
از کاهش حمایت  افغانستان  ناتو در  نیروهای  فرمانده کل 
مردم امریکا از جنگ این کشور ابراز ناامیدی کرد.

جوزف دانفورد اعالم کرد کاهش حمایت مردم امریکا از 
جنگ افغانستان یک خبر مأیوس کننده است.

وی افزود: پس از سال دوهزار و چهارده میالدی نیروهای 
امریکایی همانند زمان کنونی جان خود را از دست نخواهند 
میدان های  در  افغان  امنیتی  نیروهای  زمان  آن  در  زیرا  داد 

جنگ حضور خواهند داشت.
ادامۀ  برلزوم  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  دانفورد 
افغانستان تأکید کرد و گفت  حضور نیروهای خارجی در 
هر چند نیروهای امنیتی افغان دست اوردهای مثبت دارند، 
به  نیز  میالدی  دوهزاروچهارده  سال  از  پس  افغانستان  اما 

امریکا نیاز خواهد داشت.
باشیم،  داشته  قرار  فعلی  مسیر  در  که  این  برای  گفت،  او 

کمک  به  میالدی   2017 سال  تا  افغان  امنیتی  نیروهای 
نیروهای امریکایی ضرورت دارند. او توضیح نداد که چه 
تعداد از نیروهای امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند.
کرد،  خاطرنشان  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  کل  فرمانده 
حمایت های  به  آینده  چهارسال  تا  سه  به  افغان  نیروهای 

نظامی، تدارکاتی و اطالعاتی نظامیان خارجی نیاز دارند.
براساس تازه ترین نظرسنجی روزنامۀ واشنگتن پست، بیش 
از هفتاد درصد مردم امریکا، جنگ کنونی در افغانستان را 

بیهوده
می دانند. میزان حمایت مردم امریکا از جنگ افغانستان به 

پایین ترین سطح خود رسیده است.
است:  گفته  تایمز  نیویارک  روزنام  به  دانفورد  جنرال  اما 
و  اخبار  در  که  آنچه  به  نسبت  است  بهتر  واقعیت ها 

گزارش ها ترسیم می شود.
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خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظۀ مرگ، بر بی ثمرِی 
لحظه یی که برای زیستن گذشته است، حسرت نخورم!...
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

یک اداره نظارتی ایاالت متحده امریکا:

ارتش امـریکا با طالبان و 
حامیان شان قراردادهایی بسته است

حکومت افغانستان می گوید که برای تأمین امنیت پاپ 
الین »تاپی« نیروی هفت هزار نفری را موظف می کند. 
انتقال گاز از ترکمنستان به هندوستان از خاک افغانستان 
و پاکستان یک برنامۀ بزرگ در سطح منطقه است که 

تصمیم آغاز کارش نهایی شده است.
پایپ الین تاپی از بندر تورغندی هرات وارد افغانستان 
گردیده، از والیت های فراه و قندهار...   ادامه صفحه 7

           محمد هارون مجیدی

باید بدانند که برای برگزاری  امنیتی  نیروهای 
تنها  نه  دموکراتیک،  و  شفاف  انتخابات  یک 
محالت  و  مراکز  امنیت  که  دارند  مسوولیت 
رأی دهی را برعهده گیرند، بل مکلف هستند 
انتخابات  این  در  که  را  شهروندانی  امنیت 

شرکت می کنند، نیز تأمین کنند.
و  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  شماری 
آگاهان نظامی، با بیان این مطلب می گویند که 

برخی از مناطق کشور هم اکنون در کنترل طالبان است 
و امکان برگزاری انتخابات در این مناطق، وجود ندارد.
این درحالی است که روز دوشنبه وزارت داخله اعالم 
به  و  کرده  تدوین  را  انتخابات  امنیتی  برنامۀ  که  کرد 

کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است.
نیروهای  داخله،  وزارت  مقام های  اظهارات  بنیاد  بر 
و  مراکز رأی دهی هستند  امنیت  تأمین  به  قادر  امنیتی 

»مردم باید باالی پولیس باور داشته باشند.«
گفت وگویی  در  نظامی  آگاه  کوهستانی  جاوید  اما 

بحث  که  می گوید  ماندگار  روزنامۀ  با 
انتخابات با موضوع مشارکت مردم در آن 
گره خورده است و وزارت امور داخله نه 
تنها مسوولیت تأمین امنیت مراکز رأی دهی 
را بر عهده دارد، بل  امنیت مردم افغانستان 
و کسانی را که در نزدیک مراکز رأی دهی 

زنده گی می کنند، نیز بر دوش دارد.
نظامی تصریح کرد: »در نخست  آگاه  این 
امنیت  تأمین  که  مناطقی  در  است  مهم 
می کنند، باید بدانند که آیا محیط اجتماعی 
آن ها امن است؟ و یا نفوذ فزیکی و روانی طالبان در آن 
ساحات وجود دارد یا ندارد و اگر تنها منظور از تأمین 
باشد،  رأی دهی  از صندوق های  گرفتن  امنیت  امنیت، 
پس واضح می شود که...                 ادامه صفحه 6

اطمینان حکومت از 
تأمین امنیت پروژۀ تاپی

زنگ »مهندسی انتخابات« 
به صدا درآمد

دانفورد در پیوند به کاهش حمایت از جنگ افغانستان:
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»تنها تأمین امنیت مراکز رأی دهی کافی نیست«

مهندسی شده«  »انتخابات  یک  برگزاری  از  مدنی  نهادهای 
این  کردند.  نگرانی  ابراز   2014 سال  در  ریاست جمهوری 
نهادها می گویند از سه سال به این سو تالش برای برگزاری 

چنین انتخاباتی جریان دارد.
به باور فعاالن جامعه مدنی کشور، حذف اعضای خارجی 
از  جلوگیری  و  انتخاباتی  شکایات  به  رسیده گی  کمیسیون 
اعضای  گزینش  کمیتۀ  در  مدنی  جامعه  نمایندۀ  یک  ورود 

کمیسیون انتخابات، تالشی برای همین هدف بوده است.
استراتژیک  مطالعات  مرکز  رییس  مرادیان،  داوود  دکتر 
مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  شنبه  سه  روز  افغانستان 
نهادهای مدنی گفت: »در هفته های بعد و ماه های  با سایر 
که  گرفت  خواهد  صورت  پرده یی  پشت  معامالت  آینده 
نتیجۀ انتخابات مطابق با میل باشد«. ...        ادامه صفحه 6



بحث امضای پیمان امنیتی با ایاالت 
پیچیده  مراحل  وارد  امریکا،  متحدۀ 
حالی  در  است.  شده  حساسی  و 
و  امریکایی  مقام های  برخی  که 
توافق نامه  این  امضای  از  افغانستان 
می دهند،  خبر  نزدیک  ماه های  در 
برخی دیپلمات های پیشیِن امریکایی 
خصوص  این  در  دیگری  دیدگاه 
زلمی  به تازه گی  می کنند.  ارایه 
در  امریکا  پیشین  سفیر  خلیل زاد 
کابل، این احتمال را بعید ندانسته که 
مذاکرات در خصوص امضای پیمان 
به  افغانستان  و  امریکا  میان  امنیتی 
نتیجه نرسد. برای روشن تر شدن این 
مسأله، گفت وگویی را ترتیب داده ایم 
نثاراحمد فیضی غوریانی،  با حاجی 
تمامیت  و  دفاعی  کمیسیون  عضو 

ارضی مجلس نماینده گان کشور.
امضای  چرا  غوریانی،  آقای 
و  کابل  میان  امنیتی  توافق نامۀ 
مسالۀ جنجالی  به  واشنگتن، چنین 
که  حالی  در  است،  شده  تبدیل 
بسیاری از آگاهان تأکید دارند که 
امضای چنین توافق نامه یی، بخشی 
از پیمان استراتژیک میان دو کشور 

است که قباًل به امضا رسیده؟
گماِن غالب بر این است که امضای 
و  امریکا  میان  امنیتی  توافق نامۀ 

روش های  با  و  قانون مند  گونۀ  به  افغانستان، 
از  که  آن چه  است.  نشده  پی گیری  دیپلماتیک 
نشان  برمی آید،  کشور  دو  مقام های  صحبت های 
در  هنوز  امنیتی  توافق نامۀ  این  که  دارند  این  از 
اولویت برنامه های آن ها قرار دارد؛ ولی یک رشته 
را  توافق نامه  این  امضای  حاشیه یی،  خواسته های 
کرده  تبدیل  سرگرم کننده  و  داغ  بحثی  به  چنین 
قطر،  در  طالبان  دفتر  گشایش  اگر  شاید  است. 
بازتاب  یافت،  بازتاب  رسانه ها  در  که  شکلی  به 
نمی یافت و یا جنجال ها بر سِر مدیریت مذاکرات 
امنیتی  توافق نامۀ  امضای  نمی آمد،  به وجود  صلح 
چنین به بن بست نمی رسید. در حال حاضر آن چه 
کاخ  در  مقام ها  که  است  این  می رسد  نظر  به  که 
از  که  دارند  تالش  افغانستان  ریاست جمهوری 
امضای این توافق نامه، به عنوان برگ برنده بر سِر 

میز مذاکرات با امریکا استفاده کنند.
از  منظور  می کنید،  صحبت  برنده  برگ  از  شما 

