
هم  اکنون  هم  که  می گوید  افغانستان  معارف  وزارت 
بی بهره  سواد  نعمت  از  کشور  در  کودک  میلیون  سه 

مانده اند.
و  امنی  نا  که  می گویند  معارف  وزارت  مقام های 
میلیون  چند  تا  شده  سبب  کاری  ظرفیت  پایین بودن 

کودک در این کشور از نعمت سواد بی بهره بمانند.
امنی ها  نا  که  است  گفته  معارف  وزیر  وردک  فاروق 
سبب شده تا نزدیک به پنجصد مکتب در والیات نا 

امن کشور مسدود شوند.
دوصد  در  اکنون  هم  گفت:  همچنان  وردک  آقای 
ولسوالی افغانستان معلم مسلکی زن نداریم و به همین 
نهم  تا صنف  از ولسوالی ها مکاتب  بسیاری  دلیل در 

شاگرد می پذیرند.
او در جریان سخنرانی اش روسای معارف والیات را 
معارف و عدم  بی توجهی در حل مشکالت  به  متهم 

مصرف بودجه انکشافی سال گذشتۀ شان کرد.
وزیر معارف گفت: »به خاطر کم کاری شما، به خاطر 

نداشتن پالن درست عملیاتی شما، به خاطر عدم لست 
فعالیت های دقیق شما، به خاطر نساختن بودجۀ دقیق 
شما، من در خانه ملت استیضاح می شوم، کوتاهی شما 

کردید خوب است که من استیضاح شوم.«
وزیر معارف در میان یازده وزیری قرار دارد که قرار 
بودجه  پایین  مصرف  دلیل  به  دوشنبه  روز  به  است 

انکشافی اش در مجلس نماینده گان استیضاح شود.
براساس گفته های...                      ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کرزی عصبانی به کابل 
برگشت!

      ناجیه نوری

انتخابات  برگزاری  از  پیش  که  است  گفته  ملی  جبهۀ 
در  موقت  حکومت  یک  باید  ریاست جمهوری، 

افغانستان ایجاد گردد.
اما جامعۀ مدنی به شدت با این درخواست جبهۀ ملی 
مخالفت کرده و آن را برگشت به...     ادامه صفحه 6

مقامات امنیتی والیت بدخشان از قتل یک مرد توسط خانمش 
خبر داده اند.

تگاب  ولسوالی  در  زن  یک  که  می گویند  پولیس  مسووالن 
والیت بدخشان، پس از آن که شوهرش را مسموم ساخته و او 

را کشته، جسد او را آتش زده است.
یک مقام پولیس بدخشان که نخواست نامش گرفته شود، گفت 
که این زن، شوهرش را پس از قتل در یک انبار هیزم برده و 
سپس آن منطقه را آتش زده است و گفته است که شوهرش به 

اثر آتش سوزی از بین رفته است.
این مقام پولیس گفت که این زن بازداشت شده است. تحقیقات 
در  این زمینه ادامه دارد که شوهرش این زن چگونه به قتل 

رسیده است.
این مقام پولیس گفت که شوهر این زن سال ها در ایران بوده و 
تازه به منطقه آمده و تا هنوز مشخص نشده است که این حادثه 

چگونه و بر سر چه مسأله روی داده است.

روسای جمهوری امریکا و افغانستان بر سر پایان دادن 
فصل  تا  افغانستان  در  امریکا  کنونی  نظامی  نقش  به 
خروج  دورنمای  که  اقدامی  رسیدند؛  توافق  به  بهار 
نظامیان امریکایی از افغانستان را تسریع می بخشد و در 
آن بخش عمدۀ عملیات رزمی نیروهای امریکایی در 

افغانستان پایان می یابد.
کرزی،  حامد  حضور  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
انجام  برای  سفید  کاخ  در  افغانستان  رییس جمهوری 
برای  امریکایی اش  همتای  اوباما،  باراک  با  مذاکرات 
اعطای  به خواسته های دولت واشنگتن در  پاسخ دادن 
است  قرار  که  امریکایی  به سربازان  قضایی  مصونیت 
اقدامی  بمانند،  باقی  افغانستان  در  از سال 2014  پس 
حداقل  تا  می دهد  اجازه  اوباما  دولت  به  که  است 
تعداد کمی از نیروهای امریکایی را در افغانستان باقی 

بگذارد.
نیروهای  رزمی  نقش  پایان  سر  بر  توافق  اساس  بر 
نقش  تغییر  و   2013 بهار  در  افغانستان  در  امریکایی 
کمی  امر  این  حمایتی،  نقش  به  امریکایی  سربازان 

زودتر از آنچه انتظار می رفت، رخ می دهد.
هم چنین  امریکا  و  افغانستان  رییس جمهوری  دو  هر 
و  کابل  میان  اقدامات صلح طلبانه  از  را  حمایت خود 
ایجاد دفتر سیاسی طالبان در  از  طالبان اعالم کرده و 
قطر با امید انجام مذاکره با این شبه نظامیان حمایت و 

پشتیبانی کردند.
دولت  بررسی های  بحبوحه  در  امریکا  به  کرزی  سفر 
نیروهای  نقش  سطح  و  نحوه  درخصوص  واشنگتن 
امریکا در افغانستان همزمان با پایان ماموریت نظامی 
آن ها در پایان سال 2014 در افغانستان صورت گرفته 

است.
حضور  با  خبری  مشترک  کنفرانس  یک  در  اوباما 
و  انتقال  میالدی،    2014 سال  پایان  در  گفت:  کرزی 
واگذاری امور امنیتی به نیروهای افغان تکمیل می شود. 
ایتالف  نیروهای  نیز  میالدی  بهار سال 2013  آغاز  با 
ناتو ماموریت متفاوت دیگری را خواهند داشت. این 
ماموریت شامل آموزش، مشاوره و کمک به سربازان 

افغان است.
رییس جمهوری امریکا افزود: این یک لحظه تاریخی 
خواهد بود و گامی دیگر به...           ادامه صفحه 6

جبهۀ ملی:

حکومت موقت ایجاد 
شود

زنی شوهرش را کشت و 
جسدش را آتش زد

وردک به روسای معارف والیات:

به دلیل کوتاهی شما من استیضاح می شوم

مقام هاي 
دخیل 

در قاچاق 
مواد مخدر 

دستگیر 
خواهند شد
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سرانجام 
شعر، 
شکست
 است

افغانستان 
امريکايي 

ځواکونو ته 
اړتیا لري

در برگ ها

معاهدۀ 
ديورند

صفحه 6

آقای کرزی دغدغه های زیادی نسبت به انتخابات سال 
2014 دارد؛ اما آن گونه که از گفته های دو رییس جمهور 

برمی آمد، امریکا صرفاً از یک انتخابات شفاف و عادالنه در 
افغانستان حمایت می کند و نه چیزي دیگر. شاید آقای کرزی 

تالش کرده باشد که بحث امنیت و فضای ویژة کشور را 
به مسایل انتخاباتی ربط دهد، ولی مشخص بود که همتای 
امریکایِی او از نقشه ها و طرح هایش حمایت نکرده است. 
آقای کرزی برای این که حمایت جامعة جهانی را کامالً از 

دست ندهد، مجبور است برای برگزاری انتخابات در کشور 
در برنامه های خود تغییراتی وارد کند. او و همکارانش در ارگ 

ریاست جمهوری، پیش نویس قانون انتخابات را به نحوی 
تنظیم کرده بودند که بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند. ولی 
سفر امریکا مثل این که آب سردی روی دست آقای کرزی 

ریخت و او را در موقعیتی قرار داد که باید در نقشه های خود 
تعدیالتی وارد سازد

اوباما در کنفرانس مشترک خبری با کرزی:

به اهـداف خود رسـیده ایم



مسووالن برخی ادارات حکومتي می گویند، 
نابودي  براي  تالش هایي   که  تمامِ  به رغم 
مواد مخدر در کشور طي چند سال گذشته 
صورت گرفت، میزان کشت و قاچاق مواد 

مخدر هم چنان رو به افزایش است. 
به گفتۀ آن ها، تا هنگامي که باندهاي اصلي 
مواد  قاچاق  و  تولید  نگیرند،  قرار  هدف 

مخدر هم چنان رو به افزایش خواهد بود. 
در همین حال، وزارت مبارزه با مواد مخدر 
از برنامه های تازه در راستای مبارزه با مواد 
مخدر خبر داده می گوید که در سال جاری 
مخدر«  مواد  بزرگ  »کشت کننده گان  با 

برخورد جدی و قاطع خواهند کرد.
امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت 
میزان کشت کوکنار در  داخله می گوید که 

کشور هم چنان رو به افزایش است.
سید مهدي کاظمي سخنگوي معینیت مبارزه 
با مواد مخدر مي گوید، با وجود فعالیت هایی 
مخدر صورت  مواد  با  مبارزه  زمینۀ  در   که 
گرفته، میزان کشت مواد مخدر هم چنان رو 

به افزایش است. 
بدون  که  گفته اند  همواره  افغان  مقام های 
تالش های جدی منطقه یی و جهانی، مبارزۀ 
محو  و  کاهش  زمینۀ  در  به تنهایی  آن ها 
مواد مخدر نتیجۀ الزمی را در پی نخواهد 

داشت. 
مخدر  مواد  علیه  مبارزه  معینیت  سخنگوی 
می گوید که با برخي از کشورهاي همسایه 
و  پاکستان  تاجیکستان،  ایران،  با  جمله  از 
براي کاهش و محو کامل کشت و  روسیه 

قاچاق تریاک گفت  وگوهایي داشته ایم.
 2200 از  بیش   1390 سال  در  گفت:  او 
مراجع  به  و  دستگیر  مخدر  مواد  قاچاق بر 
عدلي و قضایي سپرده شده اند. زیرا بر بنیاد 
قانون، ما حق نداریم مظنون را بیشتر از 72 

ساعت در بنِد خود نگه داریم.

داخلي  مافیاي  چالش آفریني  مورد  در  او 
در مسیر مبارزه علیه مواد مخدر در کشور 
مي گوید، چندي پیش یک فهرست ده نفري 
قاچاق بران  از  آن  در  که  کردیم  ترتیب  را 
مشهور نام برده شده بود که از جملۀ آن ها 
هشت تن دستگیر و هویت شان در رسانه ها 

افشا شد.
او گفت: این افراد کساني بودند که صدها 
به  فروش  جهت  را  مخدر  مواد  کیلوگرام 
داده اند.  انتقال  کشور  مرزهاي  از  بیرون 
تالش  در  موادمخدر  علیه  مبارزه  پولیِس 
و  برده  باال  را  عملیات  سطح  که  است 
باندهاي اصلي را هدف قرار دهد. تا هنگامي 
بازهم  نگیرند،  قرار  هدف  اصلي  باندهاي 

مافیا به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
آقاي کاظمي مي افزاید: در صورتي  که اسناد 
و شواهدي مبني بر دست داشتن مقام هاي 
وجود  مخدر  مواد  قاچاق  کار  در  دولتي 
داشته باشد، ما براي بازداشت و دستگیري 
و  سطح  هر  در  افرادی  و  اشخاص  چنین 

مقامي که باشند، اقدام مي کنیم. 
در این حال، استاد نجیب اهلل مشاور وزارت 
در  آن  ها  که  مواد مخدر مي گوید  با  مبارزه 
به کشت  دهقانان  وابسته گی  کاهش  تالش 

کوکنار هستند.
کالن  برنامۀ  یک  بدیل  »معیشت  گفت:  او 
وزارت خانه هاي  مشارکت  با  که  است 
ذي ربط تنظیم شده و هدفش این است که 
کم  کوکنار  به کشت  را  دهقانان  وابسته گي 

کند.«
با مواد مخدر گفت:  مشاور وزارت مبارزه 
براي والیاتي که کشت مواد مخدر کاهش 
یافته است، ساالنه یک میلیون دالر در نظر 
با شوراي والیتي،  تفاهم  در  و  گرفته شده 
این مبلغ مطابق خواست مردم و مسووالن 
آن والیت، در پروژه هاي زیربنایي به مصرف 

مي رسد. 
قانون،  بنیاد  بر  کرد:  تاکید  نجیب اهلل  استاد 
کشت تریاک جرم پنداشته مي شود. زارعي  
که اقدام به کشت آن کند و زمین داري  که 
یا به هر  ملکیت خود را به شکل اجاره و 
نحو دیگر در اختیار زارع تریاک قرار دهد، 
قانون  نظر  از  است.  کرده  تخلف  قانون  از 
این افراد نه  تنها متهم شناخته مي شوند، بل 

مورد تعقیب پولیس نیز قرار مي گیرند.
روي  برنامه یي  جاري  سال  در  افزود،  او 
بزرگ  دهقانان  تا  است  شده  گرفته  دست 
مواد مخدر، شناسایي شده و با آن ها برخورد 

قانوني صورت  گیرد. 
معاون  دانش  نجیب  داکتر  حال،  همین  در 
سخنگوي وزارت امور داخله مي گوید: طي 
تُن   550 از  بیش  وزارت  این  جاري  سال 
مواد مخدر را کشف و ضبط نموده و آن را 

از بین برده است.
به گفتۀ او، هم چنان بیش از 1500 تن که در 
کار قاچاق مواد مخدر دست داشتند، توسط 
پولیس مبارزه علیه مواد مخدر شناسایي و 

دستگیر شده اند.

