
د  نه  زندانونو  پاکستانیو  له  چارواکیو  شورا  عالي  د  سولې  د 
یې  ویلي  د خوشې کېدو هر کلی کړی؛ خو  مشرانو  طالب 
د  بېرته  دې  هغوی  چې  لري  نه  شتون  تضمین   هېڅ  دي 

جګړو لیکو ته نه ځي.
همدارنګه د دې شورا چارواکي وایي، په کار ده لومړی هغه 

طالبان خوشې شي چې د سولې خبرو ته لېوالتیا لري.
د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطا اهلل لودین ماندګار 
له  پاکستان  د  دوی  چې  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې 

لوري د طالب مشرانو د خوشې کېدو هر کلی کوي.
هغه وویل، په کار ده چې د دې طالب مشرانو لپاره د سولې 
د عالي شورا په مرسته یو مشخص ادرس پیدا او د سولې په 
اثر رسوخ نه په  او د دوی د هغه  اترو کې شامل شي  خبرو 
ګټنې چې د طالبانو په منځ کې یې لري، د سولې په خبرو 

کې استفاده وشي او دا یوه وسیله شي.

له  کړه،  زیاته  نوموړی 
چې  غواړي  پاکستانه 
په  مشرانو  طالب  د 
دې  کې  کېدو  خوشې 
شورا  عالي  سولې  د 
کړي،  کې  جریان  په 
څو د افغان کشالې په 
حل کې ترېنه اغېزمنه 

ګټه پورته شي.
شورا  عالي  د  سولې  د 
مال  وویل،  مرستیال 
په  ترابي  نورالدین 

طالبانو کې، مهم، له پراخ نفوذ نه برخمن او اغېزمن شخص 
دی او دوی هیله من دي چې د...                  ادامه صفحه 7
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این که چه قدر زمان داری، مهم نیست؛ چه گونه می گذرانی مهم است.
لینکلن
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نخبه گان و 
مرحـلة گـذار 

در افغانستان

رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح، با توجه به این 
موضوع که همه به بی فایده بودن جنگ پی برده اند، 

نسبت به توافق با طالبان نسبتا خوش بین است.
معصوم  محمد  رویترز،  خبرگزای  گزارش  به 
امیدوار  کابل  دولت  که  گفت   ادامه  در  استانکزی 
است بتواند طالبان را به یک جنبش سیاسی تغییر 

شکل دهد.
وی پیش بینی کرد چنانچه طالبان مذاکرات رسمی 
را آغاز کند، شبکۀ خطرناک حقانی نیز به جریان 

صلح بپیوندد. 
به  افغانستان  که دولت  آن است  از  شرایط حاکی 
اقدام خود در جهت...               ادامه صفحه 6

از شروع ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان، سال 2012 
نخستین سالی بود که هیچ سرباز آلمانی جانش را در جنگ 
افغانستان از دست نداد. ارتش و مقام های وزارت دفاع آلمان 

می گویند که افغانستان به سوی مسیر متفاوتی پیش می رود. 
از شروع ماموریت افغانستان در سال 2001 میالدی به این سو، 
52 سرباز آلمانی کشته شده اند که از این جمله، 34 تن آن ها 
اما در سال 2012  در حمله و هجوم شورشیان جان داده اند. 
نیروهای آلمانی تلفاتی نداشتند. برای آخرین بار در جون2011 

بود که یک سرباز آلمانی در افغانستان کشته شد.
المللی  بین  نیروهای  فرمانده  و  آلمانی  جنرال  فایفر،  اریش 
که  است  گفته  افغانستان  در شمال  )آیساف(  امنیت  به  کمک 
وضعیت امنیتی در ساحه ماموریت آلمانی ها در 18 ماه گذشته 
به صورت آشکاری بهبود یافته...                ادامه صفحه 6

رییس مبارزه با حوادث والیت بدخشان می گوید که 
هم اکنون راه های ارتباطی دوازده ولسوالی این والیت 
مسدود است و اگر به این مناطق مواد غذایی و البسه 

نرسد، احتمال وقوع فاجعۀ انسانی وجود دارد.
در  طبیعی  حوادث  و  برف کوچ  همه ساله  او،  گفتۀ  به 
نبود  دلیل  به  اما  می گیرد،  را  ده هاتن  جان  بدخشان 
تلیفون و وسایل ارتباطی، این حوادث از دید مردم و 

رسانه ها پنهان می ماند.
دنبال  به  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
بدخشان،  منطقۀ  دو  در  برف کوچ  و  آتش سوزی 
محلی،  متنفذان  و  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
مقام های بدخشان و حکومت مرکزی را به بی توجهی 

به زخمی های این رویداد متهم کرده اند.
راغ  کوهستان  ولسوالی  در  برف کوچ  پیش،  روز  دو 

را  دیگر  تن  گرفته و شش  را  تن  بدخشان، جان سه 
زخمی ساخته است.

دوازده روز پیش از این، در نتیجۀ آتش سوزیی در این 
والیت، 13 تن به شدت زخم برداشته اند.

مدرسه،  یک  در  گاز  بالون  انفجار  اثر  بر  آتش سوزی 
در روستاي یاسیچ ولسوالي یاواِن راغ، صورت گرفته 
این  از  پیش،  روز  دو  بدخشان  مقام های  اما  است؛ 

رویداد آگاه شده اند. 
در  بدخشان  والی  سخنگوي  راسخ،  عبدالمعروف 
مورد این آتش سوزی به روزنامۀ ماندگار گفت: »این 
آتش سوزي دو روز پیش رخ داده و شخص والي بعد 
مرکز  از  را  هلي کوپتر  دو  دفاع،  وزارت  با  تماس  از 

خواسته  تا زخمي هاي این رویداد را انتقال بدهند«.
علماي  شوراي  رییس  الرحمان،  حفیظ   موالنا  اما 

این  گفت،  ماندگار  روزنامۀ  به  دوشنبه  روز  بدخشان 
آتش سوزي دست کم ده روز پیش رخ داده است؛ اما 
با وجود تماس هاي پی هم، نتوانسته اند مقامات محلی 
انتفال زخمي ها را به مرکز  را وادارند تا زودتر زمینۀ 
والیت، فراهم سازند....                  ادامه صفحه 7

ستانکزی:

امیدواریم طالبان را 
به یک جنبش سیاسی 

تبدیل کنیم

افغانستان به مسیر 
متفاوتی به پیش می رود

رییس مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان:

احتمال فاجعة انسانی در بدخشان وجود دارد

د سولې عالي شورا:

خوشې شوي طالبان باید د جګړو لیکو ته 
الړ نه شي
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نپردازند؟
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هیچ کس به تنهایی قادر به گرفتِن قدرت و ادارة آن نیست و هیچ کس مرجع 
اعتماد همه نمي باشد؛ پس آن چه که با عبارات مختلف بیان مي شود، در واقع 
ایجاد تفاهم میان نخبه گان و نیروهای مطرح ملی در کشور است تا بتوانند 

کشور را به طور جمعی از این مهلکه نجات بخشند.
ما در افغانستان، نسبت به یک رییس جمهور انتخابی حتا با داشتن مهارت و 
شایسته گی در امور ـ که خود در جایش یک اصل مهم می باشد- در اوضاع 

جاري بیشتر به یک توافق جمعی در محور یک تفکر ملی ـ که بتواند باورهای 
ازهم پاشیده و پریشان و در حال فراِر ملت افغانستان را جمع نماید ـ ضرورت 
داریم تا بتواند اعتماد ملی را احیا نماید. و این امر بدون تفاهم میان نخبه گان 

و تصامیم جمعی، تحقق نمي پذیرد



سال  یک  طول  در  ارتش  سرباز  یک هزار 
درگیری با مخالفان مسلح، جان های خود را 
رسمی  شکل  به  خبر  این  داده اند.  دست  از 
شد.  منتشر  کشور  دفاع  وزارت  سوی  از 
کشته  نیست.  کوچکی  رقم  سرباز  یک هزار 
موج  افزایش  نشانۀ  سرباز  یک هزار  شدِن 
خشونت ها در سال 2012 در کشور می تواند 
تلقی شود. وزارت دفاع این رقم را بی سابقه 
خوانده است و به باور بسیاری از کارشناسان 
تکان دهنده  می تواند  رقم  این  نیز  نظامی 
باشد. در پهلوی آن، قربانیان پولیس و دیگر 
نهادهای امنیتی را هم نباید فراموش کرد. بر 
روزانه  کرزی،  رییس جمهور  سخنان  اساس 
و حمالت  درگیری ها  در  پولیس  سرباز   20
وقتی  را  رقم  این  می شوند.  شورشیان کشته 
به آن چه که وزارت دفاع کشور منتشر کرده 
است ادغام کنید، آن گاه فاجعۀ بزرگ کشور 

در برابرمان رقم می خورد. 
امنیت در کشور  در طول بیش از یک دهه، 
انتظار  سیر نزولی داشته است؛ در حالی که 
آن می رفت که با گذشت هر روز توان مندی 
و قدرت نیروهای امنیتی کشور افزایش پیدا 
کند و حلقه بر نیروهای شورشی و جنگ طلب 
که  است  این  مثل  حاال  ولی  شود.  تنگ تر 
شورشیان اند  این  و  افتاده  اتفاق  آن  خالِف 
برخوردار  بیشتری  مانوردهِی  قدرت  از  که 
شده اند. این وضعیت به گونۀ تصادفی ایجاد 
مشخص  متغیرهای  و  عوامل  با  بل  نشده، 
دولت  گذشته،  دهۀ  یک  ظرف  دارد.  پیوند 
افغانستان فرصت کافی در اختیار داشت که 
امنیت  تأمین  برای  فراگیر  و  جامع  طرحی 
پی ریزی کند؛ ولی آن گونه که به نظر می رسد، 
نه تنها دولت طرحی معقول و همه جانبه برای 
دفاع از امنیت شهروندان ندارد، بل هرروز با 

چالش های تازه مواجه می شود. 
اشکاالت  امر  آغازِ  از  ارتش،  ساختن  طرح 
جامعۀ  و  دولت  داشت.  همراه  به  فراوانی 
و  مالی  حامی  اصلی ترین  عنوان  به  جهانی 
از شرایط کشور  آن، درک مشخصی  نظامی 
و  طرح  روز  هر  دلیل،  همین  به  و  نداشتند 
حاال  گرفتند.  دست  روی  را  تازه یی  برنامۀ 
کاستی ها  این  می توان  دهه  یک  گذشت  با 
با  رابطه  در  روشنی  به  و  کرد  تشخیص  را 

طرح های امنیتی به قضاوت نشست. 
که  بودند  باور  این  به  نظامی  آگاهان  برخی 
افغانستان اصاًل نیاز به ایجاد ارتش ندارد. این 
موضوع جای بحث و بررسی دارد؛ ولی این 
عده با توجه به شرایط افغانستان، مکانیسمی 
شرایط  با  بتواند  که  می کردند  پیشنهاد  را 
خاص کشور هم خوانی داشته باشد. بر اساس 
این طرح، دولت افغانستان باید به جای ایجاد 
ارتش، به ساختن پولیسی قدرت مند که بتواند 
کند،  پاسداری  روستاها  و  شهرها  امنیت  از 
به  نظامی  آگاهان  از  عده  این  می کرد.  اکتفا 
این باور هستند که افغانستان با ایجاد ارتش 

و  بل ضعیف تر  نمی شود،  تنها قدرت مند  نه 
آسیب پذیرتر مي گردد. به این دلیل که ایجاد 
نیست.  اجرا  قابل  پایین  هزینه های  با  ارتش 
ارتش پول می خواهد و این چیزی است که 
افغانستان در حال حاضر امکان تأمین آن را 
نظامی  تجهیزات  و  سالح  به  ارتش  ندارد. 
با  دارد که حداقل هم سطح  نیاز  اکماالتی  و 
تجهیزات  چنین  باشد.  همسایه  کشورهای 
و امکاناتی نیز به هزینه های کالن نیاز دارد. 
افغانستان چه قدر باید پول و امکانات داشته 
باشد که ارتشی همانند ارتش ایران یا پاکستان 
دولت مردان  حتا  پرسش  این  به  بسازد؟ 

کشورهم پاسخ داده نمی توانند. 
ارتش از هزینه برترین بخش های یک دولت 
می تواند به شمار رود. شاید به میلیاردها دالر 
نیاز است تا افغانستان بتواند به نیازهای اولیۀ 
با  و  کوچک  ارتش  یک  ساختن  برای  خود 
امکانات ناچیز دست پیدا کند. چنین کمکی 
که  نیست  و  نبود  حاضر  جهانی  جامعۀ  را 

بپردازد. 
نگرانی های  جهانی  جامعۀ  دیگر،  جانب  از 
تجهیزات  موجودیت  به  نسبت  هم  دیگری 
مدرن برای ارتش افغانستان دارد. کشورهای 
اطمینان  این  به  هنوز  افغانستان  کمک دهندة 
و  سالح  موجودیت  که  نیافته اند  دست 
خودشان  علیه  روزی  نظامی  ثقیل  امکانات 
تجربۀ  نشود.  استفاده  افغانستان  دولت  یا  و 
دارد  قرار  ما  برابر  در  هنوز  شوروی  اتحاد 
که با رفتِن خود تمام امکانات نظامی را در 
افغانستان باقی گذاشت. این امکانات نظامی 
از  دفاع  و  مردم  خدمت  در  این که  جای  به 
عماًل  شود،  استفاده  کشور  ارضی  تمامیت 
از  بزرگی  بخش  و  افتاد  کار  به  آن ها  علیه 
آن ها نیز به آن سوی مرزها فرستاده شد و در 
بازارهای کشورهای همسایه خرید و فروش 
موشک انداز،  توپ،  تانک،  هزاران  شد. 
جنگنده های نظامی و دیگر تجهیزات ارتش 
عماًل از میان رفت و یا در اختیار گروه هایي 
تازه تأسیس یافتۀ  دولت  با  که  گرفت  قرار 
اسالمی به جنگ آغاز کردند. جامعۀ جهانی 
با هراس از تکرار چنین تجربۀ تلخی، همواره 
به انتقادهای رییس جمهوری بی تفاوتی نشان 
ارتشی  افغانستان  که  است  نخواسته  و  داده 
نیرومند و مقتدر داشته باشد. به همین دلیل، 
دارند  باور  نظامی  کارشناسان  از  عده  این 
باید تالش های  افغانستان  آغاز دولت  از  که 
مستمر خود را در جهت ایجاد پولیسی مقتدر 
چه گونه  ولی  می انداخت.  کار  به  کارآمد  و 
نبود  در  استقالل کشور  از مرزها و  می توان 