چنین برگ برنده یی چیست؟
طبیعی است که تنش هایی در روابط میان کابل و 
واشنگتن وجود دارد. این تنش ها عمدتًا ریشه در 
همان طور  نخست  مسالۀ  دارند.  مهم  مسالۀ  چند 
طالبان  جانب  با  صلح  مذاکرات  رفت،  اشاره  که 
است. دولت افغانستان گشایش دفتر طالبان در قطر 
همین  به  و  کرد  فکر  به خود  توهین  نوعی  به  را 
به  نسبت  را  سخت گیرانه یی  موضع  چنان  خاطر، 
از  پیش  که  هرچند  داد.  تبارز  آن  گشایِش  نوع 
امریکا،  رییس جمهوری  اوباما  با  کرزی  آقای  آن، 
دفتری  چنین  گشایش  مورد  در  را  خود  موافقت 
ابراز کرده بود؛ ولی به دنبال این که گشایش دفتر 
ایجاد کرد، دولت  طالبان ذهنیت دولت موازی را 
افغانستان از گشایش آن استقبال نکرد و حتا آن را 

توطیه یی در جهت تجزیۀ کشور خواند. 
و  جهانی  جامعۀ  که  است  نقشی  دوم  مسالۀ 
مسالۀ  در  پاکستان  برای  امریکایی ها  به خصوص 
می کند  فکر  افغانستان  دولت  هستند.  قایل  صلح 
که امریکایی ها در پس پرده، توافقاتی با مقام های 
کشور  این  با  تبانی  در  و  داده اند  انجام  پاکستانی 
می خواهند افغانستان را به زون های مختلف تقسیم 
نیروهای  از  بخشی  وسیلۀ  به  زونی  هر  که  کنند 

موجود در کشور رهبری و مدیریت شود. 
را  برنامه یی  چنین  که  کرد  نباید  فراموش  البته 
برای  نیز  افغانستان  دولت مردان  خود  زمانی  یک 

وقایۀ حوادث سال 1393 در ذهن داشتند. مسالۀ 
سوم، موضوع انتخابات سال آینده است که باعث 
قدرت  در  حلقات  برخی  میان  در  نگرانی هایی 
محض  به  که  می کنند  فکر  عده یی  است.  شده 
انتخابات،  نتیجۀ  در  قدرت  مسالمت آمیز  انتقال 
می شود.  آن ها  گریبان گیِر  ناخوشایندی  مسایل 
چنین هراسی نیز می تواند زمینه های سوءتفاهم را 

به وجود آورد. 
است.  افغانستان  در  امنیت  بحث  چهارم،  مسالۀ 
دولت افغانستان نسبت به همکاری های تسحلیاتی 
غرب و امریکا، شک و تردیدهایی دارد. ما همواره 
انتقادهای را مبنی بر این که نیروهای افغان به نحو 
شایسته تجهیز نشده اند، از سوی مقام ها می شنویم. 
به  امریکایی ها  که  دارد  انتظار  افغانستان  دولت 
شکلی که شوروی سابق دولت مورد حمایِت خود 
در افغانستان را در دهۀ شصت تجهیز می کرد، آن 

را تجهیز کند.
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  کشور  مقام های   
می دهند،  آن ها  به  که  را  وعده هایی  امریکایی ها 
از  برهه یی  در  که  دارد  احتمال  و  نمی کنند  عملی 
نگرانی ها در  این  کنند.  را ترک  کاماًل آن ها  زمان، 
کشور  دولت مردان  که  می شوند  سبب  مجموع 
فشار  ابزار  عنوان  به  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  از 
لویه جرگه  برگزاری  موضوع  حتا  کنند.  استفاده 
توافق نامۀ  امضای  مورد  در  تصمیم گیری  برای 
امنیتی نیز بخشی از پروژۀ فشار می تواند باشد. زیرا 
دولت مردان کشور به خوبی آگاهی دارند که برای 
امضای چنین توافق نامه یی، نیاز به برگزاری چنین 
ساختارهای  این که  به ویژه  نیست،  لویه جرگه یی 
دارد؛  وجود  مسأله  این  روی  بحث  برای  قانونی 
رابطه  در  کمیسیونی  که  کشور  ملی  شورای  مثاًل 
عضو  نیز  من  که  دارد  امنیتی  و  دفاعی  مسایل  با 
همین کمیسیون هستم. اما حکومت هرگز به شکل 
مورد  ملی  در شورای  مسأله  این   نخواسته  رسمی 
هم  دیگر  نکتۀ  یک  هم چنین  گیرد.  قرار  بحث 
که  است  این  آن  و  دارد  این خصوص وجود  در 
بعضی دولت مردان فکر می کنند که امریکا به هیچ 
توافق نامه یی  چنین  امضای  از  نمی تواند  صورت 
را  امریکا  منافع  و  تمایل  آن ها  کند.  صرف نظر 
نیازها و  از  مهم تر  امنیتی،  توافق نامۀ  امضای  برای 
ضرورت های افغانستان برآورد کرده اند. این مسایل 
سبب می شوند که جانب امریکا نیز به حربه هایی 

مثاًل  شود؛  متوسل  دارد،  اختیار  در  که 
که  صفر«  »گزینۀ  موضوع  کشیدن  پیش 
در روزهای اخیر سروصداهای زیادی را 
برانگیخت. ما تجربۀ عراق را نیز در برابر 
خود داریم که یک تجربۀ بسیار آموزنده 
چانه زنی های  پی  در  نیز  عراقی ها  است. 
توافق نامۀ  امضای  به  موفق  کسل کننده، 
که  حالی  در  نشدند.  امریکا  با  امنیتی 
شاید عراق در میان کشورهای منطقه، از 
لحاظ موقعیت ژیوپولتیک، قابل مقایسه با 
افغانستان نباشد. آن ها شانس امضای چنین 
توافق نامه یی را که می توانست منافع ملی 
آن ها را لحاظ کند، از دست دادند. من این 
نگرانی را دارم که دولت مردان کشور نیز 
به این مسایِل ظریف توجه نشان ندهند و 
بحران  از  جدیدی  فاز  وارد  را  افغانستان 

سیاسی و امنیتی سازند. 
تصمیم گیرنده گان در کاخ ریاست جمهوری 
کشور چندان به منافع ملی بها نمی دهند. 
ریاست جمهوری  در  عده یی  وقتی 
قرار  اولویت  در  را  پاکستان  منافع  عماًل 
خوب  برنامه ها  که  باشید  مطمین  دهند، 
عالقه مند  پاکستانی ها  نمی روند.  پیش 
امریکا و  امضای چنین توافق نامه یی میان 
دارند  تالش  حتا  آن ها  نیستند.  افغانستان 
با  منطقه  در  در چنین سطح،  روابطی  که 
که  است  طبیعی  و  باشند  داشته  امریکا 
در  اهداف شان  تحقِق  مانع  را  افغانستان 

این خصوص می دانند.
جانب  که  کردید  اشاره  مسأله  این  به  شما 
نیازهای  از  بیشتر  را  امریکا  منافع  افغانستان 
است  ممکن  نیازهایی  چه  کرده.  برآورد  خود 
داشته  توافق نامه  این  امضای  به  امریکایی ها  که 
باشند، به ویژه این که در معادالت جدید نظامی، 
دیگر حضور نظامی در یک کشور، زیاد مطرح 
نمی تواند باشد و کشورهای قدرت مند با فناوری 
مرزهای  دیگر  دارند،  اختیار  در  که  نظامی یی 
خود  قدرت  و  نفوذ  برای  مانعی  را  جغرافیایی 

نمی بیـنند؟
ببینید، این درست است که فناوری جنگی و نظامی 
پیشرفته در جهان، تعریف جدیدی از اعمال قدرت 
حضور  به  نیاز  هنوز  اما  می کند؛  ارایه  سلطه  و 
نشده  رفع  استراتژیک  شرکای  داشتن  و  نظامی 
سیاسی  و  نظامی  شرکای  به  نیاز  دولت ها  است. 
افغانستان  وجود  در  امریکا  دارند.  استراتژیک 
طرف  از  اما  ببیند.  را  شریکی  چنین  می خواهد 
دیگر، نیازهای افغانستان هم به شریک قدرت مند 
نیستند. ما هنوز در جنگی  اقتصادی کم  نظامی و 
مصطلح  که  آن گونه  نیابتی  جنگی  حتا  و  نابرابر 
امنیت  از  بتوانیم  ما  این که  برای  شده، قرار داریم. 
و تمامیت ارضی خود به خوبی دفاع کنیم، نیاز به 
همکاری و حمایت بین المللی داریم؛ همان طوری 
که در آغاز سقوط رژیم طالبان چنین نیازی داشتیم. 
کمتر  باشد،  نشده  بیشتر  اگر  من  نظر  به  نیاز  این 
ما  که  است  این  مهم  مسالۀ  ولی  است.  نشده  هم 
از خواست های  و درست  دقیق  به شناختی  هنوز 
افغانستان گاهی  خود دست پیدا نکرده ایم. دولت 
دچار توهم می شود و به همین دلیل در چانه زنی 
عمل  الزم  گونۀ  به  سیاسی،  گفت وگوهای  و 
قرار  وضعیتی  چه  در  که  بدانیم  باید  ما  نمی کند. 
از  می شود  چه گونه  و  چیست  چالش ها  داریم، 
گمان  به  کرد.  دفاع  اخیر  دهۀ  یک  دستاوردهای 
چشم اندازی  یک  چنین  افغانستان  دولت  در  من، 
به مسایل دیده نمی شود و به همین خاطر، همواره 
دچار کج دیسی های گفتمانی می شویم. در یک کالم 
توافق نامۀ  امضای  به  باید  ما  که  بگویم  می خواهم 
امنیتی با امریکا نگاهی استراتژیک داشته باشیم و 
در عین حال که باید منافع ملی خود را بشناسیم و 

