
یک مقام ارشد امریکایی روز شنبه اعالم کرد بر اساس 
گذشته  سال  نشست  در  پیمان  هم  کشورهای  توافق 
ناتو در شیکاگو ، مطمین است پس از سال دو هزار و 
چهارده نظامیان امریکایی به میزان کافی در افغانستان 

باقی خواهند ماند.
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  دمپسی  مارتین  جنرال 

امریکا اعالم کرد نمی داند باراک اوباما رییس جمهور 
دقیق  شمار  خود  ساالنه  آیندۀ  سخنرانی  در  امریکا 
دو  سال  از  پس  است  قرار  که  را  امریکایی  نظامیان 
هزار و چهارده در افغانستان باقی بمانند، اعالم خواهد 

کرد یا نه.
اما او گفت ازآنجایی که دو ماه از سال گذشته است 
اطالعیه یی درباره نیروها در سال دو هزار و سیزده باید 

به سرعت منتشر شود.
درباره  تصمیم گیری  کرد ه اند  اعالم  امریکایی  مقامات 
سال  از  پس  افغانستان  در  امریکایی  نظامیان  تعداد 
درباره  اطالعیه یی  انتشار  از  قبل  چهارده،  و  هزار  دو 
سرعت خروج نیروها از افغانستان در سال دو هزار و 

سیزده اتخاذ خواهد شد.
امور  اداره  امسال  بهار  افغان  نیروهای  می رود  انتظار 
امنیتی این کشور را بر عهده گیرند....    ادامه صفحه 6
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سختي ها و ناراحتي ها بهترين وسيلۀ آزمايش زنده گي زناشويي 
است؛ زيرا رنج و محنت، اخالق حقيقي زن و مرد را آشكار مي سازد.
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سازمان  بشر  حقوق  گروه  نگرانی  رد  با  ناتو  نیروهای 
در  کودکان  از  تن  هزاران  کشته شدن  ملل درخصوص 
افغانستان طی چهار سال گذشته در حمالت نیروهای 
خارجی در این کشور، مدعی شدند این گزارش ها قطعًا 

بی پایه و اساس هستند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، پس از آن که کمیته 

حقوق بشر سازمان ملل مستقر در...   ادامه صفحه 6

این مساله که  با وجود گزارش های سازمان ملل درخصوص 
افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، اما اقامت 
رییس جمهوری این کشور و 40 تن از همراهانش در جریان 

سفر به انگلیس شبی هفت هزار پوند تخمین زده شده است.
رییس جمهوری  کرزی،  حامد  میل،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
افغانستان به همراه 40 تن از همراهانش در سفر دو روزه به 
انگلیس با آصف علی زرداری، همتای پاکستانی اش و دیوید 
مسایل  خصوص  در  و  دیدار  انگلیس  نخست وزیر  کامرون، 

منطقه یی گفت وگو کرد.
وی در طول اقامت خود در یکی از گران قیمت ترین هتل های 
غرب لندن ساکن شد که هزینه اتاق مهمان آن شبی هفت هزار 

پوند است.
وزارت امور خارجه انگلیس موافقت...          ادامه صفحه 6

د کندهار د واليتي شورا يوشمېر غړي وايي، چې د دې 
له  کرزي  شاولي  ورور  د  کرزي  ولسمشر  د  ريیس،  شورا 
کرزي  شاولي  چې  وايي،  هغوی  دی.  شوی  ټاکل  لوري 

ټولو وکیالنو ته ويلي چې حاجي سیدجان ته رايه ورکړي 
او له نوماندۍ ډډه وکړي.

محمد  حاجي  ريیس  پخوانی  شورا  واليتي  د  کندهار  د 
تېر  دی  چې  وويل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار  احسان  احسان 
کال د کندهار د واليتي شورا ريیس دی او سږ کال چې 
نو د  ټاکنې کېدې  نوې  لپاره  اداري پالوي  د  د دې شورا 

ولسمشر کرزي ورور شاولي کرزي يې مخه نیولې ده.
شورا  واليتي  د  دی  چې  کله  هم  کال  تېر  وويل،  هغه 
رياست ته نوماند و نو د ولسمشر کرزي د ورور له لوري د 
ده مخالف کس ته له باندې نه کمپاين کېده او وکیالنو ته 

ويل کېدل چې بايد هغه ته رايه ورکړي.
امله  له  السوهنو  همدغو  د  هم  تېرکال  چې  وايي،  دی 
شوې  رامنځته  ناندرۍ  او  ستونزې  کې  شورا  واليتي  په 
او  شوې  راجوړې  ستونزې  مهال  پر  ټاکنو  د  هم  اوس  او 

پرېکړه دا شوه چې ټاکنې وځنډېږي.
د هغه په خبره، خو تېره ورځ د شاولي کرزي پلويان چې 
پنځه تنه وکیالن دي او دوه ښځینه وکیالنې يې د فشار 
له امله ور غوښتې وې په اوو تنو ټاکنې کړي او د هغه د 
د  او  نومېږي  سیدجان  حاجي  چې  يې  سړی  وړ  خوښې 
د  شورا  واليتي  د  کندهار  د  دی،  قومي  کرزي  ولسمشر 

ريیس په توګه يې نومولی دی.
وينا، د کندهار د و اليتي شورا ټول  په  د ښاغلي احسان 
استازي ديارلس تنه دي چې نهه تنه يې د ده پلويان دي 

او په هغه پسې نه ودرېږي.
برابر،  دی  نه  وس  ځکه  ورسره  دوی  د  چې  زياتوي،  دی 
او د ولسمشر د ورور شاولي  چې له هغه سره د حکومت 

کرزي زور دی.
د کندهار د واليتي شورا دغه غړی...        ادامه صفحه 6
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در زمان حكومت طالبان 
زماني كه يك شخص به 

عنوان وزير مقرر مي شد، تمام 
دوستان خود را در پست هاي 
مختلف مي گماريد و متأسفانه 
امروز در حكومت حامد كرزي 
اين مسأله به گونۀ مدرن تر 
رايج شده است و يك تعداد 
نكتايي دارها زماني كه از يك 

وزارت به وزارت ديگر مي روند، 
دوستان شان را نيز با خود 

مي برند. 



بریتانیا  و  پاکستان  افغانستان،  سه جانبۀ  نشست 
در شهر لندن به میزبانِی دیوید کامرون نخست 
صورت  گذشته  هفتۀ  در  که  کشور  این  وزیر 
رسیدن  برای  تازه  تالش های  از  نشان  گرفت، 
از  پیش  شورشی  گروه های  با  تفاهم  نوعی  به 
را  عزمش  کرزی  آقای  گویا  دارد.   2014 سال 
به  کاری اش  پایان سفر  از  پیش  که  کرده  جرم 
جدیدی  میراث  کشور،  رییس جمهوری  عنوان 
واقعًا  که  میراثی  دهد؛  تحویل  به جانشینش  را 
افغانستان چه  برای  آن  تبعاِت  نیست  مشخص 

خواهد بود.
ارگ  تالش های  اخیر  ماه های  در 
صلح  مذاکرات  راستای  در  ریاست جمهوری 
از  بسیاری  است.  کرده  پیدا  افزایش  به شدت 
می خواهد  کرزی  آقای  که  دارند  باور  آگاهان 
مصادرۀ  بهای  به  حتا  شده،  که  قیمتی  هر  به 
را  اسالمی  طالبان و حزب  منافع کالن کشور، 
با پاکستان، دست  متقاعد کند که در همکاری 
از نظامی گری بردارند و به روند صلح بپیوندند. 
از  بیشتر  انجام شده،  تا به حال  البته آن چه که 
آن که به سود افغانستان باشد، منافع پاکستان را 

در منطقه تأمین کرده است. 
در  را  می خواهد جایگاه گذشتۀ خود  پاکستان 
مناسبات منطقه یی و بین المللی که در سال های 
کند.  احیا  دوباره  دیده،  صدمه  به شدت  اخیر 
فشارهایی که طی سال های اخیر بر این کشور از 
سوی جامعۀ جهانی وارد شده، سیاست مداران 
تاکتیکی  تغییرات  برخی  به  وادار  را  پاکستانی 
منطقه  مسایل  قبال  در  سیاست های شان  در 
کرده است. بخش مهمی از این فشارها به دلیل 
کشور  این  بر  افغانستان  در  موجود  ناامنی های 
وارد شده است. به همین دلیل، سیاست مداران 
پاکستان دریافته اند که از طریق فشار و زور به 
تنهایی نمی توانند به اهداف کالِن خود در منطقه 
دست بیابند. این موضوع سبب شده که برخی 
حرکت های نرم در ماه های اخیر در سیاست های 
این کشور به نظر برسد؛ حرکت هایی که بدون 
شک در پیوند با استراتژی های کالِن این کشور 
تعریف شده اند و هیچ تغییر مثبتی را در برخورد 

با مسایل منطقه در پی نخواهند داشت.
نیز  ریاست جمهوری  ارگ  دیگر،  جانب  از   
و  دوام دار  صلح  برقراری  به  چندانی  تمایل 

تالش های  کل  ندارد.  افغانستان  در  آبرومندانه 
ارگ، حول محور گفت وگو با برخی گروه های 
شورشی و رهایی زندانیاِن طالبان از زندان های 
پاکستان خالصه می شود. ضرب االجلی هم که 
برای ایجاد تفاهم ظرف شش ماه آینده در مورد 
صلح در نشست سه جانبه در لندن بر آن تأکید 
رسد،  نظر  به  واقع نگرانه  آن که  از  بیشتر  شده، 

یک تفاهم اوتوپیایی جلوه می کند. 
تأمین  برای  زمانی  هرگونه ضرب االجل  تعیین 
وضعیت  از  روشن  تصور  عدم  نشانگر  صلح، 
می تواند  آن  اطراِف  و  افغانستان  در  موجود 
تلقی شود. شباهت های عجیبی میان این تفاهم 
ایجاد  برای  نجیب اهلل  داکتر  زمان  تفاهم  با 
که  می خورد  چشم  به  افغانستان  در  مصالحه 
آخرین  گورباچف  میخاییل  تالش های  اثر  بر 
رییس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سابق و 
به  امریکا  وقت  رییس جمهوری  ریگان  رونالد 
شد.  نام بردار  ژینو  توافق  نام  به  و  آمد  دست 
پاکستان  بلندپایۀ  نماینده گان  هم  زمان  آن  در 
و  صلح  تأمین  مکانیزم  یک  روی  افغانستان  و 

گفت وگو با مخالفان دولت توافق کرده بودند. 
پاکستان  سوی  از  تنها  نه  ژنیو  توافق نامۀ  ولی 
امور  در  مداخله  تازۀ  زمینه های  بل  نشد،  اجرا 
افغانستان را هم فراهم آورد. هرچند در آن زمان 
توافق نامه  این  به  جهادی  تنظیم های  از  برخی 
روی خوش نشان ندادند و گویا می دانستند که 
افغانستان  به  صلح  توافق نامه یی  چنین  اثر  در 
کشورهای  از  برخی  سران  ولی  برنمی گردد، 
ذی دخل در مسایل افغانستان امیدوار بودند که 
مشکالت افغانستان به نحوی حل شود که جلِو 

درگیری های بیشتر در این کشور را بگیرد.

حاال بحث در مورد مسایل آن زمان زیاد موجه 
نمی نماید، ولی یک مسأله را نباید از یاد برد که 
در همان زمان هم پاکستان تالش الزم را برای 

تأمین صلح در افغانستان انجام نداد. 
در دورۀ حاکمیت مجاهدین نیز وضع به همین 
منوال ادامه پیدا کرد و حکومِت تازه تأسیس یافتۀ 
مجاهدین عماًل از سوی پاکستان چنان تضعیف 

شد که زمینه ساز ظهور طالبان گردید. 
ظرف  که  دارد  وجود  ضمانتی  چه  اما  حاال 
شش ماه آینده چنین تفاهمی برای تأمین صلح 
تأمین  دهه  سه  ظرف  که  صلحی  شود؟  ایجاد 
محقق  می تواند  شش ماه  ظرف  چه گونه  نشده، 

گردد؟
اما این سکه روی دیگری هم دارد. روی دیگِر 
سیاسی  زدوبندهای  برخی  می تواند  سکه  این 
افغانستان  مسایل  سر  بر  پاکستان  و  ارگ  میان 
در  را  مسأله  این  حداقل  کرزی  آقای  باشد. 
پرنسیپ قبول کرده که پس از سال 2014 دیگر 
اما او در  افغانستان نخواهد بود.  رییس جمهور 
تمام  که  می شود  قدرت  ترک  به  مجبور  حالی 
در  می بیند.  ویران شده  را  پشت سرش  پل های 
ناگوار  اتفاق  سه  کرزی  آقای  زمام دارِی  زمان 
را  او  دامِن  بدون شک  که  داده  رخ  کشور  در 
در  ناامنی ها  افزایش  نخست  گرفت.  خواهد 
کشور که به گونۀ سرسام آوری از مناطق مرزی 
جنوب به سایر مناطق افغانستان گسترش یافت. 
آقای کرزی می خواهد ضعف های خود و ادارۀ 
درگیری ها  مهار  خصوص  در  را  امرش  تحت 
این  به  و  بیاندازد  خارجی  نیروهای  دوش  به 
خصوص  این  در  او  که  دهد  نشان  صورت 
تقصیری نداشته است. گفت وگوی آقای کرزی 
موضع  این  دقیقًا  لندن  در  گاردین  روزنامۀ  با 
را برمال کرد. آقای کرزی به شکل محتاطانه یی 
والیت  که  داشت  اظهار  گفت وگو  این  در 
هلمند پیش از ورود نیروهای بریتانیایی، امن تر 
به  می توان  را  نتیجه گیرِی وی  این  است.  بوده 
مناطق دیگر کشور هم تسری داد. آقای کرزی 
امنیت  تأمین  امر  در  او  که  بگوید  می خواهد 
افغانستان  در  که  آن چه  بل  نداشته،  مشکلی 
ناامنی ها را دامن زده، حضور سربازان خارجی 
عنوان  به  را  آن ها  توانسته  سرانجام  که  بوده 

معضل اصلی جنگ، از افغانستان بیرون کند. 
مسالۀ دوم افزایش فساد اداری در کشور است 
شکل  به  کرزی  آقای  حاکمیت  زمان  در  که 
موضوع  این  کرد.  پیدا  گسترش  افتضاح آمیزی 
جهان خدشه دار  در سطح  را  افغانستان  حثیت 
کرد و آن را در صدر فهرست کشورهای فاسد 
جهان قرار داد. آقای کرزی در ادامۀ پاک سازی 
موجود  فساد  اعظم  بخش  سیاسی اش،  پروندۀ 

در کشور را به نهادهای بین المللی ربط داد و به 
این ترتیب، خیالش را از بابت این ناکامی هم به 

زعِم خود آسوده کرده است. 
در  که  است  پاکستان  با  رابطه  مساله  سومین 
مناسبات  به  هرگز  کرزی  آقای  زمان حکومت 
سازنده میان دو کشور تبدیل نشد. آقای کرزی 
به  می خواهد  پاکستان  نقش  خواندِن  مهم  با 
و  شود  تبدیل  کشور  این  برای  محبوب  چهرۀ 
مشکالت میان دو کشور را برای زمام دار بعدِی 

کشور به میراث بگذارد. 
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بعد از نشست لندن و این زمزمه که گویا صلح تا شش ماه دیگر 
در افغانستان حاکم می شود، مردم نگراِن این اند که چه روز و 

روزگاری را باید شاهد باشند.
این در حالی ست که نزدیک به یک سال به انتخابات ریاست 
پیش رو  انتخابات  در  که  است  این  بر  قرار  و  مانده  جمهروی 
و  داشت  نخواهیم  خود  با  را  جهانی  جامعۀ  ملموس  نظارت 
نیروهای  حضور  بدون  شود-  برگزار  اگر  انتخابات-  پروسۀ 

