیری ساالنه کمیته حمایت از خبرنگاران در 
اول دسامبر سال 2012 مشخص شد که 232 خبرنگار زندانی هستند که در مجموع 

53 مورد نسبت به سال 2011 میالدی افزایش داشته است.
به  مربوط  آمار  باالترین  میالدی،   1990 سال  در  کمیته  این  کار  به  آغاز  زمان  از 
کشورهای ترکیه و چین است. عالوه بر این، اتهامات مربوط به اقدامات ضد دولتی 
چون انجام اعمال تروریستی، خیانت و تالش برای براندازی حکومت از اتهامات 
این،  بر  می روند. عالوه  به شمار  میالدی  در سال 2012  علیه خبرنگاران  گسترده 

دست کم 132 خبرنگار در سراسر جهان با چنین اتهاماتی زندانی هستند.
یا روند  اتهام  بدون هیچ  که  میان کشورهایی هستند  در  اریتره و سوریه  همچنین 
یا  به وکیل  بدون دسترسی  و  زندان های مخفی  در  را  زیادی  دادگاهی خبرنگاران 
بدون هیچ  زندانی کرده اند. در سراسر جهان 93 خبرنگار  اعضای خانواده هایشان 

اتهام مشخصی محبوس هستند.
همچنین ویتنام، جمهوری آذربایجان، اتیوپی، ازبکستان و عربستان جزو 10 کشوری 
هستند که به بدترین نحو خبرنگاران را محبوس می کنند. به طوری که مقام ها در 
جمهوری آذربایجان و ازبکستان از اتهامات انتقام جویانه چون ایجاد آشوب و حمل 

مواد مخدر برای خبرنگاران و سر مقاله نویسان منتقد دولت استفاده می کنند.
از روش ها و  منتقد  برای ساکت کردن خبرنگاران  مقام ها  نیز  در کشورهای دیگر 

اتهامات مختلف غیر مرتبط با حرفه آنها بهره می برند.
از  حمایت  کمیته  گزارش  در  زندانی  خبرنگار   49 با  کشور  بدترین  که  ترکیه  در 
با  را  ُکرد  سرمقاله نویس  و  خبرنگار  ده ها  ترکیه  مقام های  شده،  ذکر  خبرنگاران 
اتهامات مرتبط با اقدامات تروریستی و دست داشتن در توطئه های ضد دولتی به 

زندان انداخته اند.

العالم              
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           حامد علمی

آمر  آخوندزاده  نسیم  مال  اگرچه 
در  اسالمی  انقالب  حرکت  مجاهدین 
والیت هلمند بود؛ اما عبدالواحد مشهور 
به رییس باغران، یکی از فرماندهان دیگر 
تنظیم حرکت انقالب اسالمی در والیت 
هلمند، قدرت نمایی می کرد. باری روابط 
و  گرایید  وخامت  به  قوماندان  دو  این 
نیروهای  خروج  از  قبل  سال های  در 
میان  شدید  خوردهای  و  زد  شوروی، 
افراد این دو قوماندان رخ داد، ولی در اثر 
وساطت رهبری حرکت انقالب اسالمی 
و چند عالم دیگر این زد و خوردها آرام 
گرفت. نگارنده در یکی از ضیافت هایی 
قوماندان  دو  این  کردِن  آشتی  برای  که 
در دفتر مرکزی حرکت انقالب اسالمی 
افغانستان ترتیب یافته بود، اشتراک کرد. 
مولوی محمد نبی محمدی، امیر حرکت 
مذاکرات  ختم  از  بعد  اسالمی،  انقالب 

دادن  آشتی  اصطالح  به  و  چندین روزه 
ایراد  مختصري  بیانیۀ  قوماندان،  دو  این 
کرد و از مال نسیم آخوندزاده خواست 
تا از صبر و حوصله کار گیرد. مال نسیم 
به رقیبش  اعتنایی  در حالی که کمترین 
نداشت، رویش را به طرف مولوی نبی 
الغیظ  “والکاظمین  مبارکۀ  آیه  داده  َدور 
و العافعین عن الناس” )و آنانی که قهر 
خود را فرو کشند و مردم را مورد عفو 
چند  و  کرد  تالوت  را  می دهند(  قرار 
بزرگان  عفو  مورد  در  و حکایت  مقوله 

دین بیان نمود و چنان وانمود ساخت که 
و  عفو شده  عبدالواحد خواستار  رییس 
او به بزرگواری خویش او را عفو نموده 
است؛ در حالی که رییس باغران یکی از 
جنوب  والیات  در  قدرتمند  قوماندانان 
وساطت  اثر  در  و  بود  افغانستان  غرب 
اختالفات  اسالمی،  انقالب  امیر حرکت 

را کنار می گذاشت.
و  تندخو  آخوندزاده  نسیم  مال 
صریح البیان بود و در گفتار، عفت زبان 
مخالفینش  به  و  نمی کرد  مراعات  را 
در جلسات  چنان که  نبود،  قایل  اهمیتی 
شورای مشورتی مجاهدین افغانستان در 
شهر راولپندی، میان او و انجنیر گلبدین 
حکمتیار حرف هایی رد و بدل شد و مال 
نسیم از قهِر زیاد باالی چوکی ایستاد و 
کلمات زشت و رکیک را بیان کرد و به 
افغانستان شدیداً  رهبری حزب اسالمی 
تاخت، حتا انجنیر حکمتیار را فحش و 
ناسزا گفته، جلسۀ آن روز را مختل کرد.

رییس  و  او  میان  پراکنده  جنگ های 
حاجی  و  طرف،  یک  از  عبدالواحد 
عبدالرحمن از طرف دیگر، قوای نظامی 
را  هلمند  قدرتمند  و  پرنفوس  والیت 
این  مجاهدین  و  بود  ساخته  ضعیف 
مواضع شان  از  خوبی  به  اگرچه  والیت 
در  نمی توانستند  اما  می کردند؛  دفاع 
بزنند  عملیات  به  دست  دیگر  والیات 
والیات  با  را  مشترکی  جبهۀ  الاقل  و 
هم جوار ایجاد کنند؛ در حالی که قابلیت 
والیت  این  مجاهدین  نفوس  و  جنگی 

اگر  و  بود  تصور  از  دور  و  چشم گیر 
استفادۀ  والیت  این  عظیم  نیروهای  از 
براي  فراواني  دردسرهای  می شد،  موثر 
از خروج  بعد  نجیب اهلل  داکتر  حکومت 

نیروهای شوروی ایجاد می شد.
شدت  زمانی  هلمند  والیت  جنگ های 
 25 در  آخوندزاده  نسیم  مال  که  گرفت 
مارچ 1990 در نزدیکی اقامتگاه مولوی 
محمد نبی محمدی در حومۀ شهر پشاور 
ترور گردید و چندتن را به اتهام دست 
داشتن در قتل او دستگیر کردند و یکی 
خانواده گی  روابط  دستگیرشده گان،  از 
حزب  قوماندان  عبدالرحمن  حاجی  با 

اسالمی در هلمند داشت.
اگرچه کشته شدِن مال نسیم آخوندزاده 
هلمند  در  اوضاع  بیشتر  وخامت  به 
موقتی  خوردها  و  زد  این  اما  انجامید، 
برادر  آخوندزاده  رسول  مال  زیرا  بود؛ 
او گردید،  نسیم که جانشین  بزرگ مال 
دیگر،  طرف  از  و  بود  نرم خو  شخصي 
سرتاسری  شورای  که  نگذشت  دیری 
تشکیل  افغانستان  جهادی  قوماندانان 
رییس  و  آخوندزاده  رسول  مال  و  شد 
باغران هر دو به حیث اعضای موسس و 
قوماندانان  سرتاسری  شورای  پیشگامان 
هر  آمدن  کنار  این  و  کردند  ظهور 
از  شورا،  در  قدرتمند  قوماندان  دو 
اختالفات شان کاست و والیت هلمند تا 
سقوط حکومت داکتر نجیب، در آرامش 

نسبی به سر می برد.
افغانستان  در  هلمند،  والیت  بر  عالوه 
خروج  زمانی  مقطع  در  نیز  مرکزی 
حکومت  سقوط  و  شوروی  نیروهای 
رخ  پراکنده  خوردهای  و  زد  کابل، 
داخلی  خوردهای  و  زد  چه  اگر  داد. 
طوالنی  سابقۀ  مرکزی  افغانستان  در 
که  ما  بحِث  مورد  مقطع  در  اما  داشت، 
همانا خروج نیروهای شوروی و سقوط 
حکومت کابل است، این زد و خوردها 
زمانی اوج گرفت که یکی از بلندپایه گان 
به نام  افغانستان  اسالمی  وحدت  حزب 
دسمبر  در  نیلی  صادق  محمد  شیخ 
مقامات حزب  و  سال 1990 کشته شد 
وحدت، رادیو تهران و حرکت اسالمی 
شیخ  آیت اهلل  رهبری  به  افغانستان 
این  مسوول  را  محسنی  محمدآصف 
توسط سید  ادعا  این  ولی  دانستند،  قتل 
بلندپایه گان  از  یکی  مبین  عبدالعظیم 
نام برده  و  گردید  رد  اسالمی  حرکت 
صادقی  شدِن  کشته  از  مصاحبه یی  در 
را  عمل  این  کرده،  تاسف  اظهار  نیلی 
کارِ گماشته گان حکومت کابل خواند و 
دارد  ادامه  تحقیقات  این باره  “در  افزود 
و انصافًا قبل از تکمیل شدن تحقیقات، 

