
رییس جمهور  عنوان  به  دکتر حسن روحانی  پیروزی 
و  تحلیلگران  حکومت،  استقبال  مورد  ایران  جدید 
مردم عادی افغانستان قرار گرفته است. رییس جمهور 
کرزی ابراز امیدواری کرده که روابط افغانستان با ایران 

بیش از پیش گسترش یابد. 
در  کشور  دو  می گوید  افغانستان  خارجه  وزارت 
اند؛  داشته  خوبی  روابط  گذشته  سال  یازده  جریان 
ولی امیدواری ها برای گسترش روابط با پیروزی یک 

اصالح طلب در انتخابات ایران، بیشتر شده است.
روز  خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
گفت:  کابل  در  خود  هفتگی  کنفرانس  در  یکشنبه 
بتوانیم در دوران کار رییس جمهور  امیدواریم که  »ما 
جدید ایران، روابط و همکاری ها را در تمام ساحات 

بیشتر گسترش دهیم«.
حل  خواستار  افغانستان  که  گفت  موسی زی  آقای 

اختالف بین ایران و غرب از راه های سیاسی می باشد. 
یا  و  هیچ صورتی، طرفدار  به  و  هرگز  »ما  او گفت: 
نیستیم؛  منطقه  در  منازعه  یا  و  تنش  افزایش  خواهان 
که جمهوری  امیدوارم  هستیم.  مخالفش  بلکه شدیداً 
باهم مشکالتی  که  غربی  و کشورهای  ایران  اسالمی 
و  مذاکره  طریق  از  را  مشکالت  این  بتوانند  دارند، 
راه های سیاسی حل کنند«. ...            ادامه صفحه 6
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شايد چاالك ترين انسان نباشم، شايد باالبلندترين يا نيرومندترين نباشم، 
شايد بهترين و زيرك  ترين نباشم؛ اما قادرم كاري را بهتر از ديگران انجام 

دهم و اين كار، هنِر خود بودن است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کرزی به حکومت پاکستان:

خیال دیورند و عمق استراتژیک را 
از سر  به دور کنید

به  اشاره  با  روسیه،  در  امریکا  سفیر  مک فول،  مایکل 
 ،2014 سال  در  افغانستان  از  نظامی  نیروهای  خروج 
از  پس  مسکو  همکاری  نیازمند  واشنگتن  کرد:  اعالم 

خروج نیروهایش از افغانستان است.
این  که  می دهند  گزارش  روسیه  به  مربوط  رسانه های 
مطالعات  دانشکده  در  حضور  با  امریکایی  دپلمات 
سیاسی مسکو، به نماینده گی از...         ادامه صفحه 7

واکنش  در  را  پاکستان  امور خارجه، سرپرست سفارت  وزارت 
ولسوالی  در  افغانستان  سرحدی  نیروهای  بر  پاکستان  حملة  به 

معروف والیت کندهار، احضار کرد.
در روزهای گذشته نیروهای پاکستانی بر ولسوالی معروف والیت 
کندهار، حمالت سالح های سبک و سنگین را انجام داده بودند 
که در نتیجة آن، یک پولیس سرحدی کشته شده و دو تن دیگر 

شان زخم برداشته است.
در  خبرنامه یی که از سوی دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه 
اول  ریاست  معاون  اسلمی«  خان  »بابه  آمده،  است  شده  منتشر 
سفارت  سرپرست  گذشته  روز  صبح  خارجه،  وزارت  سیاسی 

پاکستان جان بهادر را احضار کرده است.
براساس خبرنامه، از وی در مورد حمله توپ خانه یی و هاوان 
روز گذشته که از منطقه لوی بند آن سوی...       ادامه صفحه 6

دستگاه های نظامی و استخباراتی پاکستان 
همواره از حسن نیت افغانستان سوءاستفاده 

کرده و تالش می کنند تا حکومت های 
افغانستان دست نشاندۀ آن ها بوده و به 
خواست آن ها سر تسلیم فرود بیاورند؛ 
اما این تالش ها به جایی نخواهد رسید، 
برعکس باعث ویرانی و مصیبت شده و 
می شود. اگر پاکستان این همه را به این 
خاطر انجام می دهد که افغانستان خط 
دیورند را به رسمیت بشناسد و به عمق 

استراتژیک پاکستان مبدل گردد، باید بداند 
که هیچگاه به این هدف خود نخواهد رسید

هدایت اهلل رهایی عضو مجلس سنا روز گذشته در جلسه عمومی این مجلس 
گفت:  صحبت های روز شنبۀ آقای خواصی کاماًل غیر مسووالنه بوده و وی 

مفتی نیست که چنین فتوایی را صادر می کند.

واشنگتن دست به دامن مسکو:
برای حل بحران 

افغانستان کمک مان کنید

وزارت خارجه:

سرپرست سفارت پاکستان 
در کابل احضار شد

استقبال کابل از پیروزی دکتر روحانی در 
انتخابات ایران

مسخ كودكان؛ 
تداوم جنگ 
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مجلس سنا: 

خواصی مفتی نیست
توحیدی: از واژۀ جهاد استفادۀ ابزاری و 

ظالمانه نکنید!



تکان دهنده یی  تصاویر  رسانه ها  از  روزها  این 
هم سن وسالی  کودکاِن  تصاویر  می شود؛  پخش 
که لباس هایی همسان و کاله های سفیدی بر سر 
دارند و مشغول آموزِش تیراندازی هستند. این 
خبری تازه نیست که طالبان و دیگر گروه های 
شورشِی مسلح و دهشت افکن، از کودکان برای 
رسیدن به اهداف جنگِی خود استفاده می کنند؛ 
اما شاید این تصاویر گویای حقایِق ناگفتة بسیار 
انتظارِ  در  ما  مردمِ  که  نسلی  نابودی  از  باشد 

هرچه زودتر به بار نشستِن آن ها هستند. 
از  بیزار  و  جنگ  از  خسته  افغانستانی های 
خون ریزی و انفجار و انتحار، این روزها کمتر 
امیدی به بهبودِی اوضاع و برقراری ثباِت پایدار 
در این دیار دارند. حمالت انتحاری و خونینی 
دیگری  از  پس  یکی  گذشته  روزهای  در  که 
نیروهای  باالی  دسِت  گواه  داد،  تکان  را  کابل 
این  بعِد  دهه  چند  برای  که  دهشت افکنی ست 
و  می بینند  خواب  هم اکنون  از  نیز  سرزمین 

برنامه ریزی می کنند. 
نگاه شان  و  لبخند  باید  که  ُخردسالی  کودکان 
یادآور معصومیِت بکر و دست نخورده یی باشد 
خاطره ها  از  را  وحشت  و  خشونت  بتواند  که 
پس زده و امید را تداعی کند، در عوض، ترس 
می کشند.  تصویر  به  را  پایان ناپذیر  وحشتی  و 
پدراِن آن ها به این می اندیشند که اگر خودشان، 
نسلی سوخته و دچار درد و رنج و تعصبات و 
درگیری ها هستند، نسل آینده یعنی فرزندان شان 
و  خود  تحصیل،  و  آموزش  سایة  در  باید 
نابه سامانی ها  و  تباهی ها  تمام  از  را  کشورشان 
کودکان  این  چهرۀ  در  امروز  اما  دهند.  نجات 
آن چه موج می زند، خشمی گنگ و مبهم است 
و  نامعلوم  هدفی  طرِف  به  گلوله  شلیِک  با  که 
درحالی که  آن هم  می کنند  تخلیه  آن را  مجهول، 
پدران شان به برگشتِن صلح و ثبات در این دیار 

به کمِک آن ها امید بسته اند.
است؟  کسانی  چه  به  متعلق  تصاویر  این   
اهمیِت  شاید  سرزمین اند؟  کدام  از  آن ها  و 
باشد چرا که کودکاِن جنگ و  نداشته  چندانی 
جنگی که کودکان قرار است به راه بیاندازند و 
نبرد،  میدان های  در  آن ها  از  که  سوءاستفاده یی 
انفجار و انتحار صورت می گیرد، در هر کجای 

دنیا و متعلق به هر جغرافیا و نژادی که باشد، 
یقینًا همه جا و همه کس را در سراسِر دنیا متأثر 

و متضرر می سازد. 
این کودکان در آینده قرار است کسانی شوند که 
بتوانند به راحتی سر بریده خود را منفجر کنند 
بیرون  را  قلبش  و  بدرند  را  انسانی  سینة  یا  و 
بیاورند. این کودکان قرار است آرامش دیگران 
و  بجنگند  اهدافی  به  برای رسیدن  را گرفته و 
آن ها  برای  تک تک ِ  بدون شک  که  ببازند  جان 
شرایطی،  یک چنین  در  است.  نامفهوم  و  گنگ 
یک چنین  که  کسانی  علیه  جدی  کاری  اگر 
بسیجی را از کوکاِن معصوم برای اهداف پلیِد 
مانِع  انداخته اند صورت نگیرد و  به راه  خویش 
نسل  تنها  نه  نشوند،  جنگی  جنایت کاران  این 
و  تباهی  به  نیز  ما  فردای  نسل های  که  امروز، 

نابودی کشیده خواهند شد.

این حرفی تازه نیست که گفته می شود در جنگ 
افغانستان از کودکان استفاده می شود؛ اما کاری 
که علیه مصادرۀ کودکِی این موجودات بی گناه 
از  را  طیبه  حیات  حق  تنها  نه  می شود،  انجام 
به  که  می کند  سلب  کسانی  تمام  از  که  آن ها، 
کودکان  این  شدۀ  پیش تعیین  از  اهداِف  عنوان 

جنگی، از بین خواهند رفت. 

کودکان بهترین و آسان ترین گزینه برای تربیِت 
اشارۀ  به  که  هستند  مسخ شده یی  موجوداِت 
ارباباِن خود به حرکت درآیند و بعد ویران گرِی 
بشر را به نمایش درآورند. کسانی که واسکتی پُر 
از مواد انفجاری را می پوشند و خود را در مقابل 
جمعی از بی گناه ترین افراد یعنی زنان و کودکان 
و مردان ملکی و غیر نظامی و غیر سیاسی که 
شهروندان سادۀ این دیارند انفجار می دهند ـ و 
برای شان فرقی نمی کند که این کار را در یک 
وزارت انجام دهند یا در مسجد و یا در مجلس 
خوشی یا عزای عمومی ـ بدون شک یک شبه 
به  این حد از مسخ شده گی نمی رسند، حتا اگر 
شده  داده  مرگ  از  پس  بهشت  وعدۀ  آن ها  به 
باشد. این افراد قطعًا از همان روزهای نخستین 
به  آغاز  که  کودکی  مقطع  در  یعنی  زنده گی، 
شناخت پیراموِن خود کرده اند، مورد تربیت و 
شست وشوی مغزی قرار گرفته اند. زیرا متقاعد 
ساختن یک مسلماِن بالغ به این امر نامفهوم و 
غیرعقالنی و غیرشرعی که با کشتن بی گناهان، 
بهشت جایگاهِ توست، کاری سخت و فرآیندی 

طوالنی مدت و حساب شده را می طلبد. 
به  خشونت  و  جنگیدن  برای  که  کودکانی 
خرج دادن و قتل مورد آموزش قرار می گیرند، 
و  می شوند  داده  مغزی  به راحتی شست وشوی 
اهداِف مورد نظر را در هر کجا که باشند، همراه 
با خود از میان برمی دارند. باید جامعة جهانی، 
که  نهادهایی  و  اشخاص  بشری و همة  جامعة 
انسان  و  انسانیت  نجاِت  و  بشر  حقوق  از  دم 
می زنند، برای نجات کودکانی که در حال مسخ 
کاری  هستند  شدن  تهی  انسانیت  از  و  شدن 
کنند؛ چرا که انسان وقتی از انسانیت خالی شد، 
اهریمنی ویران گر  انسانی، می تواند  در پوشش 
شود که با تکثیِر خود آرامش، صلح و ثبات را 

از جامعة بشری برای همیشه بگیرد.
که  می دهند  رخ  حالی  در  اتفاقات  این  تمام 
خبر  کودکان،  از  حمایت  بین المللی  صندوق 
می دهد.  کودکان  تلفات  درصدی   27 رشد  از 
کودکان، قربانیان درجه اوِل جنگ در افغانستان 
هستند؛ آن ها در انفجار و انتحار جاِن خود را از 
دست می دهند، مین ها در کمین شان نشسته اند، 
در عملیات های نظامِی هواپیماهای بی سرنشین 
جان می  بازند و هم چنین نسلی از آن ها را فقط 
و  می کنند،  تربیت  شدن  کشته  و  کشتن  برای 
این همه، سرنوشت رقت انگیِز کودکاِن ما را در 

ابعاد فجیِع آن به تصویر می کشد.
برای  مکان  ناامن ترین  افغانستان  اگر  به راستی 
تولد یک نوزاد باشد، آیا با رشِد تولید و تکثیِر 

کودکاِن مسخ شده و جنگی در آن سو و این سوی 
تربیت شده  کودکاِن  این  افغانستان،  مرزهای 
نقاط  برای خشونت و جنگ، نمی توانند دیگر 
دیگر  تولد  برای  مکان  ناامن ترین  نیز  را  دنیا 
کودکان بسازند و میراث داراِن جنگ و انتقاِل آن 
از نسلی به نسِل دیگر شوند و تداومِ جنگ و 

بی ثباتی را در این دیار به ارمغان آورند؟
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حليمه حسينی

مسخ کودکان؛ 
تداوم جنگ و ناامنی در افغانستان و جهان

 

گونة  به  پاکستان،  و  ایران  کشورهای  در  تحولی  و  تغییر  هر 
مستقیم بر زنده گی و دسترخواِن مردم افغانستان تأثیر و پیامِد 

خود را دارد. 
و  سیاسی  رفاه  که  کرد  حکم  می توان  جرأت  به  این رو  از 
اقتصادِی  و  سیاسی  وضعیت  بهبود  کشورها،  این  اقتصادی 