  صدها معتاد بی سرپناه
سخنگوي  ترکستاني  کنشکا  حال،  این  در 
وزارت صحت عامه مي گوید، کشت و تولید 
مواد مخدر در اکثر نقاط کشور افزایش یافته 
و این موضوع بر آن  عده از شهرونداني  که 
مي شود،  کشت  مخدر  مواد  مناطق شان  در 

تأثیر ناگوار مي گذارد. 
مي توانند  آساني  به  مردم  این که  گفت:  او 
بارز  نشانۀ  آورند،  به دست  مخدر  مواد 
این  ادامۀ  که  است  جامعه  آسیب دیده گي 
خواهد  مواجه  بحران  یک  با  را  ما  روند 

ساخت. 
 او گفت: »وزارت صحت بیش از 95 مرکز 
کشور  سراسر  در  معتادان  براي  را  درماني 
معتادان تحت  مراکز  این  در  و  کرده  ایجاد 
بستر و تداوی قرار مي گیرند. در حدود ده 
به خانم ها و کودکان  بسترها  این  از  فیصد 
پیش  هم چنین  است.  شده  داده  اختصاص 
از فرا رسیدن زمستان، وزارت صحت چهار 
مرکز را با ظرفیت 300 بستر، براي معتاداني  
جمع آوري  بازار  و  شهر  از  روزانه  که 

مي شوند، آماده ساخته است.
مختلف  مناطق  در  معتاد  هزاران  هم اکنون 
کابل وجود دارند و وزارت صحت تالش 
و  پل  ها  زیر  و  خیابان ها  از  را  آن ها  دارد 
محالت  در  و  کرده  جمع آوري  پل چک ها 

مصون جابه جا کند. 
می گوید:  عامه  صحت  وزارت  سخنگوی 
وزارت صحت عامه با وزارت مبارزه با مواد 
براي هفت صدتن  تفاهم کرده اند که  مخدر 
از معتادان سرپناه تهیه کنند و 300 تن دیگر 
را در خوابگاه هایي که آماده کرده اند، جاي 

دهند.
معتادان  از  تن   60 اکنون  تا  که  افزود  او 
به  و  نموده  جمع آوري  بازار  و  شهر  از  را 

خوابگاه هاي تعیین شده انتقال داده اند.
کنشکا ترکستاني سخنگوي وزارت صحت 
آینده  سال  در  که  گفت  پایان  در   عامه 
تا  است  شده  گرفته  دست  روي  برنامه یی 
تعداد مراکز درمانِي معتادان در سطح کشور 
چند  است  قرار  هم چنان  یابد.  افزایش 
شفاخانۀ مجهز به ابزارهاي درماني پیشرفته 
در والیت هاي ننگرهار، هلمند، کابل، بلخ، 

هرات، کندز و پکتیا ساخته شود.

2سال چهارم y شمارة نه صد و هفتاد و ششم y یکشنبه 24 دی/جدی y 1391 13 جنوری 2013 www.mandegardaily.com

معین فرزاد

مقام هاي دخیل 
در قاچاق مواد مخدر دستگیر خواهند شد

 

رییس جمهور کرزی در حالی از ایاالت متحده برگشت 
که توافق دو کشور مبنی بر خروج نظامیان امریکایی از 
افغانستان، تعیین زمان خروج، آموزش نظامیان افغانستان، 
پیمان  امضای  بحث  و  کشور  کنونی  روند  از  حمایت 
امنیتی... روشن شده است. اما در این میان، ابهاماتي هم 
ادامۀ سیاست های  این که موید  بر  وجود دارد که عالوه 
متناقض ایاالت متحده و آقای کرزی است، نگرانی های 
موجود را تقویت می کند؛ ابهاماتی که دلیل اصلی نگرانِی 

مردم افغانستان شمرده می شود.
دو نکتۀ مهمي که در صحبت های آقاي کرزي و اوباما 
زندان های  مسوولیت  سپردن  مسالۀ  یکی  داشت،  وجود 
از  حمایت  دومي  و  کشور،  این  حکومت  به  افغانستان 

مذاکرات دولت افغانستان با طالبان بود. 
که  بوده اند  مورد  دو  همین  واقع  در  اصلی  نگرانی های 
زمینۀ تقویت و برگشت طالبان را میسر می کند؛ اما هنوز 

این ابهامات کماکان به وضع نخست باقی اند. 
دولت  پیوستۀ  ناکامی های  که  مي دهد  نشان  دریافت ها 
زدایش  و  امنیت  ایجاد  امر  در  امریکا  و  افغانستان 
بنیادگرایی، پروسۀ کاذب صلح را ایجاد کرد و روند بازی 
را تغییر داد؛ چنان که خط روشِن میان مبارزه و مصالحه 

از بین رفت.
با پادرمیانی پاکستان در این پروسه، وضعیت بیشتر از پیش 
مبهم شد و به جای برگشت صلح، بحث امتیازگیری های 
نیت  به  پاکستان  طوری که  گشت؛  مطرح  پاکستانی ها 
دریافت امتیاز از ایاالت متحده نه تنها ده ها زندانی طالب 
امر  این  به  هم  را  افغانستان  دولت  که  ساخت،  رها  را 
تشویق کرد. حال آن که سود افغانستان از این کار، همان 
تقویت جبهات طالبان بود که کماکان تا هنوز در موضع 
که  نیست  تردیدی  اکنون  دارند.  قرار  نبرد  و  مخالفت 
مسوولیت  سپردن  هم چنان  و  قطر  مذاکرات  با  موافقت 
زندان های افغانستان به دولت این کشور، در ادامۀ پروسۀ 
ناکامِ صلح است که از یک سو، منافع پاکستان را تضمین 
در  را  طالبان  رسمیت بخشی  دیگر،  سوی  از  و  می کند 
امنیت  تامین  مسالۀ  حقیقت،  در  که  داشت  خواهد  پی 

سراسری در افغانستان را منتفی می سازد.
همین  در  نیز  امنیتی  مسوولیت های  سپردن  از  نگرانی 
دولت  که  می رود  احتمال  چون  می شود؛  مطرح  پیوند 
از  پس  مسلح،  مخالفان  توجه  جلب  برای  افغانستان 
به  را  زندان ها  تمام  دروازۀ  زندان ها،  مسوولیت  گرفتن 
روی زندانیان طالب بگشاید که این خود باعث تقویت 

بیشتر طالبان خواهد گردید.
نظر  به  چون  نیست؛  طالبان  سود  به  تنها  این همه  اما 
می رسد که تیم آقای کرزی نیز سعی دارد در میداِن این 
بازی به سود خود کارت بیاندازد. آن چه از همین اکنون 
دیده می شود، تالش آقای کرزی برای کشانیدن گروه های 
مخالف مسلح به نظام و مشارکت آنان در انتخابات است 
که با توجه به خواسته های آن گروه ها، این امر می تواند 
موجب رعب و وحشت در میان مردم و هم چنان تغییر 
نظام گردد. زیرا در صورت تحقق این دو هدف، موانع 
قدرت  حفظ  براي  کرزی  آقای  راه  سر  از  نیز  قانونی 

برداشته مي شود.
افراد  نهادها و  از  برخی  را هم  نگرانی هایی  این باره،  در 
مستقل سیاسی ابراز کرده اند، چنان که برخی از این نهادها 
و افراد ابراز داشته اند که چنین توافقی بیشتر نمادین است 
از  عماًل  یک سو،  از  افغانستان  دولت  که  واقعی؛ چرا  تا 
تامین امنیت ناتوان است و از سوی دیگر، کشور بیشتر به 

سمت سپرده شدن به دست مخالفان مسلح می رود.
بنابراین، از توافقات یادشده می توان چنین نتیجه گرفت 
که میزان دستاورد آقای کرزی از سفرش به ایاالت متحده، 
صفر بوده است. در این سفر نه تنها امید چندانی برای 
تأمین امنیت و حفظ وضعیت موجود شکل نگرفت، بل که 
ابهامات  این  چون  شد.  تقویت  هم  گذشته  نگرانی های 
محقق  سمت  به  موجود  هراس های  که  می دهند  نشان 
توافقات  می توان گفت؛  دیگر  به سخن  و  می رود  شدن 
آقای کرزی با باراک اوباما، افغانستان را یک گام دیگر به 

سوی طالباني شدن نزدیک کرده است.

توافقات دلهره آور



رییس  چاوز  هوگو  گفت:  ونزویال  ارتباطات  و  اطالعات  وزیر 
جمهوری که از یک ماه پیش به دلیل جراحی سرطان در بیمارستانی 
در کوبا بستری است، با دولت خود در ارتباط است و از آنچه که در 

کشور می گذرد، آگاهی دارد.
ارنستو ویه گاس روز گذشته در مصاحبه یی افزود: رییس جمهوری 
از وضعیت خود آگاه است و با اعضای دولت و خانواده اش در کوبا 

در ارتباط مداوم قرار دارد.
وی تصریح کرد: چاوز از روند درمان و شرایط پزشکی  خود خبر 

دارد و توصیه های پزشکان را در این زمینه پذیرفته است.
این اظهارات یک روز پس از اجتماع صدهاهزارتن از مردم ونزویال 
در  چاوز  هوگو  جمهوری  ریاست  جدید  دوران  آغاز  مراسم  در 
دلیل  به  او  خود  اگرچه  شد.  برگزار  کاراکاس  اصلی  خیابانهای 
بیماری در این مراسم نبود و با مجوز دیوان عالی قضایی ونزویال، 
مراسم سوگند خود را پس از بهبودی انجام خواهد داد، اما روسای 
جمهوری کشورهای بولیوی، نیکاراگوا و اوروگوئه به همراه اعضای 
بلندپایه 21 کشور امریکای التین در این مراسم در کاخ میرافلورس 
شرکت کرده بودند تا با صدور »بیانیه کاراکاس« حمایت و همبستگی 

خود را با او نشان دهند.
ریاست  باند  و  داشته  را در دست  که تصاویر چاوز  مردم ونزویال 
این  در  بودند،  بسته  خود  سینه  روی  او  از  نیابت  به  را  جمهوری 
مراسم که سوگند ملت نامیده شده است، بر وفاداری خود به رییس 

جمهوری تاکید کردند.
جمهوری  رییس  معاون  مادورو  نیکوالس  از  اعم  دولت  مسووالن 
که اکنون اداره امور کشور را بر عهده دارد، دیوسدادو کابیو رییس 
مجلس ملی و دیگر مقامهای بلندپایه کشور نیز بر تعهد خود نسبت 

به چاوز پای فشردند.
پس از این مراسم، نیکوالس مادورو روز گذشته به کوبا سفر کرد 
تا به توصیف خودش، پیام ملتی  را که مجدانه فعالیت می کند و با 
شجاعت در حال پیشبرد انقالب خویش است، به رییس جمهوری 

ابالغ کند.
اویانتا هومانا  آرژانتین و  فرناندز« رییس جمهوری  خانم »کریستینا 
رییس جمهوری پرو نیز روز جمعه به هاوانا پایتخت کوبا رفتند تا 

ضمن عیادت از چاوز، برای بهبودی اش دعا کنند
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اعتراض بی پیشینه به شیعه کشی 
در پاکستان

حدود هزار تن از وابستگان قربانیان بمب گذاری روز 
پنجشنبه در شهر کویته، برای دومین روز به اعتراض 
راه اصلی  با اجساد وابستگان خود  داده و  ادامه  خود 

شهر را مسدود کردند.
را در  تابوت  معترضان روز جمعه و شنبه حدود 50 
مسیر سرک اصلی شهر کویته گذاشته و راه را مسدود 
تامین  آنها  امنیت  تا زمانی که  کردند. معترضان گفتند 
در جریان شب  کنند.  نمی  دفن  را  اجساد  این  نشود، 
ها  تابوت  با  معترضان  زمستانی،  با وجود سرمای  نیز 

در جاده بودند.
آنها با این اقدام شان علیه حکومت پاکستان اعتراض 
کردند که نتوانسته است امنیت اقلیت شیعه مذهب این 
کشور را تامین کند. روز پنج شنبه، در دو بمب گذاری 
تن   86 حدود  کویته،  شهر  در  بیلیارد  سالون  یک  در 
کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر زخمی گردیدند.

بوستان علی، یکی از مسووالن حزب دموکراتیک هزاره 

تظاهرات  به  »ما  گفت:  آلمان  خبرگزاری  به  پاکستان 
)محلی(  حکومت  که  دهیم  می  ادامه  زمانی  تا  خود 
جایش را به یک اداره موقتی بدهد و اردو کنترول شهر 

را به دست بگیرد«.
اکثر شیعیان پاکستان که از قوم هزاره هستند، در شهر 
کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان زندگی می کنند 
اند.  گرفته  قرار  یی  فرقه  حمالت  هدف  تکرار  به  و 
اقلیت  این  علیه  حمله  بدترین  شنبه  پنج  روز  انفجار 
مذهبی بود و احتمال دارد تلفات آن افزایش یابد زیرا 
وضعیت شماری از زخمی حادثه وخیم گزارش شده 

است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان این بمب گذاری 
را محکوم کرد و از حکومت خواست که گام هایی را 
برای جلوگیری از این خشونت ها بردارد. پیش از این 
پاکستان  حکومت  از  بشری  حقوق  های  سازمان  نیز 
کشتار  از  جلوگیری  برای  موثر  های  اقدام  خواستار 

مذهبی شده بودند.

