
در حالی که مقام های ارشد امریکا هنوز در خصوص 
از سال 2014  افغانستان پس  نیروها در  تعداد قطعی 
که  گفت  امریکا  دفاع  وزیر  نکرده اند،  نظری  اظهار 
میزان نیروهای باقی مانده در این کشور باید قابل توجه 

باشد.
تهدیدهای  که  گفت  امریکا  دفاع  وزیر  پانه تا،  لیون 
تروریستی از سوی القاعده و سایر گروه ها و همچنین 
که  معناست  بدان  افغان  نیروهای  آموزش  ادامه  لزوم 
امریکا باید شماری از نیروهای خود را پس از 2014 

در افغانستان نگه دارد.
پانه تا در کنفرانس خبری مشترک با ایهود باراک، وزیر 
جنگ رژیم اسراییل در پنتاگون گفت: اهداف بنیادین 
دارای  و  باثبات  امن،  افغانستانی  ایجاد  افغانستان،  در 
دولتی مقتدر می باشد که بتواند علیه نیروهای القاعده 

انجام دهد. این اهدافی که ما در نظر داریم  عملیات 
القاعده  نیروهای  تا  کند  ایجاد  افغانستانی  بتواند  باید 
برای  افغانستان  امن دیگری در  پناهگاه  نتوانند  هرگز 
انجام حمالت علیه امریکا یا سایر کشورها ایجاد کنند. 
اهداف ما در افغانستان شامل حضور بلندمدت است.
وی با ذکر این نکته که نیروهای...     ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

وزارت تجارت:

در تالشِ به دست آوردن عضويتِ 
سازمان تجارت جهاني هستيم

وزیر امور خارجه پاکستان اعالم کرد که اسالم آباد خواهان 
این است که امریکا یک خروج مسووالنه و متعهدانه از 
افغانستان برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه داشته 

باشد.
وزیر  کهر،  ربانی  حنا  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
امور خارجه پاکستان در مصاحبه یی با یکی از کانال های 
تلویزیونی خصوصی این کشور...         ادامه صفحه 7

ارتش آلمان اعالم کرد که سال آینده دو پایگاه نظامی این کشور در 
شمال افغانستان تعطیل خواهند شد.

به گزارش شبکه خبری دویچه وله، آلمان اعالم کرد که بسته شدن 
این پایگاه های نظامی مطابق با برنامة سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
افغان  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  تحویل  راستای  در  )ناتو( 
این  نظامی  پایگاه  یک  اند:  گفته  آلمانی  مقامات  می گیرد.  صورت 
نظامی دیگر در والیت کندز  پایگاه  بغالن و یک  کشور در والیت 

سال آینده بسته خواهند شد.
وزارت دفاع آلمان اعالم کرد: در سال 2012 وضعیت امنیتی در شمال 
افغانستان بهبود یافته و بدین ترتیب امکان واگذاری مسوولیت های 
امنیتی به نیروهای افغان فراهم شده است. اکثریت نیروهای آلمانی 

مستقر در افغانستان در شمال این کشور فعالیت می کنند.
دولت آلمان پیش از این با کاهش تعداد نیروهای نظامی آلمانی از 
آلمان  بود.  موافقت کرده  فبروری 2014  تا  تن  به 3300  تن   4600
پس از انگلیس و امریکا بیشترین تعداد نیروها را در افغانستان مستقر 

کرده است.

از  پامیر در شمال کشور می گوید،  فرمانده زون 303 
امنیت  تامین  مسوولیت  داخلی  نیروهای  هنگامی که 
امنیتی  اوضاع  گرفته اند،  برعهده  را  شمال  والیت های 

در این والیت ها، بهبود یافته است. 
جنرال بابه  جان فرماندة زون 303 پامیر در مصاحبه با 

روزنامة ماندگار گفت، طالبان و شبکه های تروریستی 
تالش دارند که ساحة فعالیت خود را به والیت های 
شمال  کشور گسترش دهند، ولی هرگز به اهداف شوم 

و اهریمنی خویش موفق نخواهند شد.
اواخر  این  در  می افزاید،  پامیر   303 زون  فرمانده 
تحرک های مخالفان مسلح به هدف برهم زدن ثبات و 
امنیت رو به افزایش است، اما از روزی که مسوولیت 
امنیتی بر عهدة نیروهای داخلی واگذار شده برخالف 
نگرانی  مردم، نیروهای امنیتی با کدام چالش جدی و 

تهدیدکننده مواجه نشده اند.
 او گفت، امنیت در شهرها و والیت های شمال نسبت 
به گذشته ها قناعت بخش است، خوشبختانه ما تا هنوز 

به مشکلی مواجه نیستیم.
امنیتی  جنرال بابه جان افزود، به صورت کل وضعیت 

مشخص  نقطة  در  دشمن  است،  شده  بهتر  شمال  در 
پیش  ندارد؛ در حالی که در سال های  تمرکز و تجمع 
شدت  به  بدخشان  و  تخار  کندز،  بغالن،  والیت های 
ناامن بودند، اکنون در والیت های نامبرده امنیت برقرار 

است و مردم در آرامش کامل به  سر می برند.
کشور  شمال  در  پامیر   303 زون  فرمانده  هم چنان 
شمال  والیت های  شهروندان  این  از  پیش  می گوید، 
کرده  عبور  شمال  شاه راه  از  شب هنگام  کشور، 
نمی توانستند؛ اما خوش بختانه حاال جاده ها روز و شب 
به روی مردم باز است و هیچ خطری وجود ندارد که 

مانع گشت و گذار مردم در این شاهراه شود.
فرمانده زون پامیر افزود، چند سال پیش مردم حتا از 
طرف روز در شاه راه شمال به درستی رفت و آمد کرده 
نمی توانستند؛ فعاًل این مشکل...        ادامه صفحه 6
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اتاق هاي تجارت و صنايع: افغانستان هنوز توانايي و ظرفيت كسب عضويت اين سازمان را ندارد 



از  پاکستان، دوباره  به  سفرهای هیأت های مختلف 
شورای  هیات  سفر  دنباِل  به  است.  شده  سرگرفته 
ریاست  ربانی  صالح الدین  را  آن  که  صلح  عالی 
کشور  دیپلماسِی  بخش  به  نوبت  حاال  می کرد، 
برای  کشور  خارجة  وزیر  رسول  زلمی  و  رسیده 
دیدار با مقام های پاکستان، به این کشور سفر کرده 

است. 

در  پاکستان،  به  مختلف  هیأت های  سفر  موضوع 
نفِس خود نمی تواند مورد انکار قرار گیرد؛ چون به 
هر حال پاکستان در همسایه گی افغانستان قرار دارد 
و از مهم ترین کشورهایي ست که می تواند بر اوضاع 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگِی آن تاثیر بگذارد. 
پاکستان  با  که  نیست  امروز  و  دیروز  از  افغانستان 
تشکیل  قرن  نیم  از  بیشتر  طی  در  دارد.  مشکل 
دو  مختلفی  منازعات  پاکستان،  عنوان  به  کشوری 
که  زمانی  حتا  است.  کرده  متأثر  همواره  را  کشور 
می خواست پاکستان به عنوان کشور مستقل تشکیل 
شود، در آغاز دولت مردان افغانستان چندان به این 
مسأله روی خوش نشان ندادند و حتا تالش هایي 
با  مخالفت  درِ  از  افغانستان  تا  گرفت  صورت 
چنین طرحی برخورد کند. ولی پس از آن، به دلیل 
فشارهایي که وجود داشت، افغانستان تصمیم گرفت 
که موجودیت پاکستان را به عنوان کشور مستقل به 
به  به رسمیت شناختن  این  ولی  بشناسد؛  رسمیت 

معنای حل مشکالت میان دو کشور نبود. 
و  هجوم  با  افغانستان  که  گذشته  سال  سی  در 
پاکستان  شد،  رو به رو  شوروی  اتحاد  لشکرکشِی 

و  منطقه  تحوالت  به  نسبت  تازه یی  وضعیت 
سوی  از  عماًل  که  کشور  این  کرد.  پیدا  افغانستان 
راستاي جنگ  در  امریکا  متحدة  ایاالت  و  غربی ها 
با شوروی سابق حمایت می شد، در طول دوره یی 
بدل  منطقه  خطرناک  قدرت های  از  یکی  به  کوتاه 
مسأله  این  غربی ها  برای  زمان  آن  در  شاید  شد. 
امتیاز  و  بنیادگرایی  سرسام آور  رشد  که  نبود  مهم 

برای  اقتصادی  و  نظامی  بی حدوحصر  دادن های 
پاکستان، می تواند به معضلی جهانی گسترش یابد. 
این موضوع به دنبال پیروزی جهاد مردم افغانستان 
چهره  جهان،  در  کمونیستی  نظام های  فروپاشی  و 
افغانستان  برای  مشکلی  پاکستان  تنها  نه  و  نمود 
شد، بل فراتر از آن به مشکلی منطقه یی و جهانی 
بدل شد و حتا خود نیز به نحوی قربانِی آن گشت؛ 
به ساِن همان داستان معروف مثنوی مولوی که مردی 
اژدهای خفته و یخ زده یافت و به طمع کاسبی، آن 
آفتاب جان  اژدها که در  آفتاب عراق آورد،  را در 
گرفت، نخستین قربانِی خود را همان مردی انتخاب 

کرد که او را با خود آورده بود. 
از سوی دیگر، غربی ها که تازه از نبرد با کمونیسم 
تاریخ و آخرین  »پایان  بودند، شعار  یافته  خالصی 
انسان« را سر دادند و مدعی شدند که دموکراسی 
لیبرال آخرین گزینة بشریت برای رسیدن به جامعة 
آزاد و فردگراست، که می تواند به همة نیازهای او 
پاسخ دهد. شکست کمونیسم جهان را از مشکلی که 
در حال نضج یافتن بود، غافل ساخت و افغانستان 
به تنهایی طعم تلِخ این زهِر تازه را مزمزه کرد؛ رشد 

این  به  پاکستان  بنیادگرایی و طالبانیسم.  تروریسم، 
امید که بتواند با حمایت این سه نیروی شیطانی به 
اهداف سیاسِی خود در منطقه و افغانستان دست پیدا 
کند، عماًل در تنش های داخلی افغانستان به یکی 
از طرف های اصلِی درگیری تبدیل شد. پاکستان نه 
تنها حامی طالبان بود، بل خود در به وجود آوردِن آن 
نقشی تعیین کننده داشت. این موضوع را به اشکال 
مختلف سیاست مداران پاکستانی هر از گاهی مطرح 
کرده اند و چیزی نیست که از چشم کسی پوشیده 
از  طالبان  رفتن  پاکستان  هم،  دلیل  همین  به  باشد. 
برنتافت  سپتمبر،  یازده  حمالت  از  پس  را  قدرت 
و نتوانست وضعیت جدید سیاسی در افغانستان و 

منطقه را به درستی تحلیل کند.
 از جانب دیگر، در یازده سال گذشته دولت مردان 
کشور هم سیاست متوازن و مورد پذیریش در قبال 
در  افغانستان  سیاست  نداشتند.  افغانستان  مشکل 
بیشتر از یک دهة گذشته با پاکستان، سیاست جنگ 
به  به جای کمک  و آشتی بوده است؛ سیاستی که 
حل مشکل افغانستان با پاکستان، بیشتر به تنش ها و 
درگیری های لفظی و گاه هم نظامی انجامیده است. 
به جامعة جهانی  گاهی دولت مردان کشور خطاب 
روستاها  در  تروریسم  با  جنگ  که  کرده اند  عنوان 
بر  باید  و  است  بیهوده  افغانستان  ولسوالی های  و 
پایگاه های اصلِی آن متمرکز شود. پایگاه های اصلِی 
هراس افکنان هم از نظر دولت مردان کشور، مناطقی 
در پاکستان است. هرچند هر از گاهی جنگنده های 
را  پاکستان  از  مناطقی  امریکایی،  سرنشین  بدون 
هدف قرار داده، ولی جامعة جهانی به گونة مستقیم 
دولت پاکستان را به مداخله در امور افغانستان متهم 
به  که  دیده شد  اخیر هم  ماه های  در  است.  نکرده 
اسالم آباد،  و  واشنگتن  میان  تنش ها  برخی  دنبال 
پاکستان  با  خود  مناسبات  که  دارد  تالش  امریکا 
را بهبود ببخشد. اما در این میان، موضع گیری های 
افغانستان در قبال پاکستان، گنگ و توأم با افت وخیز 

بوده است. 
گذشته،  سال  ده  در  که  داشت  نیاز  افغانستان 
به  و  درمی یافت  را  پاکستان  با  روابط  حساسیت 
جای اتخاذ سیاست های چندگانه، به گونة منسجم 
می شد.  کشور  این  با  سازنده  گفت وگوهای  وارد 
سال های  در  که  داشت  وظیفه  افغانستان  دولت 
با پاکستان  گذشته، موضوع اختالفات و مشکالت 
را به مسالة کالن ملی تبدیل کند و سپس آن را در 
مجامع بین المللی پی بگیرد. این موضوع تا به امروز 
انجام نشده و اظهارات متناقض دولت مرداِن کشور 
در مورد مناسبات با پاکستان، سبب شده که به جای 
یافتن راه حل های بنیادین، فقط کشمکش ها میان دو 