خارجی خواهد بود. 
اما دو موضوع بسیار مهم تر از آن نیز در این راستا قابل توجه 
است؛یکی این که تالش پاکستان و بریتانیا برای برگرداندن طالبان 
یک  قالب  در  مسلح، چه  نیروی  یک  هیات  در  نظام- چه  به 
اپوزیسیون سیاسی- است و دیگری، این که تیم حاکم سخت در 

تالش نگهداری قدرت، در دستان خودش است.
صرف نظر از این که ماهیت و شکل گیری این سه چالش عمده 
فراروی انتخابات چه گونه خواهد بود، وقت این رسیده است تا 
ظرفیت های بالقوۀ نیروهای واقعی به کار انداخته شده تا مسیر را 

از سوی انحرافی آن بکشانند.
نیروهایی که ما آن ها را بیشتر به عنوان نیروهای غیرمسلح، مردمی و 
منتقد سیاست های حکومت و جامعۀ جهانی می شناسیم، بیشتر 
شامل گروه ها، احزاب، اشخاص پرنفوذ، رهبران جریان جهاد و 
مقاومت می شوند که اکنون به دالیل گوناگونی از حاکمیت به 
حاشیه رانده شده اند و نقشی در تعیین تکلیف مردم شان ندارند. 
این نیروها با سه قوۀ فشار حکومت افغانستان، جامعۀ جهانی و 

مخالفان مسلح روبه رو اند.
مخالفت  سر  نیروها  این  با  آن جا  از  افغانستان  یکم، حکومت 
دارد که نفوذ آنان را در میان مردم به چشم سر مشاهده می کند. 
حکومت همواره این نیروها را به عنوان دشمن شماره یک خود 
می شمارد و گمان می برد، اگر بر فرض این نیروها به حاکمیت 
دست پیدا بکنند، بنابر حمایت گستردۀ مردمی، آقای کرزی و 

همراهانش برای همیشه کنار زده خواهند شد.
دوم، ایاالت متحده و هم پیمانانش نیز موضع روشنی با این نیروها 
دارند. این موضع گیری بیشتر فکری است. چون روش فکری 
نیروهای مقاومت به صورت واضح با ایاالت متحده تفاوت دارد 
و بنابراین، ایاالت متحده و هم پیمانانش به هیچ وجه نمی خواهند 
که با نیروهای جهاد و مقاومت همکاری استراتژیک داشته باشند.
به  نیازی  که  نیروهاست  این  به  مسلح  مخالفان  نگاه  سوم،  و 
توضیح ندارد. طالبان، هنوز شکست سنگین شان را به دست این 

نیروها فراموش نکرده اند.
جدای از این سه قوۀ فشار، چالش های دیگری نیز فراراه نیروهای 
منتقد حکومت قرار دارد که بیشتر ناشی از رفتار و تعامل های 
داخلی خودشان است. به این معنا نیروهای منتقد در برخوردهای 
سیاسی همواره مثل حکومت به تنهایی عمل کرده اند و کمتر 
سعی داشته اند که زیر برنامۀ مشخصی گردهم آمده و جمعی 

عمل کنند.
با  است، حکومت  میسر شده  تجمع  فرصت  که  گاهی  از  هر 
اوقات موفق هم  بسا  پرداخته اند و در  به سپوتاژ  هم پیمانانش 

بوده اند.
اپوزیسیون  که همان  منتقد  مردمی و  نیروهای  در حال حاضر، 
واقعی اند، دقیقاً در چنین وضعی به سر می برند، اما در این اواخر 
نشانه هایی از حرکات آنان دیده شده که بسیار امیدوارکننده به 
می تواند  نارسایی هایش  همه  با  رفتارهایی  می رسند.چنین  نظر 
قابل توجه باشد، اما به شرطی که به سرعت فراگیر و گسترده 
گردد. زیرا هرچه شرایط تنگ تر می شود مسوولیت نخبه گان 
این گپ، حاال سران جریان های  بیشتر می گردد. روی  جامعه 
سیاسی از هر قشر و گروهی که اند می توانند در کنارهم روی 
یک طرح کالن ملی برای حل مسایل اساسی، قوت فعالی را 
در کشور شکل دهند که بتواند تاثیر فوق العاده یی بر رویدادهای 

آینده کشور داشته باشد.
نوعی  دچار  کنونی  شرایط  در  سیاسی  احزاب  همه  گمان  بی 
از دست  را  ها  تیم حاکم همه فرصت  و  اند  سردرگمی شده 
رقیبان برده است و در چنین وضعی الزم است تا جریان های 
سیاسی و ایتالف های سیاسی جبهه واحدی را شکل داده روی 
برنامه یی توافق نَظر پیدا کنند تا از آن طریق کشور را از خطر 

افتادن به دامن بحران دیگر نجات دهند.
به نظر می رسد اگر چالش های عنوان شده به زودترین فرصت از 
میان برداشته نشود و این نیروها، حول یک برنامۀ منسجم گردهم 
نیایند تا یک حرکت و جریان مقتدر و مردمی را تشکیل ندهند، 
همه مردم باید دندانآرامش و صلح دایمی را از دهان بکشند و 
منتظر فاجعه یی بمانند که در آستانۀ وقوع است.زیرا نشست لندن 

زنگ خطری را به صدا دراورده و همه را گیچ کرده است. 

نشستلندنزنگخطررا
بهصدادرآوردهاست

آقای کرزی می خواهد ضعف های خود و ادارۀ تحت امرش را در خصوص 
مهار درگیری ها به دوش نیروهای خارجی بیاندازد و به این صورت نشان 
دهد که او در این خصوص تقصیری نداشته است. گفت وگوی آقای کرزی با 
روزنامۀ گاردین در لندن دقیقاً این موضع را برمال کرد. آقای کرزی به شکل 
محتاطانه یی در این گفت وگو اظهار داشت که والیت هلمند پیش از ورود 
نیروهای بریتانیایی، امن تر بوده است. این نتیجه گیرِی وی را می توان به 
مناطق دیگر کشور هم تسری داد

صلحدرطرحتازۀ
آقایکرزی        ششماه؛



در حالی که همچنان ساخت خانه چندین میلیون پوندی 
از  شدیدی  موج  دارد  ادامه  بوتو  بی نظیر  وارث  و  پسر 
اتهامات علیه وی مبنی بر اینکه این رهبر جوان از وضعیت 

جمعیت فقیر کشورش بی اطالع است، مطرح شده است.
برابر 56  متراژی  با  این زمین  به گزارش صدای روسیه، 
هزار و 700 متر مربع در نزدیکی والیت الهور قرار دارد. 
این خانه ویالیی هر چیزی را که یک رهبر پاکستان احتیاج 
داشته باشد، دارد. از این موارد می توان به محل نشست و 
برخاست هلی کوپتر، دیوارهای ضد انفجار و زمین وسیع 

که ظرفیت گنجایش 10 هزار تن را دارد، اشاره کرد.
مخالفان از هزینه این خانه ویالیی که برابر 32 میلیون پوند 
است، انتقاد کرده اند و می گویند، این اقدام نشانگر بدترین 
تندروی ها و افراطگری های این بزرگان سیاسی پاکستان 

است.
زرداری،  بوتو  بیالوال 
برای  24 ساله که هنوز 
انتخابات  در  شرکت 
بسیار  مه  ماه  پارلمانی 
روز  است،  جوان 
پدرش  همراه  به  شنبه 
زرداری،  علی  آصف 
رییس جمهوری پاکستان 

برای بازدید از این خانه ناتمام و برای مراسم سوگند به 
آنجا رفت.

این  گفت:  انصاف  تحریک  جنبش  رهبر  خان،  عمران 
اقدام نشان می دهد که آنها کامال به مردم پاکستان بی توجه 

اینکه  به  انتخابات  نزدیکی  وجود  با  حتی  آنها  هستند. 
دیگران در این مورد چه فکری می کنند، اهمیت نمی دهند. 
این احزاب اصلی هر دو شبیه هم هستند. آنها برای خرید 
رای مردم و تبلیغات رسانه یی پول خرج می کنند و فکر 

می کنند رفتارشان اهمیتی ندارد.
انتظار می رود این خانه ویالیی تا ماه آینده میالدی تکمیل 
شود و این خانه با دیوارهای ضد انفجار ساخته شده است. 
این خانه شامل دفاتری برای کارمندان حزب و همچنین 
توسط  که  می شود  استخر  و  اتاق خواب  دست کم شش 

طراحان بین المللی طراحی شده است.
در یک حمله  مادرش  که  هنگامی  زرداری  بوتو  بیالوال 
انتحاری در سال 2007 ترور شد، به همراه پدرش به طور 

مشترک ریاست حزب مردم پاکستان را به عهده گرفت.
افراد دیگری در این حزب معتقدند که زمان اندکی که وی 
در پاکستان سپری کرده منجر به بی اطالعی وی از اوضاع 

مردم عادی پاکستان شده است.

گرفتن  شدت  با  همزمان  سوریه،  جمهور  رییس  اسد،  بشار 
این  پایتخت  دمشق،  اطراف  در  اخیر  روزهای  در  درگیری ها 

کشور، تعدادی از وزرا را عوض کرده است.
به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، وزارتخانه های نفت، اقتصاد، 
امور اجتماعی، کار، مسکن، امور عمومی و کشاورزی از جمله 

وزارتخانه هایی هستند که وزرایشان تغییر کرده است.
براساس این گزارش، در اداره وزارتخانه های مهمی نظیر دفاع و 

داخله تغییری داده نشده است.
تغییر در وزارتخانه ها در حالی اعالم شده که اقتصاد آن کشور به 

شدت تحت تاثیر جنگ تقریبا دو ساله قرار گرفته است.
مایحتاج  برق و سایر  نان،  مواد سوختی،  در حال حاضرکمبود 

زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده است.
پوند، واحد پول سوریه، کاهش  ارزش  این در حالی است که 

یافته است.
جنگ داخلی که تاکنون به کشته شدن بیش از 60 هزار نفر منجر 
شده به زیر ساخت های اقتصادی کشور از جمله خطوط انتقال 

نفت، پل ها، و منابع آب و برق کشور صدمه زده است.
براساس دستور رییس جمهور که روز گذشته صادر شده، وزارت 

کار و امور اجتماعی به دو وزارتخانه مجزا تبدیل شده است.
کردن  محول  اجتماعی  امور  وزارتخانه  تشکیل  دلیل  ظاهرا 
از  که  است  کسانی  شمار  افزایش  با  ارتباط  در  مسوولیت هایی 
نقاط دیگری در  به  را ترک و  ترس درگیری ها خانه های خود 

کشور رفته اند.
یکی از سخنگویان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل 
داخل  در  نفر  میلیون   2 حدود  در  که  کرد  اعالم  گذشته  هفته 

سوریه مجبور به نقل مکان به محل های امن شده اند.
به گفته این نهاد بین المللی، حدود 4 میلیون نفر هم در داخل 

کشور نیاز به کمک های فوری دارند.
در همین حال وزیر اطالع رسانی سوریه گفته است که دولت 

بدون هر گونه پیش شرطی آماده مذاکره با مخالفان است.
به گفته وزیر اطالع رسانی، دولت با هر گروهی که سالحش را 

برزمین بگذارد، آماده مذاکره است.
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بحثبرسرایجادمحکمۀویژه
برای حمالت هواپیماهای بدون سرنشین

پیرامون  بحث  متحده  ایاالت  در 
است  گفته  که  اوباما،  بارک  ادعای 
تواند  می  یکجانبه  طور  به  او 
بدون  هواپیمای  تا  دهد  دستور 
شهروندان  ضد  بر  سرنشین]حتا[ 

امریکایی استفاده شود، ادامه دارد.
برخی از نماینده گان مجلس ایاالت 
ها،  بحث  ادامه  در  امریکا  متحده 
»محکمه  یک  که  اند  داده  پیشنهاد 
ویژه« برای بررسی و تایید حمله بر 
جنگجویان مظنون باید ایجاد شود.

بر  حقوقی  بازنگری  که  حالی  در 
بدون  هواپیمای  حمالت  چنین 
سرنشین می تواند مورد بهره برداری 
سیاسی قرار گیرد، با آن هم مقامات 
امریکایی از جناح های مختلف روز 
جمعه، 20 دلو / 8 فبروری، گفتند 
زمینه  این  در  فوری  اقدام  یک  که 
توسط کانگرس یا ریاست جمهوری 

غیر محتمل است.
سازمان  مقام  نامزد  برینان،  جان  استماعیه  جلسه  در 
در  سناتوران  سنا،  مجلس  در  )سیا(  امریکا  استخبارات 
مورد ایجاد یک محکمه سری یا علنی به منظور بررسی 
اعتبار قتل جنگجویان مظنون توسط سازمان استخبارات 
بحث  سرنشین،  بدون  هواپیمای  از  استفاده  با  امریکا 

کردند.
محکمه احتماال می تواند شبیه محکمه یی باشد که در 
استراق  الکترونیک  از دستگاه های  استفاده  حال حاضر 
تروریسم،  و  جاسوسی  به  مظنونان  مورد  در  را  سمع 

بررسی می کند.
مجلس  استخبارات  کمیته  رییس  فاینشتاین،  دیانه  خانم 
سنا از حزب دموکرات روز پنجشنبه گفت که او قصد 
حصول  و  ساختن  قانونی  برای  را  »پیشنهاداتی  تا  دارد 
اطمینان از این موضوع که آیا حمالت هواپیمای بدون 
بازبینی  مورد  است«  استوار  ما  های  ارزش  بر  سرنشین 

قرار دهد.
که  کرد  پیشنهاد  کینگ  انگوس  سناتور  حال،  همین  در 
شهروندان  بر  سرنشین  بدون  هواپیمای  با  تنها حمالت 
امریکایی باید نیاز به حکم محکمه داشته باشد؛ اما دیگر 
پیشنهادات شامل این نکته نیز بودند که چنین محکمه ای 

برای افراد غیر امریکایی نیز دایر شود.
گفت  جمعه  روز  سفید  کاخ  مقام  یک  حال،  همین  در 
مقام  این  پذیرد.  می  را  پیشنهادی  هرگونه  که حکومت 
بدون اشاره مستقیم به حمالت هواپیمای بدون سرنشین 
به  که  است  از یک سال  بیش  »کاخ سفید  آور شد:  یاد 
شیوه های مختلف در مورد بررسی مستقل اقدامات ضد 

تروریسم بحث می کند«.
حتا اگر یک محکمه ویژه ایجاد شود، مقامات کانگرس 
و حکومت گفته اند که این اقدام به زودی انجام نخواهد 
مرحله  در  بحث  که  اند  گفته  کانگرس  دستیاران  شد. 
با  پیشنهادات  بررسی  مشغول  مقامات  و  است  اولیه 

پرفیسورهای حقوق می باشند.

