
از  کامال  کشور  این  کردند،  اعالم  هند  رسانه های 
امریکا  با  مناقشه اش  در  افغانستان  رییس جمهوری 
دوحه حمایت  در  افغان  طالبان  دفتر  افتتاح  مورد  در 

می کند.
سید اکبر الدین، سخنگوی وزارت امور خارجه هند 

ایجاد  دنبال  به  نباید  سازش  روند  این  کرد:  اعالم 
طالبان،  نظامیان  شبه  و  افغانستان  دولت  میان  برابری 
مشروعیت بخشیدن به این گروه و یا انتقال دیدگاه دو 
دولت رقیب برای افغانستان باشد؛ اقدامی که احتماالً 
سیاسی،  روند  افغانستان،  دولت  و  کشور  مشروعیت 
اجتماعی و اقتصادی در این کشور را تضعیف می کند.
مذاکرات  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی،  حامد 
امریکا با طالبان را پس از اینکه دفتر خود را در قطر 

افتتاح کردند، متوقف کرده است.
نخستین  برای  را  نماینده گانی  واشنگتن  بود  قرار 
مذاکرات رو در رو با شبه نظامیان طالبان به قطر اعزام 
یک  مورد  در  مذاکرات  کرزی  آنکه  از  پس  اما  کند 
روز  در  را  امریکا  با  جانبه  دو  استراتژیک  توافقنامه 
چهارشنبه به حالت تعلیق...              ادامه صفحه ۶
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دوست داشتِن انسان ها به معنای دوست داشتِن خود به اندازۀ 
دیگری است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس پیشین امنیت ملی:

برخی از نماینده گان طالبان 
در قطر وابسته به ISI هستند

اظهارات بی پیشینۀ سخنگوی طالبان در قطر:

آتش بس شـود

حکومت افغانستان می گوید که هنوز منتظر توضیحات 
کامل در این مورد است که چطور به طالبان اجازه داده 
شد تا دفتر خود را در قطر بگشایند و پرچم خود را 

برافراشته کنند. 
روز  خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
کامل  توضیح  منتظر  هنوز  افغانستان  که  گفت  یکشنبه 
درباره گشایش دفتر طالبان، که...           ادامه صفحه ۶

خواست و فرياد ما هم اين است كه شخصيت ها گردهم آمده و به تفاهم 

برسند. اگر آن ها به تفاهم دست یابند، افغانستاِن پس از 2014 با چالش 

مواجه نخواهد شد. اما در اين روزها شامری از دالالن سيايس فوق العاده  

فعال شده اند كه گاهي خارجي ها را اغفال مي كنند و گاهي هم داخيل ها 

را. درچنین رشایطی، باید روشن فكران، نخبه گان سيايس و جامعة مدين 

بايد در راستايي ايجاد يك بسرت كالن ميل تالش كنند

وزارت خارجه:

سفارت برای طالبان 
چه گونه باز شد؟

هند:
دولت کرزی و طالبان را با سازش
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سید حسین انوري:

دالالن سیاسی فوق العاده فعال شده اند
اجندای ملی با همه گان شریک 

ساخته شود

طالبان: متایل داریم در مورد آتش بس، حضور نیروهای امریکایی برای آموزش 

نیروهای افغان )پس از 2014( و حقوق زنان مذاکره کنیم
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نیروهای  از  مسوولیت  انتقال  مرحلۀ  پنجمین 
ناتو به نیروهای افغان روز سه شنبه )28 جوزا( 
شرکت  با  رسمی  مراسم  یک  در  کابل  در 
رییس جمهور کرزی و اندرس فوگ راسموسن 
دبیر کل ناتو آغاز شد. در این مرحله قرار است 
داخلی  نیروهای  به  افغانستان  سراسر  امنیت 

منتقل شود. 
پنجمین مرحلۀ انتقال مسوولیت های امنیتی، از 
قابل اهمیت و  افغانستان  برای  جهات مختلف 
تأمل است. آقای کرزی این روز را نقطۀ عطفی 
به  نزدیک  از  پس  که  خواند  کشور  تاریخ  در 
قادر  افغانستان  ملی  پولیس  و  ارتش  دهه،  دو 
را  کشور  امنیِت  تأمین  مسوولیت  که  می شوند 
به گونۀ مستقالنه به دست گیرند. دبیر کل ناتو 
نیز گفت که این پیمان با تغییر برنامه های خود 
و  تجهیزات  فراهم آوری  در  که  می کند  تالش 
آموزش به نیروهای ارتش و پولیس افغانستان، 
زمینۀ ارتقای کیفی این نیروها را موجب شود. 
اما تنها بحث بر سر انتقال مسوولیت ها نیست، 
بل بحث کالن این است که افغانستان در حال 
امنیتی یی  با چه مشکالت و تهدیدهای  حاضر 
خودی،  نیروهای  واقعًا  آیا  و  است؟  روبه رو 
را  سراسری  امنیت  تأمین  برای  الزم  توانایی 

دارند؟ 
که  استند  باور  این  به  کشور  امنیتی  مقام های 
انتقال  آن ها  در  قباًل  که  دیگر  مناطق  تجربۀ 
می دهد  نشان  است،  شده  انجام  مسوولیت ها 
نداشته،  نزولی  تنها سیر  نه  آن ها  در  امنیت  که 
واقعًا  اگر  است.  پیموده  نیز  صعودی  سیر  بل 
گراِف امنیت در مناطقی که در اختیار نیروهای 
را نشان دهد،  قرار گرفته، سیر صعودی  افغان 
از  پس  امنیت  دغدغۀ  زیاد  که  نبایستی  پس 
خروج نیروهای ناتو را داشت. زیرا خودکفایی 
نیروهای امنیتی افغان، می تواند زمینۀ اطمینان و 
اعتماد به خود را در این نیروها افزایش بخشد 
و شرایط را به گونه یی رقم زند که این نیروها 
تجربه  کنند.  اقدام  وضعیت  تشخیص  به  خود 

نشان داده به میزانی که به افراد و نهادها اعتماد 
میزان  همان  به  شود،  داده  بیشتری  نفس  به 
کارآیی آن ها در مدیریِت وضعیت ارتقا می یابد. 
این نظریه در مورد نیروهای افغان نیز می تواند 

صادق باشد. 
در طی یک دهۀ گذشته، جامعۀ جهانی تالش 
امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  ترتیب  در  که  کرد 
این  انجام دهد؛ ولی  را  افغان، کمک های الزم 
موضوع را نیز نباید انکار کرد که به دلیل عدم 
افغان،  نیروهای  نظامی  آب دیده گی  و  انسجام 
همواره در میدان جنْگ نیروهای ناتو حرِف اول 
را می زدند. این مسأله سبب می شد که نیروهای 
افغان خود را متکی به نظامیان خارجی بدانند 
که حتا دیدن تجهیزات نظامی آن ها می توانست 
رشک برانگیز و اعتمادشکن باشد. اما از امروز 
به  را  خود  وظایف  باید  افغان  نیروهای  دیگر 
و  مشکالت  پِس  از  و  دهند  انجام  تنهایی 
به  که  آزمونی  شوند؛  بیرون  امنیتی  چالش های 
هر حال برای نیروهای افغان هرچند افتخارآمیز 
می تواند باشد، ولی خالی از دردسر هم نخواهد 

بود. 
اما موضوع اصلی این است که مدیریت نظامی، 
سیاسی  مدیریت  با  تنگاتنگ  و  نزدیک  پیوند 
سیاسی  وضعیت  که  میزانی  به  دارد.  جامعه 
می تواند  میزان  همان  به  باشد،  متشتت  کشور 
جمله  از  و  بخش ها  دیگر  بر  را  خود  تأثیرات 
ماه های  در  متأسفانه  بگذارد.  امنیتی  نیروهای 
سیاسی  نامطلوب  وضعیت  شاهد  ما  اخیر، 
تضادهای  از  وضعیت  این  هستیم.  کشور  در 
بر سر مسایلی چون گفت وگو  داخلی  سیاسی 
می شود  آغاز  آینده  سال  انتخابات  و  طالبان  با 
و تا سوءظن ها با متحدان بین المللی افغانستان 
با  رابطه  جمله  از  و  مختلف  مسایل  مورد  در 
امنیتی  توافق نامۀ  امضای  و  همسایه  کشورهای 

میان افغانستان و امریکا ادامه می یابد. 
اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو در هنگام 
سفرش به کابل زمانی که با این پرسش روبه رو 

شد که آیا پس از سال 2014 بخشی از نیروهای 
این  نیروهای  به  برای کمک  افغانستان  ناتو در 
کشور باقی خواهند ماند، گفت که این موضوع 
منوط به امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکاست. 
این مسأله به چه معناست؟ آیا امریکا می خواهد 
فشار  از  افغانستان،  به  کمک هایش  ادامۀ  برای 
بر دولت برای امضای توافق نامۀ امنیتی استفاده 

کند؟ 
انتقال  مرحلۀ  پنجمین  که  روزی  همان  در 
شد،  گزار  بر  کابل  در  امنیتی  مسوولیت های 
چند اتفاق دیگر هم رخ داد که بدون پیوند با 
امریکا  این که سنای  نبودند. نخست  این مسأله 
افغانستان  به  خود  دالری  میلیون   75 کمک 
دلیل  به  خود  عضو  یک  تقاضای  پی  در  را 
دفتر  به  »سیا«  از سوی  پول  پرداخت  در  ابهام 
درآورد.  تعلیق  حال  به  کرزی،  رییس جمهور 
طالبان  دفتر  روز  همین  در  این که  دیگر  دوی 
کرزی،  رییس جمهور  تمایل  علی رغم  قطر  در 
یک  روز  این  در  این که  سوم  یافت.  گشایش 
عضو  که  افغانستان  نماینده گان  مجلس  عضو 
انفجار  یک  از  بود،  هم  اپوزیسیون  ارشد 

مشکوک، جان به سالمت برد.
 این اتفاق ها هرچند در نقاط مختلفی از جهان 
مراسم  با  پیوند  بدون  ولی  گرفتند،  صورت 

انتقال مسوولیت ها نبودند.
توافق نامۀ  امضای  خواهان  حال  هر  به  امریکا 
توافق نامه  این  است.  افغانستان  با  امنیتی 
می تواند ضمانتی برای ادامۀ کمک های غرب به 
افغانستان پس از سال 2014 به ویژه در عرصۀ 
نظامی باشد. از جانب دیگر، افغانستان پس از 
خروج نیروهای ناتو، نیاز به تأمین صلح دارد، 
و در این خصوص هنوز مکانیزم قابل توجهی 

ارایه نشده است. 
که  گفت  امریکا  رییس جمهوری  اوباما  باراک 
این کشور می خواهد ضمن ادامۀ گزینۀ نظامی، 
هم  طالبان  گروه  نماینده گان  با  گفت وگو  به 
مزاج  به  که  نیست  چیزی  این  اما  کند.  آغاز 
کرزی  آقای  باشد.  سازگار  افغان  دولت مردان 
دفتر  انتقال  خواهان  که  گفت  به صراحت 
طالبان به کابل است. اما طالبان نیز در وضعیت 
با دولت  وارد گفت وگو  که  نمی خواهند  فعلی 
افغانستان شوند. این گروه حتا اپوزیسیون را بر 
دولت برای آغاز گفت وگوها ترجیح داده است. 
در مورد سوءقصد به جان محمد محقق عضو 
مجلس نماینده گان و یکی از رهبران جبهۀ ملی 
چرا  می شود.  گفته  ضدونقیض  حرف های  نیز 
طالبان تالش کردند که این عضو رهبری یکی 

از احزاب اپوزیسیون را به قتل برسانند؟ 
پراکنده گی سیاسی در  بیان گر  این مسایل همه 
افغانستان است که بدون شک می توانند تأثیرات 
ناگواری بر روند انتقال مسوولیت ها و نیروهای 
افغانستان  دولت مردان  بگذارند.  کشور  امنیتی 
عقالنی  سیاسی  مدیریت  به  زمان  هر  از  بیش 
و متناسب به شرایط نیاز دارند. در صورتی که 
تغییری در مدیریت و وضعیت پراکندۀ سیاسی 
که  داشت  انتظار  نمی توان  نشود،  رونما  کشور 
نیروهای افغان قادر شوند که از عهدۀ وظایف 
امنیتی خود به نحو شایسته بیرون شوند؛ آن هم 
زمانی که گزارش ها نشان می دهند که وضعیت 
امنیتی مناطق مختلف افغانستان، هر روز رو به 
وخامت می رود. دولت مردان افغان نمی توانند با 
استفاده از فشار و تحریم گفت وگوها در مورد 
توافق نامۀ امنیتی، چالش های سیاسی و امنیتی یی 
را که در برابرشان قرار دارد، حل سازند. در این 
پوپر،  کارل  متدولوژیک  آموزۀ  به  باید  عرصه 
شد.  متوسل  گذشته،  قرن  سیاسی  فیلسوف 
عقالنیت در نظر پوپر، به معنای قابلیِت هرچه 
بیشتر برای درس آموختن از اشتباهات خود و 
دیگران، تالش مستمر و آگاهانه برای نقادی و 
تصحیِح پیش فرض ها و معرفت های پیشینی، و 

نیز تکمیل و تنقیِح دانسته های کنونی است.
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نثاراحمد فیضی غوریانی / عضو كمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده گان

چالش های پس از ناتو
 

بر بنیاد گزارش ها جان کری وزیر خارجۀ امریکا ظاهراً برای حل 
مشکل سوریه در کنفرانس دوستان این کشور به دوحه رفته است، 
به رسانه گفته است که در صورت آماده نشده طالبان به مزاکره 
ممکن است، دفتر طالبان در قطر بسته شود. اما طالبان گفته اند که 

آمادۀ گفت وگو با جانب امریکا استند.
درحالی که گفته می شود تا کنون دیداری بین نماینده گان طالبان و 
امریکا در قطر صورت نگرفته است و  سفر جان کری به قطر با 
توجه به اجالس دوستان سوریه صورت گرفته است که می توان 
به نحوی آن را توجیه کرد؛ اما سفر فرستادۀ ویژۀ امریکا را برای 
افغانستان و پاکستان را به قطر، نمی شود نادیده گرفت و به هدف 