کشور باال بگیرد. 
طرح خواست هایي نظیر رهایی برخی سران طالبان 
و ایجاد زمینه های گفت وگو با گروه های شورشی، 
هرگز به حل منازعات در افغانستان منتهی نمی شود. 
دولت مردان افغانستان باید بدانند که مشکالت میان 
دو کشور از کجا ناشی می شوند و کدام راه حل ها 
می توانند در کوتاه مدت و درازمدت ممد واقع شوند 
نگاه  برسند.  خود  اختالفات  حل  به  کشور  دو  که 
سطحی به قضایا در دستگاه دیپلماسِی کشور و از 
آن فراتر در ارگ ریاست جمهوری، گره مشکالت را 
بیشتر کرده و سبب شده که جنجال های پشت پرده 
پاکستانی  مقام های  اظهارات  به  اگر  یابند.  افزایش 
این  شود،  انداخته  نظر  گذشته  سال  ده  طول  در 
افغانستانی  مقام ها هرگز نگفته اند که در کنار خود 
آن،  خالف  ببینند.  می خواهند  را  ناامن  و  بی ثبات 
و  افغانستان  که  کرده اند  تاکید  همواره  مقام ها  این 
و  همکاری  با  باید  و  دارند  مشترک  دردِ  پاکستان 
مناسبات دوستانه، این درد را مدوا کنند. اما واقعیت 
این است  واقعیت مسأله  نبوده است.  مسأله چنین 
در  خود  استراتژیِک  خواست های  از  پاکستان  که 
منطقه دست برنداشته و تالش می کند که هم چنان 
به عنوان کشوری که می تواند در مناسبات منطقه یی 
نقش فعال داشته باشد، باقی بماند. پس نتیجه باید 
پاسخ گوی  نمی توانند  سفرها  گونه  این  که  گرفت 
مشکالت هر دو کشور باشند. پاکستان و افغانستان 
قبال  در  واقع گرایانه  سیاست های  تدوین  به  نیاز 
یک دیگر دارند؛ سیاست هایي که بر پایة آن ها بتوان 

مسیر معقول و منطقِی حل مشکالت را پیدا کرد.
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گام های خسته و سفرهای 
بی دستاورد

 

این روزها که انتخابات به بحث اصلِی جامعه تبدیل شده 
واکنشی،  و  غیرمنتظره  به صورت  ریاست جمهوری  است، 
برگزاري  بحث  که  بدهد  نشان  تا  داده  انجام  اقداماتي 

انتخابات جدي است. 
چنان که چندي پیش رییس جمهوري در نشستي با مسووالن 
رسانه ها و تحلیل گراِن امور سیاسي گفت که هزار بار بنویسید 
که انتخابات برگزار نمي شود؛ اما روزي که انتخابات برگزار 

شد، کسي از شما نمي پرسد که دیروز چه نوشته بودي.
با همه این ها قرینه هایي وجود دارند که برگزاري انتخابات 

ریاست جمهوري را با خطرهایي مواجه نشان مي دهند.
انتخابات  خصوص  در  کشور  در  مختلف  نهادهای 
و  کرده  مطرح  را  مسایلی   1393 سال  ریاست جمهوری 
کشور،  ویژة  شرایط  به  دلیل  آن  برگزارِی  تاریخ  به  نسبت 
ابراز نگرانی کرده اند. برخی از آگاهان به صراحت نسبت به 
برگزاری انتخابات اظهار شک و تردید می کنند و باور دارند 
تالش  بل  نیستند،  آن  برگزارِی  پی  در  حلقات  برخی  که 
دارند به نحوی ذهنیت ها را منحرف کنند و در دقیقة نودم 
که همه چیز از کنترول بیرون شده است، انتخابات را به بهانة 

نبود امنیت و شرایط نامناسب سیاسی به تعویق بیاندازند. 
و  آگاهان  برخی  که  است  شده  موجب  احتمال  این 
شده  اعالم  تاریخ  انتخاباتی،  مسایل  در  ذی دخل  نهادهای 
این  بدانند.  اتفاقی  چنین  زمینه ساز  را  کمیسیون  سوی  از 
نهادها و شخصیت ها به این نظر اند که تاریخ اعالم شده 
انتخابات  برای  نامناسب  نتیجة  دو  به  کمیسیون،  سوی  از 
به دلیل سردی هوا،  این که ممکن است  می انجامد: نخست 
از سر  را  سرما  فصل  هنوز  که  کشور  از  بخش هایي  مردمِ 
هم  یا  و  کنند  شرکت  انتخابات  در  نتوانند  نگذرانده اند، 
وقت  در  نشود  موفق  انتخابات  برگزاری  کمیسیون  این که 
و زماِن معین به این مناطق مواد و امکانات الزم را ارسال 
به شدت  مشارکت  میزان  مناطق  این  در  یا  نتیجه،  در  کند. 
کاهش مي یابد و یا هم انتخابات در میان موجی از تقلب ها 

و دستکاری ها انجام مي گیرد.
دوم، احتمال می رود که سردی هوا سبب شود که در مناطق 
به  و  نشود  مساعد  انتخابات  برگزاری  برای  زمینه  شمال 
را  انتخابات  بهانه،  این  از  استفاده  با  حلقاتی  دلیل  همین 
کنار بگذارند و با برگزاری لویه جرگه، قدرت را در انحصارِ 

خویش نگه دارند.
هم چنان شدت گرفتن جنگ ها وسیع کردن میدان براي طالبان 
سریع  خروج  به خصوص  خارجي  نیروهاي  خروج  نیز  و 
نیروهاي امریکایي و هم زمان بلند رفتن گراف ناامني ها در 
افغانستان از جمله مواردي اند که هرکدام مي توانند به نوبة 
خود برگزاري انتخابات را با مشکالِت کالن مواجه سازند. 
خروج  از  بعد  این که  است  کننده  نگران  خیلي  که  چیزي 
وضعیت  که  نیست  شکي  کشور،  از  خارجي  نیروهاي 
به  امنیتي  وضع  اگر  و  بود  نخواهد  خوب  چندان  امنیتي 
بیشتر  ناامني  و  شود  مواجه  خطر  با  آن  چشم گیِر  گونة 
انتخابات  برگزاري  که  مي آید  وجود  به  منطق  این  گردد، 
نه  مورد  این  ناممکن مي باشد.  افغانستان  ریاست جمهوري 
به عنوان یک گمان بد که به عنوان یک اصل مطرح است و 
گاهي مسووالن این جا و آن جا مي گویند که: برادر، در نبودِ 

امنیت مشکل است انتخابات برگزار شود! 
برنامه هاي  بر  اپوزیسیون سیاسي هیچ کدام  حاال جناح هاي 
حکومت آقاي کرزي براي برگزاري انتخابات باور ندارند؛ 
زیرا حکومت گام هاي الزم را براي برگزاري یک انتخابات 
روشن برنداشته و هیچ ضمانتي هم براي برگزاري انتخابات 

بدون تقلب وجود ندارد. 
تا زماني که مکانیسم روشن براي راه اندازي یک انتخابات 
شفاف به دست نیاید، نمي توان به برگزاري انتخابات امیدوار 

بود.
 البته بعید نیست که انتخابات برگزار شود؛ اما چه گونه گي 
این برگزاري و نحوة انتقال سیاسِي قدرت خیلي مي تواند 
قابل اهمیت باشد. در شرایط کنوني، حکومت دوست دارد 
یک تصور را برجسته کند و آن این که: انتخابات براي انتقال 
قدرت در میان خانواده یي خاص. این چیزي ست که تمامِ 
ذهنیت ها را انباشته و بسیاري از آگاهان باور دارند که از 
هم اکنون آقاي کرزي براي آن زمینه سازي مي کند. حاال باید 
ریاست جمهوري  تحلیل ها،  و  برداشت ها  این  همة  براي 

پاسخ روشن و قانع کننده یي داشته باشد ـ که تاهنوز ندارد.

انتخابات براي چه؟

واقعيت مسأله اين است كه پاكستان از خواست های استراتژيِک خود در منطقه 
دست برنداشته و تالش می كند كه هم چنان به عنوان كشوری كه می تواند 
در مناسبات منطقه يی نقش فعال داشته باشد، باقی بماند. پس نتيجه بايد 

گرفت كه اين گونه سفرها نمی توانند پاسخ گوی مشکالت هر دو كشور باشند. 
پاكستان و افغانستان نياز به تدوين سياست های واقع گرايانه در قبال يک ديگر 
دارند؛ سياست هايي كه بر پاية آن ها بتوان مسير معقول و منطقِی حل مشکالت 

را پيدا كرد



سه برنده جایزه صلح نوبل از جمله دزموند توتو به اعطای جایزه 
صلح 2012 به اتحادیه اروپا اعتراض کردند.

صلح  جایزه  برنده  سه  ژورنال،  استریت  وال  روزنامه  گزارش  به 
نوبل در سال های گذشته در نامه یی سرگشاده به سازمان نوبل اعالم 
کردند که اتحادیه اروپا »با ارزش های مربوط به اعطای جایزه صلح 
نوبل مطابقت ندارد زیرا از اهرم نظامی برای تحقق امنیت استفاده 

می کند.«
»دزموند توتو« از آفریقای جنوبی، »میرید ماگویر« از ایرلند شمالی و 
»آلدولفو پرز اسکوئیول« از آرژانتین در نامه  سرگشاده خود خواستار 

عدم تعلق جایزه نوبل به اتحادیه اروپا شدند.
در متن این نامه آمده است: اتحادیه اروپا به طور مشخص یکی از 
از  ما  نوبل در ذهن خود داشت.  آلفرد  نیست که  قهرمانان صلحی 
سازمان نوبل می خواهیم به وضوح اعالم کند که نمی تواند جایزه را 

به اتحادیه اروپا بدهد.
آنها در نامه خود اعالم کردند: اتحادیه اروپا امنیت را بر پایه نیروهای 
نظامی و جنگ محقق ساخته و هرگز به نیاز برای تعیین رویکردی 

جایگزین برای تحقق امنیت توجهی نداشته است.
خشونت   غیر  تالش های  خاطر  به   1984 سال  در  توتو  دزموند 
شد.  نوبل  صلح  جایزه  برنده  آپارتاید  با  مبارزه  برای  طلبانه اش 
در  مناقشات  فصل  و  حل  برای  تالش  خاطر  به  ماگویر  همچنین 

ایرلند شمالی در سال 1976 برنده جایزه نوبل شد.
فعالیت های  پیشبردهای  برای  تالش هایش  خاطر  به  نیز  اسکوئیول 
مربوط به حقوق بشر در آرژانتین برنده جایزه صلح نوبل سال 1980 

شناخته شد.
پیش از این بنیاد اعطای جوایز نوبل اعالم کرد، جایزه صلح امسال 
به اتحادیه اروپا تعلق می یابد. علت انتخاب اتحادیه اروپا به عنوان 
برنده جایزه صلح نوبل از سوی این بنیاد »تالش اتحادیه اروپا برای 
تحقق صلح و سازش گری و دموکراسی و حقوق بشر در اروپا طی 

شش دهه گذشته پس از جنگ جهانی دوم« اعالم شد.
در نامه ای که از سوی سه برنده جایزه صلح نوبل منتشر شده، آمده 
است: بنیاد اعطای جوایز نوبل به گونه ای عمل کرده که ارزش های 
مربوط به اعطای جایزه تغییر یافته و این تغییر به گونه ای است که 

با قانون مطابقت ندارد.
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جاپان      احيای نظامی گری

جاپان به عنوان یک کشور صلح طلب اکنون در تالش 
دهد  ارتقاء  را  خود  جایگاه  جدیدی  شیوه  به  تا  است 
پیشنهاد  گذشته  دهه  چند  طی  در  بار  نخستین  برای  و 
برای  تالش  در  و  داده  کشورها  دیگر  به  نظامی  کمک 
ایجاد ائتالف در منطقه، نیروهای مسلح خود را به نمایش 

درآورده است.
مشاهده  سال  چندین  از  پس  جاپان  طلب  صلح  کشور 
اقتصادی  افول  سبب  به  خود  بین المللی  نفوذ  تضعیف 
جدیدی  شیوه ای  به  تا  است  تالش  در  اکنون  تدریجی 
پیشنهاد  بار  نخستین  برای  و  دهد  ارتقا  را  جایگاه خود 
کمک نظامی داده و برای ایجاد ائتالف در منطقه و تقویت 
پیشرفت  با  مقابله  برای  کشورها  دیگر  دفاعی  نیروهای 
است.  گذاشته  نمایش  به  را  خود  مسلح  نیروهای  چین 
جاپان اخیرا برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم 
پیشنهاد کمک نظامی به کشورهای خارجی داد و بسته 
آموزش سربازان کشورهای  منظور  به  دالری  میلیون  دو 
کامبوج و تیمور شرقی در زمینه امداد رسانی در بالیای 
طبیعی و مهارت هایی نظیر جاده سازی از طریق مهندسان 

جاپانی را تایید کرد.
کشتی های جنگی جاپان نه تنها با تعداد رو به فزاینده ای 
آسیا  قاره  و  آرام  اقیانوس  در  نظامی  نیروهای  از 
شروع  بلکه  داده اند  انجام  مشترکی  نظامی  رزمایش های 
به سفر به بنادر کشورهایی که همواره از احیای نظامی 

جاپان بیم داشته اند، کرده اند.
مقامات دفاعی جاپان پس از افزایش برنامه های کمکی غیر 
نظامی به منظور آموزش و تجهیز گاردهای ساحلی دیگر 
نقطه  به  به زودی  کشورها می گویند که جاپان می تواند 
عطف دیگری دست پیدا کند و شروع به فروش ادوات 
زیردریایی های  حتی  و  دریایی  هواپیماهای  نظیر  نظامی 
رادارگریز دیزلی که مناسب آب های کم عمق هستند، به 

دیگر کشورها کند.
این اقدامات اگرچه چندان چشمگیر نیستند اما با نگاهی 
به مجموع آنها به تغییری اساسی در رویکرد جاپان پی 
امریکا  مقابل درخواستهای  در  بارها  این کشور  می بریم 
برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای واقعی به علت 
رویکرد  از  را  آن  که  اقداماتی  چنین  اینکه  از  نگرانی 
صلح طلبانه پس از جنگ جهانی دوم دور خواهد کرد، 

مقاومت کرده بود.
و  تمایلی  بی  این  از  عبور  برای  جاپان  خاموش  عزم 
که  می شود  انجام  حالی  در  بازیگر  یک  به  شدن  تبدیل 
نیز درخصوص قدرت در آسیا ادعاهای  امریکا و چین 
خود را مطرح می کنند و ناخرسندی از بلندپروازی های 
اعمال  علت  به  جاپان  از  انزجار  کاهش  موجب  چین 
استعمارگری علیه برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی 

در قرن گذشته شده است.
محرک اصلی جاپان برای تغییر راهبرد امنیت ملی خود 
مناقشه با چین بر سر جزایر خالی از سکنه ای در دریای 
چین شرقی است. این مناقشه ناشی از نگرانی های جاپان 
که  حالی  در  آن  نسبی  افول  تداوم  اینکه  بر  مبنی  است 
امریکا به عنوان حامی سنتی این کشور با مشکالت مالی 
توکیو  که  شد  خواهد  موجب  است،  گریبان  به  دست 

هرچه بیشتر آسیب پذیر شود.
کی رو کیتاگامی، مشاور ویژه مسائل امنیتی نخست وزیر 
جاپان گفت: در جریان جنگ سرد همه کاری که جاپان 
می توانست انجام دهد پیروی از امریکا بود اما با وجود 
برای  را  جایگاهی  باید  جاپان  می کند.  فرق  مساله  چین 

خودش ایجاد کند.
اقدامات جاپان به معنی آن نیست که ممکن است ارتش 
خود را که صرفا نقش دفاعی داشته تغییر شکل داده و در 

مدت کوتاهی به آن نقش هجومی دهد.

