
در  کابینه  عضو  یازده  از  عضو  چهار  حضور  عدم 
مجلس نماینده گان باعث چند دستگی اعضای مجلس 
به  به هفت وزیر حاضر شده هم اجازه ورود  شد و 

تاالر مجلس داده نشد.
مجلس نمایندگان روز ۲۲ قوس با اکثریت آرا تصمیم 
گرفت وزیرانی را که در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۵۰ درصد 
بودجه انکشافی خود را مصرف کرند، استیضاح کند.

وزیر  رهین  مخدوم  سید  دوشنبه،  روز  جمله  آن  از 
انوارالحق احدی وزیر تجارت،  اطالعات و فرهنگ، 

مخدر،  مواد  با  مبارزه  وزیر  مقبل  احمد  ضرار 
ارغندیوال  عبدالهادی  معادن،  وزیر  شهرانی  وحیداهلل 
و  معارف  وزیر  وردک  فاروق  غالم  اقتصاد،  وزیر 
محمداسماعیل خان وزیر انرژی و آب در مقر پارلمان 

حاضر شدند.
وزیر  پتنگ  مجتبی  دفاع،  وزیر  محمدی  بسم اهلل  اما 
و حسن  عالی  تحصیالت  وزیر  عبید  عبیداهلل  داخله، 
عبداللهی وزیر شهرسازی در سال ۱۳۹۰در مقام های 
آن ها  که  می گوید  حکومت  و  نبودند  خود  کنونی 

پاسخگوی کارهای پیش از مسوولیت خود نیستند.
از  شماری  تند  واکنش  وزیر  چهار  این  حضور  عدم 
نماینده گان را برانگیخت، در حالی که برخی دیگرشان 
اند، استیضاح  می گفتند هفت وزیری که حاضر شده 
این  شود.  تصمیم گیری  بعداً  بقیه  درباره  و  شود 

اختالف ها مجلس را دو پارچه کرد.
این دو دستگی میان اعضای مجلس باعث شد که به 
هفت وزیری که در اتاق...              ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

مصونیت سربازان امریکایی 
را بپذیریم؟

از تالش های دولت واشنگتن  در حالی که کاخ سفید 
برای خروج تمام نیروهای امریکایی از افغانستان خبر 
در  امریکایی  نیروهای  سابق  فرمانده  یک  می دهد، 
در  را  کارش  نتوانسته  اینکه  از  کرد،  اعالم  افغانستان 

افغانستان تمام کند، متاسف است.
استنلی  سی.بی.اس،  خبری  شبکۀ  گزارش  به 
مک کریستال، جنرال بازنشسته...         ادامه صفحه 6

هوایی  نیروهای  که  می گوید  بین المللی  نیروهای  سخنگوی 
آماده خواهند  کامل  به گونۀ  تا سال ۲۰۱6 میالدی  افغانستان 

شد.
گونتر کتز سخنگوی آیساف روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران 
گفت، تقویت نیروهای هوایی کار مشکل بوده و به وقت زیاد 
اند که نیروی  ناتو متعهد  اما کشورهای عضو  ضرورت دارد؛ 

هوایی افغانستان را به پا ایستاده کنند.
تخنیک های  آیساف  آموزشی  تیم های  که  افزود،  کتز  آقای 
مختلف پیلوتی و تکتیک های خاص آن را برای نیروهای افغان 

آموزش خواهند داد.
او گفت: »این که ما در کدام بخش...            ادامه صفحه 6

از  بعد  متحده  ایاالت  که  گفت  کرزی  رییس جمهور 
از حاال، علیه گروه طالبان نمی جنگد،  ۲۰۱4 و شاید 
لویه  افزود که  او  مبارزه می کند.  القاعده  بر ضد  بلکه 
جرگۀ افغانستان در مورد مصونیت قضایی به سربازان 

امریکایی، تصمیم می گیرد. 
ایاالت  به  سفرش  از  بازگشت  از  بعد  کرزی  آقای 
متحده امریکا، روز دوشنبه در یک نشست خبری ابراز 
از سال ۲۰۱4 میالدی و خروج  بعد  اطمینان کرد که 
اکثر نیروهای بین المللی، وضعیت امنیتی بهتر می شود.

گروه  به  امریکایی ها  نگاه  که  گفت  همچنان  کرزی 
طالبان تغییر کرده است: »این ها طالبان را بعد از ۲۰۱4 
و شاید از همین حاال، عنصر جنگ نمی دانند... واضحًا، 
دیدید،  اوباما  جمهور  رییس  کنفرانس  در  که  قسمی 

القاعده )به عنوان طرف جنگ( نام برده شد«.
افزود:  طالبان،  با  روند صلح  به  تاکید  با  حامد کرزی 
»امریکا واضحًا گفت که علیه طالبان دیگر جنگ ندارد 
تاکید  کرزی  هستیم«.  طرفدارش  ما  گفت،  خوب  و 
کرد که پیش از این نیز گفته است مبارزه با تروریسم 
پناهگاه های  بلکه  نمی باشد،  افغانستان  روستاهای  در 

تروریسم باید مورد توجه قرار بگیرند.
آن  ساخت  واضح  همزمان  افغانستان  رییس جمهور 
را  کشور  این  و  شده  بیگانه  افغانستان  از  که  طالبانی 
دشمن خود می پندارند، »افغان« نیستند و با آنها مصالحه 
که  طالبانی  آن  با  برعکس،  گفت  کرزی  نمی شود. 
را  خود  اما  اند«،  کرده  »کارهایی  گذشته  در  هرچند 

فرزند افغانستان می دانند، مصالحه می شود.
مورد مصونیت  در  باید  لویه جرگه  که  کرزی گفت   
بگیرد. رییس  امریکایی تصمیم  برای سربازان  قضایی 
مصونیت  مساله  که  ساخت  واضح  افغانستان  جمهور 
در   ۲۰۱4 سال  از  بعد  امریکایی  سربازان  به  قضایی 
افغانستان، مورد گفت وگو است و قرار است تا حدود 

۹ ماه دیگر در این رابطه تصمیم گرفته شود.
سربازان  به  اگر  که  ساخت  واضح  همچنان  کرزی 
امریکایی مصونیت داده نشود، این کشور همه سربازان 
خود را از افغانستان بیرون می کشد: »البته امریکایی ها 
به من گفتند که اگر به )سربازان( ما مصونیت ندهید، 
ما مجبوریم که مطلقًا بیرون شویم، افغانستان را ترک 
کنیم و هیچ روابطی باهم نداشته باشیم. پس ما باید با 
سنجش هر دو پله ترازو، تصمیم...     ادامه صفحه 6

مک کریستال: 

متأسفم که نتوانستم به 
مسوولیت هایم بپردازم

آیساف: 

نیروی هوایی افغانستان 
را به پا می کنیم

مجلس نماینده گان:

به استیضاح کمتر از یازده وزیر قانع نیستیم

دو نگاه 
متفاوت به 

طـالبان
2

4

7

5

یكی از مظاهر 
هنر سعـدی

دورۀ رنج 
و گرفتاری 

افغانستان به 
پایان رسید

در برگ ها

معاهدۀ 
دیورند

صفحه 6

کرزی: 

طالبان عنصر جنگ نیستند!



و ضابطه یی  معیار  بر چه  طالبان  میان  تفکیک 
انجام می شود؟ 

پاکستان  یا  افغانستان و  از طالباِن  وقتی دولت 
مرزبندی های  فقط  آیا  می گوید،  سخن 
شده   تمایزگذاری  چنین  سبب  جغرافیایی، 

است؟ 
کشور  مقام های  اظهارات  از  که  آن گونه 
بر  صرفًا  را  تمایزگذاری  این  آن ها  برمی آید، 
اساس تفاوت های جغرافیایی، انجام داده اند و 
با همین رویه می خواهند روند گفت وگوهای 
در  و  روحیه  این  اما  دهند.  ادامه  را  صلح 
مجموع تمایزگذاری در میان گروه های مختلف 
کم تر  آن ها  خود  میان  در  طالبان،  به  موسوم 
دیده می شود. طالبان افغانستان خود را بخشی 
از طالبان پاکستان می دانند و این دو گروه باز 
به  نزدیک  را  خود  کالن،  مجموعۀ  یک  در 
شبکه هایي چون القاعده می دانند. اعالمیۀ اخیر 
طالباِن وزیرستان پاکستان در حمایت از طالبان 
طالبان  رهبر  عمر  مال  شخص  و  افغانستان 
گروه های  که  داد  نشان  خوبی  به  افغانستان، 
را  ایدیولوژیک  وفاداری های  عمدتًا  تندرو 
قلمداد  خود  نزدیکی های  و  همکاری ها  معیار 

می کنند و نه مرزبندی های جغرافیایی را. 
به تازه گي، رهبری گروه طالبان پاکستان با نشر 
گروه  و  خود  مشترِک  جنگ  از  اعالمیه یی، 
طالبان افغانستان با نیروهای خارجی مستقر در 
است  گفته  گروه  این  است.  داده  خبر  کشور 
و  می کنند  دنبال  را  مشترکی  اهداف  آن ها  که 
به همین دلیل »جهاد« خود را همراه با طالبان 
افغانستان ادامه می دهند. این سخنان در حالی 
مطرح می شود که روسای جمهوری امریکا و 
در  طالبان  برای  دفتری  گشایش  از  افغانستان 
قطر حمایت کرده و آن را گامی مهم در راستای 

دانسته اند.  منطقه  و  افغانستان  در  صلح  تأمین 
هرچند که آقای کرزی از شرایط گفت وگو با 
این شروط  طالبان حرفی نزد، ولی در عوض 
را باراک اوباما رییس جمهوری امریکا مشخص 
کرد. او به نیابت از همتای افغان خود گفت که 
طالبان زمانی می توانند به روند صلح بپیوندند 
دهۀ  یک  دستاوردهای  و  اساسی  قانون  که 

گذشته را احترام بگذارند. 
ولی این شروط دقیقًا در مخالفت با خواسته های 
طالبان مطرح می شود. طالبان در نشست پاریس 
خواست های خود را یک بار دیگر مطرح کردند 
این  مواضع  در  تعدیالت  برخی  که  و هرچند 
گروه به چشم می خورد، ولی در مجموع دولت 
اساسی  قانون  از  و  دانسته  نامشروع  را  فعلی 

فعلی نیز حمایت خود را ابراز نکرده اند. 
از جانب دیگر، تأکید بر حمایت گروه طالبان 
با  پاکستان،  طالبان  گروه  سوی  از  افغانستان 
مسایل داخلِی این کشور نیز رابطه دارد. رهایی 
که  پاکستان  زندان های  از  طالبان  از  شماری 
اخیراً صورت گرفت و در میان آن ها می توان به 
رهایی وزیر عدلیۀ زمان حاکمیت طالبان اشاره 
مسایل  کارشناسان  از  بسیاری  باور  به  کرد، 
در  پاکستان  نیت  آن که حسن  از  بیشتر  منطقه 
نشان  را  افغانستان  در  صلح  استقرار  مسالۀ 
شورشی  گروه های  با  معامله گری  نوعی  دهد، 
سال  انتخابات  آستانۀ  در  کشور  این  داخلی 
است.  بوده  پاکستان  ریاست جمهوری  روان 
انتظار می رود در سال روان میالدی در پاکستان 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و گفته 
به  توجه  با  کشور  این  مقام های  که  می شود 
گسترش ناامنی ها، دست به یک معاملۀ سیاسی 
گروه  اصلی ترین  عنوان  به  پاکستان  طالبان  با 
مخالف مسلح این کشور زده اند. به گفتۀ برخی 

رهایی  کنار  در  پاکستان  مقام های  کارشناسان، 
چند فرد مربوط به گروه طالبان افغانستان، ده ها 
طالب پاکستانی را نیز از زندان های این کشور 

رها کرده اند.
مواضع  تلطیف  با  می ورزد  تالش  پاکستان 
را  گروه ها  این  بیشتْر  خود،  برابر  در  طالبان 
کند.  متمرکز  افغانستان  در  جنگ  محور  حول 
رسمی  مواضع  با  تضاد  در  عماًل  حرکت  این 
از  هر  که  دارد  قرار  وعده هایی  و  کشور  این 
جانب  آن ها  با  پاکستانی  مقام های  گاهی 
افغانستان را می فریبند. هرچند که در بسیاری 
موارد، مقام های کشور هم در این فریب و یا 

خودفریبی نقش داشته اند. 
اکنون سخن اصلی این جاست که طالبان حاال به 
عنوان یک کل مطرح هستند و جدا کردن آن ها 
نمی تواند  جغرافیایی،  مرزبندی های  دالیل  به 
برداشت چندان دقیقي از این گروه تلقی شود. 
ایدیولوژیک،  مشترکات  دلیل  به  گروه  این 
این گونه  سازد.  جز  جز  را  خود  نمی تواند 
و  منطقه  در  صلح  مأموریت  عماًل  محاسبات 
حال  در  و  می اندازد  مخاطره  به  را  افغانستان 
حاضر هم نتایج زیان بارِ آن را بر کشور می توان 
از نزدیک مشاهده کرد. بدنۀ اصلی طالبان که 
در حال جنگ با نیروهای خارجی و افغانستاني 
قرار دارد، یک کل جداناپذیر است و تا زمانی 
گروه  این  ایدیولوژیِک  دیدگاه های  در  که 
تغییراتی وارد نشود، آن ها همواره در کنار هم 
باقی خواهند ماند. پاکستانی ها نیز در محاسبات 
خود در مورد طالبان دچار اشتباه هستند و فکر 
خطرات  می توانند  مقطعی  شکل  به  می کنند 
این گروه را نسبت به خود کاهش دهند. حال 
آن که گروه طالبان در وضعیت و اهداف فعلی 
نمی تواند نسبت به اجرای تغییرات در پاکستان 

بی تفاوت باقی بماند. 
حاال  از  ایدیولوژیک  گروه های  همکاری های 
در جهان و منطقه آغاز نشده و به دوران جنگ 
سرد برمی گردد. در آن زمان هم برخی گروه ها 
و حتا احزاب سیاسی برای خود اهداف فراملی 
و منطقه یی تعریف می کردند؛ اهدافی که عمدتًا 
تعلق  خاصی  مردم  و  کشور  به  و  بود  جهانی 
نداشت. ویژه گی ایدیولوژی ها همین است که 
تضادها را تشدید می کنند و مخالفان و موافقان 
صف  این  می دهند.  قرار  واحد  صف  در  را 
واحد به منطقه و کشور در تعبیر ایدیولوژیک 
فروکاستنی نیست، به همین دلیل این گروه ها 
به جای دنبال کردن اهداف ملی، به خود تلقین 