نباید کورکورانه قضاوت نمود.” )46(
درگیری  به  منجر  و  نبود  بسنده  این  اما 
میدان  والیت  مربوطات  در  مختصر 
گردید؛ اما این درگیری ها زود خاموش 
گردید و اختالفاتی که بر سر کشته شدِن 
به سزایی  تاثیر  کرد،  ظهور  نیلی  صادقی 
در روابط این دو گروه ایجاد نکرد. ولي 
عملیات نظامی و دفاِع مشترک میان این 
دو گروه در این مقطع زمانی دیده نشد 
افغانستان  مستحکم  و  قوی  جبهات  و 
را  قاطعي  نقش  نتوانست  نیز  مرکزی 
از  بعد  کابل  فوری حکومت  در سقوط 

خروج شوروی ایفا کند.

نویسنده: جفری بام گارتنر 
ترجمه: حمید میرزاآقایی

1ـ اگر به راستي خواهان یک سازمان خالق هستید، از خودتان بپرسید: »آیا 
بیان ایده هاي خود، سبب آزار شما شده و یا  با  آماده هستید کارکنان تان 
منشِي شما با استدالل براي شما بیان کند که نظرات او از شما هوش مندانه تر 

است؟« پس در ابتدا در این خصوص فکر کنید. 
تقریبًا  داراي یک سازمان  باشید که شما  داشته  توجه  این موضوع  به  2ـ 
خالق هستید.  شما کارکناني دارید که قابلیت هاي نهفته یي داشته و داراي 
ایده هاي فراوان هستند. آن ها ایده هاي خود را به یک دیگر منتقل مي کنند و 
در صورتي که به طور فعاالنه در زمینۀ ارتقای خالقیت در سازمان تالش 
نکنید، تمامي این ایده ها، هنگامي که آنان به پشت میز کارشان برمي گردند، 

فراموش خواهند شد. 
کارکنان سازمان شما  که  ندارد  اهمیتي  نکته  این  نمایید.  امنیت  ایجاد  3ـ 
به  اعتماد  آنان  که  صورتي  در  باشید  داشته  خاطر  به  خالق  اند.   چه قدر 
مدیریت شما نداشته باشند، ایده هاي خود را منتقل نخواهند کرد و دو دلیل 

براي این کار وجود دارد. 
ـ بیان ایده هاي نو با خود مخاطراتي را به همراه دارد؛ چه بسا ممکن است 
آناني  یا  نمایند و  ایده یی را تحقیر  بیان کنند که آن ها می خواهند  عده یي 
که عالقه مند به تغییرات نیستند، به مخالفت با کساني بپردازند که ایده هاي 
خود را بیان کرده اند . بنابراین، در صورتي که اعتماد وجود نداشته باشد، 

کارکنان ایده هاي خوب خود را بیان نخواهند کرد. 
کارکنان  اگر  و  هستند  زیاد  بسیار  ارزش  داراي  اغلب  ایده هاي خوب  ـ 
نصیب  منفعتي  چنین  تا  ندارند  تمایلي  باشند،  نداشته  مدیریت  به  اعتماد 
سازمان شود و چه بسا یک شانس بسیار خوب براي آنان باشد که ایده هاي 
باارزش خود را براي خویش استفاده کرده و از این طریق حتا یک شرکت 

براي خود ایجاد نمایند. 
4ـ شرایطي را در سازمان پدید آورید تا ارتباطات تسهیل شده و ایده ها در 
سازمان به گردش درآیند و مدیریت نیز با جدیت آنان را تحویل گرفته و 
مورد بررسي قرار دهد و این مي تواند از طریق سیستم مدیریت ایده هاي 
شغلي انجام شود. هم چنین مي توان در سازمان، دیوارِ ثبت نظرات را ایجاد 
نمود تا هرکسي که ایده یي به ذهنش مي رسد، آن را با نام خود بر روي 

آن ثبت نماید. 
5ـ شرایطي را ایجاد نمایید که افراد در بیان ایده ها مشارکت نمایند. یک 
ایده، اغلب نوک یک کوه یخ است که اگر کارکنان با یک دیگر همکاري 
بسیار  ایدۀ  یک  به  خوب  ایدۀ  یک  از  و  یافته  توسعه  ایده  این  نمایند، 

ارزش مند تبدیل خواهد شد.

****
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بخش هفتادوششم

بخش نخست 

در مسـیر پیروزی

ده گام به سوی 
ایجاد اداره یی خالق تر



نویسنده: ورایتی 
مترجم: کیکاووس زیاری

فیلم  یک  دوباره سازی شدۀ  نسخۀ  از  صحبت  وقتی 
سینمایی می شود، معموالً منظور فیلمی است که با نگاهی 
به قصۀ یک فیلم موفِق دیگر ـ که یک محصول قدیمی 
استـ  ساخته شود و قصۀ آن فیلم را به عنوان موضوع و 
دست مایۀ اصلی انتخاب کرده است. این فیلم ها قسمت 
دوم یا دنباله یی بر آن فیلم قدیمی به حساب نمی آیند، 
بلکه فیلم هاي مستقل و تازه یی هستند که با الهام از آن 

فیلم قدیمی ساخته شده اند. 
ساختۀ   2001 سال  محصول  اوشن«  »یاران  مثال  برای 
استیون سودربرگ نسخۀ دوباره سازی شدۀ فیلمی قدیمی 
بود. در  نام است که سال 1960 ساخته شده  به همین 
از  تازه  و  مجدد  تفسیر  یک   1989 »بتمن«  که  حالی 
ابرقهرمانانه یی بود که به عنوان  قصۀ کمیک استریپی و 
 1966 سال  بتمن  فیلم  تولید  برای  اصلی  دست مایۀ 
برخی  نظرگرفتن  در  با  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  هم 
اشتباه ها، نسخه های دوباره سازی شدۀ فیلم های سینمایی 
نسخۀ  کاراکترهای  و  حال وهوا  مضمون،  در  تغییراتی 
اصلی می دهند. برای مثال، فیلم »ماجرای تامس کراون« 
سال 1968 روی یک سرقت بزرگ از بانک تمرکز کرده 
در   1999 سال  آن  دوباره سازی شدۀ  نسخۀ  ولی  بود، 
ارتباط با یک سارق حرفه یی و کهنه کار است که در کار 

سرقت اشیاء و آثار باارزش و کمیاب هنری است. 

توسط   1969 سال  محصول  ایتالیایی«  »شغل  که  زمانی 
همین  شد،  دوباره سازی   2003 سال  گری  گری  اف 
نسخۀ  در  شد.  تکرار  کراون  تامس  ماجرای  وضعیت 
والبرگ،  مارک  بازی  با  ایتالیایی  شغل  دوباره سازی شدۀ 
مورد  اورجینال  نسخۀ  قصۀ  اصلی  عناصر  از  برخی 
تازه یی  زمان، چیزهای  در همان  و  قرار گرفت  استفاده 
نداشت.  حضور  اصلی  نسخۀ  در  که  شد  اضافه  آن  به 
یک مثال قابل ذکر دیگر در این رابطه، فیلم کالسیک و 
تحسین شدۀ »صورت زخمی« هاوارد هاوکس محصول 
سال 1932 است. برایان دی پالما این فیلم را سال 1983 
پاچینو دوباره سازی کرد. در قصۀ  بازی درخشان آل  با 
نسخۀ اصلی، مضمون تجارت غیرقانونی نوشیدنی های 
الکولی، حرف اصلی را می زد، اما دی پالما در فیلم این 
مضمون را به تجارت مواد مخدر و کوکایین تغییر داد. 

بعضی وقت ها کار ساخت نسخۀ دوباره سازی شدۀ یک 
فیلم را همان فیلم سازی به عهده می گیرد که نسخۀ اصلی 
را کارگردانی کرده بود. اثر کالسیک سیاه و سفید »قصۀ 
علف های هرز شناور« یاسوجیرو ازو، چند سال پس از 
ساخت توسط همین فیلم ساز تبدیل به یک فیلم رنگی 
دلهرۀ سینما هم سال 1956  استاد  آلفرد هیچکاک  شد. 