مردم جاپان در مقابل تالش های برخی سیاستمداران در 
گذشته به منظور اصالح قانون اساسی صلح طلبانه این 
کشور مقاومت کرده اند و بدهی های گسترده این کشور 
ایجاد  محدودیت  آن  نظامی  کمک های  چگونگی  در 

خواهد کرد.
اما کامال آشکار است در حالی که چین به رشد ساالنه 
و  می دهد  ادامه  نظامی  هزینه های  در  خود  رقمی  دو 
برادعاهایش بر جزایر مورد مناقشه با جاپان در بخش های 
ادعای  محل  یعنی  جنوبی  چین  دریای  از  گسترده ای 
تاکید  شرقی  جنوب  آسیای  کشورهای  دیگر  از  برخی 
تغییر  دست خوش  جاپان  در  ها  نگرش  ناگزیر  می کند 

خواهند شد.
سر  بر  چین  با  چالش  تا  کرده اند  تالش  جاپان  رهبران 
جزایر مورد مناقشه که در جاپان به جزایر سنکاکو و در 
چین به جزایر دیائویو معروف است را رسیدگی کنند و 
در این راه تمایل غیر منتظره ای به فشار متقابل نشان داده 
اند. نظرسنجی ها نشان دادند که مردم جاپان نیز از چنین 

رویکردی استقبال می کنند.
دو حزب سیاسی مهم جاپان نیز به طور علنی درباره ایجاد 
یک قرائت منعطف از قانون اساسی صحبت کرده اند به 
گونه ای که به جاپان اجازه دهددر مقام دفاع از همپیمانان 
خود برآمده و به عنوان مثال موشک شلیک شده از سوی 
کره شمالی به امریکا را نابود کند. چنین چیزی مرز میان 

نیروی دفاعی و نیروی تهاجمی را از بین می برد.
نیروهای دفاعی جاپان پیشتر نیز در این مسیر به تدریج 
حرکت کرده بودند و به عنوان مثال در عراق و افغانستان 
جاپان از طریق استقرار تانکرهای دریایی برای سوخت 
جنگ  از  هند  اقیانوس  در  جنگی  کشتی های  به  رسانی 

امریکا حمایت کرد.
به  شروع  آنها  راهبرد  می دارند  اظهار  جاپانی  مقامات 
رقابت برای قدرت با چین نیست بلکه برقراری روابط 
در  جاپان  با  مشترک  نگرانی  دارای  کشورهای  دیگر  با 

خصوص کشور همسایه قدرتمندشان است.
ظرفیت  تقویت  حتی  که  می کنند  تاکید  همچنین  آنها 
گاردهای ساحلی دیگر کشورها یکی از راه های افزایش 

قدرت آنها برای ایستادن در مقابل تهدید چین است.
شرقی  آسیای  مطالعات  موسسه  مدیر  سوئیا،  یوشیهیده 
در دانشگاه کیو در توکیو اظهار داشت: ما به دنبال ایجاد 
ائتالفی در آسیا برای جلوگیری از پیشی گرفتن چین از 

خود هستیم.
آنگونه که معاون وزیر دفاع جاپان نیز در یک مصاحبه 
گفته مقامات جاپان نمی توانند به این کشور اجازه دهند 

تا به سوی افول خاموش حرکت کنند.

برنده گان جایزه صلح نوبل:
اتحادية اروپا با 

ارزش های جايزة صلح نوبل 
مطابقت ندارد

www.mandegardaily.com

الوروف:
 گسترش دموكراسی 

امريکايی، هيچ سودی به 
حال دنيا ندارد

تمايل امريکا برای مذاكرات دو جانبه
 با ايران

مرکل: 
آلمان همواره حامی اسـراييل 

خواهد بود

هیالری کلینتون هم زمان با تصویب دور جدیدی از تحریم های سنا علیه ایران اعالم کرد که 
امریکا از گفت وگوی دو جانبه درباره ی برنامه ی هسته یی ایران در صورت آمادگی تهران 

استقبال می کند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا در پاسخ به 
با آن  امور خارجه تمریکا  ایران را دشوارترین مساله یی خواند که به عنوان وزیر  سوالی 
را خطری خواند که  اظهاراتی  بی اساس علت چنین  اظهاراتی  داشته است و در  برخورد 

مدعی شد رفتار ایران و برنامه  هسته یی اش باعث می شود.
امریکا و خاورمیانه  دیپلمات های  و  کارشناسان  مقامات،   از  در جمع گروهی  که  کلینتون 

صحبت می کرد تاکید کرد که دولت اوباما آماده گفت وگوی دو جانبه با ایران است.
وی گفت: که در حال حاضر واشنگتن با اعضای گروه موسوم به 1+5- متشکل از انگلیس، 
فرانسه، چین، آلمان، روسیه و امریکا – برای از سرگیری گفت وگوها با ایران درباره  برنامه ی 

هسته یی کار می کند.
وزیر امو رخارجه امریکا افزود:  ما با 1+5 کار می کنیم و تمایل مان را نشان داده ایم مبنی 
بر این که  آماده ایم در صورتی که آنها )ایران( زمانی آماده تعامل باشند، مذاکرات دو جانبه 
داشته باشیم. وی در عین حال گفت که قصد دارد از سمتش به عنوان وزیر امور خارجه 

در سال آینده کناره گیری کند.
کلینتون بدون اشاره به جزییات گفت که 1+5 درتالش برای تدوین پیشنهادی به ایران است 
که » روشن می سازد زمان ما در حال اتمام است. ما باید جدی باشیم. اینجا مسایلی هست 

که ما می خواهیم با شما درباره اش مذاکره کنیم اما انتظار متقابل داریم.
دیگر  گامی  برداشتن  با  امریکا  سنای  که  شد  بیان  زمانی  و  جمعه  روز  کلینتون  سخنان 

تحریم ها علیه ایران را تشدید کرد.

ابراز  با  روسیه  وزیرخارجه 
برخی  تالش  از  نگرانی 
تکرار  برای  کشورها 
سوریه،  در  لیبی  سناریوی 
آمریکا  استفاده  کرد:  تاکید 
وسیله ای  عنوان  به  زور  از 
دموکراسی  گسترش  برای 

در جهان هیچ سودی ندارد.
وزیر  الوروف،  سرگئی 
در  روسیه  خارجه 
مراسم  در  سخنانی 
آغاز به کار شورای 
خارجه  سیاست 
روسیه  دفاع  و 
اینکه  گفت: 
زور  از  امریکا 
و  تقویت  برای 
تحکیم دموکراسی در جهان استفاده می کند چنانکه در عراق و دیگر 
در  را  مشکلی  هیچ  و  ندارد  هیچ سودی  بودیم،  آن  شاهد  کشورها 

جهان حل نمی کند.
وی افزود: هیچ کس در نهایت نمی داند چه چیزی در خاورمیانه به 

ویژه سوریه اتفاق خواهد افتاد.
الوروف در ادامه با اشاره به تجارب گذشته، از تالش برخی کشورها 
برای اجرای الگوی لیبی در سوریه از طریق سوء استفاده از شورای 

امنیت ابراز نگرانی کرد.

روز  آلمان  نخست وزیر 
به  واکنش  در  گذشته 
در  فلسطین  پذیرش 
بر  دیگر  بار  ملل،  سازمان 
حمایت کشورش از رژیم 

اسراییل تاکید کرد.
خبرگزاری  گزارش  به 
مرکل  آنگال  رویترز، 
روز  آلمان  نخست وزیر 
بر  دیگر  بار  گذشته 
از  کشورش  حمایت 

اسراییل تاکید کرد.
از  روز   2 گذشت  با 
فلسطین  جایگاه  ارتقای 
به  متحد  ملل  سازمان  در 
عنوان ناظر غیرعضو که نارضایتی اسراییل را به دنبال داشت، مرکل گفت:  »آلمان 
همواره در مساله  امنیت حامی اسراییل خواهد بود. اسراییل نه تنها حق دارد، بلکه 

وظیفه دارد که از شهروندان خود دفاع کند.«
آلمان همچنین درباره پیچیده شدن شرایط صلح خاورمیانه پس از رای به عضویت 
فلسطین ابراز نگرانی کرد.پیش از این »گیدو وستروله« وزیر خارجه آلمان گفته بود: 
از یک سو با حق فلسطینیان برای تشکیل دولت مواجهیم و از سوی دیگر مسوول 

حمایت از اسراییل و صلح و توسعه ثبات در منطقه هستیم.
آلمان هفته آینده میزبان »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسراییل و شماری از وزرای 

کابینه خواهد بود.
اسراییل امید زیادی داشت که آلمان هم مانند امریکا به عضویت فلسطین در سازمان 
ملل متحد رای منفی بدهد. با این حال آلمان در این رای گیری با رای ممتنع شرکت 

کرد.
آلمان به دلیل سیطره دولت نازی بر این کشور و مسایلی که درباره هولوکاست به 

آنها اشاره می شود، یکی از قوی ترین هم پیمانان اسراییل در عرصه جهانی است.

و                گزارش- نيويارک تايمز        



سال چهارم y شمارة نه صد و چهل و ششم y یکشنبه 12 آذر/قوس y 1391 02 دسمبر 42012

        خواجه بشيراحمد انصاری

بیافگنیم،  نگاهی  طالبان  عملکرد  به  اگر 
تا  کوشیده اند  نیز  آن ها  که  دید  خواهیم 
»ص«  اسالم  پیامبر  از  متقی تر  را  خود 
تکمیل  را  او  شریعت  به  و  داده  جلوه 
اسالم  صدر  در  حرقوص  اگر  نمایند. 
تصور  غیرعادل  را  »ص«  اسالم  پیامبر  
نیز  طالبان  میان  در  روحیه  همین  نمود، 
به وضوح مشاهده می شود ولو که خود 
اگر  نمایند.  اعتراف  آن  به  نمي خواهند 
گذاشتن ریش در شریعت محمد )ص( 
سنت است، آن ها آمده اند که این سنت را 
تا مرتبة فرض باال برند و سپس مرتکبان 
گناه تراشیدِن ریش  را به زندان افگنده و 
که  کاري  زنند؛  شالق  مردم  حضور  در 
در تاریخ یک هزار و چهارصدسالة اسالم 
هیچگاهي سابقه نداشته است. اگر زن در 
به  هجرت  در  پیامبر  فعالیت های  تمامی 
مدینه و حبشه و جنگ و صلح و مسجد 
و مدرسه و سفر و حضر حضور داشت 
بر خطیب  نبوی  مسجد  در  که  جایی  تا 
شریعت  در  می زد،  نهیب  جمعه  نماز 

طالبان تمامی عرصه ها از وجودش پاک 
اسالم،  نخست  قرن  خوارج  اگر  گردید. 
می نمودند،  قطع  شانه  از  را  دزد  دست 
خوارج معاصِر ما در زمینة تطبیق قانوِن 
جزا سخاوت فراوانی نشان داده و حتا بر 
خالف تمامی معیارهای شریعت اسالمي، 
پیامبر  اگر  بریدند.  را  گرسنه گان  دست 
)ص( همراه همسرش از بازی حبشي ها 
آن هم در صحن مسجد دیدن می نمود ، 
خوارج افغانستان آمده اند تا حتا بازی با 

کاغذپران را حرام اعالم نمایند . 
را  قوانیني  طالبان  این که:  سخن  خالصة 
نه  که  درآوردند  اجرا  به  شریعت  نام  به 
در عصر پیامبر اسالم )ص(، نه در زمان 
تاریخ  امتداد  در  نه  چهارگانه،  خلفاي 
نه  و  دین  این  و چهارصدسالة  یک هزار 
اسالم،  کنوني  جهان  جاي  هیچ  در  هم 
کسي از آن آگاهي داشته و یا بدان عمل 

نموده است. 