  انتقاد از حکومت
مذهب  سنی  تندرو  گروه  یک  که  جنگوی  لشکر 
است.  گرفته  عهده  به  را  حمله  این  مسوولیت  است، 
علیه  حمله  مسوولیت  که  است  باری  چندمین  این 
شیعیان پاکستان را این گروه بر عهده می گیرد. رحیم 
می  پشاور  در  پاکستان  مسایل  تحلیلگر  یوسفزی،  اهلل 
ضد  ای  ملیشه  سازمان  یک  جنگوی  »لشکر  گوید: 
شیعه است. در گذشته هم حمالت زیادی علیه شیعیان 
هزاره در کویته و خارج از کویته وجود داشته است. 
بنابراین، لشکر جنگوی در حقیقت علیه شیعه ها است 
از جنگ  به دلیلی که  پاکستان  و همچنان علیه دولت 

امریکا علیه تروریسم حمایت می کند«.
در سال گذشته میالدی، حمله ها علیه شیعیان پاکستان 
افزایش یافت. علی دیان حسن، رییس بخش پاکستان 
در دیده بان حقوق بشر می گوید: »در حقیقت، سال 
در  شیعه  اجتماعات  برای  سال  خونبارترین   2012
بمب  در  ها  شیعه  از  تن   400 از  بیشتر  بود.  پاکستان 
گذاری و حمالت هدفمندانه کشته شدند. این وضعیت 

خارج از کنترول است«.
گروه های حقوق بشری همچنان از مقام های دولتی 
اقلیت  امنیت  تامین  برای  که  کنند  می  انتقاد  پاکستان 
افراطی  های  گروه  پیگیری  همچنان  و  مذهبی  های 
اقدامی نمی کنند. حسن می افزاید: »مشکل این است: 
در حالی که مقام ها این گروه ها را به صورت تکنیکی 
جنگوی  لشکر  که  سوال  مورد  گروه  اند،  کرده  منع 
نهادهای  با  نزدیک  ارتباطات  از  شود،  می  نامیده 
پاکستانی و سازمان استخبارات نظامی این کشور بهره 
برده است و به عنوان ابزار امنیت ملی به خصوص در 
مقام  است  ممکن  حاال  است.  شده  استفاده  افغانستان 
های پاکستانی استدالل کنند که این چیزها مربوط به 

گذشته است«.

وزیر اطالعات ونزویال:

چاوز از همه چیز آگاه است
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نمایندۀ ملل متحد در سوریه: 
باید راهـکار سیاسـی در 

سوریه اجرا شود
کوریای شمالی در آستانة مداخلة ارتش فرانسه در مالی

سومین آزمایش هسته یی ارتش فرانسه روز جمعه عملیات هوایی 
سربازان  به  کمک  منظور  به  را  خود 
ارتش مالی در مبارزه با شورشیان افراط 

گر در این کشور آغاز کرد.
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
وارد  فرانسه  که  است  بار  نخستین  این 
شبه  با  مقابله  منظور  به  نظامی  مداخله 
را  مالی  از شمال کشور  بخش های وسیعی  کنترل  پیش  ماه   9 که  می شود  افراط گری  نظامیان 
در دست گرفتند. این اقدام همچنین پس از آن انجام می شود که افراط  گرایان در پیشروی های 
خود هر چه بیشتر به شمالی ترین شهری که همچنان تحت کنترل دولت مالی قرار دارد، نزدیک 

شده اند. آنها برای نخستین بار در ماه های گذشته با ارتش مالی به مبارزه پرداختند.
فرانسوا اوالند،  رییس جمهوری فرانسه روز جمعه اعالم کرد که عملیات ارتش فرانسه تا زمانی 

که الزم باشد به طول خواهد انجامید.
به گفته وی، هدف این عملیات عمدتا حفاظت از 6000 شهروند فرانسوی در کشور مالی است. 

اخیراً آدم ربایان در مالی هفت گروگان فرانسوی را ربودند.
وی تاکید کرد: روز جمعه نیروهای ارتش فرانسه از واحدهای نظامی مالی در جنگ علیه عناصر 

تروریسم حمایت کردند.
لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه نیز اظهار داشت: پاسخ به این سوال که آیا مداخله هوایی 

از سوی فرانسه صورت گرفته است یا نه، باید بگویم بله.
وی در خصوص نیروهای زمینی فرانسه در مالی اظهارنظر نکرد و علت آن را رساندن برخی 

اطالعات به تروریست ها دانسته است.
وی عنوان داشت که اوایل روز جمعه فرانسه این اقدام را با مقامات امریکایی در میان گذاشته 
است. این در حالی است که چندی پیش ساکنان مرکز مالی اعالم کردند که شاهد رسیدن پرسنل 
در  فرودگاهی  در  غربی  نظامی  جنگنده های  و  بوده اند  منطقه  این  به  غربی  کشورهای  نظامی 

نزدیکی محل زندگی آنها به طور شبانه فرود آمده اند.
عبدالرحمان بیبی، مشاور عملیات  نظامی وزارت علوم خارجه مالی تایید کرد که سربازان نظامی 

فرانسه وارد این کشور شده اند.
وی در خصوص اینکه تعداد این سربازان چقدر بوده و آنها دقیقا قرار است چه کاری انجام 

دهند، اظهارنظر نکرد.
وی به خبرنگاران در شهر باماکو گفت: آن ها اینجا هستند تا به ارتش مالی کمک کنند.

اقدام نظامی فرانسه بالفاصله پس از آن انجام شد که افراط گرایان روز پنجشنبه شهر کنا را که 
یکی از شهرهای کلیدی به شمار می آید، تصرف کردند و به یکی از پایگاه های اصلی ارتش مالی 
در مرکز این کشور نزدیک شدند. این در حالی است که فرانسه ماه ها بر این موضع تاکید داشت 

که به اعزام نیروهای زمینی به مالی نخواهد پرداخت.
وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرد: پیشروی های اخیر عناصر افراط گر در مالی لزوم مداخله 

نظامی در این کشور را به همراه داشته است.
به گفته وی، هدف از عملیات فرانسه جلوگیری از پیشروی گروه های تروریست و تبهکار به 

سوی جنوب مالی است.

در  االبراهیمی  اخضر 
با  ژنو  نشست  پایان 
ضرورت  بر  تاکید 
راهکار  به  دستیابی 
برای  آمیز  مسالمت 
مساله  فصل  و  حل 
داشت  عنوان  سوریه 
مذکور  نشست  در  که 
نباید  که  شد  تاکید 
در  نظامی  راهکار 

سوریه اجرا شود.
االبراهیمی،  اخضر 

پایان  در  سوریه  به  عرب  اتحادیه  و  ملل  سازمان  مشترک  فرستاده 
نشست خود با نمایندگان امریکایی و روس در ژنو عنوان داشت: ما 
باید به راهکاری سیاسی برای حل و فصل بحران سوریه بر اساس 

بیانیه ژنو دست یابیم.
وی بعد از این نشست که با حضور ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه 
امریکا و میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه برگزار شد، 
تاکید کرد: ما در این نشست بر ضرورت دستیابی به راهکار سیاسی 

و نه نظامی تاکید کردیم.
االبراهیمی همچنین عنوان داشت: جامعه بین الملل و اعضای شورای 
امنیت باید به دنبال راهکار مسالمت آمیز در این خصوص باشند و 

آنها توانایی ایجاد برون رفت از بحران سوریه را دارند.
وی در ادامه افزود: گزارش خود را تا پایان ژانویه به شورای امنیت 
ارائه خواهم داد. اگر از من در مورد دستیابی به راهکاری در آینده 
نزدیک سوال کنند نمی توانم به صورت مطمئن در خصوص آن سخن 

بگویم.
روس،  طرف های  میان  خود  نوع  در  نشست  سومین  ژنو  نشست 

امریکایی و االبراهیمی به شمار می آید.

خبری  گزارش  یک  در 
منتشر  شنبه  روز  که 
مقام  یک  که  آمده  شد 
کوریای شمالی ظاهرا به 
مقامات پکن گفته است 
یانگ  پیونگ  مقامات 
هفته  در  دارند  قصد 
آزمایش  سومین  آینده 
را  کشور  این  هسته یی 

انجام دهند.
به گزارش از خبرگزاری 
روزنامه  فرانسه، 

از  نقل  به  ایلبو،  جونگانگ 
یک مقام کوریای جنوبی گزارش داد: ما شنیده ایم یک مقام کوریای شمالی در 
پکن به طرف چینی تصریح کرده که کوریای شمالی قصد دارد بین 13 تا 20 

جنوری یک آزمایش هسته یی انجام دهد.
مقامات کوریای جنوبی معموالً درخصوص مسایل اطالعاتی اظهارنظر نمی کنند. 
این مقام که نام خود را فاش نساخته، تاکید کرد: ما هم اکنون نظارت بر سایت 

آزمایش هسته یی پونگیه ری در کوریای شمالی را افزایش داده ایم.
در حالی که شورای امنیت سازمان ملل همچنان در حال بررسی تحریم های 
گذشته  ماه  در  دوربرد  موشک  پرتاب  از  پس  شمالی  کوریای  علیه  احتمالی 
میالدی است، گمانه زنی های گسترده ای به وجود آمده مبنی بر اینکه پیونگ 

یانگ ممکن است سومین آزمایش هسته ای خود را انجام دهد.
در همین حال پورفسور یانگ موجین، استاد دانشگاه مطالعات کوریای شمالی 
در سیول اظهار داشت که نشانه ای مبنی بر قریب الوقوع بودن آزمایش هسته ای 

کوریای جنوبی وجود ندارد.
وی به خبرگزاری فرانسه گفت: احتمال اینکه کوریای شمالی در فصل زمستان 
چین  آنکه  ویژه  به  است  کم  بسیار  بزند  هسته ای  آزمایش  به  دست  امسال 
منظور  به  شمالی  کوریای  دوربرد  موشک  پرتاب  به  شده  تعدیل  پاسخی  بر 

جلوگیری از رخداد سومین آزمایش هسته ای این کشور، تاکید می کند.
چندی پیش نیز یک اندیشکده امریکایی با استناد به تصاویر ماهواره ای گفت: 
کوریای شمالی آسیب های ایجاد شده توسط باران در سایت آزمایش هسته ای 

خود در جنوب شرقی کشور را ترمیم کرده است.
موسسه امریکا کوریای در دانشگاه جان هاپکینز اعالم کرد تصاویر ماهواره ای 
تا تاریخ 13 دسمبر نشان دادند که پیونگ یانگ مصمم به حفظ آمادگی خود 

در سایت پونگیه ری است.
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           اسداهلل ولوالجی

نوامبر   12 تاریخ  به  که  دیورند  معاهدۀ 
امیر عبدالرحمن خان و  میان  سال 1893 
»مارتیمر دیورند« نمایندۀ دولت انگلیس 
به امضا رسید، عهدنامۀ جدیدي نبود که 
امیِر موصوف آن را امضا کرده باشد. زیرا 
هنگامي که او با یک صدهزار نفر از اقوام 
ساکن در قطغن و مزار شریف به قصد 
شد،  چاریکار  وارد  انگلیس  علیه  جهاد 
که  کرد  سوال  انگلیس ها  از  نامه یي  طی 
از وي چه مي خواهند. جانب انگلیس در 
پاسخ به این پرسش، عهدنامه یی را به این 

شرح فرستاد: 
دولت  استثناي  به  افغانستان  پادشاه   1-
انگلیس، با هیچ حکومت خارجِي دیگر 

نمي تواند روابط سیاسي داشته باشد. 
-2 تمام قندهار زیر فرمان روایي دیگري 

خواهد بود. 
-3 عالقه هاي پشین و سیبي تحت تصرف 

حکومت انگلیس باقي خواهد ماند.  
یعقوب  امیرمحمد  با  که  فیصله یي   4-
خان دربارۀ سرحدات مشرقي افغانستان 
به عمل آمده، به اعتبار خود باقي خواهد 

ماند. )1(
امیر بی آن که حرفی پیرامون این عهدنامه 
داشته باشد، همه را تأیید کرد. از آن به 
بعد، او وارد کابل شد و به کرسی امارت 
مدتي  طول  در  او  نشست.  افغانستان 
رابطۀ  راند،  این کشورحکم  مردم  بر  که 
خویش با انگلیستان را به گونه یی حفظ 
به  او  با  توانستند  انگلیس ها  نه  که  کرد 
برخورد  دست نشانده  حاکم  یک  صفت 
داد  انجام  را  کاری  امیر  هم  نه  و  کنند، 
که  حالی  در  سازد.  ناراض  را  آن ها  که 
رهبری  و  عبدالرحمن  امیر  بین  رابطۀ 
منوال  همین  به  برتانوی  هند  حکومت 

پیش می رفت، موضوع مشخص گردیدِن 
مرز میان افغانستان و کشور هند برتانوی، 
انگلیس ها طرح گردید و پس  از جانب 
“سر  طرفین،  میان  گفت وشنودها  از 
هنری مارتیمر دیورند” به صفت نمایندۀ 
انگلیس معاهده یی را به این شرح با امیر 

عبدالرحمن خان به امضا رسانید:  
عبدالرحمن  امیر  جناب  مابین  »معاهدۀ 
و  افغانستان  امیر  سي  اس  ان  جي   خان 
سر  و  یک طرف  در  آن  متعلقۀ  حدود 
کي  سي  ائي  اي  دیورند  مارتیمر  هنري 
 سي اي فارن سکرتري دولت عالیۀ هند 
عالیۀ  دولت  جانب  از  وکیل  و  نایب  و 