افغانستان را به دنبال خواهد داشت.
ایران،  ما  روز جمعة هفتة گذشته در کشور همسایة اسالمی 
مردم طِی یک انتخابات پُرشور و شوق، به پای صندوق های 
رای رفتند و به نامزداِن مورد عالقة خویش رای دادند. نتیجة 
جناح  از  روحانی  حسن  آقای  که  شد  این  ایران  انتخابات 
پیروزی،  این  اعالن  از  و پس  رسید  پیروزی  به  اصالح طلب  
مردم و هواخواهاِن رییس جمهور تازه برگزیده شده، به خیابان ها 

ریختند و اظهار سرور کردند.
اما این سوتر در افغانستان چه خبر است؟

در  گامی  را  ایران  در  انتخابات  برگزاری  که  کرزی  حامد 
ایران  دولِت  به ملت و  را  آن  و  دانسته  مردم ساالری  راستای 
انتخاباِت شفاف و  تبریک گفته است، خود از برگزاری یک 

مردمی هراس دارد. 
او شاید پیش از هر رییس جمهور دنیا و قبل از اعالن نتایج 
نهایی انتخابات، برگزاری انتخابات عادالنه در ایران را تبریک 
گفته و آن را گامی در راستای مردم ساالری خوانده است؛ اما 
در کشور خودش پیش از برگزاری انتخابات، یک چیز مبهم 
اجماع ملی مطرح می کند  نام  به  را  نامعقول  و در عین حال 
را  ملی  اجماع  بدون  انتخابات  به سوی  رفتن  نیز  او  یاران  و 

نادرست می خوانند.
 حامد کرزی تالش دارد که دو یا  سه نامزد فرمایشی را وارد 
میدان کند و فضای انتخابات را محدود سازد. اما این نوع طرز 
تفکر برای مردم افغانستان وحشت ناک می نماید و از یک آیندۀ 

سیاه خبر می دهد. 
برگزاری  با  مخالفت  روز،  و  شب  این  در  مهم  بحِث  یک 
انتخابات با راه اندازی یک گردهمایی  در قندهار و نیز میدان 
دادن به طالبان است تا جنایات و ویران گری های شان را شدت 

بخشند.
ترس این است که این فضاسازی ها و ناامنی ها، زمینه یی شود 
یک  برگزاری  و  افغانستان  در  انتخابات  نشدن  برگزار  برای 
موجود  حاکمیِت  تمدید  به  آن  در  تا  غیرقانونی  لویه جرگة 
»اجماع  به خصوص  اخیر  سروصداهای  زیرا  شود.  پرداخته 
ملی« گفتن ها و بدتر شدن اوضاع امنیتی، هر روز این احتمال 
نکردِن  برگزار  برای  حکومت  بهانة  که  می بخشد  قوت  را 

انتخابات مهیا گردد.
شکی نیست که مردم افغانستان به خاطر تعیین سرنوشت شان 
در میان آتش وخون به سوی صندوق های رأی خواهند رفت؛ 
و  انتحارها  و  انفجارها  میان  در  نیز  پاکستان  مردم  چنان که 
گروگان گیری های سیاسی، راهی صندوق های انتخاباتی شدند 

و جانانه سرنوشت ِ خویش را انتخاب کردند. 
در چنین احوالی آن چه در ایران رقم خورد، اشک شادی را 
نیز  افغانستان  ایرانیان جاری ساخت و حتا مردم  بر چشماِن 
همسایه گی شان  در  باشکوهی  انتخاباِت  یک چنین  نتیجة  از 
شادمان شدند و این شادمانی را می توان در رسانه های مختلِف 

کشور مشاهده کرد.
بنابراین انتظار می رود که آقای کرزی با پند گرفتن از شعور 
سوی  به  رفتن  به  فقط  را  مردم  ایرانی،  زمام داران  سیاسی 
انتخابات تشویق کند. برای جناب کرزی که بارها از برگزاری 
نیز  عمل  در  که  می کنیم  توصیه  است،  گفته  انتخابات سخن 
مردم  زیرا  کند؛  وفا  وعده هایش  به  محدودیتی  هیچ  بدون 
ترس  هیچ  بدون  ایران،  مردم  مانند  که  دارند  آرزو  افغانستان 
و واهمه یی به سوی انتخابات بروند و با شکوهِ هرچه تمام تر، 

رییس جمهورشان انتخاب کنند.
که  است  این  داشت  وجود  ایران  انتخابات  در  که  درسی   
دولت احمدی نژاد توانست زمینة یک انتخاباِت بدون تقلب 
را حتا برای آنانی که از او انتقاد می کردند، فراهم  کند و فضای 
مساعدی را برای یک انتقال سیاسی در ایران مهیا سازد. بنابرین 
آقای کرزی نیز باید با الهام از دولت ایران، برای برگزارِی یک 
انتخابات سالم تالِش فراوان به خرچ دهد. اگر مردم در زیر 
سایة آقای کرزی، به یک انتخاباِت شفاف نایل آیند، احتمال 
می رود که با تساهل و تسامح و چشم پوشی بر اشتباهات و 
بدارند.  را عزیز  او  است،  وارد  آقای کرزی  بر  که  اتهام هایی 
اما اگر چنین نشود و آرای مردم طی یک انتخاباِت فسادآلود 
او را نمی بخشند و بر وی سخت  مصادره گردد، قطعًا مردم 

خواهند گرفت.

از انتخابات ایران درس 
باید گرفت

کودکان ُخردسالی که باید لبخند و نگاه شان یادآور معصومیِت بکر و 
دست نخورده یی باشد که بتواند خشونت و وحشت را از خاطره ها پس زده و امید 
را تداعی کند، در عوض، ترس و وحشتی پایان ناپذیر را به تصویر می کشند. 
پدراِن آن ها به این می اندیشند که اگر خودشان، نسلی سوخته و دچار درد و رنج و 
تعصبات و درگیری ها هستند، نسل آینده یعنی فرزندان شان باید در سایۀ آموزش 
و تحصیل، خود و کشورشان را از تمام تباهی ها و نابه سامانی ها نجات دهند. اما 
امروز در چهرۀ این کودکان آن چه موج می زند، خشمی گنگ و مبهم است که با 
شلیِک گلوله به طرِف هدفی نامعلوم و مجهول، تخلیه می شود آن هم درحالی که 
پدران شان به برگشتِن صلح و ثبات در این دیار به کمِک آن ها امید بسته اند
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رهبر القاعده عراق با رد فرمان الظواهری مبنی بر ادغام جبهه 
النصرۀ  سوریه و القاعده عراق اعالم کرد: این دو گروه همچنان 
با هم متحد هستند و تحت نام »دولت اسالمی عراق و شام« 

به فعالیت خود ادامه می دهند.
رهبر  البغدادی،   ابوبکر  عربی،  نیوز  اسکای  گزارش شبکه  به 
القاعده عراق در پیامی با اعالم این خبر گفت: ما در خصوص 
نامه یی که به شیخ ایمن الظواهری نسبت داده شده سواالت 
زیادی داریم و »دولت اسالمی عراق و شام« مادامی که خون 

در رگ رزمندگان وجود داشته باشد باقی خواهد بود.
وی تاکید کرد: القاعده عراق به هیچ وجه از این تصمیم خود 
کوتاه نخواهد آمد و بر تصمیم خود در این باره راسخ است.

با انتشار این نامه از سوی البغدادی میزان اختالف میان رهبران 
القاعده بر سر ادغام دو گروه مهم وابسته به القاعده در سوریه 

و عراق به خوبی نمایان شد.
پیشتر الظواهری در نامه یی خطاب به رهبران القاعده در سوریه 
و عراق از این دو گروه خواسته بود هر یک به طور جداگانه به 

فعالیت خود زیر پرچم القاعده مادر ادامه دهند.
جبهه  با  عراق  القاعده  که  کرد  اعالم  البغدادی  پیش  چندی 
النصرۀ ادغام شده و »دولت اسالمی عراق و شام« را تاسیس 
کردند. امری که با مخالفت جبهه النصرۀ، شاخه اصلی القاعده 
سوریه مواجه شد و رهبران النصره در نامه ای به الظواهری از 

وی طلب داوری کردند.

دکتر حسن روحانی کیست؟

حسن روحانی یکی ازمعدود روحانیون نزدیک به آیت 
اهلل خمینی در قم و در سال های 1۳40 به شمار می رود 
که به طور مستمر در مسوولیت های سیاسی و امنیتی در 

جمهوری اسالمی ایران حضور داشته اند.
روابط نزدیک او با اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و رییس جمهوری پیشین ایران، 
که به سال های مبارزه علیه حکومت شاه بر می گشت، 
فرماندهی  در  باالی مسوولیت  رده  در  را  او  زود  خیلی 
قرار  امنیتی  های  مسوولیت  سپس  عراق  و  ایران  جنگ 
داد. وی در طول جنگ در سمت هایی از قبیل معاونت 
و  کشور  کل  هوایی  پدافند  فرماندهی  فرماندهی جنگ، 

معاونت جانشین فرماندهی کل قوا مسوولیت داشت.
در سال 1۳۶۵ از حسن روحانی به عنوان مرد پشت پرده 
یی نام برده شد که از جانب اکبر هاشمی رفسنجانی در 

است،  داشته  شرکت  امریکا  با  پنهانی  گوهای  و  گفت 
فارلین«  مک  »ماجرای  عنوان  به  ایران  در  که  مذاکراتی 
معروف شد. بعد ها آقای هاشمی رفسنجانی و مقامات 
رسمی دیگر گفتند که این گفت و گو ها با اطالع آیت 

اهلل خمینی صورت گرفته است.
با وجود این انتقادها، آقای روحانی در سال های پس از 
روی کار آمدن محمد خاتمی نماد نیروهایی بود که از 
نظر سیاسی در طیفی میان محمد خاتمی و اکبر هاشمی 
رفسنجانی قرار داشتند. حضور مستمر آقای روحانی در 
مسوولیت های امنیتی مانند دبیری شورای امنیت ملی، به 
او موقعیتی داد تا در سال 1۳۸2 که میان محمد خاتمی 
بر  اسالمی  جمهوری  رهبری  و  وقت  جمهوری  رییس 
اختالف  با غرب  یی  پیشبرد گفت و گوهای هسته  سر 
نظر وجود داشت نقش میانجی مورد توافق دو طرف را 

بازی کند و نقش هدایت گفت و گو با سه کشور بزرگ 
اروپایی ) بریتانیا، فرانسه و آلمان( را بر سر برنامه هسته 

ای ایران بر عهده بگیرد.
با این حال پس از بر سر کار آمدن آقای احمدی نژاد، 
امنیتی  های  گو  و  در گفت  که حسن روحانی  سیاستی 
دنبال می کرد، آشکارا مورد انتقاد آیت اهلل خامنه یی رهبر 

جمهوری اسالمی قرار گرفت.
حسن روحانی در سال 1۳۸۵ از مسوولیت دبیری شورای 
عالی امنیت ملی کنار رفت و علی الریجانی جایگزین او 
مسوولیت پیشبرد گفت و گوهای هسته یی با غرب را 
بر عهده گرفت. هرچند آقای روحانی همچنان به عنوان 
یکی از دو نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی به 
عضویت در این شورا ادامه داد و تاکنون نیز این سمت 
را حفظ کرده است. وی در سال 1۳۹0 با انتشار کتابی در 
باره گفت و گوهای هسته یی با غرب به دفاع از سیاست 

های دوران خود پرداخت.
آقای روحانی، به سیاق مرسوم چهره های امنیتی که از 
اظهار نظر صریح در باره تنش های سیاسی اجتناب می 
انتقاد صریح از برنامه  کنند، تا حدود یک سال پیش از 
نژاد  احمدی  محمود  دولت  المللی  بین  و  داخلی  های 
آقای  انتقادات  آغاز  دلیل  همین  به  کرد.  می  خودداری 
شرایط  و  نژاد  احمدی  دولت  های  برنامه  از  روحانی 
سیاسی کشور از حدود یک سال پیش، از سوی ناظران به 
عنوان تالش او برای ورود به صحنه انتخابات تلقی شد.

باره  در  صریح  نظر  اظهار  از  تاکنون  روحانی  حسن 
اعتراضات پس از انتخابات بحث برانگیز سال 1۳۸۸ و 
ادعای معترضان مبنی بر تقلب انتخاباتی، درگیری های 
پس از آن و بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی 
کروبی رهبران جنبش سبز ایران خودداری کرده است. با 
وجود این، بعضی از اصولگرایان او را به همسویی پشت 

پرده با معترضان به انتخابات متهم کرده اند.

باال گرفتن اختالف ها میان 
رهبران القاعده

باال گرفتن درگیری ها در 
سوریه

اردوغان: 
می خواهند ترکیه را به جنگ داخلی 

بکشانند

پرواز های نظارتی روسیه بر فراز 
خاک امریکا

حملۀ شبه نظامیان به خانۀ تاریخی 
محمد علی جناح

ترکیه  دولت  طرفداران  که  حالی  در 
تظاهرات  برگزاری  برای  یکشنبه  روز 
داده اند،  فراخوان  استانبول  شهر  در 
کرد:  اعالم  کشور  این  وزیر  نخست 
می دهد  نشان  که  دارد  وجود  اسنادی 
تظاهرات  پشت  خارجی  توطیه های 

ترکیه قرار دارد.
وزیر  نخست  اردوغان،   طیب  رجب 
این  مردم  از  جمعی  میان  در  ترکیه 
انقره  در  سنجان  میدان  در  که  کشور 
اسناد  کرد:  اعالم  بودند  کرده  تجمع 
نشان   که  داریم  اختیار  در  مدارکی  و 

می دهد دست توطیه  خارجی ها پشت تظاهرات اخیر در ترکیه قرار دارد.
وی در میان طرفداران خود گفت: طرح های خارجی تحت عنوان دموکراسی پشت حوادثی 

هستند که کشور طی هفته های گذشته شاهد آن بوده است.
نخست وزیر ترکیه خاطرنشان کرد: به همه ثابت می کنیم آنچه درترکیه اتفاق افتاد براساس 
طرح ها و نقشه هایی بود که با دقت هرچه تمام تر در داخل و خارج از ترکیه طراحی شده 

بود.
وی با اشاره به تجمعات اخیر در پارک گزی عنوان داشت: آنهایی که در این پارک تجمع 
کردند نیتشان صادقانه بود اما برخی از سازمان های غیرقانونی از این اقدام سوء استفاده کرده 

و برای ناآرام  کردن وضعیت ترکیه و انتشار اخبار دروغین تالش کردند.
اردوغان همچنین تاکید کرد: نقشه ها برای ضربه زدن به موفقیت های ترکیه از ماه گذشته و 
از زمان انفجارهای شهرک ریحانلی در مرزهای مشترک ترکیه با سوریه آغاز شد که دست 

کم ۵۳ کشته برجای گذاشت و پنج میلیون دالر خسارت به دنبال داشت.
وی در ادامه اعالم کرد: در ترکیه کسانی هستند که تالش می کنند با اظهارات نادرست و 
انتشار اخبار دروغین در پایگاه های اجتماعی، ناآرامی و اغتشاش در کشور به وجود آورند. 