در پرتو آن، چنین توافق نامه یی را امضا کنیم.
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بن بست امضای پیمان امنیتی 
با امریکا

 

در حالی که بیشتر از هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری 
باقی مانده است، نشانه هایی می رسانند که حکومت افغانستان 
توشیح  شامِل  نشانه ها  این  دارد.  را  انتخابات  برگزاری  قصد 
قانون انتخابات ـ که چندی قبل توشیح شد ـ، معرفی اعضای 
امنیت  تأمین  از  دادن  اطمینان  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات ـ که ظرف دو روز گذشته صورت پذیرفت ـ استند.
قبل بر این، نگرانی ها بر آن بود که انتخابات در پی تبانی های 
منتفی  پاکستان،  و  متحده  ایاالت  با  کرزی  آقای  پردۀ  پشت 
رسانه ها،  پیش گیرانۀ  سروصداهای  ظاهراً  اما  شد؛  خواهد 
مخالفان سیاسی آقای کرزی، منتقدان، جامعۀ مدنی و...، موضع 

ارگ ریاست جمهوری را تغییر داده است.
از همان آغاز به نظر می رسید که برگزاری انتخابات گزینۀ دومِ 
انتخابات  مصادرۀ  زمینۀ  اگر  که  گزینه یی  است؛  کرزی  آقای 
میسر نباشد، تیم بر سر اقتدار آن را روی دست می گیرد. روی 
دست گرفتِن این گزینه به معنای آن نیست که آقای کرزی و 
همراهانش، از روی ناچاری به یک انتخابات شفاف و عادالنه 
تن می دهند؛ بل به معنای آن است که انتخابات باید مهندسی 
انجام  کار  این   1388 سال  انتخابات  در  که  همان طور  شود، 

پذیرفت. 
بر بنیاد قانون، آقای کرزی حق نامزدی در این دور از انتخابات 
را ندارد، اما گمانه ها بر آن است که او یکی از همراهانش را 
در این انتخابات پشتیبانی خواهد کرد. تا کنون شخص مورد 
حمایت آقای کرزی به درستی معلوم نشده، اما گفته می شود 
که او در این انتخابات حامِی  برادرش قیوم کرزی خواهد بود 

و زمینه را برای برنده شدِن او مهیا خواهد ساخت.
بنابراین، ظِن آن می رود که ارگ ریاست جمهوری زمینۀ برنده 
شدِن نامزد مورد نظِر خود را مساعد سازد. یک سِر این ظن را 
در گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می توان دید که 
از سوی آقای کرزی معرفی شدند. بر بنیاد گزارش ها، 9 تن 
از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به وظایف شان منصوب 
شده اند. این افراد از میان 27 تنی برگزیده شده اند که قباًل از 
سوی کمیتۀ گزینش به جناب رییس جمهور معرفی شده بودند. 
شواهد نشان می دهد که افراد زیادی به این کمیته رجوع کرده 
و خود را ثبت نام کرده بودند؛ اما از میاِن بیش از 200 تن، یک 
فهرست 27 نفری به جناب رییس جمهور ارایه شد که تا کنون 

معلوم نیست شیوۀ گزینش این 27 تن چه بوده است.
با این حال، 9 نفر معرفی شده از میان این 27 تن، کسانی اند 
که به صورت قطع نمی توان روی عدم توانایی و صداقت شان 
حکم کرد؛ اما می توان گفت که معیار گزینش رییس جمهور نیز 
روشن نیست، زیرا گفته می شود که جناب کرزی در گزینش 
آن که  حال  است.  داشته  نظر  در  را  ملیتی  ترکیب  افراد،  این 
روشن است که این روش کارساز نیست و نمی توان در آن 
اصل شایسته ساالری را رعایت کرد. ای کاش به جای مراعات 
رعایت  شایسته گی  و  توانایی  صداقت،  اصِل  ملیتی  ترکیب 
می شد. افزون بر آن، با یک نگاه گذرا بر اسامی اعضای معرفی 
شدۀ کمیسیون انتخابات، می توان فهمید که حتا اصل ترکیب 
قومی نیز رعایت نشده است؛ چنان که از میان این 9 نفر، سه 
اقوام  سایر  به  متعلق  متباقی  و  قوم  یک  به  مربوط  آن ها  تِن 

استند.
سر دیگر این هراس، در تأمین امنیت انتخابات است. با آن که 
با   اما  است،  داده  اطمینان  ناحیه  این  از  داخلۀ کشور  وزارت 
توجه به گفته های آقای معنوی که سه روز قبل از عدم توزیع 
کارت های رای دهی در برخی از والیات ایراد شد، نمی توان 
به اطمیناِن وزارت داخلۀ کشور تکیه کرد. آقای معنوی ناامنی 
در برخی از والیات را، دلیل توزیع نشدِن کارت های رای دهی 

دانست.
از  برخی  در  ناامنی  دلیل  به  وقتی  است:  آن  پرسش  اکنون 
والیات نمی توان کارت رای دهی توزیع کرد، چه گونه می توان 

انتخابات را در آن جا برگزار کرد؟
رای  نمی توانند  ندارند،  رای دهی  کارت  که  مردمی  بی تردید 
نیز تضمینی  اطمینان وزارت داخله  از طرف دیگر،  بدهند و 

دال بر برگزاری انتخاباِت امن را ارایه کرده نتوانسته است.
کمیسیون  اعضای  بی رویۀ  گزینش  و  ناامنی  صورت،  هر  در 
انتخابات، دو عامل جدی در مهندسی شدن انتخابات هستند؛ 
چون  فشار  نیروهای  که  دارد  وجود  نیز  امیدواری  این  اما 
اپوزیسیون، رسانه ها، جامعۀ جهانی و...، تیم بر سِر اقتدار را از 

برنامه اش منصرف سازند.

هراس از مهندسی شدِن 
انتخابات

)گفت وگوی روزنامۀ ماندگار با نثاراحمد فیضی غوریانی / عضو کمیسیون دفاعی و 
تمامیت ارضی مجلس نماینده گان(
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بنا به گفته مقام های پاکستان در روز سه شنبه، شبه نطامیان طالبان به 
زندانی در شمال غرب آن کشور حمله و امکان گریختن بیش از 230 

زندانی، از جمله گروهی از افراطیون را فراهم کرده اند.
از جمله چهار  نفر   12 این حمله  در  می گویند  پاکستانی  مقام های 

مامور پولیس، جان باختند.
یک مقام ارشد دولت پاکستان به شبکه آری نیوز پاکستان گفته است 

که شش تن از زندانیان فراری دستگیر شده اند.
نفر   30 را  زندان  از  گریخته  »افراطیون«  شمار  پاکستانی  مقام  این 

اعالم کرده است.
اعضای  از  نیز  فرار کرده اند  زندانیانی که  آیا دیگر  نیست  مشخص 

گروه طالبان یا از اسالم گرایان تندرو بودند یا زندانیان عادی.
بنا به گزارش رسانه های پاکستان زندان دیره اسماعیل خان -که به 
آن حمله شده- نزدیک به پنج هزار زندانی، »از جمله افراطیون و 

اعضای گروه های تجزیه طلب آن کشور« را در بر می گیرد.
زندان مرکزی دیره اسماعیل خان در شهری به همین نام در ایالت 
مرزی در شمال پاکستان در نزدیکی مرز آن کشور با افغانستان قرار 
دارد؛ منطقه یی که »تحریک )جنبش( طالبان پاکستان« در آن بسیار 

فعال است.
سالح های  به  شبه نظامیان  می گوید  پاکستان  چاپ  داون  روزنامه 

سنگین مجهز بوده و در لباس پولیس به زندان حمله کرده اند.
داون  با  در گفت وگو  طالبان  از سخنگویان  یکی  شهیداهلل شهیدی، 
ضمن آنکه مسوولیت حمله را از سوی این گروه بر عهده گرفته، 

گفته است تقریبا 100 شبه نظامی در این عملیات شرکت کرده اند.
به گفته این عضو طالبان »عملیات به هدفش رسیده است«.

این نخستین حمله از این دست در پاکستان نیست. در سال گذشته 
منطقه  همین  در  بانو  زندان  به  طالبان  سوی  از  مشابهی  حمله  نیز 

صورت گرفت  که در پی آن 400 زندانی موفق به فرار شدند.

ممنون حسین 
رییس جمهور پاکستان شد

مراسم  یک  در  پاکستان  پارلمان 
تشریفاتی روز سه شنبه ممنون حسین 
اعتماد  مورد  و  دار  سابقه  سیاستمدار 
نواز شریف نخست وزیر این کشور را 
به حیث رییس جمهور جدید انتخاب 

کرد.
ساله   73 حسین  ممنون  است  قرار 
ریاست  کاخ  در  سپتمبر   9 تاریخ  به 
و  کند  یاد  وفاداری  جمهوری سوگند 
جانشین آصف علی زرداری گردد که 
پایان  کارش  دوران  سال  پنج  از  پس 

می یابد.
یک  توسط  جدید  جمهور  رییس 
مجمع رای دهندگان که شامل اعضای 
پاکستان و شوراهای  پارلمان  اتاق  دو 

ایالتی می باشند، انتخاب شد.
لیگ  این که حزب مسلم  به  توجه  با 
پارلمان  در  شریف(  نواز  )جناح 

اکثریت دارد، حتا پیش از آن که حزب مردم پاکستان به 
حیث عمده ترین حزب مخالف حکومت این رای گیری 
تحریم کند، پیروزی ممنون حسین مسلم بود. حزب مردم 
انتخابات، آن را  این  انداختن زمان  به پیش  اعتراض  در 

تحریم کرد.
به  بلوچستان  و  سند  پنجاب،  های  ایالت  در  حسین 
از جمله  ایالت خیبرپشتونخواه  برنده شد و در  سهولت 
از جمله 311  او  آورد.  به دست  را  رای  رای، 41   110
رای مجموعی که شامل آرای اتاق پایین و باالی پارلمان 

پاکستان می شود، 277 رای را کسب کرد و به مثابه برنده 
آشکار اعالم شد.