دیدار با طالبان ربط نداد.
مسایل  حل  مأموریت  تنها  که  قطر  به  هم  داببنز  آقای  سفر  آیا 
افغانستان و پاکستان را دارد، در پیوند با کنفرانس دوستان سوریه 

انجام شده است؟
 این جاست که برخی گمانه زنی ها تقویت می شود که گویا امریکا 
دولت  نماینده گان  حضور  بدون  تا  کرده  آغاز  را  تالش هایی 
به گونه یی که خود می خواهد  را  افغانستان، گفت وگوهای صلح 

به پیش ببرد.
 اما کالف قضیه این جا است که آیا این طالبان می خواهد بر جامعۀ 
جهانی فشار وارد کند که گفت وگوهای صلح با شرایط این گروه 

آغاز شود تا دولت افغانستان؟
اطراف  در  که  دارد  بازی هایی  در  ریشه  بدون شک  پرسش  ها  این 
ابعاد  هم  روز  هر  و  گرفته  شکل  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش 

تازه تری می یابد. 
به  صلح  عالی  شورای  و  کشور  دولت مردان  موقف  یک سو  از 
گونه یی صورت می گیرد که نشان گر بی اطالعی این مقام ها از آن 
ادامه  است  قرار  نیز  آینده  در  و  شده  انجام  واقعًا  که  چیزی ست 

پیدا کند.
آقای کرزی که این روزها باز دچار وسواس و سراسیمه گی سیاسی 
شده و موقف های متضاد و چندگانه از خود بروز می دهد؛ گاهی 
مذاکرات بر سر امضای توافق نامۀ امنیتی میان امریکا و افغانستان 
تعلیق  حال  به  طالبان  دفتر  گشایش  چگونه گی  به  واکنش  در  را 
نگرانی های  امریکا  دولت  آن که  از  ولی یک روز پس  درمی آورد 
خود را نسبت به نوع گشایش دفتر طالبان مطرح می کند، دوباره 

خواهان از سرگیری این مذاکرات می شود.
 شورای عالی صلح که خوش بختانه و یا بدبختانه )حاال مهم است 
در  اعراب  از  محلی  هیچ  نگاه شود(  قضیه  به  منظری  از چه  که 
نداشته  حال  و  گذشته  در  صلح  گفت وگوهای  آغاز  و  گشایش 
است، از عدم کمک این دفتر به روند صلح خبر می دهد؛ رییس 
شورای صلح گفته است که گشایش دفتر طالبان در قطر می تواند 

روند مذاکراِت صلح را مختل کند. 
اگر واقعًا گشایش این دفتر روند مذاکرات صلح را اخالل می کند، 
پس چرا آقای کرزی در سفر خود به امریکا در کنفرانس خبری 
حمایت  دفتر  این  گشایش  از  خود،  امریکایی  همتای  با  مشترک 
کرد؟ آیا آقای کرزی و مشاوران نخبۀ سیاسی اش این برآوردها را 
انجام نداده بودند که گشایش چنین دفتری بیشتر از آن که به نفع 
روند صلح منجر شود، ممکن است به ادامۀ جنگ در افغانستان و 

افزایش اتوریتۀ سیاسی طالبان در منطقه و جهان بیانجامد؟
آغاز  از  ریاست جمهوری  ارگ  در  همکارانش  و  کرزی  آقای 
بحث ها در مورد روند گفت وگوهای صلح، خود را به خواب زده 
بودند و به همین دلیل هم آن چه که نباید اتفاق می افتاد، اتفاق افتاد. 
حاال ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این زمینه برای گروه طالبان 

مساعد شده است که دفتری در قطر داشته باشند. 
به  جز  معنایی  بود،  باز  هم  روز  یک  برای  اگر  حتا  طالبان  دفتر 
رسمیت شناختِن این گروه از سوی کشورهای مختلف نمی تواند 
داشته باشد. حاال باید کی ها را مقصر وضعیت پیش آمده دانست؟ 
امریکایی ها یا کشورهای حوزۀ خلیج را که به نحوی از گذشته های 
دور با طالبان با پیوندهای عاطفی و فکری دارند یا سیاست های 

مبهم و گاه مشخص آقای کرزی را؟ 
را  خود  حاال  که  صلح  شورای  به ویژه  و  افغانستان  دولت  زیرا 
دیپلماسی  ناکارآمد  دستگاه  و  می داند  کشور  در  تأمین صلح  قیم 
افغانستان، فرصت های زیادی در اختیار داشتند تا از وضع به وجود 
یا  و  بودند  رفته  خواب  به  واقعًا  یا  این ها  کنند.  جلوگیری  آمده 
این که خود را خواب زده نشان می دادند تا آن چه که حاال به وقوع 

پیوسته است، اتفاق بیفتد.
به هر حال، که مدیریت صلح مختل شده و نمی توان به این آسانی 
آقای  که  است  خوب  کرد،  رجوع  و  رفع  را  آن  هم  ساده گی  و 
کرزی شجاعانه اعتراف کند که واقعًا می خواسته چنین فرصتی را 
در اختیار طالبان بگذارد. در غیر آن، نتیجه یی که باید از این آدرس 

به دست بیاید به دست نمی آید.
حاال پس از آن چه که در قطر به وقوع پیوست، شورای عالی صلح 
باید از تالش های کرده و ناکرده اش در راستای این مسأله دست 
بردارد و دیگر میلیون ها دالر را در راهی که از آن نتیجۀ معکوس 

به دست می آید، به مصرف نرساند. 

مقصر اخالل روند صلح 
کی ها اند؟
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دوحه  در  سوریه  دوستان  نشست  در  شرکت کننده  خارجه  وزیران 
بر انجام اقدامات فوری و روند حمایت فوری و عملی از مخالفان 

سوریه به منظور تغییر توازن قوا توافق کردند.
به گزارش الجزیره، بر اساس بیانیه منتشر شده در پایان این نشست 
ایران و عراق در  بار دیگر دخالت اعضای حزب اهلل و مبارزانی از 
سوریه محکوم شده و اعضای شرکت کننده در این نشست خروج 

فوری این مبارزان را خواستار شدند.
به موجب بیانیه منتشر شده هر کشوری قادر خواهد بود تجهیزات 
الزم به مخالفان سوریه ارائه کند و هر کشوری می تواند این کمک ها 
را به شیوه خاص خود به منظور ممانعت از حمالت نظام اسد ارسال 
آزاد  »ارتش  ستاد  فرماندهی  طریق  از  نظامی  هرگونه کمک  و  کند 

سوریه« به مخالفان ارائه خواهد شد.
وزیران خارجه شرکت کننده در این اجالس نسبت به حمله نظامی 
اسد، ایران و حزب اهلل لبنان و مبارزان عراقی علیه »ملت سوریه« در 
ابراز نگرانی کردند و همچنین نسبت  راستای تغییر اوضاع میدانی 

به افزایش روزافزون بحران طایفه گری در این کشور هشدار دادند.

امدادگران 
بهای قتل بن الدن را می پردازند

نیروهای ویژه امریکا در دوم می سال 2011 
به اقامتگاه اسامه بن الدن در شهر ابیت آباد 
شاید  زمان  آن  در  بردند.  یورش  پاکستان 
از  تن  دو  بی،  بی  سنبل  و  بی  بی  شرافت 
فکر  حتی  اطفال  فلج  واکسیناسیون  مأموران 
بهانه یی  این حمله  که  نمی کردند  نیز  را  این 

باشد تا چند روز بعد آن ها کشته شوند.
گزارشی  در  میل  اند  گلوب  خبری  پایگاه 
مأموران  و  کارکنان  وضعیت  بررسی  به 
حمله  از  پس  پاکستان  در  واکسیناسیون 
نیروهای امریکایی به محل اقامت اسامه بن 

الدن، رهبر سابق القاعده پرداخته است.
ناشناس  افراد مسلح  شرافت و سنبل توسط 
کشته  شدند.  کشته  روستایی  در  می   28 در 
این دو زن در والیت خیبر پختونخوا  شدن 
جایی که مشغول انجام واکسیناسیون بودند، 

دو  در  که  بودند  فردی   20 جزو  زن  دو  این  داد.  روی 
شدند  کشته  حالی  در  مسلح  افراد  توسط  گذشته  سال 
مأمور  عنوان  به  خود  فعالیت های  انجام  مشغول  که 

واکسیناسیون بودند.
کارکنان واکسیناسیون پاکستان می گویند، مشکالت آنها از 
زمانی آغاز شد که یک فیزیوتراپ پاکستانی به نام دکتر 
واکسیناسیون  کمپین  انداختن  راه  به  با  شکیل  آفریدی، 
جعلی در شهر ابیت آباد به جمع آوری نمونه های دی ان ای 
از خانواده بن الدن پرداخت تا ثابت کند که رهبر سابق 
ترتیب  بدین  می برد.  به سر  نظامی  شهر  این  در  القاعده 
در پاکستان این مسأله مطرح شد که آفریدی به سازمان 
اطالعات مرکزی  امریکا )سیا( در دستگیری و کشتن رهبر 

سابق القاعده کمک بسیاری کرد.
این پزشک پاکستانی در 23 می 2012 به جرم خیانت به 
33 سال زندان محکوم شد. با این حال، وی درخواست 
تجدید نظر در حکمش را ارائه کرده و قرار است دادگاهی 
در 18 ژوئیه برای رسیدگی به این درخواست برگزار شود.

اغلب کارکنان واکسیناسیون پاکستان اما می گویند، اکنون 
که  زمانی  از  می پردازند.  را  آفریدی  کارهای  تاوان  آنها 
نقش این پزشک پاکستانی در عملیات حمله به اقامتگاه 
مأموران  که  خطراتی  میزان  است،  شده  آشکار  الدن  بن 
واکسیناسیون پاکستانی را تهدید می کند به شدت افزایش 
این  برای  پاکستان  مناطق  بیشتر  در حال حاضر  و  یافته 

مأموران به عنوان »مناطقی که نباید رفت« مطرح است.

دکتر جانباز آفریدی که از مسووالن عالی رتبه واکسیناسیون 
پاکستان است، می گوید، از زمانی که مردم پیشاور از »کار 
اجازه  شدند،  آگاه  ابیت آباد  در  آفریدی  شکیل  کثیف« 
نمی دهند فرآیند واکسیناسیون کودکان روند عادی خود 
را طی کند و بدین ترتیب مردم نسبت به تمامی مأموران 

واکسیناسیون نگرشی توأم با شک و تردید دارند.
فرآیند  تا  تالشند  در  شبه نظامیان  حاضر،  حال  در 
واکسیناسیون را در پاکستان متوقف کنند. آنها مدعی این 
هستند که واکسیناسیون در واقع توطیه یی برای مقابله با 

شبه نظامیان است.
ندارد،  با شکیل  آفریدی  نسبتی  هیچ  که  جانباز  آفریدی 
با حمله  آفریدی  رابطه شکیل  افشای  زمان  از  می گوید، 
به اقامتگاه بن الدن، یونیسف و سازمان بهداشت جهانی 
میلیون ها دالر را برای ایجاد آگاهی میان پاکستانی ها در 
خصوص مزایای واکسیناسیون هزینه کرده اند اما به نظر 
می رسد این استراتژی در موارد بسیاری راه به جایی نبرده 
است و والدین پاکستانی هنوز با واکسیناسیون کودکانش 

مخالفت می کنند.
اعالم کرد،  مارچ  ماه  اواخر  بهداشت جهانی در  سازمان 
240 هزار کودک پاکستانی در مناطق وزیرستان شمالی و 
جنوبی از جوالی 2012 از واکسیناسیون محروم مانده اند.

از  یکی  عنوان  به  منطقه  دو  این  که  است  در حالی  این 
جایگاه های حضور فعال شبه نظامیان طالبان در نظر گرفته 

می شود.
گروهی  به  پاکستان  در  ناشناس  فردی  پیش  چندی 

کشور  این  واکسیناسیون  مأموران  از 
اولین  در  که  حمله  این  در  کرد.  حمله 
مأمور  داد، هفت  روز سال 2013 روی 
واکسیناسیون از جمله یک پزشک کشته 

و چند تن دیگر زخمی شدند.
نشان  که  آمارها  است  حالی  در  این 
در  اطفال  فلج  به  ابتال  میزان  می دهد، 
کشورها  دیگر  با  مقایسه  در  پاکستان 
اساس  بر  حاضر،  حال  در  است.  بیشتر 
سه  تنها  جهانی  بهداشت  سازمان  اعالم 
افغانستان  و  پاکستان  نیجریه،  کشور 
شاهد شیوع گسترده بیماری فلج اطفال 

هستند.
یک مقام امریکایی مستقر در پیشاور که 
خواست نامش فاش نشود، در این باره 
خیبر  والیت  ویژه  به  و  پاکستان  گفت: 
پختونخوا و دیگر مناطق قبیله ای خطرناکترین نقاط برای 

مأموران واکسیناسیون هستند.
وی گفت: تمامی سازمان هایی که از منابع خارجی تغذیه 
متعددی  امنیتی  چالش های  با  مناطق  این  در  می شوند، 

مواجه هستند.
این مقام امریکایی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در مواجهه با 
نیروهای امنیتی و گروه های شبه نظامی با دشواری بسیاری 
مردمانی  میان  در  را  خود  وظایف  باید  و  هستیم  روبرو 
انجام دهیم که نمی توانیم بینشان به راحتی رفت و آمد کنیم.
ما  کارکنان  نیز  بزرگ  شهرهای  در  حتی  داد:  ادامه  وی 
گاهی  حتی  و  می شوند  مواجه  مشکل  با  مواردی  در 
توسط عوامل دولتی مورد برخورد شدید قرار می گیرند. 
وسیله های نقلیه تیم های مأموران واکسیناسیون نیز حتی 
در شرایطی که در جای مناسب پارک شده باشند، مورد 
هدف قرار می گیرند. در میان هفت منطقه نیمه خودمختار 
پاکستان نیز مأموران واکسیناسیون تنها در دو منطقه قادر 

به انجام وظایف خود هستند.
از  بسیاری  دیدگاه  از  آفریدی  شکیل  اقدام  چند  هر 
این  حال  این  با  است،  محکومیت  شایسته  پاکستانی ها 
اقدام وی بیش از هر چیزی به دشوارتر شدن کار مأموران 
واکسیناسیون در پاکستان منجر شده است و مأموران این 
از  کاریشان  شرایط  حاضر  حال  در  که  دارند  را  گالیه 
دیدگاه مردم مانند افرادی است که برای امریکا جاسوسی 

می کنند.