طرف دیگر.  
نسبت  به  مسأله ها  بعضي  که  آن جا  از 
سرحد افغانستان به طرف هندوستان برپا 
شده اند و چنان که هم جناب امیرصاحب 
انفصال  و هم دولت عالیۀ هند خواهش 
و  دارند  دوستانه  اتفاق  طریق  به  این 
خواهش تقرر و تعیین حدود دایرۀ تسلط 
و اقتدار خود شان دارند تا که در آینده 
هیچ اختالف راي و خیال در امر مزبور 
هم پیمان  و  هم عهد  دولت  دو  این  بین 
نوشته  این  وسیلۀ  به  پس  نیابد،  وقوع 

معاهده حسب ذیل نموده شد: 
-1 حد شرقي و جنوبي مملکت جناب 
ایراني  سرحد  تا  واخان  از  صاحب  امیر 
به درازاي خط که در نقشه کشیده شده 
و آن نقشه  همراه عهدنامه ملحق است، 

خواهد رفت. 
آن  ملک هاي  در  هند  عالیۀ  دولت   2-
افغانستان  جانب  به  که  خط  این  طرف 
و  مداخله  هیچ وقت  مي باشند،  واق��ع 
دست درازي نخواهند کرد و جناب امیر 
این  بیرون  نیز در ملک هایي که  صاحب 
خط که به طرف هندوستان واقع مي باشند، 
هیچ وقت مداخله، دست درازي نخواهند 

نمود.  
متعهد  بریتانیه  بهیۀ  دول��ت  پس   3-
اسمار  امیر صاحب،  جناب  که  مي شوند 
قبضۀ  در  چنگ  تا  را  آن  باالي  وادي  و 
خود ندارند و از  طرف دیگر، جناب امیر 
صاحب متعهد مي شوند که او هیچ وقت 

وادي  معه  باجور و چترال  و  در سوات 
ارتوي با شکل مداخلت و دست اندازي 
نیز  بریتانیه  بهیه  دولت  کرد.  نخواهند 
متعهد مي شوند که ملک برمل را چنان که 
در نقشۀ مفصل که به جناب امیر صاحب 
جناب  به  شد،  نوشته  شده  داده  قبل  از 
امیرصاحب واگذار نموده شود و جناب 
خود  ادعاي  از  بردار  دست  امیرصاحب 
و  مي باشد  داور  و  وزیري  ملت  باقي  به 
چاکي  به  خود  ادعاي  از  دستبردار  نیز 

مي باشد.   
-4 این خط سرحد بندي بعد از این به 
تفصیل نهاده و نشان کاري آن هر جاي 
ممکن و معطوف باشد، توسط برتیش و 
افغاني کمشنران کرده خواهد شد و مراد 
و مقصد کمشنران مذکور این خواهد بود 
موافقت  بیک سرحد  یک دیگر  اتفاق  که 
نمایند و آن  سرحد حتي االمکان به عینه 
مطابق حد بندي که در نقشه یی که همراه 
اما  بشود.  باید  است،  ملحق  معاهده  این 
محلیه حقوق موجودۀ دهات که به قرب 
سرحدي مي باشند، مد نظر داشته شوند. 

امیر  جناب  چمن  مسالۀ  نسبت  به   5-
صاحب از اغراض خود برچهاوني جدید 
حقوق  و  مي باشند  دست بردار  انگریزي 
خود را که در آب سرکي تیلري به ذریعۀ 
خرید حاصل نموده اند به دولت بریتانیه 
تسلیم مي نمایند. بر این حصه سرحد خط 
بندي به حسب ذیل کشیده خواهد  حد 
شد: خط سرحد بندي از سرکوه سلسله 
پشا کوتل که در  نزدیک  خواجه عمران 
طور  این  مي باشد.  انگریزي  ملک  حد 
مي رود که مرغۀ چمن و چشمۀ شیدا و 
به راه افغانستان مي گذرد. بعد از این این 
مابین ریلوي و سینس و  خط حد عدل 
تعلق  به  مي رود.  بالک  میان  به  چه  کوه 
بریتانیه  بهیۀ  دولت  مي گذرد.  افغانستان 
هیچ مداخلت تا به فاصل�����ۀ نصف از 

راه مذب���ور نخواهند نمود. 
-6 شرایط مذبور این عهدنامه را دولت 
عالیۀ هند و جناب امیرصاحب افغانستان 
این طور تصور مي کنند که این یک کامل 
و خاطرخواه فیصلۀ جمیع اصل اختالف 
راي و خیال که در بین ایشان به نسبت 
و  مي باشد.  ب��وده ان��د،  مذکور  سرحد 
امیر  جناب  هم  و  هند  عالیه  دولت  هم 
صاحب بر ذمۀ خود مي گیرند که انفصال 
مثال  به  جزیي  فقرات  اختالفات  هر 
آیندۀ  در   آن  بر  که  اختالفات  نوع  آن 
افسرهاي مقرره جهت عالمت نهي خط 
به  نمود.  بندي غور و فکر خواهند  حد 
که  تا  شد  خواهد  نموده  دوستانه  طریق 
اسباب  جمیع  حتي االمکان  آینده  براي 
شک و شبهه و غلط فهمي مابین دو دولت 

برداشته و دور کرده شود.
-7 چون که دولت عالیۀ هند از نیک نیتي 
دولت  نسبت  به  امیرصاحب  جناب 
خاطر  اطمینان  و  نشفي  بریتانیا،  بهیه 
که  دارند  دارند و خواهش  به طور کمال 
و  خودمختاري  حالت  در  را  افغانستان 
استقالل و قوت ببینند. لهذا دولت مومي 
الیه هیچ ایراد و اعتراض بر امیرصاحب 
در باب خریدن و آوردن اسباب جنگ در 
ملک خود نخواهند کرد و خود دول���ت 
موصوف چیزي معاونت و امداد به عطیۀ 
اسباب جنگ خواهند نمود. عالوه بر این 
به  نسبت  اعتراف خودشان  اظهار  جهت 
طریقۀ دوستانه که جناب امیرصاحب در 
این گفت وگو و معامله ظاهر ساخته اند. 
دولت عالیۀ هند قرار مي دهند که بر آن 
که  روپیه  لک  دوازده  ساالنه  عطیۀ  وجه 
االن به جناب ممدوح داده مي شود، شش 

لک روپیه ساالنه مزید نموده شود.« )2(
 2 بق  مطا   1893 نوامبر  ماه   12 المرقوم 
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کمیسیون  اعضای  دوم،  روز  ساعات  اولین  در  و  رسید  پایان  به  شورا  اوِل  روز 
را  نفری   9 کمیسیون  نمایندۀشان،  و  فرمانده  میان سی وسه  از  تا  گرفتند  تصمیم 
تشکیل داده و روی موضوعات مهم به بحث و گفت وگو بپردازند. کمیسیون 9 
نفری که با اکثریت آرا تعیین شد، اعضای آن عبارت بودند از احمدشاه مسعود، 
حقجو،  عبدالحی  جگرن،  سید  به  مشهور  سیدحسن  حقانی،  جالل الدین  مولوی 
محمد انور جگدلک، اخترمحمد تولواک، عبدالحق، محمد بالل نیرم و صالح محمد 

مشهور به مالي ملنگ.
جلسۀ روز سوم که در آن کمیسیون عالی شورا نشست فوق العاده داشت، راجع به 
مسایل نظامی جهاد و راه های عملی در آن بحث شد و تصمیم اتخاذ شد تا زمینه 
نظامی  مهم  موضوعات  روی  بتوانند  فرماندهان  تا  گردد  آماده  سوم  جلسۀ  برای 

سیاسی صحبت کنند.
جلسات بعد از طی سه روز خاتمه یافت و در پایان، قوماندانان اعالمیۀ ذیل را 

صادر کردند:

اعالمیة مشترک سومین اجالس مقدماتی کمیسیون عالی
شورای سرتاسری قوماندانان جهادی افغانستان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل و کفی والسالم علی عباده الذین اصطفی

اما بعد:
عالی  کمیسیون  مشترک  اعالمیۀ  سال 1369 هجری شمسی،  میزان   17 تاریخ  به 
که  می گردد  صادر  حالی  در  افغانستان  جهادی  قوماندانان  سرتاسری  شورای 
قوماندانان مشهور چون مولوی جالل الدین حقانی، انجنیر احمدشاه مسعود، جنرال 
سیدحسن )سید جگرن(، قاری بابا، عبدالحق، مالملنگ، خلیفه عبدالواحد نقشبندی، 
قوماندانان  تعداد  نیرم، تورن نظری و یک  انور، محمد بالل  امین وردک، محمد 
برجسته در آن با خلوص نیت اشتراک داشته، در یک منطقۀ آزاد مربوِط توپخانۀ 

والیت بدخشان دایر می گردد.
و  تصامیم  در چوکات  گردید،  دایر  اخوت  و  فضای صمیمیت  در  که  این شورا 
دربارۀ  و  فعلی  و شرایط  اوضاع  نظرداشت  در  با  و  قبلی  دو شورای  فیصله های 

راه های عملی کردن تصامیم، بحث و توافقات همه جانبه صورت گرفت.
در این جلسات که سه روز را در بر گرفت، تصامیم ذیل اتخاذ شد:

1� تعیین استراتژی واحد در خصوص فعالیت های نظامی و شروع عملیات منسجم 
در سرتاسر کشور.

2� تشکیل 9 حوزۀ اداری در سرتاسر کشور و تعیین مسوولین هر حوزه توسط 
قوماندانان، علما و موسفیدان مناطق مربوط.

3� تشکیل سیستم اداری منظم به منظور تامین امنیت در مناطق تحت کنترول و 
ادارۀ مجاهدین و مصونیت راه های اکماالتی.

4� تشکیل یک ادارۀ نماینده گی مشترک به منظور پیشبرد و هماهنگی فعالیت های 
شورای سرتاسری قوماندانان.

و  کشور  در  خونریزی  قطع  جهت  که  می داریم  اعالم  دست نشانده  رژیم  به   �5
از 12 سال جنگ، ظلم  بعد  تا  بیشتر مملکت حاضر شود  از تخریب  جلوگیری 
و استبداد، قدرت سیاسی به ملت مسلمان افغانستان واگذار شود؛ در غیر آن، تا 

سقوط رژیم جهاد ادامه خواهد داشت.
6�  افراد رژیم که با استفاده از عفو عمومی به مجاهدین می پیوندند، مال و جان شان 

در امان خواهد بود. 
والسالم. 



       بخش دوم و پایاني

 اما چرا گاهی با خواندِن یک شعر گفته می شود که 
زبانش سست است یا درست اجرا نشده است؟ آیا 
منطق  از  خارج  شعر  تحلیل  که  است  خاطر  بدین 
خاص خودش صورت گرفته است؟ فرضًا تحلیلی 
در  می کند،  مدرن  شعر  از  کالسیک  شاعر  یک  که 
را  شعر  خاِص  منطِق  قوانین  اما  راستاست؟  همین 
چه کسی می تواند تعیین کند؛ زیرا همواره این خطر 
برای  که  شود  شخصی  چنان  شعر  که  دارد  وجود 
بیانش نیازمنِد الصاق خود شاعر به شعرش است. و 
دعوای نسل های شعری عموماً از این دست است، 
بیشتر به خاطر سرگرم کردِن  لیکن چنین دعواهایی 
زیرا  دارد،  فرهنگی  جنبۀ  دعواها  این  است.  خود 
نسل ها  افق  مردم،  سیاست  در  باشد،  سیاسی  اگر 
برداشته می شود و نسل بازِی سراپا فرهنگی خاتمه 
می یابد. این نسل بازی فرهنگی هماننِد عضله سازِی 
آن ها  شرکت  یا  بادی بیلدینگ هاست  در  بورژوازی 
در مسابقات مفرحانه و چیستان های مبتذل از قبیل 
»آن چه میوه یي ست که پوستش زرد است، درونش 
موز ]کیله[ است« که از پیش پاسخ ها گفته شده و 
شرکت کنندۀ محترم برای این که لحظات به یادماندنی 
که  بگذراند،  محترم  مجری  و  یکدیگر  کنار  در  را 
که  است  کافی  تنها  نیست،  باخت  و  برد  مسالۀ 
دکمه یی را فشار دهد و یک ربع سکه برنده شود. 
یونیورساِل خود  از وضعیت  این مسابقات هم  حتا 