یی  نامه  کینگ  سناتور  جمعه  روز 
او ساکسبی  معاون  و  فاینشتاین  به 
چمبلیس فرستاد و از آنها خواست 
محکمه  ساختن  قانونی  برای  تا 
با  حمله  پیشنهاد  بررسی  برای  ای 
یک  بر  سرنشین  بدون  هواپیمای 
است  متهم  که  امریکایی،  شهروند 
می  القاعده«  عملیاتی  رهبر  »یک 

باشد، با او همکاری کنند.
نماینده  یک  گفته  به  گذشته،  در 
بارک  حکومت  امریکا،  مجلس 
چنین  ایجاد  به  کمی  عالقه  اوباما 
محکمه یی نشان داده است. این در 
حالی است که حکومت با دعوای 
حقوقی خانواده انور العولقی درگیر 
شهروند  یک  العولقی  است.  بوده 
القاعده  امریکایی و عضو عملیاتی 
توسط   2011 سال  در  که  بود 
یمن  در  سرنشین  بدون  هواپیمای 

کشته شد.
ایاالت متحده امریکا در سال های اخیر بیشترین حمالت 
با هواپیمای بدون سرنشین را در مناطق قبایلی پاکستان، 
انتقادات  انجام داده است. علیرغم  افغانستان  با  هم مرز 
امریکایی  مقامات  پاکستان،  در  عمومی  اعتراضات  و 
شکار  در  موثر  سالحی  را  نشین  سر  بدون  هواپیمای 

جنگجویان مرتبط با شبکه القاعده می دانند.
بررسی  برای  یی  محکمه  اگر  حتا  رسد،  می  نظر  به 
حمالت هواپیمای بدون سرنشین ایجاد شود، طرفداران 
مشکل  آن  با  همچنان  متحده  ایاالت  در  بشر  حقوق 

خواهند داشت.
در همین حال، جفری روبرتسون، یکی از برجسته ترین 
حمالت  جاری  سیاست  بریتانیا  بشر  حقوق  مدافعان 
بدون  »اعدام  را  امریکایی  سرنشین  بدون  هواپیمای 
محاکمه« و »قتل بین المللی که باعث نقص حق زندگی 

می شود« می خواند.

شماری از وزرای سوریه 
برکنار شدند

انتقادهای تند از خانۀ 32 میلیون پوندی بیالول
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سفیر مسکو در ناتو:
روابط ما با ناتو با مشکل 

روبروست
شد  مشخص  امریکا  در  ملی  نظرسنجی  یک  اساس  بر 
بایدن  اوباما و جو  باراک  به  که هیالری کلینتون نسبت 

محبوب ترین سیاستمدار امریکایی است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این نظرسنجی 
که توسط دانشگاه کوئینیپیاک صورت گرفت، مشخص 
نظرسنجی  این  در  که  امریکایی هایی  که 61 درصد  شد 
شرکت کردند به نفع هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه 
به وی  دادند در حالی که 34 درصد  امریکا رای  سابق 

رای منفی دادند.
کلینتون  کناره گیری  از  پس  هفته  یک  نظرسنجی  این 
صورت  امریکا  خارجه  امور  وزیر  عنوان  به  سمتش  از 

گرفت.
کلینتون 65 ساله اعالم کرده که قصد ندارد بار دیگر به 
صحنه سیاست باز گردد اما راه را برای احتمال بازگشت 

خود به سیاست باز گذاشته است.
که  شد  مشخص  همچنین  نظرسنجی  این  اساس  بر 
اوباما،  باراک  موافق  شرکت کنندگان  از  درصد   51
رییس جمهوری امریکا و 46 درصد مخالف وی هستند.

عالوه بر این مشخص شد که 46 درصد از رای دهندگان 
موافق جو بایدن، معاون اوباما و 41 درصد نیز مخالف 

وی هستند.

و  جمهوری خواه  بایدن  جو  که  است  حالی  در  این 
ریاست  انتخابات  بالقوه  نامزدهای  کلینتون  هیالری 

جمهوری 2016 امریکا محسوب می شوند.
پیتر براون، معاون مدیر این موسسه نظرسنجی نیز اعالم 
کرد: نتایج نشان می دهد که پس از یک موفقیت مثبت که 
در انتخابات ریاست جمهوری 2012 برای اوباما به وجود 
آمد و وی موفق شد بار دیگر به صحنه قدرت سیاسی 
در  سرعت  به  متحده  ایالت  شهروندان  بازگردد  امریکا 

حال بازگشت به سوی سیاست های جانبدارانه هستند.
میزان  که  دالیلی  از  یکی  کرد:  اعالم  مسوول  مقام  این 

محبوبیت اوباما در میان شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
پایین آمده است شاید به این دلیل باشد که رای دهندگان 
نسبت به اقداماتی که وی انجام داده ناخشنود هستند و 
همین امر باعث شده تا میزان محبوبیت هیالری کلینتون 

افزایش یابد.
عنوان  به  پیشرو  جمهوری خواه  از  یکی  این  بر  عالوه 
بود  فلوریدا  ایالت  از  سناتوری  پیشتر  که  روبیو،  مارکو 
را  موافق  آرای  نظرسنجی 27 درصد  این  در  موفق شد 

کسب کند.
انتخابات 2016 ریاست  بالقوه  از کاندیداهای  وی یکی 
جمهوری امریکا محسوب می شود. همچنین 15 درصد 
نیز  درصد   57 و  بودند  وی  مخالف  شرکت کنندگان  از 
شخص  این  مورد  در  کافی  قدر  به  که  کردند  اعالم 

اطالعات ندارند.
همچنین 45 درصد از شرکت کنندگان نیز اعالم کردند که 
در خصوص جب بوش، برادر رییس جمهور سابق امریکا 

اطالعات کافی در اختیار ندارند.
 20 همچنین  گرفته  صورت  نظرسنجی  این  اساس  بر 
درصد اعالم کردند که موافق جان بوئنر، رییس مجلس 
که  کردند  اعالم  نیز  درصد   24 و  امریکا  نمایندگان 
موافق پل رایان، نامزد سابق معاونت ریاست جمهوری 

جمهوری خواهان هستند.
در این نظرسنجی که در سی ام جنوری 2013 برگزار شد، 

1772 تن شرکت کردند.

سفیر روسیه در ناتو در بیانیه یی اعالم کرد، نبود توافق میان ایتالف 
زمینه های  سایر  بر  موشکی  دفاع  سپر  استقرار  سر  بر  مسکو  و  ناتو 

همکاری میان دو طرف اثر سوء می گذارد.
به گزارش صدای روسیه، الکساندر گروشکو، سفیر روسیه در ناتو 
گفت: روابط میان ناتو و مسکو به ثبات استراتژیک تکیه دارد و در 
صورتی که تعادل اتمی به دلیل تحقق برنامه های امریکا در استقرار 
ناتو در منطقه به هم بخورد، این  سپر دفاع موشکی تحت حمایت 
اثر مخرب  ناتو و مسکو  میان  زمینه های مختلف همکاری  بر  روند 

برجای می گذارد.
سرگئی ناریشکی، رییس دومای روسیه در جریان دیدار با نمایندگان 
دفاع  سپر  قبال  در  مسکو  تالفی جویانه  اقدامات  گفت:  فرانسوی 
موشکی ناتو در اروپا انتخاب روسیه نیست اما ما نمی توانیم دست 

روی دست بگذاریم.
اما  دارد  جهانی  شرکای  اکثر  با  مثبتی  همکاری  روسیه  افزود:  وی 

روابطش با ناتو همچنان دچار مشکل و خدشه است.
به  دستیابی  برای  مسکو  درخواست  بر  روس  مسوول  مقام  این 
تضمین هایی از سوی ناتو مبنی بر اینکه سیستم دفاع موشکی علیه 
این سیستم علیه  اگر  تاکید کرد و گفت:  برده نشود،  کار  به  روسیه 
روسیه نیست پس چرا ناتو به ما تضمین نمی دهد. عدم ارائه تضمین 
مکتوب به دولت روسیه از سوی ناتو باعث افزایش شک و تردید 

شده است.

        

کلینتون محبوب تر از اوباماست!



سال چهارم y شمارة نه صد و نود و ششم y یکشنبه 22 بهمن/دلو y 1391 10 فبروری 42013

           غالم محمد محمدی

تصادفی  به طور  نشرات چاپی  از  یکی  اخیر،  در روزهای 
به دستم رسید. در صفحۀ نخسِت آن گزارشی زیر عنواِن 
»سیمینار علمی پژوهشی دربارۀ دیورند، در اکادمی علوم 
برگزار شد« توجه ام را جلب کرد. گزارش نشر شده را کلمه 
به کلمه با دقت مطالعه نمودم، چرا که در یک مرکز علمی 
برگزار  شده بود. در پایاِن آن گزارش خواندم: »این محفل 
که به ابتکار مرکز مطالعات منطقه یی افغانستان در اکادمی 
علوم برگزار شده بود، یکی از علمی ترین نشست هایی ست 

که تا کنون دربارۀ دیورند برگزار شده است.«
هر  اصلی  سخنرانان  تن   5 شده،  یاد  گزارش  استناد  به 
یک آقایان عبدالغفور لیوال، عبدالحمید مبارز، عبدالرشید 
وزیری، داکتر عبدالطیف نظری و فردین هاشمی سخنرانی 

نموده اند. 
از آن جا که این نشریه، نشانی مکانی و انترنتِی مشخصی 
نداشت، نتوانستم نقد و ارزیابی محتوای این سیمینار را به 
آدرِس آن غرض نشر ارسال کنم. ناگزیر نظر خود را از این 
طریق خواستم خدمت برگزارکننده گان، سخنرانان محترم 

و خواننده گاِن گران قدر به عرض برسانم.
با احترام فایقه به سخنرانان این سیمینار، باید عرض کنم 
که نظریاِت این آقایان کاماًل سیاسی و جانب دارانه بوده و 
یگانه کتابی که سال ها به آن استناد کرده و می کنند، همان 
کتاب مرحوم استاد حسن کاکر است که اصل کتاب زیر 

سوال قرار دارد.
نظریات مغرضانۀ سیاسی، آن هم در مسایل تاریخی، کاری 
و  اعتبار  که  چیزی  بین الملل  حقوق  در  نمی باشد.  علمی 

ارزش دارد، اسناد تاریخی و حقوقی است، نه سیاسی.
این جانب نظریات این سخنرانان محترم را طوری که در 
گزارش نشریه آمده است، رد می نمایم و این سیمینار را 

غیرعلمی و خالی از محتوای یک سیمینار می دانم.
ارایه  نظریات  انواع  باید  علمی،  بحث  و  کنکاش  یک  در 
شود و وجود نظریات موافق و مخالف، یک امِر حتمی و 

ضروری می باشد.
اینک نظریاِت این آقایان را به طور مختصر نقل می کنم:

منطقه یی  مطالعات  مرکز  محترم  رییس  لیوال،  آقای  1ـ 
که  »امیدوارم  است:  فرموده  سیمینار  این  برگزارکنندۀ  و 
انسجام  مظهر  عنوان  به  دیورند  خط  از  بتواند  افغانستان 
و همگرایی در سطح ملی، استفاده نموده و از این طریق 

بنیادهای هویت و وحدت ملی خود را  محکم کند«.
منطقه  کشورهای  میان  در  را  کشور  ژیوپولتیک  موقعیت 
و  ژیوپولتیک  »نقش  است:  فرموده  و  کرده  ارزیابی  مهم 
را در معرض توجه  این کشور  افغانستان،  ژیواستراتژیک 

قدرت های بزرگ قرار داده است«.
استراتژیک عرض  مطالعات  رییس  آقای  باید خدمت  اما 
انسجام  تنها مظهر همگرایی و  نه  کنم که معضلۀ دیورند 
به  اخیر  سال   36 به ویژه  سال   65 طی  بلکه  نبوده،  ملی 
امور  در  مداخله  منظور  به  سرحد  این  بودن  باز  نسبت 
داخلی پاکستان و ادعای ارضی در عمق خاک آن کشور، 
افغانستان را به تباهی برده و سبب مداخلۀ صریح پاکستان 
در امور داخلی افغانستان، افتراق ملی، انقطاب اجتماعی و 
تشدید خصومت قومی، زبانی و منطقه یی گردیده است. 
ما  کشور  در  خارجی  سرباز  هزار  ده ها  هم چنان، حضور 
افغانی  لشکر  حیث  به  طالبان  همین حضور  از  ناشی  نیز 

ده  از  بیش  پاکستان  رهبران  آن که  می باشد. حال  پاکستان 
را  آن  بستن  تقاضای  زمانی،  شرایط  ایجاب  برحسب  بار 
نموده اند و آن را یگانه مشکل  سیاسی با نظام های قبیله یی 

حاکم بر افغانستان عنوان کرده اند.
63 سال قبل )1۹4۹ م( طرِح شعار »دا           پشتونستان زمونژ« 
بلوچستان  هم  و  پشتونستان  هم  که:  بود  مفهوم  این  به 
رهبران  مداخلۀ  ادامۀ  ماست.  از  سند،  منطقۀ  احتماالً  و 
کشور  یک  به  شما  یعنی  است؛  سبب  همین  به  پاکستان، 
و  جهان  استخبارات  قوی ترین  اتمی،   تسیلحات  دارای 
از  پیراهن تان  و  ُکرتی  »کاله،  نیم میلیونی می گویید:  ارتش 

ماست، برای شما تنها پتلون )پنجاب( کافی است.«
بدبختانه این که دولت پاکستان از پشتون های قلمرو خود، 
در مقابل مردم افغانستان استفاده می کند و بیش از 80 درصد 

صورت  پاکستان  پشتون های  به دست  افغانستان  تباهی 
طرف  دو  پشتون نشیِن  مناطق  تروریسم،  النۀ  و  گرفته 
کشور  ساکن  ملیت های  بقیۀ  است.  دیورند  سرحد  همین 
خواستار  بلکه  نمی خواهند،  دشمنی   و  پاکستان جنگ  با 
بستن سرحد دیورند در تفاهم با پاکستان هستند آن هم با 
حضور جامعۀ جهانی. اما شما ناسیونالیست ها سال هاست 
که ادعا می کنید در خاک پاکستان عمق استراتژیک دارید و 
در این پروژۀ کثیف و »فرو ملی« خویش می خواهید سایر 

باشنده گان کشور را هم شریک و قربانی سازید. 
یگانه  دیورند،  سرحد  بودن  باز  شما،  اظهارات  برخالف 
ملی.   انسجام  و  همگرایی  نه  است،   ملی  اختالف  عامل 
دیورند؛  سرحد  که  بدین سوست  سال   36 از  عبارتی،  به 
راه  آدم کشان،   راه  تروریست ها  راه  خراب کاران،  راه 
مکتب سوزان، راه قاچاق بران مواد مخدر،  راه سالح فروشان، 
داخلی  امور  در  مستقیم  مداخلۀ  راه  و  تمدن ستیزان  راه 

افغانستان می باشد.
چرا این »دهلیز مرگ« )سرحد دیورند( هم چنان باز باشد 

و مردم ما تاواِن آن را بپردازند؟
حدود 20 سال است تمام ملیت های ساکن کشور طالبان 
را قاتل،  جنایت کار، دشمن علم و فرهنگ و عامِل پاکستان 
ارگ  بیرون  و  داخل  از  نکتایی دار«  »طالبان  اما  می دانند؛ 
»گروه  هم زبان،  هم قوم،   برادر،   را  آن ها  ریاست جمهوری،  
به  آزاد می کنند،  زندان ها  از  نامیده  خودجوش و مستقل« 
آن ها امتیاز معافیت از تعقیب عدلی و قضایی اعطا می  کنند،  
با وسایل و امکانات دولتی به شهرها می آورند و برای شان  
دفتر ایجاد می کنند، از آن ها تندرو و میانه رو می سازند و 
متحد خارج  ملل  سازمان  سیاه  لیست  از  را  آن ها  رهبراِن 

می نمایند.
آقای لیوال و سایر هم فکراِن وی بارها از اهمیت تاریخی 
سرحد دیورند برای افغانستان سخن گفته اند. اما می خواهم 
از او بپرسم که باز بودن این سرحد، به جز قتل، کشتار، 
و  اقتصادی  اجتماعی،   عقب مانده گی  مداخله،  تباهی،  