کرد.  دوباره سازی  را  خود  می دانست«  زیاد  که  »مردی 
بود و  فیلم سیاه و سفید  نسخۀ اصلی سال 1934 یک 

نسخۀ جدید از عنصر رنگ بهره گرفت. 
سیسیل بی دومیل هم همین کار را سال 1959 با فیلم »ده 
فرمان« خود کرد. او که نسخۀ سیاه و 
سفید و صامِت ده فرمان را سال 1923 
و  صدا  از  بهره گیری  با  بود،  ساخته 
رنگ سال 1959، اثر کالسیک دیگری 
و  هم سنگ  ارزشی  که  کرد  ارایه  را 
میشل  کرد.  پیدا  خود  قبلِی  فیلم  برابر 
فرانسوی  اتریشی تبار  فیلم ساز  هانکه، 
انگلیسی زبان  نسخۀ  سینما سال 2008 
»بازی های مسخره« را کارگردانی کرد. 
فیلم  دوباره سازی شدۀ  نسخۀ  فیلم  این 
سال 1997 او بود که به زبان فرانسوی 
دقیقًا  جدید  نسخه  بود.  شده  ساخته 
از  نما  به  نما  که  بود  قبلی  فیلم  همان 
و  بود  شده  کپی برداری  اصلی  نسخۀ 
بود.  کرده  تغییر  آن  زبان  فقط  بار  این 
مارتین کمپل )کارگردان »نقاب زورو«( هم سال 2010، 
اقتباسی سینمایی از مجموعۀ موفق تلویزیونِی خود »لبۀ 
ارایه داد، نسخه یی که  با بازی مل گیبسون  تاریکی« را 
نتوانست موفقیت نسخۀ اصلی تلویزیونی را تکرار کند. 

 
   حال وهوای جدید 

الزامًا تمام فیلم هایی که صاحب نسخۀ جدید می شوند، 
با همان نام قدیمِی خود به روی پرده سینماها نمی روند 
و گاهی اوقات همراه با حال وهوای تازه، نام تازه یی هم 
»راه  نام  به  والترز  فیلم سال 1966 چارلز  پیدا می کنند. 
برو، ندو!« با بازی کری گرانت نسخۀ دوباره سازی شدۀ 
 The more The دوم  جهانی  جنگ  دوران  کمدی 
بیشتر  تغییرنام،  به  مربوط  مثال  این  است.   merrier
که  می شود  خارجی زبانی  فیلم های  از  دسته  آن  شامل 
رابطه  این  در  می شوند.  انگلیسی زبان  نسخۀ  صاحب 
)نسخۀ  بازگشت  بدون  نقطۀ  مثل  فیلم هایی  می توان 
دوباره سازی شدۀ فیلم فرانسوی »نیکیتا«(، آسمان وانیلی 
دالور  هفت  اوجوس«(،  لوس  »آبره  هسپانیه یی  )فیلم 
مشت  یک  به خاطر  سامورایی«(،  »هفت  جاپانی  )فیلم 
)فیلم کوریایي  رفته گان  »یوجیمبو«(،  )فیلم جاپانی  دالر 

»موضوعات داخلی«( و بگذار وارد شوم )فیلم سویدنی 
»بگذار نفر درست وارد شود«( را مثال زد. 

از  مشخصی  تعریف  نمی توان  وقت ها  بعضی  آن که  با 
کرد  ارایه  دوباره سازی شده  فیلم  یک  مختلف  جنبه های 
گسترِش  حال  در  و  مشترک  نقطۀ  یک  می توان  فقط  و 
مشابه را در بهره گیری از قصۀ مجموعه های تلویزیونی ـ 
معموالً ـ موفق، برای تولید نسخه های دوباره سازی شدۀ 
سینما  صنعت  که  است  سالی  چند  کرد.  پیدا  سینمایی 
گرایش عجیبی برای تبدیل کردن مجموعه های کالسیک 
و  کرده  پیدا  سینمایی  دار  دنباله  فیلم های  به  تلویزیونی 
از قصه و مضموِن آن ها به عنوان مواد اصلی کار بهره 
فروش  تعجب  کمال  در  فیلم ها  این  از  برخی  می گیرد. 
می کنند  سینماها  نمایش  گیشۀ  جدول  در  پایینی  بسیار 
اصلی  مضمون  از  ضعیفی  انعکاس  آ ن ها،  از  برخی  و 
این  در  هستند.  خود  تلویزیونِی  اورجینال  نسخه های 
نیکول  بازی  با  افسونگر  مثل  نمونه هایی  می توان  رابطه 
هیلی  و  دورایت  دادلی  من،  محبوب  مریخی  کیدمن، 
بیلی های بورلی را ذکر کرد، اما برخی مجموعه های دیگر 
خانوادۀ  و  ستاره یی  سفرهای  غیرممکن،  مأموریت  مثل 
آدامز، با موفقیت بسیار زیادی در زمان تبدیل شدن به 

فیلم های سینمایی روبه رو شدند. 

   تلویزیون وارد می شود 
رسانۀ تلویزیون یکی از منابع مهم دنیای سینما برای تولید 
است.  سینمایی  فیلم های  دوباره سازی شدۀ  نسخه های 
امر  این  به  زیادی  توجه  سینما  قبل، صنعت  دهه  دو  تا 
نداشت، اما این روزها تبدیل کردن یک مجموعۀ قدیمی 
و موفق تلویزیونی به یک فیلم سینمایی، به صورت ُمد 
هر  سینما  کننده گان  تهیه  زمانی  اگر  است.  درآمده  روز 
چند وقت یک بار به سراغ دوباره سازی سینمایی یک کار 
پربینندۀ تلویزیونی می رفتند، در حال حاضر برای انجام 
از  می کنند  دارند و سعی  رقابت سختی  با هم  کار  این 

یکدیگر سبقت بگیرند. 
کار دوباره سازِی سینمایی مجموعه های تلویزیونی، تنها 
مجموعه های  یا  امریکایی  کننده گان  تهیه  به  اختصاص 
اروپایی  مجموعه های  نیستند  کم  ندارد.  امریکایی 
)به ویژه انگلیسی(، آسیایی و امریکای التینی که صاحب 
در  این  می شوند.  انگلیسی زبان  سینمایی  نسخه های 
اقدامی  در  هم  تلویزیون  صنعت  اهالی  که  است  حالی 
مشابه، فیلم های موفق سینمایی را تبدیل به مجموعه های 
کننده گان  تهیه  از  یکی  اند.  کرده  تلویزیونی  دنباله دار 
تلویزیونی می گوید: »چیزی که عوض دارد، گله ندارد!« 
دوباره سازی شدۀ  نسخه های  می تواند  اگر صنعت سینما 
سینمایی مجموعه های تلویزیونی را تهیه کند، چرا رسانۀ 
تلویزیون هم دست به چنین کاری نزند؟ مجموعه هایی 
مونث،  نیکیتای  عجیب وغریب،  آدم های  مش،  مثل 
ترمیناتور  جوان،  جونز  ایندیانا  لندر،  کوه نشین های 
و  موفق  مجموعه های  از  تعدادی  خون آشام،  بانی  و 
پربینندۀ تلویزیونی هستند که می توان آنها را نسخه های 
دوباره سازی شدۀ تلویزیونی تعدادی از فیلم های سینمایی 

دانست. 
 

   تصور تازه یا تعمیر کردن؟ 
نسخه های  دوباره سازِی  کار  زمانی که صنعت سینما  از 
قدیمی فیلم های سینمایی و مجموعه های تلویزیونی را 
شروع کرده، برای اهل فن و منتقدان سینمایی این پرسش 
مطرح بوده که »انجام این کار به معنی ارایۀ یک تصور 
تازه از اثری قدیمی است یا خود تعمیر کردن آن؟« به 
سینمایی  جدید  نسخه های  این  که  است  خاطر  همین 
وفادار  و  نزدیک  خود  اصلِی  نسخۀ  به  خیلی  معموالً 
سینمایی،  کننده گان  تهیه  از  زیادی  تعداد  حتا  نیستند. 
هنگام تبلیغ و بازاریابی برای محصوالت خود، روی این 
نکته تأکید می کنند که محصول جدید آن ها کپی برداری 
از نسخۀ قدیمی و اصلی نیست. نسخه های جدید بعضی 
وقت ها نام و مضمون نسخۀ اصلی را حفظ می کنند، ولی 

تفاوت های کم و زیادی با نسخۀ اصلی دارند.
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از زمانی که صنعت سینما 
کار دوباره سازِی نسخه های 
قدیمی فیلم های سینمایی و 

مجموعه های تلویزیونی را شروع کرده، 
برای اهل فن و منتقدان سینمایی این 
پرسش مطرح بوده که "انجام این کار 
به معنی ارایة یک تصور تازه از اثری 

قدیمی است یا خود تعمیر کردن آن؟" 
به همین خاطر است که این نسخه های 
جدید سینمایی معموالً خیلی به نسخة 

اصلِی خود نزدیک و وفادار نیستند. 
حتا تعداد زیادی از تهیه کننده گان 
سینمایی، هنگام تبلیغ و بازاریابی 

برای محصوالت خود، روی این نکته 
تأکید می کنند که محصول جدید آن ها 

کپی برداری از نسخة 
قدیمی و اصلی نیست

مده از خنده فريب و 
مزن از غمزه خدنگ.... 