ارتش دفاع کرد؟ 
به این پرسش این عده از کارشناسان چنین 
یک  در  باید  افغانستان  که  می دهند  پاسخ 
امنیت  از سوی شورای  و  بین المللی  اجماع 
که  می شد  اعالم  صلح  منطقۀ  متحد،  ملل 
هیچ ارتشی در اختیار ندارد، ولی در عوض 

جامعۀ جهانی و سازمان ملل تعهد می کردند 
که از افغانستان در برابر تجاوزها و مداخالت 
بیگانه دفاع کنند. برخی از کشورها در جهان 
ارتش ندارند، ولی مشکل امنیتی خاصی هم 
به جای  کشورها  این  نیست.  آن ها  دامن گیر 
ایجاد  به  نظامی،  گزاف  مصارف  پرداخت 
پولیس مقتدر و با امکانات باال دست زده اند، 
ولی امنیت خارجِی خود را در توافق نامه های 
امنیتی با متحداِن خود حل کرده اند. این طرح 
ممکن است با کمی ها و کاستی هایي روبه رو 
گزینه  یک  عنوان  به  می تواند  ولی  باشد، 

هم چنان به قوت خود باقی باشد. 
در  افغانستان  دولت  وقتی  دیگر،  جانب  از 
پی ایجاد ارتش بود، باید می دانست که چه 
نوع ارتشی می تواند پاسخ گوی شرایط کشور 
باشد. حال آن که ارتش فعلی به هیچ صورت 
کشور  دفاعِی  اصلی  نیازهای  به  نمی تواند 
حمالت  در  را  آن  بارز  نمونۀ  دهد.  پاسخ 
بخش های  به  پاکستان  کشور  توپ خانه یی 

از  یکی  بودیم.  شاهد  عماًل  کشور  شرقی 
مقام های وزارت دفاع که حاال به دالیل خاص 
در  وقتی  می شود،  نامش خودداری  بردن  از 
گفت  می کرد  صحبت  خصوصی  جمع  یک 
توپ خانه یی  پاکستانی ها حمالت  »وقتی  که 
انجام می دهند، ما با چه توپ و تانکی با آن ها 
مقابله کنیم.« یعنی این که ارتش افغانستان حتا 
به سالح های دوربرد مجهز نیست که بتواند 
بیایید  از مرزهای خود پاس داری کند. حاال 
و این فرض را بگذارید که خدای ناخواسته 
جنگی  به  ارتشی  چنین  با  افغانستان  روزی 
توپ خانه یی  حمالت  از  فراتر  و  بزرگ تر 

برود، آن گاه چه اتفاق خواهد افتاد؟
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احمد عمران

                                         کاستی های عمدة 
     برنامـه های امنیتی

 

را نشان داد و چهارتن  نیِت خود  به اصطالح حسن  پاکستان 
از اعضای گروه طالبان را که در زندان های این کشور زندانی 
درخواست  به  طالبان  زندانیان  این  آزادِي  کرد.  رها  بودند، 
کشور  این  از  اخیراً  که  گرفت  صورت  صلح  شورای  هیأت 
ترابی  نورالدین  مال  جز  به  رهاشده گان  میان  در  کرد.  دیدار 
وزیر پیشین عدلیۀ رژیم طالبان، دیگران از مقام های ارشد این 

گروه به شمار نمی روند. 
اکنون سخن اساسي این جاست که رهایی زندانیان طالبان چه 

تأثیری بر روند صلح در کشور می تواند داشته باشد؟ 
در چند سال اخیر تجربه نشان داده که تالش های دولت در هر 
شکل و هیأتی، چندان به روند صلح و امنیت در کشور کمک 
نکرده است؛ چه گفت وگوهای پیدا و پنهانی که با برخی از 
اعضای گروه های شورشی انجام شده و چه سفرهای رسمی و 
غیر رسمی یی که به این کشور و آن کشور صورت گرفته و چه 
برگزاری نشست هایي با شرکت این گروه ها و نماینده گانی از 
دولت که به کمک و رهبری برخی کشورهای غربی با عنوان ها 
آن هم  تازة  نمونۀ  است.  راه اندازی شده  مختلف  تعبیرهای  و 
نشست پاریس است که در ماه گذشته صورت گرفت و بدون 
این گونه  به  هم چنان  دولت  مقام های  اما  یافت.  پایان  نتیجه 

تالش های ناکام ادامه می دهند. 
و  دولت  با  درگیر  مسلِح  جناح  اصلی ترین  عنوان  به  طالبان 
و  دارند  را  خود  نظراِت  و  پیش شرط ها  بین المللی،  نیروهای 
و  پیش شرط ها  نیز  آن  بین المللِی  حامیان  و  افغانستان  دولت 
دیدگاه های خود را. این پیش شرط ها و دیدگاه ها به هیچ صورت 
از یک جنس و نوع نیستند که بتوان با مقداری پایین و باال 
کنار  به  و  رساند  حداقل  به  را  اختالفات  چانه زنی،  و  کردن 
اختالف ها  کرد.  پیدا  نسبی  اطمینان  درگیر،  طرف های  آمدن 
میان طرف های درگیر چنان بنیادی و عمیق است که فروکاستِن 
آن ها به اختالفات سلیقه یی، خطای محض می تواند به شمار 
رود. دولت و جامعۀ جهانی بر ارزش هایي به عنوان پیش شرط 
طالبان  پیش شرط های  با  که  دارند  تأکید  گفت وگوهای صلح 
متفاوت  تا آسمان  از زمین  اسالمِی شاخۀ حکمتیار  و حزب 
است. دولت افغانستان به هرحال نظام دموکراسی را به عنوان 
روش حکومت داری پذیرفته و این موضوع در قانون اساسی 
کشور، در کالن نشست )لویه جرگه( مردم افغانستان تصویب 
برای  را  ارزش ها  رشته  یک  اساسی،  قانون  این  است.  شده 
تعریف کرده است که کاماًل مخالف  فعلی  نظام  افغانستان و 
این  است.  شورشی  گروه های  و  طالبان  نظرات  و  دیدگاه ها 
گروه ها با قرایت ویژه یی که از دین و شریعت ارایه می کنند، 
و  بشری  حقوق  ارزش های  نه  و  موافق اند  دموکراسی  با  نه 

شهروندی را به رسمیت می شناسند. 
حاال چه اتفاقی باید بیافتد که طالبان با دولت فعلی اقدام به 

مشارکت سیاسی کند؟ 
دو گزینه بیشتر وجود ندارد و آن این که: یا باید طالبان دموکرات 
به  نخواهند  دیگر  دولت مردان کشور  این که  یا  و  باشند  شده 
ارزش های مردم ساالرانه وفادار باقی بمانند. اما در این میان، 
یک راه دیگر هم وجود دارد که باید با مقداری تفصیل به آن 
پرداخت. برخی منابع در ارگ ریاست جمهوری می گویند که 
آقای کرزی از چهار نوع طالبان سخن می گوید: اول، طالبان 
دولتی )شاید همان هایی که به حمالت انتحاری دست می زنند 
و مقام های کشور را ترور می کنند(؛ دوم، طالبان امریکایی که 
گویا با حلقاتی در این کشور رابطه پیدا کرده اند؛ سوم، طالبان 
دارند؛  تنگاتنگ  رابطۀ  این کشور  استخبارات  با  که  پاکستانی 
و چهارم، طالبانی که با کشورهای عربی در ارتباط اند. حاال 
شماری  با  که  افغان  طالبان  با  می توان  کرزی،  آقای  گفتۀ  به 
امریکایی  طالبان  و  دارند  رابطه هایي  آقای کرزی  اطرافیان  از 
گفت وگو و مذاکره کرد؛ ولی با دو گروه دیگر تفاهم و توافق 
در شرایط فعلی دشوار به نظر می رسد. این منابع باور دارند 
با  بتواند  بسته است که  اول دل  به دو گروه  آقای کرزی  که 
توسل به آن ها جریان تازه یی از طالبان را در کشور شکل دهد؛ 
جریانی که با سیاست های فعلِی دولت زیاد در تضاد نباشد و 

بتواند به عنوان جریانی سیاسی وارد جامعه شود. 
هرچند مشخص نیست که آقای کرزی چه گونه به تفکیک این 
گروه ها پرداخته است؛ اما می توان پي برد که رهایی شماری از 
اعضای گروه طالبان از زندان های پاکستان و درخواست حذف 
نام برخی دیگر از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، عمدتًا با 
چنین تعبیری صورت گرفته است؛ تعبیری که بدون شک هیچ 
پیامدی به دنبال نخواهد داشت و جامعه را وارد مرحلۀ تازه یی 

از بحران خواهد کرد.

رهایی طالبان به صلح 
کمک می کند؟

تجربة اتحاد شوروی هنوز در 
برابر ما قرار دارد که با رفتِن 
خود تمام امکانات نظامی را در 
افغانستان باقی گذاشت. این 
امکانات نظامی به جای این که در 
خدمت مردم و دفاع از تمامیت 
ارضی کشور استفاده شود، 
عماًل علیه آن ها به کار افتاد و 
بخش بزرگی از آن ها نیز به آن 
سوی مرزها فرستاده شد و در 
بازارهای کشورهای همسایه 
خرید و فروش شد
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سنا، امریکایی ها را 

از لبه پرتگاه نجات داد!
وقت  به  بامداد  اولیه  ساعات  در 
امریکا،  در  شنبه  سه  روز  محلی 
متحده  ایاالت  سنای  نمایندگان 
تصویب  را  طرحی  آرا  اکثریت  با 
کردند که بر اساس آن، تعدادی از 
مجوز  به  راجع  بودجه dی  قوانین 
افزایش  کاهش مالیات بر درآمد و 
همچنان  فدرال  دولت  هزینه های 
و  بود  خواهد  باقی  خود  قوت  به 
امریکا در  این ترتیب از سقوط  به 

پرتگاه مالی جلوگیری شد.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
پیش از این کاخ سفید و جمهوری 
سرانجام  امریکا  بلندپایه  خواهان 
افزایش  از  اجتناب  منظور  به 
بودجه  کاهش  و  مالیات ها  شدید 
سال  در  دولت  مختلف  بخش های 
عنوان  به  آن  از  که  میالدی  جدید 
توافق  می شود،  یاد  مالی«  »پرتگاه 

کرده بودند.
این توافق نامه به نوعی پیروزی برای باراک اوباما، رییس 
برای  مالیات  نرخ  افزایش  طریق  از  کشور  این  جمهور 
افزایش  انتظار  در  که  افرادی  کردن  معاف  و  ثروتمندان 
مالیات خود در تاریخ اول ژانویه بوده اند، تلقی می شود.

سال  در  که  کسانی  است  قرار  گرفته  توافق صورت  در 
از 450 هزار امریکا بیشتر درآمد دارند با افزایش مالیات 
روبرو شوند. این توافق همچنین مبلغ 109 میلیارد امریکا 
کاهش بودجه در سراسر دولت امریکا را به مدت 2 ماه به 
حالت تعلیق درمی آورد اما منجر به یک رویارویی دیگر 
میان دموکرات های وابسته به اوباما و جمهوری خواهان 

رقیب در پایان ماه فوریه خواهد شد.
سر  بر  که  امریکا  جمهوری  ریاست  معاون  بایدن،  جو 
این توافق با میچ مک کانر، سناتور جمهوری خواه ارشد 
امریکا  کنگره  در  دوشنبه  روز  کرد  مذاکره  سنا  مجلس 
آن ها  از  برخی  که  را  دموکرات   سناتورهای  که  بود 
خواهان کاستن از آستانه در نظر گرفته شده برای افزایش 

مالیات ها بودند، مجاب کند.
کارشناسان بودجه در امریکا هشدار داده بودند درصورتی 
به سبب  امریکا  اقتصاد شکننده  برقرار نشود  توافقی  که 
هزینه 500 میلیارد امریکای که به طور مشترک از سوی 
ایجاد می شود وارد  مالیات ها  افزایش  کاهش هزینه ها و 

رکود خواهد شد.