می کنند که مأموریت بزرگ جهانی دارند. 
دو  طالبان  به  نسبت  که  گفت  می توان  پس 

دیدگاه متفاوت شکل گرفته که با ماهیت این 
گروه عماًل در منافات قرار دارد. دیدگاه نخست 
این که طالبان را می توان به جغرافیا محدود کرد 
و با آن وارد گفت وگو شد؛ چیزی که در حال 
به  جهانی  جامعۀ  و  افغانستان  دولت  حاضر 
به دلیل  گروه  این که  دوم  نگاه  و  آن اند.  دنبال 
ماهیت ایدیولوژیک، یک گروه واحد است که 
هرچند افراد آن می توانند به کشورهای مختلفی 
تعلق داشته باشند، ولی اهداف و برنامه های شان 

یک سان در همۀ مناطق پیش می رود.
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آن  حفِظ  در  سعی  که  قدر  هر  را  دروغ  سخن  می گویند 
مقوله در  این  باشي، همان قدر زودتر فاش می  گردد.  داشته 
سخنرانی اخیر جناب رییس جمهور کرزی کاماًل صادق بود 
که برخالف سخن گویان حکومت، واقعیت های پشت پردۀ 
سفر به امریکا را فاش ساخت. سخن گویان حکومت قبل بر 
این، بر جنبه هایی از این مالقات اشاره کرده بودند که شامل 
سپردِن مسوولیت  زندان ها و هم چنان مسوولیت های امنیتی به 
حکومت افغانستان می شد؛ اما سخنرانی دیروز حامد کرزی 
حاوی پیام هایی بود که به نحوی در جریان سفرش به ایاالت 
متحده پنهان مانده بودند و به اصل مسأله اشاره یي نشده بود. 
باراک  با  کرزی  آقای  مالقات  اصلی  نتایج  دیگر،  به سخن 
اوباما، همان سخنانی بود که دیروز جناب رییس جمهور ایراد 
فرمودند، نه آن حرف هایی که سخن گویانش در جریان سفر 

وی به امریکا، تحویل مردم دادند.
با  هم زمان  خودش،  زبان  از  کرزی  آقای  اعترافات  هرچند 
ایاالت متحده، از سوی رسانه ها حدس زده  به  ایشان  سفر 
عین  به  ستون  همین  در  ماندگار  روزنامۀ  چنان که  می شد، 
آقای  از زبان  این تحلیل ها  تأیید  اما  بود؛  یافته  نتایج دست 

کرزی، خود بیانگر حقانیت مردم افغانستان است.
تحلیل ها بر آن بود که سفر آقای کرزی نتایج امیدوارکننده یی 
را در پی نداشته و آن سفر تنها مویدی بر طالبانی شدِن بیشتر 
وضعیت و هم چنان تقویِت حدس وگمان های مبني بر عدم 

برگزاری انتخابات بوده است.
نخستین تحلیلی که آقای کرزی در سخنرانی اش بر آن اشاره 
آقای  بود.  انتخابات  موضوع  گذاشت،  تأیید  مهر  و  کرده 
کرزی گفت ما باید انتخاباِت خود را برابر با گلیم خود کنیم؛ 
زیرا کارت نو راي دهي٨۰ میلیون دالر هزینه در بر دارد و ما 

این پول را نداریم.
این اعتراف نشانه یي ست دال بر عدم برگزاری انتخابات که 
بدین سو،  مدتی  از  حاکم  تیم  می شود.  پیش بینی  دیری ست 
به نحوی پیام های هشداردهنده یی مبنی بر وجود اشکاالت 
تکنیکی در برگزاري انتخابات پیش رو می دهد که به نحوی 
بیانگر قصد پنهانی حکومت در برگزار نکردِن این امر مهم 

است. 
و  ایشان  گذشتۀ  سخنان  در  که  می شود  را  نشانه ها  این 
یک  دیروزشان  اخیر  سخنرانی  که  گرفت  سراغ  معاونانش 
بار دیگر، عزمِ جزمِ دستگاه حاکم را برای مصادرۀ انتخابات 
نشان می دهد. آقای کرزی به بهانۀ کمبود بودجه برای تهیۀ 
فراتر  از گلیم  نباید  را  پا  که  انتخاباتی، می گوید  کارت های 
پا  نگذاشتن  فراتر  این  از  حاکم  تیم  منظور  اما  کنیم.  دراز 
که  دارد  قصد  حکومت  این که  جز  نیست  چیزی  گلیم،  از 
با  مي کند  سعی  خاطر  همین  به  نکند،  برگزار  را  انتخابات 

برشمردِن اشکاالت انتخابات، ذهنیت ها را آماده سازد.
اشارۀ دیگر آقای کرزی نیز تأییدی بر طالبانی شدن وضعیت 
بود که بخشی از برنامۀ مشترِک او و ایاالت متحده شمرده 
می شود. آقای کرزی در سخنرانی اش به نقل از باراک اوباما 
گفت که جنگ آن ها با القاعده تمام شده و ایاالت متحده، 
موقف  این  از  کرزی[   =[ ما  ندارد.  جنگ  طالبان  با  دیگر 

امریکا خوشحال هستیم.
این اشارۀ آقای کرزی نیز تأیید می کند که پروسۀ سپردن نظام 
به طالبان، هنوز پابرجاست. چنان که اوباما و آقای کرزی این 
مسأله را با حمایت از ایجاد دفتر برای طالبان نیز تأیید کرده 

بودند. 
اکنون می توان گفت که اعالم صریح ایاالت متحده از خاتمۀ 
جنگ با طالبان، نشانۀ وقوع حوادث پیش بینی شده  است. تا 
کنون برگشت طالبان زیر عنوان مذاکره، طوری بوده که بخشی 
از آنان راضی به برگشت بوده اند، و بخشی دیگر مخالف. اما 
با نمایش این چراغ هاي سبز، به نظر می رسد که پیوستن کامل 
طالبان به روند کنونی، هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری 
محقق خواهد شد. چون این پیوستن می تواند دلیل محکمی 
 برای عدم برگزاری انتخابات باشد و به نحوی، ضربۀ نهایِی 

حکومت بر خیال برگزاري انتخابات.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که وضعیت سیاسی کشور به 
سوی بحران روان است و این نکته به صراحت در سخنان 
رییس جمهور مشاهده می شود و در شرایط کنونی، تنها یک 
را  کرزی  آقای  جلِو خودکامه گی های  تا  است  الزم  معجزه 

بگیرد.

ذهنیت سازي براي مصادرة 
انتخابات

سخن اصلی این جاست که 
طالبان حاال به عنوان یک کل 
مطرح هستند و جدا کردن 
آن ها به دالیل مرزبندی های 
جغرافیایی، نمی تواند برداشت 
چندان دقیقي از این گروه 
تلقی شود. این گروه به دلیل 
مشترکات ایدیولوژیک، نمی تواند 
خود را جز جز سازد. این گونه 
محاسبات عماًل مأموریت صلح 
در منطقه و افغانستان را به 
مخاطره می اندازد و در حال 
حاضر هم نتایج زیان باِر آن را 
بر کشور می توان از نزدیک 
مشاهده کرد

دو نگاه متفاوت به 
طـالبان



هزاران پاکستانی روز دوشنبه با پاسخ مثبت به فراخوان 
محمد طاهر القدری، از روحانیون این کشور در پایتخت 
گرد هم آمدند، طاهر القدری خواستار تاخیر در برگزاری 
انتخابات و جلوگیری از فساد دولتی و بی کفایتی دولت 

شده است.
زمان  از  که  القدری  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
آورده  دست  به  سریعی  شهرت  کاندا  از  بازگشت 
خواستار اصالحات در روند انتخابات است و می خواهد 
یک دولت موقت اختالس و سوء مدیریت را ریشه کن 
کند، یعنی همان اموری که باعث کمبود شدید انرژی و 
جلوگیری از رشد کشور شده و به جنایتکاران و طالبان 

اجازه پیشرفت داده است.
کرده  تقسیم  دسته  چند  به  را  پاکستانی ها  وی  اظهارات 
او را دست نشانده نظامیان می دانند.است. بعضی ها او را قهرمانی اصالح طلب و بعضی دیگر 

آباد  اسالم  خیابان های  تمامی  در  شورش  ضد  پولیس 
راه های  بزرگ  بسیار  کانتینرهای  و  بودند  شده  مستقر 

اصلی به دفاتر دولتی و سفارت ها را مسدود کردند.
قدری قول داده بود یک میلیون تن را برای اعتراض به 
خیابان ها بیاورد، اما به نظر می رسد تظاهرات طرح ریزی 

شده توسط وی محدود به چند هزار نفر باشد.
این اعتراضات به دنبال تحصن سه روزه شیعیان هزاره 
در کویته، مرکز والیت بلوچستان انجام شد. هدف این 
تظاهرات اعتراض علیه یکی از بدترین حمالت فرقه یی 
کشته  تن   ۹6 آن  طی  که  بود  پاکستان  کشور  تاریخ  در 

شدند.
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شورشیان مالی:

قلب فرانسه را هدف قرار می دهیم

شورشیان مالی که هدف حمالت هواپیماهای فرانسوی 
قرار دارند تهدید کرده اند که عملیات تالفی جویانه یی 
را در »قلب فرانسه« انجام خواهند داد. آخرین گزارش ها 

حاکی از کشته شدن 6۰ شورشی در شمال مالی است.
فرانسه  جنگی  هواپیماهای  که  است  حاکی  ها  گزارش 
شمال  در  خود  هوایی  حمالت  به  دوشنبه،  روز  بامداد 

مالی ادامه دادند.
نیز شهر گائو و اطراف  نیروهای فرانسوی روز یکشنبه 
آن را هدف بمباران های خود قرار دادند که به گزارش 
خبرگزاری فرانسه در جریان آن 6۰ شورشی کشتند. بنابر 
این گزارش، بمباران های ارتش فرانسه طی روزهای اخیر 
در گائو و دیگر شهرهای شمالی مالی از جمله ُکنا، یازده 
کشته و بیش از 6۰ زخمی در میان غیرنظامیان بر جای 

گذاشته است.
این درگیری  فرانسه که به درخواست دولت مالی وارد 

گرفتن  قدرت  خطرات  نگران  می گوید  شده  نظامی 
تندروهای افراطی مرتبط با القاعده در مالی است و برای 
به  اقدام  افراطیون  دست  به  مالی  سقوط  از  جلوگیری 

عملیات نظامی کرده است.
شورشیان مالی از چند روز پیش اعالم کرده اند که قصد 
دارند به تالفی بمباران های فرانسه عملیاتی را در خاک این 
کشور انجام دهند و روز یکشنبه نیز یکی از سخنگویان 
شورشی ها گفت که فرانسه »به اسالم اعالن جنگ داده 
است« و اسالمگرایان نیز عملیاتی تالفی جویانه در »قلب 

فرانسه« انجام خواهند داد.
با وارد شدن عملیات نظامی فرانسه علیه شورشیان  مالی 
به روز چهارم، ایاالت متحده و بریتانیا نیز ورود به جنگ 
علیه شورشیان را در دست بررسی دارند و شورای امنیت 
سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه در این زمینه تشکیل 

جلسه داد.

شاهد  پیش  مدتی  از  مالی  آفریقایی  کشور  شمالی  نیمه 
ورود شمار زیادی از افراد مسلحی بوده است که پیش از 
این با معمر قذافی، رهبر پیشین لیبیا، همکاری می کردند. 
هم اینک  محلی  افراطی  مسلمانان  همراه  به  افراد  این 
از  منطقه  این  بر  را  افغانستان  طالبان  سبک  به  مقرراتی 

مالی حاکم کرده اند.
دولت  و  است  فرانسه  پیشین  مستعمرات  از  مالی 
اثر  بر  که  مالی،  رییس جمهوری  ترائوره«،  »دیونکوندا 
با  مقابله  برای  شده  تضعیف  اخیر  سیاسی  تنش های 
فرانسه کمک خواسته است  از  افراطی شمال  شورشیان 
همین  در  نیز  مالی  در  فرانسه  هوایی  نیروی  عملیات  و 

ارتباط اجرا می شود.
وزیر  فابیوس،  لورن  فرانسوی،  روزنامه های  نوشته  به 
نظامی  عملیات  که  گفت  دوشنبه  روز  فرانسه،  خارجه 
نخواهد  درازا  به  بیشتر  هفته  چند  مالی  در  فرانسه 

انجامید.
مالی  در  فرانسه  عملیات  مقایسه  خود  سخنان  در  وی 
»نادرست«  را  افغانستان  در  غربی  نیروهای  عملیات  با 
مالی  در  همیشه  برای  نداریم  »قصد  که  گفته  و  خوانده 

بمانیم.«
مالی  نظامی زمینی در  نیروی  فرانسه هم اینک چند صد 
دارد و قرار است صدها نظامی نیز از کشورهای آفریقایی 

همسایه مالی به این سربازان بپیوندند.
سنگین  تلفات  تحمل  به  یکشنبه  روز  مالی  شورشیان 
بوماما«،  »ساندا ولد  اما  اذعان کردند  فرانسه  از حمالت 
شورشیان  اصلی  گروه  که  انصارالدین  گروه  سخنگوی 
شمال است روز یکشنبه گفت که »این یک جهاد است و 

مردن در جهاد امری عادی است.«

تظاهرات ضد دولتی در اسالم آباد
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حکومت بلوچستان 
لغو شد

الوروف:
برکناری اسد غیرممکن است

گفت وگوی ارتش هند و پاکستان 
بر سر کشمیر

وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: برکناری 
بشار اسد از قدرت به عنوان پیش شرط آغاز 
مذاکرات سیاسی در سوریه قابل اجرا نیست.