رسانه های غربی نیز از این وضعیت سوء استفاده می کنند.
اردوغان ادامه داد: برخی پایگاه های اجتماعی می کوشند اخبار دروغین درباره ترکیه منتشر 

کنند این عالوه بر نقشه هایی است که هدفشان کشیدن ترکیه به جنگ داخلی است.
شهروندان  به  حمله  عامالن  مجازت  به  نسبت  اظهاراتش  ادامه  در  ترکیه  وزیر  نخست 
ترکیه ای و اموال عمومی این کشور متعهد شده و اعالم کرد: هشت ماه دیگر صبر می کنیم 

تا صندوق های رای حرف نهایی را بزنند.
اردوغان با اشاره به دستاوردهای دولتش تاکید کرد: ذخایر بانک مرکزی حدود 27 میلیون 
دالر بود اما پس از روی کار آمدن دولت کنونی به 1۳۵ میلیون دالر افزایش یافت، میزان 
صندوق  به  ترکیه  های  قرض  پرونده  و  یافت  افزیش  درصد  چهار  ترکیه  اقتصاد  رشد 

بین المللی پول به طور کلی بسته شد.
کشور  این  دولت  از  حمایت  در  امروز  ترکیه  دولت  طرفداران  از  جمعی  دیگر  سوی  از 
این  در  شخصا  نیز  اردوغان  است  قرار  می کنند.  برگزار  استانبول  شهر  در  را  تظاهراتی 

راهپیمایی شرکت کند.

در حالیکه شبکه خبری اسکای نیوز عربی از باال گرفتن درگیری میان 
ارتش سوریه با گروه های مسلح در حلب و ریف دمشق خبر داد، 
مرکز رادیو تلویزیون سوریه اعالم کرد: ارتش موفق شده روستاهای 

جنوبی حلب را به کنترل خود در آورد.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، منابع محلی حلب اعالم 
کردند درگیری ها میان ارتش سوریه با گروه های مخالف مسلح در 

حلب، ریف دمشق، درعا و حمص به شدت باال گرفته است.
یکی از منابع مخالف در منطقه قاضی عسگر در حلب اعالم کرد که 
عالوه بر درگیری های پراکنده در شماری از بخش های شرقی حلب 
درگیری های توپخانه ای سنگین نیز میان ارتش و گروه های مخالف 

به وقوع پیوست.
همچنین یکی از فعاالن ارتش آزاد سوریه تاکید کرد که ارتش آزاد 
دولت  مقام های  به  قضایی  کمک های  انتقال  وظیفه  که  را  بالگردی 
درگیری های  است.  کرده  متوقف  داشته،  را  حلب  ریف  در  سوریه 
ارتش با گروه های مسلح که از روز شنبه در نواحی مختلف آغاز شده 

حدود 7۹ کشته به دنبال داشت.
در همین راستا به مرکز رادیو تلویزیون سوریه نیز اعالم کرد که ارتش 
سوریه موفق شده شهرک االحمدیه در شرق دمشق و روستای عین 

عسان و تلة التینه در ریف حلب را به کنترل خود درآورد.
بنا به گزارش این پایگاه خبری، نیروهای ارتش موفق شدند تمامی 
پایگاه ها و مخفیگاه های گروه های تروریستی در شهرک االحمدیه را 

پاکسازی و سالح ها و ذخایر آنها را ضبط کنند.
یک منبع آگاه در حلب اعالم کرد که در میان کشته های گروه های 
تروریستی ابراهیم العامر، رهبر یکی از گروه های تروریستی االحمدیه 

نیز به چشم می خورد.
و  مخفیگاه ها  تمامی  شدند  موفق  سوریه  ارتش  نیروهای  همچنین 
منطقه  نزدیکی  در  تروریستی  گروه های  جنگی  ذخایر  پایگاه های 

الریحان را ضبط کنند.
در داریا نیز درگیری میان یگان های ارتش سوریه و گروه های مسلح 

در داخل این شهر ادامه دارد.

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد،  محققان نظامی روسیه از روز یکشنبه تحت معاهده 
بین المللی »آسمان باز« چندین پرواز نظارتی را بر فراز امریکا انجام خواهند داد.

کارشناسان  است،  آمده  وزارتخانه  این  بیانیه  در  نووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
هواپیماهای  با  نظارتی  متوالی  ماموریت  دو  جوالی  اول  تا  جون   1۶ از  روس 

توپولف Tu 1-M/LK-1۵4 انجام خواهند داد.
نیروی  پایگاه  و  کالیفرنیا  در  »تراویس«  هوایی  نیروی  پایگاه   از  ماموریت ها  این 

هوایی »رایت پترسون« در اوهایو انجام خواهد شد.
محققان روس به همراه متخصصان امریکایی همان گونه که در معاهده بین المللی 

»آسمان باز« بیان شده، تجهیزات نظارتی در هواپیما را به کار خواهند بست.
بر طبق این معاهده بر روی هر هواپیما که تحت برنامه آسمان باز پرواز می کند، 
مجموعه ای از گیرنده ها از جمله دوربین های نوری دورنما و تنظیمی، دوربین های 
ویدئویی با تصویر همزمان، سنسورهای تصویری حرارتی مادون قرمز و رادارهای 

تصویری نصب شده است.
این پروازها شانزدهمین و هفدهمین پرواز نظارتی روسیه برفراز قلمرو کشورهای 

»معاهده آسمان باز« در سال 201۳ است.
»معاهده آسمان باز« که در اول جنوری سال 2002 به اجرا درآمد یک نظام پروازی 
و  بودن  باز  تا  می کند  دایر  کشور عضو   ۳4 قلمرو  فراز  بر  مسلحانه  غیر  نظارتی 

شفافیت نیروها و اقدامات نظامی را ارتقا دهند.
روسیه این معاهده را در ماه می سال 2001 تصویب کرد.

با قدمت 121 ساله که  تاریخی  به یک ساختمان  با حمله  پاکستانی  نظامیان  شبه 
پولیس را کشته و خسارات جدی  پاکستان در آن زندگی می کرد یک  بنیان گذار 

به این بنا وارد کردند.
در  »قائداعظم«  سکونت  محل  نظامیان  شبه  آی،  تی  پی  خبرگزاری  گزارش  به 
به  شروع  سپس  و  گرفتند  هدف  شده  گذاشته  کار  بمب  چهار  با  را  »زیارت« 
کیلومتری   120 در  واقع  تفریحگاهی  »زیارت«  کردند؛  منطقه  این  در  تیراندازی 

کویته است.
مقامات پولیس پاکستان گفتند، یک پولیس در تیراندازی ها کشته شد و قسمت های 
بنیان گذار  جناح،  علی  محمد  به  مربوط  یادگاری های  و  مبلمان  ساختمان،  چوبی 

پاکستان نیز در آتش سوخت.
تنها  داد.  نشان  را  ساختمان  ریخته  فرو  سقف  از  صحنه هایی  پاکستان  تلویزیون 

ساختار آجری این بنا دست نخورده باقی مانده است.
بمب  شش  سازی  خنثی  و  کشف  به  موفق  گفت  پاکستان  محلی  پولیس  رییس 

شده اند که هر کدام حدود سه کیلوگرم ماده منفجره داشتند.
نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کرده و دست به عملیات تحقیقاتی زده اند، هر 

چند نتوانستند ردی از مهاجمان پیدا کنند.
جناح، آخرین روزهای زندگی اش را در حالی که از بیماری سل رنج می برد در 

این ساختمان گذراند و پس از آن این بنا یک اثر تاریخی ملی اعالم شد.
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۷ راِه عملی 
براي پایاِن یک رابطة عاطفی

ایجاد ارتباط عاطفی خیلی آسان است، اما بیرون آمدن از آن رابطه و التیام یافتن در آن، 
بسیار سخت است. می توان گفت قطع رابطه کردن به راستی یکی از کارهای دشوار و 
دردناک است؛ به خصوص اگر فردی نامزدِ شما بوده و قصد ازدواج با او را داشته اید 
و به او دل بسته گی عاطفی پیدا کرده اید. شاید حتا بتوان گفت چنین کاری، یعنی دل 
کندن از کسی که دوستش دارید، سخت ترین کار دنیاست؛ اما کار نشد ندارد. پس اگر 

در چنین مرحله یی هستید، شاید توصیه های ما به کارتان بیاید. 
1ـ سعی کنید بفهمید چرا شما دو نفر مجبور شدید که رابطةتان را قطع کنید، علت ها 
را پیدا کرده، با خود فکر کنید درست است که با هم خاطرات خوِش فراوانی داشتید، 
اما آن رابطه نمی توانست به یک ازدواج موفق منتهی شود و در نهایت دیر یا زود 
این جدایی اتفاق می افتاد. وقتی روی دالیل جدایی تمرکز کنید، می توانید اشتباهات 
خود و نامزدتان را متوجه شوید تا در آینده و در رابطه های دیگر، چنین مشکالتی 

پیش نیاید. 
به  کردن  فکر  که  باشید  داشته  یاد  به  گرفته اید،  رابطه  این  قطع  به  تصمیم  اگر  2ـ 
خاطرات خوب می تواند تمام دالیل منطقی را از ذهِن شما پاک کند و در نتیجه، دوباره 
به همان رابطة مسموم بازگردید. خیلی طبیعی است که مغزتان شروع به خیال بافی 
کرده و شما را قانع کند که این رابطه آن قدرها هم که فکر می کردید، بد نبوده است یا 
حتا خیاالتی به ذهن تان بیاید که زنده گی بدون نامزد قبلی تان ممکن نخواهد بود. اما 
باید به مغزتان فرمان توقف بدهید، موقعیت را بپذیرید و سعی کنید به سمت آینده 

حرکت کنید، نه گذشته. 
۳ـ از تمام محیط هایی که ممکن است شما را به یاد نامزدتان بیاندازند، پرهیز کنید. حتا 
اگر دوستان مشترکی داشتید، برای مدتی از آن ها دوری کنید. به هیچ وجه به اعضای 
خانوادۀ او نزدیک نشوید، حتا سعی نکنید با ایمیل یا تلیفون با او و نزدیکانش تماس 
بگیرید. به هیچ وجه به محیط هایی که احتمال حضورِ او وجود دارد، نروید. اگر او 
تالش می کند که با شما صحبت کند، قبل از صحبت با او به نتیجة آن، خوب فکر 
کنید. اگر برای برگرداندن هدایا یا امانت ها مجبورید همدیگر را ببینید، در فضای کاماًل 

رسمی و کوتاه همه چیز را تمام کنید. 
جدایی  از  بعد  که  است  طبیعی  بیایید.  کنار  جدایی  از  ناشی  درد  با  کنید  سعی  4ـ 
احساس خأل و گیجی کنید، اما باید مسوولیت تصمیم و اشتباه خود را بپذیرید و امید 
داشته باشید که تن درستی به زودی به شما بازخواهد گشت. از طرف دیگر، فراموش 
نکنید که شما در این رابطه، نهایت تالش خود را کردید و تنها کسی نبوده اید که در 
این رابطه مرتکب اشتباه شده است. البته حواس تان باشد که مرحلة انکار بعد از همة 
قطع رابطه ها حتمًا پیش می آید و تنها راه، پذیرش موقعیت فعلی و استقامت روی 

تصمیمی است که گرفته اید. 
۵ـ بعد از یک جدایی سخت، شما به کسانی نیاز دارید که دوست تان داشته باشند و 
درک تان کنند. چنین افرادی می توانند به شما احساساتی خوب تزریق کنند. سعی کنید 
بیشتر در جمع دوستان و اقوام دلسوزتان باشید، آن ها به شما کمک می کنند که خود را 
یک فرد ارزشمند بدانید و بتوانید زودتر خودتان را پیدا کنید و روی پای خود بایستید. 
یک شبکة آرام بخش از دوستان بیش از هر چیز می تواند از دردها و آالمِ شما بکاهد. 
۶ـ سعی کنید آن چه در درون تان وجود دارد را روی کاغذ پیاده کنید. البته حواس تان 
باشد که باید کاماًل با خود صادق باشید و خودتان را سانسور نکنید. یکی از مهم ترین 
فواید نوشتن این است که شما وقتی قلم به دست بگیرید، ناگهان احساساتی روی 
کاغذ می آیند که خودتان از دیدن آن ها شگفت زده شده و در نتیجه، به یک بینش و 
شناخت عمیق تر از خود می رسید و همین شناخت عمیق باعث می شود که رابطه های 
بر همة  نشوید. عالوه  به جدایی  تا دیگر مجبور  کنید  بهتر مدیریت  را  بعدِی خود 
این ها، نوشتن، از بار غم ها کم می کند و دیگر احساس خفه گی نخواهید کرد، چون 

احساس می کنید مغزتان خالی شده است. 
7ـ یکی از بهترین راه ها برای فراموش کردن نامزد قبلی تان این است که فهرستی از 
تمام دالیلی که می گویند چرا او برای شما فرد مناسبی نبوده، تهیه کنید. صریحاً تمام 
دالیل را بنویسید، این جا جایی نیست که بخواهید چیزی را ببخشید. از تمام وقایع 
بدی که بین شما اتفاق افتاده، احتماالً نشانه یی دارید، آن نشانه را به همراه احساسی 
که در آن لحظه داشتید، کنار هم بگذارید و زیر آن یادداشت کنید که دیگر نمی خواهید 
آن احساسات را تجربه کنید. حاال این تصاویر و یادداشت ها را در جایی بچسبانید 

که هر روز بتوانید ببینید. 
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         غالم محمد محمدی
آن  به  »تحمیلی«  دیگر،  سوی  از  2ـ 
جنگ  ختِم  در  که  می گویند  معاهداتی 
امضا  شکست خورده  کشورهای  باالی 
ختم  در  که  معاهداتی  مانند  می شود،  
کشورهای  باالی  جهانی،  اول  جنگ 
اتریش،  آلمان،  چون:   شکست خورده یی 
هنگری، ترکیه، عثمانی، و در ختم جنگ 
امضا  آلمان و جاپان  باالی  دوم جهانی، 

شد.
در حالی که افغانستان در سه جنگ علیه 
انگلیس  و  جنگ  میداِن  پیروز  انگلیس، 

شکست خورده بوده است.
از سوی دیگر، عبدالرحمن خان در سال 
که  حالی  در  خود،   پادشاهی  چهاردهم 
1۶0هزار نیروی نظامی در اختیار داشت 
و در اوج قدرت استبدادی بود، معاهدۀ 

دیورند را امضا کرد. بنابرین نمی توان آن 
را تحمیلی خواند.