 
مده از خنده فریب و مزن از غمزه خدنگ

رو که ما را به تو من بعد نه صلح است و نه جنگ

غمزه گو ناوک خود بیهده زن پس مفکن
که دل و جان دگر ساختم از آهن و سنگ

عذرم این بس اگر از کوي تو رفتم که نماند
نام نیکي که توانم بدنش ساخت به ننگ

بلبل آن به که فریب گل رعنا نخورد
که دو روزي ست وفاداري یاران دو رنگ

آه حسرت نه به آیینه وحشي آن کرد
که توان بردنش از صیقل ابروي تو زنگ

وحشي بافقي
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گر نکوبي شیشه غم را 
به سنگ... 

  
بوي باران، بوي سبزه، بوي خاک

شاخه هاي شسته، باران خورده، پاک
آسمان آبي و ابر سپید

برگ هاي سبز بید
عطر نرگس، رقص باد

نغمة شوق پرستوهاي شاد
خلوت گرم کبوترهاي مست ...
نرم نرمک مي رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار!
خوش به حال چشمه ها و دشت ها

خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه هاي نیمه باز

خوش به حال دختر میخک که مي خندد به ناز 
خوش به حال جام لبریز از شراب

خوش به حال آفتاب

اي دل من، گرچه در این روزگار
جامة رنگین نمي پوشي به کام

باده رنگین نمي بیني به جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت، از آن مي که مي باید تهي است
اي دریغ از تو اگر چون گل نرقصي با نسیم!

اي دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
اي دریغ از ما اگر کامي نگیریم از بهار

گر نکوبي شیشة غم را به سنگ
هفت رنگش مي شود هفتاد رنگ!

فریدون مشیري



په ننګرهار کې چاودنې...
ماین  څنګ  تر  چارو  د  دولتي  غیر  او  دولتي  نورو  د   
پاکوونکې ادارې هم خپلې چارې په سمه توګه تر سره 

نه کړي.
ښاغلی زمری زیاتوي، له څېړنو وروسته به روښانه شي، 
چې ولې دغه مرمۍ په یاده سیمه کې پاتې شوې وه او 
د چا د کم کارۍ او بې پروایۍ له امله چاودنه رامنځته 
شوې ده، خو وایي، چې د کورنۍ مشران هم باید خپلو 
پوهاوی ورکړي،  او داسې  اوسي  و  ته متوجه  ماشومانو 

چې له ماینونو او نورو هغو توکیو په امان کې وي، چې 
ژوند یې ننګوي.

د والیتي شورا دغه غړي وویل، حکومت هم دنده لري 
چې ناچاوده مرمۍ او نور چاودېدونکي توکي په ناسمو 
خلک  څو  وکړي،  پاملرنه  ورته  او  پرېنږدي  کې  ځایونو 

خوندي وي.
اتحاد  پخواني شوروي  د  ماینونه  ډېر  افغانستان کې  په 
پېر  په  جګړو  کورنیو  د  وروسته  را  هغه  له  او  یرغل  د 
موسسې  شمېر  یو  پاکۍ  ماین  د  خو  شوي،  خښ  کې 
وایي الهم د جګړو په سیمو کې نوي ماینونه اېښودل 

کېږي.
په دې وروستیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې 
له  راپورونو  د  ننګونه ګنل کېږي چې  لویه  یوه  ماینونه 
مخې په روانو جګړو کې د مرګ ژوبلې تر ټولو لوی المل 
د سړک د غاړې او یا نورو لېرې پرتو سیمو کې ځای پر 

ځای شوي ماینونه دي.
د اوتاوا د تړون له مخې باید تر ۲۰۱۳ کاله د افغانستان 
ماین  د  خو  شي،  پاکې  څخه  ماینونو  له  سیمې  ټولې 
د  ته  هدف  دې  امني  نا  ترڅنګ  نورو  د  ادارې  پاکولو 

رسېدو په وړاندې یوه مهمه ننګونه په ګوته کوي.
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»بیناالفغـانی« گفتوگوهـای
باآجندایغیرافغانی!

کامرونبهمأموریتجنگی...
 نظامی این کشور در افغانستان زنده گی نیروهایی را 
که در هلمند باقی مانده اند، به مخاطره می اندازند و 
در بدترین وضع ممکن استراتژی خروج نیروها را از 

مسیر درست منحرف می کند.
تصمیم گیری در خصوص جزئیات این اظهارنظر از 

سه  امروز  نشست  در  احتماالً  کامرون  دیوید  سوی 
ارشد،  با حضور وزیران  امنیت ملی و  شنبه شورای 
کشور  این  اجتماعی  مقام های  و  نظامی  فرماندهان 

اتخاذ می شود.
ناتو  استرالیا در  نلسون، سفیر سابق  برندان  همچنین 
توسط  افغانستان  از  نیروها  سریع  خروج  که  گفت 
سایر  و  امریکا  به  امنیتی  مسایل  واگذاری  و  بریتانیا 

نیروهای ائتالف یک بی مسوولیتی است.
مسوولیت  و  کنترل  تا  دارند  قصد  ایتالف  نیروهای 
امنیت داخلی افغانستان را تا پایان سال 2014 میالدی 

به دولت این کشور واگذار کنند.
در سال  احتماال  استرالیا  و  ارتش  نیروهای  همچنین 
افغانستان  از  تدریجی  صورت  به   2014 و   2013

خارج می شوند.

           احمد عمران
دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد )یوناما( در افغانستان، 
تالش های خود برای برگزاری نشست »بین االفغانی« را 
ملل  سازمان  است.  بخشیده  شتاب  اخیر  روزهای  در 
برگزاری  هدف  به  را  تالش هایي  این سو  به  مدتی  از 
درگیر  طرف های  تمام  شرکت  با  بزرگ  نشست  یک 
افغانستان به شمول طالبان و حزب اسالمی  در قضیۀ 
شاخۀ حکمتیار، آغاز کرده است؛ تالش هایي که تا به 
حال تنها از آن سخن گقته شده و جنبۀ عملی به دالیل 
مختلف نیافته است. سازمان ملل این تالش ها را عمدتًا 
به این هدف شدت بخشیده که پیش از آغاز سال 2014 
افغانستان،  برای  سرنوشت ساز  سال  عنوان  به  میالدی 
بتواند از میزان درگیری ها و جنگ ها در کشور بکاهد و 

الاقل روزنه یي به سوی صلح و امنیت بگشاید. 
گویا در این نگرانی، سازمان ملل متحد تنها نیست و 
بسیاری از کشورهای غربی و حامی دولت افغانستان، 
و  غربی  کشورهای  برخی  دارند.  نگرانی هایي  چنین 
پیش  مدت ها  از  نیز  امریکا  متحدۀ  ایاالت  جمله  از 
برنامه هایي را روی دست گرفته و سعی در ایجاد یک 
توافق بین االفغانی برای حل بحران کشور دارند. اما کل 
این برنامه ها و طرح ها از آن جایی که نسخه های از قبل 
پیچیده شده هستند، تا به امروز راه به جایی نبرده اند. 

بر اساس گزارش ها، نشست پاریس باید سر از امروز 

در یک مرکز تحقیقاتی این کشور با حضور نماینده گانی 
از طالبان، شورای عالی صلح و دولت افغانستان آغاز 
شده باشد؛ نشستی که پیش از برگزاری، گروه طالبان 
به گونۀ قاطع موضع گیرِی خود را در قبال آن با نشر 
یک اعالمیه نشان داده و گفت که قرار نیست که در این 
در خصوص  مستقیمی  گفت وگوی  هیچ گونه  نشست 
در  طالبان  گروه  گیرد.  صورت  کابل  دولت  با  صلح 
تنها  پاریس  نشست  در  که  کرد  تأکید  خود  اعالمیۀ 
بدون  مواضعی که حتا  اعالم می کند؛  را  مواضع خود 
اعالم کردن هم، طی یازده سال گذشته مشخص و ثابت 
شده و هیچ انعطاف و تغییر قابل مالحظه یی در آن به 

وجود نیامده است. 
به  را  گروه طالبان هرچند در ظاهر قضیه، چند مورد 
با  نه  آن هم  ـ  صلح  گفت وگوهای  پیش شرط  عنوان 
دولت افغانستان، بل با کشورهای غربی ـ مطرح کرده 
است؛ اما این موارد عمدتًا بر خروج نیروهای خارجی 
از کشور و ایجاد دولتی مطابق با دیدگاه های این گروه 
تأکید دارد؛ به گونه یي که به وضاحت دیده می شود که 
گروه طالبان چیزی به نام قانون اساسی و دستاوردهای 
ده ساله را به رسمیت نمی شناسد و به اصطالح عام »مرغ 
این گروه یک پا دارد«. در حالی که عمده ترین نیاز برای 
تعلیق درآوردِن  به  برگزاری یک گفت وگوی سازنده، 
هرگونه پیش شرط می تواند باشد. از جانب دیگر، چرا 

افغانستان  طالبان همواره می کوشند به جای کِل مردم 
تصمیم بگیرند و خود را قیم سرنوشت سیاسی کشور 
هرگز  تمامیت خواهانه  دیدگاه های  این گونه  بدانند؟ 
نمی توانند زمینه ساز گفت وگوهای بین االفغانی و صلح 
پیش شرط ها،  این  طرح  با  عماًل  طالبان  گروه  شوند. 