به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، سرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در واکنش 
به پیشنهاد برخی از کشورها و نیز گروه های 
اسد،   بشار  برکناری  بر  مبنی  سوری  مخالف 
عنوان  به  قدرت  از  سوریه  جمهوری  رییس 
پیش شرط آغاز روند مذاکرات سیاسی در این 
کشور خاطر نشان کرد: برخی از هم پیمانان ما 
مذاکرات  آغاز  شرط  پیش  عنوان  به  معتقدند 
باید اسد از قدرت برکنار شود اما باید بگویم 

این پیش شرط در بیانیه ژنو وارد نشده و قابل تحقق هم نیست.
وی همچنین مخالفان سوریه را به مذاکره فراخوانده و از آنها خواست تا به جای اصرار 
بر برکناری اسد طرح و پیشنهاداتشان را در خصوص آغاز مذاکرات با دولت سوریه ارائه 

دهند.
شک  بدون  بودم  سوریه  مخالفان  موضع  در  من  اگر  کرد:  خاطرنشان  همچنین  الوروف 

پیشنهاداتم را درباره آغاز مذاکرات مطرح می کردم.
آن  داد که هدف  ارائه  را  پیشنهاداتی  اسد طرح ها و  افزود:  ادامه  در  وزیر خارجه روسیه 
این طرح ها  به نظر می رسد  از گروه های مخالف برای مذاکره و گفت وگو بود و  دعوت 
بلند مدت نیستند و اگرچه برخی آنها را جدی نمی دانند اما این پیشنهادات قابل اجرا و 

عملی هستند.
وی در عین حال تاکید کرد سخنرانی اخیر اسد برای آغاز مذاکرات کافی نیست و باید 

گام های بیشتری در این راستا برداشته شود.
بر  به ترک قدرت نیست و اصرار  نیز اعالم کرده بود که بشار اسد حاضر  پیشتر  روسیه 

برکناری وی وضعیت را پیچیده تر می کند.
الوروف عالوه بر این تاکید کرد که مسکو از حق مردم در انتخاب مسالمت آمیز دولتشان 

حمایت می کنند و نه از نظام حاکم در سوریه.
پیشتر رییس جمهوری سوریه در اظهاراتی طرحی سه مرحله ای را برای حل و فصل بحران 
سوریه پیشنهاد داد که پایبندی کشورهای منطقه و برخی کشورهای غربی به متوقف کردن 

کمک های تسلیحاتی و مالی به گروه های مسلح از جمله محورهای این طرح بود.

هزاره های شهر  اعتراض  دنبال  به  پاکستان  وزیر  نخست 
گذشته،  هفته  مرگبار  گذاری های  بمب  پی  در  کویته 
حکومت ایالت بلوچستان را لغو کرد. این اقدام یکی از 
خواست های معترضان بود که با اجساد کشته شده ها در 

روی جاده به سر می بردند.
وزیر  نخست  دیدار  پی  در  دوشنبه  روز  صبح  معترضان 
پاکستان با آن ها و لغو حکومت ایالتی، توافق کردند که 
خاک  به  را  گذشته  شنبه  پنج  گذاری  بمب  های  جنازه 
امنیت شان  تا زمانی که  قباًل گفته بودند  بسپارند. آن ها 

تامین نشود، جنازه ها را به خاک نمی سپارند.
پنج شنبه هفته گذشته در پی حمله بر شیعیان شهر کویته، 
دست کم ٨6 تن کشته شدند که اعتراض گسترده هزاره 
این  مسوولیت  داشت.  پی  در  پاکستان  سراسر  در  را  ها 
حمله را لشکر جنگوی، گروه مرتبط با القاعده به عهده 

گرفت.
با ادامه اعتراض مردم، راجه پرویز اشرف، نخست وزیر 
اشرف  کرد.  سفر  کویته  شهر  به  شنبه  یک  روز  پاکستان 
همراه با رهبران قوم هزاره در مسجدی در نزدیک محل 
حمله مرگبار دیدار کرد. نخست وزیر پاکستان صبح دو 
شده  لغو  بلوچستان  ایالت  که حکومت  کرد  اعالم  شنبه 
است. او افزود که در این ایالت قانون فدرال )گورنر راج« 

نافذ می شود.
اخیر  های  سال  در  که  گفتند  وزیر  نخست  به  معترضان 
به  مسلح  های  گروه  توسط  هزاره  شیعیان  از  تن  صدها 
قتل رسیده اند و مقام های حکومت ایالتی نه تنها مانع از 
این کشتارها نگردیده، بلکه بعضی از این خشونت ها را 

حمایت کرده اند.
کنترول  ایالتی، خواستار  لغو حکومت  برعالوه  معترضان 
شهر از سوی اردوی پاکستان بودند، تا امنیت شان تامین 
نگفت  مستقیم  صورت  به  پاکستان  وزیر  نخست  گردد. 
که ارتش کنترول را به دست می گیرد، اما افزود که در 

صورت ضرورت، والی می تواند درخواست نیرو کند.
معترضان هنگام دیدار اشرف از کویته تصویرهای قربانیان 
را به دست گرفته و فریاد سر می دادند. سکینه بی بی، 
زن ۵6 ساله یی که در کنار جسد دو پسرش نشته بود، 
گفت: »ما خواستار تضمینی هستیم که قاتل ها دستگیر می 
شوند تا پسران کوچکتر ما نیز کشته نشوند«. سکینه بی 
بی در حالی که گریه می کرد، با اشاره به اجساد پسران 
با نشستنم در  بودند...  »این ها همه چیز من  افزود:  اش 
اینجا، آنها زنده نمی شوند، اما این حق ماست که اعتراض 

کنیم«.
اعتراض ها روز یک شنبه به شهر کراچی، قلب اقتصادی 
پاکستان کشیده شد. در این شهر ۱٨ میلیونی، تظاهرکنندگان 
مسیر خط قطار و جادۀ منتهی به میدان هوایی را مسدود 
کردند و صدها تن دیگر در مقابل خانه شخصی رییس 

جمهور تجمع نمودند.
علی محمد ۵۵ ساله در شهر کراچی گفت: »اگر ما حاال 
و  شد  خواهند  نابود  کاًل  پاکستان  شیعیان  کنیم،  سکوت 
به  اگر  گفت...  نخواهند  چیزی  هیچ  امنیتی  نهادهای 
راه  ما همه  نشود،  توجهی  پاکستان  خواست هزاره های 

های کشور را مسدود می کنیم«.
در شهر شرقی الهور نیز هزاران تن در مقابل ساختمان 
حکومت محلی جمع شدند و گفتند که برای همبستگی 
با معترضان شهر کویته، در آنجا باقی می مانند. در شهر 
ساختمان  روی  پیش  در  را  تن شب   6۰۰ پشاور حدود 

حکومت ایالتی سپری کردند.

مقام های ارتش پاکستان و هند در پی 
بر سر منطقه مورد  اخیر  درگیری های 
مناقشه کشمیر نشستی را برای حل و 
در  این  می کنند،  برگزار  تنش ها  فصل 
حالی است که دهلی نو، اسالم  آباد را 
به برنامه ریزی برای حمالت مرگبار در 

کشمیر متهم کرده است.
در جریان درگیری های اخیر در منطقه 
کشمیر که دو سرباز هندی و دو سرباز 
پس  همچنین  شدند.  کشته  پاکستانی 
طرف  دو  میان  درگیری ها،  این  از 

تیراندازی هایی صورت گرفته است.
مدعی  دو  هر  نو  دهلی  و  آباد  اسالم  
کشمیر  مناقشه  مورد  منطقه  مالکیت 
هستند به طوری که 6۰ سال گذشته بر سر این منطقه درگیری هایی میان دو طرف 

رخ داده است.
نشست روز دوشنبه میان فرماندهان محلی دو طرف برگزار شده است.

هند، دولت پاکستان را به نقض آتش بس در منطقه کشمیر متهم کرده و این اقدام را 
یک نگرانی جدی خوانده است.

از زمان قیام مسلحانه پاکستانی ها علیه حکومت هند در سال ۱۹٨۹ میالدی هزاران 
تن در منطقه کشمیر تحت کنترل دولت دهلی نو کشته شده اند. از اواخر سال ۲۰۰۳ 

میالدی میان دو طرف آتش بس اعالم شده است.
خبرگزاری آسیا نیز گزارش داد: مذاکره میان مقام های نظامی هند و پاکستان »تحت 

پرچم« برگزار می شود.
جنرال بیکرام سینگ، رییس ارتش هند گفت که به فرماندهان خود دستور داده در 

صورتی که از جانب پاکستانی ها تحریک شدند، اقدام به مقابله کنند.
وی گفت: هند حق تالفی در برابر اقدامات تحریک آمیز در مرزها را در زمان و مکان 

مناسب برای خود محفوظ می داند.
هشتم  تیراندازی  برنامه ریزی  به  را  آباد  اسالم  دولت  همچنین  هند  ارتش  رییس 
جنوری سال جاری میالدی علیه سربازان هندی متهم کرد و افزود: چنین حمالتی 

نیازمند برنامه ریزی دقیق است.
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           اسداهلل ولوالجی

بر اساس مادۀ پنجم عهدنامۀ متارکۀ تاریخی 
دوم ماه جون ۱۹۱۹ مذاکرۀ صلح راولپندی 
میان هیات هند برتانوی و دولت افغانستان 
 ۱۱ مطابق   ۱۹۱۹ آگوست  ماه   ٨ تاریخ  به 
راولپندی  در  ق  هـ   ۱۳۳7 سال  ذیقعدۀ 
تجدید  مذاکره جهت  طرفین  و  شد  برگزار 

صلح قبول کردند که:
معاهده  این  شدن  امضا  روز  از  اول:  ماده 
طرف  یک  بر  برتانیه  بهیۀ  دولت  مابین  فی 
و دولت افغانستان به طرف دیگر مصالحت 

خواهد بود.
ماده دوم: نظر به حالتی که باعث جنگ حالیه 
فی مابین دولتین علیتین برتانیه و افغانستان 
اظهار  محض  برتانیه  دولت  است،  گردیده 
به  نسبت  که  را  رعایتی  آن  خود  رنجش 
امرای سابق افغانستان در باب آوردن اسلحه 
داخل  به  اسباب حزب  دیگر  یا  قورخانه  و 
داشتند،  مرعی  هندوستان  راه  از  افغانستان 

سلب می نمایند.
ماده سوم: عالوه بر آن بقایای وجه عطیۀ امیر 
مرحوم ظبط نموده شد و به امیر حالیه هیچ 

وجه عطیه داده نخواهد شد.
ماده چهارم: در آن واحد دولت بهیۀ برتانیه 
تا  که  را  قدیم  دوستی  که  می  باشند  مایل 
افغانستان  مابین  فی  طوالنی  مدت  این همه 
برتانیۀ عظمی وجود داشته است، مجدداً  و 
دولت  این که  بر  مشروط  نمایند،  برقرار 
دولت  که  باشند  داشته  اطمینان  موصوفه 
دوستی  که  می باشند  مایل  طبعا  افغانستان 
نماید.  حاصل  مجدداً  را  برتانیه  بهیۀ  دولت 
علی هذا مشروط بر این که دولت افغانستان 
ثابت  رفتار خودشان  از کردار و  را  امر  این 
نمایند، دولت بهیۀ برتانیه آماده خواهند بود 
و  مذاکره  برای  افغانستان  جانب  از  بعد  که 
دولتین  مشترک  منافع  رافع  که  قراردادی 
مجدد  برقراری  برای  نیز  و  باشد  علیتین 
پذیرا  خاطرخواه  اساس  بر  قدیم  دوستی 

نمایند.

بین  حد  سر  افغانستان  دولت  پنجم:  ماده 
مرحوم  امیر  که  را  افغانستان  و  هندوستان 
قبول  بودند،  نموده  قبول  )امیر عبدالرحمن( 
متعهد می شوند که قسمت  نیز  می نمایند. و 
تحدید ناشدۀ خط سرحد طرف مغرب خیبر 
در جایی که حمله آوری از جانب افغانستان 
کمیشن  واسطۀ  به  شد،  واقع  زمان  این  در 
دولت بهیۀ برتانیه بر این سمت در مقامات 
حالیۀ خود خواهند ماند، تا وقتی که تحدید 

حدود مذکور به عمل بیاید. )7(
هیأت  رییس  و  داخلیه  ناظر  احمد،  علی 
هملتن  سر  افغانستان،  علیۀ  دولت  صالحیۀ 
هیأت  رییس  و  هند  دولت  سکرتری  فارن 

مصالحت دولت برتانیه. 
صدیق،  میرمحمد  فرهنگ،   7-
اخیر، صفحات ٨۲۵  قرن  پنج  در  افغانستان 

و ٨۲6.
ضمیمۀ  که  یادداشتي  در  ترتیب،  همین  به 
این عهدنامه گردید، طرف انگلیس استقالل 
افغانستان را در امور داخلي و خارجي اش به 
رسمیت شناخت. از این که مطلب مندرج در 
اعتبار  نبود،  متن اصلي عهدنامه  نامه، شامل 
شناختن  رسمیت  به  پیرامون  انگلیس  تعهد 

استقالل افغانستان را ضعیف مي ساخت.  
برگزاری  امان اهلل خان طالب  اساس،  این  بر 
هند  حکومت  جانب  با  مذاکره  دوم  دور 
تقاضای  به  انگلیس  طرف  گردید.  برتانوی 
دور  تدویر  به  منجر  و  داد  مثبت  پاسخ  وی 

دوم مذاکره بین طرفین گردید.
مرحلۀ دوم مذاکرات صلح در منصوري

 ۱۹۲۰ سال  اپریل  ماه  در  که  مذاکره  این 
کوه هاي  دامنۀ  در  واقع  منصوري  منطقۀ  در 
هیأت  ریاست  پذیرفت.  صورت  هیمالیه 
خارجۀ  وزیر  طرزي  محمود  را  افغاني 
این  ترکیب  در  داشت.  به عهده  افغانستان 
چون  سرشناسي  شخصیت هاي  هیأت، 
نرنجنداس،  وزیرتجارت،  غالم محمدخان 
غالم صدیق خان چرخي منشي اول سفارت 
افغانستان در دهلي و عبدالهادي خان داوي 

شامل بودند.  
به همین ترتیب، اعضای هیأت حــکومــت 
هـــند بـــرتانـــوي عبارت می شد از »سر 
هنري دابس« سکرتر امور خارجه به صفت 
رییس، صاحب زاده عبدالقیوم خان و یک عدۀ 

دیگر به صفت اعضا.  
 ۱۹۲۰ سال  اپریل   ۱7 در  که  مذاکره  این 

یافت،  ادامه   ۱۹۲۰ جوالي   ۱٨ تا  و  آغاز 
و  کشور  دو  روابط  ساختن  عادي  به خاطر 
امضاي معاهدۀ دوستي میان افغانستان و هند 
برتانوي به راه افتاد. مذاکرۀ مذکور بر اساس 
نشست  در  آن  برگزاري  جهت  که  توافقي 
شد.  انجام  بود،  گرفته  صورت  راولپندي 
طرفین مذاکره بي آن که نتیجۀ قابل مالحظه یي 
از این نشست به دست بیاورند، به کار خود 