دولتی  هزینه های  کاهش  و  مالیات ها  افزایش  هم چنین 
انقباضی شدید در  بروز شرایط  باعث  آینده  ماه های  در 
رونق  از  هم  حاضر  حال  در  که  می شد  امریکا  اقتصاد 

چندانی برخوردار نیست.
و با توجه به اندازه و موقعیت اقتصادی امریکا در جهان، 
چنین وضعیتی می توانست باعث وخامت اوضاع اقتصاد 

جهانی نیز شود.
رای گیری سنا دو ساعت پس از ضرب االجل نهایی روز 

31 دسامبر 2012 صورت گرفت. 
صورت  در  می رفت  انتظار  که  جهانی  بورس  بازارهای 
دچار  ضرب االجل  از  پیش  توافق  حصول  در  شکست 
به مناسبت آغاز سال نوی میالدی بسته  آشفتگی شوند 
بودند بنابراین قانون گذاران امریکایی چند ساعت بیشتر 
برای به توافق رسیدن فرصت داشتند. این توافق به معنی 
بیل  جمهوری  ریاست  دوران  مالیاتی  نرخ  به  بازگشت 
کلینتون مطابق با 39.6 درصد برای افراد دارای بیشترین 
هزار   450 درآمد  آستانه  با  است  قرار  که  است  درآمد 

امریکای و بیشتر از آن آغاز شود.
افزایش  دربرگیری  آستانه  تا  داشت  تالش  پیشتر  اوباما 
سال  در  آن  از  بیشتر  و  امریکا  هزار   250 از  مالیات ها 

آغاز شود. 
رییس جمهور امریکا پیشتر اظهار داشت که این توافق 
و  پاک  انرژی  شرکت های  برای  را  مالیاتی  تخفیف های 

دو  برای  را  بیکاری  بیمه   همچنین 
در  آن ها  بیمه  که  نفری  میلیون 
آستانه انقضا است، تمدید خواهد 

کرد.
تعلیق  که  گفت  خبری  منبع  یک 
این  طی  هزینه ها  کاهش  ماهه  دو 
توافق قرار است از طریق افزایش 
دفاعی  هزینه های  کاهش  و  درآمد 

و غیردفاعی تامین مالی شود.
هم  خبری  منبع  این  گفته  به  بنا 
اقلیت  رهبر  پلوسی،  نانسی 
دموکرات مجلس نمایندگان امریکا 
اکثریت  رهبر  رید،  هری  هم  و 
این  سنا  مجلس  دموکرات های 
باید  اکنون  کردند.  امضا  را  توافق 
بوئنر، رییس جمهوری خواه  جان 
ائتالف  امریکا  نمایندگان  مجلس 
این  حامی  را  خود  کار  محافظه 

توافق نامه سازد.
باراک اوباما پیش از رسیدن به این توافق در اظهاراتی که 
باعث خشم جمهوری  خواهان شده بود، هشدار داد که 
کار خود را در افزایش دادن مالیات ثروتمندان به منظور 

کاستن از کسری بودجه امریکا تمام شده نمی داند.
وی تاکید کرده بود: اگر جمهوری خواهان فکر می کنند که 
من کار خود را در کاستن از کسری بودجه تنها از طریق 

کاهش هزینه ها انجام می دهم، خیال باطل کرده اند.
خواهان  جمهوری  سخنان  این  ایراد  از  پس  بالفاصله 

واکنش نشان دادند. 
جان مک کین، سناتور ارشد جمهوری خواه، اوباما را به 
تمسخر جمهوری خواهان و به دشمن تراشی برای خود 
در میان اعضای مجلس نمایندگان که رای آن ها برای این 

توافق الزم است، متهم کرد.
اصطالح »پرتگاه مالی« به وضعیتی اطالق می شود که در 
آن مجموع 600 میلیارد امریکا افزایش مالیات و کاهش 
جاری  سال  آغاز  از  کنگره  توافق  غیاب  در  هزینه ها 

میالدی اجباری شود.
وزارتخانه های  عملکرد  می تواند  هزینه ها  کاهش  این 
به  مالی  کمک ها  و  بیکاری  بیمه های  پرداخت  و  دولتی 

خانواده سربازان را مختل کند.
تحلیلگران اعتقاد دارند اگر دو جناح نتوانند بر سر الیحه 
مالی«  »پرتگاه  از  تبعات سقوط  برسند،  توافق  به  بودجه 

می تواند اقتصاد امریکا را دچار رکود کند.
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پاکستان رییس دوره یی 
شورای امنیت شد

مرسی:
برای آشتی ملی فلسطینی ها اهمیت 

ویژه یی قایلیم

نیوزویک؛ مجلة چاپی مشهور 
امریکایی به تاریخ پیوست

محمد مرسی بر تداوم تالش های مصر برای 
تحقق آشتی ملی فلسطین تاکید و اعالم 
کرد که مسووالن مصری، فلسطینی ها را 
به از سرگیری مذاکرات آشتی ملی در 

قاهره در ماه جاری دعوت کرده اند.
مصر  جمهوری  رییس  مرسی،  محمد 
در تماس تلفنی با بان کی مون، دبیرکل 
کشورش  که  کرد  اعالم  ملل  سازمان 
برای  خود  تالش های  به 
تحقق آشتی ملی فلسطین 

ادامه می دهد.
که  کرد  تاکید  مرسی 
مصری،  مسووالن 
از  به  را  فلسطینی ها 
در  مذاکرات  سرگیری 
ماه  دوم  هفته  در  قاهره 
دعوت  میالدی  جاری 

کرده اند.
دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه یی اعالم کرد که محمد مرسی به بان کی مون 

گفت که مصر اهمیت ویژه یی برای مساله آشتی ملی قائل است.
در یک بیانیه مطبوعاتی دیگر اعالم شد که مرسی روز دوشنبه با محمد کامل عمرو، 
وزیر خارجه مصر دیدار کرد و از نتایج سفر اخیر محمد کامل عمرو به رام اهلل که 
در چارچوب تالش های مصر برای تحقق آشتی ملی فلسطینی ها صورت گرفت، 

آگاه شد.
خودگردان  تشکیالت  خارجه  وزیر  از  مرسی  که  است  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 

فلسطین برای سفر به مصر دعوت کرده است.

امنیت سازمان  دوره یی شورای  ریاست  روز سه شنبه  پاکستان 
ملل را در ماه جنوری سال 2013 میالدی برعهده گرفت. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل که 
از 15 کشور است، قدرتمندترین بخش سازمان ملل  متشکل 
محسوب می شود. این شورا با مسایل صلح و امنیت بین المللی 

سر و کار دارد. 
شورای امنیت سازمان ملل در ماه جنوری برنامه بسیار فشرده یی 
در دست دارد. نمونه یی از این برنامه ها عبارت است از برگزاری 
جلسات رایزنی و اطالع رسانی در خصوص چندین مساله که 

قرار است در طول ماه جنوری انجام شود.
با  پاکستان  ریاست  به  امنیت  شورای  کار  به  آغاز  سخنرانی 
ملل؛ یک رویکرد چند  »نیروهای حافظ صلح سازمان  عنوان 
جانبه« قرار است در 21 جنوری 2013 میالدی با هدف بازبینی 
امنیت  و  تداوم صلح  منظور  به  ملل  سازمان  اساسی  عملکرد 

بین المللی برگزار شود.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز قرار است شورای امنیت را 

در جریان اقدامات نیروهای حافظ صلح قرار دهد.
در همین راستا راجه پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان قرار 
است برای برعهده گرفتن ریاست این جلسه به نیویورک سفر 

کند.
مقامات پاکستان اعالم کردند، این کشور به عنوان یک عامل 
مهم در عملیات  نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در سال های 
گذشته، نقشی اساسی در موفقیت و تاثیرگذاری مداوم نیروهای 

حافظ صلح سازمان ملل ایفا کرده است.
منجر  امنیت  شورای  جلسات  که  معتقدند  پاکستان  مقامات 
پیشرفت  و  توسعه  برای  مشترک  اقدامات  در  همکاری  به 

عملیات های نیروهای حافظ صلح می شود.
از سوی دیگر قرار است جلسه یی نیز در سطح وزیران امور 
خصوص  در  تا  شود  برگزار   2103 جنوری   15 در  خارجه 
رایزنی  تروریستی  ضد  مسائل  درباره  منسجم  رویکردهای 

شود.
دولت پاکستان امیدوار است که این امر فرصتی را برای داشتن 
یک نگاه کلی به چالش ها و تهدیدهایی که توسط تروریست های 
بین المللی تحمیل می شود، فراهم کند. آن ها همچنین معتقدند 
که این امر بهترین راه برای دادن پاسخ های منسجم و منطقی 

به این تهدیدها است.
حنا ربانی کهر، وزیر امور خارجه پاکستان ریاست این جلسه را 
برعهده دارد و انتظار می رود که دیگر اعضای شورا نیز در آن 
شرکت کنند. بان کی مون نیز قرار است در این جلسه سخنرانی 

داشته باشد.
سال   52 دادن  نشان  برای  نمایشگاه  یک  است  قرار  همچنین 
صلح  حافظ  نیروهای  ماموریت های  در  پاکستان  همکاری 

سازمان ملل برگزار شود.
شورای امنیت همچنین در خصوص شرایط خاورمیانه از جمله 

فلسطین جلسه ای را در 23 جنوری 2013 برگزار کند. 
شورای  بر  پاکستان  ریاست  طول  در  که  دیگری  مهم  مساله 

امنیت در نظر گرفته می شود، »اجرای قانون« است. 
پاکستان بر طبق اصول کار پیشنهاد کرده است یک جلسه نهایی 
در 31 جنوری برگزار شود تا کشورهای عضو نظراتشان را در 

خصوص عملکرد شورای امنیت در ماه جنوری اعالم کنند.

رییس  عنوان  به  ملل  سازمان  در  پاکستان  سفیر  خان،  مسعود 
شورای امنیت سازمان ملل در روز سوم جنوری رسانه ها را در 

جریان برنامه  کاری این شورا قرار می دهد.
این هفتمین باری است که شورای امنیت سازمان ملل ریاست 
دوره ای شورای امنیت را به پاکستان واگذار می کند و آخرین 
ریاست  به   2004 و   2003 سال های  در  اسالم آباد  دولت  بار 

شورای امنیت رسید.
امریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین پنج عضو دائم شورای 
امنیت هستند که حق وتو دارند. شورای امنیت 10 عضو غیر 

دائم دارد که حق وتو ندارند.

چاپ   - »نیوزویک«  مشهور  مجله 
امریکا - پس از حدود 80 سال، انتشار 
نسخه کاغذی خود را متوقف کرد و از 
این پس تنها به صورت اینترنتی منتشر 

می شود. 
روز دوشنبه 31 دسامبر آخرین نسخه  
بازار  راهی  »نیوزویک«  مجله  کاغذی 
نسخه  این  نخست  صفحه  روی  شد. 
تصویری هوایی از ساختمان انتشارات 
مجله در محله »منهتن« نیویورک چاپ 

شده بود. 
روی تصویر تیتری شبیه به عبارت های 

توییتری به چشم می خورد: نسخه ی آخر#. این تیتر کوتاه و دوپهلو نشان می داد که 
مجله یاد شده از این پس تنها به صورت دیجیتال منتشر خواهد شد.

تنها  نوشت:  »کاغذی«  آخرین سرمقاله  از  بخشی  در  نیوزویک  براون، سردبیر  تینا 
بهبود شرایط انگیزه ی تغییر نیست، بلکه گاهی تغییر ضروری است.

به گزارش دویچه وله، »نیوزویک« در فبروری 1933 توسط یکی از روزنامه نگاران 
مالی  متحمل ضرر  دایم  طور  به   اخیر  سال های  در  مجله  این  شد.  تأسیس  »تایم« 
می شد. سیدنی هرمن، میلیاردر کالیفرنیایی، در ماه اوت 2010 این مجله را خرید و 
با تحریریه  وب سایت خبری The Daily Beast درهم آمیخت. این سرمایه گذاری 
در سال  با مرگ هرمن  نکرد.  ایجاد  نیوزویک  مالی مجله  در وضعیت  تغییری  اما 

2011 پشتیبانی مالی از نسخه کاغذی مجله متوقف شد.
نسخه اینترنتی این مجله »نیوزویک گلوبال« نام خواهد داشت و مجانی نخواهد بود. 
بنا بر اعالم خانواده براون »نیوزویک گلوبال« صاحب نظرانی را مخاطب خود قرار 
خواهد داد که »دایم در راه« هستند و عالقه دارند »در قالبی فاخر« در جریان اخبار 

روز جهان قرار گیرند.
کاهش شمار خوانندگان از یک سو و انتقال تبلیغات بازرگانی به پایگاه های اینترنتی 
از سویی دیگر روزنامه ها و مجله های کاغذی را با مشکل روبرو کرده است. کمتر 
به  »فرانکفورتر روندشاو«  آلمانی  نیز روزنامه  نوامبر 2012(  )میانه  ماه پیش  از دو 
دالیلی مشابه اعالم ورشکستگی کرد. این روزنامه برای نخستین بار در اوت 1945 

منتشر شده بود.
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جو نظامی ـ سیاسی قبل از تشکیل شورا
آن چه گفته آمدیم، یادآوري مختصر راجع 
افغانستان  قوماندانان جهادی  به شوراهای 
بود که در سال های تجاوز شوروی تشکیل 
شدند، نمو کردند، درخشیدند و بعضًا در 
همان سال ها متالشی گردیده، ناپدید شدند. 
تشکیل  تا  شوراها  این  از  عده یی  اگرچه 
افغانستان  قوماندانان  سرتاسری  شورای 
صفحات  در  و  داشته  فراوان  درخشش 
افغانستان  ملت  برحق  جهاد  تاریخ  زرین 
که  را  شکوهي  و  عظمت  ولی  دارند؛  جا 
ملت  به  قوماندانان  سرتاسری  شورای 
و  بی نظیر  داد،  هدیه  افغانستان  مجاهد 

بی سابقه بود.
تشکیل  چه گونه گِی  روی  بحث  برای 
شورای سرتاسری قوماندانان الزم می دانم 
تا به شرایط نظامی و محیطی قبل از تشکیل 

شورا نظري مختصر بیاندازم.
در  که  شدیدي  اختالفات  کنار  در 
والیات  بعضی  در  جهاد  جبهات  میان 

همکاری  نوعی  داشت،  وجود  افغانستان 
اواخر حضور  قوماندانان جهادی در  میان 
دیده  نیز  افغانستان  در  شوروی  نیروهای 
می شد و این همکاری ها را مي توان ناشی 
از شدت حمالت دشمن، به تحلیل رفتن 
قوای نظامی جهاد، محدود شدن جبهات، 
در  ذخیره یی  و  جنگی  افراد  شدن  کم 
به  جبهات  شدن  محتاج  و  جهاد  صفوف 
مواد نظامی و لوژستیکِی یکدیگر دانست.