حسین برای پنج سال رییس جمهور پاکستان می باشد. 
پس از آن که پیروزی اش اعالم شد، او از عضویت در 
حزب مسلم لیگ )جناح نواز شریف( استعفا کرد. این کار 
نمادین او برای این است که خود را یک رییس جمهور 

بی طرف معرفی کند.
فعال  عضو  یک  سو  این  به   1960 های  سال  از  حسین 
حزب مسلم لیگ پاکستان بوده است. او از ماه جون تا 
ماه اکتوبر 1999، هنگامی که حکومت نواز شریف توسط 

پرویز مشرف سرنگون شد،  جنرال 
والی ایالت سند بود.

پاکستان  در  جمهور  روسای  عادتًا 
اگرچه  اند،  بوده  تشریفاتی  رهبران 
این  در  که  هنگامی  مشرف  جنرال 
مقام بود قدرت زیادی را به دست 
آنکه  با  زرداری  علی  آصف  آورد. 
قابل  نفوذ  از  گذشته  حکومت  در 
قدرت  بود،  برخوردار  توجهی 

زیادی نداشت.
هنگامی که زرداری از مقام ریاست 
جمهوری کنار رود، مصونیت اش را 
به حیث رییس دولت از دست می 
دهد. او باری متهم به توطئه و قتل 
علیه مرتضی بوتو، خسربره اش شده 
بود که در سال 1996 به قتل رسید. 
خالف  چنین  که  است  گفته  او  اما 

کاری را هرگز انجام نداده است.
هرچند در سال 1996، هنگامی که حکومت همسرش بی 
نظیر بوتو سقوط کرد، او بازداشت شد و متهم گردید که 

در معامله با یک شرکت سویسی رشوت گرفته است.
و  نکرد  اعتراف  چیزی  چنین  به  گاه  هیچ  زرداری  اما 
سال  هشت  برای  آن  وجود  با  نمود.  رد  را  اتهامات 
دیگر در زندان بود. در سال 2009 دادگاه عالی پاکستان 
قانونی را باطل کرد که اتهامات فساد را علیه هزاران تن 
می  نادیده  زرداری  شمول  به  پاکساتی  سیاستمداران  از 

گرفت.

ده ها تن در پی حملۀ طالبان 
به زندانی در پاکستان 

گریختند

اسنودن می تواند در پناهگاه موقتی خارج از مسکو اسکان یابد

اشتون:
حال مرسی خوب بود

وکالی پاکستانی:
پرویز مشرف رسماً به دست داشتن 

در ترور بوتو متهم خواهد شد
مذاکرات صلح خاورمیانه آغاز شد

وکالی پاکستانی روز سه شنبه در 
کردند:  اعالم  دادگاه  جلسه  پایان 
پرویز مشرف رییس جمهور سابق 
داشتن  به دست  این کشور رسمًا 
رقیب  بوتو  نظیر  بی  ترور  در 

پیشین خود متهم خواهد شد.
از چهار  اواخر مارچ پس  مشرف 
بازگشت.  پاکستان  به  تبعید  سال 
وی بالفاصله به دلیل چندین اتهام 
بوتو  کشتن  برای  توطیه  ویژه  به 

دستگیر شد.
بی نظیر بوتو تنها نخست وزیر زن 

تاریخ پاکستان بود که دسامبر 2007 در حمله یی انتحاری کشته شد.
دادستان کل اسالم آباد اعالم کرد مشرف که در ویالی خود در اطراف اسالم آباد پایتخت 
ضد  دادگاه  محاکمه  جلسه  در  شنبه  سه  روز  برد  می  سر  به  خانگی  حبس  در  پاکستان 

تروریستی درباره این پرونده حاضر شد.
مشرف قرار است در محاکمه یی دیگر ششم اگست آینده در دادگاه حاضر شود.

دادستان گفت :  اتهامات در خصوص توطیه برای این قتل در حضور وی قرائت شد. وی 
باید کیفرخواست را بخواند و امضا کند تا روند قضایی آن پیگیری شود.

دادگاه حاضر  در  و  کرد  گناهی خواهد  بی  اعالم  کرد وی  اعالم  از وکالی مشرف  یکی 
خواهد شد.

هیچ کس به علت کشته شدن بی نظیر بوتو محکوم نشد. رژیم مشرف در آن زمان رهبر 
طالبان پاکستان را به کشتن وی متهم کرد. وی دست داشتن در این قتل را کامال منکر شد 

و سپس براثر شلیک هواپیمای بدون سرنشین امریکایی کشته شد.
دستگاه قضایی پاکستان مشرف را به چندین جرم متهم کرده است. وی عالوه بر پرونده 
العاده در سال 2007 و همچنین به دست داشتن در قتل اکبر  بوتو، به اعمال وضع فوق 

بوگتی از سران بلوچ ایالت بلوچستان در جنوب غربی این کشور متهم است.

رییس سیاست خارجه اتحادیه اروپا پس از دیدار با مرسی اعالم کرد 
که حال رییس جمهوری برکنار شده مصر خوب است اما از محل دقیق 

نگهداریش اطالع ندارد.
رییس  اشتون،  کاترین  عربی،  نیوز  اسکای  خبری  شبکه  گزارش  به 
سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز سه شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی در 
قاهره که پس از دیدار دو ساعته اش با محمد مرسی، رییس جمهوری 
برکنار شده مصر در بازداشتگاهش برگزار شد، اعالم کرد: حال مرسی 

بسیار خوب است و دیدار ما دیداری شفاف و خوب بود.
رییس سیاست خارجه اتحادیه اروپا همچنین اخبار منتشر شده مبنی 
بر پیشنهاد این اتحادیه به مرسی برای خروج امن از مصر را تکذیب 
و تأکید کرد سفرش به قاهره برای گفتگو با همه طرف های مصری و 

رساندن پیام اتحادیه اروپا در حمایت از مردم مصر است.
اشتون همچنین در این اظهارات با اشاره به اوضاع کنونی مصر اعالم 
کرد: آنطور که من در مذاکراتم با گروه های مختلف مصری دریافتم 
اما از همه احزاب و گروه های  دیدگاه ها و آراء مختلفی وجود دارد 
آینده ای  ساختن  برای  آینده   در  انتخاباتی  هر  در  می خواهم  مصری 

روشن و دموکراسی پایدار در مصر مشارکت کنند.
رییس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در خصوص وضعیت مصر نیز 
گفت: نمی خواهم درباره اوضاع کنونی مصر صحبتی کنم اما چیزی که 
مهم است این است که تظاهرات مسالمت آمیز حق همه مردم است و 

امروز دیگر جایی برای خشونت در مصر وجود ندارد.
وی همچنین بر لزوم حل و فصل هرچه سریعتر بحران مصر تاکید کرد 
و گفت: من به عنوان نماینده کشورهای اروپایی الزم می دانم به دنبال 
راهکاری برای این بحران باشم. در روزهای آینده ما باید کمک کنیم تا 
فضای اطمینان در مصر ایجاد شده و سازش هرچه سریعتر برقرار شود.
اشتون همچنین از پاسخ دادن به سوال برخی خبرنگاران درباره جزئیات 
دیدارش با محمد مرسی خودداری کرده و هدفش از سفر به مصر را 
ایجاد فضای اطمینان میان گروه های مختلف مصری و نزدیک کردن 
دیدگاه های آنها جهت یافتن عوامل مشترک و راهکارهایی برای خروج 

از بحران دانست.

مذاکرات صلح خاورمیانه 
 3 از  پس  شب  دوشنبه 
سال  توقف، تحت نظارت 
وزارت  مقر  در  واشنگتن 
سر  از  امریکا  خارجه 

گرفته شد.
خبری  شبکۀ  گزارش  به 
اسکای نیوز عربی، در این 
مذاکرات صائب عریقات، 
ارشد  کننده  مذاکره 
خودگردان  تشکیالت 

فلسطین ریاست هیات فلسطینی را برعهده دارد.
تزیپی لیونی، وزیر دادگستری اسرائیل نیز مسوول مذاکره از جانب رژیم صهیونیستی 
است و اسحاق مولخو، معاون نخست وزیر این رژیم نیز در مذاکرات حضور دارد.
این مذکرات که تحت نظارت دولت امریکا آغاز شده، بر اساس مرزهای سال 1967 
و چهار محور قدس، آوارگان فلسطینی، شهرک سازی ها و مساله تبادل اراضی آغاز 

شد.
امریکا از  مذاکرات صلح خاورمیانه پس از 3 سال  توقف در مقر وزارت خارجه 

سرگرفته شد.
مذاکرات اسرائیل و فلسطین که از سال 2010 میالدی به خاطر اعتراض فلسطینی ها 
به ادامه شهرک سازی های اسرائیل متوقف شده بود، پس از شش ماه تالش باراک 

اوباما، رییس جمهوری امریکا از سر گرفته شد.
به  نسبت  موعود«  »لحظه  به  مذاکرات  سرگیری  از  لحظه  توصیف  ضمن  اوباما 

گزینه های دشواری که در انتظار دو طرف است هشدار داد.
جان کری، وزیر خارجه امریکا که در شش سفرش به منطقه خاورمیانه موفق به قانع 
کردن دو طرف برای از سرگیری مذاکرات صلح شد نیز به نوبه خود اعالم کرد: 
روند مذاکرات دشوار خواهد بود من از فلسطینی ها و اسرائیلی ها می خواهم که برای 

پایان این کشمکش و درگیری طوالنی به سازش عاقالنه ادامه دهند.
کری همچنین مارتین اندیک، سفیر سابق امریکا در تل آویو را به عنوان نماینده ویژه 

واشنگتن در روند صلح در خاورمیانه برگزید.