نشست دوستان سوریه در دوحه:

از مخالفان حامیت فوری شود

اعرتاض ها در میدان تقسیم 

جریان دارد

طالبان پاکستان:

گردشگران خارجی را ما کشتیم
افشاگر سازمان امنیت ملی امریکا 

عازم روسیه شد
به  حمله  مسوولیت  پاکستان  طالبان 
مناطق  در  را  خارجی  گردشگران 

شمالی پاکستان به عهده گرفت.
طالبان  سخنگوی  احسان،  اهلل  احسان 
خبرگزاری  با  گفت وگو  در  پاکستان 
از  الحفظه  جنود  گفت:  فرانسه 
به  پاکستان  طالبان  گروه  شاخه های 
الرحمان،  ولی  مولوی  کشتار  تالفی 
معاون رهبر طالبان در حمله هواپیمای 
بدون سرنشین امریکا در ماه می اقدام 

به حمله به گردشگران خارجی کرده است.
به گفته پولیس، مردان مسلح دست کم 10 تن را بعد از حمله به هتلی در شمال پاکستان 
به قتل رسانند. در این حمله پنج اوکراینی، سه چینی، یک شهروند روسیه و یک راهنمای 

محلی کشته شدند.
گروه تندرو جنود الحفظه در حمله به یک هتل در منطقه کشمیر تحت حاکمیت پاکستان 

10 تن را کشته است.
هتل  به  نیمه شب  از  پس  مسلح  افراد  که  است  گفته  پولیس  محلی  مقام  یک  شیر،  علی 

توریست ها در ناحیه »گیلگیت بلتستان« حمله کردند.
این افراد با لباس پولیس وارد هتل شده و پیش از قتل توریست ها، گذرنامه ها و تمام پول 

قربانیان را از آنها گرفتند.
هتل در منطقه یی دور افتاده در دامنه کوه »ننگا پربت« با ارتفاع بیش از 8100 متر قرار دارد 

و به دلیل عدم دسترسی جاده یی، جنازه ها با هلی کوپتر از محل خارج خواهند شد.
پولیس گفته است که یک توریست چینی در این حمله زنده ماند و ماموران در جستجوی 

عامالن قتل توریست ها و راهنمای پاکستانی آنهاست.
گیلگیت بلتستان که با چین هم مرز است، یکی از مناطق امن پاکستان برای گردشگران 

خارجی تلقی می شد.
با این حال، حمالت گروه های تندرو علیه اقلیت مسلمانان شیعه در سال های اخیر رایج 

بوده است.
آصف علی زرداری، ربیس جمهور پاکستان و محمد نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، 

هر دو حمله به توریست ها را محکوم کرده اند.

حضور  برای  که  معترضی  هزاران  کردن  متفرق  برای  ترکیه  پولیس 
در مراسم یادبود چهار تن از قربانیان اعتراضات ضد دولتی اخیر به 
میدان »تقسیم« آمده بودند، از آب پرفشار، گاز اشک آور و گلوله های 

پالستیکی استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، این اقدام پولیس همزمان با آن 
اعالم  ترکیه  نخست وزیر  اردوغان،  طیب  رجب  که  گرفت  صورت 
کرد، فتنه جویان تحت رهبری خارجی ها که پشت پرده این جنبش 
ضد دولتی در کشورش قرار دارند، ناآرامی های اخیر در برزیل را نیز 

به راه انداخته اند.
اقدامات  دنبال  به  پیش  هفته  سه  از  ترکیه  در  اعتراضات  این 
خشونت آمیز پولیس این کشور نسبت به فعاالن محیط زیست که به 
آمده است.  به وجود  اعتراض داشتند،  پارک »گزی«  برنامه تخریب 
دیگر  در  و  به خود گرفت  سیاسی  به سرعت جنبه  اعتراضات  این 

بخش های ترکیه نیز به وجود آمده است.
اردوغان با اشاره به انتخابات 2011 که حزبش با کسب 50 درصد 
آراء زمام امور را به دست گرفته، اعالم کرد که وی »دیکتاتور« نیست.
روز شنبه معترضان در میدان تقسیم گردهم آمدند تا مراسم یادبود 
سه معترض و یک مامور پولیس را که در جریان این اعتراضات کشته 

شدند، برگزار کنند.
پیش از آنکه پولیس ترکیه این معترضان را متفرق کند، آنها به مدت 
دو ساعت شعارهای ضد دولتی سر داده و خواستار استعفای اردوغان 

شدند.
یکی از خبرنگاران خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت، پولیس معترضان 
را به عقب می راند و سپس به منظور متفرق کردن آنها گاز اشک آور 
و گلوله های پالستیکی شلیک کرد. هیچ گزارشی درباره تعداد تلفات 

و یا زخمی ها منتشر نشده است.
خبرگزاری »دوغان« ترکیه نیز گزارش داد، دو مامور پولیس معترضان 
را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار می دادند. تعدادی از معترضان به 
سمت پولیس هایی که لوله های آب پرفشار به دست داشتند، سنگ 
پرتاب می کردند، در حالی که دیگر معترضان تالش می کردند تا آن ها 

را آرام کرده و از حمله  آن ها به پولیس جلوگیری کنند.
که  معترضی  صدها  کردن  متفرق  برای  نیز  انقره  در  ترکیه  پولیس 
داشتند، گاز اشک آور شلیک  راهپیمایی  بودند و قصد  آمده  گردهم 

کرد و به استفاده از آب پرفشار متوسل شد.
از  تن   31 حدود  استانبول  و  انقره  در  اعتراضات  این  جریان  در 
معترضان ضد دولتی دستگیر شدند و تعداد کل دستگیر شدگان در 

جریان این اعتراضات سه هفته ای را به 55 تن رساندند.
اتهام سازمان دهی این  به  تا 22 تن را  انقره دستور داد  دادگاهی در 
ماموران  با  درگیری  جریان  در  خشونت ها  تحریک  و  اعتراضات 
پولیس دستگیر کند. 9 تن دیگر نیز به اتهام ایجاد خسارت به اموال 

عمومی و داشتن ارتباط با سازمان های تروریستی دستگیر شدند.
حدود 67 معترض در استانبول با اتهام تحریک خشونت و ناآرامی 
مواجه شده اند. حدود 17 تن برای محاکمه به دادگاه فرستاده شدند.

گفته  کنگ  هنگ  دولت 
اسنودن،  ادوارد  که  است 
اخیر  رسوایی  افشاگر 
امریکا  ملی  امنیت  سازمان 
ترک  را  کنگ  هنگ  خاک 

کرده است.
گفته دولت هنگ کنگ،  به 
است،  چین  از  بخشی  که 
آقای اسنودن داوطلبانه و از 

طریق قانونی با یک هواپیما هنگ کنگ را ترک کرده است.
یک روزنامه انگلیسی زبان چین »براساس منابع موثق« نوشته است که آقای اسنودن 

شب )یکشنبه 23 جون( وارد مسکو می شود.
اما گفته شده که احتماال مسکو مقصد نهایی او نخواهد بود.

پیشتر امریکا در تماسی با دولت هنگ کنگ رسما خواستار استرداد آقای اسنودن 
شده بود.

دادگستری امریکا این پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی را به جاسوسی، سرقت و 
تغییر اسناد محرمانه متهم کرده است.

به گفته دولت هنگ کنگ هیچ دلیلی برای دستگیری آقای اسنودن براساس خواسته 
امریکا وجود نداشت به این دلیل که مدارک ارائه شده از سوی آنها با قوانین هنگ 

کنگ مطابقت نداشته است.
براساس اطالعاتی که آقای اسنودن منتشر کرد، سازمان امنیت ملی امریکا از شرکت 
بود  خواسته  امریکا(  مخابراتی  های  شرکت  بزرگترین  از  )یکی  ورایزن  مخابراتی 
در  را  شهروندان  اینترنتی  های  فعالیت  و  تلفنی  مکالمات  به  مربوط  اطالعات  تا 
اختیارش بگذارد. آقای اسنودن پس از افشای این اطالعات، به هنگ کنگ گریخت.
دولت امریکا در واکنش به افشای این اطالعات، اعالم کرد که اخذ اطالعات مربوط 

به مکالمات تلفنی برای افزایش امنیت شهروندان الزم بوده است.
و  کنگره  نظارت  با  اقدامات  این  بود  گفته  نیز  امریکا  رییس جمهور  اوباما،  باراک 

دادگاه های ویژه صورت می گرفت.
پیشتر، کیت الکساندر، مدیر سازمان امنیت ملی امریکا، اعالم کرد که این طرح ها به 

مقابله با 50 حمله تروریستی در 12 سال گذشته کمک کرده اند.
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9 باور نادرست پزشکِی 
شايع ميان مردم

4ـ ما فقط از ۱۰ درصد مغز خود استفاده می کنیم.
از سال 1907 تا به حال سخن رانان انگیزشی و گروه های خودیاری از این نکته برای 
تشویق مردم به استفاده از قابلیت های خود استفاده می کردند. اما هیچ یک از این افراد 
از  با استفاده  امروز می توان  ثابت کنند.  نیز  از نظر علمی  ادعای خود را  نمی توانستند 
دستگاه های تصویربرداری پیشرفته، به هر قسمت از مغز که بخواهیم نگاه کنیم و در 
هر زمان که می خواهیم مقدار فعالیت مغز را بررسی کرده و به این باور بخندیم. اما 
این که چرا این باور نادرست هنوز بین مردم وجود دارد، شاید بدان دلیل باشد که از آن 
خوش مان می آید. احتماالً می خواهیم فکر کنیم که از همۀ قدرت مان استفاده نکرده ایم.
5ـ اگر دچار صدمه یي شدید که موجب بیهوشی شد، باید سعی کنید بیدار بمانید.

این صدمات و غش کردن ها بسیار اتفاق می افتد و با این که همیشه نیاز به توجه پزشکی 
برای آن است، معموالً چندان جدی و خطرناک نیستند. هشدار برای بیدار ماندن بعد 
از بیهوشی و غش معموالً از یک سوءتعبیر درمورد یک نوع آسیب  خاص به سر ناشی 
می شود ـ نوعی که موجب خون ریزی مغزی می شود ـ که موجب ُکما یا بدتر از آن 
می شود. اما این اتفاق بسیار نادر است و درمورد افرادی که دچار بیهوشی های معمولی 
می شوند، صدق نمی کند. اگر توسط پزشک معاینه شدید و نظر او این بود که دچار یک 

بیهوشي یا غش عادی و خفیف بوده اید، نیازی به نگرانی نیست.
۶ـ ساجق تا ۷ سال در معده  می ماند.

با این که درست است که بسیاری ترکیبات موجود در ساجق مثل االستومرها، رزین و 
موم قابل هضم نیستند، اما این به آن معنا نیست که تا آخر عمر در شکم تان می ماند. 
ـ  فیبر  مثل  کنیم  توصیه می شود مصرف  که  ـ حتا چیزهایی  آن چه می خوریم  بیش تر 
قابل هضم نیستند. اما دستگاه گوارش یک ماشین ارگانیک قوی است که هر چیزی که 
قادر به جذب آن نباشد، رد می کند. با وجود چسپنده گی ساجق، این ماده مستقیم از 

دستگاه گوارش تان رد شده از بدن تان دفع می شود.
بینایی تان را  ۷ـ مطالعه در تاریکی یا بیش از اندازه نزدیک نشستن به تلویزیون، 

ضعیف می کند.
می شود  باعث  بی شک  نزدیک  فاصلۀ  از  تلویزیون  به  شدن  خیره  زیاد،  یا  کم  نور 
جشمان تان بیشتر کار کرده و اذیت شود، اما هیچ سند و مدرکی ثابت نمی کند که این 
کارها می تواند تخریب طوالنی مدت برای چشمان تان ایجاد کند. باور نادرست درمورد 
تلویزیون از دهۀ شصت شروع شد و در آن زمان ممکن است درست بوده باشد. برخی 
از تلویزیون  های رنگی در آن زمان تشعشعات زیادی ساتع کرده که می توانست موجب 
آسیب رسیدن به چشم شود، اما این مشکل دیرزمانی است برطرف شده و تلویزیون ها 
و مانتیورهای امروزی تقریبًا بی خطر اند. اگر تمایل دارید برای تماشای تلویزون خیلی 
نزدیک بینی  برای تشخیص  باشد  بنشینید، ممکن است الزم  نمایش  به صفحۀ  نزدیک 

چشم های تان نزد  پزشک بروید، اما نزدیک تلویزیون نشستن شما را عینکی نمی کند.
۸ـ باید در روز حداقل ۸ گیالس آب بنوشید. 

به طور کلی، بدن ما معموالً کم آب نیست و به خوبی می تواند سطح آب داخل خود را 
تنظیم کند. باور 8 گیالس آب در روز از سال 1945 شروع شد که هیأت تغذیۀ شورای 
ملی تحقیقات امریکا عنوان کرد افراد بزرگ سال باید در روز دو و نیم لیتر آب مصرف 
کنند )تقریبًا برابر با 8 گیالس(. البته رسانه ها فقط به گزارش همین جمله اکتفا کردند، 
اما این هیأت در ادامه توضیح می دهد که بیشتر این دو و نیم لیتر از مواد غذایی تامین 
روز  در  آب  گیالس  کند: حدود هشت  تغییر  این شکل  به  باید  توصیه  این  می شود. 

بخورید یا بیاشامید.
9ـ تا یک ساعت قبل از شنا کردن نباید غذا بخورید.

این باور نادرست احتماالً بسیاری از بعدازظهرهای تابستاِن شما را خراب کرده است. اما 
واقعیت این است که هیچ دلیلی ندارد که بعد از غذا خوردن شنا نکنید. درست است که 
هر نوع فعالیت شدید بعد از غذا خوردن می تواند ایجاد ناراحتی کند )با این که خطرناک 
نیست(، اما برای اکثر ما جای نگرانی وجود ندارد. زیرا دل درد هر زمانی ممکن است 

اتفاق بیفتد، چه غذا خورده باشید و چه نخورده باشید. 