گفت وگوهای صلح را تعطیل می کند. 
گفت وگوهای  خصوص  در  دیگر  بااهمیِت  موضوع 
است.  آن  برگزارِی  محل  و  آجندا  نوِع  بین االفغانی، 
هرگونه آجندایی که نتواند بازتاب دهندۀ خواست های 
مردم افغانستان باشد و یا از سوی آن ها تدوین نشده 
برگزاری  محل  است.  شکست  به  محکوم  باشد، 
داشته  سوال  جای  می تواند  هم  نشست ها  این گونه 
باشد. گروه های شورشی با بیرون کردن گفت وگوهای 
کشور،  مرزهای  از  گوناگون  بهانه های  به  بین االفغانی 
تالش می کنند که موقف برتِر خود را در این نشست ها 
ثابت کنند. این گروه ها پیش از آن که دغدغۀ صلح و 
امنیت در کشور را داشته باشند، خواهان امتیازگیری های 
سیاسی از سازمان ملل و متحدان افغانستان از یک سو و 
افکار عمومِی جامعه از سوی دیگر هستند. با این گونه 
ترفندها، گروه های شورشی می خواهند به مردم نشان 
دارند  برتر  افغانستان دست  به دولت  نسبت  که  دهند 
افغانستان  جنگ  در  می توانند  هم  دلیل  همین  به  و 

حق به جانب باشند.

گاهي برخی از مقام های دولتی به گونۀ خوش باورانه 
می گویند که »ما به عنوان مسلمان و افغان، باید گذشت 
داشته باشیم و همان گونه که در برخی کشورها مردم 
را  ناممکن ها  صلح،  به  رسیدن  عرصۀ  در  توانستند 
ممکن سازند، ما نیز باید چنین کنیم«. اما این سخنان به 
ظاهر زیبا، تنها به درد گفتن می خورند و این که نشان 
برای صلح تالش می کند. حال  افغانستان  دولت  دهد 
اخیر،  سال های  ظرف  در  دولت  تالش های  کِل  آن که 
است؛  بوده  مردم  دشمنان  با  جورآمد  و  معامله گری 
کودکان  و  زنان  و  می برند  سر  که  گروه هایي   همان 
کامل  رد  معنای  به  این هم  اما  می کشند.  بی رحمانه  را 
گفت وگوهای صلح نمي باشد، بل به معناي اندیشیدن 
و ایجاد مکانیسمی برای صلح است که گام به گام از 
پیشرفت های روند صلح پرده بردارد. نمی توان همواره 
برای صلحی که مشخص نیست چه گونه تحقق خواهد 
ملل  سازمان  کرد.  هزینه  مردم  ماِل  و  جان  از  یافت، 
این  در  که  دارند  افغانستان حق  بین المللِی  دوستان  و 
زمینه مردم افغانستان را با توجه به منافع ملی شان کمک 
کنند، نه این که همه چیز را دربست در اختیار گروه های 
شورشی قرار دهند. معامله کردن با سرنوشت سیاسِی 
مردم به نفع هیچ گروه، سازمان و کشوری نیست و باید 
نخبه گاِن  دیدگاه های  صلح،  برنامه های  خصوص  در 

ملت افغانستان را مد نظر قرار داد.
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مردمدرسردرگمیبه...
 امنیت، حکومت داری خوب، غضب زمین های دولتی 
از سوی زورمندان و عدم تطبیق پروژه های انکشافی 

را از مشکالت اساسی والیت کابل عنوان کردند.
شکریه بارکزی عضوی مجلس، از کارکردهای والی 

و کارمندان والیت کابل انتقاد کرد.
به گفته خانم بارکزی، طی چند سال گذشته مسووالن 
والیت کابل کارهای الزم را برای انکشاف پایتخت 

انحام نداده اند.
او گفت : »همه ساله بودجۀ والیت کابل را به عنوان 
بیشترین بودجه در سند بودجه بیان می کنند، در حالی 
که کمترین خدمات در سطح والیت کابل مخصوصًا 

ولسوالی ها و شهر کابل صورت می گیرد.«
اما والی کابل می گوید که پروژه های زیربنایی در کابل 
بخش  این  در  و  می شود  تطبیق  وزارت ها  سوی  از 

والیت کابل صالحیت بیشتر ندارد.
عبدالجبار تقوا والی کابل گفت: »والیت کابل انگشت 

اینست که  ندارد، علت  ششم است، هیچ صالحیتی 
وزارت ها  است؛  گرفته  قرار  وزارت ها  شعاع  تحت 
همه پروژه ها را خودشان در اختیار دارند، والی کابل 
شده  بیکار  هم  کابل  مستوفی  که  مثلی  است،  بیکار 

است.«
ولسوالی های  و  کابل  شهر  باشنده های  این  از  پیش 
پروژه های  تطبیق  عدم  از  نیز  والیت،  این  مربوط 
به  را  حکومت  آنان  اند.  کرده  شکایت  زیربنایی 

بی توجهی در این راستا متهم کرده اند.

برایدستیافتنبهصلح...
نشست  برگزاری  برای  افغانستان،  رییس جمهور   
میان دولت افغانستان و طالبان چراغ سبز نشان داده 

است.«
و  طالبان  افغانستان،  دولت  از  »مقاماتی  افزود:  وی 
در  جاری  هفته  ظرف  افغانی  فعال  گروه های  دیگر 
تا  پاریس تشکیل جلسه می دهند  نزدیکی  محلی در 

نظامیان  خروج  به  توجه  با  کشورشان  آینده  درباره 
ناتو از این کشور در سال 2014، بحث و تبادل نظر 

کنند.«
کرد:  ادامه خاطرنشان  در  فرانسه  امور خارجه  وزیر 
میان  مخفیانه  مذاکرات  که  است  سال   3 »مدت 
شما  اگر  می شود.  برگزار  افغانی  مختلف  گروه های 
میان  در  معموالً  ]این صلح[  هستید،  خواستار صلح 

مردمی است که با یکدیگر موافق نیستند و با یکدیگر 
و  بحث  منتظر  باید  بنابراین  نمی کنند.  نیز  گفت وگو 

جدل باشید، نه مذاکره.«
پاریس  در  رو  پیش  نشست  گزارش،  این  اساس  بر 
شورای  عالی  مقامات  که  بود  خواهد  نشستی  اولین 
صلح افغانستان، چهره های صاحب نام ناتو و طالبان 

به طور مشترک در آن حضور پیدا می کنند.

انفجاردرکابل...
دفتر  در  ما  افغان  همکار   12 تا   10 و  فروریخت   

زخمی شدند«.
در ماه می، بمبگذاران طالب در همان منطقه به یک 
داشت  قرار  امنیتی  تدابیرشدید  تحت  که  مهمانخانه 

و محل رفت و آمد غربی ها می باشد، حمله کردند. 
هفت تن در این حمله انتحاری و درگیری نیروهای 
محافظ با طالبان که برقع پوشیده بودند، کشته شدند. 
این واقع در مجموعه ساختمان های موسوم به »قریه 
سبز« رخ داد که اتحادیه اروپا، سازمان ملل و نیروهای 

امدادگر از آن استفاده می کنند.

از  یکی  حقانی،  شبکه  متحدینشان،  و  طالبان 
افغانستان،  در  غربی  نیروهای  دشمنان  مرگبارترین 
مسوول چندین حمله گسترده در کابل شناخته شده 
اند. حکومت افغانستان تقال می کند تا شرایط امنیتی 
را در آستانه خروج اکثر نیروهای تحت رهبری ناتو 

در پایان سال 2014، بهبود بخشد.

دوفردانتحاریقبلاز
حملهبازداشتشدند

وزارت دفاع ملی از بازداشت دو فرد انتحاری قبل از 
رسیدن به هدف در والیت میدان وردگ خبر داد.