کرد،  اعالم  روسیه  مهاجرتی  امور  فدرال  سرویس  
اگر با درخواست پناهنده گی  ادوارد اسنودن موافقت 
شود، وی می تواند در پناهگاه موقتی پناهنده گان در 

بیرون از مسکو اسکان یابد.
رییس  کریلوا،  الگا  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
اداره سرویس  مهاجرتی فدرال روسیه در مسکو در 
یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: مساله اینجاست که 
هیچ مرکزی در مسکو وجود ندارد که پناهندگان را 

در خود جای داده باشد.

اعالم  کریلوا  از  نقل  به  اینترفاکس  خبرگزاری 
منطقه ای  واحد  در  برای درخواستش  اسنودن  کرد: 
سرویس مهاجرت فدارل روسیه در مسکو تشکیل 

پرونده داده است.
اخیرا  مسکو  در  امریکا  سفیر  فاول،  مک  مایکل 
گفت: واشنگتن از مسکو خواسته اسنودن را مسترد 
دهد  تحویل  آمریکایی  مقامات  به  را  او  اما  نکند 
گفت،  کرملین  سخنگوی  پسکوف"،  "دیمیتری  اما 

روسیه اسنودن را به وطنش تحویل نمی دهد.
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بخش نخست

هفت راز برای
شاد نگه داشتنِ کارمندان تان

نویسنده: بَری ملتز
مترجم: سیمین راد

برای  جست وجوی شان  طی  کوچک،  کسب وکارهای  مالکاِن  از  خیلی 
این  از  بسیاری  برای  می شوند.  تبدیل  کارگشا  کارفرمایانی  به  شادی، 
کارفرمایان، رییس خود بودن و اثبات این که ایده های شان در عمل پاسخ 

می دهد، یک منبع بزرگ رضایِت خاطر و کامیابی است.
گرچن روبین، نویسندۀ کتاب پرفروش »پروژۀ شادی« و مقاله نویس نشریۀ 
نیویارک تایمز می نویسد، چیزهای زیادی دربارۀ این که چه چیزی باعث 
خوش حالی اهالِی کسب وکار می شود، می داند. او یک سال را به مطالعات 
فرهنگ  دربارۀ  گفتارهایی  درس  و  ذهن،  حضور  تقویت  معاصر،  علمی 
عامیانه گذراند و دربارۀ این موضوع تمرکز کرد که چه گونه در زمان کار 

و زنده گی، شادتر باشیم. 
در مصاحبه ام با گرچن، خیلی از مضمون هایی که او دربارۀشان صحبت 
کرد، یک شادی دست یافتنی را وعده می دهند که برای موفقیت هر شرکت 

حیاتی است. مواردی از این دست:
کمتر،  غیبت  باعث  این  که  دارند  بیشتری  بهره وری  شاد،  کارمندان  ـ 
کارمندان شاد هستند،  کاری کمتر می شود. وقتی  تنش  خسته گی کمتر و 
و  هستند  متمرکز  کارشان  بر  بیشتر  می شود،  پرت  کمتر  حواس شان 

می خواهند به چالش های نو بپردازند.
هستند،  انعطاف پذیرتر  آن ها  هستند.  بهتری  پیشگامان  شاد،  کارمندان  ـ 
بیشتر اهل خطر کردن هستند و راحت تر از بقیه می توانند بعد از اشتباهات 

و شکست های احتمالی، خود را بازیابی کنند.
ـ کارمندان شاد خالق تر هستند. آن ها بابت وظایِف روزانۀشان کمتر دچار 
نگرانی و تشویش می شوند و می توانند رویای دستاوردهای نو را در سر 

بپرورانند.
ـ کارمندان شاد در کارهای گروهی بهتر عمل می کنند. آن ها بیشتر از بقیه 
مایل به کمک به دیگران هستند و قادرند حین کار با مشکالت بزرگ تری 

روبه رو شوند.
در  را  شادی  چه گونه  کوچک،  کسب وکارهای  صاحبان  پس  ُخب، 

کارمندان شان تقویت کنند؟ اکنون، هفت راز گرچن را ذکر می کنیم:
نقاط  بر  می کنند.  پیشرفت  هنگام  چه  کارمندان  که  دهید  تشخیص   )1
برجسته یی تمرکز کنید که افراد در زنده گی و کار با آن مواجه شده اند یا 
چالش هایی را در نظر بگیرید که هر یک از این افراد توانسته اند بر آن غلبه 
کنند. تضمین کنید که کارمندان احساس می کنند همکاری شان با به زبان 

آوردن عبارت »از شما متشکریم« تالفی می شود.
حین  در  بودن  شاد  برای  کنند.  تعلق  احساس  کارمندان  کنید  کاری   )2
دارد.«  کنارش  در  دوست  »یک  کند  احساس  کارمند  که  است  مهم  کار، 
این مساله، بسیار مهم و چالش زا است، خصوصًا وقتی که شرکت شلوغ 
از  گذار  همراه،  دوست  یک  وجود  از  خاطر  اطمینان  می شود،  کار  پُر  و 
شرایط دشوار را تسهیل می کند. کارمندان نیاز دارند احساس کنند همدیگر 
مثبتی  نتایج  خاطر،  تعلق  همین  از  اوقات،  از  بسیاری  و  می شناسند  را 

نصیب شان می شود.

           هیلینه ملکیار

مشکالت  نیز  ملی  امنیتی  قوای  ایجاد  در 
تخنیکِی  مشکالت  است.  موجود  فراوانی 
یافت،  خواهد  بهبود  زمان  گذشِت  با  آن 
که  است  کاری  آن  سیاسی  مشکل  ولی 
مسوولیِت آن را بایست به دوش نخبه گان 
و  وابسته گی ها  زیرا  انداخت.  سیاسی 
به  امنیتی  و  نظامی  پرسونل  وفاداری های 
وابسته  اکثراً  )که  قدرت  مختلف  مراکز 
خارج  و  داخل  در  شخصیت هایی  به 
در  است  دیگر  عوامل  از  یکی  دولت اند(، 
امنیتی  قوت های  ملی سازی  روند  کندی 

دولت.
عملی شدِن کامل انحصار حق وضع مالیات 
ملی  به  دارد  بسته گی  و  است  زمان بر  نیز 
و  اداری  فساد  کاهش  امنیتی،  قوای  شدن 
ارتقای شعور شهروندان برای درک اهمیِت 
پرداخت مالیات. این شرایط باید زود مهیا 
گردد؛ زیرا با کاهش کمک های بین المللی، 
دولت هرچه بیشتر متکی به وصول مالیات 
ارایۀ  و  نظامی  قوای  انحصار  تداوم  برای 

خدمات عامه خواهد شد.
با این که دو رکن اساسی دولِت مشروع که 
هم  توافق  سیاسی  نخبه گان  بین  آن  روی 

کاماًل در عمل  تاهنوز  بود،  صورت گرفته 
یا  مادر  عنصر  من،  باور  به  نشده اند،  پیاده 
رکن اساسی همانا اصل عدالت و حاکمیت 
آن  شدن  عملی  تنها  نه  که  است  قانون 
عامه  ذهنیِت  در  دولت  به  خود،  ذات  به 
مشروعیت خواهد بخشید، بلکه شرایط را 
برای عملی شدِن سایر ارکان دولِت مشروع 

و ملی فراهم خواهد کرد. 
به هر حال، مهم این است که ما افغان ها و 
نقشی  ایفای  نخبه گانی که خواهاِن  به ویژه 
اصل  روی  باید  دولت اند،  بهبود  در  فعال 
از  به حیث یکی  قانون  عدالت و حاکمیت 
پایه های مهم در مشروع سازی و ملی سازی 
دولت توافق نموده و در راستای انکشاف 
و چه گونه گِی تطبیق آن دست به کار شویم.
عالوه بر آن، به باور من، آن چه اختالفات 
نامیده  سمتی  و  فرقه یی  زبانی،  قومی، 
می شود و سد راه رسیدن به توافقی روی 
دولت  باالخره  و  ملی  ملی، وحدت  منافع 
ملی تلقی می گردد، تا حد زیادی می تواند با 
حاکمیت قانون کاهش یابد. البته دست یابی 
روی  توافق  و  جدید  ملی  هویت  یک  به 
وسیع تر،  بیشتر،  کار  به  نیاز  ملی،  منافع 

حاکمیت  اما  دارد؛  سیستماتیک  و  مستمر 
خود  روحیۀ  و  نص  در  که  قانونی  قانون، 
قوم ستیزی  قوم گرایی و  تبعیض،  هیچ گونه 
برای  خوبی  آغاز  می تواند  نمی پذیرد،  را 