  ذهنيت قبيله يی: 
ابو زهره و جمع کثیری از محققان  امام 
را عقیده بر آن است که ذهنیت، ساختار، 
رقابت های  و  تعصب ها  خصومت ها، 
نقش  عربستان  شبه جزیره  در  قبیله یی 
است.   داشته  خوارج  پیدایش  در  مهمی 
در عربستان پیش از اسالم دو کتلة بزرگ 
قبایل  اتحاد  یکی  که  می زیستند  قبیله یی 
قبایل ربیعه.  ُمَضر بود و دیگرش تجمع 

زمانی که پیامبر اسالم ظهور نمود و قضا 
بر این رفته بود تا پیامبر این دین از میان 
قبایل  شاخه های  برخیزد،  مضر  فرزندان 
برابر  در  مخالفت  پرچم  یمن  و  ربیعه 
)ص(  اسالم  پیامبر  و  مدینه  حکومت 
از  نبوت  مدعیان  اطراف  در  و  برداشته 
میان خودشان گرد آمدند. قبایل بیابان گرد 
صورت  هیچ  به  زمان  آن  در  عربستان 
آن که  تا  بپذیرند  را  اسالم  نبودند  حاضر 
پیامبر  مطلق  پیروزی  و  گردید  فتح  مکه 
تحقق یافت. همین بود که در سال نهم 
هجری سران قبایل ربیعه و تمیم به مدینه 
را  سال  آن  که  جایی  تا  شدند  سرازیر 
»عام الوفود« یعنی سال هیأت ها خوانند. 
مسلمان شدن قبایل چادرنشین عرب در 
حقیقت امر به مفهوم تسلیم شدن ایشان 
می فرماید:  خود  قرآن  که  طوری  بود، 
ایمان  ما  گفتند:  بادیه نشین  »عرب های 
نیاورده اید،  ایمان  شما  بگو:  آورده ایم، 
لحاظ  همین  از   ، شده اید«  تسلیم  بلکه 
نمود،  رحلت  )ص(  پیامبر  که  زمانی 
نخستین کاري که همین قبایل انجام دادند 

بلند نمودن پرچم بغاوت، ندادن زکات و 
بود  مدینه  دولت  برابر  در  تسلیمی  عدم 
چهارچوب  در  خونین  واکنش  این  که 
مرتدین  نام جنگ های  به  که  جنگ هایی 
شهرت یافت عملي گردید. پس از آن که 
این مرتدان »از دین برگشته گان« از سوي 
خلیفة اول مسلمانان کوبیده شدند، آن ها 
راه دیگري را در پیش گرفته و کوشیدند 
تا در جست وجوی پرچم و چهارچوب 
قبیله یی  عقده گشایی های  برای  دیگری 
خویش بیافتند که باالخره گم شدة خویش 
را در وجود خوارج یافتند و خوارج در 
فرزندان  که  گردید  پرچمی  کار  فرجام 
منسجم  آن  در سایة  یمن  و  ربیعه  قبایل 

گردیدند.
اشعث  خوارج  جنبش  رهبران  از  یکی 
را  کنده  قبیلة  که  داشت  نام  قیس  بن 
دهم  سال  در  اشعث  مي نمود.  رهبري 
هجری مسلمان شد، ولي همین که پیامبر 
اسالم )ص( وفات نمود، دوباره از دین 
ارتش  برابر  در   که  زماني  اما  برگشت؛ 
خالفت ابوبکر صدیق شکسِت سهمگیني 
خورد، بار دیگر مسلمان شد و با ظهور 
خوارج در صفین در جمع رهبران آن ها 
و  شد  دوآتشه  مسلماني  گرفت،  جا 
شعارهای تندی سر دادن گرفت. اشعث 
پادشاهان مملکت  نواده گان  از  ابن قیس 
کنده بود، مملکتي که مرزهایش تا عراق 
و حجاز و نجد مي رسید و در آن زماني 

که اسالم ظهور نمود، از سقوط آن تقریبًا 
یک قرن گذشته بود . اشعث بن قیس و 
قبایل یمني که قدرت خویش را به نفع 
ایرانیان ـ کساني که در یمن به نام )ابناء( 
شناخته شده و نخستین کساني بودند که 
به اسالم گرویدند ـ از دست داده بودند، 
که  راهي  هر  از  تا  مي ورزیدند  سعي 
خویش  رفتة  دست  از  شوکت  مي شود، 
چنان  خوارج  رهبر  این  نمایند.  احیا  را 
غرق هویت قبیله یي بود که ابن اسحاق 
مي نویسد: »زماني که اشعث 
کنده  هیأت  رأس  در 
پیامبر  مجلس  وارد 
گفت:  گردید،  )ص( 
خدا،  فرستادة  اي 
قبیلة  فرزندان  ما  هم 
هستیم  المرار”  “آکل 
قبیلة  و هم تو فرزند 
هستي.  المرار  آکل 
نمود  تبسمي  پیامبر 
اهل مجلس  و سپس 
داده  قرار  را مخاطب 
فرزند  عباس  گفت: 
ربیعه  و  عبدالمطلب 
به  را  حارث  فرزند 
نسبت  نسب  این 
مي دهند و آن هر دو 
تجارت پیشه  چون 
از  که  گاه  هر  بودند، 
عرب ها  برخي  سوي 
کدام  به  مربوط  که  مي شدند  پرسیده 
فرزندان  ما  که  مي دادند  پاسخ  قبیله اند، 
شیوه،  بدین  و  هستیم  المرار  آکل  قبیلة 
تحکیم  را  خویش  تجارتي«  »روابط 
نه،  پاسخ داد:  پیامبر  مي بخشیدند. سپس 
ما  هستیم؛  کنانه”  بن  “نضر  فرزندان  ما 
نسب را از مادر نمي گیریم و نسب پدري 

خویش را انکار نمي کنیم.«  
میان  در  که  اند  باور  این  بر  مورخان 
نه  اسالم،  اول  صدر  خوارج  رهبران 
مردي قریشی به چشم می خورد و نه هم 
چون  مدینه،  انصار  فرزندان  از  شخصي 

اوس و خزرج. 
مبنای  بر  تمیم  و  ربیعه  قبایل  معیشت 
کوچ نشینی استوار بود و از همین جهت 
و  آزادی  که  قیدی  هر  برابر  در  آن ها 
می نمود،  مهار  را  لجام گسیخته گی شان 
مقاومت نشان می دادند. گفتیم که خوارج 
تمیم  و  ربیعه  قبایل  بستر  از  نخستین 
افرادي چون  آن ها  برخاستند که رهبراِن 
مسعر بن فدکی، زید بن حصین، عبداهلل 
بن کواء، عبداهلل بن وهب راسبی و نافع 
تعصب،  خشم،  تهور،  بودند.  ازرق  بن 
معیشت  تحمل،  عدم  افتخار،  خشونت، 
اسارت،  و  غارت  خون ریزي،  راه  از 
که  بود  بدوی  روحیة  اصلی  عناصر  از 
دینی  رنِگ درشِت  آن آب و  بر  خوارج 

نیز افزودند.

  جنگ های داخلی کنر
شهر اسعدآباد یا چغه سرای، مرکز والیت کنر، در 29 سپتمبر1988 به دست مجاهدین 
افتاد و بعد از اندک زمان، گروه های مختلف جهادی موفق شدند با ایجاد یک چتر 

اداری، فعالیت های بازسازی و عمرانی را آغاز و نظم را برقرار کنند.
اگرچه نظم اداری و نظامی گاه گاهی در اثر زدوخوردهای کوتاه مدت میان گروه ها 
و قوماندانان مختلف برهم می خورد، با آن هم این والیت در مدت اضافه از سه 
سال به طور نسبی در آرامش به سر برد. آرامش کنر دیري نپایید و بعد از یک سلسله 
سوءتفاهمات و کشمکش های جزیی، در اواسط ماه می سال 1991 مجاهدین با 

هم درگیر شدند. 
  پس منظر جهادی واليت کنر

کنر یکی از والیات حساس و سرنوشت ساز در تاریخ جهاد افغانستان است؛ زیرا 
پناهگاه های مجاهدین و مرکز تربیه و تعلیم  اولین  از  این والیت سرحدی یکی 
نظامی بود و بسا از قوماندانان جهادی افغانستان در همین والیت با فنون جنگ 
گوریالیی آشنا شدند و در دل کوهپایه های پر غرور این والیت، رشد کردند و 

کارآزموده شدند.
حتا قبل از آغاز جهاد، مبارزات ضد دولتی علیه حکومت محمد داوود خان، در 
کنر آغاز گردیده بود و مانند جبهات پنجشیر، ارگون، نورستان و سرخرود، این 

والیت نیز محور مقاومت بود.
عبدالرئوف صافی،  دگروال  رهبری  به  اسمار  کوهی  غند  و صاحب منصبان  افراد 
در آگست سال 1979 علیه حکومت کابل قیام کردند و با تمام امکانات و وسایل 
نظامی شان به مجاهدین پیوستند. این قیام بعد از شورش سربازان در جالل آباد و 
هرات، یکی از ضربه های مهلک به قوای نظامی حکومت کابل به شمار می رفت؛ 
زیرا غند کوهی اسمار، یکی از قرارگاه های مهم و مجهز ارتش افغانستان در شرق 
کشور بود و اگر از این قوا استفادة موثر می شد، پایگاه های حکومتی در آن ساحات 

شدیداً صدمه می دید.
در زمان شوروی ها در افغانستان، دره های کنر به مراکز مهم و مستحکم مجاهدین 
و  شوروی  سربازان  روی  هیچ گاه  دره ها  این  از  شماری  که  طوری  گشت  بدل 
حکومت کابل را ندید و از گزند آن ها در امان ماند و برعالوة آن، کنری ها توانسته 
نقاط  سایر  مجاهدین  و  دارند  نگه  باز  همیشه  را  مجاهدین  اکماالتِی  راه  بودند 
افغانستان با اطمینان کامل از این والیت عبور می کردند و برخالف اکثر والیات 
ملیشه سازی  علیه سیاست  استغنا،  و  دلیری  و  با شهامت  آخر  تا  کنری ها  مرزی، 
از  مهم  حادثه یي  جهاد،  سال های  طول  در  و  می کردند  مقاومت  کابل  حکومت 

کمین گیری یا خلع سالح گروه های سایر والیات در کنر دیده نشده است.
کنر بعد از بامیان، اولین والیت افغانستان است که از تسلط نیروهای شوروی نجات 
یافت، طوری که نیروهای حکومتی و شوروی در 29 سپتمبر 1988، گارنیزیون 
اسمار را از دست دادند و به تعقیب آن سایر نقاط به شمول اسعدآباد یا چغه سرای 

را به طور کلی ترک کردند.
   موقعيت گروه ها

از اولین روزهای آغاز جهاد، گروه های مختلف مجاهدین می کوشیدند که نفوذشان 
را در والیت کنر گسترش دهند؛ زیرا این والیت در مسیر راه نورستان، پنجشیر، 
بدخشان و صفحات شمال والیت ننگرهار، موقعیت داشت و از طرف دیگر، کنر 
آن،  دره های  و  کوه ها  این  و  است  شامخ  کوه های  و  اراضی صعب العبور  دارای 
پناهگاهي مطمین برای مجاهدین و مراکز تربیوی شان به شمار می رفت. بنابران، 
داشتند؛  کنر  در  مطمین  پایگاه های  گروه های جهادی  تمام  اوایل جهاد،  همان  از 
جمعیت  حکمتیار،  گلبدین  انجنیر  رهبری  به  افغانستان  اسالمی  حزب  خصوصًا 
افغانستان،  نجات  ملی  جبهة  و  افغانستان  اسالمی  ملی  محاذ  افغانستان،  اسالمی 

نسبت به دیگران دارای مراکز قوی تر و افرادي مجهزتر بودند.
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شک  بدون  را  بلخی  محمد  جالل الدین  موالنا  حضرت 
فارسی  زبان  سخن سرایان  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به 
می شناسیم که می توان ادعا کرد درون مایة آثارش، سرشار 
از اندیشه هایی بلند و انسانی است که از او چهره یی بلندباال 
را  او  ما  و  ساخته  ما  عرفان  و  اندیشه  ادبیات،  تاریخ  در 
نگاه  از  شاعران  دیگر  از  بلندتر  گردن  و  یک سر  همواره 

غنای اندیشه درمی یابیم. 
بسیار  دیدی  که  بدیهی ست  خصوصیت،  این  با  کسی 
گسترده نسبت هستی دارد؛ دیدی که مرزهای زمان، مکان 
و  آمده  بیرون  ملیت  چوکات  از  شکستانده،  را  زبان  و 
بعد  به چهره یی جهانی گردیده است؛ چهره یی که  تبدیل 
از قرن ها از شرق تا غرب همهمه اش پیچیده و اندیشمندان 
بزرگ معاصر، با جست وجو و تفحص در آثارش هر روز 
و  می نویسند  مقاله ها  شاداب تر  و  تازه  دست آوردهایی  با 

کتاب ها چاپ می کنند.
من در البه الی این کلمات قصد دارم قسمتی از دریافت های 
آثار حضرت  در  اندیشه  و  آزادی  اهمیت  دربارة  را  خود 
ابرمرد  این  دید  گسترده گی  به  منجر  نتیجه،  در  که  موالنا 
سطوری  در  هم چنان  بگنجانم.  می شود،  انسان  به  نسبت 
که خواهد آمد، تالش نویسنده بر این است تا از متوسل 
شدن به آرا و نظریات دیگران در حد توان دوری جوید و 

حرف هایش را با استناد به آثار حضرت موالنا ارایه دارد.
داستانی که دربارة جبر و اختیار در مثنوی حضرت موالنا 
وجود دارد، قسمتی از مایه های اندیشة موالنا جالل الدین 
می دهد.  نشان  خوبی  به  انسان  به  نسبت  را  بلخی  محمد 
به  دینی  دریچة  از  اگر  که  آزاد  موجودی  عنوان  به  انسان 