         غالم محمد محمدی

محمد  سردار  1951م  سال  در  بازهم  4ـ 
واشنگتن،  در  افغانستان  سفیر  خان  نعیم 
معاون  مکگی  جورج  با  مالقاتی  طی 
شرق،  امور  در  امریکا  خارجۀ  وزارت 
میان  در  را  اسلحه  دریافت  موضوع 
که  کرد  اضافه  بی صبری  با  و  گذاشت 
نشود،   برآورده  به زودی  تقاضا  این  اگر 
اتحاد  از  را  ضرورت  مورد  تسلیحات 

شوروی دریافت می کنیم.
نمبر  خود  سکرتر  از  مکگی،  جورج 
را  واشنگتن  در  روسیه  سفارت  تلیفوِن 
نعیم  سردار  جلِو  کاغذی  در  و  خواست 
خان گذاشت تا زودتر تماس بگیرد. این 

عکس العمِل  از  بهتر  تمسخرآمیز،  عمِل 
جورج مارشال بود.

یکدیگر  روی  به  به تلخی  تن  دو  هر 
را  خود  خشِم  خان  نعیم  اما  خندیدند؛  
بلعیده گفت: »این تسلیحات برای امنیت 

ملی ما نیاز است.« 33 
)1951م(  سال  همین  اواخر  در  5ـ 
شاه محمود  یک:  هر  مطلق العنان  حاکمان 
)وزیر  خان  داوود  اعظم(  )صدر  خان 
در  افغانستان  )سفیر  نعیم خان  دفاع( 
عزیز  سردارعبدالحسین خان  و  واشنگتن( 
)نمایندۀ افغانستان در سازمان ملل متحد(، 
تقاضای  امریکا  از دولت  ُمصرانه  مشترکًا 
امریکا  دولت  نمودند.   نظامی  تسلیحات 
نظامی  تسلیحات  تأدیۀ  برای  شد  مجبور 
به افغانستان، 4 شرط غیرممکن را بگذارد 
تسلیحات  این  از  که  می دانستند  ]چون 
از  شد[.  خواهد  استفاده  پاکستان  برضد 
بود،   ناممکن  شرایط  این  قبول  که  آن جا 
افغانستان  قبیله یی  حکومِت  خواست 

ملتوی ماند. 34
خان  داوود  وقتی  1953م،  سال  در  6ـ 
)سردمدار داعیه خواهی برای پشتونستان( 
به مقام صدرات رسید، امریکا کمک های 
پاکستان  به  را  اقتصادی اش  و  نظامی 
خارجۀ  وزیر  فوستردالس  نمود.  اعالم 
منطقه یی  پیمان  بنیان گذار  که  نیز  امریکا 
دیپلماتیک،  اصول  خالف  بود،   »سیتو« 
را  افغانستان  نظامی  ضرورت های  لیست 
از وزارت خارجۀ آن کشور به امجدعلی 
بر  و سیلی محکمی  پاکستان سپرد  سفیر 

روی روابط دیپلماتیک افغانستان زد.
داوودخان که از فرط قوم گرایی در خود 
که  هنگامی  1944م  سال  از  می جوشید،  
برای  بود،   مرکزی  قوای  عمومی  فرمانده 
دریافت تسلیحات نظامی از ایاالت متحده 
آتشۀ  فوکس  »ارنست  با  پاکستان،   برضد 
نظامی امریکا، در تماس بود و البی گری 

می کرد،  اما به نتیجه نرسید. 35
7ـ بازهم سردار نعیم خان از تالش برای 
دریافت تسلیحات از امریکا بازنایستاد و 
فوستتر  از  دیگری،  رسمی  نامه های  طی 
دالس وزیرخارجۀ امریکا تقاضای دریافت 
تسلیحات کرد. دالس به تاریخ 28 دسمبر 
سردارنعیم  تقاضای  پاسخ  به  1954م، 
»حکومت  نوشت:  افغانستان  سفیر  خان 

افغانستان به جای تقاضای مکرر تسلیحات 
نظامی، باید معضلۀ دیورند را با پاکستان 

حل کند.« 36 
پاکستان،  وقتی  1955م  مارچ  در  8ـ 
بلوچستان را در تشکیالت  پشتونستان و 
ادارِی خود حسب ضرورت به نام »یونت 
والیات  و  کابل  در  کرد،  اعالم  غربی« 
پاکستان  برضد  جالل آباد،  و  قندهار 
خشن  نوِع  از  آن هم  دولتی  تظاهرات 
راه اندازی شد. تظاهرکننده گان، به سفارت 
آن  سفارِت  بیرق  کرده،  حمله  پاکستان 

کشور را پایین کشیده، کارمند سفارت آن 
را لت وکوب و شیشه ها را شکستند.

قونسل گری  برابر  در  نیز  پیشاور  در 
آن طرف  پشتون های  همین  افغانستان، 
یخن  برای شان  کابل  در  که  ـ  دیورند 
داده،  انجام  بالمثل  ـ عمل  می کردند  پاره 
باالی قونسل گری افغانستان حمله کردند. 

انگلستان و کشورهای  ایاالت متحده،  اما 
دیگر، عمل تظاهرکننده گان باالی سفارت 
پاکستان را شدیداً محکوم کردند. پاکستان 
را  کشور  آن  سفارِت  بیرق  خواست 
بر  دوباره  افغانستان  وزیرخارجۀ  شخص 
از  نعیم خان پس  کند.  بلند  فراز سفارت 
دوستانش  به  پاکستان،  بیرق  کردن  بلند 
در  عمل  شرم آورترین  این  بود،  گفته 

زنده گی ام بود. 37
این همه غوغا در حالی بود که نعیم خان 
کراچی  در  1953م  سپتمبر   17 تاریخ  به 
الحاق  از  مذاکره کرد،  پاکستان  با رهبران 
میان  به  سخنی  افغانستان  به  پشتونستان 
داوود خان )صدر  هدایت  طبق  و  نیاورد 
برای پشتون های آن طرف دیورند  اعظم(، 

»حق خودارادیت« تقاضا نمود. 38
جامس سپین محقق و دیپلمات امریکایِی 
که  خان  داوود  رسیدِن  قدرت  به  از  بعد 
در کابل با وی مصاحبه یی انجام داده بود، 
می گوید: »داوودخان در پاسخ پرسش من، 
برای مردم آن طرف دیورند، از برگزاری 
نه  می گفت،  سخن  دیگر  رفراندمِ  یک 

الحاق به افغانستان یا استقالل کامل.« 39
 9ـ وقتی مناسبات دو کشور )افغانستان و 
به وسیلۀ داوود خان در حالت  پاکستان( 
بسیار بحرانی قرار گرفت، دولت پاکستان 
در اول می 1955م از افغانستان خواست 
که تمام قونسل گری هایش را در پاکستان 
مسدود کند. همان بود که در 4 می 1955م 
سفر  امر  نظامی اش،  قوای  به  خان  داوود 
برای جنگ علیه پاکستان را صادر کرد. 40
حالت  کشورها،  تعدادی  وساطِت  با  اما 
جوالی   28 در  و  نمود  فروکش  جنگی 
در  نظامی  و  فوق العاده  حالت   ،1955

افغانستان و پاکستان پایان یافت. 
ولی مردم افغانستان در این موسِم کشت و 
زراعت )از ماه ثور تا سرطان(، خسارات 
دلیِل  به  شدند.  متحمل  را  مالی  سنگین 
 40 تا   22 )از  کاری  نیروی  دادن  سوق 
ساله( به جنگ، حاصالت زراعتی و باغ ها 

خشک شده از بین رفتند.
  ناسیونالیست های بیمار!

پاکستان  جنگ،  اعالم  سال  این  در 
افغانستان  دولت  و  8ساله  طفلی  مانند 
و  نشد  تجزیه  پاکستان  ولی  بود،  26ساله 
چه گونه  حاال  نیامد.  به دست  پشتونستان 

تعادل  عدمِ  و  قدرت  این خالی  می توان 
نظامی را جبران کرد. در این کشمکش ها 
ایاالت متحده، همواره پاکستان را حق به 
جانب می دانست و از آن کشور حمایت 
می کرد و از این  به بعد نیز حمایت خواهد 

کرد.

در اواخر همین سال )۱۹۵۱م( حاکامن مطلق العنان هر یک: 

شاه محمود خان )صدر اعظم( داوود خان )وزیر دفاع( نعیم خان 

)سفیر افغانستان در واشنگنت( و رسدارعبدالحسین خان عزیز 

)منایندۀ افغانستان در سازمان ملل متحد(، مشرتکاً ُمرصانه از 

دولت امریکا تقاضای تسلیحات نظامی منودند.  دولت امریکا مجبور 

شد برای تأدیۀ تسلیحات نظامی به افغانستان، ۴ رشط غیرممکن 

را بگذارد ]چون می دانستند که از این تسلیحات برضد پاکستان 

استفاده خواهد شد[. از آن جا که قبول این رشایط ناممکن بود،  

خواست حکومِت قبیله یی افغانستان ملتوی ماند.

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش دوازدهـم



          محمد هارون مجیدی 

فرهیختۀ  عارف شاعراِن  از  وجودی  حیدری  استاد 
این سو،  به  درازی  سال های  از  که  است  روزگار  این 
است.  نگریسته  و هستی  زنده گی  به  دریچۀ عشق،  از 
در  امروز  از  پیش  فرزانه، هفتادوچهار سال  این شاعر 
چشم  پنجشیر  والیت  توابع  از  ُرخه  شصِت  دهکدۀ 
به جهان گشوده است. آموزش های ابتدایی و مکتب را 
تا صنف ششم در زادگاهش پی گرفته و در سال 1333 
خورشیدی به  کابل آمده و در این شهر زنده گی را با 
انجامِ  برای  شرایط تلخ وشیریِن آن سپری کرده است. 
یک گفت وگوی کوتاه نزد او رفتیم، او با جبینی باز ما 
را به حضور پذیرفت و حوصله مندانه به پرسش های مان 

پاسخ داد.
استاد گرامی سپاس از این که وقِت خود را در اختیار 

روزنامۀ ماندگار قرار دادید.
 در نخست بگویید: چرا شاعر شدید، طِی این سال ها 
چه فعالیت هایی انجام داده اید و چه  تعداد از آثار تان 

تا به حال نشر شده  است؟
در حقیقت خودم هم نمی دانم که چرا شاعر شدم، اما 
با توجه به  سبب ها و انگیزه هایی که در این عالم وجود 
دارد، باید بگویم که در زمستان 1331خورشیدی که از 
صنف پنجِم مکتب ابتداییۀ ُرخۀ پنجشیر فارغ شده بودم، 
این خواب چیزی  مورد جزییاِت  در  که  دیدم  خوابی 
گفته نمی توانم، اما در همان عالم رویا نخستین بار این 
مصرِع »چه بودی، رو نمودی، دل ربودی بیدلم کردی« 
از طبِع من به ظهور پیوست. بعد از همان رویا، ذوق و 

شوِق ُسرایش شعر بر باطِن من غلبه نمود.
محور، انگیزه و میزان فکرِی من به  هر رنگی که  بود، 
محبِت همان شی یی بود که در عالِم رویا دیدم و از نظِر 
من غایب شد و از من دور رفت که از همان زمان تا 
به  امروز، من در پی همان مطلوب یا ُگم شده ام هستم و 
متأسفانه آن را به رنگی  که عشق اقتضا می کند نیافته ام. 
حسابی  جان مایۀ  داشتن  با  نتوانسته ام  دیگر  سوی  از 
به ویژه دورۀ  نقِد بی تکرار عمر  این  از  زنده گی کنم و 
جوانی که فصِل شدن و رسیدن است، استفاده نکردم که 
در بیت های فراوانی از این تأثر و پشیمانِی خود یادآور 

شده ام؛ مانند این بیت از یک غزلم:
از بس که در این کوه و کمر هرزه دویدیم

از پــای فتــادیم و به  جایی نرسیـــدیـم. 
 بعد از فراغت از صنف ششِم مکتب ُرخۀ پنجشیر به 
 کابل آمدم؛ چون در آن زمان فقط دو مکتِب ابتداییه در 
پنجشیر بود؛ یکی در ُرخه و دیگری در بازارک. اما در 
کابل نیز ـ نه خوش بختانه می گویم و نه بدبختانه  ـ بر 
اثر حالی  که دامن گیِر من بود، تحصیالت رسمِی خود 

را ادامه داده نتوانستم.
صاحب  موالنا  با  آمدم،  کابل  به  که  اول  همان  در 
عشقری،  غالم نبی  صاحب  صوفی  خسته،  خال محمد 
شایق جمال، ملک الشعرای وقت عبدالحق بیتاب آشنا 
شدم. از این میان، موالنا صاحب خال محمد خسته، در 

نقد و اصالح اشعارِ من توجه بیشتری داشتند.
پس از آن، به خدمت زیِر بیرق رفتم. بنا بر معاذیری  که 
داشتم و پیشتر بیان کردم، یعنی حالت معتدل و عادی 
را در سه سال و چند ماه دورۀ سربازی  نداشتم و دورۀ 
سربازی  را که دو سال بود، در چند ماه  کم، شش سال 
سپری کردم و در هفتۀ اول ماهِ عقرب 1342خورشیدی، 
ماه  سه  آن،  از  پس  آوردم.  به دست  را  خود  ترخیِص 
در  و  بردم  به سر  پنجشیر  در  دهکده ام  در  را  زمستان 
شروع سال دوباره کابل آمدم و بر اثر توجه بعضی از 
دوستاِن شاعر و نویسنده که در آن زمان مطرح بودند، 
در  که  ـ  افغانستان  انجمن شعرای  در  محرر  به حیِث 
وظیفه  شامل  ـ  داشت  قرار  معارف  وزارت  چوکاِت 
شدم. این انجمن پس از سه ماه لغو شد. اگر این انجمن 
لغو نمی شد، من از وجود نویسنده گان و شاعرانی  که 
در این انجمن بودند، استفادۀ بسیار می کردم ـ که چنین 

نشد.
به حیث کارمند  امروز  تا  اول اسد 1343خورشیدی  از 
در ریاست کتاب خانه های عامه، متصدی بخش جراید 
کانون  موسسین  عضِو  ضمن  در  می باشم.  مجالت  و 
بنیاد  رییس  کانون،  این  معاون  و  موالنا  دوست داران 
افغانستان،  نویسنده گان  انجمن  رهبری  عضو  غزالی، 
کانون  رییس  افغانستان،  فرهنگ  بنیاد  موسسین  عضو 
ادبی سیمرغ و... نیز بوده ام. اما هیچ گاه کتاب خانه را رها 
نکردم و این مسوولیت ها را هم به  این خاطر قبول کردم 
که روزانه فقط یک یا دو ساعت از وقتم را می گرفتند.