در خبرنامۀ این وزارت که به رسانه ها فرستاده شده، 
در  ملی  ارتش  خاص  قطعۀ  مأموران  که  است  آمده 
در  وردگ  میدان  والیت  جغتوی  ولسوالی  مربوطات 
جریان عملیات مشترک دو مخالف مسلح را که قصد 
مهمات  مقداری  با  همراه  داشتند  را  انتحاری  حملۀ 

مختلف النوع بازداشت کردند.
یک  جریان  در  ارتش  نیروهای  که  می افزاید  منبع 
هلمند  والیت  نادعلی  ولسوالی  در  مشترک  عملیات 
یک فرمانده مخالفان مسلح را که در ماین گذاری های 
کنار جاده نقش فعال داشته همراه با یک مخالف دیگر، 

بازداشت کردند.
منبع گفت که در اثر انفجار ماین های کنار جاده یی یک 
عضو ارتش در ولسوالی مرورۀ والیت کنر کشته و در 
نیز یک عضو کشته و  ولسوالی مارجۀ والیت هلمند 

یک نفر دیگر زخمی شد.



فابریکه  در  سو  این  به  سال ها  از  که  آلمانی  سرمایه گذاران 
قند بغالن شریک بودند، سهم شان را به حکومت افغانستان 
بخشیده و افزون براین وعده سرمایه گذاری بیشتر در بخش 

زراعت افغانستان را داده اند.
که  آلمان  جی«  ای،  دی،   « و  اس«  دبلیو،  »کا،  شرکت های 
بودند،  بغالن  قند  از سهامداران شرکت جدید  این  از  پیش 
وعده دادند که بیشتر روی کشت »چغندر قند« در افغانستان 
سرمایه گذاری خواهند کرد. از هر 100 تن چغندر در این 

فابریکه، 14 تن شکر تولید می گردد.
که  می گوید  کشور  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 
به  و  افغانستان  دولت  سوی  از  بغالن  قند  جدید  فابریکه 
کمک سرمایه گذاران و متخصصان آلمانی تاسیس شده است. 
محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت می گوید که این فابریکه 
تنها 10درصد شکر مورد نیاز افغانستان را تولید می کند که 

کافی نیست.
سفیر  معاون  با  مشترک  خبری  نشست  در  رحیمی  آقای 
آلمان در کابل، گفت: »برنامۀ ما روی تولید تمرکز دارد. ما 
می خواهیم در ابتدا تولید چغندر را افزایش دهیم، با افزایش 
تولید چغندر تولید شکر هم افزایش پیدا می کند. ما با کمک 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی تالش می کنیم تا دهقانان 
را کمک کنیم تا حاصالت شان افزایش یابد و باعث بیشتر 

شدن تولیدات داخلی گردد«.

در همین حال، این دو شرکت سرمایه گذار آلمانی می گویند 
در  زراعت  بخش  در  سرمایه گذاری  بر  تمرکز  برای  که 
افغانستان، سرمایه شان را از کارخانه قند بغالن بیرون کشیده 
اند تا بتوانند به گونه بهتر و مفید تر در بخش زراعت سرمایه 

گذاری کنند.
آلمان  سفیر  معاون  اولیف،  آقای 
کمک  کشورش  که  گفت  کابل  در 
هایش را به افغانستان تا سال 2014 
و پس از آن نیز ادامه می دهد و به 
»ما  افزود:  او  می باشد.  متعهد  آن 
بسیار خوشحال هستیم که در چند 
فابریکه  احیای  برای  گذشته  سال 
افغانستان  دولت  با  بغالن  قند 
حاال  فابریکه  این  داریم.  همکاری 
در وضعیت خوبی قرار دارد و زمینه 
کار را برای مردم فراهم کرده است. 
کمک های ما پس از سال 2014 نیز 

به افغانستان ادامه دارد«.
تاسیس شده  میالدی  در سال 1940  که  بغالن  قند  شرکت 
بود، در جنگ های ویرانگر سال های 90 از تولید بازماند. این 
شرکت در سال 2008 با کمک سرمایه گذاران آلمانی، تحت 

نام »شرکت جدید قند بغالن« دوباره به تولید آغاز کرد.
قند  »فابریکه  گفت:  این شرکت  رییس  وزیری،  عبدالکریم 
بغالن هفتاد و دو سال قبل به همت افغان ها ایجاد گردیده 
بود و تقریبًا سه دهه قبل به رکود و توقف اجباری مواجه 
گردید؛ اما در سال 1383 هجری شمسی بعد از مطالعات از 
آلمانی و چهار شریک  باسهم شش شریک  اقتصادی،  نگاه 
به  اکنون  تا   1384 ازسال  و  نموده  آغاز  فعالیت  به  افغانی 

تولید شکر ادامه داد.«
می گوید  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  همه،  این  با 
این فابریکه تا زمان خودکفایی تحت نظارت دولت فعالیت 
خواهد کرد و پس از آن سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز 

می توانند در آن سهم بگیرند.
قند  مختلف شرکت جدید  بخش های  در  تن  اکنون صدها 
بغالن کار می کنند. هزاران دهقان برای این شرکت چغندر 
غذای صدها  شرکت،  این  محصوالت  از  و  می کنند  کشت 

هزار راس مواشی در افغانستان تامین می شود.
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قرار است در ماه جنوری سال 2013 میالدی 
عشق آباد پایتخت ترکمنستان شاهد نشستی 
با شمول نماینده گان طالبان از دفتر سیاسی 
های  شخصیت  سایر  و  قطر  در  گروه  این 

سیاسی افغان باشد.
گفته می شود که طالبان برای حضور در این 
فرستادن  از  و  نموده  آماده گی  ابراز  نشست 
دو عضو دفتر سیاسی خویش به این نشست 

خبر داده اند.
که  است  نوشته  بست باستان  خبرگزاری 
برای طالبان  از چند نظر  نشست ترکمنستان 
دارای اهمیت است. نخست اینکه این نشست 
را سازمان ملل متحد راه اندازی می نماید و 
شرکت طالبان در این نشست تلویحا به معنی 
در نظر گرفتن نقش طالبان در پروسۀ صلح 
جامعۀ  درمجموع  و  سازمان  این  جانب  از 
جهانی است. طالبان چنین فرصت را از دست 

نخواهند داد.
ترکمنستان  که  اینست  دیگر  مهم  نکتۀ 
کشوری در آسیای میانه است و کشور های 
طالبان  مجدد  گرفتن  قدرت  از  میانه  آسیای 

نماینده  حضور  اند.  نگران  افغانستان  در 
ابراز  و  ترکمنستان  نشست  در  طالبان  گان 
تواند  افغانستان می  آیندۀ  آنان در مورد  نظر 
نوعی اطمینان خاطر بمیان آورد که طالبان به 
اهمیت رابطه با جامعۀ جهانی آگاه شده اند 
و نمی خواهند در آینده برای دیگران مشکل 

آفرین باشند.
طالبان در دوران حاکمیت شان با ترکمنستان 
رابطۀ گرم داشتند هرچند ترکمنستان حکومت 
طالبان در افغانستان را برسمیت نشناخت اما 
در میان کشورهای همسایۀ افغانستان بعد از 
با حکومت  را  روابط  ترین  نزدیک  پاکستان 

طالبان داشت.
اما نشست ترکمنستان نیز به منظور مذاکرات 
صلح نیست بلکه جهت های مختلف شرکت 
کننده در آن نظریات و مواضع خود را بیان 
خواهند کرد. دفتر یونما در کابل نیز گفته است 
مذاکرات  منظور  به  ترکمنستان  نشست  که 
صلح برگزار نخواهد شد بلکه طرفین شرکت 
کننده فقط به بیان مواضع خود در مورد آیندۀ 

افغانستان خواهند پرداخت.

سوالی که در رابطه به چنین نشست ها مطرح 
می شود اینست که این گونه گردهمایی ها و 
در  صلح  روند  بر  تاثیری  چه  مواضع  اعالم 
تکرار  از  هدف  داشت؟  خواهد  افغانستان 
چیست؟  پیهم  های  نشست  در  مواضع 
این  گان  گرداننده  که  گفت  باید  جواب  در 
کنند  می  دنبال  را  مهم  دو هدف  ها  نشست 
که می تواند در آینده در پروسۀ صلح کارآمد 

باشد.
کننده  شرکت  طرفین  وقتی  اینکه  اول 
دیدگاه های خود را در مورد آیندۀ افغانستان 
کدام  که  می شود  مشخص  می کنند،  بیان 
هم  با  مختلف  جهت های  میان  نظریات 
یک  در  اند.  دور  هم  از  ها  کدام  و  نزدیک 
جمع بندی از دیدگاههای متفاوت می توان 
دریافت که در صورت آغاز مذاکرات صلح، 
می توان مذاکرات مقدماتی را از مسایلی آغاز 

کرد که تفاوت دیدگاهها در آن کمتر باشد.
نکتۀ دوم که می تواند بسیار مهم باشد اینست 
که چنین گردهمائی ها فقط به منظور صحبت 
اکثر  در  بلکه  شود  نمی  دایر  رسمی  های 
موارد، نشست ها و سخنرانی های رسمی می 
میان  مذاکرات  برای  حاشیوی  فرصتی  تواند 
طرفهای درگیر فراهم آورد که به شناخت های 
شخصی منجر گردد. شناخت های شخصی به 
نوبۀ خود می تواند در تسریع مذاکرات صلح 
میزبان  که  برنامه هایی  باشد.  موثر  آینده  در 
فرصتی  نیز  نماید  می  ترتیب  میهمانان  برای 
برای مذاکرات غیررسمی میان آنها را فراهم 
برای صرف غذا ویا  می سازد مثال میهمانی 
میزبان.  کشور  دیدنی  نقاط  بعضی  از  دیدار 
نظر  تبادل  به  توان  می  ها  فرصت  چنین  در 
در مورد مسایل مربوط به صلح نیز پرداخت 
که در برقراری مذاکرات صلح در آینده می 

تواند مفید باشد.