سمت او نگاه کنیم، خلیفة خدا در روی زمین است.
انسان ها  همة  ذات  در  که  است  مهم ترین جوهری  آزادی 
بارز  های  ویژه گی  و  شاخصه ها  از  یکی  و  دارد  وجود 
بیشتر  بزنیم،  هم  معاصر  دنیای  به  سری  اگر  آدم هاست. 
به  حاضر  عده یی  و  می گیرد  صورت  که  انقالب هایی 
قربانی کردن خویش می گردند، برای همین عطیة مقدس و 
دوست داشتنی یعنی آزادی است؛ چیزی که آدم ها به یاری 
آن از هیات ابزاری مجبور بیرون می آیند و به قول شاملوی 

بزرگ، به اختیار برمی گزینند.
که  می دهد  نشان  فارسی،  ادبیات  بزرگان  آثار  به  نگاهی 
آثار  این  محوری  نکات  از  یکی  انسان،  آزادی  به  توجه 
بزرگان  بین  در  که  داشت  یاد  به  باید  البته  است.  گران بها 
بر  که  یافت  را  کسی  نتوان  شاید  فارسی،  ادبیات  تاریخ 
نام و  نباشد.  نیز  اندیشمندی بزرگ  عالوة شاعری بزرگ، 
آثار بزرگانی مانند عطار نیشابوری، سنایی غزنوی، حضرت 
موالنا جالل الدین محمد بلخی، ابوالمعانی بیدل دهلوی و 
کسان دیگری از این دست در تاریخ ادبیات نشان از غنای 
اندیشه های متعالی یی که  آثار است؛ آن هم  این  اندیشه در 
با گذشتن از فلترهای فلسفه و عرفان، به تحلیل و تفسیر 

هستی به شکل عام و انسان به شکل خاص پرداخته اند.
انسان به قول الکسیس کارل، به عنوان موجودی ناشناخته، 
همواره توجه اندیشمندان و متفکرین را به سوی خویش 
نگاه داشته است و طوری که بدیهی ست، این توجه منحصر 
است  مقوله یی  و  نمی شود  نیز  فارسی زبان  اندیشمندان  به 
نظری  انسانی  علوم  حوزة  در  که  کسانی  تمام  تقریبًا  که 
عمیق تر داشته اند، سری به این کوچة پرپیچ وخم، دور و 
دراز و رازناک زده اند؛ کوچه یی که کمتر رهگذری توانسته 
تصویری روشن از آن را برای مخاطبش ارایه کند و یا حتا 

خود به دریافت قانع کننده و دقیقی از آن دست یابد.
به  انسان  امر،  واقع  در  آیا  این که  و  اختیار  و  جبر  مسالة 
از  مختار،  یا  است  مجبور  موجودی  کلمه،  واقعی  معنی 
نکاتی است که در طول تاریخ فلسفه، اندیشمندان بزرگی 
را سردچار آن می بینیم و در ادیان مختلف نیز از نکاتی ست 
که بحث فراوانی را پیرامون خود به راه انداخته و هر کس به 
گونه یی تالش داشته تا به حل این نکته با توجه به بعضی از 
مسایل دیگر که در این امر دخیل می نمایند، بپردازد. به طور 
مثال در گسترة ادیان الهی، پرداختن به این مساله، اندیشمند 
دیندار را وادار می کند تا به بعضی از صفات ذاتی خداوند 
مانند علم، قدرت و عدالت نیز نظری داشته باشد و بحث 
جبر و اختیار را همراه با تفکر دربارة این صفات خداوند 

مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخی را از درون آثارش، 
آزاده مردی درمی یابیم که انسان را نه موجودی ماشین مانند، 
خویش  تفکر  و  اندیشه  نیروی  به  که  هستنده یی  بلکه 
که  جادویی  نیروی  همین  وسیلة  به  و  می کند،  انتخاب 
حضرت موالنا آن را مرتبه یی از انسانیت می داند و در ادامة 

داشت،  نگاهی خواهیم  آن  به  دقیق تر  به شکل  بحث  این 
آن  با  اشیا و هستی دست می زند و حتا  روابط  به کشف 
نیز می گردد؛ حوزه یی که قسمت  وارد عرصة خداشناسی 
عظیمی از پیکرة ادبیات ما که همانا آثار عرفانی شکل یافته 
و  نگاهی جمال شناسانه  نیز وقف  را  است  این گستره  در 
موالنا  حضرت  که  است،  کرده  خداوند  به  جالل شناسانه 
جالل الدین محمد بلخی را می توان با اقتدار اوج این تفکر 
و بینش یافت؛ تفکری که اگر با نگاهی دقیق تر وارد فضای 
آن شویم، مباحث کوچک و بزرگ فراوانی را در آن می یابیم 

که تجزیه و تحلیل شده اند.
اما احترام به آزادی انسان در آثار موالنا طوری که پیشتر 
نیز اشاره یی کردیم، در یکی از داستان های مثنوی به خوبی 
مشهود است و در این جا سری به این داستان از زبان خود 

حضرت موالنا می زنیم.
آن یکی می رفت باالی درخت              

می فشاند آن میوه را دزدانه سخت  
صاحب باغ آمد و گفت ای دنی            

از خدا شرمیت گو چه می کنی  
گفت از باغ خدا بندة خدا                 

گر خورد خرما که حق کردش عطا  
عامیانه چه مالمت می کنی                 

بخل بر خوان خداوند غنی  
گفت ای ایبک بیاور آن رسن              

تا بگویم من جواب بوالحسن  
پس ببستش سخت آن دم بر درخت       
می زد او بر پشت و ساقش چوب سخت  
گفت آخر از خدا شرمی بدار              

می کشی این بی گنه را زار زار  
گفت از چوب خدا این بنده اش             

می زند بر پشت دیگر بنده خوش  
چوب حق و پشت و پهلو آن او           

من غالم و آلت فرمان او  
گفت توبه کردم از جبر ای عیار         

اختیارست اختیارست اختیار  
اختیارات اختیارش هست کرد            

اختیارش چون سواری زیر گرد  
اختیارش اختیار ما کند                     

امر شد بر اختیاری مستند  
حاکمی بر صورت بی اختیار             

هست هر مخلوق را در اقتدار  
تا کشد بی اختیاری صید را                

تا برد بگرفته گوش او زید را  
لیک بی هیچ آلتی صنع صمد            

اختیارش را کمند او کند  
اختیارش زید را قیدش کند               

بی سگ و بی دام حق صیدش کند  
آن دروگر حاکم چوبی بود               

وآن مصور حاکم خوبی بود  
هست آهنگر بر آهن قیمی               

هست بنا هم بر آلت حاکمی  
نادر این باشد که چندین اختیار          

ساجد اندر اختیارش بنده وار  
قدرت تو بر جمادات از نبرد            

کی جمادی را از آن ها نفی کرد  

در این داستان به خوبی تاکید حضرت موالنا را بر مسالة 
آزادی انسان می بینیم؛ نکته یی که امروز در صدر مصوبه های 
حقوق بشر و قوانین کشورهای دموکراتیک قرار دارد. البته 
باید یادآور شد منظور از آزادی آدم ها تنها این آزادی های 
به ظاهر نیست؛ به این معنی که در واقع در آثار حضرت 
موالنا می توان سراغ دو نوع آزادی را گرفت که یکی همین 
آزادی های به ظاهر است که امروز سر و صداهای فراوانی 
را پیرامون آن ها می شنویم و دو آزادی از قیود دیگری است 
که به »خود« آدم ها برمی گردد و در این جا قصد ما پرداختن 
به آن ها نیست؛ چرا که هم از حوزة این بحث خارج است 
بیشتری  فرصت  و  مجال  آن ها  دربارة  گفتن  سخن  هم  و 

می طلبد.
مبنای  بر  امروز،  مردم ساالر  نظام های  پایة  حال،  هر  به 
با  است.  شده  ریخته  اجتماع  یک  در  فردی  آزادی های 
آزادی  مسالة  بر  موالنا  حضرت  فراوان  تاکید  به  توجه 
آثار  اتفاقی در  نکته یی  به هیچ وجه نمی توان آن را  انسان، 
تاریخ  چهره های  معدود  از  موالنا  شمرد.  بزرگ مرد  این 
قوی تر  مراتب  به  اندیشه یی  که  می شود  ما شمرده  ادبیات 
از کالمش را در آثارِ به جا مانده از او می بینیم، و این نکته 

در مثنوی معنوی وی به خوبی محسوس و مشخص است؛ 
به این معنی که حضرت موالنا غرض از سرایش آثارش، 
هنرنمایی های زبانی نبوده و از زبان و حتا شعر به عنوان 
ظرفی برای مظروف گستردة اندیشه و کشفیاتش از هستی 
استفاده می کرده است. و به خوبی به اهمیت آزادی انسان، 
وقوف داشته و در محتوای کالمش همواره تکریم و احترام 
به آزادی را به شکل مشخص می بینیم. به این دوبیت که 
در داستان وحی آمدن از حق تعالی به موسی آمده است، 

توجه کنید:
اختیار آمد عبادت را نمک

ورنه می گردد بناخواه این فلک
 

گردش او را نه اجر و نه عقاب   
که اختیار آمد هنر وقت حساب

در این جا حضرت موالنا نمک عبادت را نیز اختیار می داند 
و در واقع امر هم همین طور است؛ چرا که بدون اختیار، 

پاداش و سرزنش هیچ معنایی ندارد.
با توجه به همین نکات است که در فضای فکری حضرت 
آزادی  همانا  را  انسان  بارز  ویژه گی های  از  یکی  موالنا، 
او  است.  چه گونه  آزادی  به  موالنا  نگاه  اما  درمی یابیم. 
آزادی را وسیله یی برای کشف خالقیت های بشر می داند؛ 
سرک  دریچه یی  هر  به  می دهد  اجازه  را  او  که  وسیله یی 
می داند،  بهتر  که  همان گونه  رموز هستی  با کشف  و  بزند 
بیاندیشد و زنده گی کند. و این جاست که تفاوت آدم ها نیز 
در نوع تفکر و اندیشة آن ها شکل می یابد و »ای برادر تو 
همین اندیشه ای/ مابقی خود استخوان ریشه ای«ِ موالنای 

بزرگ نیز تعبیری روشن تر پیدا می کند. 
که  اندیشه،  بر  بیت  این  فضای  در  موالنا  حضرت  تاکید 
انسان را به معنی واقعی کلمه در مرتبه یی از مراتب تکامل 
خالصه در آن می داند، نشان از ارزش و اعتبار اندیشه در 

نزد حضرت موالناست.
خوبی  به  انسانیت،  به  نسبت  موالنا  اندیشة  این جا  در 
مشخص می شود و می بینیم که دیگر خور و خواب و خشم 
و شهوت در این بیت جایگاهی ندارد و انسان موالنا رفته 
رفته می رود تا رنگ حقیقی اش را نشان دهد. در یکی از 
بیت های غزل مشهور »بگشای لب که قند فراوانم آرزوست« 
از دیوان شمس حضرت موالنا، شیخی را می بینیم که گرد 

شهر با چراغ به دنبال انسان می گردد.
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفتند یافت می نشود جسته ایم ما
گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست 

با همة این ها نباید از یاد برد که موالنا بر عالوة یک اندیشمند 
بزرگ، عارفی نامی و پخته نیز بود. و از همین روست که او 
اندیشه را نیز عالی ترین مسند بشر نمی دانست، بلکه اندیشه 
را به این سبب مورد تکریم و احترام قرار می داد که آن را 
راهی می دانست برای رسیدن به چیزهایی برتر و بزرگ تر. 
پشت سر  مقام  به  رابطه  در  موالنا  فکری حضرت  فضای 
نهادن اندیشه در داستان »عذر گفتن فقیر به شیخ« در دفتر 

دوم مثنوی به خوبی دیده می شود.
مر دلم را پنج حس دیگرست   

حس دل را هر دو عالم منظرست 
تو ز ضعف خود مکن در من نگاه   

بر تو شب بر من همان شب چاشتگاه 
بر تو زندان بر من آن زندان چو باغ   

عین مشغولی مرا گشته فراغ 
پای تو در گل مرا گل گشته گل   

مر ترا ماتم مرا سور و دهل 
در زمینم با تو ساکن در محل   

می دوم بر چرخ هفتم چون زحل 
هم نشینت من نیم سایة منست   

برتر از اندیشه ها پایة منست 
زانک من ز اندیشه ها بگذشته ام   

خارج اندیشه پویان گشته ام 
حاکم اندیشه ام محکوم نی 

زانک بنا حاکم آمد بر بنا
برتر  پیشنهادی  موالنا  می بینیم حضرت  که  این جاست  در 
این  برای  و  است.  دل  همانا  که  دارد  اندیشه  از  منزه تر  و 
دل، پنج حس دیگر قایل می شود؛ حواسی که در چوکات 
با  اندیشه نمی گنجد و مخصوص دل است و می بینیم که 
و  منست«  پایه  اندیشه ها  از  »برتر  می دارد  اعالم  صراحت 
هم چنین می گوید: »حاکم اندیشه ام محکوم نی/ زانک بنا 
حاکم آمد بر بنا« در این جاست که خود را حاکم بر اندیشه 

می داند و با تمثیلی زیبا نیز حرفش را به اثبات می رساند.
در مقام آزادی و اندیشه، هنوز به ارج و احترام واقعی موالنا 
نسبت به انسان نرسیده بودیم، بلکه در آن جا با مرتبه یی از 
مراتب انسان روبه رو بودیم که انسان را از لباس حیوانیت 
بیرون آورده بود و در هیات موجودی آزاد و اندیشمند با 
او روبه رو شده بود. و در این جا به خوبی دیده می شود که 
موالنا انسان را به مراتب بزرگ تر از این صفت ها می داند 
و دل را آیینة تمام نمایی می یابیم که می تواند تجلی گر تمام 
رموز و اسرار هستی باشد؛ اسراری که دیگر کشف آن ها کار 
اندیشه نیست و نیاز به جست وجوگری دقیق تر و چاالک تر 
دارد که نه از راه تجزیه و تحلیل، بلکه از راه کشف و شهود 
به آن ها دست یابد و این وسیله نه، که غایت نهایی انسان 
است و واقعیت او را در درون آن می توان جست وجو کرد. 