واژۀ  سیاسی،  علم جغرافیای  نظر  از  ۳ـ 
اطالق  معاهداتی  نوع  آن  “تحمیلی”  به 
می شود که در نتیجة سیاست بین المللی 
به وجود آمده؛  یعنی هنگام تعیین خطوط 
مرزی، ملحوظات نژادی،  زبانی و مذهبی 

رعایت نشده باشد.
مرزی  هستند  مجبور  دولت ها  چون  اما 
نوع  این  باشند،  برای کشور خود داشته 
معاهدات مرزی باالی یک طرف تحمیل 
نیست، بلکه باالی هر دو طرف تحمیل 

می باشد.
که  دارند  ادعا  پاکستان  پشتون های  حاال 
طرف پاکستان،  بیش از ۳0 میلیون پشتون  
زنده گی می کنند،  در حالی که پشتون های 
والیات سرحدی افغانستان به ده میلیون 
ناسیونالیست های  نظر  از  نمی رسند. 
باید  نیز  افغانستان  پشتون های  پاکستان، 
از  چون  شوند؛  پاکستان  خاک  جزِو 
بزرْگ  کتله های  فیزیک،  علم  قانون  نظر 

کتله های کوچک را جذب می کنند. 24
مرزهای بین المللی چندین نوع هستند:

نوع  آن   ،Madyan میدین  مرزهای  1ـ 
به حیث  دریاها  وسط  که  مرزهایی اند 
مرز میان دو کشور قبول می شوند،  مانند 
دریای آمو میان افغانستان، تاجیکستان و 

ازبکستان.

 Antecedent 2ـ مرزهای انتی ِسِدنت
که  می شود  گفته  مرزهایی  نوع  آن  به 
سکنه  از  خالی  مناطق  از  مرزی  خطوط 
بگذرد، مانند مرز بین کانادا و السکا میان 
روس و انگلیس در سال 1۸2۵ تا 1۸27م 
که  کانادا  و  متحده  ایاالت  میان  حاال  و 
هیچ نوع مشکلی به وجود نمی آورد و از 
بهترین نوع مرزهای بین المللی می باشد.
subc - s ۳
دارای جمعیت  مناطِق  میان  از  quntکه 

می گذرند و بر دو نوع اند:
الف ـ مرزهای کونسی کوینت یا سرحد 
تطبیقی؛ یعنی خط مرزی،  دو قوم یا دو 
و  اختالف  درگیر  که  را  مذهب  و  نژاد 
کشمکش باشند، از هم جدا کرده مشکل 
و  هند  میان  مرز  مانند  می کند؛   حل   را 
و  هندو  که  1۹4۸م  سال  در  پاکستان 

مسلمان را از هم جدا کرده، ُمنطبق افتاد.
 Suporin ب ـ مرزهای سوپرین پوِسد
نوع  این  تحمیلی.  مرزهای  یا   posed
مذهبی  قومی  جمعیت های  مرزها، 
مانند  می کند؛  جدا  هم  از  را   نژادی  یا 
مرز میان دو کوریا،  دو ویتنام،  مرز میان 
اکثر  مرزهای  برتانوی،   هند  و  افغانستان 
کشورهای افریقایی، مرز میان پاکستان و 

ایران،  ایران و عراق، و عراق و ترکیه.
ج ـ مرزهای طبیعی، مرزهای هندسی و 

مرزهای بحری. 2۵
پاکستان  و  افغانستان  میان  مرز  هرگاه 
به  بین المللی،  کنوانسیون های  برخالف 
ناسیونالیست های کشور  میل و فرمایِش 
ما قابل تجدید باشد )چون به ادعای آن ها 
هنگام امضا معاهدۀ دیورند، کشوری به 
نام پاکستان وجود نداشت و ما در برابر 
این صورت   در  نداریم(،  مسوولیت  آن 
افغانستان با کشورهای تاجیکستان،  مرز 
قابل  نیز  ایران  و  ترکمنستان  ازبکستان، 
کشورهای  چون  بود.  خواهند  تجدید 
آسیای مرکزی، از بطن اتحاد شوروی به 
شاهان  نمایندۀ  وسیلة  به  یا  آمده  وجود 

مستبد امضا شده اند.
این  باالی  که  است  روشن  و  واضح 
ندارد.  وجود  ادعایی  مرزی،  معاهدات 
دیورند،   ماورای  مناطق  باالی  ادعا  و 
یک خواسِت »فرو ملی«ِ غیر موجه،  غیر 

عادالنه و غیر قانونی و به مفهوم اعالِن 
به  می باشد.  همسایه  کشور  علیه  جنگ 
سال   ۳۵ پاکستان  که  است  سبب  همین 
مداخله  افغانستان  داخلی  امور  در  است 
می کند و حتا یک معادله به وجود آورده 
است که تا وقتی که زمام داران افغانستان 
از ادعای سیاسِی خود صرف نظر نکنند، 
پاکستان نیز به مداخله ادامه خواهد داد. 

شعارِ »دا پشتونستان ز مونژ« هنوزهم از 
زباِن مشاوراِن آقای کرزی و بعضی اراکین 
و  ناسیونالیستی  محافل  دولتی،  بلندپایة 
قبیله گرا،  ساری و جاری است. اما موقف 
رسمی رییس جمهور افغانستان چیست؟

حضور  در  قبل  چندماه  کرزی  آقای 
تعدادی رسانه های همسو با دولت، اظهار 
ندارد  صالحیت  زمام داری  »هیچ  کرد: 
سرحد دیورند را به رسمیت بشناشد. در 

گذشته نیز زمام داران افغانستان آن را به 
رسمیت نشناخته اند.« 

و  ناسیونالیستی  محافل  از  اشخاصی 
با بنده )نویسندۀ این سطور(   قوم گرا که 
و  یک  تلویزیون  نور،  تلویزیون های  در 
دیورند  قضیة  مورد  در  طلوع  و  نورین 
شریِک بحث بودند، همه عیِن موضع را 

اتخاذ نموده اند.
سال   12 که  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
علیه  مبارزه  و  جنگ  بارِ  بیشترین  است 
مصارف  افغانستان،  بازسازی  تروریسم،  
متحمل  را  امور  سایر  و  ملی  ارتش 
می شود،  از این  نوع موضع گیری سیاسی 
است.  آمده  ستوه  به  طالب پروری،  و 
امریکایی  برجستة  سیاست مدار  تن  سه 
هولبروک(  و  ویل  بلک  )پیترگالبرایت، 
»پشتون ها همه طالب هستند و  گفته اند: 
خانة  در  و  دارند  ارتباط  تروریست ها  با 
تروریست  و  طالب  یک  پشتون،  هر 
سفیر  ویل  بلک  جمله،  از  دارد.«  وجود 
سابق امریکا در دهلی نو و سیاست مدار 
»افغانستان  بود:  گفته  امریکایی  برجستة 
پشتون،  غیر  و  پشتون  مناطِق  به  باید 
شود.  تجزیه  طالب  غیر  و  طالب  یا 
کشور  این  شماِل  در  امریکایی  نیروهای 
باالی  هوایی  حمالت  به  شده،  مستقر 

تروریست های طالب ادامه دهد.« 2۶

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش هفتم



بخش دوم و پایانی

ـ اخیراً چندین  نوار کاست  از شما دیده ایم. آیا بازهم  از 
این  نوارها در دست  تهیه  دارید؟

  ِ سنین کودکان   برای   قصه های  فولکلوریک  تعدادی   بله. 
شاعران   از  کاست  نوار  تعدادی  کرده ایم،  ضبط  مختلف  

معاصر جهان و جز این ها…
آیا  و  می شود؟  موسیقی  هم  استفاده   از  این  نوارها  در  ـ 
این   دارید؟  دخالت  آن ها  موسیقِی  انتخاب   در  خودتان  هم 
سوال  را از آن  نظر پیش  می کشم  که  شما با موسیقی  ایرانی 
بسیاری   دارید که  قطعًا  نوعی  از آن مشکالتی  با  و حداقل 
آن  چه گونه   با  بدانند  از شنونده گان  این  نوارها عالقه مندند 

کنار آمده اید.
راه حل  قضیه  این  بود که  من  در این  مورد به  مقدار زیادی  از 
توقعاِت  خودم  کم  کنم؛ که  کردم. به  نظر من  اگر قرار باشد 
در نوار شعر از موسیقی  هم  استفاده  شود، به طور قطع  باید 
آن  موسیقی  بتواند در القای فضای  شعرها کارساز باشد، ولی  
در حال  حاضر این  کار به  دالیل  متعدد برای  ما عملی  نیست، 
بخواهید،  مرا  قطعی   نظر  اگر  اصوالً  که  خواهم  گفت چرا. 
نوار شعر نیازی به  همراهی  موسیقی  ندارد )مگر این که  در 
تزیینی  استفاده  شده  عامل   به مثابه  یک   موسیقی  فقط  از  آن 
 باشد، که  قبول  این  نظر نیازمند بحث  است.( ولی  اعمال  این 
 نظر به  احتمال  بسیار زیاد تحمیل  سلیقة  شخصی  به  سلیقة 
 عمومی ست، به  هر اندازه  هم که  این  سلیقة  فردی و شخصی 
ناگزیرید  شما  این گونه  موارد  در  باشد.  منطقی   درست  و 
چون  خواه  بدهید،  قرار  نظر  مورد  را  عمومی   سلیقة  ابتدا 
 و ناخواه  زمینة  اصلی  کار به  مسألة  سرمایه گذاری  و بازار و 
قضایایی  از این  دست برخورد می کند. در این  صورت  جز 
این  چاره یی  نیست که  یا به کلی گرد این  کار نگردید و یک  
قلم  دورش  خط بکشید، یا تا حدود بسیار زیادی  از توقعات 
بازار  که  باید  فرهنگی ست   فعالیت  یک   این   بکاهید.   خود 
ضامن  موفقیتش  باشد و خود این  یعنی  تناقض. باید حساب 

 کنید ببینید کدام  بهتر است  فدای  آن  یکی  بشود.
برای  آن که  مختصر سرنخی  به  دست  داده  باشم، توجه تان  را 
به  صورتی  از مخارج تأمین  موسیقی برای  این  نوارها جلب  
می کنم. هر نوار به طور متوسط شامل بیست  شعر است  که 
قطعه  موسیقی   21 یا   20 محتاج  گرفتن  مقدمه،  نظر  در   با 
دست مزد  مخارج،  نخستین  رقم   بنابراین  بود.  خواهد   ویژه  
مصنف  این قطعات  است. آن گاه کارمزد نوازنده گان برحسب 
 تعداد سازهای مورد استفادۀ آهنگ ساز، مشتمل  بر ساعات 
 کار تمرین  و کارمزد نهایی  آن ها. سومین  رقم  هزینه، مخارج 
 استودیوی  ضبط است  که برحسب ساعت  محاسبه  می شود. 
مخارج بخش  موسیقی  نوار در مجموع بیست تا سی  برابِر 
همة  مخارج دیگر است  که  کاًل به  بهای  نوارها اضافه  می شود 
و از جیب  خریدار می رود در صورتی که  لزوم وجود خود آن 
مشکوک  است! کسی  که  برای  تهیة  این  نوار پول  می پردازد، 
به دنبال  چیست؟ شعر یا موسیقی یا هر دو؟ در صورتی که 
به  نهایت  امر  در  و  جنبة  تزیینی  دارد   موسیقی  آن  فقط 
سراسر  در  لطفًا  نمی دهد.  پاسخ  انتظار  سه   این   هیچ یک  از 
موارد، احتمال  اشتباه کلی  و جزیی  مرا حتمًا در نظر بگیرید. 
چه  استبعادی دارد که  کسی  اصاًل در کل  برداشت  قضیه یی  