به  از سال 1349  از کتاب هایم  تا حال چهارده عنوان 
جوانی،  و  عشق  است:  شده  نشر  و  چاپ  این طرف 
بهار،  سبز  لحظه های  با  امید،  نقش  پنجشیر،  رهنمای 
صدا،  سبز  صورِ  معرفت،  سایۀ  نور،  مدار  در  سالی 
میقات تغزل، ارغنون عشق، غربت مهتاب، شکوه قامِت 
مقامت، رباعیات و دوبیتی ها، آوای کبود، لحظه های در 

آب و آتش، دل ناالن گزیدۀ اشعار صوفی عشقری، از 
خاک تا افالک عشق ـ دیوان صوفی عشقری.

در پهلوی این ها، بیش از شصت وچند مقاله در ارتباط با 
 عرفان و ادبیاِت عرفانی نوشته ام که در نشریات مختلف 
نظر  تجدید  با  بتوانم  را  آن ها  اگر  رسیده اند.  نشر  به  

تدوین کنم، کتاب خوبی می شود. 
مدت چهار سال است که روی نشر دیوان اشعارم کار 
می کنیم، اما آن چنانی که باید، آماده نشده است. در این 
روزها آقای وحید وارسته با محبتی که دارند، ویرایِش 
این دیوان را به دوش گرفته اند، اما این کار آسانی نیست 

تا به این  زودی آمادۀ چاپ شود.
در پهلوی این ، با همکاری و همدلی چند تن از شعرا 
را  موالنا  حضرت  ُعرس  ما،  بزرگ  نویسنده گان  و 

می گرفتیم و هنوز هم می گیریم. 
کردیم   ایجاد  موالنا  دوست داران  نام  زیِر  را  کانونی 
باختری، مرحوم  استاد واصف  کانون،  این  اعضای  که 
نیالب رحیمی، مرحوم داکتر جاوید و ... بود که در این 

چوکات کارهای خوبی را انجام دادیم.
بود،  جوان  نسل  استعدادهای  رشد  وسیلۀ  کانون  این 
رشد  برای  عاصی.  عبدالقهار  مرحوم  مثال  به طور 
جواناِن مستعد زمینه ها را مساعد ساختیم. در چوکات 
این کانون، مجله یی به نام نای هم نشر می شد و ما هر 
یک وظیفۀ مشخصی داشتیم؛ وظیفۀ من در حد توانم 
تدریس مثنوی شریف و خواندن آثار بیدل بود، وظیفۀ 

استاد باختری شرح و تدریس ادبیات شناسی بود.
این کانون تا سال های هفتادـ  هفتادویک فعال بود و پس 

از آن، از میان رفت. اعضای این کانون مهاجر شدند و 
به هر طرف رفتند، مجله هم دیگر چاپ نشد؛ ولی تنها 
تدریس مثنوی شریف چندین سال است که ادامه دارد. 
دوباره  1386خورشیدی  عقرب  اول  هفتۀ  از  کار  این 
آغاز یافت و حال به دفتر ششم مثنوی شریف رسیده ایم 
و این درس ها در روزهای دوشنبه و چهارشنبه، ساعت 
دو و سی دقیقه آغاز می شود و در حدودِ یک ساعت 
دوام می کند. در کنار این، بیش از یک ونیم سال است 

که متِن چهار عنصر بیدل را هم می خوانیم.
و  تغییرات  چه  امروز  تا  شاعری تان  ابتدای  از 
دگرگونی هایی را در زمینۀ سرایش تجربه کرده اید؟ 

شکی نیست پس از این که انسان به کاری آغاز می کند، 
با توجه به کوشش و تالشی که انجام می دهد، روز به 
روز بهتر می شود و باید هم بهتر شود؛ چه از نگاه شکل 

و تصاویر و این ها.
با توجه به اولین کتابی  که زیِر نام »عشق و جوانی« از 
من چاپ شد، دیده می شود که سروده هایم از مکتب 
هندی تأثیر گرفته است. با توجه به »نقش امید« کتاب 
دیگری که از من چاپ شد، دیده می شود که تفاوت های 
زیادی از حیِث شکل و محتوا در سروده های من به میان 

آمده  است.
طرف  از  که  دیگرم  کتاب  بهار«  سبز  »لحظه های  در 
انجمن نویسنده گان افغانستان به نشر رسید و کتاب های 
شده اند،  نشر  کشور  از  بیرون  و  داخل  در  که  دیگرم 
می بینیم که از هر لحاظ تغییرات زیادی در نحوۀ کار و 

سرایِش من به میان آمده است. 

آمادۀ چاپ  هم  دیگری  کار  دیوان،  نشر  پهلوی  در 
دارید؟

یک مجموعه از سروده هایم که برخی از آن ها در دیوان 
هم آمده است، زیِر نامِ »نای شکستۀ زمان« آماده است 

که می خواهم آن را چاپ کنم. 
به شعر امروز چه نگاهی دارید؟ 

و  استعداد  دارای  که  جوان هایی  اخیر  سال های  در 
قابلیِت فوق العاده هستند، در بلخ و هرات و کابل شعر 
می سرایند. این جوان ها برای بهتر شدِن کارِ خود بسیار 
تالش می کنند؛ یعنی جوان های کوشا و امیدوارکننده  یی 

هستند که شعر را دقیق  می دانند و درست می نویسند.
یکی از الزمه های خوب شاعر شدن این است که باید 
زبان  حوزۀ  در  می خواهد  که  کسی   کرد.  مطالعه  زیاد 
فارسی شاعر شود، باید از رودکی تا به  امروز آثار شعرا 
با  و نویسنده گان را دقیق مطالعه کند و آگاه  باشد که 
در  باشد.  خوب  شاعری  می تواند  آن  ها،  آثار  شناخت 
پهلوی دیگر، جوانانی هم هستند که شعر می گویند و 
در قسمت بهتر شدن شعِر خود تالش نمی کنند که اگر 

 این گونه ادامه بدهند، چیزی عاید شان نمی شود.
یک  باید  شاعری  هر  است  که  نظرم  این  همچنان 
را  فکری  نظام مشخص  یک  و  باشد  داشته  محوریت 
خود  تاریخِی  و  مّلی  و  اسالمی  فرهنگ  از  آگاهی  با 
گزینش نماید. در غیر آن، هر کار بدون پشتوانه و ریشه ، 
به »شمع تصویر« شبیه است که دیری نمی پاید و زود از 

میان می رود و زمان و مردم آن  را نمی پذیرند.
جای خالی انجمن یا چتری مانند انجمن نویسنده گان 
چه قدر  داشت،  وجود  گذشته  در  که  را  افغانستان 

احساس می کنید؟
نویسنده گان  و  شعرا  برای  انجمنی  حاضر  حال  در 
وجود  هم  چیزی  اگر  و  ندارد  وجود  گذشته  به مانند 

دارد، تنها به نام است. 
در گذشته با ایجاد انجمن نویسنده گان، کارهای خوبی 
آن هم  گرفت؛  صورت  ما  فرهنگِی  خطوط  به  مطابق 
داشت،  وجود  گوناگونی  بخش های  که  خاطر   این  به 
مردمان توان مندی وجود داشتند و کار و فعالیِت بسیار 

انجام دادند که از آن چشم پوشی کرده نمی توانیم. 
در سال های گذشته جهت راه اندازی دوبارۀ این انجمن 
شخصاً تالش های فراوان کردم؛ زمینه هایی مساعد شد 
که  گفتم  رییس جمهور  به  حتا  داشتم  که  دالیلی  با  و 
فرهنگی  قوی  بسیار  شورای  یک  یا  انجمن  یک  باید 
بدون  و  منصف  دلسوز،  آگاه،  اشخاصی  عضویِت  با 
از  پاس داری  برای  کاری  تا  بیاید  به وجود  تعصب 
خطوط فرهنِگ ما در این روزگار بحرانی و فاجعه انگیز 
انجام گیرد. ایشان در این باره دستوراتی دادند، اما کاری 

را که ما می خواستیم، صورت نگرفت.
می شود در یک جمله بگویید، کتاب خانه برای شما 

چه مفهومی دارد؟
زنده گی  در  تو  خوِش  »خاطرۀ  که  بپرسند  من  از  اگر 
که  عمری  سال  تمامِ  چهل وهشت  می گویم  چیست؟« 
از من در همین کتاب خانه سپری شده، خاطرۀ خوش 
بوده  من  دل خواهِ  وظیفۀ  یگانه  زیرا  است،  زنده گی ام 

است.
در زمان های مختلف زمینه های شغلِی گوناگونی برایم 
مساعد شده، اما من همواره بودن در کتابخانه را ترجیح 
فلک  از  هیچ گاه  و  هستم،  خوش  هم  بسیار  و  داده ام 
بیست وپنج  از  نمی کنم.  و  نکرده ام  شکوه  زنده گی  و 
که  می پندارم   و  می کنم  کار  این جا  حال  تا  سالگی 

غنی ترین انسان روی زمین هستم.
گاهی هم خاطراِت خود را نوشته اید؟

با  را  آن ها  که  هستند  خاطراتم  بازتاب دهندۀ  من  آثار 
واژه ها در ظرِف شعر و غزل ریخته ام و کسی که آن ها 
خوانده  را  زنده گانی ام  خاطرات  واقع  در  بخواند،  را 

است.

سپاس از مهربانی و حوصلۀتان
از شما هم سپاس.
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همه چیز 
از یک رویا شروع شد...

)پُرس وشنود ماندگار با استاد حیدری وجودی(
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سفارت برای طالبان...
 همسان یک سفارت است، می باشد؛ با این همه او یادآور 
شد که افغانستان هنوز عالقه مند است تا یک هیأت صلح 
را به دوحه به منظور مذاکره با طالبان بفرستند. او همچنان 
برای  مکانی  از  بیشتر  چیزی  طالبان  دفتر  که  کرد  تاکید 

گفت وگوهای صلح نخواهد بود.
گفت:  کابل  در  خبرنگاران  به  خارجه  وزارت  سخنگوی 
»حکومت افغانستان کاماًل به پیگیری روند مذاکرات صلح با 
مخالفان مسلح، به شمول طالبان متعهد است؛ اما در محدوده 

شرایط و اساسات، و ضمانت هایی که ما ساخته ایم«.
طی  را  خود  دفتر  گذشته  هفته  شنبه  سه  طالبان  شورشیان 
مراسمی در دوحه پایتخت قطر افتتاح کردند. همزمان گمانه 
زنی هایی مبنی بر آغاز گفت وگوهای رسمی ایاالت متحده 
با نمایندگان طالبان به گوش رسید. اما برافراشته شدن پرچم 
باعث  افغانستان«  اسالمی  »امارت  نام  از  استفاده  و  طالبان 

واکنش های شدید در افغانستان گردید.
و  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش  مورد  در  کرزی  حامد 
نشان  واکنش  شدت  به  گروه،  این  پرچم  شدن  برافراشته 
داد. حامد کرزی در مورد گشایش دفتر طالبان در قطر و 
برافراشته شدن پرچم این گروه، به شدت واکنش نشان داد.
حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان به شدت از این اقدام 
پیرامون  متحده  ایاالت  با  را  خود  مذاکرات  و  کرد  انتقاد 
المللی پس از سال 2014 در  حضور نظامی نیروهای بین 

افغانستان، به حالت تعلیق در آورد.
مقامات ایاالت متحده و قطر گفتند که طالبان درباره نام دفتر 
به توافق رسیده بودند؛ اما هنگام افتتاح رسمی آن را نقض 
کردند. اما محمد نعیم سخنگوی طالبان در یک بیانیه انترنتی 
روز یکشنبه گفت که استفاده از پرچم و نام رژیم طالبان »با 

توافق حکومت قطر انجام شد«.
افغانستان گفت که  با این همه، سخنگوی وزارت خارجه 
این کشور هنوز منتظر توضیح کامل و تضیمن این نکته از 
نام  به  نکنند  دیگر تالش  طالبان  که  است  واشنگتن  سوی 
رسمی گذشته خود برگردند. موسی زی گفت: »ما در این 
باره به توضیح نیاز داریم که چگونه این اتفاق افتاد؛ چرا این 

رخ داد و چه کسی مسبب آن بود«.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنان یادآور شد که 
پس از »تماس های اولیه« طالبان و ایاالت متحده، حکومت 
افغانستان انتظار دارد تا رهبری گفت وگوهای رسمی صلح 
در  »مذاکرات رسمی  بگیرد. موسی  زی گفت:  به دست  را 
بین  سو،  یک  در  تواند  می  تنها  و  باید  روند صلح،  زمینه 
نمایندگان  افغانستان و در سوی دیگر  شورای عالی صلح 

رسمی طالبان و دیگران انجام گیرد«.
افغانستان  موسی زی همچنان خاطرنشان کرد که حکومت 
داخل  در  اول،  مرحله  از  مذاکرات پس  تا  ترجیح می دهد 

افغانستان انجام شوند. حاضر  طالبان  کرد  اعالم  قطر  در  طالبان  سخنگوی 
امریکایی  نیروهای  حضور  و  آتش بس  درباره  است 
در افغانستان به منظور آموزش نیروهای افغان مذاکره 

کند.
پس از هشدار جان کری در مورد احتمال بسته شدن 
قطر  در  طالبان  سخنگوی  شاهین  سهیل  قطر،  دفتر 

مواضع نسبتًا نرمی را از خود نشان داد.
با  که  است  گفته  اسوشیتدپرس  با  مصاحبه  در  وی 
حذف  دلیل  به  طالبان  سران  از  برخی  خشم  وجود 
تا روند مذاکره  این دفتر، طالبان تمایل دارد  تابلوی 

ادامه یابد.
شاهین گفت که در 12 سال گذشته، افتتاح دفتر قطر 
است.  افغانستان  در  صلح  سوی  به  طلیعه  نخستین 
کسانی که واقعًا خواهان صلح در افغانستان هستند، 
روزهای  این  و  کنند  حمایت  حرکت  این  از  باید 
نخست است و نباید انتظار داشت همه چیز در روز 

اول حل شود.
نخستین  برای   )AP( با  تلفنی  مصاحبه  این  در  وی 
بار گفت که طالبان تمایل دارد تا در مورد آتش بس، 
نیروهای  آموزش  برای  امریکایی  نیروهای  حضور 

افغان و حقوق زنان مذاکره کند.
شود،  برقرار  بس  آتش  باید  که  است  گفته  شاهین 
اما باید درباره آن مذاکره شود که چگونه آتش بس 
روزه  کار یک  این  است  ممکن  برقرار شود. چطور 
می توانند  خارجی  نیروهای  همچنین  شود؟  انجام 
بخشی از دستورالعمل مذاکرات باشد و همین طور 

بخشی از نگرانی مردم افغانستان یعنی 
حقوق زنان.