خارج و به غایت، شخصی شده است. 
جز  بازی  نسل  شاملو،  قول  به  و  نسل ها  دعوای 
شخصی کردِن شعر، سود چندانی ندارد. زیرا شعری 
است. و  یونیورسال  کنِه خود  در  است،  که رخداد 
دوران  در  تجربه  زواِل  و  این شعر، همان شکست 
منطق خاِص خود  یافتِن  قرار،  این  از  است.  مدرن 
شعر، به معنای یافتِن قوانیِن قابل فهم نیست؛ چرا که 
هر شعری با ساختِن سنت خود، می تواند قوانینش 
به  کند. هر شعری،  را مضمر در خودش جاسازی 
قول هانری لوفور، تنِش موجود بین تکرار و تفاوت 
به  دایره یی،  زمان  و  خطی  زمان  بین  تنش  است. 
این که  از  اعم  است.  تنش  یک  شعری  هر  عبارتی 
یک شعر توصیف گر باشد یا خیر. حتا می توان گفت 
باید گفت، در  با چه گونه  بیِن چه چیز گفتن  تنش 
شعر تجلی پیدا می کند. هم چنین هر شعری واجد تم 
است، لیکن این تم به معنای داستان سرایی نیست، 
زیرا در این صورت نظم است نه شعر. افسانۀ نیما 
است؛  عروضِی خاص  اوزان  در  نظم  نیست،  شعر 
ناصری شاملو، شعر نیست، نظم است، داستانی است 
با لحن مطنطن. شعر معاصر، اما روایت می کند، به 
بار  هر  و  می کند  روایت  را  روایت  خود  عبارتی، 
متحمل شکست می شود. اما آیا وقتی گفته می شود 
شعری دارای زبانی سست است، منظور نقِص نهفته 
انتقال تجربه است یا تجربه یی که به درستی در  در 
فرد انجام نیافته یا به اصطالح درونی نشده است که 
این آخری از فرط کلی بودن و انتزاعی و بی شکل 
بودن به درد چیزی نمی خورد جز خودش؟ این که 
توصیه یی  ایْن  البته  و   � درونی شود  باید  تجربه یی 
آیا  می کنند  بی خردان  به  فرزانه گان  اغلب  که  است 
آن  زماِن خطی،  گذشت  با  یعنی  است؟  زمان  تابع 
مثل  آن قدر  می کند و سپس  فرد رسوب  در  تجربه 
خشت پخته می شود که آمادۀ بهره برداری است؟ اما 
بیشتر به نظر می آید به کار بردن چنین تِرم هایی راه 
برخالف  زیرا  است.  منتقد  اصطالْح  به  برای  فرار 
دیگر  هنرهای  یا  شعر  به  متعلق  که  درونی  تجربۀ 

است، نمی تواند تابع زماِن خطِی پیش رونده باشد. 
دست برقضا در جایی که مدرنیته واجد تجربه کردن 
یا  ناکافی  از تجربۀ  اعتقاد راسخ  با  نمی توان  است، 
تجربه  همین  خود  زیرا  زد؛  نپخته حرف  یا  ناقص 
تجربۀ  به  شعری  اگر  است.  شعر  خودِ  درست 
ما  که  است  وقت  آن  باشد،  یافته  تقرب  همه گانی 
همین  خودِ  هرچند  می زنیم.  حرف  موفق  زبان  از 
همه گانی را نیز باید با دقت به کار برد؛ زیرا آن قدر 
مخاطره آمیز هست که ما را به ورطۀ واقعیت مجازی 
صنعت  که  کاری  دقیقًا  یعنی  دهد.  سوق  کذب  و 
فرضًا  همه گانیِت  از  ما  آن چه  البته  می کند.  فرهنگ 
از یک شیزوفرنِی  بیشتر  نظر  به  حافظ دم می زنیم، 
غرق در افتخارات ملِی گذشته ما سر بیرون آورده 

است. 
که  نیست  آسان خوان  هم  آن قدرها  حافظ  زیرا 
با قدمت هشت صدسالۀ آن بر تاقچه های هر  بتوان 
پُز داد. و این عمل صرفًا هاله یی عبث  فارسي زبان 

از تقدس دور حافظ کشیده است. و  و بی مصرف 
این حافظ مقدس، که باید از آن سلب تقدس شود، 
با حافِظ واقعاً شاعر فرق دارد. فرِق شعر او با شعر 
معدود  از  حافظ  است.  شکستش  عدم  در  معاصر 
از  را  خود  شعر  خواسته  هرچه  که  است  شاعرانی 
شعر  لیکن  است،  کرده  آکنده  انسانی  کلِی  مفاهیم 
مدرن، در عیِن ادعای کلی بودن به دلیل زوال انتقال 
تجربه، در بیان آن ها ناکام شده است. )باید افزود که 
زبان نباید همه گانی شود، بلکه همه گان باید زبانی 

شوند، به عبارتی، همه گان واجد زبان شوند.( 
شعر در ذات خود رادیکال است، برخالف نثر که 
محافظه کار است و همواره احتیاج خواننده را مثل 
اعتیاد برای توضیح و تشریح برآورده می کند. اقبال 
عمومی به داستان و رمان گواه این مدعاست. زیرا 
شده  قبح آلود  امری  ریشه یی  و  رادیکال  ایده های 

آن  با  تیز است و خواننده در مواجهه  است. شعر، 
مجروح و بریده بریده می شود و خون... خون آگاهی 
معتاد  بدن  بر  روزمره  نثرهای  اما  می ریزد،  بیرون 
خواننده تزریق می شود تا او را بیشتر در مبل ]کوچ[ 
ِراحتی فرو برد و به اصطالْح با آن حال می کند.)5( 
زیرا اکنون که سیاست مردم تمام شده تلقی می شود، 
مآِب  عرفان  یا  کلبی مسلکانه  و  ُمسکن  اندیشه های 
اشویی یا بودایی بیشتر تقاضا می شود تا از خواب 

پراننده. 
اخیر  شعر  مجموعۀ  دو  در  دست کم  من،  گمان  به 
خود که از یک تجربه نشأت گرفته، از قضا معطِل 
درونی شدن توسط زماِن کّمی نماند، زیرا فی نفسه 
بر  عالوه  شعر  هم چنین  بود،  درونی  تجربۀ  خوْد 
ریتم  واجد  برمی شمارند،  عمومًا  که  خصلت هایی 
است. فی الواقع، تجربه و ریتم در شعر نقش مهمی 

یا  ریتم، صرِف اصوات  از  منظور  این جا  در  دارند. 
زنگولۀ اوزان نیست؛ این ریتم، ریتمی درونی آمیخته 
با  قطعه  هر  است.  تاریخی  انتقادی  تجربۀ  یک  به 
ریتمی خاص خودش را برمی سازد. به قول هانری 
لوفور در کتاب، تحلیل ریتم، ریتْم تنش بین منطِق 
است.  غیرمنطقی  و  حیاتی  غریزی،  بدنۀ  و  ریاضی 
هرجا که تعاملی بین یک مکان، زمان و صرف انرژی 
است، همان جا ریتم است. ریتم، تنش بین تکرار و 
تفاوت، فراشِد خطی و فراشد دایره یی است. هیچ 
و  زمان  در  بازگشت،  بدون  تکرار،  بدون  ریتمی 
این  مطلِق  تکرارِ  هیچ  اما  ندارد.  وجود  مکان،  در 
همانی یی وجود ندارد. هر تکراری، باید گسست از 
باشد.  تفاوت  یعنی  دوباره  اتصال  و  وضعیت خود 
از  را  پیوسته  خطِی  زمان  شدن،  وصل  و  قطع  این 
هم می گسلد. آن چیزی که در هر تکرار، نو، دیده 
نشده و پیش بینی ناپذیر است، تفاوت است. هر قطعه 
شعری، تکرار می شود اما این تکرار از نوِع حرکت 
بلکه  نیست،  خود  مسیر  از  مدام  عبور  و  عقربه ها 
متفاوت  متکثر،  واقعیِت  به خاطر  قطعه،  هر  تکرارِ 
است. و هر ریتمی، قطعۀ خودش را می سازد و آن 

را حکم می کند. 
اما به زعم لوفور، کوژیتوِی دکارت )من فکر می کنم 
پس هستم( به معنای فکر کردن به اندیشه یا آن چه 
فکر شده است یا فکر را فکر کردن است. تاکید بر 
آگاهِی ذاتِی موجود در عمل فکر کردن است. لیکن 
مسالۀ فکر کردن به آن چیزی است که فکر نیست 
تفکر  برخالف  کردن  فکر  است.)6(  نشده  فکر  یا 
مفهومی یا تفکر این همانی کننده که دایم می خواهد 
را  مصداق  و  معنا  و  کند  مطلق  را  خودش  کلیت 
این همانی کند، باید اشاره به مناسباِت متفاوت بین 
انسان و جهان باشد، بین عینیت و ذهنیت. برخالف 
بلکه  نیست  تمامیت  کردن،  فکر  فیلسوفان،  اغلب 
نزدیک  به آدورنو  لوفور  این جا  پاره است. در  یک 
با  تضاد  در  آدورنو  منفِی  دیالکتیک  زیرا  می شود، 
عقل یا تفکر این همانی کننده است که به خود کلیِت 
یک پارچه و مطلق اختصاص می دهد. عقلی که می 
خواهد خود و جهان را این همانی کند و سرانجام 
در وحدت محض ذیل عقل قرار گیرد. ریتم متعلق 
به تفکر عدم این همانی کننده است و معنا و مصداق 
هم زمان  تفاوت  و  تکرار  به  بلکه  نمی کند  یکی  را 
رخصت می دهد. از این جا، شعر، تنش است، تنش 
یا  بین مصداق و معنا،  بین ذهنیت و عینیت، تنش 
از  تنها در تنش و تفاوت )و  به قول آگامبن، شعر 
این رو هم چنین در مداخلۀ واقعی( بین آوا و معنا، 
تداوم  معنایی  قلمرو  و  نشانه شناختی  قلمرو  بین 

می یابد.)7( 
طبق گزارۀ ماالرمه، شعر همانا بخت و اقبالی است 
که کلمه به کلمه شکست می خورد، به عبارتی هم 
باید استمرار داشته باشد هم هرچه جلوتر می رود، 
خصلِت بخت و اقبال را از دست می دهد؛ سرانجام 
تجربه  بار  یک  که  شکستی  است،  شکست  شعر، 

می شود.)8(
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کرزی عصبانی به کابل برگشت!

به اهـداف خود...
 سمت استقالل و تمامیت ارضی افغانستان.

نهایی درخصوص  تصمیم  اتخاذ  که  کرد  اعالم  وی همچنین 
کاهش نیروها در سال 2013 و نقش نظامی نیروهای امریکایی 
طول  به  ماه ها  که  است  اقدامی  میالدی   2014 سال  از  پس 

می انجامد.
افغانستان رضایت  از منابع اعالم کرد، رییس جمهوری  یکی 
واگذاری  خصوص  در  اوباما  موافقت  خصوص  در  را  خود 
ابراز  افغان  امنیتی  نیروهای  به  بازداشتگاه ها  کنترل زندان ها و 
نکرده  منتشر  را  مساله  این  جزئیات  سفید  کاخ  البته  داشت. 

است.
اوباما در پاسخ به این سوال که جنگ افغانستان به چه قیمتی 
پیدا  دست  خود  اصلی  هدف  به  ما  گفت:  گرفت،  صورت 
کردیم یا برای دستیابی به آن بسیار نزدیک شده ایم. هدف ما 
خلع سالح القاعده و از میان بردن توانایی آن ها و اطمینان از 

این مساله است که آن ها نمی توانند دوباره به ما حمله کنند.
بدون  هواپیماهای  از  استفاده  دلیل  به  را  ناتو  که  کرزی 
اعالم  داده  قرار  انتقاد  مورد  نظامیان  غیر  کشتار  در  سرنشین 
کرد که موافقت اوباما با واگذاری کنترل امنیتی بازداشتگاه ها 
نیروهای  برنامه ریزی شده  افغان و خروج  امنیتی  نیروهای  به 
امریکا از روستاهای افغانستان، به وی این امکان را دهد تا در 
هنگام بازگشت به کابل درخصوص اعطای مصونیت قضایی 
برای ماندن نیروهای امریکایی در افغانستان پس از سال 2014 
میالدی این مساله را به صورت دو جانبه با مردم افغانستان به 

بحث بگذارد.
کرزی در ادامه افزود: یکی از دالیلی که امریکا باید به حضور 
ادامه  میالدی   2014 سال  از  پس  افغانستان  در  خود  محدود 
دهد، این است که به همراه نیروهای افغان به مقابله با القاعده 

بپردازند.
قرار است بخش اعظم 60 هزار سرباز امریکایی در سال 2014 

میالدی افغانستان را ترک کنند.
هم چنین کرزی و اوباما توافق کرده اند که هرچه زودتر توافقنامه 
امنیتی امضا کنند. فرماندهان امریکایی پیشنهاد کرده اند 6000 
تا 15 هزار سرباز امریکایی برای مقابله با شورشیان و آموزش 

نیروهای امنیتی افغان در کشور بمانند.
نیروهای افغان در حال حاضر 80 درصد عملیات در افغانستان 
را رهبری می کنند و انتظار می رود تا یک ماه دیگر این میزان 

به 90 درصد برسد.
کرزی درعین حال تاکید کرد در پایان دوره ریاست جمهوری 

خود در سال 2014 از این پست کناره خواهد گرفت.
مردم  نظر  از  نهایت  در  من  دستاورد  »مهمترین  کرزی گفت: 
افغانستان این خواهد بود که بتوانم انتخاباتی آزاد و بدون دخالت 
دیگران در کشور برگزار کنم تا مردم بتوانند رییس جمهوری 
خود را انتخاب کنند. من قطعا رییس جمهوری بازنشسته، و 

رییس جمهوری بازنشسته خوشحالی خواهم بود.«

به دلیل کوتاهی شما...
صد  پنج  به  نزدیک  حاضر  حال  در  معارف،  وزیر   
دلیل  به  کشور  ولسوالی های  از  شماری  در  مکتب 

مشکالت امنیتی مسدود شده اند.
محلی  مسووالن  بی توجهی  که  می گوید  همچنان  او 
سبب شده تا در سال گذشته آنان نتوانند مکاتب کافی 

را در والیات کشور اعمار نمایند.
سیمینار  مشکالت،  همین  برای حل  معارف  وزارت 
هفت روزه یی را با اشتراک مسووالن معارف والیات 

در کابل تدویر کرده است.
وزارت  سیمینار  در  که  والیات  روسای  از  شماری 
حل  برای  که  می گویند  اند،  کرده  اشتراک  معارف 

مشکالت شان تالش کافی کرده اند.
با  را  که مشکالت شان  می کنند  تاکید  آنان همچنان 
مقام های مرکز در میان گذاشته اند، اما در زمینۀ حل 

آن توجه نشده است.
رحیم اهلل لودین رییس معارف والیت زابل به رادیو 
آزادی گفت: هم اکنون یک صد و پانزده مکتب در 

والیت تحت رهبری اش بسته است.
وعده  زابل  ولسوالی های  قومی  بزرگان  افزود،  وی 
تالش  مکتب ها  نمودن  باز  برای  که  اند  سپرده 
از والیت های  یکی  زابل  »والیت  او گفت:  می کنند. 
نا امن افغانستان است، فعاًل چهل هزار شاگرد داریم 
که شش هزار آن اناث است، انشااهلل وضعیت معارف 

زابل بهتر شده می رود، هم اکنون یک صد و پانزده 
مکتب در زابل مسدود است بزرگان ولسوالی ها وعده 
شصت  تا  پنجاه   1392 آینده  سال  در  تا  اند  سپرده 

درصد مکتب های که بسته است، دوباره باز شود.«
در حال حاضر، نزدیک به ده میلیون کودک در مکاتب 

افغانستان مصروف فرا گرفتن درس می باشند.
در سال های گذشته وزارت معارف افغانستان یکی از 
مهم ترین دست آرود هایش را مساعدساختن تدریس 

برای چندین میلیون کودک عنوان می کرد.
اما اکنون دیده می شود که مسووالن وزارت معارف از 
این دست آرودهای شان راضی نیستند و می پذیرند 

که هنوز هم مشکالت زیاد را پیشرو دارند.