روند تحکیم یک ملت واحد باشد. 
ایجاد  روند  در  مؤلفه ها  از  یکی  اگر  پس 
دولت ملی مذاکره، معامله و پیمان نخبه گان 
جامعه با دولت است، موضوع مورد بحث 
باید حاکمیت قانون باشد. عدالت، نیاز هر 
فرد و خواستۀ برحِق جامعه از دولت است 
و دولتی که مجری عدالت و تحکیم کنندۀ 
جامعه  اقشار  همۀ  اعتماد  از  باشد،  قانون 

بهره مند خواهد شد. 
و  قومی  مبحث  به  پیوند  در  باالخره،  و 
مکث  است  خوب  ملی،  هویت  تعریف 
و  ایدیولوژی  روی  باشیم  داشته  کوتاهی 

فلسفۀ وجودی دولت. 
در  قومی  مشکالت  تا  که  می شود  گفته 
افغانستان حل نگردد، رسیدن به یک دولت 
ملی ناممکن خواهد بود. در این عرصه، به 
نظر من، نیاز داریم تا در معادالت موجود 
بیشتر  از  را  ما  که  کلیشه یی  روایت های  و 
انتها  از دو دهه بدین سو در گرداِب بدون 
پیشنهاد  مثاًل  بیاوریم.  تغییر  می چرخاند، 
را  جامعه  در  موجود  تنش های  تا  می کنم 

از دید اختالفات قومی نه، بلکه در ساختار 
تضادهای ارزشی چوکات بندی نماییم.

بازگشت  با  بدین سو،   2001 سال  از 
حضور  وطن،  به  مهاجر  افغاِن  میلیون ها 
حیات  عرصه های  همۀ  در  جهانی  جامعۀ 
و  دموکراتیک  رژیم  ایجاد  افغانستان،  در 
رسانه های غیردولتی و تطبیِق هزاران برنامۀ 
تفاوت  و  دیدگاه ها  تنوع  ظرفیت سازی؛ 
است.  شده  عمیق تر  و  بیشتر  ارزش ها 

همین جاست  در  من،  باور  به  بنیادی  تنش 
نیز  بن بست  گشایش  کلید  خوشبختانه،  و 

در بطِن این تنش نهفته است.
داده  تغییر  را  خود  دید  زاویۀ  بتوانیم  اگر 
برتری جویی های  در  نه  را  تنش  اساِس  و 
بین  تضاد  در  بلکه  مذهبی،  و  قومی 
دیدگاه های واپس گرا یا سنتی و آینده نگر و 
فراقومی  مشترکاِت  بسا  بیابیـم،  ترقی خواه 
به  ملی خود  منافع  و  آشکار  فرامذهبی،  و 
خود تعریف خواهد شد. زیرا یگانه هدِف 
برتری جویی های قومی و مذهبی، کنترول و 
بهره بردارِی بیشتر از منابع است، در حالی که 
ارزش گرایی، اهداِف فراتر و دورنگرتری را 

در قبال دارد. ایجاد روایت های تازه می تواند 
ما را در راستای جست وجوی راه های حِل 
بن بست ها، بهبود جامعه و تکمیل پایه های 

دولت ملی و مشروع سوق دهـد.
دانشمندم  هم وطناِن  از  من  توقع  اخیر،  در 
تاریخی شان  رسالت  به  که  است  این 
بازگشته، با تحقیق دقیق، تحلیل بی طرفانه 
عامِل  و  ملت  راهِ  مشعل  نو،  فکر  ارایۀ  و 

تحوالِت مثبت گردند.   

اگر بتوانیم زاویۀ دید خود را تغییر داده و اساِس تنش را نه در 
برتری جویی های قومی و مذهبی، بلکه در تضاد بین دیدگاه های 
واپس گرا یا سنتی و آینده نگر و ترقی خواه بیابیـم، بسا مشترکاِت 
فراقومی و فرامذهبی، آشکار و منافع ملی خود به خود تعریف خواهد 
شد. زیرا یگانه هدِف برتری جویی های قومی و مذهبی، کنترول و 
بهره بردارِی بیشتر از منابع است، در حالی که ارزش گرایی، اهداِف 
فراتر و دورنگرتری را در قبال دارد. ایجاد روایت های تازه می تواند 
ما را در راستای جست وجوی راه های حِل بن بست ها، بهبود جامعه و 
تکمیل پایه های دولت ملی و مشروع سوق دهـد

بخش سوم و پایانی

پایه های دولت ملی
مروری بر داشته ها و پیشنهاداتی در راستای بهبود 

و تکامل دولت



محسن حافظیان 
بخش نخست

  پیشگفتار
ساخت  وادار  را  انسان ها  حیات،  از  دفاع  و  بقا  انگیزۀ 

سایر  و  طبیعت  برابر  در  و  داشته  اجتامعی  زنده گی  تا 

تأثیرگذار بر روند زنده گی، متحدانه رضوریاِت  عوامل 

این  خود را تهیه و تالش جمعی کنند. روند اجتامعی 

معارشت  رضورت  مشرتک(،  مبارزۀ  و  )کار  پروسه 

در  که  مهیا ساخت  را  تفهیم  و  افهام  فضای  و  انسانی 

نتیجۀ گذشت زمان طوالنی و تکامل فیزیکی و معنوی 

انسان ها، اصوات ابتدایی آهسته آهسته موزون تر شده و 

آمد که  به وجود  ابتدایی، نوعی زبان  در قالب کلامت 

اساس و رسچشمۀ تکامِل فرهنِگ برشیت است.

تأمین کنندۀ  عمده ترین  زبان  تاریخی،  پروسۀ  این  در 

روابط اجتامعی انسان ها بوده که در تشکیل و انکشاف 

شعور انسانی، نقش ُپر از اهمیتی را ایفا  و انسان را در 

جایگاه واالی آن قرار داده و به آن اقتدار بخشیده است. 

عمل کرد  محصول  هم چون  انسان ها  تفکر  هم چنان 

و  بیان  زبان،  واژه های  قالب  در  تجربه شده  و  مداوم 

دستاورد  حیث  به  نسلی  به  نسلی  از  نگارش  وسیلۀ  به 

پیرشفت های  زیربنای  که  یافته  انتقال  فرهنگی،  میراث 

بعدی نسل های آینده را فراهم ساخته و می سازد.

به  مختلفی  و  بی شامر  زبان های  در جامعه های برشی 

وجود آمده و رشد و تکامل منوده اند؛ هم چنان زبان های 

زیادی نیز بنا به عوامل مختلف، تغییر منوده یا به دلیل 

سیطرۀ استیالگران وقت، از میان رفته اند. خوش بختانه 

رشقی  گروه  به  مربوط  که  ـ  پامیری  گروه  زبان های 

هندواروپایی  خانوادۀ  به  متعلق  و  آریایی  زبان های 

می باشند ـ با وجود شامر اندک گویند ه گان به مقیاس 

و  کوه ها  سلسله  طبیعی  استحکامات  پناه  در  کل، 

دامنه های پامیر از گزند نابودی در امان مانده و اصالِت 

که  نیست  شکی  این  در  البته  کرده اند.  حفظ  را  خود 

انکشاف زبانی،  به علت عدم  این زبان ها  سخن گویان 

زبان های موثر در  از  را  متام کمبودهای واژگانی خود 

منطقه به ویژه از راه زبان فارسی دری ـ که به آن آموزش 

در  پذیرفت  باید  می منایند.  و  منوده  اکامل  ـ  می یابند 

زبان های  دارای  مردماِن  نیاکان  و  اجداد  که  رشایطی 

باارزش تر  هدیه یی  دارند،  و  داشتند  قرار  پامیری  گروه 

از چنین گنجینۀ ارزشمند و میراث گران بها به نسل های 

موجود این رسزمین را منی توان رساغ داشت. لذا تالش 

در راه رشد و تکامل این زبان ها به ویژه ایجاد الفبای این 

زبان ها  ـ که برای بقای شان در رشایط موجود جهانی، 

یک امر حیاتی است و نسل توان مند عرصحارض، قادر 

به انجام آن می باشد ـ یک وجیبۀ  رضوری و فرهنگی 

است.

١.زبانُشغنی

ویژه اطالعات فرشده و عمومی دربارۀ این زبان:

روشانی  و  زبان های شغنی  در  روشان  و  ُشغنان  الف. 

را  خود  شغنانیان  و  می شوند  گفته  رښ ون  و  خوږنون 

یا  رښ ینین  را  روشانیان  و  خوږنونجیین  یا  خوږنونیین 

و  خوږنونه  را  شغنانی  مفرد  نام  می گویند.  رښ ینجین 

و  شغنان  نام  انتخاب  در  می نامند.  رښ ین  را  روشانی 

روشان، شغنانی ها و روشانی ها هیچ نقشی نداشته اند. 