فرهنگی دیگر چه نتیجه یی داشته و دارد؟
سخنران دومِ این سیمینار غیرعلمی، آقای عبدالحمید مبارز 
رییس محترم اتحادیۀ ملی ژورنالیست های افغانستان بوده 
است. با حفظ احترام ایشان،  باید عرض کنم که موصوف 
همیشه در زمستان و تابستان، نخست از همه یک جمله را 
تکرار کرده است و آن این که: »هدف به وجود آمدِن خط 
دیورند، ایجاد خط دفاعی  از حملۀ افغانستان به هندوستان 
و جلوگیری از حملۀ روسیه به هندوستان بوده است، تا 
شمال  از  متجاوزین  برابر  در  قبایل  بعد  افغانستان،  اول 
هندوستان  به  نتوانند  آسانی  به  مهاجمین  یعنی  بجنگند، 

برسند«.
و با تأسف این که در این بیانیه اضافه نموده است که: »این 
امضای  به  که  ندارد  وجود  و  نشده  دیده  اصاًل  تعهدنامه 

دیورند و امیر عبدالرحمن خان بوده باشد«.
و بازهم عالوه کرده است که: »چون در آن زمان سیاست 
است  این   مثل  بود،   انگلستان  به دست  افغانستان  خارجی 
باشد«. او  با خود امضا کرده  این معاهده را  انگلستان  که 
تا کنون ملت سازی  نامیده که در آن  پاکستان را کشوری 

صورت نگرفته است.
در  را  خود  مونوگراِف  یا  لیسانس  تیزس  که  این جانب 
نوشته ام،  افغانستان«  در  تزاری  روسیۀ  »سیاست  مورد 
باالی  فرانسه  یا  تزاری  روسیۀ  حملۀ  که:  می دارم  عرض 
هند، یک تهدید و فشار روانی بود. هرگز روسیه یا فرانسه 
توان حمله از راه دور و آن هم از راه خشکه را باالی هند 
نداشتند.  انگلیس ها فرانسوی ها را هنگام »جنگ پانی پت« 
از جنوب هند رانده بودند و دولت ناپلیون بناپارت در سال 
1815م به پایان رسیده بود. روس ها هنوز در مناطق آسیای 
می توانستند  چه گونه  پس  نداشتند،  کامل  استقرار  مرکزی 

هندوستان بزرگ را اشغال کنند.
امیر عبدالرحمن خان که در » ذمه« میربچه کوت و شهرآرا 
تعهدات ذلت باری را با انگلیس منعقد نموده بود و  آن ها 
را صحت و سالمت در برابر به رسمیت شناختِن سلطنت 
بیرون همراهی کرد، چه گونه  تا  از کشور  در خانواده اش 

می توانست باالی هندوستان حمله کند؟
نشده  دیده  معاهده  این  اصاًل  که  فرموده اند  مبارز  آقای 
است. اما اگر به صفحات 415 تا 423 کتاب تاج التواریخ 
مراجعه  خورشیدی   13۹1 سال  میوند  انتشارات  چاپ 
امیر  دیورند شخص  سرحد  تعیین  پیشنهادکنندۀ  فرمایید، 
این  در صفحۀ 415  انگلیس ها.  نه  بوده،  عبدالرحمن خان 
کتاب خودش می گوید : » من به الرد میو،  الردو فرین و 
الرد سالزبری نامه نوشتم و بارها تقاضا کردم که هیئات 
سفارت خود را از مجرب ترین کارمندان، نزد من به کابل 
سرحدات  بقیۀ  چون  بفرستند؛  سرحد  تعیین  منظور  به 
کشور خود را معین کرده بودم، با هند بریتانوی نیز معین 
و  نظم  حفظ  برای  باشد  محکمی  دیوار  مثابۀ  به  تا  کنم، 

امنیت در کشورم ...« پس پیشنهاد از سوی انگلیس ها نبوده 
که به هدف ایجاد خط دفاعی بوده باشد . عبدالرحمن خان 
موجه  دلیل  چندین  دیورند  معاهدۀ  امضای  به  رابطه  در 
آورده که ذکر همه از حوصلۀ این نوشته بیرون است، اما 
برای معلومات بیشتر به صفحۀ 54 تا 57 کتاب دو سوی 
دیورند؛ با تالق تاریخ معاصر، چاپ دوم 13۹1 از همین 

قلم می توان مراجعه نمود.
این معاهده دیده  مبارز گفته اند،  اصاًل  آقای  این که  دربارۀ 
نشده؛ باید عرض کنم در صفحۀ 421 تاج التواریخ، شخص 

امیر گفته است که: »دو ُطغرا قرارداد را مهر کردم«.
در ضمن، این معاهده به زبان انگلیسی در آخر سال 18۹3 
انگلیسِی  متن  که  است  شده  منتشر  کلکته  روزنامۀ  در  م 
آن به نقل از روزنامۀ مذکور همین اکنون نزد من موجود 
است. سندی هم که در لندن موجود است، به امضای امیر 

عبدالرحمن خان و مارتیمردیورند می باشد.
کتاب  در  جعلی  مدارک  همان  مبارز  آقای  استناد  حتمًا 
مرحوم داکتر محمد حسن کاګر است که ناسیونالیست های 
کاکر  مرحوم  کتاب  می کنند.  استناد  آن  به  همیشه  بیمار 
یک جانبه و مطابق میل و اشتهای سیاسی اشخاصی چون 
گفته  یک سو  از  که  می باشد  سیمینار  این  برگزارکننده گان 
)معاهده(   treaty تی  تری  اصاًل  دیورند  »معاهدۀ  است: 
است،  )قرارداد(   Agreement اگریمنت  بلکه  نیست، 

یعنی اعتبار ندارد.«
علوم  فرهنگ  قطور  کتاب   6۹1 صفحۀ  در  که  حالی  در 
سیاسی واژه های معاهده، قرارداد، کنوانسیون، پروتوکول، 
محتوای  مهم  باشند،  داشته  که  هرنامی  منشور  و  میثاق 
معیار وابسته است: یکی  به دو  اهمیت آن ها  آن هاست و 
یا  این که معاهده  بودن و دیگری  بودن و رسمی  مکتوب 
سند بین دو یا چند کشور بوده به وسیلۀ مقام های عالی  و 
باصالحیت امضا شده باشند. معاهدۀ دیورند و معاهدات 
را  محتوا  دو  این  آن،  بعدی  پیمان های  یا  و  قراردادها  یا 

دارا هستند. 
استناد دیگر آقای مبارز این است که در آن زمان سیاست 
توجه  او  اما  بود.  انگلیس ها  به دست  افغانستان  خارجی 
نکرده است که  این معاهده را در 1۹05م امیر حبیب الهن 
احمد  علی  راولپندی(  صلح  )معاهدۀ  1۹1۹م  در  خان، 
شوهرخواهر  داخله(  )وزیر  داخلیه  تنطیمیۀ  رییس  خان 
طرزی  محمود  را  کابل(  )معاهدۀ  1۹21م  معاهدۀ  پادشاه، 
به امر پادشاه مستقل و مساوی الحقوق با انگلستان، مارشال 
شاه ولی خان در سال 1۹30م در لندن و سردار نجیب الها 
خان در سال 1۹47م در کراچی نیز امضا و تایید نموده اند. 
پس دیگر جایی برای این نوع استدالل وجود ندارد. یعنی 
معاهدۀ دیورند تنها و مجرد نیست، بلکه این معاهده یک 
حلقه از سلسله معاهدات زنجیره یی است که پنچ معاهده 
در  دیورند،  از  بعد  سند  و  معاهده  پنج  و  دیورند  از  قبل 
وسیلۀ  به  همه  دیورند  ماورای  مناطق  واگذاری  با  رابطه 
بدل  در  و  امضا رسیده  به  افغانستان  پشتون تبار  پادشاهان 
فروش و معاملۀ این مناطق پادشاهی را به دست آورده اند و 

این معامله تا کنون نیز جریان دارد.
نشده  ملت سازی  پاکستان  در  که  فرموده اند  مبارز  آقای   
انتقاد باالی پاکستان دارید،  است. اما استاد بزرگوار! شما 
در افغانستان کجا ملت سازی صورت گرفته است؟ شما به 
همین اصطالحات عامیانه مانند: خانۀ ملت،  کوچۀ ملت، 
باغچۀ ملت از لحاظ علمی باور دارید؛ در حالی که یکی از 
مولفه های اساسی و اصلی در تشکیل یک ملت، به وجود 

آمدِن »افکار مشترک سیاسی« در مسایل کلی است.
را  آن  نجار  که  نیست  صندلی  و  دروازه  کلکین،  »ملت«، 
یعنی  ملت  رضایت،  یعنی  ملت  بسازد.  ارچه  چوب  از 
همه پرسی دوام دار، ملت یعنی عدالت اجتماعی،  ملت یعنی 
اعتقاد به آزادی فردی )نه قومی(، ملت یعنی قبول حقوق 
شهروندی ) نه قومی(، به وجود آمدن افکار سیاسِی مشترک 

و وجود سرزمین معین جغرافیایی.
مبارز صاحب فرموده اند که معاهدۀ دیورند مبنای حقوقی 
که  بودند  گفته   باالتر  سطر  چند  ایشان  جناب  اما  ندارد. 
که  هستند  معتقد  اگر  پس  ندارد.  وجود  معاهده یی  اصاًل 
یا نداشتِن مبنای حقوقِی  از داشتن  وجود ندارد، چه گونه 

آن یادآور شده اند؟! 
در  حقوقی  مبنای  هم  دارد،   وجود  سند  هم  آن که  حال 
آتیۀ خود دارد. اگر فرض کنیم این معاهدات همه نابرابر 
میان  امنیتی  استراتژیک  معاهدۀ  که  بگویید  حاال  بوده اند، 
امریکا و افغانستان مبنای حقوقی دارد آن هم در شرایطی که 
فضا،  زمین،  سیاست و اقتصاد افغانستان در کنترل ایاالت 
متحدۀ امریکاست؟ چرا تا کنون رسمًا اعتراض نکرده اید؟

جامعۀ  اساسی  »قانون  که  متحد  ملل  سازمان  منشور  در 
از  که  دارد  وجود  می شود،  »اصل«هایی  نامیده  جهانی« 
باالترین قوت حقوقی برخوردارند مانند: »ممنوعیت انکار 
بر  دولتی،  یا  نهادی  شخصی،  وقتی  یعنی  اقرار«؛  از  پس 
انکار  حق  دیگر  کرد،  مهر  و  تایید  گذاشت،  امری صحه 
ملل  منشور سازمان  در  دیگر  »اصل«های  ندارد.  را  آن  از 
متحد، »اصل ثبات مرزها،  اصل احترام به تمامیت ارضی 
خویش،   به دست  سرنوشت  تعیین  حق  کشورها،  اصل 
اجرای  بین المللی،  اصل  مناقشات  اصل مسالمت آمیز حل 
معلومات  دریافت  .)برای  می باشند  تعهدات...  صادقانۀ 
کتاب  به  دیورند،  سرحد  حقوقی  مسایل  پیرامون  بیشتر 
»بررسی تاریخی سرحد دیورند« از صفحۀ 161 تا 177 ماه 
اسد سال 1385 خورشیدی از همین قلم مراجعه فرمایید.(
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تدوير سيمينار غيرعلمی دربارۀ ديورند 
در اكادمی علوم!

بخش نخست

معضلۀ ديورند نه تنها مظهر همگرايی 
و انسجام ملی نبوده، بلكه طی ۶۵ سال 
به ويژه ۳۶ سال اخير به نسبت باز بودن 

اين سرحد به منظور مداخله در امور 
داخلی پاكستان و ادعای ارضی در عمق 
خاک آن كشور، افغانستان را به تباهی 

برده و سبب مداخلۀ صريح پاكستان 
در امور داخلی افغانستان، افتراق ملی، 

انقطاب اجتماعی و تشديد خصومت 
قومی، زبانی و منطقه يی گرديده است. 

هم چنان، حضور ده ها هزار سرباز خارجی 
در كشور ما نيز ناشی از همين حضور 

طالبان به حيث لشكر افغانِی پاكستان 
می باشد. حال آن كه رهبران پاكستان 

بيش از ده بار برحسب ايجاب شرايط 
زمانی، تقاضای بستن آن را نموده اند و 

آن را يگانه مشكل  سياسی با نظام های 
قبيله يی حاكم بر افغانستان عنوان 

كرده اند



        حمیدرضا امیدی سرور 

بخش نخست

بیلی وایلدر، کارگردان بزرگ سینمای 
کسانی  میان  از  می گوید  کالسیک، 
آن ها  با  خود  فعالیِت  دوران  در  که 
که  بوده اند  نفر  دو  داشته،  همکاری 
مدام دیگران در مورد آن ها کنجکاوی 
ریموند  و  مونرو  مرلین  کرده اند: 

چندلر. 
میان  هست  شباهتی  چه  به راستی 
مونرو  مرلین  چون  محبوبی  ستارۀ 
به  خود  شهرِت  دوران  اوج  در  )که 
زنده گی اش پایان داد( و یک نویسندۀ 
به  و  کم کار  جنایِی  پولیسی  ادبیات 
)که در طول  ُکندنویس  بهتر،  عبارت 
هفت  تنها  خود  نویسنده گِی  دوران 
رمان و تعدادی داستان کوتاه نوشت(، 
که این گونه مورد توجه و کنجکاوی 

قرار گرفته اند؟
عنوان  به  را  شهرتش  مونرو  مرلین 
برای  سینما  زیبای  ستارۀ  یک 
سینما  عالقه مندان  مختلف  نسل های 
خاص  شمایلی  بود؛  آورده  به دست 
تقریبًا  نقش  نخستین  همان  از  که 
عنوان  به  کوتاه  )حضوری  جدی اش 
در  جذاب  و  ملوس  بلوند،  دختری 
جان  ساختۀ  آسفالت  جنگل  فیلم 
هیوستن(، پیدا بود که روزی ستاره یی 
مشهور خواهد شد، بی آن که نیازی به 
بازیگری  در  توجهی  قابل  استعداد 
داشته باشد. او از آن چهره ها بود که 
که  همین  دارد،  دوست شان  دوربین 
جلوی دوربین قرار بگیرند، کافی ست 
تا جلب توجه کنند... همین طور هم 
رسید  شهرت  به  مونرو  مرلین  شد، 
چشم گیری  بالقوۀ  استعداد  بی آن که 
در بازیگری داشته باشد )1(. و مرگ 
ناگهانی اش نیز آن تلنگر کوچکی که 
برای رسیدن به جایگاه بتی افسانه یي 
آورد  فراهم  برایش  داشت،  الزم 
مونرو  مرلین  زودهنگام  مرگ  )2(؛ 
با زنده گی و  از او یک بت ساخت، 
که  ستاره یی  کنجکاوی برانگیز،  مرگ 
ندید و همواره  را  او  پیری  هیچ کس 
در  دست نیافتنی  و  زیبا  همان طور 

اذهان دوست دارانش باقی ماند.
در  نبود،  سینما  ستارۀ  اما  چندلر 
زنده گی اش  نیز  خود  حیات  زمان 
کنجکاوی های  دست مایۀ  آن قدرها 
برای  که  نویسنده یی  نبود؛  رسانه یی 

بی زاری  عین  در  شد  مجبور  زنده گی اش  تأمین 
روی  سینما  برای  فیلم نامه  نوشتن  به  هالیوود  از 
بیاورد و هنگام اکران ویژۀ این فیلم ها نیز جوری 
متوجه  کسی  کم تر  که  برود  و  بیاید  بی سروصدا 
حضور او و همسرش در سالن سینما بشود! بعدها 
اما کنجکاوی دربارۀ چندلر آن قدر زیاد بود که از 
راز این دیر آمدن به سالن و زود رفتن رمزگشایی 
شد؛  ظاهراً تمام ماجرا این بود که چندلر خوش 
در  که  همسرش  همراه  به  را  او  کسی  نداشت 
مادر  با  که  )انگار  می شد  دیده  پیر  بسیار  او  کنار 
ببیند...  باشد(  آمده  سینما  به  بزرگش  خواهر  یا 
به همین ساده گی! اما رمز شهرت و افسانه  شدن 

چندلر همیشه به این ساده گی نبود.
 