           احمد عمران

کرزی  حامد  و  امریکا  رییس جمهوری  اوباما  باراک 
پایان سفر سه روزه اش  در  افغانستان  رییس جمهوری 
و  کرده  شرکت  خبری  نشست  یک  در  امریکا،  به 
ماحصِل گفت وگوهای شان را مطرح کردند. آن چه که 
در این گفت وگوها مطرح شد، چیزی نبود که انتظار 
آن می رفت. برخی ها شاید با این گفته موافق نباشند؛ 
ولی آقای کرزی با اهداف خاصی وارد امریکا شده 
نشست  از  پس  گفت  که  سفر  این  پایان  در  و  بود 
خبری، واشنگتن را به قصد کابل ترک می کند، چهرۀ 
یک سیاست مدارِ پیروز را نداشت. لحن و صحبت های 
دو رییس جمهوری نیز حکایت از رضایت خاطِر دو 
اما چند  نمی کرد.  مناقشه  مورد  مسایل  بر سر  طرف 
وضاحت  برجسته  گونۀ  به  صحبت ها  این  در  نکته 

یافت که نباید دست کم گرفته شوند. 
این  به گونۀ روشن خواست  امریکا  رییس جمهوری 
موضوع را تفهیم کند که امریکا در هر صورت در کنار 
مردم افغانستان خواهد بود و نمی گذارد که این کشور 
القاعده به عنوان  یک بار دیگر به النۀ تروریستان و 
هم چنین  شود.  تبدیل  غرب،  منافع  برای  تهدیدی 
آقای اوباما تأکید کرد که نیروهای خود در افغانستان 
و  مالی  حمایت های  به  بیشتر  و  می دهد  کاهش  را 
لوجستیکی توجه خواهد داشت. بحث حاکمیت ملی 
می توانست  افغانستان  هیأت  دغدغه های  از  که  هم 
محسوب شود، در این گفت وگوها جای خاص خود 
این  به  نسبت  بود و هر دو رییس جمهوری  یافته  را 

مسأله واکنش دقیق و اصولی داشتند. 

باید  آن ها  متن  از  گفت وگوها  این  حاشیه های  اما 
جالب تر بوده باشد که هنوز چیز خاصی به بیرون درز 
نکرده است. چهره های عصبانی هر دو رییس جمهوری 
نشان می داد که از گفت وگوها راضی نبوده اند و ممکن 
است هنوز مسایل اختالفِی زیادی میان دو طرف باقی 

مانده باشد. 
در مورد امضای توافق نامۀ امنیتی، دو رییس جمهوری 
طرف  یک  از  کردند.  مطرح  حرف های ضدونقیضی 
آقای اوباما تالش کرد که قضیه را به نحوی ماست مالی 
زبان  بر  این خصوص  در  توجهي  قابل  چیز  و  کند 
نیاورد؛ ولی آقای کرزی که به شدت سراسیمه به نظر 
می رسید، این موضوع را فاش کرد که در خصوص 
توافق نامۀ امنیتی به نتیجۀ خاصی دست نیافته اند و این 
موضوع می تواند در آینده میان هیأت های دو کشور به 

بحث و بررسی گرفته شود.
می کرد  تالش  خبری  نشست  طول  در  اوباما  آقای   
یک  کشورش  و  او  برای  افغانستان  دهد  نشان  که 
آقای  که  آن چه  و خالف  است  شده  تمام  مأموریت 
کرزی فکر می کند که امریکا بیشتر نیازمند افغانستان 
است تا افغانستان نیازمند امریکا؛ این افغانستان است 
متالشی  پرتگاه  در  می تواند  امریکا  بي اعتنایي  با  که 

شدن قرار گیرد. 
آقای کرزی در طول نشست خبری  که عصبانیت و 
انکار بود، تالش می ورزید  سراسیمه گی اش غیرقابل 
که مواضع نرم تری داشته باشد و به نحوی از همتای 
قدرت مندش دل جویی کند که تا آخِر کنفرانس خبری 

نیز در این کوشش ِ خود به نتیجه نرسید. 
می گویند در صحبت های دیپلوماتیک آن چه که گفته 

می شود زیاد مهم نیست؛ ولی باید به چیزهایي که به 
کرزی  آقای  کرد.  توجه  بسیار  می شود،  اشاره  آن ها 
زمانی که به پرسش یک روزنامه نگار در مورد انتخابات 
آیندۀ ریاست جمهوری پاسخ می داد، به شکل آشکاری 
گفت که او در پایان این انتخابات یک رییس جمهور 
این اشاره می رساند که بحث  بازنشسته خواهد بود. 
گفت وگوهای  محوری  موضوع های  از  نیز  انتخابات 

دو رییس جمهوری بوده است. 
انتخابات  به  نسبت  زیادی  دغدغه های  کرزی  آقای 
دو  گفته های  از  که  آن گونه  اما  دارد؛   2014 سال 
رییس جمهور برمی آمد، امریکا صرفًا از یک انتخابات 
نه  و  می کند  افغانستان حمایت  در  عادالنه  و  شفاف 
چیزي دیگر. شاید آقای کرزی تالش کرده باشد که 
بحث امنیت و فضای ویژۀ کشور را به مسایل انتخاباتی 
ربط دهد، ولی مشخص بود که همتای امریکایِی او از 

نقشه ها و طرح هایش حمایت نکرده است. 
با  که  بازگشت  کشور  به  حالی  در  کرزی  آقای 
طرف  یک  از  او  است.  روبه رو  فراوانی  مشکالت 
باید پاسخ گوی نماینده گان در مجلس بر سِر مقدار و 
نحوۀ پرداخت حقوق بازنشسته گِی خود و مقام های 
حاال  همین  از  که  موضوعی  باشد؛  دولتی  بلندپایۀ 
و  نماینده گان  مجلس  میان  چالش برانگیز  مسالۀ  به 
سوی  از  که  طرحی  در  است.  شده  مبدل  حکومت 
خالف  رسیده،  تصویب  به  کشور  وزیران  شورای 
برای  سرسام آوری  حقوق های  کشور،  اساسی  قانون 
گرفته  نظر  در  بلندپایه  مقام های  و  رییس جمهوری 
شده است. از جانب دیگر، آقای کرزی برای این که 
حمایت جامعۀ جهانی را کاماًل از دست ندهد، مجبور 

است برای برگزاری انتخابات در کشور در برنامه های 
ارگ  در  همکارانش  و  او  کند.  وارد  تغییراتی  خود 
به  را  انتخابات  قانون  پیش نویس  ریاست جمهوری، 
گل آلود  آب  از  بتوانند  که  بودند  کرده  تنظیم  نحوی 
ماهی بگیرند. ولی سفر امریکا مثل این که آب سردی 
روی دست آقای کرزی ریخت و او را در موقعیتی 
وارد  تعدیالتی  خود  نقشه های  در  باید  که  داد  قرار 

سازد. 
در  حتمًا  نیز  اداری  فساد  بحث  دیگر،  سوي  از 
گفت وگوهای دو رییس جمهوری جای خود را داشته 
است؛ موضوعی که هیچ یک از رؤسای جمهوری دو 
آن سخن  مورد  در  گونۀ شفاف  به  نخواستند  کشور 
شد  مجبور  لحظه  یک  در  کرزی  آقای  ولی  بگویند. 
او  کند.  مطرح  را  حرف هایي  خصوص  این  در  که 
این  در  که  است  مجبور  کشور  به  بازگشت  با  حاال 
خصوص اقدام های تازه یی را روی دست گیرد. لحن 
فساد  مسایل  خصوص  در  کرزی  آقای  صحبت  و 
نشان می داد که جانب امریکا از اقدام های دولت در 
خصوص مبارزه با فساد مالی و اداری، چندان راضی 
حالی  در  کرزی  آقای  دیگر،  جانب  از  است.  نبوده 
نهاد  بود،  امریکایی  مقام های  با  که مشغول چانه زنی 
بازرس امریکا در مورد بازسازی افغانستان موسوم به 
»سیگار«، گزارش تازۀ خود را در خصوص فساد مالی 
و اداری در افغانستان منتشر کرد. در این گزارش تازه، 
میلیاردها  احتمالِی  از حیف ومیل شدن  نهاد »سیگار« 
افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  از خروج  دالر پس 

ابراز نگرانی کرده است. 
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حکومت موقت ایجاد...
 گذشته دانسته است.

رییس جبهۀ ملي افغانستان روز گذشته در نشستی 
که از سوي نهادهاي مدني، احزاب و ایتالف هاي 
سیاسي به منظور برگزاري انتخابات شفاف در کابل 
برگزار شده بود گفت، تنها راه حل براي برگزاري 
ایجاد  کشور  در  عادالنه  و  شفاف  انتخابات  یک 

حکومت موقت است.
 رییس جبهۀ ملي افغانستان همچنان گفت، مبارزۀ 
ما یک مبارزۀ مدني بوده و هدف ما جلوگیري از 

بي ثباتي سیاسي در کشور است.
او افزود، در حال حاضر حکومت افغانستان براي 
برگزاري یک انتخابات شفاف و عادالنه هیچ نوع 
براي  از هر وسیله یی  ندارد و  میکانیزمي  برنامه و 

تداوم قدرت خود استفاده مي کند.
ما  زماني  کرد،  اضافه  همچنان  ملي  جبهه  رییس 
بود  انتخابات شفاف خواهیم  برگزاري یک  شاهد 
باشد؛  داشته  وجود  درست  انتخاباتي  سیستم  که 
خواهد  شکل  زماني  درست  انتخاباتي  سیستم 
باشد که  انتخاباتي وجود داشته  قانون  گرفت که  
انعکاس دهندۀ خواست هاي تمامی مردم، نهادها و 

احزاب سیاسي باشد.
افغانستان  ملي  ایتالف  عضو  عاصم  انجنیر  اما 
مي گوید، در صورتي که حکومت افغانستان از یک 
انتخابات اجتناب کند و به  سلسله دست بردها در 
نهادهاي قانوني کشور احترام بگذارد، جاي نگراني 

باقي نخواهد ماند.
اگر  ولي  افزود،  همچنان  ملي  ایتالف  عضو  این 
در  خود  مداخله هاي  به  حکومت  و  نشد  چنین 
امور انتخابات ادامه دهد، مردم  و احزاب سیاسي 

افغانستان در همان زمان تصمیم خواهند گرفت.
گفت،  خبرنگاران  به  نشست  دراین  عاصم  انجنیر 
و  مدني  جامعه  سیاسي،  ایتالف هاي  و  احزاب 
راستاي  در  را  کشور  پارلمان  مي توانند  رسانه ها 

تصویب قانون انتخابات کمک و همکاري کنند. 
در همین حال، اجمل بلوچ زاده عضو جامعه مدني 
در  مدني  جامعه  گفت،  نشست  این  در  افغانستان 
یک  ایجاد  خواستار  عنوان  هیچ  به  فعلي،  شرایط 

حکومت موقت نیست.
یک  برگزاري  براي  ما  سعي  و  تالش  افزود،  او 
چالش  به  نه  است،  عادالنه  و  شفاف  انتخابات 
کشیدن دولتی که دوازده سال تمام براي ایجاد آن 

تالش صورت گرفته است.
که  است  براین  ما  کوشش  کرد،  تاکید  زاده  بلوچ 
تمام احزاب در حکومت سهیم داشته باشند و یک 
انتخابات شفاف برگزار شود، نه به خاطر تغییر نظام 

یا تعدیل قانوني اساسي کشور.
این  در  عدالت  و  حق  حزب  عضو  اتمر  حنیف 
نشست گفت، ما از سخنان رییس جمهور مبني بر 
برگزاري یک انتخابات شفاف استقبال مي کنیم، اما 
برگزاري انتخابات عادالنه نیاز به یک برنامه شفافي 
که نظریات احزاب و جامعه مدني در آن گنجانیده 

شده باشد، دارد.