پس از افتتاح دفتر قطر و عکس العمل 
مذاکرات  افغانستان،  دولت  شدید 
برنامه  ریزی شده امریکا که قرار بود از 
روز پنجشنبه آغاز شود، به تعویق افتاد.
توسط  مذاکرات  این  کردن  تحریم 
سیاسی،  احزاب  که  افغانستان  دولت 
را  آن  مدنی  نهادهای  و  سنا  پارلمان، 
دولت  شد  سبب  کردند،  همراهی 
به عقب گذارد و  امریکا هم یک گام 

برافراشتن پرچم و استفاده از عبارت امارت اسالمی 
را کاری خودسرانه از سوی طالبان بداند، حال آن که 
طالبان بعدا اذعان کردند که قطر و امریکا این شرط 

طالبان را پذیرفته بودند.
در  که  کردند  تهدید  طالبان  اخیر  روزهای  در 
این  تابلوی  و  پرچم  آوردن  پایین  به  عکس العمل 
دفتر، طالبان در حال رایزنی هستند و ممکن است که 

مذاکرات را لغو کنند.
پس از آن جان کری وزیر امور خارجه امریکا که در 
قطر به سر می برد، در کنفرانس خبری تهدید کرد، در 
ممکن  نشود،  آغاز  زودهنگام  مذاکرات  که  صورتی 

است دفتر طالبان در قطر بسته شود.
نرم تری  مواضع  اتخاذ  با  طالبان  تهدید  این  از  پس 

خواستار ادامه مذارکره با امریکا شد.

سال پنجم y شمارة یکهزار و هشتاد و هفتم y دوشنبه 3 سرطان/تیر y 1392 24 جون 62013

رییس پیشین امنیت ملی:

برخی از نماینده گان طالبان در قطر 
وابسته به ISI هستند

دولت کرزی و طالبان...
 درآورد، اعزام این نماینده گان را به تعویق انداخت.

منابع آگاه در کاخ ریاست جمهوری افغانستان اعالم 
و  چین  خالف  بر  هند  اینکه  از  کرزی  که  کرده اند 
روسیه به صورت علنی از وی حمایت نکرده ، بسیار 

ناامید شده است.
امور  وزیر  کری،  جان  مناقشات  این  از  پس  کمی 

خارجه امریکا دوبار با حامد کرزی تماس گرفته و به 
وی این اطمینان را داده که پرچم طالبان پایین کشیده 

شده است.
آنجا  از  پس  است  قرار  و  رفته  دوحه  به  کری  جان 
امریکا  کند.  سفر  هند  به  استراتژیک  مذاکرات  برای 
به کرزی این اطمینان را داده که با اعضای طالبان در 

دوحه مذاکره نمی کند.
اعالم  کرزی  جمهوری  ریاست  کاخ  در  آگاه  منابع 

بسیاری  نارضایتی  و  خشم  حاضر  حال  در  کردند: 
دارد.  وجود  قطر  در  طالبان  دفتر  افتتاح  مورد  در 
ضمانت های جان کری و پایین آوردن پرچم طالبان 

برای از بین بردن این وضعیت کافی نیست.
با  مذاکره  و  طالبان  با  صلح  روند  حاضر  حال  در 
امریکا درباره توافقنامه همکاری استراتژیک همچنان 

در حالت تعلیق است.

شورای همکاری احزاب و ایتالف های سیاسی می  گوید 
که طالبان پس از گشایش دفتر شان در قطر، باید دست 

از کشتار مردم بردارند. 
این شورا روز گذشته در یک نشست اعالن کرد که 
طالبان از این دفتر، صرف باید به هدف گفت وگوهای 

صلح استفاده نمایند.
رییس پیشین امنیت ملی در نشست شورای همکاری 
به  که  افرادی  گفت:  سیاسی  ایتالف های  و  احزاب 
نماینده گی از طالبان به منظور مذاکره به قطر رفته اند، 
در  و  می کنند  زنده گی  پاکستان  در  که  هستند  کسانی 

12سال اخیر، هیچ نوع مالقاتی با مالعمر نداشته اند.
براساس گزارش ها 10 تن به نماینده گی از طالبان به 
دین  قاضی  آغا،  سیدطیب  مولوی  که  اند  رفته  قطر 
محمد  دکتر  احمدزی،  زاهد  مولوی  حنیف،  محمد 
نعیم وردک، سهیل شاهین، مولوی شیرمحمد عباس و 

مولوی نیک محمد، شامل آن ها می باشند.
دفتر سیاسی طالبان در قطر، به تاریخ 28 جوزا ایجاد 
شد و امریکا از گشایش این دفتر حمایت کرده است.

اما امراهلل صالح رییس پیشین امنیت ملی مي گوید که 
طبق معلومات وی یکی از این طالبان مولوی رحیم نام 
دارد که در اسالم آباد پاکستان خانه دارد و اطفالش نیز 

در مکاتب پاکستان درس مي خوانند.
آقای صالح روز گذشته در یک نشست خبری گفت: 
از  که  کسانی  که  است  آشکار  و  واضح  اساس  براین 
چه  طرف  از  پاسپورتش  می روند،  قطر  به  آباد  اسالم 
کسی چک شده و وایزای او نیز از طرف کی برایش 

داده شده و از طرف کی معرفی شده است؟
وی افزود که این نماینده گان طالبان، به لهجۀ که به زبان 
انگلیسی صحبت مي کنند،  اگر خوب دقت شود، معلوم 

مي شود که در کجا بودوباش داشته اند.
رییس پیشین امنیت ملی گفت که از هویت این افراد، 

معلوم است که از کجا و از طرف کی به 
قطر فرستاده شده اند؟

رییس پیشین امنیت ملی گفت: در جمع 
این افراد، کسی به نام دین محمد نیز یاد 
شده که من وی را خوب مي شناسم و در 
مقاومت  دوره  در  که  هم  قبلی  مذاکرات 
از  داشتم؛ وی  تماس  با وی  من  داشتیم، 

بدخشان است.
آقای صالح گفت: دو سال قبل که بحث 
سازمان  شد،  مطرح  طالبان  با  مذاکره 

از  را  محمد  دین  آی(،  اس  )آی  پاکستان  استخبارات 
ماه  نیم  و  یک  وی  داد،  انتقال  کویته  شهر  به  پیشاور 
در کویته به سر مي برد، بعداً وی را با چشمان بسته به 
شهر کراچی انتقال دادند. دین محمد، سه – چهار هفته 
انتظار مالقات با مال محمدعمر رهبر طالبان را می کشید 
و پس از آن، فهمیده نشد که با مالعمر مالقات نمود 

یا خیر!
همچنان، احمدضیا مسعود رییس جبهه ملی می گوید 
که ادامۀ وجود دفتر طالبان در قطر به هیج وجه به نفع 

مردم افغانستان نیست.
این  حاشیۀ  در  ملی  جبهه   رییس  مسعود  ضیا  احمد 
از  می خواهند  طالبان  که  گفت  خبرنگاران  به  نشست 
با  این دفتر برای جمع کردن پول، تقویت روابط شان 
تبعید  در  حکومت  یک  ایجاد  و  همسایه  کشورهای 
دولت  با  موازی  حکومت  نوع  هر  که  کنند  استفاده 

افغانستان خالف قانون اساسی افغانستان است.
وی در ادامه افزود: طالبان در اولین بیانیه خود بعد از 
ایجاد دفتر مسأله جنگ را مطرح کردند و بعد از این 
دوام این دفتر به نفع مردم افغانستان نیست و به یک 
محلی که زمینه ساز مداخالت هر چه بیشتر کشورهای 

همسایه باشد مبدل خواهد شد.

وی تأکید کرد:  تا زمانی که فشار نظامی باالی طالبان 
فشار  یک  باید  اول  و  نمی دهد  نتیجه  مذاکره  نباشد 
به یک راه حل سیاسی  تا طالبان مجبور  باشد  نظامی 

شوند.
در این حال، شورای احزاب و ایتالف های سیاسی در  
اعالمیه یی گفته است که دفتر قطر نباید منحیث ابزار 
برای مشروعیت سیاسی، تقویت مالی، نظامی و یا هم 
تامین روابط بین المللی طالبان مورد استفاده قرار گیرد.

بر  سیاسی  ایتالف های  و  احزاب  همکاری  شورای 
کرده  تأکید  دموکراتیک  و  شفاف  انتخابات  برگزاری 
مطرح  انتخابات  جای  به  که  دیگری  هرگزینۀ  از  و 

می شود، هشدار داده است. 
هر  مخالف  ما  که  است  گفته  اعالمیۀ  در  شورا  این 
انتخابات و  نوع مداخله داخلی و خارجی در پروسۀ 
استفاده غیر قانونی از امکانات دولتی به نفع کاندید و 

یا کاندیدان خاص می باشیم.
در این اعالمیه آمده که ما مقولۀ اجماع ملی را به منظور 
فراهم  جهت  سیاسی  نیروهای  نزدیکی  و  همسویی 
نمودن مقدمات الزم برگزاری انتخابات و انتقال موفقانه 
سیاسی مفید دانسته، هر نوع تالش برای استفاده از این 
مقوله جهت منحرف کردن روند برگزاری انتخابات در 

کشور را مردود می دانیم.
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د قطر له دفتر سره له...
شتون  حکومت  منتخب  کې  افغانستان  په  وایي،  لودین  ښاغلی 

هېڅکله  ورته  دفرت  دغسې  دی،  پاتې  کال  یو  واکمنۍ  د  یې  ال  لري، 

ټول  ځکه  وکړي،  غوښتنه  حکومت  جال  د  چې  دی،  نه  وړ  منلو  د 

له  افغانستان  د  خلک  او  جهتونه  سیايس  او  ګوندونه  سیايس 

منتخب حکومت رسه والړ دي او ترې مالتړ کوي.

خلک  او  اپوزیسیون  ګوندونه،  سیايس  ټول  وینا،  په  هغه  د 

له  کې  مساله  په  دفرت  دې  د  او  مني  نه  حکومت  جال  طالبانو  د 

هم  رسه  دريځ  دې  له  طالبانو  د  او  دي  خوله  یوه  په  رسه  حکومت 

موافق نه دي، چې د خربو اترو اصيل لوری یې امریکا ده.

دسولې  او  دفرت  د  قطر  د  زیاتوي،  مرستیال  شورا  عايل  د  سولې  د 

سیايس  نورو  او  اپوزیسیون  له  یې  اړه  په  پېښو  وروستیو  د  اړه  په 

ګوندونو رسه سال مشورې پیل کړي او ناستې یې کړي دي.

پرانستې  دفرت  له  طالبانو  د  کې  قطر  په  پیله  له  دوی  وایي،  نوموړی 

د  او  درلود  یې  ابهامات  او  شکونه  ځینې  او  ول  نه  موافق  رسه 

سعودی  په  کې  غربګون  په  دفرت  قطر  د  کرزي  ولسمرش  امله  همدې 

عربستان او ترکیه کې د دې دفرت د جوړېدو وویل.

لپاره  حل  د  قضیې  د  افغانستان  د  چې  ده  کار  په  کړه،  زیاته  هغه 

رامنځته  فضا  د  باور  د  خو  يش؛  جوړ  کې  افغانستان  دننه  په  دفرت 

او  ويش  خربې  باندې  د  چې  ده  اړتیا  لپاره  خربو  لومړنیو  او  کېدو 

تر  کې  افغانستان  په  دې  خربې  نورې  چې  ويش،  سازي  زمینه 

رسه يش.

حکومت  افغان  له  طالبان  چېرې  که  وویل،  لودین  عطاالله  مولوي 

امریکا  له  او  کړي  نه  ښه  زړه  ته  خربو  رسه  شورا  عايل  له  سولې  د  او 

چارو  بهرنیو  د  امریکا  د  یې  ځواب  نو  وکړي؛  ټينګار  خربو  په  رسه 

هم  به  دوی  او  يش  بند  به  دفرت  دغه  چې  ویلی،  کېري  جان  وزیر 

قطر ته هېڅکله خپل پالوی وانه ستوي. 

معصوم  مرش  دارالنشا  د  شورا  عايل  د  سولې  د  کې  حال  همدې  په 

د  دفرته  له  قطر  د  چې  ویيل،  ته  شورا  امنیت  ميل  د  ستانکزي 

شوې  لرې  لوحه  امارت  اسالمي  د  شوی،  ښکته  را  بیرغ  طالبانو 

او د قطر پولیسو د طالبانو د بیرغ پایه هم له دې دفرته ایستلې ده.

افغان  د  اړه  په  دفرت  قطر  د  کې  غونډه  دې  په  شورا  امنیت  ميل  د 

ویل،  ویې  او  وستایه  مالتړ  خلکو   د  نه  دريځ  وروستي  له  دولت 

د  ملت  افغان  د  یووالی  ټولنې  مدين  او   شورا  ميل  خلکو،  د  چې 

پیاوړتیا روښانه مثال دی.  