به  خطا رفته  باشد؟
به  دالیل  اقتصادیـ  که  حکم  درجه  اولش  حذف  هرچه بیش تر 
هزینه ها است ـ ما که  مجاز نبودیم مخارج  سنگین  سفارش 
 تهیة  موسیقی ویژۀ  این  نوارها را به  قیمت های تمام شدۀ  تولید 
آن بیافزاییم. ناچار بودیم  این  نیاز را از طریق  خرید قطعات 
 موسیقی  غیرسفارشی  خود ـ که  الزامًا قادر نیست  با موضوع 
 اصلی  ارتباطی  ایجاد کند ـ تأمین  کنیم. در این  صورت  ظاهراً 
فقط یک  قلم  از هزینه های  تهیة  موسیقی  کاهش  می یابد که 
 عبارت  است  از دست مزد سفارش  تهیة  آن  به  مصنف، چرا 
که  باقی هزینه ها به  قوت  خود باقی  است. ولی  عماًل چنین 
 نیست. توضیح جزءبه جزء این  اختالف  قیمت  اتالف وقت  
را  موردش   یک   فقط  من   ولی   خواننده گان  است،  و  شما 
می کنید  تحمل   که  هزینة  بیست  سی برابری  شما  می گویم: 
که »حق  انحصاری« استفاده  از این  اثر متعلق به  شما باشد، 
اجرایی  هم   پادرهوا ضمانت   برای  این  دل خوشی   واقعًا  آیا 
سازمان  یک   این  دنیا  جایی  از  یک   در  یعنی  اگر  دارید؟ 
پخش   را  آثار  این   بدون  اجازۀ  شما  تلویزیونی  یا  رادیویی 
بچسبید؟  را  برای  مطالبة  حق تان  گریبانش   می توانید  کرد، 
اگر بگویید آری،  خواهم  گفت  واقعًا خواب  تشریف  دارید. 
از  ما که  اثری  موسیقایی  را بدون »حق  استفادۀ  انحصاری« 
مصنفش  خریداری  می کنیم  و فقط بخش هایی از آن را مورد 
استفاده  قرار می دهیم، تنها دل خوشی مان  این  است  که  پیش  
از دیگران  از آن  بهره  جسته ایم و خریدار بعدی  آن  آثار هم به 
 این  دل خوش  است که  ما فقط از بعض  پاره های  آن استفاده 

 کرده ایم نه از همة  آن  یک جا. ُخب، این  کار دو سه  تا سود 
دیگر هم  دارد: مثاًل اگر شما چند ماه  بعد همین  قطعات  را 
از تلویزیون  بشنوید، به  بغل دستی تان  می گویید باز حضرات 

 طبق  معمول  سنواتی  به  این  نوارها ناخنک زده اند!
پس  حرفش  را نزنید، چون  ممکن  است دیگر از قطعاتی  که 
 قباًل دیگران  استفاده  کرده اند استفاده نکنند و این  دل خوشی 

تبلیغاتی  هم از دست تان  برود.
دو  سنگ   یک   با  من  دارم  این  صورت   در  چه  بهتر!  دیگر 
از  دیگر  که  بشود  این  حرف  باعث   اگر  می زنم!  گنجشک  

آن  قطعات  استفاده  نکنند، بازهم سودش  عاید من  می شود.
آقاى  شاملو متشکرم.

زحمتی  نبود.
آلمان ـ مردادماه 1۳74

***

گفت وگوى دوم:
روزگار تلخی ست!

توسط   ما  روزگارِ  بزرگ شاعر  با  خواندنی  گفت وگوی  این 
سوال  دو  شده،  انجام   )1۹۹4 سال  )در  استکهلم  تلویزیون 

آخر گفت وگو نامفهوم بود که با همین عنوان در متن آمده!
***

ـ به  جهان و زمانه یی  که  در آن زنده گی  می کنیم، چه گونه 
 نگاه  می کنید؟

هم چنان  یعنی   بوده،  همان  است  که  همیشه   زمانه   و  جهان 
روندی را ادامه  می دهد که  انسان  از ماقبل تاریخش  گرفتار 
طی  کردِن  آن  است. می گویم  گرفتار، چون  به  هر حال  روند 
دل چسبی  نیست  و آدمی زاد در حقیقت  به  صورت گروهی 
محکوم به  اعمال  شاقه  به  طی  آن مشغول  است: مراحلی  که 
صورت  به   می بینیم   چنان که   و  برشمرده   مارکس  به درستی  
 حلقه های  دوره  به  دوره  تنگ تری  به  روزگار ما رسیده  که  از 
همیشه  تلخ تر است  و ما هم روزگارانش  از هر دورۀ تاریخی 
آن  امید  ناامیدتر.  و  مستأصل تر  و   دیگرش  پریشان روزتر 
رهایی  بخش   انقالب   که   نهایی  هم   بزرگ   خون بار   جراحی 
جهانی  خوانده  می شد و کم وبیش 100 سالی دلخوش کنک  
اکثریت  ناامیدان  بود، در آخرین  لحظه ها مثل  حباب  صابون 
دهی   راهی  هم  به  و  امیدی  شریرانه  بود  که  هرچند  ترکید 
جانشین  خشونت  را  خشونتی  نهایت  امر  در  و  نمی برد 
دیگری  می کرد. من  تخصصی  در این  مسایل  ندارم  اما فکر 

می کنم  هیچ  بیماری را با امیدواری قالبی عالج نمی شود کرد 
آمده   به  دنیا  تاریخ که  از نخست  بیمار  متأسفانه  می بینیم  و 
تا به  امروز این  روند دردکش را طی  کرده و مسکن ها هم  
درش  کم ترین تأثیری  نبخشیده. واقعیت ها مایوس کننده تر از 
به   تاریخ  اگر  نمی دانم   عنوان  می کنم.  که  من   است   مطالبی  
البته  و  می آمد،  پیش  چه   صورت  دیگری  شکل  می گرفت، 
 تصورش  هم  ابلهانه  است. به  هر حال تخته پارۀ ما روی  این 
رودخانه  به  حرکت درآمده  و به  همین  راه  هم  خواهد رفت، 
گیرم  حاال به  قول  حافظ بگوییم: من  ملک  بودم و فردوس 
برین جایم  بود/ آدم آورد در این دیر خراب آبادم… در هر 
حال ما به  خراب آباد افتاده ایم  و قوانینش  دارد ما را دست  و 

پابسته  با خود می برد.
ـ تعهد و وظیفة شعر چیست؟

هنرهای  و  که  شعر  اوالً  می آید.  پرسش تان  کلی  به  نظرم  
 دیگر اصالتًا هیچ  نقش  و وظیفه یی  به  عهده ندارد و وظیفه  و 
تعهدی  اگر هست،  به  عهدۀ  شاعران  و هنرمندانی ا ست  که 
انسانی  دارند. شاعران و هنرمندان  هم  که  موجوداتی    غمی  
و  این  فکر  مبلغان   گروهی   مریم تافته  نیستند:  عیسابافته  و 
و  عمل  می کنند  فرقه یی   و  که  حزبی  خاص اند  آن  عقیدۀ 
آژیتاتورهای  فریب خورده  از خطر  بیش   ناچار  خطرشان  به  
مشکوک  ایدیولوژیک  تبلیغاتچی های  پاردم ساییدۀ  عقاید  یا 
 یا سیاسی  یا اقتصادی  است  که  به راه  منافع  خاص  خودشان  
و  نان  خانه   حرفه  و  به  چشم  هنر  گروهی  در  می روند. 
آش دانی  نگاه  می کنند و در واقع کشک  خودشان  را می سابند 
نهایت  گرفتار محرومیت ها و غم وغصه های شخصی   یا در 
خودشان اند: اگر به  شکوفایی  غریزی  برسند، گمان  می کنند 
به  اسم  عشق  را کشف  که  چیزی   موجوداتی  هستند  اولین  
تصور  این   گرفتار  غربت  بشوند،  گرفتار  اگر  و   کرده اند 
چشم اندازی  تاریخ اند.  غریب الغربای  که  اولین  می شوند 
دورتر از نوک  دماغ  خودشان  ندارند و افق شان افقی  عمومی 
 نیست. در شرایط عالی تر، هنرمند نیازمند مخاطبی  است  که 
راه  چنین  مخاطبانی  سر  متأسفانه  و  کند  درک   را  عام    درد 
 نریخته  است. از این  گذشته، چنان  هنرمندی مدام  باید گرفتار 
دغدغة اشتباه  نکردن  و سخن  منحرف  به  میان  نیفکندن  باشد 
کند  ادعا  به راستی  بتواند  که   کیست   من  بگویید  به   شما  و 
حقیقت  آن چه  به  میان  می آورد،  ا ست  و  اشتباه  بری  که  از 

 محض  است؟
ـ تعریف شما از شعر چیست؟

ما  خود  کرد.  نمی شود  عنوان   تعریف  فراگیری  شعر  برای 
در همین۵0   ـ ۶0  سالة  اخیر در قلمرو زبان  فارسی  شاهد 
در سلیقة شعری  جامعة مان  پیدا  که   تغییرات  عمیقی  بودیم  
شد. از قافیه بندی های  عهد بوقی  گرفته تا شعر مورد عالقة  
غیره.  غیره  و  و  رمانتیک های  آبکی  شعر  و  دختربچه ها 
کلمه  خالصه اش  چند  در  و  ساده  یي  نیست   زیاد  موضوع 
متغیر  هنر  اصول  گفته اند چون   آن  جمله   از   نمی توان  کرد. 
است،  نمی شود از آن مانند مقوالت  علمی تعریف  مشخصی 
امروز  همین  برداشت  هم  در حالی  که  خود  به  دست  داد، 
سال  هزار  دو  از  پس   که   می بینیم  برداشت  کهنه یی  است. 
می روبد  را  ارسطویی  اصول  علمی  که  می شود  نیوتنی  پیدا 
انشتینی پیدا می شود که اصول  علمی  ریاضی  و در قرن  ما 
نیوتن را جارو می کند. پس  حتا اصول  علوم  و ریاضیات  هم 
 اصول  ثابتی  نیست ، چه  رسد به  مقوالت هنری. من  این  را در 
مصاحبه یی  که  به  صورت  کتابی  به  اسم دیدگاه ها منتشر شده  
به  تفصیل  بیشتری وارسیده ام. رابطة شاعر و شعر چه گونه 
است؟ این  رابطه  مثل رابطة  نخود پخته است با کاله  سیلندر. 
یعنی هیچ گونه  رابطه یی بین شان نیست. در واقع هدف  شعر 
نجات  جامعة بشری  است  از طریق عشق  انسان  به  انسان از 
اقسام نظریه های  بهانة  انواع و  به   مهلکه یی  که سیاستچی ها 
 اید یولوژیک  برای  تثبیت  قدرت های  فردی  یا گروهی  پیش  
پای  جوامع مختلف  حفر می کنند. در حالی  که  شاعر عشقی  
از جان  می توان  گذشت.  در  راهش  در  که   تبلیغ  می کند  را 
حالی  که  سیاستچی  اول  چیزی  که  جلو جامعه  َعَلم  می کند، 
یک  دشمن  نابه کار فرضی است  که  سرش  را باید به  سنگ 
مقام  چوپانی   تا  می تراشد  گله   برای   گرگی  کوبید.   تفرقه  

خودش  را توجیه  کند.
)پرسش نامفهوم بوده است!(

قضاوتش  مشکل  است  دست کم  برای  من  که  دیگر فرصت  
موضوع  یک   اما  ندارم.  کنجکاوی ها  این جور  زیادی  برای  
 هست  و آن  وجود این  امتیاز برای  شاعران  جوان تر ماست 
داشته  باشند  دسترسی   جهان  به  قله های  شعر  می توانند   که  
و از این  راه ، گنجینة  دانسته ها و آموخته های شان  را تا حد 
ممکن  پربار کنند. این  امکانی  است  که  به ندرت  تا 100 سال  
قبل  برای  شاعران  ما پیش  می آمد. شعر امروز، دیگر در هیچ  
جای  جهان بومی  عمل  نمی کند و یک پارچه گی اش  در همین 
بده بستان   بازار  عمل کردن  اوست.  اوسموزی    به  اصطالح  
جهانی  است. ما از هم  می آموزیم  و به  هم  یاد می دهیم. عقب 

 ماندن مان  از قافلة شعر جهان قابل  توجیه  نیست.
 )پرسش نامفهوم بوده است!(

کار  کار  این   پیام  فرستادن  موافق  نیستم.  و  توصیه  کردن  با 
خب،  می کنند.  نگاه   باالخانه  به  حیاط  که  از  ا ست   کسانی 
جواب هایم  زیاد  امیدوارم   سوال های  جالبی  مطرح  کردید، 
گرچه  من  مأیوس  شدن  باشد:  درنیامده   آب  از  یأس انگیز 
 بالمره  را از امید دادن  قالبی مفیدتر حساب  می کنم. آدم تا 
کورسو امیدی  دارد به  همان  دل  خوش  می کند در صورتی  که 
 مأیوس  که  شد، ناچار فکری  اصولی  به  حال خودش  خواهد 
کرد. بگذارید بدانیم  که  از هیچ  سمت  دیگری راهی  نیست. 