را مي شنویم،  تعهدات سیاسي  ما  تاکید کرد،  اتمر 
اما این تعهدات هیچ ارزشي نخواهند داشت، مگر 
بنابراین  بیابیم،  نتیجه مطلوب دست  به یک  اینکه 
کند  عملي  و  ارایه  را  برنامه یی  باید  رییس جمهور 
داشته  بر  در  را  نهادها  و  احزاب  اطمینان همه  که 

باشد. 
و  نهادها  با  دیدارش  در  رییس جمهور  اوافزود، 
را  هرآنچه  که  بود  سپرده  وعده  سیاسي  احزاب 
اما  کرد؛  خواهد  عملي  کند،  تصویب  پارلمان  که 
را  تازه یی  مصوبۀ  مجلس  و  نشد  چنین  متأسفانه 
دریافت کرد که حکومت در آن به وعدۀ خود وفا 

نکرده بود.
اتمر اضافه کرد، نگراني ما در خصوص برگزاري 
مساله  زیرا  است،  برجا  پا  همچنان  انتخابات 
و  نیست  مشخص  هنوز  الکترونیکي  تذکره هاي 
حکومت براي برگزاري انتخابات شفاف هیچ نوع 

برنامه ندارد.
و  ایتالف   حزب،  از30  بیش  که  نشست  این  در 
اعالمیه  داشتند،  حضور  کشور  سیاسي  نهادهاي 
مشترکي نیز صادر شد که در آن بر ایجاد سیتسم 

انتخاباتي مختلط تأکید شده است.
را  انتخابات  قانون  جدید  مسودۀ  احزاب  این 
افغانستان  مردم  خواست هاي  تمامي  جوابگوی 
ندانسته و سپردن مسوولیت رسیده گي به شکایات 
انتخاباتي را به دادگاه  های اختصاصي خالف قانون 
شکایات  کمیسیون  ایجاد  خواهان  و  کرده  عنوان 

انتخاباتي دایمي شدند. 
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والی غزنی:

اخالل گران به چنگ قانون سپرده 
شده اند

حقوق مادام العمر مقام های عالی رتبه 
بررسی می شود

خشم مردم هرات از بی عدالتی در 
دادگاه این والیت

پانه تا: 
حضور نظامی در سوریه را بررسی می کنیم

ولسمشر  امريکايي  چې  کې  حال  داسې  په 
باراک اوباما له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې 
يو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې کېدونکیو 
ټینګار  په قضايي مصونیت  پوځیانو  امريکايي 
کړی او ولسمشر کرزي له ولس سره سال کول 
غوښتي، يوشمېر سیاسي شننونکي وايي، چې 
عمومي  امريکا  د  غوښتنه  مصونیت  قضايي 

پالیسي ده.
دواړه  چې  ده،  کار  په  وايي،  شننونکي  دغه 
لوري په خپلو غوښتنو، ګټو او زيانونو له سره 

فکر وکړي.
د سیاسي چارو شننونکی او د کابل پوهنتون 
استاد فاروق بشر ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه 
افغانستان  په  يوازې  نه  امريکا  وويل، چې  کې 
بلکې د نړۍ په اويا هېوادونو کې سرتېري لري 
او دا يې عمومي پالیسي ده، چې وګړي يې په 

بهرنیو هېوادونو کې محاکمه نشي.
چې  غواړي  نه  ځکه  امريکا  وايي،  نوموړی 
محاکمه  کې  هېوادونو  بهرنیو  په  يې  وګړي 
هغوی  د  او  هېوادونو  بهرنیو  په  ځکه  شي، 
د  امله  همدې  له  او  لري  نه  باور  محاکمو  په 
نړيوالې جزايي محکمې ای سي سي غړيتوب 

هم نه دی اخیستی.
هغه وايي، امريکايي ځواکونو ورته نظر په عراق 
کې هم درلود خو کله چې عراقیانو ورسره ونه 
و  ځواکونه  ټول  يې  هېواده  هغه  له  نو  منله؛ 

ايستل.
ښاغلی بشر زياتوي، دا چې په اوسنیو شرايطو 
امريکايي  چې  لري  اړتیا  افغانستان  کې 
تجهیز  او  تربیه  وروزي،  هغه  افغانان  ځواکونه 
يې کړي؛ نو په افغانستان کې د هغوی شتون 

ډېر مهم دی.
نوموړی په دې باور دی، دا چې په افغانستان 
کې ټاکنې راتلونکې دي او امريکايي ځواکونه 
له افغانستانه ووځي نو خلک به روحي امنیته 

هم بې برخې او اندېښمن شي.
دې  په  لوری  افغان  چېرې  که  خبره،  په  ده  د 
په  دې  ځواکونه  امريکايي  چې  شي،  ټینګ 
افغانستان کې محاکمه شي نو له افغانستانه به 
امريکايي ځواکونه ووځي او دا به افغانستان ته 

په ګرانه پرېوځي.
د کابل پوهنتون دغه استاد وايي، که څه هم 
چې دواړو لوريو په دې مسايلو ټینګار نه دی 
کړی، ولسمشر کرزي هم له ولس سره د سال 
او باراک اوباما هم د غور کولو ويلي؛ خو که بیا 
نو  افغانستانه ووځي  له  امريکايي ځواکونه  هم 
امريکا  چې  مرستې  اقتصادي  او  پوځي  هغه 
يې له افغانستان سره کوي، په خطر کې واقع 

شي.
باوري دی  ښاغلی فاروق بشر زياتوي، په دې 
د  اتحاد  شوروي  د  به  کې  افغانستان  په  چې 
وتلو وروسته په شان حالت رانشي او امريکايان 
ځکه  نشي؛  الړ  افغانستانه  له  اسانۍ  په  هم  به 
موخې  دا  او  راغلي  پسې  موخې  يوې  په  دوی 

يې ال تر اوسه شتون لري.
غوښتنه  په  افغانانو  د  امريکا  وايي،  هغه 
له  هم  بیا  که  او  راغلې  ده  نه  ته  افغانستان 
افغانستانه ووځي او بېرته افغانستان د ترهګرو 
ټولو  تر  لپاره  امريکا  د  به  دا  واوړي  ځالې  په 
او  غواړي  يې  نه  چې  وي،  بدبختي  ستره 

افغانستان پرېږدي.
ښاغلی بشر وويل، په کار ده چې له افغانستانه 
په  کېدو  پاتې  د  او  وتل  ځواکونو  امريکايي  د 
وسنجول  مصوونیت  قضايي  يې  کې  صورت 
شي، چې د چا په ګټه دی، کله چې يې ګټه 
له  لوری  هماغه  چې  ده  کار  په  شوه  معلومه 

خپلې غوښتنې تېر شي.
خو د ده په وينا، چې دا د افغانستان په ګټه ده، 
چې امريکايان په افغانستان کې پاتې شي، په 
ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې دا نوی 
نه ده  او روښانه  ټاکنې کېږي  حکومت راځي، 

چې ټاکنې به څنګه کېږي.
امريکايي  افغانستانه  له  چېرې  که  وايي،  دی 
ته  جګړې  کورنۍ  هېواد  او  وځي  ځواکونه 
ورګرځي نو دا حالت د افغانستان او افغانانو په 

زيان دی.
په دې  زياته کړه،  استاد  ياد  د کابل پوهنتون 
کې  پايله  په  به  کرزی  ولسمشر  چې  دی  باور 
د  نو  وړي  وانه  که  او  اوړي  غوښتنې  خپلې  له 
خلکو پر ذهن به روحي وېره خپره او ستونزې 
خپلې  له  موږ  چې  ده  دا  ښه  نو  شي  زياتې  به 

غوښتنې تېر شو.
خو د ولسي جرګې غړی عالمي بلخي ماندګار 
اوباما  باراک  ولسمشر  چې  وويل،  ته  ورځپاڼې 
غوښتنه کړې، چې په افغانستان کې يې بايد 
خو  شي؛  ورکړل  مصونیت  قضايي  ته  سرتېرو 

ده  نه  غوښتنه  اوسه  تر  يې  کرزي  ولسمشر 
منلې او ويلي يې دي، چې له خپل ولس سره 

به پرې سال وکړي.
هېڅکله  ته  کرزي  ښاغلي  به  ولس  وايي،  دی 
هم دا اجازه ورنه کړي چې امريکايي سرتېري 
نورې  په  امريکا  ځکه  ولري،  مصونیت  قضايي 
دغه  يوه  هلته  او  لري  ځواکونه  هم  کې  نړۍ 

ډول غوښتنه نه کوي.
امريکا  چې  کې  هېواد  هر  په  زياتوي،  هغه 
لري  نه  مصونیت  قضايي  هلته  لري  ځواکونه 
بلکې په هماغه هېواد کې محاکمه کېږي، لکه 
تېر کال يې  او جاپان کې چې همدا  په کوريا 

سرتېري محاکمه شول.
جرګه  لويه  مشورتي  تېره  په  وويل،  نوموړي 
کې هم د ولس استازو کرزي ته په لیکلي بڼه 
ورکړل، چې په هېڅ ستراتېژيک سند او تفاهم 
قضايي  ته  ځواکونو  امريکايي  دې  کې  پاڼه 

مصونیت نه ورکول کېږي.
پايله  په  چې  کوي  اټکل  وايي،  بلخي  ښاغلی 
کې به امريکايان په افغانستان کې د خپلو ګټو 

او اهدافو لپاره له دې غوښتنې تېر شي.
ده  نه  خوښه  په  زموږ  امريکا  زياتوي،  هغه 
شوي  براورده  دي  نه  اهداف  هغوی  د  راغلې، 
او خپلو اهدافو ته رسېدل يوازې په افغانستان 
کې د خپل شتون په ترڅ کې ويني او بله مهمه 
خبره دا چې القاعده او نورې ترهګرې ډلې ال 

شتون لري.
دی وايي، که چېرې امريکا افغانستان پرېږدي 
امريکا ننګوي،  بیا هم  به  نو ګواښ  او الړ شي 
چې امريکا او اروپا ته به رسي، په همدې خاطر 
ويالی شي چې امريکا به افغانستان نه پرېږدي 

او نه به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي.
سنا  امريکا  د  وايي،  بلخي  عالمي  ښاغلی 
مجلس دا تصويب کړې کله چې په کوم هېواد 
کې امريکايي وګړی تر عدلي او قضايي تعقیب 
امريکايي  به  وروسته  میاشت  يو  راځي  الندې 
استازی د هغه په محاکمه کې شتون لري څو 

د هغه له اساسي حقونو دفاع وکړي.

صورتی  در  کرد:  اعالم  امریکا  دفاع  وزیر 
کناره  قدرت  از  سوریه  جمهوری  رییس  که 
گیری کند دولت واشنگتن به شدت بر مساله 
حمایت از سالح های شیمیایی سوریه تمرکز 

خواهد کرد.
پانه تا،  لیون  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
وزیر دفاع امریکا گفت: در شرایط کنونی اعزام 
نیروی نظامی به سوریه را مورد بررسی قرار 
مکان هایی  حمایت  برای  حتی  داد  نخواهیم 
دارد.  وجود  شیمیایی  آنها سالح های  در  که 

اما در صورتی که در نتیجه یک انتقال 
رییس  اسد،  بشار  صلح آمیز  قدرت 
برکنار  قدرت  از  سوریه  جمهوری 
شود و دولت جدید دمشق با حضور 
نظامی امریکا در سوریه موافق باشد، 
نظامی  برای حضور  را  راه  واشنگتن 

در سوریه باز می گذارد.
بر  واشنگتن  دولت  که  حالی  در 
استفاده  مورد  در  هشدارها  افزایش 
علیه  شیمیایی  سالح های  از  دمشق 
مخالفان اسد تمرکز کرده است، وزیر 
دفاع این کشور می گوید: خطر بزرگ تر 
قدرت  از  اسد  برکناری  از  بعد  است  ممکن 

برکنار شود به وجود آید.
گمان  شد:  متذکر  ادامه  در  امریکا  وزیردفاع 
می کنم که نگرانی اصلی هم اکنون چگونگی 
این  خصوص  در  بین الملل  جامعه  اقدام 
چه  کنند  حاصل  اطمینان  که  است  موضوع 
و  می شود  برکنار  قدرت  از  اسد  بشار  زمان 
اینکه ما اطمینان حاصل کنیم که زرادخانه های 

سالح های شیمیایی ایمن بمانند.

دولت امریکا هم اکنون با رژیم صهیونیستی 
و کشورهای منطقه در این مورد به بحث و 
مذاکره نشسته است اما پانه تا این موضوع را 
با  امریکایی بخواهند  نیروهای  انکار کرد که 

مواضع خصمانه  در سوریه مستقر شوند.
استقرار  خصوص  در  ما  کرد:  تاکید  وی 
صحبت  سوریه  در  امریکایی  نیروهای 
در صورتی  تنها  امریکایی  نظامیان  نمی کنیم، 
دولت  که  می کنند  نقش  ایفای  سوریه  در 
ما  کند،  کمک  درخواست  کشور  این  جدید 
برای دخالت نظامی در شرایط کنونی سوریه 

برنامه ریزی نمی کنیم.
مشترک  ستاد  رییس  دمپسی،  مارتین  جنرال 
در  کرد:  اعالم  نیز  امریکا  ارتش  نیروهای 
صورتی که اسد تصمیم بگیرد از سالح های 
شیمیایی خود علیه نیروهای مخالف استفاده 
غیرممکن  وی  کردن  متوقف  تقریبا  کند، 

خواهد بود.
از بکارگیری  افزود: جلوگیری  وی همچنین 
سالح های شیمیایی پس از آغاز آن تقریبا غیر 

ممکن است.