که  دوست دارانش  برای  چندلر  افسانه یی  شهرت 
اندازۀ طرف داران یک ستارۀ  شاید تعداد آن ها به 
سینما نبود، اما به دلیل عمق شیفته گی چیزی ازآن 
نوشتن  یعنی  او  کارِ  از  ناشی  دقیقًا  نداشت؛  کم 
چندلر  گویا  که  کاری  بود.  پولیسی  داستان های 
اگرچه خودش آن را جدی گرفته بود، اما تصور 
کنند؛  تصور  مهم  خیلی  را  آن  دیگران  نمی کرد 

داشت  عادت  اما 
با  مواقع  بیشتر  که 
وسواس  و  دقت 
می داد.  انجام  را  آن 
معروف ترین  از  یکی 
و  محبوب ترین  و 
و  طناز ترین  البته 
شریف ترین کارآگاهان 
جنایی  پولیسی  ادبیات 
مارلو  فیلیپ  نام  به  را 
مردی  کرد؛  خلق 
تنها،  و  تلخ اندیش 
در  که  حاضرجواب 
بسیار  الزم  موقع 
طنازانه  و  جذاب 
گاه  و  می گفت  سخن 
برای  شه سواری  چون 
نجات دختران در حال 
می شد.  ظاهر  سقوط 
جادویی  سبکی  چندلر 
داشت،  نوشتن  در 
استاد دیالوگ نویسی و 

توصیفاتی متفاوت و عجیب و غریب 
اما تأثیرگذار بود.

ویژه گی های  جمله  از  که  توصیفاتی 
جذابیت بخش آثار اوست و در سبک 
کارش به همراه دیالوگ نقشی کلیدی 
داشت؛ اما از قضا هنگامی که با مجلۀ 
بلک ماسک همکاری داشت، سردبیر 
مجله میانۀ خوبی این قبیل توصیفات 
ساده اش  نوع  از  حتا  داستان  متن  در 
نداشت و معتقد بود باید مستقیم به 
غیر  در  پرداخت؛  شخصیت ها  عمل 
عنوان  به  را  آن ها  باید  صورت  این 
سردبیر  کرد.  حذف  کار  اضافات 
توصیفات  با  سیاه  نقاب  دوره  آن 
چندلر  دلیل  همین  به  بود،  مخالف 
توضیحات  از  را  استفاده  نهایت  که 
می کرد،  عامیانه  اصطالحات  و  ادبی 
نمی توانست چندان خود را با شرایط 

حاکم در این نشریه وفق دهد.
گفته:  باره  این  در  خود  چندلر 
برای  که  هنگامی  پیش،  »مدت ها 
در  می نوشتم،  عاّمه پسند  مجالت 
»او  گذاشتم  را  جمله  این  داستانی 
پیاده رو  در  و  شد  خارج  ماشین  از 
آفتابی قدم زد، تا این که سایۀ سایه بان 
ورودی یک در روی صورتش  افتاد، 
مثل قطرات یک آب خنک«. مدیران 
این  داستان،  این  چاپ  موقع  مجله، 
معتقد  آن ها  درآوردند.  را  جمله 
از چنین جمالتی  بودند که خواننده 
خوشش نمی آید. من کوشیدم به آن ها 
نشان دهم که  اشتباه می کنند. نظر من 
می کند  تصور  خواننده  که  بود  این 
که موقع خواندن تنها به عمل آدم ها 
اهمیت  می دهد و بس. اما چیزی که 
برای من و خواننده گان اهمیت دارد 
را  آن  خواننده گان  خود  اگرچه  ـ 
نمی دانند ـ خلق احساسات از ورای 

دیالوگ و توصیف است.«
 

در   188۹ سال  به  چندلر،  ریموند 
شد،  متولد  امریکا  شیکاگوي  شهر 
مادرش،  و  پدر  جدایی  به دلیل  اما 
دوران کودکی او تا سن 22 ساله گی 
سپري  انگلستان  در  مادربزرگش  با 
مقدماتی اش  تحصیالت  چندلر  شد. 
پایان رساند و  به  را در کالج والویج 
و  فرانسه  بین المللی  قانون  آن جا  در 
آلمان را مورد مطالعه قرار داد. در این 
سال ها چندلر به عنوان دستیار مدیر 
فروشگاه های  بعضی  در  تدارکات 
فعالیت  سکونتش  محل  زنجیره یي 
می کرد. عالوه بر این در مقام جانشین 
استاد در کالج والویج مشغول به کار 
بود. مهم ترین فعالیت های ادبی او در 
مقاالتی  و  اشعار  انتشار  دوران،  این 
هم چون  مطرحی  نشریات  در 
نام  که  بود  منیستر  و وست  آکادمی 
او را در برخی محافل ادبی آن زمان 
قبل   ،1۹12 در  او  ساخت.  مطرح 
حدود  در  امریکا  به  بازگشت  از 
نام  با  بلند  داستان  یک  و  شعر   27
بود  کرده  منتشر  رز«  برگ  »افسانۀ 
که کارنامۀ ادبی قابل قبولی برای او 

محسوب می شد.
امریکا  به  بازگشت  از  پس  چندلر 
در یک موسسۀ ورزشی به فعالیت 
پرداخت و سپس به عنوان کتاب دار 
در یک سوپرمارکیت مشغول به کار 
اول،  جهانی  جنگ  زمان  در  شد. 
مابین سال های 1۹17 تا 1۹18، در 
ارتش کانادا خدمت کرد و سپس به 
نیروی هوایی امریکا انتقال داده شد.

چندلر در فاصلۀ سال های 1۹18 تا 1۹22 در بانکی 
در سانفرانسیسکو مشغول به کار بود و عالوه بر 
این، مقاالتی هم در دیلی اکسپرس می نوشت. در 
سال 1۹22 در مقام حساب دار به استخدام کمپانی 
نفتی دانبی درآمد و تا 1۹32 در آن جا کار می کرد 
بود  شغلی  پردرآمدترین  و  بهترین  تقریبًا  این  و 
این  در  اما  بود.  آورده  به دست  زمان  ان  تا  او  که 
الکولی  مشروبات  نوشیدن  در  افراط  به دلیل  سال 
کنار شد. گویا  بر  کار  از  زیاد،  غیبت  و هم چنین 
چندلر در اوایل دهۀ 30 دچار حالتی از افسرده گی 
شده بود و روی آوردن او به مشروبات به همین 
دیوانه گی هایش  ترتیب،  این  به  است.  بوده  دلیل 
روسایش در شرکت نفتی را کم وبیش به این نتیجه 
این چندلر  از  بخواهند. پس  را  او  تا عذر  رساند 
نشریات  و  داستان ها  خواننده گان  از  همواره  که 
را  مارلو  و  آورد  روی  نوشتن  به  بود،  عامه پسند 

خلق کرد.
حمایت  با  و  بود  چهل وپنج ساله  ایام  این  در 
نوشتن  را صرف  تمام وقت خود  مالی همسرش 
دقیق  خواندن  به  شروع  هرچیز  از  پیش  او  کرد. 
نشریات  در  که  جنایی  پولیسی  نویسنده گان  آثار 
همانند دشیل  می زدند،  قلم  عامه پسند  به  معروف 
سپس  پرداخت.  و...  گاردنر  استنلی  ارل  همت، 
بعد  انجام چندماه  نوشتن شد و سر  به کار  دست 
داستان “باج گیرها آزاد نشوند” را در مجلۀ معروف 
نقاب سیاهBlack Mask منتشر کرد. دورۀ کاری 
چندلر در این نشریه هم زمان با دشیل همت بود 

که او نیز داستان های کوتاه زیادی در نقاب سیاه 
پیش کسوت  همت  البته  بود.  رسانده  چاپ  به 
چندلر به حساب می آمد و پیش از او، کار نوشتن 
هنوز  زمان  آن  که  را  جنایی  پولیسی  داستان های 
آثاری  و  نشده  آشکار  واقعی شان  منزلت  و  قدر 

عامه پسند محسوب می شدند، آغاز کرده بود.
 

ظاهراً برای چندلر درک این مسأله چندان دشوار 
نبود که آثار همت یک سر و گردن باالتر از دیگر 
همتایان اوست و اگر قرار است برای شروع کار 
از نویسنده یي بیاموزد، او کسی نیست جز  دشیل 
همت. بنابراین بیش از هر نویسنده ادبیات پولیسی 
جنایی از دشیل همت تأثیر پذیرفت و از همین رو 
آشکارا همت را استاد خود می نامید. هر چند که 
برای  پولیسی  ادبیات  از عالقه مندان  برخی  بعدها 
چندلر مقامی باالتر از همت در نظر گرفتند، اما با 
این حال نمی توان انکار کرد که داستان های چندلر 
همت  داستان های  ساختاری  استحکام  آن  فاقد 
می سازد،  جذاب تر  را  چندلر  آن چه  اما  هستند؛ 
توصیفات  در  او  منحصربه فرد  سبک  جادوی 
جذاب و دیالوگ های عالی و طنازانۀ اوست که در 
هیچ یک از نویسنده گان دیگر ادبیات پولیسی، حتا 
گرفت.  این سطح سراغ  در  نمی توان  آثار همت، 
چندلر  منحصربه فرد  تکنیک  ظهور  حال،  هر  به 
بسط  و  بازپروری  تقلید،  مدیون   زیادی  حد  تا 
الگوهایی بود که پیشتر از سوی دیگر نویسنده گان  
نوع  یک  بود:  رفته  به کار  کارآگاهی  داستان های 
از  دوره یي  در  تعمدی  و  خودآگاهانه  کارآموزِی 
بیشتر نویسنده گان در آن به سبک و  زنده گی که 

بلوغ شخصی شان دست یافته اند.
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»ریموندچندلر«؛

ایستادندراوج!
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آن چه چندلر را جذاب تر می سازد، جادوی سبک منحصربه فرد او 

در توصیفات جذاب و دیالوگ های عالی و طنازانۀ اوست که در 

همت، هیچ یک از نویسنده گان دیگر ادبیات پولیسی، حتا آثار 

نمی توان در این سطح سراغ گرفت. به هر حال، ظهور تکنیک 

منحصربه فرد چندلر تا حد زیادی مدیون  تقلید، بازپروری و بسط 

الگوهایی بود که پیشتر از سوی دیگر نویسنده گان  داستان های 

کارآگاهی به کار رفته بود: یک نوع کارآموزِی خودآگاهانه و تعمدی 

در دوره یي از زنده گی که بیشتر نویسنده گان در آن به سبک و 

بلوغ شخصی شان دست یافته اند
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اقامتهزینهبردار...
را  همراهانش  از  تن   10 و  وی  اقامت  صورت حساب  تا  کرد   
بپردازد در حالی که هزینه اقامت دیگر همراهان کرزی بر عهده 

دولت افغانستان است.
عالوه بر این، وزارت امور خارجه انگلیس اعالم نکرده که این 
چه  همراهانش  و  افغانستان  رییس جمهوری  بردار  هزینه  اقامت 
هزینه یی بر دوش مالیات دهنده گان انگلیسی تحمیل می کند. هم 
اکنون 175 میلیون پوند به صورت ساالنه از جانب مالیات دهنده گان 
انگلیسی به دلیل افزایش بودجه در زمینه کمک های خارجی خرج 

می شود.
بر اساس گزارش سازمان ملل که هفته گذشته منتشر شد، میزان 
فساد مالی و رشوه دریافتی توسط مقام های افغان در هر سال 5 / 
2 میلیارد دالر است که دو برابر آنچه که دولت افغانستان از پول 
مالیات دهنده گان انگلیسی دریافت می کند، تخمین زده شده است.

رایزنیهادرخصوصآزادی...
 یکدیگر توافق کردند.

پاکستان  خارجه  امور  وزیر  معاون  جیالنی،  عباس  جلیل 
از  لیست هایی  ما  گفت:  سنا  خارجی  امور  کمیته  به 
اسامی زندانیان طالبان را به شورای عالی صلح افغانستان 

می فرستیم تا آن ها نیز در این مورد نظر خود را بدهند.
وی همچنین اعالم کرد: پاکستان آزاد کردن زندانیان طالبان 
را به درخواست حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان و 

شورای عالی صلح آغاز کرده است.

این در حالی است که معاون وزیر امور خارجه پاکستان هر 
گونه فشار بین المللی را در خصوص مساله آزادی زندانیان 

طالبان انکار کرد.
تحسین  را  طالبان  زندانیان  آزادی  مساله  افغانستان  دولت 
کمک  صلح  روند  پیشرفت  به  امر  این  می گوید،  و  کرده 
می کند، این در حالی است که دیپلمات ها و رهبران سیاسی 
افغان به صورت جداگانه از این که کامال درباره این مساله 

آزادسازی اطالع نیافته اند، شکایت کردند.
این مکانیسم جدید هماهنگی احتماالً اعتماد میان کابل و 

اسالم آباد را هر چه بیشتر افزایش می دهد.

پاکستان تاکنون 26 تن از افراد طالبان را دست کم در دو 
فرماندهان  شامل  شده  آزاد  افراد  است.  کرده  آزاد  گروه 

عالی رتبه طالبان و فرماندهان سیاسی آن ها بودند.
اسالم آباد پیشتر تصمیم گرفت تا تمامی طالبان را که در 

این کشور زندانی شده اند، آزاد کند.
شمار طالبانی که در پاکستان زندانی هستند کامال مشخص 
از  رتبه  عالی  افراد  از  تن  چندین  شامل  آن ها  اما  نیست، 

جمله مال برادر، معاون سابق رهبر طالبان می شوند.
و  افغانستان  دولت  خواسته  اصلی ترین  برادر  مال  آزادی 

شورای عالی صلح محسوب می شود.