پایان دادند. )٨(
دور سوم مذاکرۀ صلح در کابل

این دور مذاکره، هنگامي آغاز شد که امان اهلل 
وایسراي  عنواني  نامه یي  فرستادن  با  خان 
جهت  را  هیأتي  تا  برد  توقع  او  از  هند، 
بفرستد.  کابل  به  قبلی   مذاکرات  پی گیری 
کرد  استقبال  امیر  درخواست  این  از  وایسرا 
مذاکره  انجام  را جهت  دابس«  »سرهنري  و 
سال  جنوري  ماه  در  او،  فرستاد.  کابل  به 
به  افغاني  با جانب  و  کابل شد  وارد   ۱۹۲۱
گفت وگو پرداخت. این مذاکره میان جانبین، 
مدت چندماه ادامه یافت و باالخره بي آن که 
به نتیجه برسد، پایان پذیرفت. امیر امان اهلل در 
ختم کار هیأت، »سرهنري دابس« را جهت 
صرف چاي به پغمان دعوت کرد. سر هنری 
داد  مثبت  پاسخ  امیر  در خواست  به  دابس، 
و در جریان صرف چای، صحبتي که  میان 
دابس و امان اهلل خان صورت گرفت، هر دو 
حاضر شدند که عهدنامه یي را در ۲۲ نوامبر 
صدیق  محمد  میر  برسانند.  امضا  به   ۱۹۲۱

فرهنگ در این مورد مي نویسد:
آن  در  که  عهدنامه  این  احکام  موجب  »به 
دو  سـیاسي  مناســبات  به  مربوط  مواد 
شکـل  به  واحتیاط  دقت  نهایت  با  کشور 
مــتوازن ترتــیب یافـته، حکومت انگلستان 
امور  در  را  افغانستان  استقــالل  سرانجــام 
الفاظ صریح و واضح  به  داخلي و خارجي 
وزارت  که  کرد  موافقت  نموده،  تصدیق 
پایتخت هاي  در  کشور  دو  مختاري هاي 
مقابل حکومت  در  گردد.  تأسیس  یک دیگر 
افغانستان هم به الفاظ صریح و واضح خط 
تأیید  کشور  دو  عنوان سرحد  به  را  دیورند 
نمود و به این صورت از تمام مدعیات خود 
 » ماوراي خط مذکور منصرف گردید...  در 

 )۹(
این موضوع در مادۀ دوم عهدنامۀ مذکور به 

این شرح قید گردیده است:
سرحد  بالمقابل  عاقدین  علیتین  »دولتین 
هندوستان و افغانستان را به طوری که دولت 
علیۀ افغانستان به موجب مادۀ پنجم عهدنامه 
که به تاریخ ٨ اگست ۱۹۱۹ عیسوی مطابق 
۱۱ ذیقعدۀالحرام ۱۳۳7 هجری در راولپندی 
قبول  بود،  کرده  قبول  است،  یافته  انعقاد 
می نماید و نیز حدی را که به طرف مغرب 
ماه های  در  برتانیه  بهیۀ  دولت  کمیسیون 
به موجب  عیسوی   ۱۹۱۹ سپتمبر  و  اگست 
نقشه یی  در  و  بود  کرده  مقرر  مذکوره  ماده 
به خط  می باشد،  ملحق  عهدنامه  این  به  که 
قبول  است،  شده  داده  نشان  سیاه  زنجیرۀ 
می نمایند، مگر فقط به استثنای چنان چه که 
در ضمیمۀ ملحقۀ نمبر اول بیان شده است، 
خط مذکور مجددأ تبدیل کرده شود، و این 
خط جدید برای این قبول کرده شده است 
که مقامی که معروف به تورخم می باشد نزد 
رود کابل فی مابین شلمان خله، باندوپلوسی 
می باشد، داخل حدود افغانستان شامل کرده 
شود و خط مذکور در نقشۀ مذکوره به خط 

زنجیرۀ سرخ نشان داده شده است.
به  که  می نماید  اتفاق  برتانیه  بهیۀ  دولت  و 
که  شد  خواهد  داده  اجازه  افغانی  مأمورین 
برای  را  آن  که  لوله یي  یعنی  پایپ  ذریعۀ 
دولت  تورخم  مقیم  افغانی  اتباع  استعمال 
نمود  خواهد  مهیا  لندی خانه  از  برتانیه  بهیۀ 
نمایند  حاصل  آب  معقول  مقدارهای  به  و 
که  می نماید  اتفاق  افغانستان  علیه  دولت  و 
را  اقوامی  و  را  برتانوی  صاحب منصب های 
دارند،  سکنی  برتانوی  سرحد  طرف  به  که 
یا  سد  بودن  که  شد  خواهد  داده  اجازه 
را  کابل  رود  فوق  مذکورۀ  حصۀ  ممانعت 
نمایند  استعمال  کشتی رانی  مقاصد  برای 
حصۀ  از  آب پاشی  موجودۀ  حقوق  تمام  و 
مذکورۀ  فوق رود مذکور به اتباع دولت بهیۀ 

برتانیه جاری خواهد ماند.« )۱۰( 
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معاهدۀ ديورند

حامد علمی
با حکمتیار روی دو مسأله صحبت کردیم؛ اولي، رفع اختالفات بود که منتج به 
قرارداد صلح گردید، و دومي عبارت از حمله بر کابل بود. او اصرار می کرد که 
باید جنگ در کابل آغاز گردد و توانسته بود مقامات پاکستانی را قناعت بدهد. 
من گفتم که باید جنگ از اطراف شروع شود، ولی حکمتیار قناعت نمی کرد. 
»اگر  گفت:  فقط  نتوانست،  آورده  دلیل  او  تو چیست.  دالیل  که  پرسیدم  من 
باالی کابل حمله صورت گیرد، نیروهای حکومتی در اطراف شهر مصروف 
خواهند شد و ما در داخل کودتا می کنیم.« من گفتم باید از کودتای شهنواز تنی 
تجربۀ خوب حاصل کرده باشی. دیدی که تنی کودتا کرد، ولی ناکام شد. حتا 
آنان که مخالف نجیب بودند، علیه کودتا قرار گرفتند و آن را ناکام ساختند. 
این بار کدام قوت ها در کنار تو خواهد ایستاد؟ او گفت که این بار جمعیت 
اسالمی با من است. من پرسیدم قباًل زمانی که کودتا کردی، آیا جمعیت را از 
برنامه ات باخبر ساختی؟ اگر قدرت را به دست می آوردی، آیا جمعیت را در 
قدرت شریک می ساختی و یا تنها می خواهی که ما راه سالنگ را مسدود کنیم 
و تو هرچه خواستی بکنی. آیا با ما موافقه کرده یی که بعد از سقوط حکومت 

کابل چه خواهیم کرد.
من به حکمتیار گفتم که در حمله به کابل، شکست می خوری؛ زیرا اوالً فصل 
با تو همکاری نمی کنند. دیدیم که  این که سایر قوت ها  زمستان است و دوم 
در جالل آباد شکست خوردید و اگر یک شکست دیگر بخوریم، ضربۀ مهلک 
نیز خواهیم خورد و همه خواهند گفت که آخرین هدف مجاهدین  سیاسی 
نیز به ناکامی انجامید. اگر ما بتوانیم جنگ را از نقاط ضعیف آغاز کنیم، در 
آن صورت به فتح پوسته ها، عالقه داری ها و ولسوالی ها خواهد انجامید و همین 
پیروزی های آهسته آهسته، هم تاثیر نظامی دارد و هم در مسایل سیاسی دست 
ما باال خواهد بود و یک نوع جنگ فرسایشی و تبلیغاتی باالی رژیم تحمیل 
خواهد شد و روزبه روز روحیۀ مجاهدین باال و از حکومت پایین شده می رود 
و اگر ما بتوانیم از سه منطقۀ انتخاب شده، یکی آن را تصرف کنیم، بازهم موفق 
خواهیم بود و اگر از چهار منطقه دو ساحه را بگیریم، آن را پیروزی بزرگ 
می خوانیم. در اول حکمتیار قبول نمی کرد، بعداً با کراهت قبول کرد و همان 
تعویق  به  فعاًل  رادیوهای جهانی گفت که عملیات کابل  با  شب در مصاحبه 

افتاده است.
با سایر رهبران دیدم. اکثر آن ها برنامۀ مشخصي نداشتند و شورا را علیه خویش 
مي پنداشتند. خصوصًا از شورای نظار ترس و بیم داشتند و به این گمان بودند 
که روزی شورای نظار نیز مانند حکمتیار در کابل کودتا خواهد کرد و آن ها 
از  بعد  بین خواهند رفت. من  از  نظار و شورای سرتاسری  از طرف شورای 
مسایل  در  ما  گفتم  و  کنم  را جلب  آن ها  اعتماد  توانستم  زیادی  مالقات های 
سیاسی مداخله نمی کنیم و از آن ها خواستیم تا اختالفات شان را کنار بگذارند 

و ما مانند سپاهِی آنان خواهیم بود.
دیدم،  شاه سلیم  در  اول  بار  برای  را  آن ها  که  زمانی  پاکستانی ها،  قسمت  در 
جنرال  است.  ناقص  بسیار  افغانستان  داخل  از  آن ها  معلومات  که  بردم  پی 
درانی، رییس استخبارات نظامی آن ها، شخصي دیکتاتور و خودرای بود. وی 
می خواست در هر مساله مداخله کند. او می گفت من مانند دیگران نیستم، من 
استراتژی دارم و آن را تطبیق می کنم. هرکس که استراتژی ما را قبول می کند، 
برود به دنبال کارش. من گفتم از جملۀ همان اشخاصي که استراتژی شما را 
قبول نمی کند، اول من استم و می روم دنبال کارم. به او گفتم من قمارباز نیستم، 
بلکه کاری می کنم که به هدف برسم. زمانی که پاکستانی ها پافشاری مرا دیدند، 

نظرشان را تغییر داده گفتند باید شما به پاکستان بروید و با رهبران ما ببینید.



           داکتر غالم حسین یوسفی

بخش نخست

ادب  در  وی  مقام  و  سعدی  دل انگیز  و  نغز  آثار  اگرچه 
فارسی، معروف تر از آن است که به معرفی و شرحی نیاز 
کرده اند،  در سخن سعدی  که  بحث ها  همۀ  با  اما  باشد؛ 
هنوز نکته های گفتنی در این زمینه بسیار است. بی گمان 
هرقدر به بیان ارزش آثار ادبی، به ویژه نوشته های هنرمندانۀ 
آن ها  زیبایی  و  لطف  شود،  توجه  سعدی  مانند  کسانی 
آشکارتر خواهد شد و سبب آن که همه سخن می گویند و 
سخن گفتن سعدی دیگرست و در حد کمال سخن گویی 

و زیبایی است، روشن خواهد گشت.
هر جا که از زیبایی و آثار هنری سخن می رود، تناسب 
و هماهنگی)۱( اجزای ترکیب با یک دیگر مورد نظرست 
دیدن  از  چشم  باشد،  نشده  رعایت  تناسب  این  اگر  و 
از شنیدن  معماری، و گوش  نقاشی، مجّسمه، طرز  پردۀ 
و  داستان  یا  شعر  خواندن  از  ذوق  و  نواها،  و  آهنگ ها 
کتاب لذت نمی برد. وقتی چیزی در نظر ما زیبا و مطبوع 
را  خود  حظ  و  التذاذ  از  قسمتی  باید  همیشه  می نماید، 
است،  رفته  کار  به  آن  در  که  تناسبی  و  موزونی  حاصل 
و  هنری  آثار  خلق  در  گفت  می توان  این رو،  از  بدانیم. 
هماهنگی  و  تناسب  این  رعایت  زیباپسندی،  و  زیبایی 
این  البته  است.  جاودانی  و  طبیعی  اصلی  زیبایی آفرین، 
حالت در هر زمینه یی و در هر روزگاری به نوعی جلوه گر 
زیبایی می گویند:  بیان  بدین سبب است که در  می شود. 
»زیبایی آن چیزی است که انسان احساس می کند. بدین 
و  کمال  هماهنگی،  نظم،  از  احساسی  ما  در  که  ترتیب 
سرخوشی برمی انگیزد، خواه در برابر منظرهای طبیعی و 
خواه در مقابل اثری هنری. زیباشناسی نیز جز این هدفی 
ندارد، اما نخست باید گفت که زیبایی قابل تعریف نیست 
و احساس کردنی است.«)۲( وقتی احساس این صنعت، 
چنین ظریف و شناخت و بیان آن چنین دشواریاب است، 
بدیهی است که آفریدن آثار زیباـ  که در آن لطیفۀ موزونی 
و هماهنگی به کمال رعایت شده باشد ـ دشوارتر است 
بسیار  قریحه های  و  ذوق ها  و  قوی  استعدادهای  فقط  و 
شاهکارهایی  چنین  که  است  قادر  توانا  هنرمندان  لطیف 
بیافرینند و کمال اعجاب و شیفته گی نزدیک به بی خودی 
آثار ارجمند، بدین سبب  این  برابر  مردم صاحب نظر در 

است.
از دیرزمان، نویسنده گان و شاعران از داستان ها و افسانه ها 
ادبیات  افکار خود سود جسته اند و  بیان مقاصد و  برای 
نکته آموز  منثور  هر ملتی شامل سرگذشت های منظوم و 
از داستان و تمثیل، و  از آن جا که استفاده  فراوان است. 
به قول جالل الدین محمد مولوی، سّر دلبران در حدیث 
از داستان  دیگران گفتن، خوش تر می نماید، عموم مردم 
لذت می برند و بی احساس تلخی نصیحت، فکر و عقیدۀ 
نویسنده و گوینده در آنان اثر می کند. نیز به سبب آن که در 
لباس افسانه و قصه، بسیاری گفتنی ها را می توان بیان کرد 
که به طرزی دیگر گفتِن آن ها دشوار و گاه ممتنع است و 
هم به دالیلی دیگر، که اینک مجال تفصیل آن ها نیست، 
داستان و قصه همیشه مورد نظر اهل قلم و شاعران بوده 
و تمدن مادِی قرن بیستم نیز هرگز از وفور و رواج آن 