افغانستان امريکايي ځواکونو ته 
این اړتیا لري مستوفیت  عواید  که  می گوید  غزنی  والی 

افغانی  میلیون   65 گذشته  سال  به  نسبت  والیت 
افزایش یافته است.

مراسم  در  که  غزنی  والی  زاده  اکبر  خان  موسی 
تجلیل از سالروز تصویب قانون اساسی سخن می 
زد، از تطبیق قانون در این والیت اظهار رضایت 
از  بهتر  غزنی  والیت  در  قانون  که  گفت  نموده 

گذشته تطبیق می گردد.
 65 غزنی  والیت  مستوفیت  عواید  که  افزود  او 
میلیون نسبت به سال گذشته افزایش داشته است 
شهروندان  باالی  قانون  که  می دهد  نشان  این  و 

غزنی بهتر از گذشته تطبیق شده است.
اداری  فساد  کاهش  برای  از تالش ها  غزنی  والی 
که  کسانی  می گوید  و  زده  این والیت سخن  در 
امنیت را اخالل  یا  اداری دست دارد و  در فساد 
کرده اند، اکثریت شان بازداشت و به چنگ قانون 

سپرده شده اند.
والیت  قضایی  و  عدلی  بخش های  مسؤوالن  اما 
غزنی از شرایط تطبیق قانون در ادارات دولتی این 

والیت نگران هستند.
استیناف والیت  عبدالرشید عابد رییس دادستانی 
دولتی  ادارات  کارمند  هفت  بازداشت  از  غزنی 

غزنی به اتهام فساد و قانون شکنی خبر می دهد.
»متاسفانه  گفت:  باستان  بست  خبرگزاری  به  او 
مشکل عدم تطبیق قانون در برخی ادارات دولتی 
غزنی وجود دارد. ما تا به حال هفت کارمند را از 

ادارۀ معارف و مستوفیت والیت غزنی بازداشت 
زیر  دادستانی  در  افراد  این  دوسیه  که  کردیم 

بررسی قرار دارد.«
آقای عابد شرایط تطبیق قانون را در والیت غزنی 
نگران کننده خوانده  و می گوید شماری از افراد 
در والیت غزنی به خاطر ملحوظات قومی، سیاسی 
و سمتی شان به دفاع از مجرمین برخواسته و مانع 

اجرا شدن قانون می گردند.
او می گوید که بخش های قضایی والیت غزنی از 
اهداف این افراد آگاهی پیدا نموده و بعد از این 
به آنان اجازه نمی دهد که در آینده فضای تطبیق 

قانون را محدود سازند.
گفتنی است که هفتۀ گذشته ادارۀ والیت غزنی و 
فرماندهی پولیس این والیت در محافل جداگانه 
از نهمین سال روز تصویب قانون اساسی کشور 
بزرگداشت به عمل آرودند در این محافل بزرگان 
دیگر  و  اساسی  قانون  تطبیق  روی  غزنی  محلی 

قوانین رسمی کشور تأکید کردند.

مجلس نماینده گان گفته است که پیش نویس قانون 
تنظیم معاشات حقوق مادام العمر رییس  جمهور، 
به  معاونانش، و رییس و اعضای دادگاه عالی را 

دقت بررسی خواهد کرد.
پیش نویس این طرح که پس از تائید پارلمان و 
توشیح رییس جمهور جنبه قانونی به خود خواهد 
گرفت، اخیرا به مجلس نماینده گان فرستاده شده 

است.
معاشات/حقوق چندهزار  نویس شامل  پیش  این 
دالری و امتیازات دیگر برای مقام های دولتی، در 

عدم عزل آنها می شود.
مجلس  اداری  هیئت  عضو  خواصی،  عبدالستار 
نماینده گان  که  گفت  بی بی سی  به  نماینده گان 
مجلس در مواردی از این طرح با هم اختالف نظر 
اگر  مقام ها  این  گوید:  می  خواصی  آقای  دارند. 
بعدا به پست های دیگر بروند و آغاز به کار کنند، 
نیازی به این معاشات نیست، موضوع دوم مورد 

اختالف پرهزینه بودن معاشات و امتیازاتی 
شده  گرفته  نظر  در  ها  مقام  این  برای  که 

است.
رییس  برای  افغانستان  اساسی  قانون  در 
جمهور و اعضای دادگاه عالی معاش حقوق 
مادم العمر درنظر گرفته شده اما مقدار آن 
مشخص نشده است. به گفته مسئوالن، در 
پیش نویس قانون جدید مقدار معاشات نیز 
تذکر یافته و معاونان رییس جمهور نیز به 

این فهرست اضافه شده اند.
در پیش نویس قانون جدید رییس جمهور ماهانه 
هرکدام  او  معاونان  دالر،  هزار   10 حدود  معادل 
بیش از 5 هزار دالر، رییس دادگاه عالی بیش از 
4 هزار دالر، و دیگر اعضای دادگاه عالی حدود 
4 هزار دالر پس از ختم دوره کاری شان به گونه 

مادام العمر حقوق خواهند گرفت.
خانه، خرج  اجاره  کرایه/  دیگری چون  امتیازات 
دسترخوان/هزینه های جانبی و محافظ نیز در این 

پیش نویس گنجانیده شده است.
بر  نظارت  کمیسیون  رییس  قاضی،  رحمان  گل 
برای  که  است  باور  این  به  اساسی  قانون  تطبیق 
آنها  فکری  آرامش  برای  ها،  مقام  آینده  تضمین 
و برای جلوگیری از فساد اداری داشتن همچنین 

تضمینی ضروریست.
در  قوانینی  هم  پاکستان  و  ترکیه  مثل  کشورهای 

این مورد دارند.

از مردم هرات در مقابل شورای والیتی  شماری 
تجمع  این والیت  دادگاه  در  بی عدالتی  به خاطر 

نمودند.
دولتی  ادارات  از  کننده گان شماری  اعتراض  این 
عدالت  توازن  عدم  به  را  هرات  دادگاه  ویژه  به 
اجتماعی در مقابل متهمین قضایای مختلف متهم 
پرونده هایی  از  برخی  در  که  می گویند  و  نموده 
خالء  گردیده،  نهایی  هرات  دادگاه  سوی  از  که 

دیده می شود.
اعتراض کننده گان از دولت مرکزی خواهان توجه 
فساد  موجودیت  بردن  بین  از  و  موضوع  این  به 
اداری در ادارات شده و می گویند که در صورتی 
های  چالش  نشود،  رسیدگی  مشکل  این  به  که 

بزرگی در این والیت به وجود خواهد آمد.
در همین حال سید عبدالغفار زبیر رییس دادگاه 
ارجاع  قضایای  در  که  می گوید  هرات  استیناف 

شده به این دادگاه بی توجهی صورت نگرفته و 
تطبیق  مجرمین   برابر  در  را  عدالت  دادگاه  این 
به  تا  هستند  آماده  دادگاه  این  قضات  و  نموده 

مشکالت مردم رسیدگی نمایند.
گفتنی است که این اعتراض مردم در حالی صورت 
می گیرد که چندی پیش مسووالن در گزارش دهی 
به مردم از بررسی بیش از یک هزار و پنج صد 

قضیه توسط این دادگاه خبر داده بودند.
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قتل سه تن از سربازان ارتش ملی توسط مقام های 
سبب  مرکزی،  بغالن  ولسوالی  در  محلی  پیشین 
سنای  مجلس  است.  شده  شدید  اعتراض های 
افغانستان از حکومت خواست تا عامالن قتل این 

سربازان را به پنجه قانون بسپارد. 
براساس اظهارات مقام های حکومت، افراد مربوط 
به امیرگل ولسوال پیشین بغالن مرکزی و کمین 
فرماندۀ امنیه پیشین این ولسوالی به تاریخ چهارم 
عقرب سال روان، سه تن از سربازان ارتش ملی 

را کشتند.
روز  سناتوران  از  تن  یکی  جمشیدی،  اکبر  علی 
به  خطاب  سنا  مجلس  عمومی  جلسه  در  شنبه 
مقام  های وزارت دفاع گفت باید از حیثیت ارتش 
عظمت  از  می توانید  شما  »اگر  شود:  دفاع  ملی 

ارتش تان حراست کنید، به جرات بگویید که چرا 
سیاستمداران خون سربازان اردو را زیر پا می کنند 
و اگر جرات ندارید، یا کسی گپ شما را قبول 

نمی کند، لطفا استعفا کنید«.
شیر محمد کریمی، رییس ستاد مشترک ارتش ملی 
در این جلسه گفت که بر اساس قانون پولیس و 
نهادهای عدلی باید این موضوع را پیگیری کنند.

مجرمینی که حمایت می شوند
پس از کشته شدن سه سرباز ارتش ملی، حکومت 
افغانستان فرمان برکناری ولسوال و فرماندۀ امنیه 
پیشین ولسوالی بغالن مرکزی را صادر کرد، ولی 
که  زمانی  تا  کردند  مقاومت  محلی  مقام  دو  این 
صدها پولیس و اردو پس از یک شب جنگ، این 

دو مقام محلی را وادار به ترک منطقه نمودند.

شماری از سناتوران گفتند که کمین و امیرگل در 
حال حاضر در مهمانخانه های ریاست جمهوری به 
سر می برند. آن ها تاکید کردند که امیرگل و کمین 
بلندرتبه در ریاست جمهوری  از سوی مقام های 
عدالت  تاکنون  دلیل  همین  به  می شوند؛  حمایت 

تطبیق نشده است.
دلیل  به  تن  دو  این  که  کردند  تاکید  سناتوران 
عمل خالف قانون بازداشت و از سوی نهادهای 
عدلی و قضایی محاکمه شوند. اما دادستانی کل 
مقام  دو  این  که  باوجودی  می گوید  افغانستان 
هنوز  اند  کرده  تخطی  قانون  از  مورد  هفده  در 

بازداشت نشده اند.
عبدالفتاح عزیزی، معاون دادستانی در امور نظامی 
به سناتوران گفت: »ده مکتوب به ارگان های بغالن 
شده  فرستاده  داخله  وزارت  به  مکتوب  چهار  و 
تا این ها )امیرگل و کمین( را بازداشت کند؛ اما 
متاسفانه هنوز این ها به ارگان های عدلی سپرده 

نشده اند«.
در همین حال، بازماندگان سربازان ارتش ملی که 
هشدار  دادند،  دست  از  بغالن  در  را  خود  جان 
داده اند در صورتی که حکومت عوامل این قتل 
راه  به  را  گسترده یی  اعتراض  نکند،  مجازات  را 
این  بستگان  از  احمدزی  خیبر  انداخت.  خواهند 
سربازان گفت: »زن و مرد در دروازه پارلمان می 

آییم«.
برای  حکومت  که  صورتی  در  گفتند  سناتوران 
نکند،  اقدام  ملی  ارتش  سربازان  قاتالن  مجازات 
خواهد  کاهش  سربازان  نزد  حکومت  اعتبار 

یافت.

امیرگل و کمین چرا بازداشت نمی شوند؟
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کرزی:
کنار می روم

دوم  دور  پایان  تا  که  شد  متعهد  کرزی  حامد 
قدرت  از   ،2014 سال  در  خود  ریاست جمهوری 
کناره گیری کرده و راه را برای برگزای انتخاباتی آزاد 

باز کند.
رییس  کرزی،  حامد  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
جمهوری افغانستان گفت: از بزرگترین دست آوردهای 
شاهد  که  است  این  افغانستان  مردم  همراه  به  من 
انتخاب  برای  آزاد  و  خوب  انتخاباتی  برگزاری 

رییس جمهوری جدید برای کشور باشیم.
انتخابات  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  او 
ریاست جمهوری سال 2014 میالدی در یک کنفرانس 
امریکایی اش  همتای  اوباما،  باراک  با  مشترک  خبری 
رییس جمهور  یک  من  واقع  در  گفت:  واشنگتن  در 
بسیار  موضوع  این  از  و  بود  خواهم  بازنشسته 

خوشحالم.
رییس جمهوری  عنوان  به   2004 سال  در  کرزی 
بار دیگر در  نیز  انتخاب و در سال 2009  افغانستان 

همین سمت ابقا شد.
باراک اوباما و حامد کرزی همچنین بر این موضوع 
توافق کردند که هدایت و رهبری مقابله  با طالبان را 

برای چند ماه آینده به نیروهای افغان واگذار کنند.

ملي کنفرانس
په افغانستان کې د تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو او سیاسي ريفورم 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 يوې ملي اجنډا په محور، د يوې بین االفغاني غونډې هوډ لري.
له دې امله د هېواد له ټولو، سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو نخبګانو څخه، چې د يوې 
ملي حل الرې لپاره يې هلې ځلې کړي او کوي يې، 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 اړيکو 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 ريفورم 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 ياد بنسټ مشر احمدولي مسعود لیکلي چې تر ډېره يې 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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