           ناجیه نوری
سیاسی  آگاهان  و  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
قوم بازی، رشوه ستانی، مسایل گروهی و  که  می گویند 

حزبی در وزارت معارف بیداد می کند.
آن ها همچنان با تایید گزارش سازمان ملل متحد که در 
آن وزارت معارف و برخی از ادارات دیگر دولت در 
زمرۀ فاسدترین اداره ها معرفی شده بودند، گفته اند که 
وزیر معارف همانند دوران رژیم طالبان، تمامی نزدیکان 
و دوستان خود را در سمت های دولتی گماشته است.   
بی بنیاد  را  ادعاها  این  معارف  وزارت  سخنگوی  اما 
می داند و می گوید که بزرگترین دست آورد دولت در ده 

سال گذشته، پیشرفت در عرصۀ معارف است. 
سازمان ملل متحد اخیراً در گزارشی اعالم کرد که فساد 
در شماری از ادارات دولتی به ویژه وزارت هاي معارف 

و تحصیالت عالي افغانستان بي داد مي کند.
در این گزارش آمده که رشوه دادن در معارف افغانستان 
به صورت بی سابقه افزایش یافته و شمار افغان هایی که 
به آموزگاران در این کشور رشوه می دهند، از 16 درصد 
افزایش   2012 سال  در  درصد   51 به   200۹ سال  در 

یافته است.
در  متحد  ملل  سازمان  اخیر  گزارش  معارف  وزارت 

خصوص فساد در این وزارت را سیاسی می داند.
اما داکتر محي الدین مهدي عضو کمیسیون امور دیني، 
فرهنگي، معارف و تحصیالت عالي مجلس نماینده گان 

مي گوید، در وزارت معارف و تحصیالت عالي، مسایل 
رشوه ستاني، خویش خوري و قوم پرستي حاکم است و 
در این وزارت  ها به اضافۀ رشوه ستاني مسایل گروهي 

نیز به شدت مطرح است.
همه  معارف،  وزارت  به  نگاه  یک  با  کرد،  تصریح  او 
متوجه مي شوند که رهبري این وزارت به یک قوم و 

گروه سیاسي خاص تعلق دارند.
این عضو مجلس نماینده گان همچنان افزود، فساد تنها 
حکومت داري  اقدامي که  هر  بل  نیست،  رشوه گرفتن 

خوب را زیر سوال ببرد فساد است.
وزارت  در  که  بودم  باور  این  به  »من  کرد:  اضافه  او 
این که یک مکان مقدس است و اهل  به دلیل  معارف 
کم  بسیار  فساد  امکان  مي کنند،  کار  آن جا  در  معارف 
است؛ اما متأسفانه با تعجب قضیه برعکس از آب در 

آمد.«
به  به بی توجهی حکومت نسبت  با اشاره  آقای مهدی 
خواست های مجلس گفت، زماني که یک وزیر از سوي 
نماینده گان سلب صالحیت مي شود، رییس جمهور رأي 
نماینده گان را نادیده گرفته و به آن وزیر هدایت مي د هد 
که به کار خود ادامه بدهد، بدون شک این اقدام سبب 
بیشتر  برابر  مي شود که وزیر سلب صالحیت شده ده 

نسبت به گذشته، فساد کند.
او تاکید کرد، چون در افغانستان قدرت در دست یک 
شخص که رییس جمهور باشد متمرکز شده و او هم از 
هر کسي که خواسته باشد حمایت مي کند و یا او را کنار 

مي زند و به قانون و مقررات باور ندارد، بنابراین فساد 
در دولت افغانستان ریشۀ ساختاري دارد.

در همین حال، وحید مژده آگاه مسایل سیاسي مي گوید، 
توجه به تحصیل در یازده سال گذشته سبب شده که در 
وزارت معارف و تحصیالت عالي فساد بیشتر شود و 
من خود شاهد بودم کساني که در امتحان کانکور ناکام 
شده بودند، توانستند به یکي از دانشکده هاي دانشگاه 

کابل شامل شوند و این خود نشانگر فساد است.
این آگاه سیاسي تصریح کرد، بي اعتمادي کارکنان نسبت 
به دولت دلیل دیگر گسترش فساد است و زماني که یک 
تا  شخص در یک پست مقرر مي شود، تالش مي کند 

زماني که در مقام است، نهایت استفاده را ببرد.
او تاکید کرد، افغانستان کشوري است که در آن تقدیر 
از انجام کار خوب و مجازات از انجام کار بد صورت 
مي شود،  سبب  وضعیتی  چنین  بنابراین  نمي گیرد، 
به  نیز  مي دهند  انجام  خوب  کارهاي  کساني که  حتا 

رشوه ستاني روی آورند.
فساد  گسترش  دیگر  دلیل  سیاسي،  آگاه  این  باور  به 
تقرري دوستان و اقارب وزرا در پست هاي مهم دولتي 

است.
آقای مژده اضافه کرد: »در زمان حکومت طالبان زماني که 
یک شخص به عنوان وزیر مقرر مي شد، تمام دوستان 
متأسفانه  و  مي گمارید  مختلف  پست هاي  در  را  خود 
امروز در حکومت حامد کرزي این دید به گونۀ مدرن تر 
از  رایج شده است و یک تعداد نکتایي دارها زماني که 

را  دوستان شان  مي روند،  دیگر  وزارت  به  وزارت  یک 
نیز با خود مي برند.«

به گفتۀ این آگاه سیاسي، سازمان ملل متحد یک ارگان 
دیگر فاسد را که عبارت از وزارت مالیه است، از قلم 

انداخته است.
مژده افزود، فساد در وزارت مالیه به حد بسیار باالیی 
نشر  به  از رسانه ها  را شماري  آن  اسناد  دارد و  وجود 
رسانیده اند، بنابراین اگر این سازمان در بخش هاي دیگر 
از  بیشتر  فساد  شاید  می داد،  انجام  را  بررسي های  نیز 

آماري که نشر شده، مي بود.
اما امان اهلل ایمان سخنگوي وزارت معارف به روزنامۀ 
ماندگار گفت، زماني که به سطح بین المللی گفته مي شود 
که فساد در افغانستان وجود دارد، پس وزارت معارف 

نمی تواند از این قاعده، مستثنا باشد.
به گفتۀ ایمان، ما هم موافق استیم که فساد وجود دارد، اما 
آوردن اسم وزارت معارف در ردیف فاسدترین ادارات 
نادرست است، زیرا فساد جلو انکشاف را مي گیرد، ولي 
همه شاهد هستند که بزرگترین دست آورد دولت کنونی 

افغانستان، معارف است.
آقای ایمان تأکید کرد، ما مي دانیم که در کدام بخش ها 
تدابیر  بخش ها  آن  در  ما  و  دارد  وجود  فساد  امکان 
توزیع  مثال، در بخش  به طور  اتخاذ کرده ایم؛  را  الزم 
شهادت نامه و تقرري معلمان شاید پنج سال قبل امکان 
فساد وجود داشت، اما در حال حاضر فساد غیرممکن 

است. 
نوع  هر  آمادۀ  معارف  وزارت  افزود،  همچنان  وي 
مورد  که  بین المللي  شفاف  ارگان  یک  به  حساب دهي 

قناعت باشد، است. 
شماری از شهروندان نیز از فساد گسترده و قوم بازی در 

وزارت معارف شکایت می کنند.
گرفتن  و  معلمان  تبدیلي  و  تقرر  آن ها،  گفتۀ  به 
شهادت نامه با پول، کار بسیار ساده و آساني است و اگر 
یک بررسي دقیق در این زمینه صورت گیرد، مشخص 
خواهد شد که فساد در این بخش هاي وزارت معارف 

به پیمانۀ بسیار وسیع وجود دارد.
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اتهامکشتارکودکان...
 ژنو درخصوص حقوق کودکان اعالم کرد، این تلفات به 
ویژه به دلیل نبود اقدامات پیشگیرانه و استفاده بی هدف و 
کورکورانه از نیروی نظامی به وجود آمده است، نیروهای 
افغانستان  در  امنیت  و  صلح  برقراری  به  کمک  بین المللی 

)ایساف( این بیانیه را منتشر کردند.
نیروهای ناتو این ادعا را رد کرده و می گویند که این نیروها 
جلوگیری  غیرنظامی  تلفات  از  تا  بودند  »مراقب«  ویژه  به 

کنند.
پی  در  که  کودکانی  تعداد  کردند،  اعالم  ناتو  نیروهای 
یا زخمی شدند  در سال 2012 کشته  هوایی  عملیات های 
اما  است،  یافته  کاهش  درصد   40  ،2011 سال  به  نسبت 
نیروهای ناتو آمار دقیقی را در این خصوص اعالم نکردند.
گستره   ،2008 سال  از  بار  اولین  برای  ملل  سازمان 
سیاست های امریکا که کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد، 
مورد بررسی قرار داده است. انتشار این گزارش با مناظره 
شدیدی در واشنگتن در خصوص سیاست امریکا در حوزه 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  و  هوایی  حمالت 

مصادف شده است.
کمیته سازمان ملل در گزارش خود خطاب به امریکا گفته 
اقدامات پیشگیرانه جدی و مشخصی صورت دهد  است، 
و از استفاده بدون هدف از زور جلوگیری کند تا مطمین 
یا  و  کشته  کودکان  جمله  از  بیشتری  غیرنظامیان  که  شود 
زخمی نشوند. گروه های حقوق بشر و آزادی های داخلی 

این تصمیم و بیانیه را تایید کردند.
کمیته سازمان ملل اعالم کرد که از سال 2008 هزاران تن 
از کودکان در افغانستان کشته شده اند و هشدار داده که این 

آمار از سال 2010 تا 2011 میالدی دو برابر شده است.

د شاولي کرزي له لوري...
 وايي، څو ورځې وړاندې د ولسمشر ورور شاولي کرزي ورته 
فون کړی و او خپل کور ته يې غوښتی و، کله يې چې له هغه 
سره خبرې کړې وې؛ نو ورته يې ويلي ول، چې رياست ته له 
نوماندۍ تېر شي او خپله رايه دې د هغه د خوښې وړ نوماند ) 

حاجي سید جان ( ته ورکړي.
دی وايي، شاولي کرزي ته يې وويل، چې وکیالن په سیدجان 
د هر چا خپل  رايې ورکول  د  او  نه ورکوي  رايه  او  ټولېږي  نه 
حق دی؛ ځکه لومړی خو هغه بېسواده دی، ټول کندهار ته 
يې کړنې معلومې دی، چې په فساد ککړ دی او هیڅوک ترې 
خوښ نه دي؛ خو په ځواب کې يې شاولي کرزي وويل، چې 

زما همدا پرېکړه ده او بايده ده چې رايه ورکړې.
د نوموړي په وينا، شاولي کرزي ورته دا هم ويلي چې د دوو 

دوو  له  او  پرېږدي  ته  جان  سید  رياست  دې  لپاره  میاشتو 
میاشتو وروسته به هغه استعفا ورکوي.

ښاغلی احسان احسان وويل، د دوی يوشمېر وکیالن دمګړۍ 
هندوستان ته تللي او د ټېلیفون پر کرښه يې ورسره منلې چې 
سیدجان به د واليتي شورا د ريیس په توګه نه مني؛ خو وايي 
کله چې هغوی راشي له سال مشورو وروسته به روښانه شي، 

چې دوی د واليتي شورا په غونډو کې برخه واخلي او کنه.
او عادالنه  راڼه  په  ټاکنې  له سره  وايي، دوی غواړي چې  هغه 
غوښتنه  او  شي  تلف  خوا  له  چا  د  حق،  هیچا  د  او  وشي  ډول 

کوي، چې خپل سیاسي او مدني حق يې بايد ورکړل شي.
ماندګار  اهلل  يو قومي مشر ډاکټر حیات  همدارنګه د کندهار 
ورځپاڼې ته وويل، چې د کندهار د واليتي شورا لپاره حاجي 
د  لوري  له  کرزي  شاولي  ورور  د  کرزي  ولسمشر  د  سیدجان 
توګه  په  ريیس  د  لپاره  شورا  دې  د  بلکې  نه  الرې  له  ټاکنو 

معرفي شوی دی؛ خو د شورا نور غړي يې ورسره نه مني.

هغه وايي، ټاکل شوې وه چې تېره ورځ د واليتي شورا ټاکنې 
وشي؛ خو د واليتي شورا له ۱۳ غړو نه د شپږو وکیالنو له لوري 
ټاکنې شوي او حاجي سیدجان يې د دې شورا له لوري چې د 

شاولي کرزي مالتړ ورسره دی، ريیس ټاکلی دی.
دی زياتوي، چې په کندهار کې ټاکنې ارزښت نه لري بلکې 

هر هغه څه چې د ولسمشر کرزي ورور غواړي هغه کېږي.
شاولیکوټ  د  ورور  ده  د  وينا،  په  اهلل  حیات  ډاکټر  ښاغلي  د 
ولسوالۍ د پراختیايي شورا ريیس و، چې څه وخت وړاندې د 
شاولي کرزي له لوري لرې شو او پر ځای يې بل څوک وټاکل 

شو.
د هغه په خبره له دې ټولو ښکاري، چې دی په ټولو ټاکنو او 
هر څه کې له زور نه کار اخلي او د ده خوښې پرته کار نشي 

کېدای.
هڅه مو وکړه په دې اړه د شاولي کرزي نظر هم واخلو خو له 

ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو.

نظامیانامریکایيبهمیزان...
و  هزار  دو  سال  پایان  تا  دارند  قصد  بین المللی  نیروهای 
چهارده که اکثر نظامیان بین المللی از افغانستان خارج خواهند 
شد، اداره امور امنیتی افغانستان را به طور کامل به نیروهای 

افغان واگذار کنند.
دمپسی که برای شرکت در مراسم تغییر فرماندهی نیروهای 
این  بود  کابل  عازم  افغانستان  امنیت  به  کمک  بین  المللی 

سخنان را در گفت وگو با خبرنگاران بیان کرد.
جنرال جان آلن قرار است سمت فرماندهی ایتالف بین المللی 
را به جنرال جوزف دانفورد واگذار کند. انتظار می رود جنرال 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  فرمانده  آخرین  دانفورد 

باشد.
مبنی  را  سفید  کاخ  مقامات  برخی  سخنان  دمپسی  جنرال 
بر این که امریکا ممکن است »گزینه صفر« را بررسی کند 
افغانستان  امریکایی در  نظامیان  از  و اجازه ندهد هیچ یک 

بمانند، رد کرد.
دمپسی گفت هیچ کسی چنین پیشنهادی را به او ارایه نکرده 

است »و من هرگز گزینه صفر را پیشنهاد نمی  کنم.«
مقامات کاخ سفید ماه گذشته در آستانۀ سفر حامد کرزی به 

واشنگتن در گفت وگو با خبرنگاران اعالم کردند احتمال این 
که هیچ نظامی امریکایی پس از سال دو هزار و چهارده در 

افغانستان نماند نیز به عنوان یک گزینه مطرح است.
دمپسی گفت: »ارتش از این منظر مطمین است که شماری 
از نظامیان در افغانستان به مأموریت خود ادامه خواهند داد.«

او گفت: »اجازه دهید این گونه توضیح دهم: من تحت هیچ 
شرایطی از ده هزار نیرو نمی خواهم وظایف بیست هزار نیرو 

را انجام دهند.«
در نشست سران ناتو در شیکاگو در سال گذشته،  رهبران 
ناتو توافق کردند مأموریت پس از سال دو هزار و چهارده در 
افغانستان بر عملیات ضد ترور علیه القاعده، آموزش و کمک 
دیپلماتیک دولت  از عملیات  افغان و حمایت  نیروهای  به 

امریکا متمرکز خواهد بود.
دمپسی گفت اگر مذاکرات دو طرف درباره توافق نامه امنیتی 
دو جانبه به شکست بینجامد – همان گونه که درباره عراق 
رخ داد - تنها در چنین شرایطی می تواند گزینه صفر را مورد 

بررسی قرار داد.
او گفت: » به همین دلیل توافق نامۀ امنیتی دو جانبه از اهمیت 
باالیی برخوردار است زیرا اگر ما این توافق نامه را به زودی 

اجرایی کنیم همه نگرانی های مرتبط با ادامه حضور ما در 
افغانستان برطرف خواهد شد.«

او گفت کرزی و اوباما توافق کرده اند امسال توافق نامه امنیتی 
دو جانبه را تکمیل کنند و حتی در صورت امکان در فصل 

بهار این کار انجام خواهد شد.
نامه یی  توافق  به  رسیدن  شانس  می کند  فکر  گفت  دمپسی 
در زمینه امنیتی که امنیت را برای نیروهای امریکایی فراهم 
که  جایی  است،  عراق  از  بیشتر  افغانستان  در  کرد  خواهد 

امریکا در رسیدن به توافق امنیتی ناکام ماند.
رامستین،  هوایی  پایگاه  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفت: »استفاده از تجارب 
این روند را هر چه سریع تر آغاز  عراق سبب می شود ما 

کنیم.«
دمپسی افزود این اقدام به آنها زمان کافی برای حل و فصل 

موضوعات سیاسی داخلی می دهد.
او همچنین خاطرنشان کرد اقتصاد افغانستان بسیار ضعیف 
تر از اقتصاد عراق است که این موضوع سبب شده است 
افغان ها درک کنند به حمایت های بین المللی برای درازمدت 

نیاز دارند،  مشکلی که عراق غنی از نفت با آن مواجه نبود.