نکاسته است.
اما هر داستانی دلکش و مطبوع نیست و برای آن که چنین 
اثری پدید آید، نکته های فراوانی باید رعایت شود که از 
داستان  اشخاص  به سیرت و سرشت  توجه  یکی  جمله 
و کارهایی است که از آنان سرمی زند و این که کسی یا 
اخالقی بی ضرورت در داستان نمایش داده نشود و کاری 
باریکی  نکات  از  نرسد،  ظهور  به  کسی  از  بی مناسبت 
می بخشد.  و جمال  جلوه  نمایش  و  داستان  به  که  است 
که  ـ  ارسطو  »فن شعر«  کتاب گران قدر  در  بدین سبب، 
وقتی  ـ  است  ادبی  نقد  آثار  پرمایه ترین  و  کهن ترین  از 
وی از اجزای شش گانۀ تراژدی سخن گفته، خلقیات و 
درجۀ  در  اهمیت،  لحاظ  از  را،  داستان  اشخاص  سیرت 
دوم شمرده است و در باب این موضوع و مسایلی مانند 
مناسبت)۳( سیرت اشخاص با طبیعت و سرشت آنان و 
فصلی  در  خلق وخوی  این  در  آنان  استمرار)4(  و  ثبات 
خاص به شرح بحث کرده)۵( و هنوز بسیاری از عقاید 

وی معتبر است.
که  منظومه یی  در  نیز  رومی)6(،  نامدار  شاعر  هوراس، 
شعر«)٨(  »فن  به  و  سروده  پیزون)7(  پسران  به  خطاب 
کار  دشواری های  آنکه  ضمن  در  است،  شده  موسوم 
شاعری را برمی شمارد، رعایت تناسب و وحدت را توصیه 
می کند و از جمله می گوید: »ای پیزون، اگر آرزویت این 
است که سخن شناسان اثر تو را از آغاز تا پایان بشنوند، 
همواره در نظر داشته باش که عواطف و تمایالت ما با 
گذشتن سال های عمر تغییر می کند و چون این نکته تو 
را مسلم گشت، سرشت ها و طبایعی را که در پی نمایش 
آن ها هستی، با این قانون کلی موافق ساز.« سپس اشاره 
می کنند که چه گونه کودکان بازی های طفالنه را دوست 
می دارند و جوانان، به اقتضای سن، مغرور و بی مباالت و 
بی ثبات اند و پیران بیمار و عبوس و کسل؛ و هر دوره از 
عمر آدمی مقتضی صفات و حاالت و عالمی خاص است 

که باید بدان توجه داشت.)۹(
و  سجایا  برای  نمایشنامه نویسی،  و  داستان پردازی  در 
خصایل)۱۰( اشخاص داستان، کم کم چندان اهمیت قایل 
شده اند که برخالف نظر ارسطو ـ که داستان و طرح آن را 
اساس و روح تراژدی می شمرد و خلق سرشت ها و طبایع 
را در درجۀ دوم قرار می دادـ  آرنولد بنت)۱۱(، رمان نویس 
طبایع  خلق  جز  افسانه  یک  »اساس  می گوید:  انگلیسی، 
شده  حاصل  عقیده  اتفاق  تقریبًا  و  نیست«  دیگری  چیز 
است که در بیشتر داستان های خوب، جریان وقایع نتیجۀ 
از دو  نویسنده  منطقی سرشت اشخاص داستان است و 
طور  به  آن که  یکی  کند؛  معرفی  را  آنان  می تواند  طریق 
دیگر  بازگوید،  خواننده  برای  را  آنان  خصایل  مستقیم 
وی  خلق وخوی  شخص  رفتار  و  کردار  خالل  از  آن که 
نمایانده شود و به تدریج تصویری روشن و تمام از او در 
ذهن خواننده نقش بندد. از این راه، خواننده گان داستان 
یا تماشاگران نمایشنامه، خود در جریان و تسلسل وقایع 
بیشتر وارد می شوند و نتیجه یی حقیقی تر از آن چه نویسنده 

به طور مستقیم بر آنان عرضه می کند، درمی یابند.)۱۲(
دنبالۀ همین گونه اندیشه ها در اهمیت اشخاص داستان و 
»شخص بازی«)۱۳( در نمایشنامه ها به این جا منتهی شده 
»فّن  نام  به  کتاب خود  در  اگری)۱4(  که الجوس  است 
نمایشنامه نویسی«)۱۵( به تفصیل در این زمینه بحث کرده 
و گفته است که، برای آن که استخوان بندی)۱6( نمایشنامه 
درست باشد، اشخاص بازی باید از لحاظ وظایف االعضا 
نیز روان شناسی، مورد توجه دقیق  و از نظر اجتماعی و 
جدول های  مقصود،  این  برای  و  شوند؛  واقع  نویسنده 
سه گانه یی، شامل جزییات هر موضوع، ترتیب داده شده 
اشخاص  باب  در  را  نکات  این  باید  نویسنده  که  است 
بازی بداند و اثر خود را بر پایۀ این خصوصیات بنا کند.
)۱7( سپس، در باب این که »داستان یا شخص بازی کدام 
یک مهم تر است؟« به تفصیل سخن رانده و به این نتیجه 
رسیده است که »شخص بازی خالق داستان نمایش است 
و تصور عکس آن اشتباه محض است.« و نیز علت پدید 
آمدن عقیدۀ ارسطو را ـ که به واسطۀ مشاهدۀ نقش مهم 
روزگار،  آن  نمایشنامه های  در  خدایان  و  تقدیر  تأثیر  و 
شخص بازی در نظرش در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد ـ 

باز نموده است.)۱٨(
مقصود از این مقدمات آن نیست که این نکات یک سر در 
مورد داستان های منظوم و منثور فارسی صادق است؛ بلکه 
غرض آن است که وقتی تناسب کردار و گفتار اشخاص 
این  تا  آنان،  سرشت  و  طبیعت  با  نمایش نامه  یا  داستان 
درجه اهمیت دارد، این نویسنده یا شاعر هم که توانسته 

است این تناسب را هنگام داستان پردازی، در زبان فارسی، 
تا حّدی، تحقق پذیر کند، لطف و تأثیری آشکار به اثر خود 
بداند در سرگذشتی  بخشیده است. حتا همین که کسی 
این همه  از  افکار و سرشت های گوناگون  نمایش  برای 
موجودات جهان کدام را انتخاب و در داستان وارد کند، 
نکته یی بسیار مهم است و لطف ذوق بیشتر فارسی زبانان، 
و از جمله سعدی، در قسمت اخیر است.)۱۹( مثاًل، در 
بودن  در خطا  مولوی می خواهد  وقتی  مثنوی،  اول  دفتر 
بقال  مرد  شیرین  حکایت  بگوید،  سخن  نفس  به  قیاس 
و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان را نقل می کند 
و گفتار طوطی را ـ که مظهر سخن گفتن بی تأمل و خام 
است ـ برای نمودِن خطاهای ناشی از این گونه قیاس ها، 
مثال می آورد و سرانجام نتیجه می گیرد که کار پاکان را 
از خود قیاس نباید گرفت و سخن چنان طوطی وار نباید 
گفت. انتخاب طوطی و داستان او برای بیان فکر، نمودار 
لطف ذوق گوینده است که از تناسب مذکور در فوق سود 
جسته است. هم چنان که وقتی شعر حافظ را در این معنی 
به یاد می آوریم که آدمی راه هستی را به خود نمی پوید و 
به پیروی از تقدیر ازلی گام برمی دارد و سخن می گوید، 

لطف تعبیر وی در این بیت محسوس می شود:
در پس آینه طوطی صفتم داشته اند/ آن چه استاد ازل گفت 

بگو می گویم
حکایت روباه و خروس که در باب ششم مرزبان نامه)۲۰( 
کتاب های  در  دیگر  داستان های  بسیاری  و  است  آمده 
مختلف که در آن ها روباه ـ که مظهر حیله گری است ـ 
به مکر و فریب می پردازد، نیز نمونه یی دیگر از انتخاب 

طبایع مناسب در افسانه های فارسی است.
و  مناسب اندیشی  و  طبایع  انتخاب  حسن  این گونه  از 
مناسب گویی در داستان ها و تمثیل های گلستان و بوستان 
که  است  درصدد  نویسنده  می شود.  دیده  فراوان  سعدی 
برخی از آن ها را به عنوان نمونه در کمال اختصار یادآور 
شود تا لطافت و ذوق و هنر سعدی در این زمینه آشکار 
داستان ها  در  وی  دل نشین  کالم  تأثیر  زیرا حسن  گردد، 
ثمرۀ نکات باریک فراوان و تا حدی نیز به واسطۀ همین 
رعایت ها و هماهنگی هاست. البته، در طرز داستان پردازی 
سعدی موارد ضعفی هم دیده می شود یا گاهی حکایات با 
فصل مربوط نامتناسب است؛ اما نگارنده در این مقاله در 
پی نشان دادن یکی از مظاهر هنر سعدی است، نه موارد 

ضعف داستان های او. 
اهمیت موضوع و جلوۀ درخشندۀ هنر سعدی در این است 
که وی، بی آن که مباحث سخن سنجان و داستان پردازان را 
به این وسعت و دقت و وفور که در روزگار ما رایج و 

لطف  راهنمایی  به  باشد،  شنیده  و  خوانده  است،  مطرح 
اینک  که  آورده  پدید  آثاری  خود،  فطری  ذوق  و  طبع 
مصداق بسیاری از قواعد ادب و سخن سنجی تواند بود 
بیشتر موجب  لطف سخن خداداد  و  قبول خاطر  این  و 
اعجاب و تحسین است؛ و حال آن که داستان سرای بزرگی 
اسکندرنامه  منظومۀ  از  مواردی  در  گنجوی  نظامی  مانند 
این تناسب ها را مراعات نکرده و یا نیایش کردن شیرین، 
دختر ارمنی، را با یزدان پاک به شیوۀ مسلمانان بیان کرده 
است. نیز هنگام توصیف بوستان در داستان لیلی و مجنون، 
شاعر از یاد برده که جای وقوع حوادث صحرای عربستان 
است و منظرۀ گلزاری بدیع را به پردۀ شعر کشیده است. 
ناظم جهان گیرنامه هم مکّرر رستم را موّحدی فیلسوف 
معرفی نموده که از الت و عزی بیزار است و در پی بت 

شکستن و قلع وقمع کفار است.
در باب ششم گلستان، در ضعف و پیری)۲۱(، حکایتی 
است بسیار شیرین که ضمن تناسب با موضوع این باب، 
عدم تجانس را در هم نشینی و زناشویی به خوبی نشان 
می دهد. پیرمردی »دختری خواسته و حجره به گل آراسته 
و به خلوت با او نشسته و دیده و دل درو بسته« است. 
شب های دراز نمی خسبد و بذله ها و لطیفه ها می گوید تا 
مگر دختر با او خو گیرد و از جمله سخنانی چنین پخته 
و  بود  یار  بلندت  بخت  که  می آورد  درمیان  پیرمردانه  و 
چشم بختت)۲۲( بیدار که به صحبت پیری افتادی پخته، 
پرورده، جهان دیده، آرمیده، گرم و سرد چشیده، نیک و 
بد آزموده، که حّق صحبت بداند و شرط موّدت به جای 

آورد. مشفق و مهربان، خوش طبع و شیرین زبان.
تا توانم دلت به دست آرم/ ور بیازاریم نیازاریم

فدای  شیرین  جان  خورشت/  بود  شکر  طوطی  چو  ور 
پرورشت

نه گرفتار آمدی به دست جوانی معجب خیرهرأی سرتیز 
سبک پای که هر دم هوسی پزد و هر لحظه رأیی زند و هر 

شب جایی خسبد و هر روز یاری گیرد.
دیگر  گلی  بر  دم  هر  که  بلبالن چشم/  از  مدار  وفاداری 

سرایند

خالف پیران، که به عقل و ادب زندگانی می کنند، نه به 
مقتضای جهل جوانی.

ز خود بهتری جوی و فرصت شمار/ که با چون خودی 
گم کنی روزگار

پیرمرد گمان می کند که سخنان عاقالنۀ وی در دختر مؤثر 
افتاده است؛ اما دختر نیز، به اقتضای جوانی، به طرزی که 
نصایح  برابر  در  است،  نشنیده  را  پیر  گفتار  گویی هرگز 
و حکم او با بی حوصله گی و به اختصار سخنی از دایۀ 
خویش چنین می آورد: »ناگه نفسی سرد از سر درد برآود 
و گفت چندین سخن که بگفتی در ترازوی عقل من وزن 
آن سخن ندارد که وقتی شنیدم از دایۀ قابلۀ)۲۳( خویش 
که گفت زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری« 
همسری  به  دختر  و  می انجامد  مفارقت  به  کار  چون  و 
می آید،  در  بدخوی«  تهیدست  ترشروی  و  تند  »جوانی 
با همسر  به واسطۀ هم سنی  اگرچه جور و جفا می بیند، 
جوان خود، شکر نعمت حق می گوید که »الحمدهلل که از 

آن عذاب الیم برهیدم و بدین نعمت مقیم برسیدم«.
گفت وگوی پیرمرد و دختر و گفتار و کردار هر یک در 
این داستان ـ که از صمیم دل و طبع و سن و خویشان 
نمایش  در  از قدرت سعدی  نمونه یی  ـ  حکایت می کند 

طبایع گوناگون است.
در باب سوم گلستان، که در فضیلت قناعت است، حکایتی 
آمده است که در آن بازرگانی سودجوی که یک صدوپنجاه 
شتر بار و چهل بندۀ خدمتکار دارد، شبی در جزیرۀ کیش 
مانند  و  درمی آورد)۲4(  خویش  حجرۀ  به  را  سعدی 
مهمان  بی آن که خاطر  امروزی خود،  از همکاران  بعضی 
پریشان  سخن های  خویش  دارایی  از  کند،  رعایت  را 
انبارم به ترکستان و فالن بضاعت به  می گوید که »فالن 
هندوستان است و این قبالۀ فالن زمین است و فالن چیز 
را فالن ضمین«. نیز از کارهایی که در نظر دارد پیش از 
ترک تجارت و گوشه گیری انجام دهد و بعد مسافات در 
نقشه های وی نمودار حرص پایان ناپذیر و خبرت اوست، 
که  دارم  اسکندریه  خاطر  گفتی  »گاه  می کند:  یاد  چنین 
هوایی خوش است، باز گفتی نه که دریای مغرب مشّوش 
آن کرده  اگر  پیش است  است. سعدیا سفری دیگرم در 
شود، بقیت عمر خویش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام 
سفر است. گفت: گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که 
به روم  از آن جا کاسۀ چینی  قیمتی عظیم دارد و  شنیدم 
آرم و دیبای رومی به هند و فوالد هندی به حلب و آبگینۀ 
ترک  پس  زان  و  پارس.  به  یمانی  برد  و  یمن  به  حلبی 
تجارت کنم و به دکانی بنشینم.« بازرگان در این حکایت، 
به اقتضای پیشه و طبیعت، بسیار مناسب سخن می گوید 
و سعدی، که از این ماخولیا صبرش به پایان رسیده، به 
خواهش وی که از او سخنی خواسته است، پاسخی چنین 