که خود آغاز بحثی دیگر است... 
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آزادی و انديشه در انسان موالنا
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نبايد از ياد برد كه موالنا بر عالوة يک انديشمند بزرگ، عارفی نامی و پخته نيز بود. و از همين روست كه او انديشه را نيز عالی ترين مسند 
بشر نمی دانست، بلکه انديشه را به اين سبب مورد تکريم و احترام قرار می داد كه آن را راهی می دانست برای رسيدن به چيزهايی برتر و 

بزرگ تر. فضای فکری حضرت موالنا در رابطه به مقام پشت سر نهادن انديشه در داستان "عذر گفتن فقير به شيخ" در دفتر دوم مثنوی به 
خوبی ديده می شود

روح االمين 
امينی



حکومت  از  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  شماری 
می خواهند تا دالیل و نشانه هایی را ارایه کند که ثابت 
هیچ  با  میالدی   2014 سال  از  پس  کشور  این  سازد 

بحران روبرو نمی شود.
نبود یک دیگاه روشن در مورد افغانستان پس از سال 

2014 میالدی و افزایش نا امنی ها در کشور، اعضای 
مجلس نماینده گان را نگران ساخته است.

فوزیه کوفی نماینده مردم در این ملجلس از حکومت 
افغانستان خواست تا برای رفع نگرانی مردم، باید ثابت 
بسازد که افغانستان پس از سال 2014 میالی به بحران 

رو به رو نمی شود. 
اطمینان  مردم  به  افغانستان  حکومت  اگر  گفت:  او 
می دهد که پس از سال 2014 هیچ اتفاق رخ نمی دهد 
خوب است که این مساله را با ارایه طرحی در خصوص 
مجهز بودن نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تا چه حد 
آن کمتر  به  که  اقتصادی  لحاظ  از  مجهز هستند، دوم 
توجه شده است به خصوص تاثیرات خروج نیروهای 

خارجی کمتر ارزیابی گردیده است."
تر شدن وضعیت  بد  از  از وکال  همچنان شمار دیگر 

امنیتی در شرایط کنونی ابراز نگرانی کردند.
هر  گفت:  وکال  این  از  دیگر  یکی  عبدالرحیم  قاضی 
روز فرزندهای این کشور قربانی می شوند، نا امنی ها و 
مشکالت زیاد شده است وقتی سالمت برای امنیت در 
منطقه وجود نداشته باشد ما چه انتظار خوبی را در این 

کشور داشته باشیم."
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که حکومت 
را  گزارش هایی  اخیراً  جهانی  جامعة  و  افغانستان 
از  خارجی  نیروهای  خروج  از  پس  که  اند  کرده  رد 

افغانستان، وضعیت در این کشور بدتر می شود.
صنایع  کنفرانس  در  تازه گی  به  کرزی  جمهور  رییس 
از سال  که پس  داد  اطمینان  افغان ها  به  کابل  در  ملی 
نخواهد  وخامت  به  کشور  وضعیت  میالدی   2014

گرایید و نباید در زمینه نگران باشند.
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وزارت تجارت:

در تالش به دست آوردن 
عضويتِ سازمان تجارتِ جهاني هستيم

شبکه های تروريستی در...
جز  به  موانع  کوچک ترین  بدون  جاده ها  شده،  حل   
کدام موانع طبیعی به روی ترافیک باز گردیده است. 
او گفت، در اکثر نقاط تهدید کننده پوسته های امنیتی 
این  از  نگرانی  بدون  شهروندان  تا  اند  شده  جابجا 

مسیرها عبور کنند.
جنرال بابه جان می افزاید، گروه های تروریستی تالش 
انفجار ماین های  با ایجاد رعب و وحشت و  می کنند 
کنار جاده یی، برای مردم نگرانی و تشویش خلق کنند. 
ولی این گونه برخوردها نشانة ناتوانی و ضعف دشمن 
است، زیرا وقتی کاری از دست شان در برابر نیروهای 
امنیتی بر نمی آید، با اعمال ناپسند و زبونانة انتحار و 
انفجار متوسل می شوند. او گفت، کارگذاری ماین به 
به همه جا مسلط شده اند،  آن ها  نیست که  این  معنای 

دولت در دورترین نقطه شمال کشور حاکمیت دارد.
فرمانده زون 303 پامیر می افزاید، باوجودی که برخی 
طرف  از  منطقة  هیچ  ولی  است،  ناامن  کشور  نقاط 
طالبان تهدید جدی نمی شود. مخالفان مسلح در نقطة 

خاص تمرکز ندارند که سبب نگرانی مردم شوند.
با  گفت وگو  در  پیشتر  بدخشان،  نماینده گان  برخی 

ابراز  والیت  این  امنیتی  اوضاع  از  ماندگار  روزنامة 
نگرانی کرده و گفته بودند که طالبان به صورت جدی 

در این والیت نفوذ کرده اند.
و  نگرانی ها  مورد  در  پامیر   303 زون  فرمانده  اما 
گفت:  داده  اطمینان  بدخشان  در  امنیتی  چالش های 
ولسوالی های  برخی  در  اخیراً  وصداهایی که  »سر 
است؛  شده  باال  وردوج  ولسوالی  جمله  از  بدخشان 
تبلیغات کسانی ست که در جریان وضعیت امنیتی این 
موزه  نادیده  را  آب  کورکورانه  و  ندارند  قرار  والیت 

می کشند.«
امنیة  بافرمانده  من  گفت،  پامیر   303 زون  فرمانده 
والیت بدخشان در تماس هستم، کدام مشکل جدی 
بعضی  در  که  آن چه  نیست.  آن جا  در  نگران کننده  و 
در  وضعیت  ندارد،  حقیقت  یافته  بازتاب  رسانه ها 
والیت بدخشان خوب است. این والیت مثل گذشته ها 

هنوز از شمار والیات امن کشور محسوب می گردد.
فرمانده زون 303 پامیر می گوید، در این شکی نیست 
که دشمن می خواهد والیت های شمال کشور از جمله 

بدخشان و برخی نقاط مهم دیگر را ناامن بسازند.
وی می گوید، در صورتی که کدام حادثة غیرمترقبه به 
قوع بپیوندد، ما آماده گی کامل داریم تا از مردم مظلوم 

شمال کشور حمایت کنیم. زیرا رسالت و مسوولیت 
نیروهای امنیتی، تامین امنیت و آوردن صلح و ثبات در 
شمال کشور است. او می گوید به فرض این که طالبان 
کدام نقطه یی را تهدید کنند نیروهای امنیتی توان آن را 

دارد تا دشمن را تار و مار نمایند.
به  مسلح  مخالفان  می گوید،  پامیر   303 زون  فرمانده 
صورت منظم در برابر نیروهای امنیتی مقاومت کرده 
گروه های  هستند،  جریان  در  هموطنان  نمی توانند. 
هراس افگن بارها خواستند وضعیت امنیتی را در بعضی 
والیت ها مختل کرده، امنیت را تهدید نمایند؛ اما دیده 
شد که نیروهای امنیتی در اندک زمان، مخالفان را از 

بین برده سرکوب کرد.
 او می افزاید، هرگز به گروه های تروریستی و طالبان 
فرصت نمی دهیم که وضعیت را در شمال مختل کرده 

و آرامش را از مردم بگیرند.
جنرال بابه جان گفت، مسالة امیدوارکننده این است که 
مردم با نیروهای امنیتی همکاری جدی دارند. مردم در 
شمال بیدادگری ها و جنایات گذشتة طالبان را هنوز به  
یاد دارند و به همین دلیل در راستای تأمین امینت با 

نیروهای امنیتی همکار جدی می کنند.
و  تغییر  مورد  در  پامیر   303 زون  فرمانده  هم چنان 

یک  این  می گوید:  والیات  امنیتی  مسووالن  تبدیلی 
اصل امنیتی است. در این روزهای اخیر نظر به هدایت 
رییس جمهوری کشور، مسووالن امنیتی برخی والیات 
تغییر و تبدیل شده اند، این تصمیمی خوب بود، زیرا 
تالش  می کنند،  حاصل  تقرر  تازه  که  فرماندهانی 

می نمایند دست آوردهای چشم گیر داشته باشند.
این جنرال بلندپایه یی امنیتی، نسبت به آیندة افغانستان 

و فرا رسیدن سال 2014 میالدی خوش بین است.
وجود  زمینه  این  در  نگرانی  هیچ گونه  می گوید،  او   
ابراز   2014 سال  به  نسبت  شهروندان  نباید  ندارد، 

نگرانی  کنند. 
او افزود: نیروهای امنیتی در تناسب با سال های گذشته 
از لحاظ تجهیزات نظامی تقویت شده اند؛ اکنون توان 
راه اندازی هرگونه عملیات  نظامی و دفاع مستقالنه را 

در برابر القاعده و طالبان دارند.
امنیتی  نیروهای  می افزاید،  بابه جان  جنرال  هم چنان 
باگذشت هر روز مسلکی  می شوند، اصاًل جای نگرانی 
تشویش   2014 سال  به  نسبت  شهروندان  که  نیست 

داشته باشند.

پس از 2014 به نيروهای...
 ناتو تاثیراتی بر روی القاعده داشتند، تصریح کرد 
القاعده  که گزارش های منتشر شده نشان می دهد 
همچنان در افغانستان حضور دارد و به دنبال راهی 

برای گسترش تشکیالت خود است.
وزیر دفاع امریکا با اعالم اینکه گروه های القاعده 
برای حمالت جدید در افغانستان تالش می کنند، 
به القاعده نسبت به اقدامات دولت جدید امریکا 

برای مبارزه با این گروه هشدار داد.
وی خطاب به القاعده گفت: مبارزه با القاعده در 
جدول کاری رییس جمهوری امریکا طی سال های 

آینده است.
این اظهارات پانه تا در حالی مطرح شد که پیشتر 
تعداد  دارد  تصمیم  که  بود  کرده  اعالم  امریکا 
نیروهای خود را در افغانستان کاهش دهد. تعداد 
نیروهای امریکایی که در حال حاضر در افغانستان 

هستند حدود 66 هزار تن است.
کرده  اعالم  امریکا  رییس  جمهوری  اوباما،  باراک 
بود که طی چند هفته آینده تعداد نیروهایش را در 
افغانستان برای حضور در این کشور تا سال 2014 

تعیین خواهد کرد.

          ناجيه نوری
تجارت  سازمان  عضویت  می خواهد  افغانستان  دولت 
به  میالدی   2014 سال  رسیدن  فرا  از  پیش  را  جهاني 

دست آورد.
مسووالن وزارت تجارت و صنایع کشور، روز گذشته 
گفته اند که اگر دولت افغانستان عضویت این سازمان 
جهانی را به دست آورد، بسیاری از چالش های ترانزیتی 

کنونی حل می شود.
مي گویند  صنایع  و  تجارت  اتاق هاي  مسووالن  اما 
با  که  ندارد  قرار  سطحي  در  ما  تجارت  وضعیت  که 
در  عضویت  بنابراین  باشد؛  برابر  جهاني  استندردهاي 

این سازمان، پیش از وقت و غیرممکن است.
روز  تجارت،  وزارت  تجاري  معین  شینواري  مزمل 
در  سخت  ما  گفت:  خبري  نشست  یک  در  گذشته 
تالش به دست آوردن عضویت سازمان تجارت جهاني 

قبل از فرا رسیدن سال 2014 استیم.
سازمان  عضویت  بتواند  افغانستان  اگر  او،  گفتة  به 
از مشکالت  بسیاری  نماید،  را کسب  تجارت جهاني 
با پاکستان دارد، به  ترانزیتي و از جمله مشکالتی که 

راحتي حل خواهد شد.

ضمن  سازمان،  این  در  عضویت  کسب  افزود،  او 
داد،  افزایش خواهد  را  داخلي  تولیدات صنعتی  اینکه 
سرمایه گذاران داخلي و خارجي را نیز تشویق خواهد 

کرد تا در افغانستان سرمایه گذاري کنند.
شینواري اضافه کرد، اگر یک کشور به وسیلة صادرات 
خود به افغانستان صدمه وارد کند، ما با داشتن عضویت 
را  صادراتي  چنین  جلو  مي توانیم  سازمان،  این  در 

بگیریم.
به باور او، ما در صورتي مي توانیم عضویت این سازمان 
تجارت،  زراعت،  بخش هاي  در  که  کنیم،  کسب  را 

صنعت و صحت قوانینی داشته باشیم. 
وي تاکید کرد، ما روي قوانین کار مي کنیم و در تالش 
بتوانیم عضویت  از سال 2014 میالدی  قبل  استیم که 

سازمان تجارت جهاني را کسب نماییم.
اما خان جان الکوزي معاون اتاق هاي تجارت و صنایع 
تا سال 2014 عضویت  نمي تواند  افغانستان  مي گوید، 

این سازمان را کسب کند.
با  که  ندارد  قرار  سطحي  در  ما  تجارت  او،  گفتة  به 
در  عضویت  بنابراین  باشد،  برابر  جهاني  استندردهاي 

این سازمان پیش از وقت و غیرممکن است.