زبان  نویسه های  و  آواها  این در حقیقت مشکل کمبود 

شغنی در زبان های نام گذاران بوده که با ذوق و سلیقۀ 

این منطقه ساخته اند.  برای مردم و  نامی را  خود چنین 

بر اساس تحقیقات نخستین محقِق زادۀ این مرز وبوم، 

از  پس  شغنان  نام  پامیرزاد،  خوش نظر  دکتور  محرتم 

آثار و  اراضی و مناطق ماوراءالنهر در  بر  تسلط اسالم 

شقینه،  شقنان،  نام های  به  نویسنده گان  این  کتاب های 

نام برده شده  شگنان و در قرن پنجم هجری به شغنان 

است.١

ب. مناطق اطراف و اکناف سلسله کوه های مرکز پامیر 

روشان،  ُشغنان،  زیباک،  اِشکاِشم،  واخان،  )نواحی 

زبان های  و  پامیر  نام  به  وغیره(  ُمنجان  و  ُکران  َدرواز، 

روشانی،  شغنی،  سنگلیجی،  اشکاشمی،  واخانی، 

َیزُگالمی، رَسقولی، و ُمنجی در مجموع به نام زبان های 

گروه پامیری یاد می شوند. زبان های منجی و سنگلیجی 

در  یزگالمی  زبان  و  افغانستان  بدخشان  در  رصف 

در  رسقولی  زبان  و  تاجیکستان  جمهوری  بدخشان 

می شود.  تکلم  چین،  تودۀ  جمهوری  سین کیان  ایالت 

در  نخست  پامیرشناسی  و  پامیری  زبان های  اصطالح 

تحقیقات دانشمندان آکادمی علوم اتحاد شوروی وقت 

ا. سیمیونوف زوربین«  »ا.  چون »و. و. گریگورف« و 

با تأسیس آکادمی علوم تاجیکستان  ایجاد و  و دیگران 

رهربی  به  پامیرشناسی«  »انستیتوت  خصوص  به 

آکادمیسن  مرحوم  چون  زمین  پامیر  بزرگ  دانشمندان 

محققان،  دیگر  و  دادخدایف  و  کرم شاه یف«  »دادخدا 

می شوند  یاد  پامیری  گروه  زبان های  نام  به  زبان ها  این 

به  متعلق  آریایی و  به گروه رشقی زبان های  که مربوط 

خانوادۀ هندواروپائی می باشند. قابل تذکر است که در 

الفبای مخصوص  زبان های شغنی و روشانی،  گذشتۀ 

دیده نشده است.

عنوان  زیر  دادخدایف  کتاب  ش.   ۱۳۴۱ سال  در  ج. 

در  و  شغنی«  زبان  تاریخی  فونتیک  دربارۀ  »تحقیقات 

»لهجه های  نام  با  کرم شاه یف  کتاب  ش   ۱۳۴٢ سال  

به زبان های  زبان شغنانی« و مجموعۀ مقاالت مربوط 

آکادمی  در  رسیدند.  چاپ  به  دوشنبه  شهر  در  پامیری 

از سال  ١٩٢٩م. (١٣٠٨  بعد  ابتدا  تاجیکستان  علوم 

را  زبان شغنی  الفبای  الفبای التین  از  استفاده  با  ش.) 

دوام  )۱۳۱۶ ش.(  تا سال  ١٩٣٧م.  که  دادند  ترتیب 

داشت ولی بعدًا آن را در سال  ١٩٩٠م. )۱۳۶۹ ش( 

الفبای رسیلیک تغییر دادند که نویسه های نوشتاری  به 

و  نیز می باشد.  تاجیکستان  در  )تاجیکی(  فارسی  زبان 

اکنون در جمهوری تاجیکستان مورد استفادۀ شغنانی ها 

در  رسیلیک  الفبای  که  این  از  اما  روشانی هاست.  و 

روشانی های  و  شغنانی ها  ندارد،  عمومیت  افغانستان 

استفاده  خود  آثار  نوشنت  در  الفبا  این  از  رسزمین  این 

در  آن  از  استفاده  و  آموزش  رشایط  و  منی توانند  کرده 

تهیۀ کتب و  به خصوص  افغانستان و  اصول نوشتاری 

این  شاگردان  برای  معارف  درسی  تعلیمی  برنامه های 

زبان ها بعید به نظر می رسد. لذا بنا به رشایط شغنانی ها 

و روشانی های افغانستان که متام دورۀ آموزش سواد و 

پشتو  و  فارسی  زبان های  الفبای  به  را  تحصیالِت خود 

و  آشنایند  نویسه ها  این  به  نتیجه  در  و  می دهند  انجام 

نویسه ها  از  استفاده  ـ  ندارند  نیاز  آن  مجدد  آموزش  به 

و قاعده های مربوط به نویسه های این زبان ها به اضافۀ 

انتخاب نویسه های مخصوص زبان های شغنی  احیا و 

کشیدِن  کتابت  به  برای  شیوه  آسان ترین  روشانی،  و 

فارسی  زبان  دیگر، هم  از جهت  زبان ها می باشد.  این 

و  آریایی اند  زبان های  از  شاخه یی  پشتو  زبان  هم  و 

زبان های شغنی و روشانی همۀ رضورت های واژگانی 

خود را از این زبان ها تکمیل منوده و دارای پیوندهای 

آسان  را  کتابت  آموزش  کار  که  امری  می باشند؛  آوایی 

می کند. قابل یادآوری است که دانشمندان آکادمی علوم 

آکادمی  پامیرشناسی  انستیتوت  و  وقت  شوروی  اتحاد 

دانشمندان  داشنت  با  تاجیکستان،  جمهوری  علوم 

مثمری  کارهای  علوم،  مختلف  بخش های  در  بزرگ 

پامیر  مردم  فرهنگ  معرفی  گوناگون  عرصه های  در  را 

پامیری و حفظ  زبان های  انکشاف  و  )بدخشان(، رشد 

نگه داری هرن و فرهنِگ پسندیدۀ مردِم این رسزمین انجام 

داده اند و در حال انجام اند.

٢.نویسههایپیشنهادی

 بر اساس معیارهای زبان شناسی و قواعد دستور زبان 

و  موجود  نویسه های١  پیرامون  کار  ادامۀ  و  رشوع  در 

بخش  چهار  در  را  شغنی  زبان  برای  آواها  پیشنهادی؛ 

نویسه های   / خطی  نویسه های  می سازیم:  خالصه 

ترکیبی،  نویسه های   / ساده  نویسه های  برون خطی، 

واکه نویسه ها / همخوان نویسه ها، و نیمه همخوان ها. در 

تداخل کار، به دیگر مسایل پیرامونی و مورد بحث نیز 

به طور همه جانبه پرداخته می شود.

١.٢.معیارهایزبانشناسی

زبان  الفبای  به  زبان  یک  الفبای  تغییر  یا   و  ایجاد  در 

با  زبان  آوایی یک  نوشنت صورت  در  و هم چنان  دیگر 

الفبای زبانی دیگر، که منونه های تاریخی آن کم نیست، 

مد  بایست  زیر  به رشح  را  رو  پیش  نکته های  مهم ترین 

نظر داشت:

تطبیق  آواها،  درج  در  یک دستی  و  امانت داری  الف. 

همگن و فراگیر الفبای پیشنهادی با آواهای زبانی مورد 

و   آموزنده گان  به  را  زبان  نوشتاری  و  آموزش  کار  نظر، 

آموزگاران  ساده و آسان می سازد.

است، گویش های گوناگونی  که روشن  به طوری  ب. 

در یک واحد زبانی وجود دارند؛ تعیین گویشی به عنوان 

گویش معیار به ویژه در زبان هایی که در بسرت جغرافیایی 

گسرتده یی پراکنده اند، موضوِع در خور اهمیت است. 

این نوشته، گویش معیاری ما، گویش مردم شغنان  در 

هر دو بدخشان )افغانستان و تاجیکستان(  است.

نویسه(  بگوییم  )ساده تر  آوانویسه  نوشته،  این  در  ج. 

عبارت از صورت نوشتاری یک آوائی است که تنها و 

تنها دارای یک آوا باشد. من باب مثال، تنوین را - که 

 ]n  [ و ] a [ در واژه های عربی مبّین همزمان دو آوای

یا به عبارتی نون ساکنی که در آخر کلامت عربی تلفظ 

من   - غیره  و  دفعتًه  مانند  منی شود  نوشته  اما  می شود 

حیث نویسه های شغنی به شامر نیاورده ایم.

آواهای  تشخیص  برای  جداکننده.  آوائی  جفت  د. 

معیار  آواها؛  این  گوناگون  تلفظ های  از  زبان  مختلف 

تشخیص آواها به شیوه یی است  که اگر جانشینی یک 

و  یک سان  واژگانی٢  منت  درون  در  دیگر  آوایی  با  آوا 

هامهنگی دو واژۀ گوناگون را تبارز دهد، این آواها دو 

آوا به شامر می  آیند. برای منونه می توانیم از آواهای ژ 

نام بربیم  )ُپربهره(  و ۋ در واژه های ژیر )سنگ( و ۋیر 

دیگری  واژۀ  آن ها،  از  کدام  هر  کردِن  جانشین  از  که 

ساخته می شود. و بدین گونه این آواها را »جفت آوایی 

جداکننده« می نامیم.

ه.  جفت واژگانی جداکننده. در زبان شغنی نویسه های 

واژه های زبان های دیگری موجودند که به طور یک سان 

منونه،  طور  به  می شوند.  تلفظ  )شغنی(  زبان  این  در 

نویسه های ت و ط در واژه های حیات و حیاط که در 

زبان عربی تلفظ متفاوتی دارند و شغنی زبان ها این گونه 

نویسه ها را یک سان تلفظ می کنند. این چنین نویسه ها به 

نام »جفت نویسه های جداکننده« یاد می شوند.

کمکی  نشانه یی  با  می تواند  جداکننده  آوایی  نویسۀ  و. 