عبرت آموز می دهد:
آن شنیدستی که در اقصای غور

بارساالری بیفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیادوست را
یا قناعت پر کند یا خاک گور
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یکی از مظاهر هنر 
سعـدی
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نیروی هوایی افغانستان...
 باید به حمایت خود با نیروهای افغان ادامه بدهیم 
هوایی  نیروی  بخش  آن  و  است  واضح  همه  برای 
بهتر  تشکیل  خاطر  به  که  هستیم  مجبور  ما  است. 
نیروی هوایی در افغانستان از صفر آغاز کنیم، اما این 
ضعف نیروهای افغان را نشان نمی دهد بلکه این یک 
امر عادی است که این مسأله به وقت زیاد نیاز دارد تا 
ما برای نیروهای هوایی افغان آموزش پیلوتی بدهیم، 
اما ما آرزومندیم تا این نیروها تا سال ۲۰۱6 میالدی 

کاماًل آماده گردند. »
آنان،  انتظار  خالف  افغان  نیروهای  که  افزود  او 
نیز  اند و در بخش هوایی  پیشرفت چشمگیر داشته 

خوب درخشیده اند.
که  بود  گفته  نیز  افغانستان  دفاع  وزارت  این  از  قبل 
هر  از  میالدی   ۲۰۱6 سال  الی  کشور  هوایی  نیروی 

لحاظ تکمیل خواهد شد.
امنیتی  نیروهای  تقویت  با  آیساف می گوید، همزمان 
قابل توجهی  نیز کاهش  افغان جنگ مخالفان مسلح 

یافته است.
گونتر کتز سخنگوی این نیروها گفت که در سه ماه 
گذشته در سطح جنگ با مخالفان مسلح بیست درصد 

کاهش رونما گردیده است.
حمالت  بخش  در  اخیر  ماه  سه  در  »ما  افزود:  او 
می بینیم،  را  کاهش  درصد  بیست  مسلح  مخالفان 

است،  توجه  قابل  رقم  یک  این  می کنم  فکر  من 
است. حاال  رفته  بین  از  فعالیت های آشکار مخالفان 
هم جنگ جریان دارد، اما پنجاه درصد این جنگ در 
بدین  افغانستان محدود می گردد، که  هفده ولسوالی 
گونه بخش اعظم مردم این کشور از ثبات و امنیت 

برخوردار اند.«
نیروی  کامل  تجهیز  و  تقویت  از  درحالی  آیساف 
که  می دهد  خبر   ۲۰۱6 سال  الی  افغانستان  هوایی 
رییس جمهور کرزی به روز دوشنبه در نشست خبری 
در کابل گفت، که امریکا و متحدین اش نمی خواهند 
نیروهای هوایی افغان را طوری تجهیز نمایند که این 

کشور نیازمند آن است.
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مصونیت سربازان امریکایی را بپذیریم؟

به استیضاح کمتر از یازده...
 انتظار مجلس نماینده گان نشسته بودند، فرصت داده نشود که 

وارد تاالر مجلس شوند.
یک عضو مجلس گفت: »ما براساس تصمیم مجلس یازده نفر 
امضا شده است.  فرم  آن یک  براساس  استیضاح کردیم و  را 
بنابر این، اگر یازده نفر حضور دارند، یازده نفر را به استیضاح 
بکشیم، در غیر این صورت معاف کردن سه نفر، چهار نفر و 

پنج به عنوان های مختلف از نظر من قابل قبول نیست.«
و  نیامده اند  نفر  »چهار  کرد:  تاکید  مجلس  دیگر  نماینده  یک 
این هفت نفر هم به تاالر نیایند. این ها هم بروند، بعدا ما خود 

تصمیم می گیریم.«
اما عبدالحفیظ منصور رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس 
گفت: »چهار وزیر خودشان نگفته اند که نمی آیند. حکومت و 
رییس جمهوری گفته که من نمی فرستم، چون من حافظ قانون 
قانون مطابقت  با  از دیدگاه من  اساسی هستم، خواست شما 

ندارد.«
آقای منصور تاکید کرد: »باید یک مرجع بی طرف این موضوع 

را فیصله کند.«
آنها به مجلس  تاکید دارند که  از اعضای مجلس  اما شماری 
معنای  به  مجلس  در  آنها  حضور  عدم  و  شده اند  فراخوانده 
»بی احترامی به تصمیم های مجلس و سرکشی از قانون« است.
بیاید و بگوید که چه  رمضان بشردوست گفت: »وزیر فعلی 
مشکالتی در وزارت وجود داشت که بودجه مصرف نشد. بعد 
ما از این وزیر می پرسیم که شما این مشکالت را حل کردید 
یا نه؟ مثال، رییس تنبل و معاون تنبل را برکنار کردید یا نه، اگر 

نکرده بود، این جا برایش صندوق گذاشته می شود.«
این در حالی است که شماری دیگر از اعضای مجلس موضع 
حکومت در این خصوص را تایید کرده و گفته اند که استیضاح 

از آنها قانونی نیست.
که  نماینده گان،  مجلس  دوشنبه  روز  جلسه  در  تنش  ها  ادامه 
جریان مذاکرات آن به صورت مستقیم از تلویزیون ملی پخش 
آنها از  بایستند و  پا  به  می شد، موجب شد بیشتر نماینده گان 
پایان جلسه  که  خواستند  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالروف 

را اعالم کند.
ابراهیمی  با رای گیری که در این مورد صورت گرفت، آقای 
همه  مجلس خواستار حضور  اعضای  اکثریت  که  کرد  اعالم 

یازده وزیر مورد نظر مجلس هستند.

طالبان عنصر...
 بگیریم که اگر حضور این ها را بعد از سال ۲۰۱4 می خواهیم، 

این ها از ما مصونیت می خواهند.«
جرگه  لویه  رابطه،  این  در  تصمیم گیری  برای  که  گفت  کرزی 
نمی تواند،  کرده  فیصله  حکومت  را  »مصونیت  می شود:  برگزار 
جرگه  لویه  باید  را  این  پس  است.  افغانستان  مردم  فیصله  این 
مردم افغانستان فیصله کند که مصونیت می دهد یا نمی دهد، و اگر 

می دهد، در کدام شرایط می دهد.«
برگزار  زمانی  لویه جرگه چه  این  که  این  مورد  در  آقای کرزی 
با  استراتژیک  مشارکت  مورد  در  او  نگفت.  چیزی  می شود، 
ایاالت متحده امریکا نیز تایید لویه جرگه را گرفته بود. در تاریخ 
تایید  را  حکومت ها  تصمیم های  جرگه ها  لویه  غالبًا  افغانستان، 

کرده اند.

           ناجیه نوری

در  نظامي  حضور  خواستار  امریکا  متحدۀ  ایاالت  اگر 
در  بدون  باشد،  میالدی   ۲۰۱4 سال  از  پس  افغانستان 
سربازاِن  براي  افغانستان،  حکومت  خواست  نظرداشت 

خود امتیاز مصونیت قضایی را به دست خواهد آورد.
می گویند  مطلب  این  بیان  با  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
با  امریکا  به  رفتن  از  پیش  کرزي  رییس جمهور  اگر  که 
احزاب سیاسي، جامعۀ مدني و نماینده گان ملت مشورت 
مي کرد، مي توانست دالیل قوي را در برابر خواست اوباما 

مطرح کند.
برای  که  است  خواسته  افغانستان  حکومت  از  امریکا 
ادامۀ حضور سربازانش در این کشور پس از سال ۲۰۱4 

میالدی، به آنان مصونیت قضایی ببخشد.
مورد  در  که  روز گذشته گفت  کرزی  رییس جمهور  اما 
جرگه  لویه  امریکایی  سربازان  به  بخشیدن  مصونیت 

تصمیم خواهد گرفت.
محمد فیصل امین استاد دانشگاه کابل در مورد خواست 
و  بي باوري  نشانگر  شرط هایي  چنین  مي گوید،  اوباما 
عدم اعتماد امریکا نسبت به حکومت و دستگاه قضایي 

افغانستان است. 
او تاکید کرد، سکته گي، نقص و فساد گسترده در دستگاه 
قضایي کشور ما، سبب شده تا امریکا براي حضور خود 

خود  سربازان  قضایي  مصونیت  بر  تأکید  افغانستان  در 
نماید.

یکي  در  امریکایي ها  دانشگاه، ممکن  استاد  این  گفتۀ  به 
دو سال باقي مانده، پیش شرط هاي سخت تري را  مطرح 
کنند، اما افغانستان ناگزیر است که این شرط ها را بپذیرد؛ 
زیرا اگر این شرایط را نپذیریم، مشکالت گذشته یک بار 

دیگر تکرار خواهد شد.
استاد امین تصریح کرد، با آن که ممکن است این شرط ها 
در مغایرت با بسیاری از ارزش هاي ما قرار گیرد، اما بر 
و  مقتدر  کشورهاي  وجود  با  و  منطقه  تحوالت  اساس 
مداخله گر در افغانستان، ما ناگزیریم این پیش شرط ها را 
ایستاده شود،  بتواند به پاي خود  افغانستان  تا زماني  که 

بپذیریم.
به باور او، مردم افغانستان با ایجاد پایگاه نظامي امریکا در 
اما چون کرزي خودمحورانه  ندارند؛  افغانستان مشکلي 
حرکت کرده و فقط با چند تني که دورش هستند مشورت 

مي کند، نارضایتي ها و اعتراض ها رخ مي نمایند.
رفتن  از  قبل  کرزي  رییس جمهور  اگر  کرد،  اضافه  وي 
به امریکا با نهادهای سیاسي و مدني و نماینده گان ملت 
در  را  قوي  دالیل  مي توانست  شاید  مي کرد،  مشورت 
برابر خواست اوباما مطرح  کرده و قناعت آنان را فراهم 

سازد.

نظامي  آگاه  علومي  نورالحق  جنرال  حال،  همین  در 
امریکایي  نیروهاي  حضور  جریان  در  اگر  مي گوید، 
قانون  مي شود،  وارد  افغانستاني  جانب  به  خساراتي 
اساسي امریکا هیچ گاه اجازه نمي دهد اتباعش در کشور 
ما محاکمه شوند. پس تنها راه حل این است که افغانستان 
پاي  به  سالم  ادارۀ  یک  ایجاد  و  امنیتي  نقطه نظر  از  باید 

خود ایستاده شود.
جنرال علومي اضافه کرد، تنها از این طریق مي توان جلو 
حضور نیروهاي امریکایي را در روستاهاي کشور گرفته 

و مانع تخطي ها و جرایم آنان در کشور شویم.
به گفتۀ این آگاه نظامي، در صورتی که حکومت مصونیت 
وارد  را  فشارهایی  آن ها  نپذیرد،  را  امریکایی  سربازان 
پذیرش  به  مجبور  افغانستان خود  مردم  تا  کرد  خواهند 

خواست های امریکا شوند.
وي افزود: سهم دادن مخالفان مسلح در حکومت، یکي از 
این فشارهاست که باالي مردم افغانستان وارد مي شود تا 

مردم مجبور به پذیرش پایگاه نظامي امریکا شوند.
جنرال علومي تصریح کرد: از یک سو اغلب نماینده گان 
ملت همواره با تطمیع، تن به هر کار داده اند و از طرف 
دیگر، دولت ظاهراً با این خواست امریکا مخالف است؛ 
این خواست  آخر  در  پارلمان،  پس هم حکومت و هم 

امریکا را خواهند پذیرفت.   

اما وحید مژده آگاه سیاسي مي گوید، امریکا قصد رفتن 
دارد، زیرا بودن در افغانستان به نفع آنان نیست؛ بنابراین 
تمامي  حضور  با  حکومت  یک  ایجاد  امریکا  هدف 
نسبي  امنیت  یک  مي خواهد  در حقیقت  و  طرف هاست 

در افغانستان تامین شود.
ایجاد  مورد  در  افغانستان  مردم  اگر  مژده،  گفتۀ  به 
پایگاه هاي نظامي امریکا موافقت کنند و یا مخالفت، در 
جنگ  همانا  که  افغانستان  بزرگ  مشکل  حالت  دو  هر 

است، حل نخواهد شد.
نتوانست  نیرو  هزار  پنجاه  با حضور  امریکا  او،  باور  به 
برقرار کنند، پس چه طور ممکن  افغانستان  امنیت را در 
است که با دو یا سه هزار سرباز امنیت را در افغانستان 

تامین کند. بنابراین هدف چیزي دیگري است.
در  نظامي  پایگاه  ایجاد  امریکا  هدف  کرد:  اضافه  او 
افغانستان نیست، بل حضور دو یا سه هزار سرباز براي 

حفظ امنیت سفارت خانه اش مي باشد.
امریکا گفته است که ما مشابه این توافق نامۀ امنیتی را با 
بسیاری از کشورهاي دیگر جهان داریم و سربازان ما در 
تمام آن کشورها از مصونیت قضایي برخوردارند، و این 
روشی ست که به وسیلۀ آن اطمینان می یابیم سربازان مان 
اند،  دشوار  بسیار  مأموریت های  اجرای  حال  در  که 

حفاظت می شوند.
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متأسفم که نتوانستم به...
این کشور در  نیروهای  امریکا که فرماندهی   ارتش 
»روبروی  برنامه  در  داشت،  عهده  بر  را  افغانستان 

ملت« حاضر شد.
وی در این برنامه گفت: متاسفم که برخی کارها که 

به من سپرده شده بود، ناتمام باقی ماند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نتوانستم مسوولیت هایم 
در افغانستان را بطور کامل انجام دهم و این در حالی 
که  بود  اختیارم  در  نیرو  هزار   ۱۵۰ که حدود  است 

اغلب به من اطمینان کامل داشتند.
مک کریستال از اعالم اینکه از نظر وی چه تعداد نیرو 
اما  بماند، خودداری کرد  افغانستان  باید همچنان در 
گفت که نیروهای افغان آموزش های بسیاری دیدند 
و وضعیت شان در حال بهبود است اما راه طوالنی در 

پیش رو است.
لحاظ  به   ۲۰۰۲ سال  در  افغانستان  کرد:  اعالم  وی 
از دیدگاه روانی و  بود و  فیزیکی کاماًل ویران شده 
اخالقی نیز دچار آشوب بود اما در سال های گذشته 

این کشور پیشرفت کرده است.
مکتب  به  دختران  اکنون  داد:  ادامه  کریستال  مک 
می روند و بسیاری از نقاطی که شاهد ناامنی بودند، 

در حال حاضر در امنیت نسبی قرار دارند.
به  اشاره  با  همچنین  امریکا  بازنشسته  فرمانده  این 
در  من  پرسش  کرد:  اظهار  امریکا  خارجی  سیاست  
خواهیم  چه  منطقه  در  که  است  این  آینده  با  رابطه 
القاعده  فعالیت  مساله  به  تنها  پرسش  این  و  کرد 
مربوط  است،  شده  محدود  اخیراً  که  افغانستان  در 

نمی شود.
که  است  این  بر  من  باور  داد:  ادامه  مک کریستال 
که  شود  تبدیل  کشوری  به  می تواند  افغانستان 
وضعیت آن پایدار باشد. فکر می کنم آنها باید خود 
مسوولیت های تامین امنیت کشورشان را تا بیشترین 

حد ممکن بر عهده گیرند.
این  با  گفت:  امریکا  ارتش  سابق  نظامی  مقام  این 
که  استراتژیکی  شراکت  روند  می کنم  فکر  همه 
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا به حامد کرزی، 
انتقاد  قابل  داده،  پیشنهاد  افغانستان  رییس جمهوری 

است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این انتقاد تنها به تعداد 
و چگونگی حضور نیروهای امریکایی در افغانستان 
از کابل مربوط نمی شود  و حمایت دولت واشنگتن 
بلکه در مواردی به تاثیر این همکاری استراتژیک بر 

افکار افغان ها است.