برای  تنها  تجارت  اقدام وزارت  این  الکوزي،  باور  به 
گرفتن پروژه و پول صورت گرفته است که آن هم در 
مصرف  به  بیهوده  کنفرانس های  و  خارجي  سفرهاي 

مي رسد.
الکوزي همچنان گفت، ضمن اینکه دولت ما ظرفیت 
با  و  ندارند  سواد  نیز  ما  تاجران  اکثریت  ندارد، 
ندارند،  آشنایي  نوع  هیچ  جهاني  تجارت  سیستم هاي 
آماده  هنوز  سازمان،  دراین  عضویت  براي  ما  بنابراین 

نیستیم.
او تاکید کرد، مسالة مهم دیگر اینکه یکي از مولفه های 
همگون  تعرفه هاي  داشتن  سازمان  این  در  عضویت 
است و اگر ایران و پاکستان نیز عضویت این سازمان را 
کسب نمایند، تعرفة ما و پاکستان یکي مي شود و چون 
افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده و بیشترین 
واردات اش از طریق زمین صورت مي گیرد، بنابراین در 

تعرفه هاي کمرگي مشکالتي به وجود خواهد آمد.
افغانستان  که  مي رسد  نظر  به  غیرممکن  او،  عقیدة  به 
بتواند عضویت این سازمان را  تا سال 2014 کسب کند 
بپذیرد،  را  افغانستان  این سازمان عضویت  اگر  و حتا 
این  از  نمي توانیم  ما  و  بود  خواهد  ارزي  اقدام  یک 

توانایي و  این  زیرا  ببریم؛  نفع خود سود  به  عضویت 
امکانات را نداریم.

تجارت  سازمان  در  »عضویت  کرد:  اضافه  الکوزي 
ما  خانه گي  کار  اما  است،  خوب  اقدام  یک  جهاني 
که  کارخانه گي یی  نمي توانیم  ما  است؛  مشکل  بسیار 
باید  انجام دهیم، پس نخست  را  این سازمان مي دهد 
براي  بعد  ببریم،  باال  را  خود  توانایي هاي  و  ظرفیت 

عضویت دراین سازمان تالش کنیم.«
معاون اتاق هاي تجارت تصریح کرد، در قدم نخست 
ما باید از لحاظ تخنیکي، علمي و تجارتي آماده شویم، 
بعد براي عضویت دراین سازمان تالش کنیم، چرا که 
و  است  مهم  بسیار  جهاني  تجارت  سازمان  عضویت 

باید با آماده گي وارد این سازمان شویم.
سازمان تجارتي جهاني یا WTO  که 157 عضو دارد، 
یک نهاد بین المللي است که براي بهبود تجارت آزاد و 
تشویق کشورها در راستاي توقف تعرفه هاي وارداتي 

و سایر موانع کار مي کند.
از  نظارت،  را  بین الملل  تجارت  قواعد  سازمان  این 
منازعات  و  مراقبت  آزاد  تجارت  موافقت نامه هاي 

تجارتي بین دولت ها را حل و فصل مي نماید.

www.mandegardaily.com

نماينده گان مجلس 

نگران آينده هستند
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يک فرمانده گروه طالبان 
در ارزگان كشته شد

وزیر صحت عامه:

مرگ و مير مادران و نوزادان كاهش 
يافته است

می گوید  افغانستان  مرکزی  بانک  پیشین  رییس 
که متهمان اصلی بحران کابل  بانک هنوز هم آزاد 
هستند و از سوی دادگاه ویژة بررسی پروندة این 

بانک، مورد پیگرد قرار نگرفته اند.
شمار  بانک،  این  ویژة  دادگاه  در  که  می گوید  او 
زیادی از افراد بی گناه، متهم شده اند که به گفته او، 
هیچ نقشی در اختالس های به وجود آمده، نداشته 

اند.
عبدالقدیر فطرت در یک اعالمیه یی که به رسانه ها 
کرده  متهم  را  کرزی  رییس جمهور  فرستاده، 
از  و  دارد  دست  بانک،  کابل  بحران  در  که  است 
پاسخگویی در برابر اتهامات برخود و شماری از 

اعضای خانواده اش، خود داری می کند.
کابل بانک، اولین بانک خصوصی در کشور است 
تاجران  از  و شماری  فرنود  از سوی شیرخان  که 

کشور، تاسیس شد.
مبالغ  بانک،  کابل  اصلی  شرکای  پیش  سال  دو 
هنگفتی از پول این بانک را در دوبی سرمایه گذاری 
مالی جهانی، قیمت  کردند و زمانی که مشکالت 
نیز در  نگرانی هایی  پایین آورد  را  زمین در دوبی 

افغانستان به وجود آمد.
از  شماری  که  شد  مشخص  بررسی ها  از  پس 
سهامداران این بانک، به شمول برادران آقای کرزی 

اما  پرونده هستند؛  این  متهمان اصلی  و معاونش، 
محمود کرزی و حصین فهیم، بارها اتهامات وارده 

برخود را رد  کرده اند.
کرزی  برادران  که  می گوید  فطرت  عبدالقدیر  اما 
)محمود کرزی( و مارشال فهیم )َحسین فهیم( و 
های  پول  از  زیادی  مقدار  زورمندان،  از  شماری 
غارت  تزویر،  و  جعل  با  را  بانک  کابل  در  مردم 

نموده اند.
  رييس جمهوری فراتر از قانون؟

دادستانی  از سوی  که  مرکزی  بانک  پیشن  رییس 
کل متهم به همکاری با سهامداران کابل بانک شده، 
ما  افغانستان،  »در   اعالمیه یی، گفته است:  با نشر 
رییس جمهوری باال تر از قانون داریم که در برابر 
هیچ یک از جرایم متعدد مالی که خود و اعضای 
پاسخگویی  به  حاضر  است،  مظنون  او  خانواده 

نمی شود.«
فطرت همچنان گفته است که رییس جمهور کرزی 
در افغانستان ما فوق همه مقررات، غیرمسوول و 
واجب االحترام است و دستگاه قضایی کشور به 

شدت از او دستور می گیرد.
    محکمه ویژة بحران کابل بانک یک سال پیش، 
افغانستان و  از جانب رییس پیشین بانک مرکزی 
پیشنهاد شد و هدف آن،  بین المللی پول  صندوق 

محاکمة شفاف و عادالنه تمامی متهمین در قضیه 
کابل بانک خوانده شده است.

این محکمه  اما عبدالقدیر فطرت می گوید که در 
باید استقالل کامل وجود داشته، جریانات آن علنی 

و با حضور  افرادی دارای شهرت نیک باشد.
فطرت از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
و شماری از مراجع بین المللی خواسته است که بر 

روند محاکمات این دادگاه نظارت کنند.
افغانستان گفته است:  بانک مرکزی  پیشین  رییس 
»رییس جمهور کرزی همانند اجراآت دیگر خود 
قضات و اشخاص را مطابق به سلیقه خود انتخاب 
کرده و متهمین اصلی را از صالحیت خود، معاف 

کرده است.«
  رهايی مجرمين از سوی دادستانی کل

بانک  بررسی های  اثر  بر  فطرت،  آقای  گفته  به 
از  افغانستان  انکشافی  بانک  افغانستان،  مرکزی 
سوی شماری از شهروندان روسی و ازبکستانی که 
عضو مافیا بودند، قصد فریب و جعل را داشت که 

به دادستانی کل معرفی شد.
بدون  را  افراد  این  کل  دادستانی  که  می گوید  او 

اینکه محاکمه کند، رها کرد.
را  لودین  اهلل  عزیز  و  الکو  آقای  مشخصا  فطرت 
متهم کرده است که در امر رهایی این دو شهروند 

خارجی، تبانی کرده اند.
می گوید  افغانستان  مرکزی  بانک  پیشین  رییس 
دادگاه  رییس  به  رسمی  شکایت  )فطرت(  او  که 
عالی و رییس جمهور کرزی فرستاده تا از مجرمین 
بانک انکشافی افغانستان تحقیق صورت بیگرد، اما 

تاکنون این کار عملی نشده است.
تمامی  برای  نامه یی  او،  که  است  گفته  فطرت 
بانک های خارجی برای منجمد کردن سرمایه های 
متهمان و مظنونان قضیه کابلبانک فرستاد که آقای 
ارگ،  در  رسمی  مهمانی  دعوت  یک  در  کرزی، 
این موضوع را برای رفقای کابل بانک خود افشاء 

کرد.
فطرت خطرات جانی خود را عامل اصلی استعفای 

خود خوانده است.

افغانستان  تالش های حکومت  متخصصان  از  شماری 
برای کاهش مرگ و کودکان را ناکافی دانسته و گفته 

که فساد از موثریت این تالش ها کاسته است.
سوی  از  که  روزه یی  دو  کنفرانس  کننده گان  شرکت 
آغاخان  دانشگاه  و  کودکان  برای  فرانسه  انسیتوی 
بخشیدن  شدت  بر  شده،  برگزار  کابل  در  کراچی، 
تاکید  زمینه  این  در  افغانستان  دولت  تالش های 

کرده اند.
و  داخلی  بیماری های  که  می گویند  متخصصان  این 
از عوامل  نوزادی  قلبی و عفونت های دوران  به ویژه 
عمده مرگ و میر کودکان و نوزان در افغانستان شمرده 

می شود.
این کنفرانس گفت:  از شرکت کنندگان  صابره کمال، 
و  کل  در  افغانستان  در  اطفال  صحت  »وضعیت 

مخصوصًا در مناطق روستایی رضایت بخش نیست.«
وقتی که  است.  اداری  فساد  مشکل  »اولین  افزود:  او 
وسایل  می شود،  خریده  بیمارستان ها  برای  وسایل 
درست خریده نمی شود یا قراردادهایی که در این مورد 
بسته می شود، به درستی عملی نمی شود. دومین مشکل 

نبود کارمندان مناسب است.«
دستاورد  که  می گویند  صحت  وزارت  مقام های  اما 
میر  و  مرگ  کاهش  زمینه  در  اخیر  ده سال  در  دولت 

کودکان و نوزادان قابل توجه است.
از هر صدهزار  در حال حاضر  آمار رسمی،  براساس 
نوزاد 97 تن پیش از رسیدن به پنج ساله گی می میرند، 
 250 از  بیش  به  آمار  این  پیش  سال  ده  که  حالی  در 

کودک می رسید.
ثریا دلیل، وزیر صحت عامه، در این کنفرانس گفت که 
توسعه خدمات بهداشتی، افزایش شمار مراکز درمانی، 
دسترسی کودکان به واکسن های مختلف، از مهم ترین 

عوامل کاهش مرگ و میر کودکان است.
خانم دلیل افزود که با وجود موفقیت هایی که در زمینه 
عرضه خدمات بهداشتی برای کودکان به دست آمده، 
هنوز هم بیماری های زیادی است که زنده گی کودکان 

را در افغانستان تهدید می کند.
دیگر  مانند  کودکان  مرگ  »دالیل  گفت:  دلیل  خانم 
مانند  بیماری هایی  یافته،  توسعه  کمتر  کشورهای 
به شمول  نوزادی  بیماری های دوره  اسهال،  سینه بغل، 

تولد پیش از وقت، سرخکان و مالریا است.«
وزیر صحت عامه افزود: »مهمتر از همه، سوء تغذیه به 
عنوان زمینه ساز و عامل تشدیدکننده ابتال به بیماری ها 

و مرگ و میر کودکان اثرگذار است.«
متخصصان شرکت کننده این کنفرانس کمبود پزشکان 
متخصص بیماری های کودکان و نبود دارو در مناطق 

روستایی و دوردست در افغانستان را هم از عوامل مهم 
افزایش مرگ و میر کودکان عنوان کردند.

به گفته آن ها، سطح پایین آگاهی خانواده ها از مسایل 
بهداشتی و به ویژه واکسن ها در این مناطق هم در این 

مورد موثر است.
این دومین کنفرانس بین المللی در باره صحت کودکان 
است که با شرکت بیش از سیصد متخصص داخلی و 

خارجی در افغانستان برگزار شده است.
این متخصصان از کشورهای پاکستان، فرانسه، اسپانیا، 

آلمان و افغانستان هستند.
از  متخصص   250 شرکت  با  قبلی  مشابه  کنفرانس 
افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، امریکا، کانادا، فرانسه، 
سال  فبروری  در  سویس  و  آلمان  اسپانیا،  انگلستان، 

گذشته برگزار شد.

رییس پیشین بانک مرکزی:

کرزی در بحران کابل بانک دست دارد
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خاموشي هاي...
این   آن است که موضوع پرچوی های برق کابل و چندی وچونی 

پروسه را جدی بگیرند و خواهان رفع این مشکل گردند.
زیرا برآورد نهادهای فعال در زمینة حقوق بشر، آن است که بخش 
زیادی از مردم در افغانستان با امکانات بسیار ابتدایی زنده گی می کنند 
بزرگ  فاجعه های  ایجاد  باعث  زمستان،  خطرناک  فصل   معموالً  و 
شده  بی جا  خانوادة  صدها  کابل  در  اکنون  همین  می شود.  انسانی 

وجود دارند که از ابتدایی ترین وسیلة گرمایش برخوردار نیستند. 
در حالی که با گذشت هر روز نرخ مواد سوخت در افغانستان رو به 
افزایش است و حکومت هم هیچ برنامة پیش گیرانه یی روی دست 
ندارد، باید در انتظار یک فاجعه و بی نظمِی بزرگ  باشیم و این که چه 

کسی مسوول آن است، از همین اکنون روشن مي باشد. 

وزارت داخله افغانستان گفته که در پی عملیات مشترک پولیس و 
نیروهای بین المللی، یک فرمانده گروه طالبان در ارزگان کشته شده 

است.
این وزارت با صدور اطالعیه یی گفته که این فرمانده مال نصراهلل نام 
داشته به همراه سه تن از افراد تحت امر خود بامداد روز شنبه، 11 

قوس در ولسوالی "شهید اساس" این والیت کشته شد.
نیروهای  با همکاری  این عملیات که  آمده که در  اطالعیه  این  در 
طالبان  گروه  دیگر  محلی  فرمانده  دو  شد،  اجرا  بین المللی  ایتالف 

بازداشت شدند.
وزارت داخله افزوده که این فرماندهان طالبان در بیشتر ناامنی های 

ولسوالی شهید اساس نقش کلیدی داشته اند.
در اطالعیه وزارت داخله همچنین آمده که شش تن دیگر از افراد 
وابسته به گروه طالبان شامگاه روز جمعه، 10 قوس نیز در همین 

منطقه کشته شده بودند.
گروه طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.