آگاهان و نماینده گان مجلس:

قـومگراییدروزارتمعارف
بیدادمیکند
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ایران34سالپس...
در  مردم  مطالبات  درصد،  یک  علیه  درصد  نودونه   
برابري  است،  آن ها عدالت  مطالباِت  آن ها چیست؟! 
در  که  می بینید  شما  است...  تبعیض  رفع  است، 
این همه پیامِ انقالب ملت بزرگ افغانستان که توانست 
پوشالِي شرق چیره شود،  قدرت  بر  دستان خالی  با 

تأثیرگذار بوده است.
و  متعال  خداي  از  استعانت  با  مصر  بزرگ  ملت 
استفاده از همین پیام ها توانست دیکتاتور را بر زمین 
لبنان  بزند و حاکمیت را به دست گیرد، ملت بزرگ 

نیز توانست همین گونه عمل نماید. 
یاد  مظلوم  ملت هاي  از  امام  حمایِت  از  پیشتر 
کردید و حاال نیز نبود تبعیض در ایران را یادآوري 
از  پس  که  می گویند  منتقدین  برخی  اما  نمودید. 
انقالب  رهبر  درگذشت  از  پس  به ویژه  انقالب، 
و  بخش ها  از  برخي  بر  محدودیت هایی  اسالمي، 
مدعي  آن ها  است.  شده  ایجاد  ایران  در  گروه ها 
هستند که اهل تسنن ایران که در پیروزی انقالب 
سهم قابل توجهی داشتند، هیچ سهمي در قدرت 

ندارند. شما چنین انتقاد و ادعایی را مي پذیرید؟
برادري و محبت  پیام دوستي،  انقالب خود  ـ وقتي 
بیان مي کند،  دارد  اسالمي  امت  بین  در  را در جهان 
خود  جامعۀ  درون  در  که  پذیرفت  مي توان  چه گونه 
از  و  نباشد  برادري  و  دوستي  وحدت،  این  مبلغ 
ظرفیت هاي همۀ اقوام، قبایل و مذاهب استفاده نکند. 
بنده در مناطق زنده گي مي کنم که برادران اهل سنت 
و برادران اهل تشیع در کنار هم هستند. ما هیچ گونه 
تفاوتی را بین هم احساس نمي کنیم. من شاهد هستم 
جمهوري  در  سني  و  شیعه  خانواده گي  پیوند  که 
ما  بدنۀ  یعني  است،  پیوند گسترده یي  بسیار  اسالمي 
بدنه یی است که دست در دست هم مي دهند و هیچ 
هم دیگر  با  قومي  لحاط  از  مذهبي  لحاظ  از  تفاوتی 
که  همان گونه  اسالمي  جمهوري  در  االن  نداریم. 
بستر  این  است،  فراهم  شیعه  یک  رشد  براي  بستر 
براي برادران اهل سنت نیز فراهم می باشد. در هیچ 
را  سنت  اهل  برادران  حضور  محدودیت  جایگاهی 
حوزۀ  در  سازوکاري  نظامي  هر  قاعدتًا  اما  نداریم؛ 
انتخاب شدن و انتخاب کردن و شایسته ساالري دارد. 
ما االن در ایران اداراتی را داریم که عزیزان اهل سنِت 
ما در آن جا مسوولیت دارند، متولي هستند و خودشان 
به عنوان پاسدار ارزش هاي انقالب در عرصه حضور 
دارند. اتفاقًا اخیراً یکي از مولوي هاي اهل سنت را از 
او در مجامع اهل  افغانستان.  به  ایران دعوت کردیم 
سنت افغانستان حضور پیدا کرد و توضیح داد که ما 
در کنار برادران شیعۀمان در ایران به سمت سعادت 
و تعالي حرکت استیم. اما متأسفانه عده یی که تعمداً 
هستند،  اسالمي  جوامع  در  اختالف  ایجاد  صددِ  در 
سعي مي کنند که به این فضاها بدمند و ذهنیت ها را 

در جوامِع ما و شما مغشوش سازند.
در افغانستان چند بار تالش هایی شده تا گفتمان هاي 
در  حرکت هایی  افتد.  راه  سني  ضد  و  شیعه  ضد 
گذشته صورت گرفته ولی چون فهم جامعه به این 
رسیده که نزاع بین مذهب سني و شیعه نباید ایجاد 
برخي ها  اما  نرسیده اند.  ثمر  به  گردد، آن تالش ها 
جریان هاي  پشت  که  مي کنند  مطرح  را  ادعا  این 
افراطي سنِي ضد شیعه در افغانستان، حرکت هایی 
هم چنان  و  دارند،  قرار  عربستان  و  پاکستان  از 
برخي از حلقه ها هم در ایران هستند که در چنین 
از طرف درگیرِ شیعه حمایت می کنند.  نزاع هایی، 

شما با چنین ادعایی موافق هستید؟
اخیراً  که  امر  این  به  مي کنم  متوجه  را  شما  من  ـ 
میالد  در  خامنه یي  امام  رهبري حضرت  معظم  مقام 
پیامبر اسالم به این مطلب اشاره کردند که  پُربرکت 
اگر پیامبر بزرگ اسالم امروز زنده مي بودند، بالشک 
همۀ ملت هاي مسلمان را به وحدت و برادري دعوت 
مي کردند. ایشان تصریح مي کنند که هر ندا و یا هر 
صدایی که در تشدید اختالفات بین ملت هاي مسلمان 
تالش کند، بي شک زمینه یی فراهم کرده تا ملت هاي 
کرده،  فراهم  ما  براي  دشمن  که  زمینی  در  مسلمان 
بازي کنند. از این منظر به این نکته باید توجه کرد 
که االن دشمنان عزت اسالم وقتی مي بینند که اسالم 
رو به گسترش است، تالش می کنند که ما را از درون 
فرو بپاشند و بهترین وسیله یی که مي تواند این هدِف 
آن ها را برآورده سازد، ایجاد اختالف و تفرقه است. 
ما ملت هاي مسلمان باید تالش کنیم دست به دسِت 
هم داده صفوف مان را متحد و منجسم سازیم و اجازۀ 
رسوخ هیچ صدای اختالفی را به درون صفوف مان 
یا صداي  باشد  این صدا، صداي شیعه  ندهیم. حاال 

اهل سنت، فرقی نمی کند.
بین فرهنگي های  انتقادي  که همواره در  نگاه   یک 

است  این   بوده،  مطرح  ایران  به  نسبت  افغانستان 
فارسي،  ادب  و  زبان  حوزۀ  مفاخر  به  ایرانی ها 
نگاهی انحصارگرایانه دارند؛ به  عنوان نمونه: موالنا 
را  بلخي  ناصر خسرو  و  بلخي  محمد  جالل الدین 
سیدجمال الدین  هم چنین  و  می خوانند.  ایرانی 
افغاني را مي گویند اهل ایران بوده است. این  نوع 
رویكرد هر از گاهي سبب بروز عكس العمل هایی 
می گردد. شما این رویكرد و یا هم این نوع مصادر ۀ 

فرهنگي را چه گونه ارزیابي مي کنید؟
اشتراک  این  از  این که  به جاي  ما  که  کنید  نگاه  ـ 
در  و  برادري  و  دوستي  جهت  در  و  کنیم  استفاده 
جهت ارتقاع آگاهي ها و رشد از این مفاخر استفاده 
به حوزۀ اختالفي  بیایم  کنیم، مجبورمان کرده اند که 
از  موضوع  این  رو،  هر  به  بپردازیم.  آن ها  سرزمینِي 
چند زاویه قابل تأمل است. نخست این که واقعًا این ها 
از کجا هستند. خوب مشخص است که پاسِخ آن یک 
باید  می طلبد.  پژوهشي  کار  و یک  تاریخ نگاري  کار 
محققان کشورها خصوصًا دو ملت ایران و افغانستان 
نتاریج  به  کنند و  بنشینند تحقیق  بدون هیچ تعصبی 
ما  باید دانست که  البته  برسند.  این حوزه  قطعي در 
یک جغرافیاي سرزمینِي فعلی داریم و یک جغرافیاي 
ما کلی هستیم که  معنا که  این  به  سرزمینی گذشته؛ 
اکنون در جز قرار گرفته ایم و اجزایی هستیم که در 
یک کل تعریف مي شویم. فلهذا ورود به این حوزه نه 
ما را به نتیجه مي رساند و نه شما را. مهم این است که 
این بزرگان در این حوزۀ تمدني هستند و رسالت شان 
در این حوزۀ تمدني است و این که این شخصیت ها 
این  به  اجحاف  کنیم،  جغرافیا  یک  به  محصور  را 
بزرگان است و اجحاف به انسانیت. درست تر از همه 
انسانیت می باشد  این است که موالنا متعلق به تمامِ 
و پیامِ او براي بشریت است. این که او در کجا متولد 
شده، خیلي مهم نیست. ما و شما وارث یک تمدن 
مشترک هستیم و باید دست در دست هم داده از آن 
پاسداري کنیم، این تمدن را باید ترویج کنیم. اگر ما و 
شما خود را درگیر این حاشیه ها کنیم، از اصل ترویج 
این تمدن بازمي مانیم که نه به مصلحِت شماست و 

نه به مصلحت ما.
خارجي یی  چالش هاي  به  کردید  اشاره  مقدمه  در 
و  شب  این  در  می باشد.  مواجه  آن  با  ایران  که 
غربي  قدرت هاي  با  ایران  هسته یی  مسالۀ  روزها 
این  آیا ممكن است در  در چه حالتی قرار دارد؛ 
تقابل، عقب نشینی یا انعطافی در مواضِع جمهوري 
اسالمي ایران رونما گردد و یا قدرت هاي غربي به 
پایان  بن بست  این  تا  بدهند  نشان  انعطاف   نحوي 

یابد؟
انرژي  که  است  این  اسالمي  جمهوري  گفتار  ـ 
هیچ کس!  براي  هسته یي  سالح  همه،  براي  هسته یي 
یعني ما این ندا را سر داده ایم که انرژي هسته یي یا 
بهتر بگویم دانش هسته یي که تاثیرگذار در زنده گي 
و  کشاورزي  پزشکی،  امور  در  و  است  انساني 
اقتصادی کاربرد دارد، حق همۀ ملت هاست و مجاز 
اند که از آن بهره بَرند. هیچ ملتی نباید ممنوع باشد و 
حق استفادۀ صلح آمیز از آن را نداشته باشد. اما ورود 
ملت ها  همۀ  براي  باید  آن  نظامِي  کاربرد  حوزۀ  به 
ممنوع باشد و حتا آن هایی که االن این تجهیزات را 
در اختیار دارند، باید به سمت کاهش و نابودِی آن 
به  که  اسالمي  جمهوري  فرزانۀ  رهبر  کنند.  حرکت 
 عنوان مرجع دیني جهان اسالم هم محسوب مي شود، 
فتوای شرعي صادر کرده است که استفاده و ساخِت 
سالح اتمي حرام است. ما بر اساس همین فتوا اعالم 
برطرف  را  ابهامات  تمامي  هستیم  آماده  که  کرده ایم 
قانون امضاکنندۀ  یا  این که ما جزو و  با وجود  کنیم. 

بین المللي هم  نظارت  سازمان هاي  MPT هستیم و 
بر فعالیت هاي ما وجود دارد، بازهم مایل هستیم که 
ظرفیت گفت وگوها را براي حل مشکالت فني یی که 
غربی ها مدعي هستند، ارتقا دهیم. االن هم مي  دانید 
که قرار است مذاکرات در آیندۀ نزدیک دوباره شکل 
بگیرد. اما قطعًا ملت ایران تسلیم فشار و زورگویی 
براي عقب نشیني از حقوق مشروِع خود نخواهد شد. 
دولت و ملت ایران آماده است که بر اساس قوانین 
بین المللي، تمام نگراني های احتمالي را برطرف کند؛ 
ولي از حقوق مسلِم خود تا به آخر دفاع و پاسداري 

خواهد کرد.
دارالقراء  یک  ایران،  در  اسالمي  انقالب  از  بعد 
محكم شیعي در این کشور شكل گرفت و یک منبر 
برای تمامِ شیعیان جهان. هم چنان عربستان سعودي 
نیز براي اهل سنت، یک دارالقراء ویژه بوده است؛ 
اما هیچ  تالشی براي آشتي میان این دو دارالقراء 
عربستان  طرف  از  نه  است،  نگرفته  دیني صورت 
به  شما  تحلیل  ایران.  طرف  از  هم  نه  و  سعودي 
عنوان یک آگاه چیست و چرا این دو دارالقراء در 

تقابِل هم قرار گرفته اند؟
ـ جمهوري اسالمي ایران  در مقاطع مختلف بعد از 
انقالب اسالمي، منادي وحدت و برادري در بین امت 
اسالمي بوده است. همین االن شما مستحضر هستید 
ایران  اسالمي  بزرگي در جمهوري  ما تشکیالت  که 
داریم که نامش است مجموعۀ جهاني تقریب مذاهب 
اسالمي که تالش مي کند در عربستان و در کشورهاي 
مختلف با همکاري تمام علما و با همکاري استادان 
دانشگاه ها، گردهمایي هایی برگزار شود، صحبت هایی 
صورت بگیرد تا زمینه هاي دوستي، محبت و برادري 
در  شود.  فراهم  اسالمي  دولت هاي  و  ملت ها  بین 
ندای  این  اسالمي  جمهوري  بزرگ  کنفرانس هاي 
دوستي و برادري سر داده شده است و تمام تالش ها 
معطوف به این است که دولت ها و ملت ها کنار هم 
باشند. اما واقعیت این است که در بین امت اسالمي 
عامل  که  شده  ایجاد  شکاف هایی  مختلف  دالیل  به  
که  هستند  استعماري  قدرت هاي  آن  اصلِي  باني  و 
از  مي کنند  تالش  و  نمي خواهند  را  اسالم  عظمت 
دولت ها  بین  در  آن  ترویج  و  اختالف  ایجاد  طریق 
و ملت ها، نگذارند که مسلمانان جهان کنار همدیگر 
را در  فاصله ها  این دوري ها و  ما ریشۀ  قرار گیرند. 
دستان  دشمنان عزت اسالمي مي دانیم و این دست ها 
که  زماني  تا  و  نشوند  بیدار  ملت ها  که  زماني  تا 
حاکمان ملت هاي مسلمان به این مهم توجه نکنند که 
راه عزت اسالم وحدت و برادري ست، قطع نخواهد 
جهان  در  االن  که  اسالمي  بیداري  با  ان شاءاهلل  شد. 
اسالم شکل گرفته، ما فرصت هاي بسیار خوبي پیدا 
از  بایستند و  تا ملت ها و دولت ها کنار هم  کرده ایم 

این اختالفات و فاصله ها دوري کنند.
اخیراً برخي سریال های ایرانی از طریق چینل هاي 
روایت گرِ  عمدتًا  که  مي رسند  نشر  به   افغانستاني 
به  برخي ها  اما  می باشند.  اسالم  تاریخ  از  قسمتی 
این باور هستند که این سریال ها در برخی موارد، 
و  ندارند  مطابقت  تاریخي  رخدادهاي  اصل  با 
رویدادها به گونۀ تحریف شده به نمایش درآمده اند. 
آیا در ساخت این سریال ها در ایران به این نكات 