جنگ درة جدران را در اواخر سال 1987 
می توان یکی از بهترین نمونه های این نوع 
نیروهای شوروی و  داد.  مثال  همکاری ها 
به خاطر  سرد  زمستان  در  کابل  حکومت 
اکمال شهر خوست دست به حملۀ وسیع 
و  مجاهدین  میان  شدید  جنگي  و  زده 
نیروهای دشمن در سراسر راه استراتژیکی 
شهر  به  و  می گذشت  جدران  درة  از  که 

خوست وصل می شد، در گرفت و مدت 
حکومت  اگرچه  کرد.  دوام  ماه  دو  تقریبًا 
کابل و نیروهای هوایی شوروی توانستند 
دهند  نجات  محاصره  از  را  شهر خوست 
شدند؛  شدید  تلفات  متحمل  مجاهدین  و 
بزرگ  امیدواری  نوع  این جنگ یک  ولی 
آورد؛  ارمغان  به  افغانستان  جهاد  به  را 
بسیج  خونین،  جنگ  آن  در  که  طوری 
به وجود  سرتاسری  همدردی  و  عمومی 
افغانستان  والیات  اکثر  مجاهدین  و  آمد 
با وجود سرمای شدید دست به حمالت 
کنر،  تخار،  بغالن،  در  زدند.  انتقام جویانه 
غزنی،  هرات،  کابل،  اطراف  ننگرهار، 
مردم  با  هم بسته گی  به نام   ... و  پکتیکا 

جدران عملیاتی سازمان داده شد.
نظر به ادعای ماهنامۀ مرکز اطالعاتی افغان، 
آن نوع هم بسته گی در جهاد افغانستان کمتر 

دیده شده بود. )34(
کاروان  توقف  به  موفق  مجاهدین  اگرچه 
سنگیني  تلفات  و  نشدند  دشمن  نظامی 
جالل الدین  مولوی  شخص  و  متحمل  را 
گردید؛  زخمی  دره  این  فرمانده  حقانی 

والیات  مجاهدین  همکاری  ولی 
و  سرتاسری  عملیات  مفکورة  مختلف، 
ساخت  ثابت  و  می داد  نوید  را  منسجم 
جبهات  قوماندانان  و  مجاهدین  اگر  که 
باهم  نزدیک  ارتباطی  کشور،  مختلف 
بدهند،  را سازمان  منظم  داشته و عملیات 
موفقیت های  نمی تواند  آسانی  به  دشمن 
این  در  هم چنان  و  بیاورد  به دست  نظامی 
مجاهدین  که  شد  دیده  مشترک  عملیات 
اقلیمی  شرایط  وجود  با  مختلف  والیات 
کنار  در  متفاوت،  محیطی  و  و جغرافیایی 
در  کردند؛  دفاع  واحد  سنگر  از  همدیگر 
به دست  عملیات  قوماندانی  که  حالی 
با شیوة جنگی  از والیت دیگر  فرماندهي 

متفاوت و اراضی ناآشنا بود.
نگارنده شاهد بود در همان جنگ مجاهدین 
به  پنجشیر  کمکی  غند  به نام  که  پنجشیر 

آن جا اعزام شده بودند، مجاهدین قوماندان 
قاری بابا و قوماندان سید جگرن از والیت 
قوت های  و  بغالن  مجاهدین  غزنی، 
جهادی قوماندانان مختلف اطراف کابل با 
برادران  کنار  در  خاص  دلیری  و  شهامت 
جدرانی شان در صف اول و در عقب جبهه 

قرار داشتند.
پایان  به   1988 جنوری  در  جدران  جنگ 
دوبارة  اکمال  آن جا،  قوماندانان  و  رسید 
جبهات و ترمیِم صفوف شان را آغاز کردند 
هماهنگی  مفکورة  صفوف،  ترمیم  با  و 
جبهات و قوماندانان را قوت بخشیدند و 
این مفکوره با گذشت هرروز بیشتر رشد 
یکدیگر  مدیون  را  قوماندانان  و  می یافت 
می ساخت؛ طوری که قوماندان حقانی در 
مجاهدین  “از  داشت:  اظهار  مصاحبه یي 
آمده  جدران  درة  به  که  افغانستان  سراسر 
والیات  سایر  در  که  قوماندانانی  و  بودند 
ممنون  کردند،  اعالن  را  همکاری شان 
استم و از ایشان مشکورم. خداوند متعال 
آن ها را اجر بدهد، بسیار غیرت کردند و 
اخوت اسالمی و وظیفۀ جهادی شان را با 
کمال اخالص ثابت ساختند. این یک مثال 
مجاهدین  و  جبهات  بین  همکاری  خوب 
موفقیت  یک  ما  برای  خود  این  که  بود 

بزرگ است.” )35)
ضرورت  جبهات،  همکاری  بر  عالوه 
تجاوز  سال های  اواسط  در  که  دیگری 
شوروی در افغانستان به مشاهده می رسید، 
اسلحۀ ثقیل و حمل ونقل آن بود؛ زیرا این 
اسلحه از مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان 
به سایر نقاط کشور انتقال می یافت و برای 
رساندن آن نوعی مجبوریت و وابسته گی 
بین جبهات دیده می شد، طوری که جبهات 
جبهات  با  بودند  مجبور  افغانستان  شمال 
جنوبی با در نظرداشت سلیقه ها و نظریات 
متفاوت، تفاهم داشته باشند. این مجبوریت 
از سال های 1985 که پروفیسور برهان الدین 
ربانی آن را “سال پوسته سازی های دشمن” 
احساس  بیشتر  بود،  کرده  نام گذاری 
کاروان های  عبور  که  چرا  می گردید؛ 
لوژستیکی  و  خوراکی  مواد  و  تسلیحاتی 
بدون همکاری و رهنمایی قوماندانان سایر 
والیات، کار آسانی نبود و به همین ترتیب، 
عبور کاروان های نظامی شوروی از شمال 
شدید  مقاومت  با  اگر  جنوب  طرف  به 
نمی شد،  مواجه  افغانستان  شمالی  والیات 
همان  در  جنوبی  جبهات  شک  بدون 
سال های اول تجاوز شوروی ُخرد و خمیر 
می گشتند. این جریان نوعی همکاری بین 
خصوصًا  و  می آورد  وجود  به  را  جبهات 
ضرورت به این نوع همکاری ها با شدت 

جنگ، هرچه بیشتر می شد.
افغانستان  ارشد شمال  فرماندهان  از  یکی 
او  آمد.  پاکستان  به   1986 سال  اوایل  در 
جهاد  رهبران  با  مذاکره  را  آمدنش  هدف 
و قوماندانان والیات پکتیا و لوگر قلمداد 
نمود. بنا بر ادعای وی، اضافه از هفت صد 
مجاهد چهار والیت بدخشان، تخار، کندز 
و بغالن در سال 1985 در دشت های لوگر 
برخورد  به کمین دشمن  پکتیا  و کوه های 
نموده و از بین رفته بودند. این قوماندان با 
بسیار می گفت: “همان طور  اندوه  خشم و 
کاروان های  عبور  مانع  قوا  تمام  با  ما  که 
نظامی شوروی به طرف جنوب می شویم، 
جنوب  والیات  قوماندانان  و  مجاهدین 
و  مجاهدین  مصونیت  تا  دارند  وظیفه 
بگیرند و  را  ما  اکماالتی  مواد  کاروان های 
من صرف به خاطر همین مساله به پاکستان 
و  افراد  مرور  و  عبور  مشکل  تا  آمده ام 

کاروان های خود را حل نمایم”. )36(

در جای خود جابه جا می شوید، می چرخید، بالشت خود را از زیر سرتان برمی دارید و 
روی سر می گذارید، رو اندازتان را با پا تکان می دهید و با آن یک توپ فوتباِل پارچه یی 
می سازید، از خروپِف همسرتان متعجب می شوید و به تنگ می آیید که چه طور او مانند 
کودکی معصوم به خواب رفته و از شما غافل شده. بله، هیچ فاجعه یی بدتر از بدخوابی 
و بی خوابی نیست! پس اگر دوست دارید راه حل هوشمندانه یي برای این مشکل بیابید، 

با این مطلب همراه شوید! 
   فقط 20 دقیقه فرصت دارید!

به  دست  و  شده  بلند  بروید،  ناز  خواب  به  دقیقه   20 زمان  مدت  در  نمی توانید  اگر 
یا خواندن  تاریکی شب  در  نشستن  گرم شود.  تا چشمان تان  بزنید  کار خسته کننده یي 
دستوالعمل گرنتی یخچال فریزر می تواند کارهای مفیدی باشند! البته به هیچ وجه خود را 
در معرض نورهای تند و شدیدی چون تلویزیون یا مانیتور رایانه قرار ندهید؛ که این 

دست نورهای خیره کننده به مغز شما پیام بیدارباش را مخابره می کنند.
   خواِب بعد ازظهر ممنوع!

بدین ترتیب، مطمین خواهید بود زمانی که به بالین می روید، کاماًل خسته و خواب آلود 
هستید. اگر هم به این ُچرِت بعدازظهر به خصوص در روزهای جمعه آن هم بعد از تناول 
شورباي چرب و روغني عادت کرده اید، حداقل زمان خواِب نیم روزِ خود را نهایتًا به یک 

ساعت یا کم تر کاهش دهید و ترجیحًا آن را تا پیش از ساعت 15 به پایان برسانید.
به برنامۀ روزانه وفادار باشید

حتا اگر در تعطیالت آخر هفته هستید نیز بکوشید تا در بازة زمانی همیشه گی از خواب 
بیدار شده و به خواب بروید. اگر چرخۀ منظِم خواِب خود را حفظ کنید، نه تنها می توانید 

حس بهتری داشته باشید، بلکه تکلیف تان با خودتان نیز روشن است.
   ورزش پیش از خواب ممنوع!

از انجام تمرینات ورزشی، 4 ساعت پیش از خواب خودداری کنید. گرچه ورزش های 
معمول می تواند خسته گی الزم را برای خوابی راحت تأمین نماید، اما نباید نزدیک زمان 
خواب به آن ها همت گمارید. برای نیل به این مهم می توانید صبح زود یا بعدازظهرها 

به ورزش بپردازید.
   تشریفات ویژه برای خواب

مهم است که نشانه هایی به بدن نشان بدهید تا خود را برای خواب آماده نماید. گوش 
دادن به موسیقی آرامش بخش، مطالعۀ 15 دقیقه یی یا نوشیدن چای بدون کافئین نظیر 

انواع چای سبز و دم نوش های گیاهی، یا انجام تمرینات آرام بخش از این موارد هستند.
   تخت خواب فقط برای خواب!

به هیچ وجه محل خواب خود را به جایی برای تماشای تلویزیون، مطالعه یا انجام بازی های 
ویدیویی با تبلت تازةتان تبدیل نکنید و فقط و فقط در آن جا بخوابید. بدین ترتیب، زمانی 

که به تخت می روید، بدن تان می داند زمان خواب فرا رسیده است والغیر!
   مواد غذایی محرک ممنوع!

4 تا 6 ساعت پیش از خواب از مصرف مواد غذایی حاوی مواد محرک نظیر کافئین، 
نیکوتین و الکول دوری کنید؛ که این مواد از به خواب رفتن شما پیش گیری می کنند. به 
همین خاطر باید از نوشیدن چای، قهوه، نوشابه های گازدار، چاکلیت و برخی داروها 
نیز  الکولی  یا نوشابه های  این گذشته، مصرف سگرت  از  از خواب اجتناب کرد.  پیش 

خواب شما را با مشکل مواجه می کند حتا اگر به صورت تفننی باشند.
اصوالً اگر به خواب خوب دل بسته اید، باید شب هنگام از خوردن غذاهای سنگین یا مواد 
غذایی صنعتی نظیر انواع ساسیچ، کالباس و از آن بدتر همبرگر دوری کنید؛ چون ممکن 

است خواب تان با اختالل مواجه شده و از کابوس های شبانه نیز بی نصیب نمانید!
و  است  گرسنۀ تان  واقعًا  اگر  بدهید،  ریاضت  را  خود  که  نیست  قرار  دیگر  طرف  از 
روده های تان با همدیگر کشتی می گیرند، به یک خوراکی کوچک و سبک روی آورید. 
می گویند که مصرف لبنیات ـ مانند نوشیدن یک لیوان شیر گرم ـ قبل از خواب بسیار 

مفید خواهد بود. 
   حمام آب گرم

اگر به دنبال خوابی راحت هستید، از گرفتن دوش آب گرم آن هم حدوداً 90 دقیقه پیش 
از خواب غفلت نکنید. بدین ترتیب با افزایش دمای خارجی بدن به کاهش دمای داخلی 

آن و بروز حالت خواب آلوده گی کمک خواهید کرد.
   اتاق خواب آرام و راحت

اتاقی که بسیار گرم یا بسیار سرد است، به هیچ وجه برای خواب مناسب نیست. اگر هم 
نور صبح گاهی شما را اذیت می کند، می توانید پنجره های اتاق را با پرده یي زیبا مسدود 
کنید یا اگر سروصدای بیرون عاملی مزاحم است، بهتر است از پنجره های دو جداره با 

انواع گوشی های مخصوص خواب استفاده نمایید.
   خورشید، ساعت زیستی

صبح به محض آن که از خواب برخاستید، به بیرون رفته و 15 دقیقه را در زیر نور آفتاب 
به سر ببرید. باید به خود اجازه دهید تا نور طبیعی، ساعت زیستی تان را تنظیم مجدد کنید 

و با تطبیق بیش از پیش با مادر طبیعت، خود را به آرامشی جسمی برسانید.
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بخش هشتادوهفتم

در مسـیر پیروزی

چه طور خوب بخوابیم؟



          حشمت رادفر
هم آغوشی مرگبار، شاید مناسب ترین تعبیر از روابط پُر 
از فراز و فرود ایاالت متحدة امریکا و پاکستان به ویژه 
اسالم  جهانی  جهاد  آن چه  که  باشد  پسین  دهۀ   4 در 
خوانده می شود، در سایه روشن های آن به یک معضلۀ 

بین المللی تبدیل شده است. 
بخشی  بازتاب  واقع  در  مرگبار  هم آغوشی  کتاب 
افسر  ـ  رایدل  بروس  دریافت های  و  تجربه ها  از 
 4 برای  خودش  گفتۀ  به  که  سی آی ای  پیشیِن  ارشد 
جنوب  و  خاورمیانه  امور  در  امریکا  رییس جمهوری 
روشِن  و  تاریک  زوایای  از  ـ  است  داده  مشوره  آسیا 
از  پیش  پاکستان  و  امریکا  متحدة  ایاالت  میان  روابط 
این  در   2011 می  ماه  در  بن الدن  اسامه  شدِن  کشته 

کشور می باشد. 
 این کتاب از دو جهت در خور توجه می نماید:

از  بزرگی  بخش  که  نگارش یافته  فردی  از سوی  1ـ   
دو شریک  میان  آشکار  و  پنهان  معامالت  و  مراودات 
استراتژیک ـ امریکا و پاکستان را در واپسین سال های 
جنگ سرد در یکی از کانون های گرم آن شاهد بوده 
پرورشگاه  به  منطقه  شدن  تبدیل  فرایند  در  سپس  و 
و  تندوری  از  خشنی  و  متفاوت  شکل  آزمایشگاه  و 
جهاد  به نام  آن  از  نویسنده  که  اسالمی  افراط گرایی 
جهانی اسالم یاد کرده و رویداد 11 سپتمبر نیز از درون 
آن سر برآورده است، درگیر بوده و بسیاری از اتفاقات 
مهندسی  حداقل  یا  داده  رخ  وی  چشم های  پیش  در 

شده است.  
2ـ در حالی که چاپ نخست این کتاب در اوایل سال 
2011 میالدی و چندماه پیش از کشته شدن اسامه بن 
الدن توسط کماندوهای امریکایی در ایبت آباد پاکستان 
و سپس تیره گی روابط و بی اعتمادی رو به افزایش میان 
روشنی  در  اما  شده،  نوشته  پاکستان  و  متحده  ایاالت 
واقعیت هایی که در پس پردة روابط میان این دو شریک 
استراتژیک وجود داشته و بخشی از آن در این کتاب 
بازتاب یافته، بسیاری از رویدادهای جاری در دو سال 

گذشته و حتا این که وضعیت در آینده های نزدیک به 
کدام سمت در حرکت است، قابل پیش بینی می نماید.