شورای عالی صلح گشایش دفتر برای طالبان در قطر را یک گام 
ارزنده می خواند اما می گوید که از این دفتر نباید برای تبلیغات 

و سایر اهداف استفاده شود.
در حالی که حکومت افغانستان برای آغاز گفت وگوها 
در خصوص ایجاد دفتر طالبان در قطر با حکومت آن 
عالی  شورای  اما  است،  داده  نشان  عالقمندی  کشور 
استفاده های  نباید  دفتر  این  از  که  می کند  تاکید  صلح 

سیاسی صورت گیرند.
بین المللی  روابط  مسوول  قاسمیار  اسماعیل  محمد 
کشور  امنیت  شورای  تازۀ  فیصله  عالی صلح،  شورای 

را مهم خواند.
شورای امنیت ملی افغانستان به روز یکشنبه فیصله کرد 
پیشرد  برای  طالبان  نماینده گی  دفتر  ایجاد  میکانیزم  تا 
پروسۀ صلح در قطر نهایی و جهت امضا به آن کشور 

فرستاده شود.
اما آقای قاسمیار می گوید، از این آدرس تنها باید برای مذاکرات 

میان افغان ها کار گرفته شود.
او افزود: پروسۀ صلح و آشتی ملی به رهبری افغان ها و مالکیت 
افغان ها باشد و این موضوع را اخالل نکند. و نباید محلی برای 
طور  به  باشد  محلی  بلکه  باشد  سیاسی  فعالیت های  و  تبلیغات 
مثال مانند یک نماینده گی و یا سفارت نه صرف برای مذاکره و 

گفت وگو باشد.«
و  شرایط  مورد  در  افغانستان  ملی  امنیت  شورای  نشست  در 

میکانیزم برای ایجاد دفتر طالبان در قطر بحث صورت گرفت.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان اعالمیه یی را در این 
رابطه به روز یکشنبه به نشر رساند، اما در آن به شرایط و طرح 

حکومت اشاره نشده است.
روند گفت وگوهای صلح با طالبان در قطر از سوی امریکا آغاز 
این  در  را  متحده  ایاالت  موقف  طالبان  سپس  اما  بود،  گردیده 
روند مبهم خوانده و به همین دلیل گفت وگوهای قطر را متوقف 

ساختند.
رسمی  غیر  نشست  یک  این  گفته  افغانستان  حکومت  آنکه  با 
است اما از هر تالش برای برقراری صلح در این کشور استقال 

نموده است.

نشستترکمنستان
چههدفیرادنبالمیکند؟

خروجفوریمااز...
برنامه  اساس  بر  که  است  شده  مطرح   
دارند  قصد  ائتالف  نیروهای  شده  تعیین 
مسوولیت های امنیتی افغانستان را تا پایان 
واگذار  داخلی  نیروهای  به   2014 سال 
نیروهای  تمامی  سال  این  پایان  تا  و  کنند 
شد.  خواهند  خارج  افغانستان  از  خارجی 
انتظار می رود نیروهای استرالیا نیز در سال 

2013 از افغانستان خارج شوند.
این  کرد:  تصریح  ادامه  در  نیلسون  برندان 
الزم و ضروری است که شاهد این باشیم 

ماموریت افغانستان به نتیجه اش برسد. 
سفیر  عنوان  به   2009 سال  در  نیلسون 
منصوب  اروپا  اتحادیه  و  ناتو  در  استرالیا 

شده بود. 

شرکتهایآلمانی

فابریکۀقندبغالنرابهحکومتافغانستانواگذارکردند

شورای عالی صلح:

طالبان از دفتر قطر استفادۀ سیاسی نکنند!

23 حمل  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
سال آینده خورشیدی را به عنوان روز نامگذاری 
شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم 

تعیین کرده است.
مصدق خلیلی، معاون فرهنگی وزارت اطالعات 
نامگذاری  مراسم  بود  قرار  که  گفت  فرهنگ  و 
غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم در 
ماه اول سال 2013 برگزار شود، اما به دلیل سردی 
هوای منطقه تصمیم گرفته شد که این مراسم در 

ماه اول سال آینده خورشیدی برگزار شود.
سازمان  آموزشی  و  فرهنگی  علمی،  سازمان 
پایتخت  را  غزنی  آیسسکو،  اسالمی،  کنفرانس 
فرهنگی جهان اسالم در سال 2013 تعیین کرده 

است.
آقای خلیلی به بی بی سی گفت که در نظر است 
جمله  از  و  فرهنگی  مقام های  و  که شخصیت ها 
وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان کنفرانس 
ارسال  و  شوند  دعوت  مراسم  این  در  اسالمی 

دعوتنامه به آنها از همین حاال آغاز شده است.
افغانستان  والیت های  ناآرام ترین  از  یکی  غزنی 
نفوذ  آن  از  بخشهایی  در  طالبان  گروه  که  است 
دارند و هر از گاهی علیه نیروهای دولتی دست 

به حمله می زنند.
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  معاون  این،  وجود  با 
شهر  نامگذاری  مراسم  که  کرد  تاکید  افغانستان 
اسالم  جهان  فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  غزنی 

حتمًا در همین شهر برگزار خواهد شد.
بخشی از افتخارات شهر غزنی به زمانی برمی گردد 
آن  در  غزنی  بود.  غزنویان  سلسله  پایتخت  که 
زمان عالوه بر آن که مرکز مهم سیاسی در منطقه 
شمرده می شد، محل تجمع دانشمندان، شاعران 

و نویسندگان بود.
سلسله غزنویان اقدامات مهمی برای توسعه علوم 
و به ویژه زبان و ادبیان فارسی انجام داده و بخشی 
به  مربوط  فارسی  زبان  فرهنگی حوزه  میراث  از 
دوره امپراتوری غزنوی است. فرمانروایان غزنوی 
در گسترش و ترویج اسالم و زبان فارسی در شبه 

قاره هند نقش اساسی داشته اند.
 32 بازسازی  که  گفت  همچنین  خلیلی  مصدق 
بنای تاریخی در غزنی و از جمله آرامگاه سلطان 

محمود غزنوی، شامل برنامه بزرگداشت از تمدن 
 17 بازسازی  کار  جمله  آن  از  که  است  غزنی 
 2013 سال  پایان  تا  آنها  بقیه  و  شده  تکمیل  بنا 

بازسازی خواهد شد.
اما آنگونه که جالل نورانی مشاور وزیر اطالعات 
و فرهنگ به بی بی سی گفت، بخشی از برنامه های 
مقدماتی برای نامگذاری غزنی به عنوان پایتخت 

فرهنگی جهان اسالم حذف شده است.
بودن«  »پرهزینه  دلیل  به  جاده  و  هتل  ساختن 
افزود که در  او  برنامه حذف شده است.  از  آنها 
برنامه ها مقداری »شیک«  وضعیت کنونی چنین 

به نظر می رسد.
منتقدان  میالدی،   2013 سال  شدن  نزدیک  با 
که  اند  کرده  متهم  را  افغانستان  دولت  مقامهای 
زمینه آن را فراهم نتوانسته اند که از فرصت پیش 
آمده برای بزرگداشت از تمدن غزنی استفاده الزم 

شود.
این  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مقام های  اما 

انتقادها را رد کرده اند.

تاریخ نامگذاری غزنی به عنوان پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم اعالم شد



په ننګرهار کې تېره ورځ د یوې چاودنې له امله کابو لس 
وړې نجونې ووژل شوې او دوه تنه نورې ټپیانې شوې.