استکهلم 1۹۹4
گرفته شده از: مد و مه
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     دو گفت وگوی کوتاه 
با احمـد شامـلو    
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شعر و هنرهاى  ديگر اصالتاً هیچ  نقش  و وظیفه يى  به  عهده ندارد و وظیفه  و تعهدى  اگر 
هست،  به  عهدة  شاعران  و هنرمندانى ا ست  که  غمى  انسانى  دارند. شاعران و هنرمندان 
 هم  که  موجوداتى  عیسابافته  و مريم تافته  نیستند: گروهى  مبلغان  اين  فکر و آن  عقیدة 

خاص اند که  حزبى و فرقه يى  عمل  مى کنند و خطرشان  به  ناچار بیش  از خطر آژيتاتورهاى 
 فريب خورده يا تبلیغاتچى هاى  پاردم سايیدة  عقايد مشکوِک  ايديولوژيک  يا سیاسى  يا 
اقتصادى  است  که  به راه  منافع  خاص  خودشان  مى روند. گروهى  در هنر به  چشم حرفه 
 و نان  خانه  و آش دانى  نگاه  مى کنند و در واقع کشک  خودشان  را مى سابند يا در نهايت  

گرفتار محرومیت ها و غم وغصه هاى شخصى  خودشان اند: اگر به  شکوفايى  غريزى  
برسند، گمان  مى کنند اولین  موجوداتى  هستند که  چیزى  به  اسم  عشق  را کشف  کرده اند و 

اگر گرفتار غربت  بشوند، گرفتار اين  تصور مى شوند که  اولین غريب الغرباى تاريخ اند



مدتی طوالنی در...
آخرین  برای  ملی  اردوی  و  افغانستان  ملی  »پولیس  می گوید:   
مرحله انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به قوای 
افغانستان کار می کنند و تا یک ماه دیگر ما به آخرین مرحله این 

انتقال مسوولیت های امنیتی داخل می شویم«.
اما آیا این وظیفه پولیس افغانستان است که در زد و خورد های 
اروپا  اتحادیه  پولیس  با زورگویان شرکت کند. رییس  رویاروی 
افغانستان نگران است. او می گوید: »وقت  از این وظیفه پولیس 
زیادی را ایجاب می نماید تا پولیس افغانستان را از حالت ملیشه 
یی و جنگی به عرصه ملکی آورد«. او توضیح می دهد: »در برابر 
ما مشکل تر از هر کار دیگر پروسه انتقال پولیس است. این بدان 
آورده  به شکل ملکی در  نظامی  از حالت  پولیس  معنا است که 
شود. فساد هم یک مشکل بزرگ است. داشتن پولیس ملکی نه 
کند،  یک  ها شرکت  در جنگ  اردو  مانند سربازان  که  پولیسی 

مسأله مهم را برای مردم افغانستان تشکیل می دهد«.
پولیس اتحادیه اروپا هنگامی با پولیس افغانستان بر همکاری های 
پولیس  صفوف  از  فرار  معضل  که  می کند  تاکید  مدت  دراز 
از  پولیس  این  نگرانی ها در تشکیالت  دارد و  افغانستان وجود 

ناحیه فساد مالی و اداری افزایش یافته است.
سازمان دیده بان حقوق بشر چندی پیش در مورد زندگی زنان 
این  که  داد  انتشار  تکاندهنده  گزارش  یک  افغانستان  در  پولیس 

گزارش بعداً توسط حکومت افغانستان رد شد.
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مجلس سنا: 

خواصی مفتی نیست
توحیدی: از واژۀ جهاد استفادۀ ابزاری و ظالمانه نکنید!

کرزی به حکومت پاکستان:

خیال دیورند و عمق استراتژیک را 
از سر به  دور کنید!

طالبان به نورستان...
 را هم ملیشه های پاکستانی داده اند.«

یورش بزرگ
مقامات نورستان می گویند که نیروهای افغان از این حمله 
بزرگ با خبر شده اند و آنها حاال در وضعیت آماده باش 

قرار دارند.
برگمتال  و  کامدیش  ولسوالی های  گذشته  سال  چند  در 
افغان و جنگجویان  نیروهای  میان  شاهد جنگ های شدید 

طالبان بوده است.
نیروهای امریکایی در سال 2010 پایگاه خود در کامدیش 

را بستند و از آنجا بیرون شدند.
از آن زمان تابحال بیشتر نبردها را نیروهای پولیس محلی و 

ارتش افغانستان در این منطقه به عهده داشته اند.

اظهارات یک عضو مجلس نماینده گان در رابطه با 
رسانه های جمعی کشور و خطاب کردن  »اوباش« 
مواجه  سنا  مجلس  واکنش های شدید  با  آن ها،  به 

شده است
در نشست روز شنبة مجلس نماینده گان، عبدالستار 
خواصی نماینده پروان گفت: باید علیه رسانه هایی 
که نشرات غیر اخالقی دارند جهاد کرد. وی این 

رسانه  ها  را مزدور،  غالم و اوباش خطاب نمود.
اظهارات آقای خواصی واکنش تند نهادهای حامی 
خبرنگاران، مجلس سنا، اتحادیة ملی ژورنالیستان 
بر  را  اجتماعی  در شبکه  های  و جوانان  افغانستان 

انگیخته است.
هدایت اهلل رهایی عضو مجلس سنا روز گذشته در 
جلسة عمومی این مجلس گفت:  صحبت های روز 
شنبة آقای خواصی کاماًل غیر مسووالنه بوده و وی 

مفتی نیست که چنین فتوایی را صادر می کند.
او افزود: »زمانی که دین مردم در خطر باشد، آن 
است،  دین  عالم  یا  مجتهد  مفتی،   که  کسی  زمان 

می تواند حکم جهاد را صادر کند؛  نباید با این گونه 
صحبت ها اذهان مردم را مغشوش ساخت و باید 
صحبت های  این  با  رابطه  در  جدی  موضع  یک 

غیرمسووالنة وی گرفت.«
نثاراحمد حارس عضو دیگر این مجلس نیز گفت: 
»آقای خواصی بر علیه نسلی اعالم جهاد کرده که 
خودشان به مانند آن ها از یک مکان فارغ شده است؛ 

در شرایطی که این وکیل هیچ صالحیتی ندارد”.
وی گفت: » مطبوعات کشور اوباش نیستند و برای 
جمعی  رسانه های  به  غالم  مزدورو  اوباش،   گفتن 

افغانستان، آقای خواصی باید پوزش بخواهد«.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز گفت 
قانون  خالف  بر  نباید  نماینده گان  گفته های  که  

اساسی باشد.

استفادۀ ابزاری از جهاد
مسووالن اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان 
یا »نی« اعالم کرده است که برخی حلقات، از جهاد 

به عنوان ابزار استفاده می کند.
بان رسانه های  دیده  توحیدی، مسوول  اهلل  صدیق 
آزاد افغانستان یا »نی« روز گذشته گفت که اعالم 
جهاد در برابر خبرنگاران، استفادۀ ابزاری و ظالمانه 

است.
سوی  از  جهاد  واژۀ  استفاده  که  گفت  توحیدی 
خبرنگاران،  برابر  در  مجلس  اعضای  از  برخی 

ظالمانه است.
او گفت که جهاد یک ارزش دینی است و نباید از 

آن استفاده ابزاری و یا ظالمانه صورت گیرد.
    صدیق اهلل توحیدی گفت که اظهارات عبدالستار 

خواصی خالف قانون اساسی کشور است.
گذشته  سال های  در  آزاد  خبرنگاران  که  افزود  او 

بیشترین کار را در افغانستان انجام داده اند.
اظهارات  نیز  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیة 
قانون  را خالف  آن  و  کرده  رد  را  خواصی  آقای 

خوانده است.

افغانستان  که  است  گفته  کرزی  رییس جمهور 
آن ها  چون  ندارند،  شکایت  پاکستان  مردم  از 
و  خانه  افغانستان  جهاد  و  مهاجرت  جریان  در 
کردند،  شریک  افغانستان  مردم  با  را  خود  نان 
اما شکایت ما متوجه دستگاه های استخباراتی و 
به  مذهبی  افراطیت  از  که  است  پاکستان  نظامی 
و  بی ثباتی  پی  در  و  کرده  استفاده  وسیله  عنوان 

تضعیف افغانستان می باشند.
 رییس جمهور گفت استفاده ابزاری از افراطیت 
بر ضد افغانستان امروز دامن خود پاکستان را نیز 

گرفته است.
»جیو«ی  تلویزیون  با  مصاحبه  در  کرزی  حامد 
و  نظامی  »دستگاه های  که  گفت  پاکستان  
نیت  حسن  از  همواره  پاکستان  استخباراتی 
تا  می کنند  و تالش  کرده  افغانستان سوءاستفاده 
حکومت های افغانستان دست نشاندۀ آن ها بوده 
و به خواست آن ها سر تسلیم فرود بیاورند؛ اما، 
برعکس  رسید،  نخواهد  جایی  به  تالش ها  این 
باعث ویرانی و مصیبت شده است. اگر پاکستان 
این همه را به خاطری انجام می دهد که افغانستان 
خط دیورند را به رسمیت بشناسد و افغانستان به 
عمق ستراتیژیک پاکستان مبدل شود، باید بداند 

که هیچگاهی به این هدف نخواهد رسید.«
رییس جمهور افغانستان در این مصاحبه همچنان 
حکومت های  به  افغانستان  »مردم  که  افزود 
عمق  به  کشورشان  تا  داد  نخواهند  اجازه  شان 
سیاست  و  شده  مبدل  پاکستان  استراتیژیک 

و  اراده  به  آن  سیاست  از  بخشی  یا  خارجی 
همه،  این  با  اما  شود.  تنظیم  پاکستان  خواست 
با  دوستانه  روابط  خواهان  افغانستان  مردم 
احترام  مبنای  بر  که  روابطی  هستند،  پاکستان 
مساوی  روابط  و  همدیگر  حاکمیت  به  متقابل 
مانند  رابطه بی  نه  باشد،  استوار  کشور  دو  میان 
تاریخ، چنین  مادون. شاید در گذشته در  آمر و 
آرزوی بوده باشد مانند زمان طالبان و یا پیش از 

آن، اما آن زمان دیگر تکرار نخواهد شد.«
آقای کرزی در پاسخ به سوالی که مقامات پاکستانی 
تالش کرده اند تا روابط خوب با افغانستان داشته 
افغانستان  این حکومت  واقع  »در  گفت:  باشند، 
با  دوستی  برای  را  تالش ها  بیشترین  که  است 
کرزی  جمهور  رییس  می دهد.  انجام  پاکستان 
گفت: » باوجود همة تالش های ما برای برقراری 
روابط دوستانه با پاکستان، دستگاه های نظامی و 
تقویت  برای  کاری  هیچ  کشور  این  استخباراتی 
می خواهم  من  و  اند  نداده  انجام  دوستی  این 
در  زیادی  فرصت های  که  بدانند  پاکستان  مردم 
من  آرزوی  و  است  ده سال گذشته ضایع شده 
افغانستان تا یک سال  این است که در حالی که 
دیگر حکومت جدید خواهد داشت، دستگاه های 
پاکستان از این فرصت استفاده کند و برای تامین 
آینده بهتر برای مردمان هر دو کشور با افغانستان 

دست همکاری دهد.«
سال   ۶۵ طول  در  که  کرد  تاکید  رییس جمهور 
به  افغانستان  در  حکومتی  هیچ  پاکستان،  تاریخ 

نداشته  تماس  پاکستان  با  اخیر  سال  ده  اندازه 
تالش ها  و  تماس ها  این  همه  ابتکار  و  است 
است.  داشته  دست  به  افغانستان  حکومت  را 
طریق  از  تا  کرده  تالش  افغانستان  حکومت 
ابتکارات گوناگون در ترکیه، عربستان سعودی، 
بریتانیا، امریکا و دیگر میکانیزم های دو جانبه و 
بیشتر  را  پاکستان  با  تماس ها  سطح  جانبه  چند 
حکومت  جانب  از  همه  ابتکارات  این  سازد. 
پاکستان  اما  پاکستان،  نه  و  بوده است  افغانستان 
به گونه  از آن  ابتکارات را جدی نگرفته و  این 
سطحی گذشت و پاکستان نخواست از آنها برای 

برقراری دوستی با افغانستان استفاده کند.
همچنان در این مصاحبه، رییس جمهور افغانستان 
حمالت  مورد  در  سوالی  یک  به  پاسخ  در 
هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان گفت، با 
بدون  هواپیماهای  حمالت  موضوع  وجودی که 
پاکستان  و  امریکا  مربوط  پاکستان  در  سرنشین 
است و ما در آن کاری نداریم، اما در کل مخالف 
هرگونه حمله یی هستیم که در آن به افراد بیگناه 
و ملکی آسیب برسد، همانگونه که در افغانستان 
ما در برابر تلفات افراد ملکی در نتیجه عملیات 
های نظامی ایستاده شده ایم. رئیس جمهور گفت 
افراد  به  آسیب  و  تلفات  با  مخالفت  بخاطر  که 
در  پاکستان  وزیر جدید  نخست  کنار  در  ملکی 
برابر حمالت هواپیماهای بدون سرنشین خواهد 

ایستاد.
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سرپرست سفارت پاکستان...
 دیورند، بر یک پوستة نیروهای پولیس سرحدی افغان در 
منطقة کاریزک ولسوالی معروف والیت کندهار انجام شده 

بود، خواهان توضیحات شده است.
این  نمودن  تقبیح  برعالوه  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
رویداد به الفاظ شدید به سرپرست سفارت پاکستان گفت 
که این نوع حرکات به هیچ وجه به دولت و ملت افغانستان 
قابل قبول نیست و هر قسم دوام آن مي تواند که روابط میان 

هر دو کشور را به شکل جدی آسیب پذیر کند.
دولت  است:  گفته  پاکستان  سفارت  سرپرست  به  اسلمی   
مشابه  جواب  حمالت   چنین  به  که  مي تواند  افغانستان 
طرف  آن  مردم  که  است  این  ندادن  جواب  دلیل  بدهد؛ 
به  که  نمی خواهیم  ما  است،  ما  مردم  از جمله  نیز  دیورند 

آنان آسیب برسانیم.
از  تکرار چنین حمالت  که  در صورت  داد   وی هشدار 
نیز حق خواهد  افغان   امنیتی  نیروهای  دیورند،  آن طرف 
داشت که حمالت مشابه باالی پوسته های نظامی پاکستان 

انجام دهند.
 منبع می نویسد که در جواب به این اظهارات، سرپرست 
رویداد،  این  از  خبری  بی  اظهار  ضمن  پاکستان   سفارت 
حادثه یاد شده را تقبیح کرده و افزود که چنین حمالتی مي 
تواند روابط دوستانه میان هر دو طرف را آسیب پذیر کند.

به دولت  به سرعت  را  این موضوع  که  تعهد سپرده   وی 
خود میرساند و از نتایج آن به دولت افغان خبر خواهد داد.