  چرا ترجمة این کتاب؟
دو  سوی  از  تازه گی  به  مرگبار«  »هم آغوشی  کتاب   
فروغ  تابش  و  مهر  بهار  نام های  به  افغانستانی  جوان 
مقدمۀ  در  مترجمان  و  شده  برگردان  دری  پارسی  به 
از  افزوده اند، هدف  اصلی  متن  ترجمۀ  بر  کوتاهی که 
این اقدام خویش را شناخت پاکستان آن هم »از این رو 
حدود  در  دست کم  افغانستان  سیاسی  سرنوشت  که 
شش دهۀ پسین، بیش از هر عامل دیگری از حضور 
عنوان  است«  بوده  متأثر  آن  همسایه گی  در  پاکستان 
به  که  تازه یی  مقدمۀ  در  نیز  رایدل  بروس  و  کرده اند. 
این که  به  اشاره  با  فرستاده،  کتاب  این  فارسی  نسخۀ 
»امریکا در افغانستان در یک جنگ نیابتی بر ضد ارتش 
پاکستان می جنگد و هم زمان  و دستگاه های اطالعاتی 
از سال 2001 به این سو 25 ملیارد دالر به این کشور 
کمک اقتصادی و نظامی فراهم کرده است«، گفته که این 
کتاب به این پرسش پاسخ می دهد که »چه گونه امریکا 
به دشمنانی در  بودند،  پاکستان که روزگاری متحد  و 
افغانستان تبدیل شدند و با نقشی که امریکا بازی کرد 
و هنوز در سیاست های پاکستان بازی می کند، پاکستان 

به خطرناک ترین کشور جهان مبدل شد؟«
عنوان  به  افغانستان  در  کتاب  این  انتشار  و  ترجمه 
نیابتی  جنگ  رایدل،  بروس  تعبیر  به  که  کشوری 
سیاسی  متحدان  اقل  حد  یا  زیرمجموعه ها  با  امریکا 
پاکستان  استخباراتی  سازمان  و  ارتش  ایدیولوژیک  ـ 
در آن جریان دارد، به این دلیل حایز اهمیت پنداشته 
می شود که مردم عادی افغانستان در پیوند با عوامل و 

ریشه های نهفتۀ بحران و منازعۀ جاری در کشورشان 
اطالعات اندکی دارند و در سایۀ ناآگاهی آنان از اصل 
دینی،  توجیهات  با  موارد  بیشتر  در  که  ماجراهایی 
مذهبی و ایدیولوژیک به خورد آنان داده می شود، در 
یک کارزار روانی تبلیغاتی شکار شگردهای طرف های 
درگیر به ویژه گروه های شورشی می شوند که در این 
خوانده  پاکستان  استخبارات  سازمان  هم پیمانان  کتاب 

شده اند.
 

  رویارویی مجذوبانه 
دوم  چاپ  به  که  است  عنوانی  ابیت آباد«  »معمای 
»هم آغوشی مرگبار« در فبروری 2012 افزوده شده و 
در این بخش، کشته شدن اسامه بن الدن و ماجراهای 
قبل و بعد از آن مورد بررسی قرار گرفته است. با اشاره 
به این گفتۀ امراهلل صالح رییس پیشین ادارة امنیت ملی 
افغانستان که »پرویز مشرف هنگام طرح این مسأله در 
سال 2006 از سوی او که بن الدن در حوالی ابیت آباد 
من  آیا  که  است  گفته  و  شده  برآشفته  است،  پنهان 
رییس جمهوری دولت کیله استم؟« برخورد پاکستانی ها 
در این مورد را آگنده با »دورویی و تزویر وحشت ناک 
و پشتیبانی پنهان از جهاد جهانی به پیمانه یی که فهم آن 

بسیار خوف ناک است«، عنوان کرده است. 

این کتاب به بررسی اجمالی تاریخ پاکستان از رهگذر 
رگه های  پی گیری  هندوستان،  با  آن  تنش آلود  رابطۀ 
تندروی و بنیادگرایی اسالمی از زمان استقالل شبه قارة 
 1947 سال  در  کشور  این  تأسیس  و  بریتانیا  از  هند 
دست یابی  برای  تالش ها  راه اندازی  پرداخته،  میالدی 
پاکستان به جنگ افزارهای هسته یی در زمان حکومت 
 1970 دهۀ  سال های  آغازین  در  بوتو  علی  ذوالفقار 
جدی  چندان  نه  اما  مخالفت آمیز  کرنش های  به رغم 
رهبران  تمامی  اشتراک  وجوه  از  آن  برابر  در  امریکا 
پاکستان مبنی بر دست یابی به جنگ افزارهای هسته یی 

در چهار دهۀ گذشته عنوان شده است.
تجاوز  با  هم زمان  که  ضیاءالحق  جنرال  دیکتاتوری   
افغانستان و سرازیر شدن پول و امکانات  شوروی به 
سرسام آور ایاالت متحدة امریکا، قدرت های اروپایی و 
جهان عرب به سکان دار اصلی جهاد جهانی اسالم در 
این  در  تبدیل شد،  افغانستان  به  تجاوز شوروی  برابر 
شدن  تبدیل  به  که  روندی  آغاز  نقطۀ  مثابۀ  به  کتاب 
به آوردگاه و  پاکستان  افغانستان و  میان  مناطق مرزی 
نقطۀ تجمع خشونت بارترین افراد و دسته های تندرو و 
در فرجام یکی از خطرناک ترین بخش ها برای تهدید 

امنیت جهانی انجامید، ارزیابی گردیده است.
 به روایت بروس ریدل در کتاب »هم آغوشی مرگبار«، 
بذر حمالت دهشت افگنانۀ 11 سپتمر به ایاالت متحدة 
در  فلسطینی  پیکارجوی  عزام  عبداهلل  ورود  با  امریکا 
جمع صدها جوان از دیگر کشورهای عربی و مسلمان، 
پیوستن  هم  سپس  و   1980 در  ضیا  فراخوان  از  پس 
اسامه بن الدن زیر نام »جهاد جهانی اسالم« این فراخوان 

پاشیده شد. 

    اغماض از »فراموشی«
 نویسنده در فصل دوم از اذعان رابرت گیتس معاون 
سازمان سیا و بعداً وزیر دفاع امریکا به حمایت بی ثمر 
این کشور از گروه های مجاهدین و این که آنان با پول 
امریکا برای »نبرد مقدس«شان می رزمیدند، سخن گفته 
راندن  بیرون  امریکا  »مأموریت  که  کرده  نقل  او  از  و 
اتحاد شوروی از افغانستان بود و توقع افغانستان زشت 
هرگز  اما  داشتیم،  را  پساشوروی  افغانستان  ناگوار  و 
مالحظه نکرده بودیم که این کشور می تواند به پناهگاه 

امن دهشت افگنان جهانی مبدل شود.«
افغانستان  با این حال، عوارض و پیامدهای فراموشی 
انگیزه  آن همه  واگذاری  بیستم،  قرن  دهۀ  واپسین  در 
حال  در  افراط گرایی  که  بالفعل  و  بالقوه  امکانات  و 
گسترش اسالمی با هزاران انسان آماده به جنگ و پیکار 
در منطقه به دست آورده بود و آن گونه که در کتاب نیز 
اذعان شده، این روند حمایت نیرومندترین سازمان های 
استخباراتی در یکی از بحران خیزترین بخش های دنیا 
را نیز در خود داشته است به حال خودش و پیامدهای 
روانی حاکمیت یک ونیم دهۀ جنگ و خشونت پروری 
بر اذهان ساکنان دو سوی دیورند، از جمله اشتباهات 
قضایای  با  پیوند  در  جهانی  جامعۀ  و  امریکا  بزرگ 
کتاب  این  در  که  می شود  پنداشته  منطقه  و  افغانستان 

کم تر به آن توجه شده است. 
در فرجام نویسنده با این  فرض که آیندة جهاد جهانی 
می شود،  قطعی  پاکستان  در  دیگر  جای  هر  از  بیشتر 
این گونه نتیجه گیری می کند که در هر حال »دلیل هایی 
آن چه  تا  دارد  وجود  امریکایی ها  و  پاکستانی ها  برای 

مانده  باقی  مرگبار  هم آغوشی  یک  مثابه  به  دیر  بسیار 
مشترک  هدف  یک  به  فکر،  وحدت  یک  به  را  است 

تغییر دهند ـ شکست هیوالی جهاد.«

  و اما دشواری های کار ترجمه    
ترجمۀ پارسی دری کتاب »هم آغوشی مرگبار« همان گونه 
که در آغاز اشاره شد، به هدف ارایۀ دانش بی غرض از 
ریشه ها و عوامل بحران در افغانستان و منطقه صورت 
گرفته، از کاستی های فراوانی در ترجمۀ دقیق برخی از 
و  مفهومی  ویرایش  مواردی  در  اصطالحات،  و  واژه ها 
شکلی جمله ها و پاراگراف ها و یک دست نبودِن شیوه های 
بیان مفاهیم رنج می برد؛ اما موجودیت چالش هایی به سان 
نهادینه نبودن فرهنگ ترجمه و عدم موجودیت نهادها و 
بنگاه هایی که به مترجمان خدمات، دانش و مهارت های 
بزرگ ترین  از  کند،  فراهم  را  دقیق  و  حرفه یی  ترجمۀ 
فراورده های علمی و  نوین و  انتقال دانش  فراراه  موانع 
تحقیقی از طریق برگردان آن ها به یکی از زبان های رایج 

در کشور پنداشته می شود.
در افغانستان به ترجمه بیشتر به مثابه یک کار ذوقی دیده 
می شود و کسانی مانند این دو برادر )تابش فروغ و بهار 
مهر(، آن گونه که نفس کار ترجمه ایجاب می کند، حتا از 
مشوره، رای زنی، نقد و اصالح افرادی که بشود آنان را 
پیش کسوتان عرصۀ ترجمه در افغانستان قلمداد کرد نیز 
محروم بوده اند. این دو برادر مجبور بوده اند که بار تمام 
حتا  و  نشر  و  ویرایش، چاپ  ترجمه،  گزینش،  مراحل 
تقدیم کردن رایگان آن به مخاطبان در جامعۀ فرهنگی و 
روشن فکری افغانستان را به تنهایی و با تکیه بر رابطه های 

شخصی و ظرفیت های فردی خودشان به دوش بکشند.
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هم آغوشی مرگبار؛
 رویارویی و مجبوریِت دوجانبه
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نخبه گان و مرحلة گذار در افغانستان

افغانستان به مسیر...
 است.

پارلمان  مامور  هاوس،  کونیگس  هلموت 
برای  آلمان )بوندستاگ(  جمهوری فدرالی 
اردو، این تحول مثبت را پیش از همه ناشی 
محافظتی  تجهیزات  کیفیت  بردن  باال  از 

نیروهای کشورش می داند.
 کونیگس هاوس گفته است: »خطرات علیه 
سربازان همچنان به این دلیل کاهش یافته 
است که ما آنها را با موترهای باز و ترپالی 
به سلسله کوه ها نمی فرستیم، بلکه به جای 
آن، به اندازه کافی وسایل نقلیه مصون در 
نظر  از  »ما  است:  افزوده  او  داریم«.  اختیار 
آن  باالی  های  رده  به  محافظتی  تجهیزات 
ما  متحدین  نزد  در  که  ایم  رسیده  سطحی 

نیز رایج می باشد.«
  نیروهای آلمانی می مانند

اردو  برای  آلمان  پارلمان  مامور  در گذشته 
محافظتی  تجهیزات  کمبود  از  همواره 
می  پافشاری  او  حاال  بود.  کرده  شکایت 
کند که سربازان آلمانی بعد از پایان رسمی 
ماموریت جنگی نیروهای ناتو در پایان سال 

2014 نیز به اندازه کافی محفوظ باشند.
کونیگس هاوس گفته است: »واضح است 
در  امنیتی  نیروهای  باید  خاطر  این  به  که 
اختیار قرار داشته باشند«. او چنین ارزیابی 
نیز  میالدی   2014 سال  از  بعد  که  می کند 
در  آلمانی  سرباز  هزار  یک  دست کم  باید 

افغانستان باقی بمانند.
است  قرار  میالدی   2015 سال  شروع  از 

جدیدی  ماموریت  المللی  بین  نیروهای 
نیروهای  به  مشوره دهی  و  آموزش  برای 
جنرال  کنند.  شروع  را  افغانستان  داخلی 
فایفر گفته است که نیروهای اردو و پولیس 
ملی افغانستان به صورت فزاینده مسوولیت 
عهده  به  را  شان  کشور  مردم  از  حفاظت 

می گیرند.
شمال  در  آیساف  نیروهای  فرمانده 
 2012 سال  در  که  است  افزوده  افغانستان 
»به  افغانستان  داخلی  امنیتی  نیروهای 
صورت تدریجی و موفقیت آمیز مسوولیت 
به  را  امنیتی  وظایف  انجام  و  برنامه ریزی 
افغانستان  داخلی  نیروهای  گرفتند«.  عهده 
این کشور عماًل همه عملیات ها  در شمال 

را رهبری می کنند.