اظهارات بی پیشینۀ سخنگوی طالبان در قطر:

آتش بس شـود



عملیات  می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت 
نفوذ  از  جلوگیری  برای  را  عقاب  نظامی 
مخالفان مسلح در این کشور آغاز کرده است.
این عملیات روز گذشته از والیت ننگرهار 

آغاز شد.
ستاد  رییس  کریمی،  محمد  شیر  جنرال 
نیروهای  نشست  در  افغانستان  ملی  ارتش 
خبرنگاران  به  ننگرهار  والیت  در  امنیتی 
سال  یک  برای  عملیات  این  که  گفت 
مشترک  هماهنگی  در  و  ریزی شده  برنامه 
با نیروهای پولیس و امنیت ملی در سراسر 

افغانستان اجرا خواهد شد.
او گفت که در این اواخر فعالیت مخالفان 
مسلح در تمام مناطق این کشور بیشتر شده 

است.
دینی  مدارس  شدن  بسته  به  کریمی  آقای 
و  کرد  اشاره  )پاکستان(  همسایه  کشور  در 
با  تا  دارند  گفت که مخالفان مسلح تالش 
ناامن ساختن افغانستان، امتیازاتی را بدست 

آورند.

از رویدادهای  »به خصوص پس  او گفت: 
سیاسی که در قطر پیش رو است، مخالفان 
تالش دارند به خاطر امتیازگیری، در داخل 
باشند. هنوز  داشته  افغانستان یک دستاورد 
آنها به این مقصد دست نیافته اند و انشااهلل 

نخواهند توانست که امنیت را مختل کنند.«
حالی  در  افغانستان  داخل  در  ها  ناامنی 
سال  آغاز  در  طالبان  که  می گیرد  شدت 
بهاری  عملیات  آغاز  از  خورشیدی  جدید 

در این کشور خبر داده بودند.
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والی جوزجان کنار می رود

عملیات سراسری عقاب آغاز شد

با  نوري   ناجیه  گفت وگوی 
عضو  انوری  حسین  سید 

مجلس نماینده گان

حاضر  این که  از  تشکر  با 
ویژه  گفت و گوي  یک  به 
شدید.  ماندگار  روزنامۀ  با 
می پرسم،  شما  از  نخست 
برگزاري  جز  به  افغانستان 
انتخابات گزینۀ دیگري دارد 

یا خیر؟
برگزاري  جز  به  افغانستان 
دیگري  هیچ گزینۀ  انتخابات 
ندارد.  تنها راه حل مشکالت 
پایان دادن  و  امروزي 
بن بست ها، باید یک انتخابات 
شفاف و عادالنه برگزار شود؛ 
اما اگر انتخابات برگزار نشود، 
این مردم افغانستان هستند که 

باید تصمیم  شان را بگیرند. 
جز  به  افغانستان  مردم 
هیچ  به  انتخابات  برگزاري 
نخواهد  تن  دیگري  برنامۀ 

و  شخصیت ها  از  شماري  اگر  حتا  و  داد 
حلقات وابسته به کشورهاي منطقه و بیگانه 
بخواهند که برنامه هاي غیر از انتخابات را به 
مردم به قبوالنند، غیر ممکن خواهد بود؛ زیرا 
مردم چنین خواست هایی را هیچگاه نخواهند 

پذیرفت.
خصوص  در  بحث هایی  روزها  این  در 
به  است.  مطرح  جرگه  لویه  یک  برگزاري 
فعلي  شرایط  در  لویه جرگه  این  شما  نظر 

چه معني مي تواند داشته باشد؟
بن بست  به  حکومت  چون  مي کنم  فکر  من 
مشکل  این  مي خواهد  بنابراین  شده،  مواجه 
اما مساله  لویه جرگه واگذار کند؛  به یک  را 
در  جرگه  لویه  این  که  است  این  اساسي 
قانوني  مبناي  و  نشده  تعریف  اساسي  قانون 
طریق  از  باید  افغانستان  مشکالت  ندارد.  
پارلمان بررسي و حل شود، نه از طریق چنین 
هدف  که  گفت  مي توان  بنابراین  جرگه ها. 
بهره برداري هاي  جرگه ها،  لویه  چنین  این  از 

سیاسي است.
مشکالت،  و  چالش ها  این  به  توجه  با 
چگونه  را   2۰۱4 سال  از  پس  افغانستاِن 

ارزیابي مي کنید؟
با  بین الملل  جامعه  و  حکومت  جانِب  اگر 
مردم افغانستان صادق باشند، انتخابات شفاف 
برگزار شود و مردم بتوانند به پاي صندوق هاي 
رأي بروند، سال 2014 سال بدي براي مردم 
افغانستان نخواهد بود؛ اما اگر مکر و نیرنگي 
در کار باشد و انتخابات با چالش هایی مواجه 
شود، در این صورت هر مشکلي که به وجود 
بیاید، مسوولیت آن به دوش حکومت فعلي و 

جامعۀ جهاني خواهد بود. 
و  بحران  از  گذار  براي  سیاسي  نخبه گان 
 2۰۱4 از  پس  براي  افغانستان  سالم  انتقال 

چه نقشي مي توانند داشته باشند؟
از  به دور  سیاسي  شخصیت هاي  و  نخبه گان 
مشکالت  گذشته  سال  سي  طي  که  مسایلی 
زیادي را به بار آورده است، مي توانند با تفاهم 
کنند  مطرح  را  راه کاري  یک  مدني  جامعۀ  با 
یک  به طرف  رفتن  و  ملي  تا سبب وحدت 
افغانستان  و  عادالنه شده  و  انتخابات شفاف 
 2014 از  پس  بحران هاي  و  مشکالت  از  را 

نجات دهد.
و  داریم  زیادي  اندیشمند  شخصیت هاي  ما 
احساس  شخصیت ها  این  که  دارم  باور  من 
تا  داد  نخواهند  اجازه  و  کرده  مسوولیت 
از  عدۀ  دست  در  افغانستان  مردم  سرنوشت 
دالالن سیاسي که تحت عناوین حزب، قوم، 
کرده اند،  از هم جدا  را  مردم  زبان  و  مذهب 
بي افتد. این شخصیت ها باید تالش بیشتر کنند 
به  دیگر  یک  بار  افغانستان  تا  ندهند  اجازه  و 

طرف بحران کشانیده شود.
شماري  همین طور  و  کرزي  حامد  اخیراً 
ملي  اجماع  از  سیاسي  شخصیت هاي  از 
صحبت کرده اند، این اجماع ملي در شرایط 

کنوني چه معني مي تواند داشته باشد؟
اجماع ملي یک پدید جدید است و جایگاه 
تا  است  بهتر  بنابراین  ندارد؛  ذهني  و  قبلي 
اگر  و  شود  عمل  اساسي  قانون  به  مطابق 
حرکاتي  و حکومت  از شخصیت ها  شماري 
را  تحت عناوین مختلف و به منظور این که 
تصمیم  مردم  براي  محدود  شخصیت  چند 
هیچ  حرکت ها  چنین  دهند،  انجام  بگیرند، 
روشنایي  در  باید  پس  ندارد.  قانوني  مبناي 

قانون اساسي تصمیم گرفته شود. 
اجماع  سوي  از  نامزدان خاص  معرفي  آیا 
ملي که حکومت و شماري از شخصیت هاي 
سیاسي از آن سخن مي زنند، سبب برگزاري 

یک انتخابات ساخته گي نخواهد شد؟

من قباًل عرض کردم که چنین برنامه ها جایگاه 
قانوني ندارد و اگر شخصیت هاي سیاسي یا 
حکومت در گذشته معتقد به یک اجماع ملي 
مي بودند، باید قباًل در قانون اساسي جایگاهي 
را براي آن تعریف مي کردند، تا امروز مطابق 
به آن عمل مي شد؛ بنابراین به باور من اجماع 

ملی یک نوع برنامۀ انتخاباتي است.  
آیا این امکان وجود دارد تا نخبه گان سیاسي 
توافق  به   2۰۱4 سال  رسیدن  فرا  از  پیش 
برسند و یک بستر کالن ملي را ایجاد کنند 
تا افغانستان را از نابه ساماني ها و چالش های 

کنونی و آینده نجات دهند؟
که  است  این  هم  ما  فریاد  و  خواست 
شخصیت ها گردهم آمده و به تفاهم برسند. 
افغانستاِن  دست یابند،  تفاهم  به  آن ها  اگر 
از 2014 به چالش مواجه نخواهد شد.  پس 
سیاسي  دالالن  از  شماری  روزها  این  در  اما 
فوق العاده  فعال شده اند که گاهي خارجي ها 
را.  داخلي ها  هم  گاهي  و  مي کنند  اغفال  را 
درچنین شرایطی، باید روشن فکران، نخبه گان 
سیاسي و جامعه مدني باید در راستایي ایجاد 

یک بستر کالن ملي تالش کنند. 
در  که  هستند  مدعي  آگاهان  از  شماري 
شرایط فعلي افغانستان به یک اجنداي ملي 
اجنداي  این  کي ها  شما  نظر  به  دارد؛  نیاز 
ملي را و چه گونه تنظیم کنند تا نتیجۀ مثتبي 

براي افغانستان پس از 2۰۱4 باشد؟
از  عده  یک  تا  است  الزم  من  باور  به 
شخصیت هایی  از  عده  آن  هم  شخصیت ها، 
از  عده  آن  هم  و  هستند  داخل  در  که 
افغانستان  از  بیرون  در  که  شخصیت هایی 
روي  و  آمده  گردهم  باید  مي کنند،  زنده گي 
نفع  به  برسند که هم  تفاهم  به  فارمولي  یک 
از  بیرون رفت  براي  راهي  باشد و هم  ملت 

بحران.
مي توانند  توافق  و  تفاهم  با  این شخصیت ها 
طرحي را ارایه کنند که هم نتیجۀ مثبت براي 
هم  و  باشد  داشته   2014 از  پس  افغانستان 
زمینۀ برگزاري یک انتخابات سالم و تشکیل 

حکومت پس از انتخابات را فراهم کند.
تحت  مسعود  ولي  احمد  که  را  طرحي   
نیز  است،  کرده  مطرح  ملي  اجنداي  عنوان 
بود  خواهد  خوب  پس  است.  راهکار  یک 
نخبه گان  و  سایر شخصیت  با  اجندا  این  که 
شریک ساخته شود و شاید سایر شخصیت ها 
داشته  نیز طرح هایی  مدني  جامعه  اعضاي  و 
باشند، بنابراین باید این چنین طرح ها به بحث 

گرفته شود.  
وضعیت پارلمان را چگونه ارزیابي مي کنید؟
حکومت  مداخلۀ  و  دست اندازي  متأسفانه 
قوي  جایگاه  نتواند  پارلمان  تا  شده  سبب 
خود را به عنوان یک رکن تعیین کنندۀ دولت 
از  پس  که  استم  امیدوار  بنابراین  کند،  حفظ 
از  دور  به  را  بتواند وظیفه خود  پارلمان  این 

تنگ نظري ها به وجه حسن آن انجام دهد. 
سپاس فراوان از شما جناب آقای انوري.

از شما هم سپاس گذار استم.   

سید حسین انوري:

دالالن سیاسی فوق العاده فعال شده اند
اجندای ملی با همه گان شریک ساخته شود

محمد  می گوید:  جوزجان  والیتی  شورای  رییس 
رضایتی  نا  دلیل  به  والیت  این  والی  ساعی  عالم 
شماری از باشنده گان والیت جوزجان از وظیفه اش 

کناره گیری می کند.
عبدالحی حیات به خبرگزاری پیام آفتاب گفت: به 
جوزجان  والیت  باشنده گان  اخیر  تظاهرات  دنبال 
اکنون والی این والیت تصمیم گرفته است تا برای 
جلوگیری از آشوب های احتمالی بنا بر خواست 
شماری از باشنده گان این والیت از وظیفه اش کنار 

رود.
تنش های اخیر میان محمد عالم ساعی والی جوزجان 
و جنرال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیانگذار حزب 
جنبش ملی اسالمی افغانستان تظاهرات گسترده یی 
شهر  در  جوزجان  والی  برکناری  بر  مبنی  مردمی 

شبرغان مرکز والیت جوزجان به دنبال داشت.
اوج  زمانی  ساعی  و  دوستم  میان  کشمکش های 
جوزجان  محلی  مسووالن  گفته  به  که  گرفت 
را  ساعی  عالم  محمد  منزل  دوستم  عبدالرشید 
نیروهای  میان  مسلحانه  درگیری  و  کرد  محاصره 

جنرال دوستم و عالم ساعی صورت گرفت.
تظاهرات  روز  چهارمین  در  تنش ها  این  از  بعد 
و  فاریاب  سرپل،  تخار،  والیت های  باشنده گان 
مرکز والیت جوزجان  در شهر شبرغان  جوزجان 
والی  ضد  بر  شعارهایی  سردادن  و  آمدند  گردهم 

جوزجان خواهان بر کناری او شدند.
می گوید:  جوزجان  والیتی  شورای  رییس 
والیتی  شورای  رؤسا  میان  که  گفت وگوهایی 

با محمد عالم ساعی صورت  فاریاب  جوزجان و 
گرفته است، والی جوزجان وعده سپرده است تا به 
خاطر جلوگیری از خشونت های احتمالی، والیت 

جوزجان را تا چند روز دیگر ترک خواهد کرد.
نیروهای  میان  درگیری  از  بعد  که  می شود  گفته 
بیشتر  ساعی  عالم  محمد  و  دوستم  عبدالرشید 
در  دولتی  ادرات  از  برخی  نیز  و  بازارها  مغازه ها، 
شهر شبرغان مرکز والیت جوزجان به حالت تعطیل 

درآمده است.
همچنین از روز درگیری نیروهای دوستم و ساعی 
در والیت جوزجان به حالت آماده باش قرار دارند، 
حالت  به  والیت  این  در  نیز  مردم  آمد  و  رفت  و 

چشمگیری کاهش یافته است.
جوزجان  والی  ساعی  عالم  محمد  حال  این  با 
می گوید: تاهنوز تصمیمی برای برکناری وی گرفته 

نشده است.
او ادامه داد: بحث و گفت وگو با مقامات بلند پایه 
حکومتی و ریاست عمومی مستقل ارگان های محل 
صورت گرفته است و قرار است هیأتی برای بررسی 
این موضوع از مرکز به والیت جوزجان سفر کنند.