باعث  همکاری  نوع  این  کرد:  تصریح  مک کریستال 
می شود نیروهای افغان  همیشه بر این اعتقاد باشند که 

شریکی قابل اطمینان دارند.
هاگل،  چاک  با  بار  یک  تنها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نامزد معرفی شده از سوی اوباما برای تصدی سمت 
وزارت دفاع امریکا دیدار کرده است، گفت: مطمینًا 
یک  عنوان  به  هم  و  سرباز  یک  عنوان  به  هم  وی 

سناتور فردی با تجربه است.
نظر من موضوع مهم  از  استنلی مک کریستال گفت: 

منطقه است نه افغانستان. 
که  نیست  موضوعی  افغانستان  مساله  داد:  ادامه  وی 
مورد  منطقه  کشورهای  به  توجه  بدون  را  آن  بتوان 

بررسی قرار داد.
مکانی  که  صورتی  در  کرد:  تصریح  کریستال  مک 
در افغانستان شاهد حضور و فعالیت اعضای طالبان 
مورد  را  پاکستان  ثبات  بی تردید  مساله  این  باشد، 

تهدید قرار خواهد داد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اهداف تاثیر پاکستان 
ثبات در  برقراری  فکر می کنم  کرد:  اعالم  منطقه  در 
افغانستان نه تنها برای پاکستان بلکه برای کل منطقه 

از اهمیت بسزایی برخوردار است.

په زړو کارتونو د ټاکنو...
هغه وویل، دوی چې کنفرانسونه نیسي، غونډې کوي او غیر 
مصرف  پیسې  ډېرې  کې  دې  په  بلي  را  جرګې  لویې  قانوني 
پراته  څه  نور  شا  تر  خبرې  دې  د  چې  کوي  فکر  خو  کېږي؛ 

دي.
نوموړی وایي، له دې وړاندې په همدې اړه د ټاکنو خپلواک 
کمېسیون داسې څه وویل، چې لومړی الف کارتونه ول، چې 
اوسي، ورپسې ب کارتونه ول چې هلته یې  و  برېښنایي  باید 
زمینه  ته  درغلیو  یې  دواړه  چې  کړل  مطرح  شیان  دوه  هم 

برابروي.
پخواني  څوک  هر  چې  دا  لومړی  وینا،  په  عرفاني  ښاغلي  د 
ورته  زاړه  یې  شا  تر  او  یې  کوي  نوي  ورته  راوړي  کارتونه 

د  دا چې هر څوک  بله  پخوانی وي،  به  او عکس  استنجاقوي 
عکسه  له  بې  ورته  به  دوی  راوړي  نومونه  یوازې  لپاره  ښځو 

کارت ورکوي.
ټولنه د  نړیواله  دا څرګندونې چې  زیاته کړه، د ولسمشر  ده 
رایه ورکونې د کارتونو لګښت نه ورکوي، د تېښتې یوه هڅه 
ده او غواړي د هغه څه زمینه برابره کړي چې دی او ټیم یې د 

تراسروي غوښتونکي دي.
دا  لومړی  تر سره شي  کارونه  کار ده چې دوه  په  وویل،  هغه 
چې برېښنایي کارتونه ورکړل شي او که نه ورکول کېږي او د 
دې امکان نه وي، چې په یوه کال کې دې ۱۴ میلونه کسانو 
ته برېښنایي کارتونه ورکړل شي؛ نو حد اقل باید نوملیکنه خو 
وشي، څو د درغلیو مخه ونیول شي او د هېواد نفوس معلوم 

شي.
ماندګار  ویاند سردارمحمد رحیمي  همدارنګه د ملي جبهې 

ورځپاڼې ته وویل، چې د رایه ورکونې د کارتونو لپاره له مالي 
سیاسي  لپاره  کار  دې  د  اوسه  تر  چې  ده  دا  مهمه  نه  ستونزو 

اراده شتون نه لري.
هغه وایي، نړیوالې ټولنې چې کومه ناسته له سیاسي ګوندونو 
او د همکارۍ له شورا سره کړې ده په هغې کې یې له ټاکنو نه 

خپل مالتړ ښودلی او د همکاریو ژمنه یې کړې وه.
ده وویل، دا چې حکومت غواړي په زړو کارتونو ټاکنې تر سره 
او  درغلۍ  بیا  ځل  یو  غواړي  چې  کوي،  ښودنه  دې  د  دا  شي 

تقلب وکړي.
ښاغلی رحیمي وایي، دمګړۍ د ټاکنو لپاره یو کال پاتې دی 
چې د رایه ورکونې د کارتونو د وېش لپاره کافي وخت دی، خو 
ټاکنو کې د درغلیو  په  برېښنایي کارتونه کوالی شي  دا چې 
مخه ونیسي حکومت ته دې لېوال نه دی او سیاسي اراده ورته 

نه لري.
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بررسی قرارداد شرکت افغان تلیکام 
با یک شرکت  چینایی

مظاهره کننده گان کابل به دولت پاکستان:

با تروریسم مبارزه کن!

»در پایتخت فراموشی« روانة بازار 
شد

یک صد هزار کارگر خارجي در افغانستان

خود  سخنرانی  در  کرزی  رییس جمهوری 
امریکا  معروف  دانشگاه های  از  از  یکی  در 
گفته است که سال های پس از سال ۲۰۱4 از 
سال های گذشته برای افغانستان بهتر خواهد 
افغانستان  پایان دوره رنج و گرفتاری  بود و 
شده  جدیدی  دوره  وارد  کشور  و  رسیده 

است. 
حامد  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
کرزی، رییس جمهوری افغانستان در سخنرانی 
خود در دانشگاه جورج تاون امریکا در شهر 
حمایت  به  تا  خواست  امریکا  از  واشنگتن 
خود از افغانستان ادامه دهد و تاکید کرد که 
در آینده این افغان ها خواهند بود که با شبه 

نظامیان خواهند جنگید.
که  بگویم  شما  به  می توانم  من  افزود:  وی 
افغانستان  تاریخ  پر مشقت  دوره  جدیدترین 

اکنون در پشت سر قرار دارد.
دانشگاه  این  در  حاضران  به  خطاب  کرزی 
امریکایی تاکید کرد: یک دوره جدید شروع 
این شروع شده  از  پیش  واقع  در  می شود و 
است و این دوره جدید با آمدن سال ۲۰۱4 
تحکیم می شود؛ سالی که در آن دیگر فرزندان 
شما مس,ول محافظت از افغانستان نخواهند 
بود و فرزندان افغانستان این وظیفه خطیر را 

به عهده گرفته و به جلو خواهند رفت.
امروز  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
خوشحالم به شما گزارش دهم که ما، یعنی 
زمینه چارچوبی  امریکا در  افغان ها و دولت 
برای توسعه روابط مان توافق کردیم که طی 

افغانستان  در  را  خود  نیروهای  امریکا  آن 
برخی  از سال ۲۰۱۲ در  داده و پس  کاهش 
داشت  خواهد  محدود  حضوری  تاسیسات 
و  تجهیز  آموزش،  به  امریکا  همینطور  و 
افغانستان  و  داده  ادامه  افغانستان  به  کمک 
تمامی  و  مرزها  از  امنیت، محافظت  مسوول 

مسئولیت های مرتبط با آن خواهد بود.
کرزی تاکید کرد: دلیل تداوم حضور امریکا 
القاعده است. یکی از دالیلی که امریکا پس از 
سال ۲۰۱4 در برخی تاسیسات در افغانستان 
به حضور محدود خود ادامه خواهد داد بدین 
دلیل است که ما با یکدیگر تصمیم گرفتیم به 
مبارزه علیه القاعده ادامه دهیم به همین دلیل 

خللی در آن به وجود نخواهد آمد.
رییس جمهور افغانستان با تشکر از امریکایی ها 
که مالیات های آنها صرف حمایت از افغانستان 
شده است، عنوان داشت: پیشرفت به دست 
آمده در افغانستان در یک دهه گذشته بدون 

کمک امریکا امکان پذیر نبود.
نظر  صرف  افغانستان  مردم  کرد:  تاکید  وی 
ایدیولوژیک در خصوص  لحاظ  به  اینکه  از 
این مسایل چه موضعی دارند می پذیرند که 
افغانستان نمی توانست پیشرفتی را که در ۱۰ 
سال گذشته حاصل کرده بدون کمکی که ما 
دریافت  امریکا  رهبری  به  هم پیمانانمان  از 
کردیم داشته باشد. به طور دقیق تر این کمک 
است.  بوده  امریکایی  مالیات دهندگان  پول 
این پول به طور گسترده در ارتقای افغانستان 

مشارکت داشت.

طرح های  همچنین  افغانستان  رییس جمهور 
به  قطر  در  طالبان  برای  دفتری  بازگشایی 

منظور پیشبرد مذاکرات صلح را تایید کرد.
وی عنوان داشت: ما توافق کردیم که دفتری 
برای طالبان در شهر دوحه قطر گشوده شود 
عالی  نمایندگان شورای  با  طالبان  آن  در  که 
نشست  و  مذاکره  بتواند  افغانستان  صلح 
نیاز  ما  مساله  این  در  باشد.  داشته  مستقیم 
از جمله  مختلف  کشورهای  کمک  یافتن  به 

پاکستان خواهیم داشت. 
و  افغانستان  اساسی  قانون  پیشتر  طالبان 
دولت فعلی آن را رد کرده و این دو مساله 
مذاکرات محسوب  اصلی  از مشکالت  یکی 

می شوند.
اظهار  اوباما  باراک  مساله  این  خصوص  در 
از  دسته  آن  با  امریکا  نمایندگان  که  داشت 
اساسی  قانون  علیه  که  طالبان  نظامیان  شبه 
محکوم  را  خشونت  یا  و  هستند  افغانستان 

نمی کنند وارد مذاکره نخواهد شد.
حامد کرزی درباره مصونیت قضایی سربازان 
امریکایی در افغانستان پس از ۲۰۱4 گفت که 
تا پایان سال در این باره تصمیم گیری خواهد 

شد.
مساله  افزود:  افغانستان  رییس  جمهور 
و  است  بررسی  تحت  سربازان  مصونیت 
هشت یا ۹ ماه برای توافق کامل دراین رابطه 
دولت  به  تنها  امر  این  البته  است.  نیاز  زمان 
افغانستان مربوط نیست بلکه مردم افغانستان 
باید در باره آن تصمیم بگیرند. منظورم لویه 
جرگه است؛ نشست ملی بزرگان باید درباره 

مصونیت سربازان امریکایی تصمیم بگیرد.
مساله  این  که  بود  کرده  اعالم  پیشتر  کرزی 
اما  کرد  خواهد  مطرح  کشورش  مردم  با  را 
اکنون اظهار داشته است که مصونیت قضایی 
تبدیل  واقعیت  به  احتماال  امریکایی  سربازان 

خواهد شد.
که  را  مساله  این  افغانستان  رییس جمهور 
از  پس  امریکایی  سرباز  هیچ  است  ممکن 
خروج نظامیان خارجی از افغانستان در سال 

۲۰۱4 در این کشور باقی نماند، رد کرد.
به  نوعی  به  افغان ها  که  کرد  تصریح  وی 
حضور سربازان امریکایی برای ثبات و امنیت 
نیاز  خارجی  نظامیان  خروج  از  پس  بیشتر 
باید  افغان ها  معتقدم  دلیل  همین  به  دارند. 
مصونیت قضایی را به سربازان امریکایی باقی 

مانده در این کشور اعطا کنند.