بی تفاوتی وزارت...
 نمی شود، در این محفل شرکت کند.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی 
که بی اعتنایی مقامات وزارت اطالعات و 
فرهنگ، به ویژه شخص وزیر اطالعات و 
فرهنگ را در برابر دست آورد های بزرگ 
خبرنگاران افغان،یک بی انصاف آشکار و 
دارد  داند،باور  پذیری می  عدم مسؤولیت 
که این دست آورد ها حتا در صورت بی 
اعتنایی وزارت اطالعات و فرهنگ از دید 
مردم،  و  ماند  نمی  پنهان  افغانستان  مردم 
را  خود  تالش  پر  و  صدیق  فرزندان  این 

گرامی می شمارند.
از سویی هم در دو هفته اخیر، شمار زیادی 
از خبرنگاران از برخورد مسؤوالن وزارت 
خبرنگاران  برابر  در  خارجه  و  دفاع  های 
آنان می گویند  اند.  بوده  به شدت شاکی 
که در روز های گذشته هر دو وزارت از 
آنان جهت شرکت در نشست های خبری 
مراجعۀ  زمان  در  اما  بودند؛  کرده  دعوت 
آمیز  توهین  ایشان  با  برخورد  خبرنگاران، 

بوده است.
وزارت  در  خبرنگاران  همین  گفته  به 
خارجه، بیش از نیم ساعت آنان را منتظر 

بوده  قرار  که  یک«سگ«  تا  اند  نگهداشته 
کند،حاضر  امنیتی  بررسی  را  آنان  وسایل 

ساخته شود.
با  که  دارند  شکایت  خبرنگاران  همین 
وزارت  سوی  از  رسمی  دعوت  وجود 
دفاع، وقتی به مقر آن وزارت مراجعه کرده 
اند،بیشتر از یک ساعت منتظر ساخته شده 
و در پایان هم برای شان گفته شده است 

که اصاًل نشست خبریی در کار نیست.
این برخورد مسؤوالن وزارت های دفاع و 
خارجه نه تنها این که از دید انسانی یک 
بر خورد نادرست است؛ بلکه نقض حقوق 
آشکار ژورنالیستان برای دسترسی آسان به 

اطالعت و معلومات نیز می باشد.
در  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
دو  این  نادرست  های  برخورد  که  حالی 
می  تقبیح  به شدت  را  خبرنگاران  با  نهاد 
نها های  این  اول  مقامات در جه  از  کند، 
برخورد  گونه  این  مسؤوالن  تا  طلبد  می 
ها را، تنبیه کنند و اجازه ندهند که چنین 
خبرنگاران  برابر  در  نادرست  های  رفتار 

ادامه یابد.
 

شورای اجرائیة اتحادیة ملی 
ژورنالیستان افغانستان

          احمدولی مسعود

هرچه بیشتر به سال 2014 نزدیک می شویم، اوضاع 
کشور حساس تر می گردد و نگرانی های مردم بیشتر. 
ابهام  از  هاله یی  در  هنوز  پُرحادثه  سال  این  پیامد 
و گمانه زنی هاست. اما بسیاری از بازیگران قدرت 
برای تأمین منافِع خود، دوباره همان برنامه هایی را که 
طي یک دهۀ اخیر به نام افغانستان به این آشفته بازار 

سیاسی عرضه داشتند، در خیال می پرورانند .
بدانند  نمی خواهند  یا  نمی دانند  اکثراً  بازیگران  این 
که وضعیت پیش روی کشور از هر نقطه نظر نسبت 
به تاریخ گذشتۀ این سرزمین، تفاوتي فاحش دارد؛ 
تنهایی  به  باید  افغانستان  مردم  خود  که  مرحله یی 
تجربه نمایند و آزمونی که فقط با عقالنیت سیاسِی 

نخبه گان می  توان از آن با موفقیت عبور نمود.

سوگ مندانه  مرحله،  این  مشکِل  الیه های  و  عمق 
گذشته  ده ساِل  شکست های  و  ناکامی ها  به  بیشتر 
پایه  مقتدر،  دولت  یک  ده سال  این  در  برمی گردد. 
مبدل  ملی  اعتماد  مرجعیت  به  تا  نگرفت  مایه  و 
عبور  برای  مناسبی  کانال  می توانست  و  می گشت 
از این مرحله باشد. گذشته از این، حتا یک رهبری 
معنی دار نیز در باور مردم جا نگرفت تا بتواند در 

عبور کشور از بحران، نقش موثری بازی نماید.
در  قدرت  مراکز  از  یکی  به  دولت خود  برعکس، 
میان قدرت های متعدد در کشور تبدیل شد. فساد 
را  جامعه  پود  و  تار  روز  هر  که  دولت  ساختاری 
مانند موریانه می خورد، به اوج خود رسید. بحران 
اعتماد ملی شدیداً باال گرفت. رهبری سیاسی قطعًا 
به  می توانست  که  امنیتی  نیروهای  انسجام  امر  در 
با  گذار  مرحلۀ  این  در  ملی  منسجم  نیروی  حیث 
طوری  اکنون  گردید.  ناکام  می نمود،  عمل  آگاهی 
می نماید که هم زمان با بیرون رفت یا محدود شدن 
یک  در  منطقه یی  نیروهای  جهانی،  جامعۀ  حضور 
میدان  وارد  گسترده تر  ابعاد  با  و  بزرگ تر  بازی 
افغانستان می گردند و در این بازی ها، تهدید بالقوه 
نیروهای  بالفعِل هرچه جدی تر و خشونت بارتر  و 
وحشت ناک تر  و  خون بارتر  را  میدان بازی  طالبانی، 
را  گذار  مرحلۀ  تردید  بدون  عوامل  این  می سازد. 
با پیچیده گی ها و چالش هایی بزرگی مواجه نموده 
که  امنیتي  مسوولیت هاي  انتقال  پر وژة  حتا  است. 
موفقیِت  روز  هر  و  مي باشد  مرحله گذار  از  بخشي 
آن از طریق اعالنات تجارتی به سمع مردم رسانیده 

عامه  افکار  توجیه  منظور  به  بیشتر  ـ  می شود 
سازمان دهی شده است تا پرداختن به واقعیت تلخ 
دیگر  می بود،  موفق  برنامه  این  اگر  چون  مسأله؛ 
این همه اضطراب و سراسیمه گی و نگرانی از 2014 

معنایی نمی داشت.
در چنین شرایط و وضعیتی است که پای مسوولیت 
و رسالت نخبه گان افغانستان پیش می آید؛ آنانی که 
عمق مسأله را درک می نمایند و با احساس و تعهد 
و دل سوز ی یي که به مردم و کشور دارند، الزم است 
موضوع را با جدیت دنبال کنند. گذار از این مرحله 
و  مسوول  دولت مرداِن  جمعی  تالش  تردید  بدون 
متعهد، اپوزیسیون، احزاب سیاسی، نهادهای جامعۀ 
بزرگان  دینی،  علمای  سیاسی،  نخبه گان  مدنی، 
بزرگان جامعه و سایر  اجتماعی،  فرهنگی، مدیران 
تفاهم  با  تا  می طلبد  را  جامعه  در  مطرح  اقشار 
با  را  آزمون  این  ملی،  کالن  مسایل  باالی  حداقلی 

عقالنیت و ژرف اندیشی سپری نماییم. 
راه حل های مختلفی برای بیرون رفت از بحران ارایه 
می گردد و در مورد سناریوهای متعددی در بیرون 
و خارج از کشور گمانه زني هاي نیز وجود دارد که 

بیشتر به موارد ذیل اشاره دارند:
ـ انتخابات.

ـ احتمال ادامۀ حمایت و حضور جامعۀ بین المللی 
از  پس  موجود  حالت  حفظ  برای  افغانستان  در 

 .2014
و  حکومتی  صلح  پروسۀ  یک باره گی  موفقیت  ـ 

رسیدن به صلح پایدار و سرتاسری در کشور.
پنهانی  سیاسِی  معامله گری های  بازار  نمودن  باز  ـ 

تحت عناوین دل فریب توسط حکومت.
کنونی،  شرایط  و  قبلی  تجربیات  نظرداشت  در  با 
نگرش  همین  با  فقط  را  کشور  بتوان  است  دشوار 
نگرانی  از  را  مردم  و  داد  نجات  موجود  بحران  از 
بر خروج  مبنی  جهانی  جامعۀ  تصمیم  کرد.  بیرون 
نشستِن  ثمر  به  است.  برگشت ناپذیر  افغانستان،  از 
باقي مانده  برنامۀ صلِح حکومت در مدت یک ساِل 
نیز ـ چنان که در چندسال گذشته ثمره یي نداشت ـ 
ناممکن به نظر می رسد. گستردِن دام معامله به هر 
تفسیر و تعبیری که باشد، تجربۀ تلخی ست که اگر 
بزرگ  قربانی  داشته،  معامله گران  برای  اندکی  نفع 
قانون مندی  و  ارزش ها  نظام سازی،  ملی،  منافع  آن: 

در کشور بوده است.
انتخابات، ساختارهای دموکراتیک و سایر ارزش های 
امروزی با همۀ نواقص آن، یگانه دستاورد یک دهه 

تالش است؛ ارزشی که به هیچ قیمتی نمی توان از 
آن گذشت. این ها خطوط قرمزی اند که اگر از آن 
به  تا دوباره  باید قربانی داد  عبور شود، چند نسل 
آن خطوط رسید. در این میان، انتخابات تنها گزینه 
می  گردد؛  تلقی  موجود  بحران  از  بیرون رفت  برای 
بحران  حل  در  را  گزینه  تنها  این  مسیر  آن چه  اما 
تعیین می کند، نحوة استفاده از آن است. متأسفانه در 
دو دورة قبلی، انتخابات وسیله یی گردید در جهت 

ربودن غیرمشروع قدرت. 
اکنون پرسش اساسی این است که چه گونه می شود 
انتخابات 2014 را به یک فرصت برای نجات کشور 
تبدیل نمود تا یک انتخابات محض. نقطۀ عطف و 
را  فرصت  این  اگر  است.  همین  دقیقًا  تأمل،  قابل 
انتخاب یک نفر  با بهترین شیوة آن تنها روی  حتا 
این شخص  که  باشیم  داشته  توقع  متمرکز کرده و 
به رغم منتخب بودن بتواند به تمام مشکالت کشور 
رسیده گی نماید، توهمی بیش نیست و خیالی است 
برای  ضمانتی  هیچ  که  شرایطی  در  آن هم  باطل 
سالمتِی این روند وجود ندارد. سخِن مهم در این 
از  می توانند  چه طور  افغانستان  نخبه گان  که  است 
انتخابات به حیث یک فرصت برای نجات افغانستان 

در فضای تفاهم استفاده نمایند.
تذکر  ملی  آجندای  عنوان  تحت  پیشنهادی  در  ما 
رقابِت  پدیدة  افغانستان  تاریخ  در  همواره  داده ایم؛ 
منفی میان نخبه گان ـ که از تراکم قدرت در دست 
شخص یا اشخاص ناشی می گردد ـ باعث تضعیف 
نتیجۀ آن،  افغانستان شده است که در  بنیۀ سیاسی 
نهادسازی صورت نگرفته و قدرت این حاکمیت هاي 
غیرعادالنه باعث ناکامی پروسۀ دولت ـ ملت سازی 
باعث  نهایت،  در  و  شده  کشور  در  نظام سازی  و 
لشکرکشی های  و  منطقه یی  آزمندی های  تحریک 
صاحب  هیچ گاه  افغانستان  مردم  و  گشته  جهانی 

سرنوشت خود نشده اند.
امروز نیز به کارگیرِی همان سیاست انحصاری است 
که کشور را بار دیگر به بحران کشانیده، و حتا با 
اخیر،  ده سال  در  مثبت ساختاری  تحوالت  وجود 
رکود  باعث  دولت مردان  منحِط  سیاسی  فرهنگ 
کشور شده است. پیشنهاد ما در محور »انتخابات به 
حیث یک فرصت«، به خاطر گذار موفقانه از بحران 
به ثبات، در چارچوب تفاهم حداقلی میان نخبه گان 
باالی مسایل کالن ملی و اصول و ارزش ها با الهام 

از قانون اساسي کشور می چرخد. 
نقطۀ  می تواند  ملی  کالن  مسالۀ  چند  ما  دیدگاه  از 

نخبه گان  میان  نظر  تبادل  و  ملی  کالن  بحث  آغاز 
باشد:

• ایجاد دیدگاه های مشترک و روند اعتمادسازی؛
• اصالح قانون انتخابات؛

•  دفاع از ارزش ها و دستاوردهای ده سال اخیر؛
تفاهم در جهت اجرای موفقانۀ مرحلۀ گذار و    •

رسیدن به ثبات؛
تشکیل حکومت  پایه های  و  اصول  باالی  تفاهم   •

وحدت ملی؛
•   دفاع از حقوق زنان و مردان افغانستان؛

• تفاهم باالی مولفه های مهم امنیت؛
•  ایجاد تفاهم باالی راه کارهای مبارزه با فساد؛

•  و تفاهم باالی مکانیزم آوردِن ریفورم سیاسی و 
ایجاد صلح پایدار و سرتاسری در کشور، از جمله 
موارد بزرگی ست که می تواند در یک دیالوگ مستمر 
میان تشکل های سیاسی، دولت، نهادها و نخبه گان 
برای یافتن راه حل های توافقی و مشترک مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گیرد.
تالش هایي که طی چندماه اخیر به طور ملموس تری 
جریان دارد، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تفاهم 
شورای  ایجاد  می بخشد.  تقویت  را  نخبه گان  میان 
سازمان  اعالمیه های  نهادها،  و  احزاب  همکاری 
افغان ها،  خود  میان  نشست  بر  مبتنی  متحد  ملل 
همه  ملی،  اجماع  بر  تأکید  و  پاریس  نشست های 
در  مطرح  نیروهای  آمدِن  کنار  بر  تأکید  نحوی  به 
می رسانند  همه  دارند.  مشترک  تفکر  یک  محور 
به  یاهم  و  است  بحران  در حالت  یا  کشور  این که 
گرفتِن  به  قادر  تنهایی  به  هیچ کس  مي رود.  بحران 
قدرت و ادارة آن نیست و هیچ کس مرجع اعتماد 
مختلف  عبارات  با  که  آن چه  پس  نمي باشد؛  همه 
بیان مي شود، در واقع ایجاد تفاهم میان نخبه گان و 
نیروهای مطرح ملی در کشور است تا بتوانند کشور 

را به طور جمعی از این مهلکه نجات بخشند.
ما در افغانستان، نسبت به یک رییس جمهور انتخابی 
حتا با داشتن مهارت و شایسته گی در امورـ  که خود 
در جایش یک اصل مهم می باشد- در اوضاع جاري 
بیشتر به یک توافق جمعی در محور یک تفکر ملی 
در  و  پریشان  و  ازهم پاشیده  باورهای  بتواند  که  ـ 
حال فرارِ ملت افغانستان را جمع نماید ـ ضرورت 
داریم تا بتواند اعتماد ملی را احیا نماید. و این امر 
بدون تفاهم میان نخبه گان و تصامیم جمعی، تحقق 

نمي پذیرد. 
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امیدواریم طالبان را...
 متقاعد کردن طالبان برای کنار گذاشتن 
بتواند  تا  است  بخشیده  سالح، سرعت 
قبل از خروج نیروهای ناتو تا پایان سال 
برنامه   یابد،  دست  مهم  این  به   2014
نگران  را  افغان ها  از  بسیاری  که  زمانی 

کرده است.