استقبال کابل از پیروزی...
پیروزی  با  که  امیدوارند  نیز  افغانستان  تحلیلگران 

حسن روحانی، روابط ایران با افغانستان بهبود یابد.
می گوید  پکتیا  والیت  نماینده  گیالنی،  اسحاق  سید 
بهبود روابط افغانستان و ایران رابطه مستقیم به حل 

اختالفات ایران با غرب دارد.
این است که حضور  ایران  از نگرانی های مهم  یکی 
ایران  برای  می تواند  افغانستان  در  امریکا  نظامی 
افغانستان  می گوید  گیالنی  آقای  اما  باشد؛  خطرساز 
به هیچ صورت اجازه نمی دهد که از خاک این کشور 

علیه کشورهای همسایه استفاده شود.

گیالنی گفت: »آقای روحانی شخصی است معتدل و 
در بین ملت ایران با نفوذ. امیدوارم که آقای روحانی 
ما  که  افغانستان  خصوص  به  خود  همسایه های  با 
سیاست هایش  داریم،  کشور  آن  در  هم  زیاد  مهاجر 
قسمی باشد که برادروار زنده گی خود را پیش ببریم.«

فتوای جهاد علیه...
باید دو  یابد. از جمله مادۀ چهل و یکم که بر مبنای آن   
شورای  عضویت  ژورنالیستان  منتخب  گان  نماینده  از  تن 
عالی رسانه ها را به دست آورند و مواد 42 و 4۳ این قانون 
رسانه های  کمیسیون  وظایف  و  ترکیب  تشکیل،  نحوۀ  که 

همه گانی را مشخص می کند.
اتحادیة ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که از حکومت، 
شورای ملی و قوۀ قضائیة کشور می طلبد تا در تطبیق مواد 
وزیر  وسیلة  به  گانی  همه  رسانه های  قانون  شدۀ  تعلیق 
را  کشور  رسانه های  و  خبرنگاران  فرهنگ،  و  اطالعات 
حمایت و کمک کنند، یک بار دیگر اعالم می کند که هیچ 
گونه برخورد و اظهارات بیرون از محدودۀ قانون رسانه های 
همه گانی، در برابر رسانه ها و فعالیت رسانه یی مشروعیت 

ندارد و قابل پذیرش نیست.



د  وړاندې  ورځې  درې  چې  کې  حال  داسې  په 

ولسوالۍ  معروف  پر  کندهار  د  لوري  له  پاکستان 

برید وشو، د وليس جرګې یوشمېر غړي وايي، په 

افغان  امله  له  نفوذ د شتون  د  پاکستان  د  ارګ کې 

وس  اقداماتو  د  وړاندې  پر  پاکستان  د  حکومت 

بایللی دی.

چې  وايي،  چارواکي  ځايي  کندهار  د  راز  دغه 

خو  دی؛  عادي  وضعیت  کې  سیمه  په  دمګړۍ 

ځواکونه یې د تیارسئ په حالت کې دی.

ماندګار  فیصل  جاوېد  ویاند  وايل  د  کندهار  د 

ورځپاڼې ته وویل، چې د تېرې جمعې په ورځ له 

خو  و،  شوی  برید  ولسوالۍ  معروف  پر  پاکستانه 

ته  حالت  عادي  وضعیت  اوس  وروسته  هغې  له 

ګرځېدلی دی.

ده وویل، هغه مهال چې په ننګرهار کې پر ګوشتې 

ولسوالۍ برید وشو؛ نه پر ډیورنډ کرښه ټول پراته 

او  دي  کې  حالت  په  تیارسئ  د  ځواکونه  امنیتي 

تیارسئ حالت کې  په  اوس هم د دوی ځواکونه 

دي.

هغه زیاته کړه، ځواکونه یې بشپړ تجهیز دي او هیڅ 

ستونزه نه لري، که چېرې پرې برید ويش، د مقابل 

برید د ځواب وړتیا لري.

فیصل وايي، تر اوسه ورته پوره روښانه نه ده چې 

دا برید په رښتیا هم پاکستانیو پوځيانو کړی او که 

د خلکو  یې  کې  کندهار  په  والو؛ خو  وسله  نورو 

غصه را پارولې ده او په هامغه ورځ یې په والیتي 

شورا کې د دې برید د غندنې لپاره سرته غونډه هم 

وکړه.

د نوموړي په وینا، د غونډې برخه والو چې قومي 

مرشان، ځوانان او جهادي قوماندانان په کې شامل 

ول، له خپلو ځواکونو د مالتړ لپاره یې چمتووالی 

وښود او زیاته یې کړه، چې په هر حال کې له خپلې 

خاورې د دفاع توان لري.

خلکو  د  کندهار  د  کې  جرګه  وليس  په  راز  دغه 

استازې شکېبا هاشمي ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه 

کې وویل، چې پر معروف ولسوالۍ د پاکستان له 

لوري د برید په اړه ولسونه ډېر خپه او احساسايت 

یوې  په  کې  کندهار  په  یې  امله  همدې  له  شوي، 

سرتې غونډه کې دا برید په کلکه وغانده او مرکزي 

حکومت ته یې خپلې اندېښنې او خپګان وړاندې 

کړ.

د  له حکومته وغوښتل چې  وینا، خلکو  په  د دې 

دې بریدونو د مخنيوي په اړه الزم اقدامات وکړي؛ 

بریدونو  ننګرهار  او  کونړ  پر  رسه  تاسف  په  خو 

پروړاندې  یې  حکومت  افغان  چې  کړه،  روښانه 

هېڅ هم ونه کړل.

پاکستان  د  حکومت  اوسه  تر  زیاتوي،  نوموړې 

غواړي  نه  او  کړی  دی  نه  اقدام  کوم  وړاندې  پر 

اقدامات وکړي.

حکومت  افغان  د  وویل،  هاشمي  شکېبا  مېرمن 

ستونزه دا ده چې نه کومه امنیتي پالیيس لري او نه 

رامنځته شوې خال  امنیتي سیستم کې  په  یې هغه 

او  اداره  امنیت  ميل  افغانستان  د  ځکه  کړې،  ډکه 

استخبارات فلج دي.

برخ  په دې  وزارت هم  دفاع  کړه، ميل  زیاته  هغې 

کې ناغېړي کوي او وايي، په وليس جرګه کې یې د 

ميل دفاع له وزیره وغوښتل چې ولې د ۲۰۰۲ کال 

د غربګويل د میاشتې د پټې جلسې رازونه وکیالنو 

کې  خاوره  افغان  په  پاکستان  ولې  او  وايي  نه  ته 

د  ننوتی وویل، چې دغه ستونزې  ۴۵ کیلومټره را 

خربو اترو او تفاهم له الرې هوارېږي او رسحدي 

ستونزې په هر هېواد کې وي.

په  پوښتنې  دې  د  غړې  دغې  جرګې  ولسې  د 

ځواب کې چې تاسو وایئ حکومت نه غواړي د 

پاکستان خالف اقدام وکړي، المل څه دی وویل، 

په تېرو لسو کالو کې مو ولیدل چې حکومت تل 

د پاکستان پلوی دی او پاکستان ته یې دا جرئت 

ورکړی دی، چې پر کونړ، ننګرهار او اوس لغامن 

بریدونه وکړي.

هغې زیاته کړه، په حکومت کې د پاکستان اېجنټان 

پاکستان شته، ځکه د  په ارګ کې  او  راټول شوي 

امنیت ټول رازونه د هغوی له الرې پاکستان  ميل 

ته رسېږي او دا چې پوهېږي په افغانستان کې ميل 

امنیت فلج شوی، پاکستانیانو خپلو بریدونو ته زور 

ورکړی دی.

پاکستان  د  چې  کابل  وايي،  هاشمي  شکېبا  اغلې 

یې  بریده  دې  له  و،  غوښتی  سفیر  رسپرست 

ناخربي وښوده او دا دوه شیان روښانوی، یا دا چې 

ځان  او  پټوي  سرتګې  برید  پر  کندهار  د  پاکستان 

ناخربه ښيي او یا هم دا چې بهرنیو چارو وزارت دا 

موضوعات جدي نه دي نیويل.

چارو  کورنیو  د  اوس  افغانستان  وینا،  په  هغې  د 

تر  ولسمرش  د  چې  لري،  وزارتونه  دفاع  ميل  او 

قوماندې الندې کار کوي، دغه راز پارملان شتون 

لري، چې په ټوله نړۍ کې دغه مسایل د پارملان 

له لوري حلېږي، خو په افغانستان کې پارملان ته 

حکومت په ارزښت نه دی قایل.

د  هېواد  هغه  د  او  پاکستان  د  کار  دا  وايي،  هغه 

نورستان،  پر  غواړي  چې  دی،  ادارې  استخبارايت 

کونړ، ننګرهار او اوس په کندهار د بریدونو له امله 

ډیورنډ کرښه پر افغانستان ومني.
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شکېبا هاشمي:

حکومت نه غواړي، د پاکستانیو بریدونو 
په اړه اقدام وکړي

برای حل بحران...
 باراک اوباما اظهار داشت: ایاالت متحده امریکا 
به این باور است که با کمک مسکو به عنوان 
را  جهانی  مسایل  از  بسیاری  می تواند  شریک، 

حل کند.
مایکل مک فول می گوید: ایاالت متحده امریکا 
روسیه را به چشم رقیب امنیتی نمی بیند، بلکه 
بر این باور است که با کمک مسکو به عنوان 
را  جهانی  مسایل  از  بسیاری  می تواند  شریک 

حل کند.
افغانستان  وضعیت  روسیه،  در  امریکا  سفیر 
است:  گفته  و  کرده  عنوان  مساله یی جهانی  را 
نظامی  نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان 
جهانی  مسایل  ترین  مهم  از   2014 سال  در 
واشنگتن  و  مسکو  که  می شود،  محسوب 
می توانند در مورد آن با همدیگر همکاری کنند.
اما سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه 
گفته است که در مورد برنامه های ایاالت متحده 
وجود  واضحی  درک  افغانستان  در  امریکا 

ندارد، زیرا ایاالت متحده از یک سو قصد دارد 
نیروهای خود را خارج کند و از سویی دیگر 

در تالش ایجاد پایگاه های نظامی است.
امریکا  و  افغانستان  استراتژیک  پیمان  امضای 
که بر مبنای آن قرار است امریکا در افغانستان  
حضور دراز مدت داشته باشد، واکنش مقامات 
خود  با  روسیه  جمله  از  مختلف  کشورهای 

داشته است.
با این همه سفیر روسیه در افغانستان می گوید: 
مهم ترین  از  یکی  منطقه یی  همکاری های 
ابزارها برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان 
از  تا  دارد  آماده گی  روسیه  و  بوده  منطقه  و 
»سازمان  مثل  منطقه یی  چهارچوب های  طریق 
همکاری شانگهای« و در یک بافت بین المللی 
وسیع تر به پشتیبانی های خود از افغانستان ادامه 

دهد.
روسیه و کشورهای اسیای میانه نگرانی خویش 
ناامنی و قاچاق مواد مخدر پس  را از افزایش 
افغانستان  از  امریکا  و  ناتو  سربازان  از خروج 

اعالم کرده اند.

قاضي نذير احمد حنفي عضو مجلس نماينده گان:

مـی خواهند بخشـی از 
پاکستان باشیم

گفت وگو کننده: ناجیه نورى
به  حاضر  این که  از  سپاس  حنفی  آقاى 
یك گفت وگوى ویژه با روزنامه ماندگار 
این که سفر حامد کرزي  شدید. نخست 

به قطر چه اهمیتي داشت؟
هرچند سفر حامد کرزي به قطر به منظور 
گفت وگو با نماینده گاني که خود را طالب 
تمامي  اما  شد؛  انجام  مي کنند،  قلمداد 
گرفته،  کنون صورت  تا  که  گفت وگو هایی 

مورد انتقاد بوده است.
عملکرد روزهای اخیر طالبان نشان داد که 
است  طرفه  یک  مذاکره  و  مصالحه  مسالة 
جانب  از  است  ترفندي  حقیقت  در  و 

رییس جمهور کشور.
چنین نشست ها و برنامه ها هیچ نتیجه یی در 
بنابراین به جاي چنین  پي نخواهد داشت، 
برنامه هاي بدون نتیجه نه تنها با طالبان بل با 

پاکستان نیز باید با قاطعیت رفتار کرد.
چه فکر مي کنید، چنین مذاکره هاي بدون 
نتیجه تا چه زماني ادامه خواهد یافت و 
هدف از چنین مذاکرات بدون نتیجه چه 

مي تواند باشد؟
خواست غربي ها این است که رییس جمهور 
با  را  خود  خارجي  سیاست  باید  کرزي 
این که  و  بسازد  عیار  پاکستاني ها  خواست 
مرتکبین حمالت انتحاري آزاد مي شوند و 
نظامیان متجاوز  با  مرزبانان ما اجازه جنگ 
تن دادن  گواهي  نمي کنند،  پیدا  را  پاکستان 
است،  خواست ها  این  به  رییس جمهور 
نتیجة  هیچ  گفت وگوها  چنین  بنابراین 

نخواهد داشت.
در حقیقت هدف اصلي چنین گفت وگوها 
جهادي  شخصیت هاي  و  چهره ها  برچیدن 
است، یعني مسالة مذاکره  شعار روي پرده، 
اما در پشت پرده، هدف از بین بردن افراد و 
شخصیت هاي قوي و مردمي مي باشد. پس 
مي توان گفت که مذاکرۀ طالبان آن طور که 
نتیجه  بدون  طالبان  براي  مي کنیم،  فکر  ما 

نیست.
چه فکر مي کنید آیا حامد کرزي در این 

مسایل به نحوى مي تواند دخیل باشد؟
این  در  رییس جمهور  آیا  این که  بارۀ  در 
که  باید گفت  یا خیر،  است  قضایا شریک 
به  که  گفت  مي توان  اما  نیست،  اول  فرد 

نحوی همکار است.
اخیراً رییس جمهور از اجماع ملي صحبت 

شرایط  در  ملي  اجماع  این  است،  کرده 
کنوني چه مفهومي مي  تواند داشته باشد؟

اجماع ملي و نشستي که در قندهار صورت 
گرفته بود، به منظور عدم برگزاري انتخابات 
هدف  و  شده  انجام  اساسي  قانون  تغییر  و 
مادام العمر حضرت  پادشاه سازی  آن  اصلي 
کرزي صاحب است؛ در غیر آن این اجماع 

مفهومي دیگري ندارد.
در  رییس جمهور  که  مي شود  گفته  حتا 
و  کرده  توزیع  سالح  طالبان  برای  قندهار 

موتر رینجر فرستاده است.