والیت ارزگان یکی از والیت های ناامن در جنوب افغانستان است.
و  نفوذ  والیت  این  روستایی  مناطق  از  شماری  در  طالبان  گروه 

حضور دارند.

امريکا از افغانستان خروج...
 گفت، نقش اسالم آباد کمک به دولت افغانستان برای دستیابی به یک 
مرحله گذار مسئوالنه و خروج امریکایی ها از این کشور از طریق روند 

توافق و سازش است.
وزیر امور خارجه پاکستان افزود، واشنگتن و اسالم آباد در حال ایجاد 
استراتژی مشترک با اهدافی چون ایجاد امنیت و ثبات در افغانستان و 

مبارزه و امحای تروریسم هستند.
به  افغانستان  عالی صلح  شورای  با  پاکستانی  مقام های  دیدار  از  پس 
ریاست صالح الدین ربانی، روابط میان دو کشور به شدت تغییر کرده 

است.
خارجة  وزیر  رسول،  زلمی  با  مذاکراتش  جریان  در  کهر  ربانی  حنا 
پایان  در  را  کنفرانسی  تا  کردند  توافق  طرف  دو  که  گفت  افغانستان 
برای  افغانستانی  و  پاکستانی  علمای  حضور  با   2013 سال  جنوری 

آزادی زندانیان و حرکت به سوی مذاکرات با طالبان برگزار کنند.
وزیر امور خارجه پاکستان همچنین اعالم کرد که دو طرف خواهان 
و  زور  به  قدرت خود  اثبات  برای  که  عناصری  تمام  که  هستند  این 
برای  را  سیاسی  حل های  راه  پس  این  از  می شوند  متوسل  خشونت 
جایگاهی  هیچ  اسالم  در  که  چرا  بگیرند  پیش  اهدافشان  به  دستیابی 

برای حمالت انتحاری و خشونت وجود ندارد.
وی افزود: اسالم آباد نفوذ خوب و گسترده یی در افغانستان دارد و روابط 
میان مردم دو کشور تاکنون دچار خدشه نشده است. ما به یک مسیر 
تجاری ترانزیت میان دو کشور، ارتقا و پیشرفت روابط و همکاری های 
اقتصادی، ارتباطات نظامی و آژانس های اطالعاتی نیاز داریم. بنابراین، 
پاکستان  نخست وزیری  و  رئیس جمهوری  سوی  از  اجرایی  اقدامات 
می تواند از این سیاست ها حمایت کند. عالوه بر این، ارتش نیز تضمین 

کننده امنیت مرزهای میان دو کشور خواهد بود.
مذاکراتی  امریکا  و  پاکستان  که  کرد  اعالم  همچنین  کهر  ربانی  حنا 
و  داده اند  انجام  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  درخصوص  را 
امیدوارند که این مذاکرات به نتایجی برسد: »ما همواره بر این موضع 
استوار هستیم که حمالت هواپیماهای بدون سرنشین غیرقانونی هستند. 
پاکستان همواره به دنبال روابط با امریکا بر اساس اولویت هایی چون 

استقالل و منافع مشترک بوده است.



           منوچهر
در  چنان  امور  متولیان  گاهی 
غرق  روزمره  سیاسِی  امور 
و  رفاهی  امور  که  می شوند 
فراموش  را  عامه  خدمات 
که  چیزهایي  همان  می کنند؛ 
دارند  نیاز  سخت  آن  به  مردم 
هیاهوهای  تمام  واقع،  در  و 
سیاسی نیز باید به هدِف تأمیِن 
چنان که  گیرند.  صورت  آن ها 
سایر  در  معمول،  طور  به 
سیاست مردان  جهان،  نقاط 
عامه  خدمات  بهینة  ارایة  با 
را  آن ها  رای  شهروندان،  براي 
مقام  و  کرسی  به  و  می قاپند 

می رسند.
اما در افغانستان، قضیه کاماًل دیگرگون است. دولت 
آراي مردم را می گیرد، ولي هیچ فکر و برنامه یی برای 
تأمین خدمات عامه ندارد. کوچک ترین نمونه هم، عدمِ 
تأمین برق سراسرِی شهر کابل است. کابل به عنوان 
پایتخت کشور، در این روزها شاهد پرچوی های گاه 
کرده  بلند  را  مردم  فریاد  و  فغان  که  ناگاهی ست  و 

است. 
تا چندی قبل که مدیریت تأمین برق به دست دولت 
بود، تا حدی مردم از این نیاز اجتماعی راضی بودند؛ 
اما از زمانی که مسوولیِت تامین برق به شرکت های 
به  نیز  عدیده یی  مشکالت  شد،  واگذار  خصوصی 

وجود آمد.
پس  که  دارند  شکایت  کابل  شهروندان  از  بسیاری 
باال  چندبرابر  برق  هزینة  میترها،  شدن  دیجیتالی  از 

رفته است. شماری ادعا دارند که بسیاری از مأموران 
میترخوان، هنگام خواندن ارقام دقِت الزم را ندارند و 
این باعث شده که اضافه ستانی هایی از مردم صورت 
بگیرد. به عنوان مثال: خانواده یی که قبل بر آن، ماهانه 
2000 افغانی پول صرفیة برق را تحویل بانک می کرد، 
ناگهان با رقم ده هزار افغانیگی برخورد کرده است که 

هیچ دلیل منطقی یی برای آن وجود ندارد.
اما مهم تر از همه، مشکِل پرچوی های وقت وناوقتی ست 
که این روزها در جریان برق کابل به وجود آمده است. 
اگر از این موضوع بگذریم که در قرن بیست ویکم و 
مملکت،  پایتخت یک  و  میلیونی  در یک شهر شش 
عهدة  از  کشور  آن  دولت  که  است  شرم آور  چه قدر 
تامین برق برآمده نمی تواند؛ دست کم باید این موضوع 

را بشکافیم که چرا چنین شده است.
مسووالن ادعا دارند که رسیدن فصل سرما باعث شده 

تا مقدار مصرف برق باال برود و از آن جایی که برق 
تواِن  آنان  است، دستگاه های  وارداتی  برق  کابل یک 
بنابراین،  و  ندارد  را  موجود  ظرفیت  از  باالتر  توزیع 
را  پرچوی هایی  به ناچار  آن،  منظم  توزیع  به خاطر 

اعمال مي کنند.
اما به نظر می رسد که این دالیل قانع کننده نیستند. زیرا 
عامه  خدمات  تأمین  مسوول  حکومت  قانون،  بر  بنا 
است و باید از هر طریقی شده، این مشکل را برطرف 
کند. در حال حاضر، نه تنها که قیمت مواد سوختي 
به دلیل فرا رسیدن فصل زمستان بلند رفته، بل اوضاع 
شهروندان  زنده گی  وجوه  همه  بر  چنان که  سیاسی 
نیز  تاثیرگذار بوده، بر قیمت مواد سوخت  افغانستان 
اثر گذاشته و آن را بسیار گران کرده است. از سوی 
این  به  که  ماست  مردمِ  دامن گیر  فقر شدیدي  دیگر، 
زودی ها برطرف شدنی نیست. بنابراین، مردم چه باید 

کنند؟
ظاهراً  دلیل  با  که حکومت  است  آن  نخست  ضعف 
عامه ترین  حتا  باشد،  بازار  اقتصاد  همانا  که  قانونی 
نیز  برق  تأمین  که  است  کرده  خصوصی  را  مسایل 
مرکِب  که  است  این  بر  قرار  اگر  می باشد.  آن  شامل 
اقتصاد بازار بر گردة مردم سوار شود و هر ظلمي را 
قانونی جلوه دهد، پس حکومت آن را واضح بسازد تا 
مردم هم تکلیف شان را بدانند. و اگر این گونه نیست، 

پس چرا این همه بي عدالتي و بي تفاوتي؟
نظر  به  منطقی  امور  متولیان  دالیل  که  است  درست 
می رسند؛ اما دست کم توقع آن است که حکومت در 
چنین مسایلی دخالت و نظارِت مستقیم داشته باشد و 
شرایط توزیع عادالنة برق را برای مردم فراهم آورد. 
اعمال  را  خودشان  منافع  شرکت های خصوصی  اگر 
می کنند، پس منافع مردم چه می شود؟ و حکومت به 
میانه  این  در  را  نقشی  چه  مردم،  مدافع  نهاد  عنوان 

بازی می کند؟
مجلس  زودی  به  است  قرار  که  یادآوری ست  قابل 
نماینده گان کشور، اسماعیل خان وزیر انرژی و آب را 
به جلسة استیضاح فرا بخوانند. بی تردید که توقع از 
نماینده گان محترم کشور...       ادامه صفحه 7
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پاکستان:

طالبانِ بيشتری را آزاد می کنيم
پاکستان موافقت کرده است طالبان بیشتری را از زندان آزاد 
کند تا در روند صلح بین حکومت افغانستان و شورشیان 
سهولت ایجاد شود. پاکستان این نکته را در بیانیة مشترک 

با وزیر خارجة افغانستان اعالم کرد.
خارجه  وزیر  رسول،  زلمی  دیدار  از  پس  مشترک  بیانیه 
روز  کهر  ربانی  حنا  اش  پاکستانی  همتای  با  افغانستان 
جمعه، در اسالم آباد منتشر گردید. شمار زندانیانی که قرار 
که مال  نمی رود  اما گمان  نیست  رها شوند، روشن  است 
 2010 سال  در  که  طالبان  رهبری  معاون  برادر،  عبدالغنی 

دستگیر شد، در میان آن ها باشد.
این در حالی است که پیش تر یک مقام ارشد پاکستان به 
خبرگزاری فرانسه گفته است که »هیچ تصمیمی« مبنی بر 

آزادی مال برادر گرفته نشده است.
در بیانیه مشترک مقامات هر دو کشور افغانستان و پاکستان 
»زندانیان  تا  اند  کرده  موافقت  جانب  دو  هر  که  اند  گفته 
بیشتری آزاد شوند، ارتباطات را سهولت ببخشند و به طالبان 

اصرار ورزند تا روابط خود را با القاعده قطع کنند«.
ماه  یک  در  که  بود  افغانستان  بلندرتبه  هیئت  دومین  این 

گذشته به منظور رهایی زندانیان طالبان، از پاکستان دیدن 
کرد. دو هفته پیش، رییس شورای عالی صلح افغانستان با 
مقامات پاکستان گفت وگو کرد که در نتیجه آن 9 زندانی 

طالبان رها شدند.
مقامات افغانستان بر این باورند که رهبران ارشد طالبان که 
در پاکستان بندی هستند، می توانند به آوردن شورشیان به 

میز مذاکره کمک کنند.
وزیر خارجه افغانستان پس از مذاکره با همتای پاکستانی اش 
گفت: »ما امیدواریم که انجام دیگر اقدامات مشخص را در 
پیش  به  صلح  روند  تا  دهیم  ادامه  زمانی  چارچوب  یک 
برود... طوری که تمام آنانی که می توانند در پیشبرد روند 

صلح کمک کنند، رها شوند«.
این در حالی است که یک مقام افغانستان نیز گفته است 
که رسول خواستار رهایی زندانیان بیشتری به شمول مال 

بردار خواهد شد.
استقبال  زندانیانش  آزادی  از  طالبان  در همین حال، گروه 
با کابل را رد نموده است.  اما مذاکره مستقیم  کرده است 
امریکا  نشانده  دست  را  کرزی  حامد  حکومت  گروه  این 

می خواند.
گفت وگوهای اولیه شورشیان طالبان با ایاالت متحده 
با  مارچ سال روان هنگامی در دوحه  ماه  امریکا در 
شکست روبرو شد که با رهایی پنج تن از اعضای این 

گروه از زندان گوانتانامو موافقت صورت نگرفت.
وزیران  مشترک  بیانیه  در  که  است  یادآوری  قابل 
خارجه افغانستان و پاکستان گفته شده است که هر 
راکتی  حمالت  و  مرزی  مسائل  پیرامون  طرف  دو 
تا  نمودند  توافق  و  کردند  گفتگو  پاکستان  خاک  از 
یک میکانیزم نهادینه شده برای بررسی مسئله ایجاد 
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امریکا:
 3400 سرباز تازه نفس در 
افغانستان مستقر می کنيم

طی ماه های آینده بیش از 3400 سرباز از لشکر صدویکم 
در  امریکا  کنتاتی  ایالت  بل  کمپ  فورت  منطقه  هوابرد 

افغانستان مستقر می شوند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، وزارت دفاع امریکا 
اعالم کرد، حدود 2800 سرباز از تیپ چهارم و حدود 620 
سرباز از یگان های لشکری این کشور طی زمستان و بهار 

به افغانستان اعزام می شوند.
فورت کمپ بل مقر لشکر صدویکم هوابرد در مرز ایالت 

کنتاتی و تنسی واقع شده است.
حدود  حاضر  حال  در  کرد  اعالم  چانگ  جوآنیتا  سرگرد 
شش هزار سرباز از لشکر صدویکم هوابرد در افغانستان 

مستقر هستند.
سرگرد جنرال جیمز مک کانویل، فرمانده لشکر صدویکم 
هوابرد نیز گفت، سربازانی از یگان های اول، دوم و سوم و 
همچنین از یگان  هوابرد نظامی و یگان محافظ در افغانستان 

در حال خدمت هستند.
وی همچنین افزود: این اقدام سومین استقرار یگان چهارم 
در افغانستان و سومین استقرار لشکر صدویکم هوابرد در 
استقرار  اصلی  محل  بگرام  پایگاه  است.  »بگرام«  والیت 
نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان 

است.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ريفورم سياسی و 

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

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