در  بیکاری  افزون  روز  افزایش  با  همزمان 
افغانستان، مقام هاي حکومتي می گویند که در 
حال حاضر بیش از یک صد هزار خارجی در 

کشور مصروِف کار اند.
مسووالن اتاق تجارت و صنایع افغانستان، با 
ابراز نگرانی از این وضعیت، از حکومت می 
 خواهند تا به معضل بیکاری در کشور توجه 

نماید.
محمد قربان حقجو رییس اجرایی این اتاق، 
با  مشترک  خبری  نشست  در  دوشنبه  روز 
معین وزارت کار و امور اجتماعی از بیکاری 
کار  شدن  مساعد  و  افغانستاني  شهروندان 

برای خارجی ها، انتقاد کرد.
اتباع  درصد  سه  و  سی  از  بیش  گفـت:«  او 
فعال جامعه ما بیکار استند، از ۹ میلیون نفری 
کار  آنان  ملیون  شش  دارند  کار  توانایی  که 

دارند و متباقی ۳ ملیون شان بیکار هستند«.
صنایع  و  تجارت  اتاق  مسووالن  گفته  به 
مربوط  کارگران  این  بیشتر  افغانستان، 

کشورهای منطقه به ویژه پاکستان اند.
در همین حال، مقام های وزارت کار و امور 
برای  را  برنامه هایی  که  می گویند  اجتماعی 

حل این مشکل روی دست دارند.
معین این وزارت می گوید که از مجموع، بیش 
از یک صدهزار خارجی که در افغانستان به 

اکنون  تا  اند،  آماده  کار 
ثبت  کارگر  هزار   ۱7
امور  و  کار  وزارت 

اجتماعی شده اند.
همراه  الدین  حسام 
می گوید با توزیع کارت 
از  خارجی  اتباع  برای 
کارهای  جلو  سو  یک 
غیرقانونی گرفته می شود 
و از طرف دیگر ساالنه 
بودجۀ  به  عواید خوب 

حکومت می ریزد:
توزیع   پروژه  هدف   «
اتباع  برای  کار  جواز 
شکل  به  خارجی 
تامین  الکترونیکی 

شفافیت و سرعت در اجراآت است.
است،  افغانی  ملیون  پانزده  پروژه  این  هزینه 
قیمت فی جواز برای یک سال 7۵۰۰ افغانی، 
عوایدی که ساالنه از این مدرک بدست می 
آید یک صد و سی وسه ملیون افغانی عواید 

دولتی است.
راجستر  حال  تا  که  را  خارجی  اتباع  تعداد 

نموده ایم، ۱766۹ نفر است.«
پایین  اجتماعی،  امور  کار و  به گفته وزارت 

افغانستاني،   کارگران  کاری  ظرفیِت  بودن 
یگانه دلیلی است که سبب شده تا شرکت ها 
کار  به  را  خارجی  کارگران  کشور،  این  در 

بگمارند.
نیست  تازه یي  مشکل  افغانستان،  در  بیکاری 
بلکه از سال ها به این طرف ادامه دارد و به 
با  افغان  از جوانان  زیاد  دلیل شماری  همین 
غیرقانونی  های  راه  از  مشکل  نوع  هر  قبول 

خود را به خارج می رسانند.

کرزی در دانشگاه جورج تاون:

دورة رنج و گرفتاری افغانستان به 
پایان رسید

دادستانی کل کشور طی استعالمی از 
شرکت مخابراتی افغان تلکام خواستار 
توضیحات در بارۀ یک قرارداد با یک 

شرکت چینایی شده است.
بر بنیاد این سند، شرکت افغان تلیکام 
با  قرارداد بیست هزار سیت مبایل را 
و  کرده  منعقد  چینایی  شرکت  یک 
سایر  داوطلبی  بدون  قرارداد  این 
شرکت های مخابراتی صورت گرفته 

است. 
ماندگار  دفتر  به  که  اسنادی  بربنیاد 
دادستانی  ادارۀ  است،  شده  فرستاده 

تا  است  خواسته  تلیکام  افغان  شرکت  از  کل 
چگونه گی این قرارداد را توضیح دهد. 

هر سیت مورد قرار داد ۲۵,۲7۲ دالر قیمت گذاری 
شده است.

دیگر  مخابراتی  شرکت های  که  می رسد  نظر  به 
به  تلکام  افغان  مخابراتی  شرکت  اقدام  این  از 

دادستانی کل شکایت کرده اند.
از  دادستانی  پاسخ  در  تلکام  افغان  اداره  اما 
شرکت هایی نام برده است که در داوطلبی شرکت 
شونده  قرارداد  شرکت  میانه  این  در  که  کرده اند 
هم  داوطلب  شرکت های  شامل   )zte( چینایی 

می باشد.

حاشیه نویسی های  فراموشی"  پایتخت  "در 
محمدحسین جعفریان در سفر مشترکش با بهروز 
افخمی به کابل و پنجشیر است که فرهنگ جامعه 
اسالمی افغانستان را در آن مورد بررسی قرار داده 
رسانده  چاپ  به  را  آن  مهر  سوره  انتشارات  و 

است.
"من  است:  آورده  کتاب  این  تعریف  در  نگارنده 
بارها به افغانستان رفته ام. این کتاب یادداشت های 
افخمی  بهروز  با  بار  این   از آن سفرهاست.  یکی 
شهادت  سالگرد  اولین  در  شرکت  برای  و 
کرزی  حامد  که  بود  ماه  چند  مسعود.  احمدشاه 

بود؛  شده  سرنگون  طالبان  و  رسیده  قدرت  به 
روزها، شخصیت های  آن  کابل  به جهت وصف 
شرکت کننده در محفلی که مهمان آن بودم و سفر 

به پنجشیر. این یادداشت ها ویژه اند."
سفرهای  من  که  گفته  جعفریان  حسین  محمد 
زیادی به افغانستان داشته ام و سال ها در این کشور 
ساکن بوده ام. چندی نیز به عنوان رایزن فرهنگی 
از  پراکنده یی  یادداشت های  آنجا بوده ام.  کشورم، 
والیت  در  »چکر  عنوان  با  متعدد  سفرهای  این 

جنرال ها« فراهم شده است.
یادداشت ها  این  در  که  کابلی  و  افغانستان  اگر 
ترسیم شده ـ افغانستان و کابل شهریور ۱۳٨۱ ـ 
را با امروز مقایسه کنیم، به عظمت آنچه در این 
انتقال حس  برای  می بریم.  پی  داده  سرزمین رخ 
و حالی که در آن سفر داشته ام دست به ترکیب 
نوشته ها و ویرایش وقایع محتوایی نزدم. هر چه 
هست همان است که هر شب در پی وقایع روزانه 

یادداشت می کرده ام.
و  است  شده  تنظیم  فصل  شش  در  اثر  این 
بر  در  نیز  را  سفر  این  از  متعددی  بخش های 
به  تهران  از  با حرکت  سفر  این  شروع  می گیرد. 
و  کابل  از  بازگشت  به  نهایت  در  و  است  کابل 

حکایت آخرین روزها ختم می شود.

بیش از صدها تن از مردم کابل، 
نهادهای  اعضای  و  دانشجویان 
اعتراض  در  گذشته  روز  مدنی 
در  هزاره  مردم  شدن  کشته  به 

پاکستان راهپیمایی کردند.
خشک  پل  از  راهپیمایی  این 
شده  شروع  برچی  دشت  در 
ادامه  مزاری  شهید  چوک  تا  و 

داشت.
پایان  در  کننده گان  اشتراک 
به  را  قطعنامه یی  راهپیمایی 
آن  در  که  گرفتند  خوانش 
کرده  بیان  را  شان  خواسته های 

بودند.
مؤسسه  رییس  سپهر  زهرا  که  قطعنامه  این  در 
به  افغان  کودکان  و  زنان  از  حمایت  و  انکشاف 
از  گرفت،  خوانش  به  راهپیمایان  از  نماینده گی 
سازمان ملل متحد خواسته شد تا در قبال کشتار 
هزاره ها در پاکستان سکوت نکرده و عکس العمل 

جدی نشان دهد.
خواستار  پاکستان  دولت  از  همچنان  قطعنامه  در 
و  شدند،  تروریزم  با  شفاف  و  جدی  مبارزه 
گروه های  از  یکی  جنگوی  لشکر  تا  خواستند 
لیست  در  کشتارها  این  مسوول  و  افکن  هراس 

سیاه سازمان ملل متحد قرار بگیرد.
راهپیمایان گفتند که چنانچه به خواست های آنان 
نشود، عکس  داده  پاسخ  کویته  متحصن  مردم  و 

العمل های جدی و تحصن و اعتصاب غذایی نا 
محدود را راه اندازی خواهند کرد.

بین المللی  از جرایم  یا ژنوساید یکی  نسل کشی 
است که در دادگاه بین المللی قابلیت مجازات را 
بر  افراد  کشتن  جرم  این  ارکان  از  یکی  و  دارد 
اساس وابستگی قومی و مذهبی و نژادی است. از 
چهار سال بدین سو در پاکستان در چندین حادثه 
گروهی  صورت  به  هزاره  مردم  از  زیادی  تعداد 

قتل عام شده اند.
از  که  بوده  آن  نوع  جدی ترین  اخیر  حادثۀ  ولی 
سه روز به اینسو تعداد زیادی از مردم وخانواده 
های قربانیان در کویته دست اعتراض به آن دست 
اعتراضات مردمی در سایر  اند و  به تحصن زده 

کشورها را نیز به دنبال داشته است.
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په داسې حال کې چې تېره ورځ ولسمشر حامد کرز وویل، چې 
او د کارتونو وېش  لپاره د رایه ورکونې نوې نوملیکنه  د ټاکنو 
لري، د سیاسي  نه  بودیجه ورته  ځکه نشي کوالی چې کافي 
ګوندونو او ټاکنو د چارو څېړونکي وایي، چې په زړو کارتونو د 

ټاکنو تر سره کول به ستونزې ال ډېرې کړي.
د حکومت سیاسي مخالفې ډلې وایي، چې تر اوسه په حکومت 

کې د رڼو ټاکنو د ترسراوي لپاره سیاسي اراده شتون نه لري.
د ازادو ټاکنو د بنسټ مشر جانداد سپین غر ماندګار ورځپاڼې 
یو  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  چې  وویل،  کې  مرکه  په  ته 
قانوني او مسلکي نهاد دی او دوی ته الزمه ده، چې په دې اړه 
باید اوس وضاحت ورکړي، چې حکومت د ټاکنو د نوملیکنې 
د پروسې په اړه همکاري نه کوي، یا ستونزې شته د تطبیق او 

یا هم تخنیکي ستونزې.
هغه وایي، د نوملیکنې د کېدو او نه کېدو په اړه تر ډېره باید 
چې  کړي،  څرګند  نظر  خپل  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د 
نه  که  او  لري  شتون  ستونزې  کومې  کېږي،  نه  ولې  نوملیکنه 
چې  شي  ورکوالی  ډاډ  څومره  او  لري  څه  بدیل  ورته  کېږي، 
کارتونه خو یوه ستونزه ده او که دا پروسه نه کېږي څنګه به 

دوی دا ستونزه ختموي.

نوموړي زیاته کړه، د کارتونو ستونزه دمګړۍ شتون لري او په 
کار ده چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون، افغان دولت او نړیواله 
ټولنه دې ستونزې ته یوه د حل الره پیدا کړي، هغه که د نویو 

ټاکنو په اړه وي او که نورې الرې چارې وي.
ښاغلی سپین غر وایي، ښه دا ده چې د ټاکنو د شفافیت لپاره 
دې  هغه  کېږي  اړه  دې  په  چې  هڅې  کومې  او  وشي  هڅې 

جدي ونیول شي.
د فیفا اجرایوي مشر وویل، تېر کارتونه یوه عمده ستونزه ده، یو 
دا چې له تعداد نه ډېر توزیع شوي، د خلکو په غیاب کې توزیع 

شوي او بله دا چې جعلي کارتونه هم شتون لري.
هغه وایي، اوس مهمه دا ده چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره 
څه کېږي او که نه کېږي نو طبیعي ده چې د هغو کسانو لپاره 
چې غواړي په ټاکنو کې درغلي وکړي هغه که په دولت کې 
خپلواکه  یاهم  او  وي  کې  ټولنو  وي،  کې  اپوزیسیون  په  وي، 
درغلي  به  کې  ټاکنو  په  چې  دی  فرصت  ښه  یو  وي،  وګړي 

وکړي او له یو ځل نه به ډېره رایه ورکړي.
ښاغلی جاندان سپین غر وایي، که چېرې دا ستونزه حل نشي 
پر خپل  وجه  په  کارتونو  د  به  ستونزه  درغلیو  او  کارتونو  د  نو  

ځای پاتې وي.

الرې  حل  د  ته  ستونزې  دې  چې  دی  من  هیله  زیاتوي،  هغه 
ولټول شي او دا ستونزې کمې شي او که حل نشي طبیعي ده 
هماغه ډول به چې په تېرو ټاکنو کې د کارتونو ستونزه وه په 

راتلونکیو ټاکنو کې هم پر خپل ځای پاتې وي.
 ۱۸ د  ښایي  کسان  ډېر  کلونو  پنځو  تېرو  به  خبره،  په  ده  د 
رایه  د  ته  هغوی  چې  ده  کار  په  او  وي  کړی  پوره  عمر  کلنۍ 
ورکونې حق ورکړل شي او له خپل دې حق نه محروم نشي، یا 
همدارنګه هغه کسان چې د رایه ورکونې محلونه یې بدل کړي 
له یو والیت نه بل والیت ته ورغلي هغوی ته هم باید یو تدبیر 

وسنجول شي ځکه د والیتي شورا ټاکنې هم کېږي.
اړوند  پورې  کمېسیون  په  ستونزې  ټولې  دا  اوس  وایي،  هغه 
نشته، د  بودیجه  باید وضاحت ورکړي، رښتیا هم  کېږي چې 
تطبیق ستونزې دي او که دا ستونزې وي نو بله کومه الره شته 
چې دې ستونزې ته د حل الره ولټوي، څو خلک، مدني ټولنې 

او سیاسي ګوندونه ډاډه شي.
عرفاني  قربانعلي  غړی  جرګې  ولسي  او  اېتالف  ملي  د  خو 
ماندګار ورځپاڼې ته وویل، چې نه یوازې امریکا بلکې که افغان 
د  کارتونو  برېښنایي  د  چې  شي  کوالی  وغواړي  هم  حکومت 
ورکړې امکانات برابر کړي....              ادامه صفحه 6

په زړو کارتونو د ټاکنو تر سره کېدل

د درغلیو لپاره ښه فرصت برابروي
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مسن ترین زن جهان در 
ننگرهار درگذشت

مسن ترین زن افغانستان و جهان با برجا گذاشتن 46۵ 
نواسه و کواسه، در سن ۱۳6 ساله گی دارفانی را وداع 

کرد.
خانم حسنو مسن ترین زن افغانستان و دنیا در سن ۱۳6 

سالگی در ۲۳ جدی در والیت ننگرهار در گذشت.
این زن صاحب هفت فرزند دختر بوده که ۲ دختر وی 

در سنین 6٨ و 7۰ سالگی در گذشته اند.
حاجی گل ولی فرماندۀ پولیس ننگرهار که از کواسه های 
این زن است، در این رابطه گفت: مادر مادر بزرگم 46۵ 

نوه و کواسه دارد.
رسانه ها در سال ۱۳٨۹ نیز از در گذشت مسن ترین زن 

افغانستان و جهان خبر دادند.
این زن که لیال پنجشیری نام داشت، هنگام مرگ ۱4۰ 

ساله بود.
جهان  زنان  مسن ترین  زن  ۲دو  این  که  آن  وجود  با 
ثبت  گینس  رکوردهای  کتاب  در  آنان  اسم  اما  بودند، 

نشده است.

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:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk
0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

0785755330

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 

۱۳۹۳ / ۲۰۱4 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  

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330