با توجه به مسایلی که شما مطرح کردید، 
افغانستان امروز و پس از 2014 را چگونه 

ارزیابي مي کنید؟
نظامي  تاسیسات  که  گفته اند  خارجي ها 
مانده  باقي  سالح هاي  و  ویران  را  خود 
خود را به پاکستاني ها مي دهند و از سوي 
به  روس ها  از  ما  که  را  سالح هایی  دیگر، 
غنیمت گرفته بودیم، نیز از بین بردند و حتا 
مملکت  تا  کردند،  منهدم  را  ما  تانگ هاي 
خالِي خالي شود، بنابراین هدف این است 
از  بخشي  یک  یا  و  مستعمره  یک  ما  که 
نمي توان  را  وضعیت  پس  باشیم،  پاکستان 

خوب ارزیابي کرد.
به نظر شما راهي براي برگزاري انتخابات 

وجود دارد؟
آناني که در ارگ هستند، مي خواهند مردم 

خراب  صددِ  در  و  برسانند  مرگ  به  را 
که  حالي  در  هستند،  انتخابات  راه  کردن 
وجود  قانوني  راه  انتخابات  برگزاري  براي 
قضایایي  در  که  آناني  همة  باید  پس  دارد، 
باهم  هستند،  دخیل  نحوی  به  افغانستان 

منزل  به  را  بار  و  برسند  نتیجه  به  بنشینند، 
مقصود برسانند.

برخي از آگاهان مدعي اند که افغانستان 
در شرایط فعلي به یك اجنداي ملي نیاز 
را  ملي  اجنداي  این  شما   نظر  به  دارد، 
کي  ها و چگونه تنظیم کنند که یك نتیجة 
بن  از  عبور  براى  بخش  قناعت  و  مثبت 

بست کنونی بدهد؟
جریان های  که  است  این  ملی  اجندای 
مختلف  اقشار  و  افراد  گروه ها،  سیاسی، 
گردهم آمده و پیرامون مسایل کالن کشوری 

به تفاهم برسند و به نتیجه دست یابند.
جریان ها، گروه ها و افرادى که شما از آن 
نام بردید، می توانند پیش از سال 2014 به 

تفاهم برسند؟
تاثیر  بیایند،  خود  به  شخصیت ها  این  اگر 
منطقه  حتا  و  افغانستان  بر  زیادي  بسیار 
سیاسي،  رجال هاي  اما  داشت،  خواهند 
میان  از  آرام  آرام  را  اقتصادي  و  فرهنگي 
نفوذ  که صاحب  را  اشخاصي  یعني  بردند. 
چندی  مثال:  طور  به  بردند.  بین  از  بودند، 
والیت  در  صاحب نفوذ  شخص  یک  پیش 
هلمند را که حاال اسمش در ذهنم نیست، 
خلع سالح کردند و پس از آن طالبان موفق 
تصرف  را  والیت  این  ولسوالي  ده  شدند 

کنند.
 اسماعیل خان را به پست وزارت آب و برق 

گماشتند که پس از او هم وضعیت اقتصادي 
هرات خراب شد و هم وضعیت امنیتي این 
تنظیم  ارگ  را خود  شیندند  والیت؛ جنگ 
ناشي  مشکالت  تمام  بنابراین  بود.  کرده 
رجال  که  است  نیاز  و  است  حکومت  از 
بیایند  کار  روي  واقعی 
مردم  مشکالت  به  تا 

رسیده گي شود.
اجنداي  طرح  اخیراً 
است،  مطرح شده  ملي 
نظر تان در مورد طرح 

اجنداي ملي چیست؟
پیش  چندي  ما  هرچند 
درخصوص  مجالسي 
طرح  ها  چنین  این 
طور  به  اما  داشتیم، 
خاص من طرح اجنداي 
نکرده ام؛  مطاله  را  ملي 
که  گفت  مي توان  ولي 
مردم  اکثریت  بتواند  که  طرحي  نوعي  هر 
را گردهم آورده و به خیر و صالح کشور 
هر  یا  خواهر  برادر،  هر  از  باشد،  مردم  و 
مسلماني که باشد و از هر زباني و هر قلمي 
آن  بل  است،  تقدیر  قابل  تنها  نه  باشد،  که 
داشت؛ چرا،  با خود  و  کرد  تعویذ  باید  را 
کساني که براي بهبودي کشور کار مي کنند، 
بدون شک تالش آنان نتیجه خواهد داشت.

سپاس فراوان از شما 
از شما هم تشکر 

اجماع ملي و نشستي که در قندهار صورت گرفت، به منظور عدم برگزاري انتخابات 
و تغییر قانون اساسي برگزار شد و هدف اصلي آن، پادشاه سازی مادام العمِر حضرت 

کرزي صاحب است؛ در غیر آن، این اجماع مفهوِم دیگري ندارد.
آناني که در ارگ هستند، مي خواهند مردم را به مرگ برسانند و در صدِد خراب کردِن 

راه انتخابات می باشند.
اسماعیل خان را به پست وزارت آب و برق گماشتند که پس از او، هم وضعیت اقتصادي 

و هم وضعیت امنیتِي هرات خراب شد؛ جنگ شیندند را خود ارگ تنظیم کرده بود.
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پولیس اتحادیه اروپا می گوید که با توجه به نیازمندی های حکومت 
افغانستان در نظر ندارد که زود از این کشور بیرون رود. این درحالی 
است که نیروهای ناتو و آیساف درحال خروج از افغانستان هستند.
پولیس اتحادیه اروپا یا »یوروپول« می گوید بعد از سال 2014 نیز 
در افغانستان حضور قوی خواهد داشت تا نیروهای این کشور را 

آموزش دهد تا روی پای خود بیایستند.
روی  اتحادیه  این  اروپا،  اتحادیه  پولیس  مقامات  اظهارات  بر  بنا 
برنامه یی کار می کند که طی یک میعاد هفت ساله دیگر حدود هزار 
افغانستان  در  ماموریت  برای  امریکایی  دالر  میلیارد(  )یک  میلیون 

فراهم سازد.
یورو پول در سال 2007 کارش را در افغانستان شروع کرد و اکنون 
جنایی  ماموران  و  ها  سارنوال  پولیس،  افسران  تربیت  قسمت  در 
مصروف است. در حال حاضر پولیس اتحادیه اروپا در والیت های 

مختلف افغانستان فعالیت می کند.
روز  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  پولیس  رییس  روگ  اوکه  کارل 
میلیون  پروژه های چند صد  آن ها  به دویچه وله گفت که  گذشته 
اند و در کنار آن برای   اندازی کرده  افغانستان را راه  دالری برای 

کمک های دراز مدت به این کشور آمده اند.
بنا بر گفته این مقام، پولیس اتحادیه اروپا مشترکًا با وزارت داخله 
افغانستان مصروف تربیت کادرهای پولیس افغانستان می باشند. او 

را  ماموریتش  یا  افغانستان  در  پول  یورو  که  رد کرد  را  آوازه  این 
متوقف می گرداند و یا اینکه تعداد کارمندانش را کاهش می دهد.

اوکه روگ گفت: »برای پولیس افغانستان این یک مسأله حیاتی و 
مهم است که بعد از سال 2014 نیز حمایت بین المللی داشته باشد. 
از جانب اتحادیه اروپا و پولیس اتحادیه اروپا مطمئن باشد که بعد 
از سال 2014 نیز برای مدت طوالنی در افغانستان حضور خواهد 
داشت و به پولیس افغانستان کمک خواهد کرد تا آنها را از عرصه 

نظامی به ساحه ملکی بکشاند«.
بنا بر اظهار آقای کارل اوکه روگ، ماموریت پولیس اتحادیه اروپا 
در افغانستان چندی قبل تا ماه دسمبر سال 2014، یعنی برای یک 
حاضر  حال  در  که  گوید  می  او  شد.  تمدید  قوت  با  دیگر  سال 
به ۳۵0  افغانستان نزدیک  اروپا در  اتحادیه  پولیس  شمار پرسونل 

نفر است.
پولیس  عملکرد  و  اهمیت  مورد  در  مردم  زیاد  شمار  هرچند 
سربازان  که  می گوید  اوکه  کارل  آقای  اما  بی باورند؛  افغانستان 
پولیس افغانستان، پولیس دیروزه نه، بلکه نیرویی در حال انکشاف 
او  می باشد.  لیاقت  و  کاری  قابلیت  دارای  کاماًل  و  است  بهبود  و 
می گوید: »من در قسمت آموزش پولیس افغانستان احساس بسیار 
مثبت دارم. من گفته می توانم  که پولیس افغانستان اکنون تجارب 
بسیار مثبتی کسب کرده است. من با مسووالن پولیس افغانستان و 
همچنان مامورین خودمان صحبت کرده ام؛ آنها نیز همه می گویند 
کنار  در  و  است  کرده  خوبی  انکشاف  افغانستان  ملی  پولیس  که 

پولیس ملکی در حال پیشرفت می باشد«.
افغانستان  پولیس  که  گفت  پیش  چندی  افغانستان  داخله  وزارت 
اکنون به طور کامل علیه مخالفان مسلح در جنگ شرکت دارد و از 
وظیفه اصلی شان که عبارت از حاکم گرداندن قانون و جلوگیری از 

جرایم است، تا حدود زیادی عقب مانده اند.
که  می گوید  افغانستان  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
نیروهای پولیس افغانستان برای برنامه انتقال مسوولیت های امنیتی 
افغانستان می کوشند  ملی  اردوی  با  دارند و همراه  کاملی  آمادگی 
جلو حمالت جنگ افروزانه را بگیرد. صدیقی...     ادامه صفحه 6

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1۳۹۳ / 2014 زمان خروج نیروهای 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر مسوولیت ملی خویش و به 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 همة 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 مرکزى بنیاد شهید احمدشاه مسعود

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

پولیس اتحاديۀ اروپا:

مدتی طوالنی در افغانستان می مانیم
والى نورستان: 

طالبان به نورستان 
هجوم می آورند

اعالمیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان 
افغانستان در پیوند با

فتوای جهاد علیه رسانه های 
تصویری می گویند  نورستان  والیت  مقامات 

دو  به  حمله  برای  مسلح  جنگجویان 
ولسوالی این والیت آمادگی می گیرند.
گفت  نورستان  والی  نورستانی،  تمیم 
مسلح  جنگجوی  هزار  از  بیشتر  که 
قصد اشغال ولسوالی های کامدیش و 

برگمتال را دارند.
گفته  سی  بی  بی  به  نورستانی  آقای 
صد  دو  نورستان  مقامات  که  است 
از  حفاظت  برای  را  محلی  پولیس 
فرستاده  محل  به  کامدیش  ولسوالی 
اند اما او از مقامات کابل درخواست 

کمک بیشتر کرد.
آنها  که  می شود  سال  »دو  گفت:  او 
را  برگمتال  و  کامدیش  دارند  تالش 
باز  حاال  اند.  نشده  موفق  اما  بگیرند 
توزیع  پول  و  اند  آمده  پاکستانی ها 
به  تشویق  را  جنگجویان  و  می کنند 
تصرف کامدیش می کنند. ما هم آماده 
کم  ما  نیروهای  این  از  پیش  هستیم. 
اما  داریم.  کافی  نیروی  حاال  اما  بود 
و  نمی گذارد  آرام  را  ما  همسایه ها، 
دستور این حمله...     ادامه صفحه 6

در نشست روز شنبة مجلس نماینده گان که در بخشی از آن 
سید مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ، به استجواب 
در  پروان  نمایندۀ  خواصی،  عبدالستار  بود،  شده  دعوت 
مجلس، علیه شماری از رسانه ها به این دلیل که به گقتة او 
نشرات خالف ارزش های اسالمی دارند، فتوای جهاد صادر 

کرد.
این گفته های آقای خواصی، باز تاب گسترده یی در رسانه ها 
یافت و حتا در صحن مجلس نماینده گان نیز با مخالفت های 

شدیدی مواجه گردید.
اتحادیة ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که این اظهارات 
آقای خواصی را در تناقض آشکار با قوانین نافذ در کشور و 
به ویژه قانون رسانه های همه گانی می داند، اعالم می کند که 
اظهارات این چنینی، باعث ایجاد نگرانی های جدی در پیوند 

با آیندۀ کار رسانه یی در کشور می شود.
هیچ  که  می کند  اعالم  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیة 
فرد و گروهی، نمی تواند و نباید، فراتر از احکام قوانینی که 
برای تنظیم امور رسانه یی در کشور وجود دارد، علیه رسانه ها 

دست به اقدامی بزند.
در  رسانه یی  فعالیت های  که  این  به  اذعان  با  اتحادیه  این 
افغانستان  در  زنده گی  دیگر  ابعاد  فعالیت های  مانند  کشور 
بیشتر  قانونمندی  برای  تالش  است،  مواجه  مشکالتی  با 

فعالیت های رسانه یی در کشور را، قابل پذیرش می داند.
در  رسانه یی  مشکالت  از  عمده یی  بخش  که  داریم  باور  ما 
قانون شکنی های شخص وزیر اطالعات و  از  ناشی  کشور، 
فرهنگ است. وزیر اطالعات و فرهنگ در بیشتر از سه سالی 
که در بار دوم، متصدی این وزارت بوده، با استفاده از وسایل 
مختلف، اجازه نداده است که برخی از مواد بسیار پر اهمیت 
قانون رسانه های همه گانی، زمینة تطبیق...       ادامه صفحه 6