زمري  اهلل  ذبیح  الحاج  غړی  شورا  والیتي  د  ننګرهار  د 
چپلیار  د  پېښه  دغه  چې  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار 
ولسوالۍ په دولتزیو سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه، 
او  ټکولې  یې  مرمۍ  پخوانۍ  یوه  ماشومانو  یوشمېر  چې 

پرې چاودلې ده.
هغه وایي، په دې چاودنه کې لس تنه وړې نجونې وژل 

شوي او یوشمېر نورې ټپیانې دي.
د هغه والیت د والي ویاند احمدضیا عبدالزي ویلي، چې 
په دې چاودنه کې لس تنه نجونې وژل شوي او دوه تنه 

نورې سختې ټپیانې دي.
او  خس  ته  کورنو  خپلو  غوښتل،  نجونو  دغو  ویلي،  هغه 

خشاک راټول کړي، چې ماین پرې چاودلي دی.
وایي؛  صدیق  محمد  حاجي  ولسوال  چپرهار  د  خوا  بل 

چې وژل شوې او ټپي شوې نجونې ټولې د ښوونځي زده 
او  خس  د  پرځای  ښوونځي  د  ورځ  تېره  او  وې  کوونکې 

خشاکو د ټولولو په موخه له کوره وتلې وې.
ولسوال وایي، چې چاودلی ماین اوسنی نه بلکې پخوانی 

په یاده سیمه کې پروت و.
حسین  حضرت  ویاند  قومنداني  امنیې  د  ننګرهار  د 
مشرقي وال وایي؛ چې په یاده سیمه کې د درب په نامه 
یو ډول بوټي دي، چې کورني ورڅخه د سوځېدو په برخه 

کې ګټه اخلي.
په  تیشې  د  چې  غوښتل،  ماشومانو  دغو  وایي،  نوموړی 
وسیله یاد بوټي غوڅ کړي، چې په همدې مهال د تیشې 

څوکه پر ماین لګیدلی او پرې چاودلی دی.
خو د ننګرهار د والیتي شورا غړي ذبیح اهلل زمري وویل، 
چې په والیاتو کې د اداراتو کم ظرفیتي او په فساد کې د 
چارواکیو ښکېلتیا المل شوې، چې...      ادامه صفحه 6
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       ناجیه نوری

برخی سفرای افغانستان به دلیل کهولت سن و شماری 
دیگر هم به دلیل بی تجربه گی بیش از حد، توانایی کار 

را ندارند.
شماری از آگاهان با اظهار این مطلب می گویند، برخی از 
دیپلومات های ما بیشتر از 70 و 75 سال سن دارند و به 
دلیل کهولت سن حتا اگر تجربه و دانش کافی هم داشته 

باشند، توانایی کار را ندارند.
آنان تاکید می کنند، گماشتن سفرای کهن سال و  کسانی که 
بر اساس روابط به عنوان سفیر گماشته می شوند، سبب 
کشورهای  با  افغانستان  دیپلماتیک  روابط  آسیب  پذیری 

جهان گردیده است.
سرقنسول های  و  سفیران  ساالنۀ  نشست  گذشته  هفتۀ 
افغانستان با حضور حامد کرزی رییس جمهور کشور در 
این نشست گفت  در  آقای کرزی  برگزار گردید.  کابل 
که حکومت افغانستان در یازده سال گذشته توانسته با 
کشورهای زیادی در منطقه و جهان روابط دیپلماتیک و 

استراتژیک خوبی را بر قرار کند.
اما محمود صیقل معین پیشین وزارت خارجه می گوید، 
تعدادی از دیپلمات های ما با آنکه دارای تجربه و دانش 
کافی هستند، اما به دلیل کهولت سن دیگر توانایی کار 
عنوان سفیر گماشته  به  روابط  براساس  ولی  ندارند؛  را 

شده اند.
از  بیشتر  ما  دیپلمات های  از  تعداد  یک  کرد،  تاکید  او 
75 سال سن دارند و این افراد حتا اگر تجربه و دانش 
کافی هم داشته باشند، به دلیل کهولت سن توانایی کار 
را ندارند، بنابراین وزارت خارجه باید این افراد را تقدیر 
کرده و آنان را تقاعد بدهد تا افراد جوان و با دانش جای 

آنان را پر کند.
صیقل اضافه کرد: »گروه دوم کسانی هستند که براساس 
وظیفه  ایفای  سفیر  حیث  به  بزرگواران  خویشاوندی 
هم  یا  و  عمه  کاکا،  پسر  شاید  که  افراد  این  و  می کنند 
عضو تنظیم این بزرگواران باشند، نه از دیپلماسی چیزی 

می دانند و نه با زبان های زنده دنیا آشنایی دارند.«
وی همچنان گفت، این افراد زمانی که به نماینده گی های 
سیاسی افغانستان در بیرون از کشور فرستاده می شوند، 
به جای اینکه مفید واقع شوند، ضربۀ جبران ناپذیری به 

دیپلماسی کشور وارد می کنند.
و  دیپلمات ها  ضعیف  بسیار  عملکرد  صیقل،  باور  به 
شورای  ایجاد  سبب  افغانستان  سیاسی  نماینده گان 
ایجاد  باعث  شورا  این  ضعیف  عملکرد  و  صلح  عالی 
کنفرانس های مانند برلین، ترکیه و فرانسه گردیده است.

در همین حال، داکتر محمد داوود راوش استاد دانشگاه 
کابل می گوید، اکثر سفرای ما مصروف کارهای شخصی 

با  دیپلماتیک  روابط  اند  توانسته  کمتر  و  هستند  خود 
کشورهایی که در آن به عنوان سفیر فعالیت دارند، برقرار 

نمایند.
نتوانسته اند  افغانستان  سیاسی  نماینده گان  افزود،  او 
همکاری کشورهای جهان را نسبت به افغانستان جلب 

نمایند.
به گفتۀ استاد راوش، بعضی از دیپلمات ها آن قدر پیر و 
کهن سال هستند که توانایی کار را ندارند، اما بعضی از 
سفرا آن قدر جوان و بی تجربه هستند که حتا تجربۀ یک 

روز کار در بخش دیپلماسی را ندارند.
کشور های  از  افراد  »بعضی  کرد:  تاکید  راوش  داکتر 
یا  و  می شوند  تعیین  سفیر  عنوان  به  و  می آیند  بیرونی 
هم در برخی موارد در همان کشوری که مقیم است، به 
عنوان سفیر انتخاب می شوند، به طور مثال از امریکا در 

خود امریکا و یا از فرانسه در فراسنه.«
این استاد دانشگاه همچنان افزود، در حالی که دیپلمات 
انتخاب  سفیر  عنوان  به  خارجه  وزارت  طریق  از  باید 
شود، اما متأسفانه در کشور ما براساس روابط و یا مسایل 

دیگری، این موارد در نظر گرفته نمی شود. 
 چمن شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده گان می گوید، 
دیپلمات ها و سفرای ما در خارج از کشور و به خصوص 
اند  نتوانسته  را  الزم  مسوولیت های  همسایه  کشورهای 

انجام دهند.
و  دیپلمات ها  کرد،  تاکید  نماینده گان  این عضو مجلس 
نماینده گان سیاسی ما در کشورهای همسایه با مهاجرین 

افغانی رفتار بسیار ناشایستی دارند.
نماینده گان فعال در کشورهای  ما،  او،  سفرای  باور  به 
صورت  به  را  افغانستان  نتوانسته اند  و  نبوده اند  بیرونی 

واقعی آن به مردم دنیا بشناسانند.
به گفتۀ اعتمادی، تعیین سفرای کهن سال و  کسانی که 
براساس روابط به عنوان سفیر گماشته می شوند، سبب 
آسیب پذیری روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای 

جهان گردیده است.

برخیسفرایماباالتراز75سالسندارند

په ننګرهار کې چاودنې لس نجونې ووژلې
دولت مسوول دی چې ناچاوده توکي له سیمو ټول کړي
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انفجاردرکابل؛
یککشتهو15زخمی

در انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در بیرون شرکت 
امریکایی در کابل که قراردادی ارتش ملی است، یک تن 
منطقه  در  انفجار  شدند.  زخمی  دیگر  تن   15 و  کشته 

هودخیل کابل صورت گرفت.
جادۀ  در  دوشنبه  روز  که  گفتند  عینی  شاهدان  و  پولیس 
است.  داده  رخ  شدید  انفجار  یک  کابل،  آباد-  جالل 
گزارش ها می رساند که در این انفجار یک تن کشته و 15 
تن دیگر زخم برداشته اند. چندین پایگاه نیروهای خارجی 

در این جاده مستقر هستند.
جنرال ایوب سالنگی، فرماندۀ پولیس کابل گفت که مواد 
منفجره در یک موتر کوچک جاسازی شده بود و در بیرون 
شرکت قراردادی ارتش افغانستان منفجر شد. این شرکت 
امریکایی براساس یک قرارداد، تاسیسات پولیس و ارتش 

افغانستان را می سازد.
طالبان مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته اند.

خبرگزاری  به  ساختمانی  شرکت  این  کارمندان  از  یکی 
ایاالت متحده  از  فرانس پرس گفت که پنج فرد خارجی 
او  اند.  حادثه  زخمیان  میان  در  جنوبی  افریقای  و  امریکا 
افزود: »ما در دفتر نشسته بودیم که انفجار بزرگی به وقوع 
پیوست. سقف بر سر ما...            ادامه صفحه 6

کنفرانسملي
ریفورمسیاسیو اجندایملیـ
ایجادصلحپایداردرافغانستان

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 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