وی خاطر نشان کرد: بعد از بررسی هیأت از والیت 
وظیفه اش  از  که  شد  خواهد  مشخص  جوزجان 
امدن و بررسی  تا  اما  یا خیر؟!  برکنار خواهد شد 
این  والی  حیث  به  وی  جوزجان  از  هیأت  کردن 

والیت به فعالیت اش ادامه خواهد داد.
والی جوزجان با بیان اینکه تظاهرات مسالمت آمیز 
حق قانونی هر شهروند افغان است و افزود: برکناری 
صالحیت های  از  حکومت  ماموران  تبدیل  یا  و 
حکومت مرکزی است، غیر حکومت مرکزی دیگر 
برکناری ماموران حکومت  ارگانی صالحیت  هیچ 

را ندارد.
وجود  گمانه زنی ها  بعضی  که  است  حالی  در  این 
عالم  محمد  میان  گفت وگو  و  مذاکرات  که  دارد 
ساعی و جنرال دوستم برای حل این تنش ها آغاز 
شده است، اما والی جوزجان این موضوع را شدیداً 
رد کرده می گوید: بعد از درگیری با جنرال دوستم 

هیچگونه رابطه و تماسی با او ندارد.

ایران:
مذاکرات تحمیلی راه   به جایی نمی برد

یران دربارۀ گشایش دفتر طالبان در قطر گفته است 
بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد اما »مذاکرات 
تحمیلی هم با محوریت بیگانه گان و بدون لحاظ 
منافع و مصالح ملی افغانستان و خواست و حضور 
نخواهد  به جایی  راه  این کشور  مردم  نماینده گان 

برد.«
عباس عراقچی  سخنگوی وزارت خارجۀ ایران گفته 
است: »خرسندیم که جامعه جهانی، اگرچه با تاخیر، 

به ناکارآمدی رویکرد نظامی اذعان کرده است.«
هر  از  ایران  گفت  خارجه  وزارت  سخنگوی 
حمایت  افغان  مختلف  گروه های  بین  مذاکره یی 
ملت  منافع  چارچوب  »در  آنکه  شرط  به  می کند 
افغانستان« و با محوریت دولت و قانون اساسی این 

کشور باشد.
آقای عراقچی بدون آنکه به امریکا مستقیما اشاره 
کند تاکید کرد »ملت افغانستان برای گفت وگوهای 

آشتی ملی نیاز به قیم ندارد.«
هشدار از بسته  شدن دفتر قطر

این درحالی است که وزیر امور خارجه امریکا با 
ابراز تردید نسبت به گفت وگوهای صلح با طالبان، 
هشدار داد که در صورتی که این گروه شبه نظامی از 
خود تعهد بیشتری نشان ندهد، واشنگتن خواستار 

بسته شدن دفتر طالبان در قطر می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری، وزیر امور 
خارجه امریکا گفت که کشورش هنوز آماده مذاکره 
با طالبان نیست و این شبه نظامیان را به کم کاری در 

روند سازش متهم کرد.
کری در جمع خبرنگاران در دوحه، پایتخت قطر 
گفت: امید ما این است که سرانجام این اقدامات 
به برداشتن گام های مثبتی در روند صلح بیانجامد، 
اما در صورتی که این کار ممکن باشد. ما میدانیم 
که این اقدام ممکن است به درستی روی ندهد. اگر 
طالبان به نگرانی ها پاسخ ندهد، ما احتماالً تصمیم 
خواهیم گرفت که این دفتر باید تعطیل شود یا خیر.
در  طالبان  دفتر  فعالیت  نوع  سر  بر  اختالفات 
را  گفت وگوهای صلح  آغاز  برای  تالش ها  دوحه 

تحت الشعاع قرار داده است.
کری گفته است با توجه به اتفاقات روزهای گذشته 
مطمین نیست که روند این گفت وگوها به جریان 

اصلی اش برگردد.
با وجود این، جیمز دابینز، فرستاده ویژه امریکا برای 

افغانستان در دوحه به سر می برد. پیشتر گفته می شد 
وی قرار است با طالبان در روزهای آینده دیدار و 

گفت وگو کند.
یک مقام امریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت که 

دابنیز با جان  کری و مقام های قطر دیدار می کند.
کری به خبرنگاران در قطر گفت: »ما باید ببینیم که 
آیا می توانیم مذاکرات با طالبان را به مسیر اصلی اش 
برگردانیم یا خیر.« اما وی افزود که نمی داند چنین 

کاری ممکن است یا نه.
وی گفت: هنوز منتظر هستیم ببینیم که طالبان چه 
پاسخ خواهند داد. اگر طالبان تصمیم نگیرند که در 
آینده نزدیک مذاکرات آغاز شود، دفتر طالبان شاید 

قطر بسته شود.
گروه طالبان روز سه شنبه هفته گذشته رسما دفتر 
اسالمی  امارت  سیاسی  »دفتر  عنوان  با  را  خود 
افغانستان« در دوحه، پایتخت قطر باز کرد و پرچم 

خود را در آن برافراشت.
دولت امریکا در اولین واکنش برای مذاکره با این 
افغانستان  حکومت  اما  کرد،  آماده گی  اعالم  گروه 
گفت که گشایش این دفتر حاوی پیامی بود که با 
ضمانت هایی که امریکا قبال به دولت افغانستان داده، 

مغایرت دارد و در مذاکرات قطر شرکت نمی کند.
را  دفتر  این  گشایش  افغانستان  دولت  مقام های 
نماینده  گی  مورد  در  بین المللی  قوانین  خالف 
دولت ها می دانند و می گویند که افغانستان نمی تواند 
دارای دو نماینده گی همزمان در یک کشور خارجی 
باشد. هرچند پرچم و عنوان امارت اسالمی از دفتر 
طالبان در قطر حذف شد، اما شورای عالی صلح آن 
را ناکافی دانسته و گفته است که پیامی که از آن جا 
برای حکومت  فرستاده شد،  ادامه جنگ  در مورد 

افغانستان قابل قبول نیست.
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له  یې  اړه  په  دفرت  د  قطر  د  وايي،  چارواکي  شورا  عايل  د  سولې  د 

پخوا شکونه او ابهامات درلود او له پیله وررسه موافق نه ول.

شورا  عايل  له  سولې  د  او  حکومت   افغان  له  طالبان  که  وايي،  دوی 

به  دوی  او  بند  به  دفرت  دغه  نو  کړي؛  نه  ښه  زړه  ته  اترو  خربو  رسه 

قطر ته د پالوي له استولو ډډه و کړي.

ماندګار  لودین  عطاالله  مولوي  مرستیال  شورا  عايل  د  سولې  د 

د  پالوي  یوه  د  شورا  عايل  د  سولې  د  ته  قطر  وویل،  ته  ورځپاڼې 

سفر په اړه بحثونه پیل شوي؛ خو وروستۍ پرېکړه نه ده شوې.

کله  کچه،  کومه  په  پالوی  دغه  چې  کوي،  بحثونه  دې  په  وايي،  هغه 

چا  وکړي،  بحثونه  مسایلو  کومو  په  وکړي،  سفر  ته  قطر  څنګه  او 

رسه وګوري او تر کومو رشایطو الندې الړ يش.

تفاهامتو  د  افغانستان  او  هېواد  قطر  د  دي، چې  من  هیله  وینا،  په  ده  د 

له  توافقاتو  لیکيل  د  اوباما  ولسمرش  د  رسه  کرزي  ولسمرش  له  او 

مخې د خربې دوام پيدا کړي.

اسالمي  د  کې  وروستیو  دې  په  چې  هم  څه  که  وايي،  لودین  ښاغلی 

له  او  ټینګار  خربو  په  رسه  امریکا  له  بیرغ،  د  طالبانو  د  او  امارت 

رامنځته  رسغړونې  څه  یو  اړه  په  انکار  د  ترې  رسه  حکومت  افغان 

اړه  په  بیرغ  او  امارت  د  کې  برخه  دې  په  کې  وروستیو  په  خو  شوې؛ 

بدلونونه راغلل او دواړه لرې شول.

امریکا  د  او  بدلونونو  دغو  زیاتوي،  مرستیال  شورا  عايل  د  سولې  د 

نه  چمتو  ته  سولې  طالبان  که  اعالن  وروستي  وزیر  د  چارو  بهرنیو  د 

یوازې  دفرت  دوحې  د  چې  کوي  ښکاره  يش،  وتړل  به  دفرت  دا  نو  وي؛ 

د خربو اترو لپاره جوړ شوی دی.

افغان  یې  یو  چې  شته  لوري  دوه  خربو  د  اوس  وویل،  نوموړي 

پورته  نه  ګټې  نورې  به  دفرته  دې  له  او  دي  طالبان  بل  او  حکومت 

کېږي.

ته  قطر  مهال  هغه  یوازې  پالوی  شورا  عايل  د  سولې  د  خربه،  په  ده  د 

سولې  د  او  حکومت  افغان  طرف  قضیې  د  چې  يش،  کوالی  سفر 

حکومت  افغان  له  چې  وکړي،  اعالن  طالبان  او  وي  شورا  عايل 

رسه خربې کوي.

د  او  حکومت  افغان  له  طالبان  که  وايي،  لودین  عطاالله  مولوي 

ته  قطر  لري،  ونه  چمتووالی  لپاره  خربو  د  رسه  شورا  عايل  له  سولې 

د پالوي استول بې ګټې او بې رضورته دي.

يې  ویيل  چې  اشارې،  په  ته  څرګندونو  چارواکي  طالب  هغه  د  ده 

اوس  او  و  منيل  بیرغ  دوی  د  او  امارت  اسالمي  وررسه  امریکا  ول، 

طالبانو  له  چې  قطر  او  امریکا  وویل،  شوې،  شا  په  ژمنې  خپلې  له 

ځان  ورته  حکومت  افغان  کړي،  تفاهمونه  او  تړونونه  کوم  رسه 

مستلزم نه بويل او پر وړاندې یې هېڅ مسوولیت نه لري.

هغه  یوازې  به  شورا  عايل  سولې  د  چې  دی،  باور  دې  په  نوموړی 

وکړي،  خربې  به  رسه  طالبانو  له  او  واستوي  پالوی  ته  قطر  مهال 

ولسمرش  افغان  چې  يش،  پلې  ژمنې  هغه  ولسمرش  د  امریکا  د  چې 

ته یې په یوه لیک کې کړې وې.

يش  نه  چمتو  ته  خربو  شورا  عايل  سولې  د  به  پرته  دې  له  وویل،  ده 

او نه به وررسه وخت ضایع کړي. ...                            پاتې ۶ مخ

مولوي عطااهلل لودین:

اعالن د قطر له دفتر سره له پیله موافق نه وو

داوطلــبی
دولت جمهوری اسالمی افغانستان

وزارت فواید عامه

ریاست عمومی حفظ و مراقبت 

رسکها

ریاست فواید عامه والیت پنجشیر

مدیریت ساختامن

پنجشیر  والیت  عامه  فواید  ریاست 

خاواک  رسک  اعامر  و  ترمیم 

ولسوالی  الی  پریان  ولسوالی 

اعالن  به  را  بغالن  والیت  اندراب 

افراد  اشخاص،  گذارد.  می  داوطلبی 

که  خارجی  و  داخلی  موسسات  و 

خواهش  و  باشند  آیسا  اداره  ثبت 

داوطلبی  مجلس  در  را  اشرتاک 

یوم   )21( مدت  الی  باشند  داشته 

های  درخواست  عالن  نرش  از  بعد 

ساختامن  مدیریت  به  را  خویش 

پنجشیر  والیت  عامه  فواید  ریاست 

را  رشطنامه  سپرده  پاراخ  وابع 

اخذ  تضمین  فرموده  مالحظه 

میگردد.

از عدم تمایل  اقدامی که  طالبان روز یکشنبه در 
طالبان برای از میان برداشتن مسایل مناقشه آمیز بر 
آغاز مذاکرات صلح حکایت می کند، مدعی  سر 
شدند: نصب پرچم طالبان و عنوان دفتر سیاسی 
امارت اسالمی افغانستان بر فراز دفتر این گروه با 

موافقت دولت قطر صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد نائم، یکی از 
سخنگویان  طالبان در بیانیه یی در رابطه با اظهار 
نظرات جان کری، وزیر امور خارجه امریکا مبنی 
بر اینکه این گروه  به منظور استفاده از این دفتر 
اگر  گفت:  کرده اند،  امضا  امریکا  با  توافقنامه یی 
چه مدارکی راجع به شرایط این دفتر میان امارت 
اسالمی افغانستان و دولت قطر رد و بدل شده اما 

نه چنین توافقنامه یی امضا شده و نه وجود دارد.

وی در ادامه گفت: برافراشتن این پرچم و استفاده 
افغانستان  اسالمی  امارت  سیاسی  دفتر  عنوان  از 
بر فراز دفتر دوحه با موافقت دولت قطر صورت 

گرفته است.

فراخواِن نخستین نشست مشورتی آجندای ملی 
در راستای رسیدن به تفاهم، هم بسته گی ملی و دست یابی به صلح پایدار، نشست های مشورتی یی در محور 
طرح »آجندای ملی« با رویکرد به ایجاد گفتمان ملی، با اشتراک نخبه گان افغانستان )فعاالن و صاحب نظران 
سیاسی، علمای دینی، اندیشه ورزان امور فرهنگی و اجتماعی و سایر شخصیت های تأثیرگذار( سر از  روز 

شنبه 8 سرطان راه اندازی می گردد. 
طی این نشست های پی هم در مرکز و والیات کشور، آجندای ملی با مولفه های آن به بحث و تبادل نظر 

گرفته می شود: 

۱- راه اندازی دیالوگ بین االفغانی ـ گفتمان ملی مدنی
2- توافق روی دیدگاه های مشترک و اتخاذ استراتژی واحد

3- راه اندازی پروسۀ اعتمادسازی
4- تفاهم روی پایه های تشکیل دولت ملی

5- ضرورت ریفورم و اصالحات گستردۀ سیاسی. 

هموطنانی که به اشتراک در این نشست ها عالقه مند هستند، می توانند نام و نشانِی خود را به آدرس انترنتی
    agenda.national@yahoo.com ارسال کنند و در صورت ضرورت، با شماره تلیفون های۰۷۸۶2۰۱2۰۱ 

و ۰۷۰۰2۷۷۷۸۱ تماس بگیرند تا درج فهرستِ اشتراک کننده گان گردند.

طالبان: 
نصب پرچم و عنوان بر فراز دفتر سیاسی، با 

موافقت دوحه انجام شد