توجه صورت نمی گیرد؟
ـ هنر سینما و فیلم سازي در ایران بستري است که بعد 
از انقالب اسالمي با ارزش هاي دیني توام شده است. 
و  پژوهش گران  کمک  با  کارگردانان  و  نویسنده گان 
محققین، فیلم نامه را تهیه مي کنند. فیلم نامه کنترول و 
بررسي مي شود و کارگردان زمینۀ تولید آن را فراهم 
مي کند تا بتواند پیام مورد نظرش را به مخاطبان منتقل 
تالش ها  تمام  تاریخي،  سریال هاي  تولید  در  نماید. 
و  مستند  کاماًل  منابع  از  که  است  معطوف  این  بر 
معتبر استخراج شوند. اگر سریال دیني است، تالش 
مي شود که از منابع مختلف این مستندات جمع گردد 
و به فیلم نامه تبدیل شود. سپس فیلم نامه را محققین 
تاریخي  اسناد  با  آیا  که  می  کنند  بررسي  و  مطالعه 
مطابقت دارد یا خیر. یعنی تمام تالش ها معطوف به 
شوند  تولید  سریال ها  کم ترین خطا  با  که  است  این 
و به نمایش عمومي درآیند. فرهنگ حاکِم سریال ها 
که  است  وحدت آفرین  اصول  همان  از  برگرفته  هم 
نظام اسالمي در صدد ترویِج آن است. یعني در حوزۀ 
تمام تالش  تاریخي،  دیني و سریال هاي  سریال هاي 
این  بر  و  ملت هاست  حداکثرِي  جذب  به  معطوف 
معنا  این  به  هرگز  اما  شده.  انجام  اقداماتی  اساس 
نداده  رخ  سریالی  هیچ  در  اشتباهی  هیچ  که  نیست 

است. 
به عنوان آخرین پرسش؛ شكایت هاي بسیار زیادي 
در  افغانستاني  مهاجرین  با  نامناسب  برخورد  از 
ایران، شنیده می شود و شما نیز بدون شک برخی 
این  را در  ما  از رسانه های  نشر شده  گزارش های 
مورد شاهد بوده اید. از نظر شما، راه  حل مشكالت 
دایمِي مهاجران ما در ایران چیست و فعاًل وضعیت 

آنان چه گونه است؟
ـ اگر اجازه  دهید، اصاًل به این موضوع وارد نشوم؛ 
سفارت  به  مربوط  مساله  این  به  پرداختن  چون 

مي شود. 
 پس اگر ناگفته یی مانده، آن را بفرمایید؟

ـ از شما تشکر مي کنم و مجدداً سي وچهارمین سال 
بزرگ  ملت  به  را  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزي 
دو  ما  ان شاءاهلل  مي گویم.  عرض  تبریک  افغانستان 
هستیم،  مجزا  پیکرۀ  دو  در  واحد  روحی  که  ملت 
را  سربلندي  و  عزت  راه  همدیگر  کنار  در  بتوانیم 
بپیماییم و روزي را شاهد باشیم که دو ملت بزرِگ 
و  رفاه  در  خود  مشترِک  ریشۀ  با  افغانستان  و  ایران 
آسایش و سربلندِي توام با ارزش هاي دیني زنده گي 

کنند و آیندۀ خوشي را براي خودشان رقم بزنند.
ما قرار   سپاس از حوصلۀتان و وقتی که در اختیارِ 

دادید!
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می گویند حاال وضعیت امنیتی در این والیت بهتر است و باید دولت با 

آن ها همکاری کند.
تظاهرکننده گان لوحه هایی را با خود حمل می کردند که بر آن ها نوشته شده 

بود: "برق می  خواهیم"،"صحت می  خواهیم" و"تعلیم می خواهیم".
مکتب  معارف  وزارت  از  "ما  گفت:  معترضان  از  یکی  آغا،  شاه  حاجی 
می خواهیم؛ از وزیر صحت عامه شفاخانه و دوا و داکتر می خواهیم؛ از 

وزیر زراعت هم می خواهیم که برای ما تراکتور و تخم زراعتی بدهد".
این باشنده گان والیت هلمند گفتند در صورتی که خواست هایشان برآورده 
نشود، به تظاهرات در کابل ادامه خواهند داد. این معترضان پانزده روز 
است که در کابل به سر می برند و به وزارتخانه های مختلف برای تحقق 

خواست های خود مراجعه کرده اند.
حاجی محمد سلیم، یک تن از تظاهرکننده گان گفت: »ما آمده ایم تا از وزیر 
صاحب برق بخواهیم. برای دیگر جاهای افغانستان از خارج برق آمده؛ اما 
برق خود ما به ما داده نمی شود. ما از پانزده روز تا حال در کابل هستیم و 

بعد از این هم می مانیم تا خواست ما قبول شود".
محمد ولی علی  زی، نماینده والیت هلمند در پارلمان افغانستان گفت در 
صورتی  که به خواست مردم هلمند توجه نشود، پنجاه هزار نفر در برابر 
اعتراض خواهند کرد و خودشان حق خود را »به زور« به  وزارتخانه ها 

دست خواهند آورد.
   بند کجكی را فعال کنید

باید  افغانستان  دولت  که  گفتند  هلمند  والیت  معترض  باشنده گان 
توربین های بند کجکی را که در این والیت موقعیت دارد، فعال کنند. آن ها 

گفتند که دو توربین این بند هنوز غیر فعال هستند.
برای  امریکایی ها یک توربین را  این در حالی است که در سال 2008، 
فعال کردن بند برق کجکی بردند. گفته می شود که پنج هزار نظامی امنیت 
انتقال این توربین را بر عهده داشتند و در جریان انتقال این توربین شماری 
از جنگجویان طالبان که مانع آن می شدند، کشته شدند. با این هم، مردم 

هلمند می گویند که این والیت هنوز هم برق ندارد.
حاجی شاه آغا گفت: "دو داینامو در این بند نصب است و سومین اش 
را هم آوردند. سه و نیم صد نفر تا زمانی که این توربین به کجکی رسید، 
کشته شدند. حاال توربین ها در یک کند افتاده و می گویند بودجه نیست که 

کار آن را شروع کنیم".
نیروهای خارجی و افغان در سال 2010 عملیات بزرگی در این والیت 
به راه انداختند و چند ولسوالی را از کنترول طالبان خارج کردند. در حال 
حاضر بیشترین کشت کوکنار در والیت هلمند صورت می گیرد و درصدی 

زیاد تریاک افغانستان از این والیت به دیگر کشورها قاچاق می شود.
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          معین فرزاد

انقالب  در آستانۀ سي وچهارمین سالروز پیروزي 
اسالمي ایران، شما به عنوان یک شهروند ایرانی 
چه  دارید.  رویداد  این  از  بازخواني یی  چه 
پیام هاي  و  داشته  وجود  انقالب  در  کاستي هایی 

این انقالب چه بوده است؟
ـ نخست به نوبۀ خود، سي وچهارمین سالروز انقالب 
اسالمي ایران را به ملت افغانستان تبریک و تهنیت 
عرض مي کنم. واقعیت این است که انقالب اسالمي 
با رهبري امام خمینی شکل گرفت و با حمایِت مردم 
و با توجه به ارزش هاي اسالمی، توانست به پیروزي 
برسد و یک شعار اساسي را در سطح جامعه مطرح 
انقالب  اسالمي.  جمهوري  و  آزادي  استقالل،  کند: 
توانست این شعارِ پایه یي خودش را در ایران و در 
که جمهوري  شاهدیم  امروز  ما  سازد.  تثبت  منطقه 
اسالمي ایران در صحنۀ داخلي و صحنۀ بین المللي، 
به  عنوان یک کشور مستقل و تأثیرگذار مطرح است. 
دشمنان انقالب اسالمي و دشمناني که در طول این 
سي وچهار سال سعي کردند با این ملت مبارزه کنند، 
توانسته جمهوري  انقالب  این  که  معترف اند  اکنون 
کشور  یک  و  قدرت مند  کشور  یک  به  را  اسالمي 
طِی  ایران  ملت  کند.  تبدیل  دیني  تفکر  با  مستقل 
بیش  در  توانسته  عمِر خود  از  این سي وچهار سال 
از سي انتخابات شرکت بکند و سرنوشت خویش را 
در دست گیرد. از همه مهم تر تمام تالش معطوف 
جمهوري  و  اسالمي  انقالب  که  است  شده  این  به 
اسالمي تمام قوانیِن خود را بر مدار اسالم تعریف 
کند و حرکت رو به  رشِد خود را با ارزش هاي دین 
انقالب  جهت  این  از  نماید.  تنظیم  اسالم  مقدس 
اسالمي، اکنون پویا و سرفراز است. البته انقالب و 
جمهوري اسالمي در طول این سال ها با مشکالت 
عدیده یی روبه رو بوده است که بخش اعظِم آن  نیز 
برکت  به  اما  شده؛  تحمیل  ایران  ملت  بر  خارج  از 
وحدت و همدلِي مردم همۀ مشکالت از میان رفته  

و می روند.
رویكرد حكومت  بر  برخی  که  انتقاداتی  از  یكي 
این  مي کنند،  وارد  انقالب  از  پس  ایران  اسالمي 
انقالب  امام خمینی،  درگذشت  از  که پس  است 
انقالب  در  که  کساني  و  شد  مصادره  به گونه یی 
شدند.  زده  کنار  قدرت  از  داشتند،  اساسي  نقش 

شما این دیدگاه  را می پذیرید؟
ـ به این نکته توجه کنید که انقالب اسالمي برگرفته 
از تفکر نابی بود که حضرت امام در قالب خِط خود 
برگرفته  امام  کرد. خط  تعریف  و  تبیین  ملت  براي 
از تفکر امام بود؛ یعني استقالل طلبي، مبارزه با ظلم 
و  وحدت  داخلي،  ظرفیت هاي  از  استفاده  ستم،  و 
برادري و از همه مهم تر تسلیم نشدن در مقابل فشار 
جبهۀ  خصوصًا  استکباري  و  استعمار  قدرت هاي 

به  دست  اسالمي  جمهوري  نظام  علیه  که  غرب 
امام،  تفکِر حضرت  و  امام  در خط  مي زد.  فعالیت 
ویژه  جایگاهی  نیز  مظلوم  ملت هاي  از  حمایت 
داشت و مجموعًا این تفکر و اندیشه ها توانست به 
پکیجی تبدیل گردد که دوست داران انقالب اسالمي 
بعد از امام باید آن را دنبال مي کردند. خوب قطعًا 
انقالب رو به رشد و رو به حرکت است و کساني 
که در درون انقالب حضور دارند، با تغییرات موازي 
مقام عظمای  تعبیر  به  این که  یا  و  مواجه مي شوند. 
و  داشت  خواهد  را  ریزش هایی  انقالب  والیت، 

رویش هایی نیز.
و  تعریف شده  امام  قالب خط  در  اسالمي  انقالب 
در  که  بود  گفته  و  داده  قرار  مبنا  را  این  امام  خود 
خصوص تصمیم گیري و شناخت افراد، به حال شان 
توجه کنید و نه گذشتۀ آن ها. یعني مبنا حالي است 
که فرد در آن حضور دارد و مواضع خودش را به 
به  توجه  با  را  این که شخص  نه  مي گذارد،  نمایش 
سنجش  بوده،  انقالبي  عنصری  مثاًل  که  گذشته اش 
و ارزیابي کنیم. از این جهت ما این بحث را با این 
کیفیت مد نظر مي گیریم که خط امام توسط جانشین 
امام در داخل جمهوري اسالمي در مسیر تحقق و 
و  رشد  به  رو  مردم،  حمایت  با  و  بود  شدن  پیاده 
انقالب  گسترِش  و  رشد  این  مسیر  در  گسترش. 
اسالمي، عده یی به دالیل مختلف از خط امام خارج 
شدند و ریزش کردند. عده یی هم در کنار انقالبیوِن 
گذشته رشد کردند و به نیروهاي جوان و باانگیزۀ 
انقالب اسالمي تبدیل شدند و توانستند انقالب را تا 

این جا به پیش بَرند.
در  که  امري ست  رویش  و  ریزش  منظر،  این  از   
مصادره  مفهوم  به  این  اما  دارد؛  وجود  انقالبی  هر 
کردِن انقالب توسط یک طیف نیست. تاکید بر این 

است که خط امام توسط جانشیِن بر حق ایشان و با 
حمایت مردم دنبال شود. هرکسي در این مسیر بود، 
همراه انقالب است و هر کسي که در این مسیر نبود، 
قطعًا از این قطار و حرکِت انقالب پیاده مي شود و 
پیش  به  را  انقالب  و  عده یی جدید سوار مي شوند 

مي برند و از آن پاسداري مي کنند.
از تأثیر انقالب اسالمي ایران بر اوضاع کشورهاي 

منطقه بگویید. 
ـ شما مي دانید قبل از انقالب اسالمي، همۀ ملت ها 
محکوم بودند که در یکی از دو جبهۀ شرق یا غرب 
به  بتوانند  آن  تا در سایۀ  را دخیل سازند  خودشان 
ملت ها  به  ایران  اسالمي  انقالب  اما  برسند.  رشد 

خودباوري را هدیه داد.
انقالب اسالمي ایران توانست این تفکر را در جهان 
را  جامعه  ادارۀ  شایسته گِي  دین  که  سازد  تثبیت 
دارد، چرا که تفکر اسالمی توانست جامعۀ ایران را 
احیا کند. هم چنین قدرت مردم در پیروزي انقالب 

اسالمي در جهان تثبیت شد. 
وقتي شما به کشورهاي اطراف نگاه کنید، مي بینید 
است.  گذاشته  را  خویش  اثرات  ایران  انقالب  که 
مسلمان ها به خودباوري رسیده اند، ملت ها به قدرت 
خود  سرلوحۀ  را  دین  کرده اند،  پیدا  باور  خودشان 
سرنگون  را  دیکتاتورها  از  بسیاری  و  داده اند  قرار 
جهان  در  را  اسالمی  بیداري  همین  شما  نموده اند. 
مقابل  در  خالي  دست  با  این که  ببینید؛  اسالم 
دیکتاتورها ایستاده گي مي کنند و با شعار اهلل اکبر و 
میدان ها حاضر  در  ملت  و  مردم  قدرت  بر  تکیه  با 

می شوند، ناشي از تأثیرات انقالب اسالمي است. 
حتا خارج از چارچوب جهان اسالم، در کشورهاي 
که  قیام هایی  که  شما  ببینید  امریکایي،  و  اروپایی 
صورت مي گیرند مثل قیام...           ادامه صفحه 7

ایران34سالپسازانقالب
)گپ وگفتی با ناصر جهان شاهی رای زن جمهوری اسالمی ایران در کابل(

کنفرانسملي
ریفورمسیاسیو اجندایملیـ
ایجادصلحپایداردرافغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  زمان   2014  /  13۹3 سال 
بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور، 
به  بر مسوولیت ملی خویش و  بنا  احمدشاه مسعود  شهید 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک 

نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي 
فراوان  تالش  ملي  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور 
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

رایزنیهادرخصوص
آزادیبیشترزندانیانطالبان

بقیه  آزادی  خصوص  در  تا  است  کرده  توافق  پاکستان  آنجایی که  از 
رسمی  نقشی  افغانستان  عالی صلح  شورای  به  طالبان  بازداشت شده گان 
از طریق  طالبان  زندانیان  بیشتر  آزادی  از  پیش  پاکستانی  مقامات  بدهد، 
یک مکانیسم جدید هماهنگی با شورای عالی صلح افغانستان به رایزنی 

می پردازند.
این مکانیسم جدید به شورای  به نوشته روزنامۀ داون چاپ اسالم آباد، 
عالی صلح افغانستان در خصوص این که چه کسی از زندانیان باید آزاد 
شود تا در پیشرفت روند صلح و سازش مفید واقع شود، اختیار می دهد.
پاکستان و افغانستان در جریان نشست سه جانبه در لندن که هفته گذشته 
و  طالبان  آزادی  برای  هماهنگی  مکانیسم  این  در خصوص  شد  برگزار 
فرماندهان بازداشت شدۀ این گروه در پاکستان با...        ادامه صفحه 6