به  مدت هاست  آنکه  وجود  با  پاکستان 
طلب  جنگ  گروهک های  از  حمایت 
تمام  است،  شده  محکوم  طالبان  مانند 
وعده های  به  تا  می کند  را  خود  تالش 
خود برای کمک به امریکا و افغانستان 
کشور  دراین  ثبات  ایجاد  راستای  در 

همسایه کمک کند.
یکی  می کنم  فکر  من  گفت:  استانکزی 

اذعان  همه  که  است  این  توافقات  از 
برنده  نمی توانند  نظامی  از طریق  دارند 
باشند. همه اظهار کردند که ما باید وارد 

مذاکراتی عملی شویم.
و  افغانستان  حکومت  طالبان،  اخیراً 
جریان های اپوزیسیونی در یک نشست 

غیر رسمی در فرانسه گردهم آمدند.
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شصت درصد افغانستان از ماین 
پاک شده است

یکی از فرماندهان طالبان در کندز 
کشته شد

یک پولیس، زن و پسر خود را کشت

مجلس سنای افغانستان از اقدام پاکستان مبنی 
بر رهایی هشت طالب از زندان های آن کشور 

استقبال کرد.
اما مجلس سنا در مورد سرنوشت طالبانی که 
ابراز  اند،  شده  آزاد  پاکستان  زندان های  از 
که  نیست  معلوم  که  می گوید  کرده  نگرانی 
اسالم آباد با این کارش، چه هدفی را دنبال 

می کند.
بخشی از جلسۀ عمومی روز سه شنبۀ مجلس 

سنا به همین مساله اختصاص یافته بود.
شماری از سناتوران در این نشست در مورد 
آیندة این طالبان ابراز نگرانی کرده گفتند که  
این  در  باید  افغانستان  صلح  عالی  شورای 

زمینه برای آنان وضاحت بدهد.
سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  هادی  فضل 
نگرانی های سناتوران را به جا دانسته و سپس 
فیصله کرد تا رییس شورای عالی صلح روز 
چهارشنبه جهت ارایۀ معلومات به جلسۀ این 

مجلس حاضر شود.
او گفت: رهایی سران طالبان یک اقدام نیک 
در  می نمایم  تایید  را  پروسۀ صلح  ما  است، 
وعده،  مطابق  بودیم،  کرده  تایید  نیز  گذشته 
رییس شورای عالی صلح به روز چهار شنبه 
بحث  روسا  کمیته  در  و  می آید  جاری  هفتۀ 
صورت می گیرد که آیا شورای عالی صلح از 
این مساله خبر است یا نه و زمانی که آنها رها 
می شوند کدام تضمین وجود دارد که دوباره 
آنها با مخالفان نمی پیوندند؛ از نتیجۀ آن شما 

را با خبر می سازیم.«
که  شوند  می  مطرح  حالی  در  ها  نگرانی 
با  پاکستان شام روز دوشنبه  وزارت خارجۀ 

نشر اعالمیۀ مطبوعاتی از آزادی هشت طالب 
از زندان های آن کشور خبر داد.

به نقل از همین اعالمیه، مال نورالدین ترابی 
از  تعداد  یک  و  طالبان،  رژیم  عدلیه  وزیر 
داد طیب،  اهلل  این گروه چون  اعضای دیگر 
امیر احمد گل، عبدالباری و مالداود جان نیز 

شامل این آزاد شدگان اند.
پاکستان حدود  های  زندان  از  طالبان  آزادی 
شورای  رییس  سفر  جریان  در  قبل  ماه  دو 
عالی صلح افغانستان به اسالم آباد آغاز شد.

پاکستان اعالم کردند  در آن زمان مقام های 
که نه طالب را از زندان آزاد کرده اند.

اما اعضای مجلس سنا می گویند که تا اکنون 
شده  آزاد  زندانیان  این  سرنوشت  مورد  در 

معلومات در دست نیست.
این سناتوران از حکومت انتقاد کردند که چرا 
پاکستان  های  مقام  با  مورد  این  در  اکنون  تا 

صحبت نکرده اند.
رفیع اهلل گل افغان یک از سناتوران در مورد 
گفت:«ما از رهایی طالبان استقبال می نمایم 
می  خود  حکومت  از  ما  است،  نیک  کار 
خواهیم زندانیان که رها می شوند و کسانیکه 
دو ماه قبل رها شده بودند سرنوشت آنها چی 
شد آیا حکومت ما یا شورای عالی صلح با 

آنها کدام ارتباط دارد یا نه.«
همزمان با این نگرانی ها، شورای عالی صلح 
تایید می کند که آنان در مورد سرنوشت نه 
زندانی طالب که حدود دو ماه قبل از زندان 

های پاکستان آزاد شده اند معلومات ندارد.
در  که  می گویند  شورا  این  مسووالن  اما 
با  صلح  عالی  شورای  رییس  نزدیک  آینده 
رییس جمهور کرزی به پاکستان سفر می کند 
و این موضوع را با مقام های آن کشور مطرح 

می کند.

مرکز  ترینکوت  شهر  در  پولیس  سرباز  یک 
والیت ارزگان، زن و پسر جوان خود را به 

شلیک گلوله، کشت.

پوستۀ  منطقۀ  در  رویداد  این 
والیت  مرکز  ترینکوت  شهر 
سرباز  یک  خانۀ  در  ارزگان، 
پس  عملیاتی،  کندک  پولیس 
این  بین  لفظی  مشاجرة  یک  از 

سرباز و زنش، رخ داده است.
فرید عایل سخنگوی فرماندهی 
به  ارزگان  والیت  پولیس 
گفت  باستان  بست  خبرگزاری 
که این سرباز پولیس، زن و پسر 
شلیک  به  را  سالۀ خود  شانزده 

گلوله کشته است.
به گفتۀ او، این سرباز به »دیب« مشهور بود و 
در کندک عملیاتی ریزرف، در شهر ترینکوت 

ایفای وظیفه می نمود.
وی افزود که قاتل موفق به فرار شده است، 
اما نیروهای پولیس تالش برای بازداشت وی 

را آغاز کرده اند.
گفتنی است که از زن کشته شده، دو کودک 

دیگر نیز به جا مانده اند.
اواخر  این  در  که  است  آوری  یاد  قابل 
نسبت  کشور،  سراسر  در  مشابه  رویدادهای 
به هر زمان دیگر افزایش یافته است که علت 
های عمدة آن، ناآگاهی مردم از حقوق زنان و 
کودکان در دین مقدس اسالم، اعتیاد به مواد 
های  و خشونت  اقتصادی  مشکالت  مخدر، 

خانواده گی خوانده شده است.

مجلس سنا:

تضمینی وجود دارد که طالبان 
مؤسسۀ ماین پاکی ای تی سی می گوید که تا اکنون آزادشده دوباره به جنگ نپردازند؟

شصت درصد افغانستان از ماین پاک شده است.
کفایت اهلل ابالغ رییس مؤسسۀ پاکسازی ماین در 
به  کابل  در  گذشته  روز  تی سی(  )ای  افغانستان 
است  شده  موفق  اداره  این  که  گفت  خبرنگاران 
تا شصت درصد جغرافیای افغانستان را از وجود 
ماین کاملن پاک سازد و چهل درصد باقی مانده 
که حدود 580 میلیون متر مربع می شود، تا ده سال 

آینده پاکسازی می شوند.
وی از کمبود امکانات شاکی است و می گوید که 
اختیارشان  در  کافی  امکانات  جهانی  جامعۀ  اگر 
قرار می داد، آنان در سال 2013 موفق به پاکسازی 

کامل کشور از وجود ماین می شدند.
وی از جامعۀ جهانی پیشنهادات مشخصی داشت؛ 
تعیین معاش مشخص برای کارمندان این مؤسسه، 
بیمه کردن این کارمندان و مجهز ساختن آنان با 
وسایل پیشرفته و مجهز مطابق با معیارهای جهانی 

از جملۀ این پیشنهادات بود.
او همچنان افزود که این مؤسسه در حال حاضر 

حدود چهارده هزار کارمند دارد.
او اضافه کرد که پیش از آغاز فعالیت این مؤسسه 
به طور متوسط روزانه بیست تا 25 واقعۀ انفجار 

ماین در کشور رخ می داد که در حال حاضر این 
رقم به روزانه یک واقعه کاهش یافته است.

 IED نام  به  که  را  ماین ها  از  دیگری  نوعی  وی 
یاد می کند بسیار خطرناک دانسته و می گوید که 
با وجود امکانات آنان پاکسازی این ماین ها کاری 
تاکنون  اند  موفق شده  آنان  که  است  بس دشوار 

500 ماین از این نوع را خنثا کنند.
اساس  بر  مؤسسه  این  که  می ورزد  تأکید  او 

نقشه های تخنیکی تهیه شده فعالیت می کند.
به گفتۀ وی، والیات کندهار، جالل آباد، کابل و 
پروان از جمله والیاتی هستند که بیشترین ماین 

در آن ها موجود بوده است.
ای تی سی نخستین مؤسسۀ بشردوستانۀ پاکسازی 
ماین است که با حمایت سازمان ملل تأسیس شده 

است.

احتمال فاجعة انسانی در...
او افزود: »هر قدر که اصرار کردیم کسي صداي ما 

را نشنید و هیچ کسي حاضر نشد، کمک کند«.
رییس شورای علمای بدخشان که خود به محل 
دیده،  نزدیک  از  را  زخمي ها  و  رفته  رویداد 
وضعیت صحي نه تن را بسیار وخیم  خوانده و 
خواهان توجه جدي حکومت و مقام هاي مسوول 

به آن ها شده است.
در این حال، امان اهلل پیمان، نمایندة مردم بدخشان 
در مجلس، از والي بدخشان و حکومت مرکزی 
به دلیل بی توجهی به مردم این والیت به شدت 
چندین  آتش سوزي  این  گفت:  کرده  انتقاد 
حکومتي  مقام هاي  و  گرفته  صورت  پیش  روز 
و  اند  نداشته  رویداد  این  از  آگاهي یي  هیچ گونه 

کاماًل بي خبر بوده اند.
کرده ام  دفاع صحبت  وزیر  با  »شخصًا  افزود:  او 
فراهم  محل  به  را  هلي کوپتر  ارسال  زمینۀ  و 

ساخته ام«.
گفت،  خود  سخنان  از  دیگري  بخش  در  او 
حکومت مرکزي از مردم کابل خبر ندارد  که چه 
حال دارند، چه برسد به این که به بدخشان کمک 

ارسال نماید و یا در غم مردم بدخشان باشد.
شفاخانۀ  رییس  عبدي،  دوکتور  همچنان 
وضعیت  وخیم بودن  از  فیض آباد،  مرکزي 
زده  حرف  اخیر  آتش سوزی  زخمي های  صحی 
و  بوده  باال  زخمي ها  سوخته گي  گفت.«میزان 
ممکن  فیض آباد  شفاخانۀ  در  تداوي شان  زمینۀ 

نیست«.
به باور آقاي عبدي، قربانیان این رویداد به مراکز 
صحي بسیار دیر رسانیده شده اند و فعاًل داکتران 

شفاخانۀ مرکزي فیض آباد، نمي توانند این قربانیان 
را به درستي معالجه نمایند و براي معالجۀ درست، 
آن ها باید به یک شفاخانۀ مجهز و بهتر به پایتخت 

فرستاده شوند.
»احتمال فاجعۀ انسانی«

ثناءاهلل امیري، رییس ادارة مبارزه با حوادث طبیعي 
بدخشان، نگراني خود را از وضعیت این والیت 
ابراز داشته گفت: هم اکنون راه ارتباطي دست کم 
با  و  است  مسدود  والیت  این  ولسوالي  دوازده 
بهار  تا  امکانات،  نبود  و  سنگین  برف  به  توجه 
گمان  ماند.  خواهد  بسته  راه ها  این  آینده  سال 
البسه  غذایي،  مواد  نرسیدن  صورت  در  مي رود 
و دارو به این مناطق، فاجعۀ انساني وحشت ناکي 

رخ بدهد«.
جان  بدخشان  در  برف کوچ  نیز  گذشته  سال  

چندین تن را گرفته بود.
 او افزود: »برف و توفان، همه ساله در بدخشان جان 
بسیاري را مي گیرد و بسیاري از این رویدادها، از 
دید رسانه ها پنهان مي مانند. دورافتاده گي مناطق، 
مسدودشدن راه ها بر اثر برف باري هاي سنگین و 
سرازیر شدِن برف کوچ ها، نبود ارتباط هاي تلفني 
امور،  مسووالن  به گوش  مردم  فریاد  نرسیدن  و 
که  مي شوند  مرگ باري  انساني  فاجعه هاي  سبب 

اکثراً پنهان و ناشناخته مي مانند«.
همزمان باشنده گان والیت بدخشان، از کم کاري 
مسووالن محلی شکایت کرده و گفته اند حکومت 
براي پیش گیري از رویدادهاي طبیعي وحفظ جاِن 
مسدود  از  جلوگیری  و  والیت  این  شهروندان 
ندارد و احساس  برنامه یي  راه ها هیچ گونه  شدن 

مسوولیتي نمي کند

خوشې شوي طالبان باید...
 سولې په برخه کې نوموړی مرسته وکړي.

افغانستان  ترابي  لودین وایي، که مال  ښاغلي 
به ورته ټول هغه  افغان حکومت  نو  ته راشي 
امکانات او سهولتونه برابر کړي، چې دمګړۍ 
په افغانستان کې شته نور برجسته رجال یې 

لري.
راتګ  نوموړي  د  ته  افغانستان  زیاتوي،  دی 
او مخته تګ  تعقیب  د  پروسې  د  د سولې  به 
لپاره یو مهم قدم وي؛ خو که کابل ته نه راځي 
ښه دا ده چې د پاکستان پر ځای یوه درېیم 
هېواد ته الړ شي او له هغه ځایه د افغانستان 
د قضیې په حل کې مرسته وکړي او ناخوالې 

پای ته ورسوي.
ټولو  د  دوی  وویل،  لودین  عطااهلل  مولوي 
طالب بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې، 
پاکستان  د  هم  بیا  خو  افرادو  مشخصو  د  نه 
کې  پاکستان  په  او  ده  ستایلو  د  کړنه  دغه 
چې  کوي،  ښودنه  دې  د  کړنې  وروستۍ 
او اوس  تاوتریخوالي کړېږي  له  پاکستان هم 
سره  پروسې  له  سولې  د  غواړي  رښتیني  په 

مرسته وکړي.
پاکستان  د  شي  کېدای  خبره،  په  نوموړي  د 
سولې  د  او  فشارونه  نړیوال  وضعیت،  کورنی 

چې  وي،  شوې  المل  غوښتنه  شورا  عالي 
پاکستان طالب مشران له بنده خوشې کړي.

ټول هغه طالب مهم  کار ده  په  زیاتوي،  هغه 
سولې  د  چې  شي  خوشې  بنده  له  مشران 
خبرو ته لېواله وي او غواړي چې د سولې له 

پروسې سره مرسته وکړي.
په  لودین وویل، د دغو طالب مشرانو  مولوي 
خوشې کېدو سره به یې کورنۍ خوشاله وي؛ 
خو په کار ده چې د کورنۍ له خوشالۍ سره 
سره د سولې په برخه کې هم مرسته وکړي.

د سولې د عالي شورا دغه چارواکی په دې اند 
دی، که چېرې له بنده خوشې شوي طالبان 
له  سولې  د  نو  ورځي  ته  کورونو  خپلو  یوازې 

پروسې سره به مرسته ونه کړي.
لري، چې  نه  وایي، هېڅ تضمین شتون  هغه 
طالبانو  له  به  مشران  طالب  شوي  خوشې 
سره نه یو ځای کېږي او خپلو جبهو ته به نه 

ستنېږي.
نوموړی وایي، د دوی اندېښنه هم دا ده چې 
خوشې  چې  ولري،  شتون  تضمین  یو  باید 
شوي طالب مشران که د سولې په برخه کې 
او برخه نه اخلي؛ نو حد اقل  مرسته نه کوي 

خو به بېرته د جګړو جبهو ته نه ځي.
ده زیاته کړه، د سولې د عالي شورا غوښتنه 
دې  مشران  طالب  چې  ده  نه  لپاره  دې  د 

ته  لیکو  جګړو  د  بېرته  او  خوشې  زندانه  له 
ورشي.

هغه وایي، لکه څنګه چې طالبان له ګوانتامو 
غوښتنه  کېدو  خوشې  د  بندیانو  خپلو  د  نه 
له  اوسه  تر  غوښتنه  ډول  دغه  دوی  کوي؛ 
چې  مرجع  یوازینۍ  او  کړې  ده  نه  پاکستانه 
شورا  عالي  سولې  د  هغه  کوي،  غوښتنه  دغه 

ده.
د  سولې  د  باید  طالبان  وویل،  لودین  مولوي 
او  شي  خوشاله  غوښتنه  دې  په  شورا  عالي 
د خوشالۍ پیغام باید دا نه وي، چې بېرته د 

جګړو لیکو ته ورشي.
کړه،  زیاته  مرستیال  شورا  عالي  د  سولې  د 
زندانونو  پاکستانیو  په  مشرانو  زنداني  طالب 
ټولو  د  قضیې  د  ګاللي،  سختې  ډېرې  کې 
هم  به  دې  په  او  لري  معلومات  اړه  په  ابعادو 
پوه وي، چې پاکستان ورته نور هغه اخالص 
او  لري  اهداف  خپل  دوی  ځکه  لري؛  نه  هم 

خپل اهداف پرمخ بیایي.
هغه وایي، دوی ته مهمه نه ده چې طالب وژل 
کېږي، یا اردو او پولیس، یوازې دوی ته خپل 

اهداف مهم دي.
مولوی عطااهلل لودین د دې پوښتنې په ځواب 
شوی  وژل  برادر  مال  کېږي،  ویل  چې  کې 

وویل، په دې برخه کې معلومات نه لري.

نیروهای ایتالف یک فرمانده طالبان را در ولسوالی 
امام صاحب در والیت کندز کشته اند.

نیروهای ایتالف روز سه شنبه 12 جدی با انتشار 
یک نامه خبری گفته اند که نور اهلل خان یکی از 
رهبران طالبان و یک شورشی دیگر در یک حمله 

هوا پیمای بدون سرنشین کشته اند.
نیروهای ایتالف می گویند که نوراهلل خان مسوول 
در  شورشیان  به  سالح  توزیع  و  نقل  و  حمل  

والیت کندز بوده است.
نظری  اظهار  مورد  این  در  هنوز  تا  طالبان  گروه 

نکرده اند.
و  المللی  بین  ایتالف  امنیتی  نیروهای  همچنین 
نیروهای افغان گفته اند که در جریان یک عملیات 

در جنوب و شرق افغانستان 25 شورشی مظنون 
را بازداشته کرده اند.

در این عملیات یک انبار سالح شورشیان نیز به 
دست نیروهای ایتالف افتاده است.

رد  را  ایتالف  نیروهای  ادعای  این  طالبان  گروه 
کرده اند.

دو شنبه 11 جدی،  که روز  است  در حالی  این 
دولت پاکستان از رهایی چند مقام پیشین طالبان 

که در پاکستان زندانی بودند خبر داد.
مال نورالدین ترابی وزیر عدلیه پیشین طالبان یکی 
از افرادی است که روز گذشته از سوی پاکستان 

آزاد شد.
مکرر  درخواست  دنبال  به  و  گذشته  ماه  دو  در 
فرماندهان  شماری  پاکستان  دولت  افغانستان، 
بودند،  زندانی  آن کشور  در  که  را  طالبان  مطرح 

آزاد کرده است.
دولت افغانستان امیدوار است که طالبان آزاد شده 
از زندانهای پاکستان بتوانند رهبری این گروه را 
به مذاکره با دولت افغانستان و متحدان غربی آن 

راضی کنند.
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         ناجیه نوری

به دلیل این که برادران نماینده گان مجلس یا وزیر هستند 
باقي  یا هم رییس گمرکات، هفت وزیر  یا معین و  و 

مانده نیز استیضاخ نخواهند شد.
شماری از نمایند گان مجلس با بیان این مطلب می گویند، 
اوضاع در مجلس نشان می دهد، تعداد وزرایي که قرار 
اصاًل  یا  و  کرده  پیدا  کاهش  شوند،  اسیتضاح  است 

استیضاحي صورت نگیرد.
نمایندگان مجلس در نشست روز دوشنبۀ هفتۀ جاري 
فهرست  از  وزیر  چهار  که  کردند  فیصله  درحالي 
استیضاح بیرون کشیده شود که دوهفته پیش با بیشترین 
پنجاه  از  کمتر  که  را  وزیری  یازده  استیضاح  آرا طرح 
بودند،  کرده  مصرف  را  توسعه یی شان  بودجۀ  درصد 

تصویب نموده بودند.
مي گوید،  نماینده گان  مجلس  اعتمادي عضو  چمن شاه 

باقي  وزیر  هفت  که  ندارد  وجود  امیدواري  هیچ گونه 
مانده، به مجلس اسیتضاحیه فراخوانده شود.

اعتمادي تاکید مي کند، با توجه به حال و اوضاع پارلمان 
و نمایند ه گان مجلس، به نظر می رسد تعداد وزرایي که 

قرار است اسیتضاح شوند، نیز کاهش پیدا کند.
وکالت  »متأسفانه  کرد:  اضافه  مجلس  عضو  این 
شدت  به  داشت،  که  جایگاهی  از  مجلس  نماینده گان 
این که  جاي  به  ملت  نماینده گان  و  کرده  پیدا  تنزل 
نماینده گان  به  تبدیل  باشند،  مردم  واقعي  نماینده هاي 

وزارت خانه ها، وزرا و حکومت شده اند.«
او گفت که به دلیل برخوردهای قومی، زبانی، سیاسی 
مجلس  اعضای  شخصی،  منفعت های  و  گروهی  و 
تصمیم شان را در خصوص استیضاح وزرا دوباره پس 

گرفتند.
این  که  بود  »خوب  گفت:  همچنان  مجلس  عضو  این 

دالیل شان  و  مي شدند  خوانده  فرا  مجلس  به  وزرا 
ارایه  را  نبودند  وزیر   1390 درسال  اینکه  بر  مبني  را 
اما  بعد مجلس تصمیم عادالنه مي گرفت،  مي کردند و 

متأسفانه چنین نشد.«
در همین حال، داکتر فاطمه عزیز عضو دیگر مجلس 
وزیر  یا  نماینده گان،  برادراِن  از  تعداد  یک  مي گوید، 
بنابراین  گمرکات،  رییس  هم  یا  و  معین  یا  و  هستند 
چنین فیصلۀ مي تواند به همین مسایل ارتباط پیدا کند.

او افزود، ما قضاوت این موضوع را به مردم افغانستان 
ملت  خانۀ  به  را  خود  نماینده گان  که  می کنیم  واگذار 
آن ها  نمایندة  کی ها  که  می دانند  خود  مردم  فرستادند؛ 

هستند و کی ها نمایندة وزرا و ادارات دولتی.
این عضو مجلس تاکید کرد، اما بهتر بود که این چهار 
وضاحت  و  مي شدند  خوانده  فرا  مجلس  به  وزیر 
مي دادند که در سال 1390 وزیر نبودند و نماینده گان 

هم در مورد آنان تصمیم مي گرفتند.
مجلس  دیگر  عضو  عرفاني  علی  قربان  استاد  اما 
نماینده گان مي گوید، هرچند تالش هایی وجود دارد که 
این  اما  کند،  پیدا  کاهش  شده  استیضاح  وزراي  تعداد 
وزیر  هفت  تعداد  و  گرفت  خواهد  استیضاح صورت 

باقي مانده کاهش پیدا نخواهد کرد.
وزیر  یازده  استیضاح  تصمیم  شکستن  کرد،  تاکید  او 
خالف قانون است و مساله مهم دیگر اینکه نباید چنین 
این وزرا در سال  اما چون  به وجود مي آمد،  تفکیکي 
1390 وزیر نبودند، چنین اقدامي صورت گرفته است.

این عضو مجلس همچنان گفت، اگر وکال نماینده گان 
استیضاح  مورد  در  تصیم  باید  مي بودند،  مردم  واقعي 
یازده وزیر شکسته نمي شد، بنابراین مشکالتي در داخل 
پارلمان وجود دارد که باعث بروز چنین مساله  گردید.

را  خود  پیشین  فیصلۀ  آن  از  پس  مجلس  نماینده  گان 
شکستاندند که روز دوشنبه فیصله کردند وزرایی که در 
نبودند، شامل  سال 1390 در وزارت های مربوط شان 

برنامۀ استیضاح نیستند.
در خصوص  نماینده گان مجلس  نیز  امروز  است  قرار 
مصرف  به  را  شان  بودجۀ  که  وزرایی  استیضاح 

نرسانیده اند، بحث و گفت وگو کنند.

شکستن فیصلة استیضاح وزرا

خـالف قـانون است
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بی تفاوتی وزارت اطالعات و 
فرهنگ در برابر دستاوردهای 

خبرنگاران و رسانه  ها
افغان،  رسانه های  و  خبرنگاران  از  شماری  گی  تازه  به 

جایزه های بزرگ بین المللی را به دست آورده اند.
حسینی،  مسعود  و  یک  تلویزیون  از  مهدی  سمیع اله    
عکاس و تلویزیون آریا و روزنامۀ هشت صبح، توانسته اند 
در بررسی های بزرگی که از سوی نهاد های بین المللی در 
مورد کار خبرنگاران دهها کشور صورت می گیرد، جوایز 

اصلی را از آن خو سازند.
اتحادیۀ  جمله  از  مختلفی،  های  نهاد  گذشته  هفته  دو  در 
ملی ژورنالیستان افغانستان، نی یا حمایت کندة رسانه های 
افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تعدادی 
از رسانه های مطرح در کشور و حتا وزارت امور خارجه، 
با برگزاری محافلی، از این دست آورد ها تقدیر کرده و آن 

مایۀ افتخار بزرگی برای افغانستان اعالم کردند.
دراین میان بر خورد وزارت اطالعات و فرهنگ در برابر 
های  رسانه  و  خبرنگاران  بزرگ  های  آورد  دست  این 

افغانستان به شدت سوال بر انگیز است.
این وزارت نه تنها این که به عنوان یک وزارت سکتوری 
و مسؤول در پیوند با خبرنگاران و رسانه ها، هیچ تجلیل 
وتقدیری از رسانه ها و خبرنگارانی که جوایز بزرگ را به 
دست آورده اند، نکرده است؛ بلکه در محافل متعددی که 
از سوی نهاد های مختلف برای تجلیل از  این خبرنگاران 
و رسانه ها برگزار شد، حتا یک نمایندة عادی خود را هم 

نفرستاده است.
بسیار طبیعی است که تجلیل ازجوایز بین المللی رسانه ها 
و خبرنگاران افغان را کار وزارت خارجۀ کشور ندانیم؛ اما 
زمانی که وزارت اطالعات و فرهنگ در حد نهایی تنبلی و 
بی اعتنایی به خرج می دهد،وزارت خارجه ابتکار این کار 
را به دست می گیرد؛ ولی حتا در این حالت نیز وزارت 
اطالعات و فرهنگ حاضر...                 ادامه صفحه 6

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

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

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

احمدشاه مسعود بنسټ ته مخکې له مخکې خبر ورکړي.

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

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

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

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد 

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

1393 / 2014 زمان خروج نیروهای بین المللی از کشور، و 
شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به 

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

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

دارد.
بدین منظور، از همۀ از نخبگان سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 

تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که 
از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

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