)نک. پایین تر( نیز متایز یابد. برای منونه، واژه های بٓون 

)ریش( و بون )آرد( با همین نشان کمکی هم در صورت 

یکدیگر  از  خود  نوشتاری  صورت  در  هم  و  آوایی 

تفکیک می شوند.

ز. منت واژگانی یکی از عامل های موثر در رابطۀ نویسه 

و آوای درج شده است. در واقع، جایگاه نویسه در منت 

واژگانی می تواند معّرف آوایی باشد که با نویسۀ یاد شده 

درج شده است و یا معّرف تغییراتی باشد که این آوا در 

منت به خود می گیرد. برای منونه، قرار گرفنت ا )الف( 

این  )مثال،  واژه یی  آغاز  در  ی  و  و  نویسه های  از  پیش 

به  تنهایی،  به  نویسه،  این  که  دارد  آن  از  نشان  اون(  و 

هیچ آوایی منسوب نیست. همین ا )الف( در میانۀ واژه 

که به تنهایی به کار برده شود واکۀ ]â[ را درج می کند. 

مثال دیگر آن که اگر بالفاصله واکه یی )مصوتی( پس از 

دو نویسۀ  و  و ی بیاید، نویسۀ  و آوای ]v[ )مثال، در 

 ]j[ واژۀ وایمه )نوعی بیامری عصبی(( و نویسۀ ی آوای

)آرد((. کوتاهی و  یاږج  )مثال، در واژۀ  را درج می کند 

نیز باشد  تأثیر آواهایی  بلندی یک واکه می تواند تحت 

که به دنبال آن می آیند، مثال واکۀ کوتاه َ ]a[ در در واژۀ 

َاَچݑ ]a5ath[ )هیچ( کوتاه تر بیان می شود تا بیان همین 

واکه در واژۀ َاچَگه ]a5ga[ )دیگر( چرا که در واژۀ دوم 

بعد از این واکه، دو آوای همخوان )مصوت( آمده است 

ادای  باعث  که  همخوان،  آوای  یک  تنها  اولی  در  و 

کوتاه تر این واژه می شود.

امتیاز  این  آوا در منت واژگانی  نویسه و  رابطۀ  شناخنت 

را هم دارد که از باال رفنِت بی دلیل شامر نویسه ها و یا 

اگر  بپرهیزیم.  ممکن  حد  تا  اضافی  نشانه های  افزودِن 

آکادمی  زبان شغنی«،  »الفبای  کتاب  الفبایی  به جدول 

علوم افغانستان، منترش شده در سال ١٣٨٣ ش، )ص. 

که،  می بینیم  بیاندازیم،  نگاهی  و ٢٩(،   ٢٧، ٢٨ ،۲۶

آمده  )ۉ، ۏ و~ وو(  و  نویسۀ   برای منونه، چهار گونه 

آمده  برای ی )ی، ۑ و ې(  است و چهار گونه نویسه 

است، در صورتی که بخشی از این نویسه ها با توضیحی 

که دربارۀ منت واژگانی نوشتیم، قابل حذف می باشند. 

١

٢.٢. نویسه های خطی / نویسه های برون خطی

گروه  دو  به  شغنی  زبان  نویسه های  ترسیمی،  نگاه  از 

خط  روی  بر  که  خطی  نویسه های  می شوند:  شامل 

از  بیرون  که  برون خطی  نویسه های  و  می شوند؛  نوشته 

خط و با نویسه های خطی درمی آیند.

الف. نویسه های خطی

نویسه های خطی که در زبان شغنی به کار می روند، به 

رشح زیر اند:

آ ا ب پ ت ث ݑ ج چ څ ځ ح خ د ڎ ذ ر ز ژ  ږ س ش 

ښ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ۋ ه ی ء.

از این نویسه ها، نویسه های ځ څ ږ ښ در واژه های زبان 

ع  ظ  ط  ض  ص  ح  ث  نویسه های  می آیند،   ]١[ پشتو 

ق در واژه های عربی یا واژه های دیگر زبان هایی که با 

و  ۋ  ڎ   نویسه های  و  می آیند،  شده اند  نوشته  الفبا  این 

نویسۀ   ۲۶ می شوند.  نوشته  واژگان شغنی  در  تنها  ݑ 

دیگر در نوشته های واژه های این سه زبان و زبان فارسی 

مشرتک اند.
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الفــبای زبان 
شـــــــغنی
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خوش بختانه زبان های گروه پامیری ـ که مربوط به گروه شرقی زبان های آریایی و متعلق 
به خانوادۀ هندواروپایی می باشند ـ با وجود شمار اندک گویند ه گان به مقیاس کل، در پناه 
استحکامات طبیعی سلسله کوه ها و دامنه های پامیر از گزند نابودی در امان مانده و اصالِت 
خود را حفظ کرده اند. البته در این شکی نیست که سخن گویان این زبان ها به علت عدم 
انکشاف زبانی، تمام کمبودهای واژگانی خود را از زبان های موثر در منطقه به ویژه از راه 

زبان فارسی دری ـ که به آن آموزش می یابند ـ اکمال نموده و می نمایند. باید پذیرفت در 
شرایطی که اجداد و نیاکان مردماِن دارای زبان های گروه پامیری قرار داشتند و دارند، هدیه یی 

باارزش تر از چنین گنجینۀ ارزشمند و میراث گران بها به نسل های موجود این سرزمین را 
نمی توان سراغ داشت



افغانستان؛ محور مذاکرات...
 سپاس کرد.

و  امریکا  نظامی  مقام  منبع،  این  گفته  به 
رییس جمهوری تاجیکستان در این دیدار همچنین 
از  فنی  و  مادی  پشتیبانی  طرح  ادامه  مورد  در 
تاجیکستان  ویژه  و  و   امنیتی  نظامی،  واحدهای 
مرزبان  نیروهای  فنی  و  مادی  تکمیل  جمله  از 
با  مشترک  مرز  حفاظت  تدابیر  تقویت  منظور  به 
افغانستان، پس از خروج نیروهای خارجی در سال 

2014 گفت وگوی سودمند انجام دادند.
و  امریکا  نظامی  مقام  که  آمده است  بیانیه  در 
رییس جمهوری تاجیکستان در این دیدار با اعالم 
عالقمندی  دوجانبه  روابط  توسعه  به  آماده گی 
استوار خود به تحکیم و گسترش روابط در آینده 

نیز تأکید کردند.
و  دیدار  از  همچنین  تاجیکستان  دولت  منابع 
شیرعلی  با  امریکایی  فرمانده  این  مذاکرات 
خیراهلل اف وزیر دفاع تاجیکستان و بررسی مسائل 

همکاری های دوجانبه خبر دادند.

به  و  منطقه  امنیت  موضوع  منابع  این  گفته  به 
روابط  چشم انداز  و  افغانستان  اوضاع  خصوص 
سیاسی و نظامی پس از خروج نیروهای خارجی 

از این کشور در محور این گفت وگو بود.
وارد  کابل  از  گذشته  دوشنبه شب  اوستین  جنرال 

شهر دوشنبه شد.
رییس  کرزی  حامد  با  کابل  به  سفر  ضمن  وی 
جمهوری افغانستان مالقات انجام داده و در مورد 
نیروهای  خروج  مرحله  در  امنیتی  تدابیر  تکمیل 
امریکایی و ادامۀ همکاری در زمینه تأمین امنیت و 

ثبات در کشور مذاکرات کرد.
اوستین که در فروردین ماه امسال به سمت فرمانده 
ستاد مرکزی ارتش امریکا انتصاب شد برای اولین 
انجام  سفر  مرکزی  آسیای  منطقه  به  که  است  بار 

می دهد.
وی در نخستین مرحله بازدید خود از این منطقه 
و  تاشکند شده  وارد  افغانستان  به  سفر  از  قبل  و 
و  ازبکستان  رییس جمهوری  کریم اف«  »اسالم  با 
برخی از مقامات دیگر سیاسی و نظامی این کشور 

نیز مذاکراتی انجام داد.
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زنگ »مهندسی انتخابات«...
نهادهای مدنی از انتخابات های تقلبی و دست کاری 
جدی  نگرانی  که  گفتند  و  برده  نام  گذشته  شدۀ 
نیز وجود  افغانستان  انتخاباتی در  از تکرار چنین 
تیم  که  است  گفته  افغانستان  حکومت  اما  دارد. 
تعیین  قانون  براساس  انتخابات  کمیسیون  جدید 

شده است.
در همین حال، عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ 
حساس   2014 انتخابات  گفت  افغانستان  مدنی 
زیر  آن  مشروعیت  نباید  و  است  انتخابات  ترین 

سوال برود.
مبادا  که  است  این  ما  »تشویش  افزود:  او 
مشروعیت انتخابات در افغانستان لطمه دار شود. 
تا مشروعیت  ما تالش کرده ایم و تالش می کنیم 
از نظر قانونی و حقوقی لطمه دار نشود تا به قول 
رییس جمهور، یک انتخابات و یک رییس جمهور 

زده و زخمی نداشته باشیم«.

  نظارت از انتخابات
انتخابات  پروسۀ  که  گفتند  مدنی  فعاالن 
سرنوشت ساز سال 2014 را نظارت می کنند و در 
صورتی که کاستی هایی در کار نهادهای انتخاباتی 
وجود داشته باشد، در برابر آن اعتراض خواهند 

کرد.
در  مدنی  فعاالن  از  تن  یک  جوینده،  احمد  میر 
این کنفرانس خبری گفت که تمام اعتراض ها به 
صورت مدنی صورت خواهد گرفت: »نه جایی را 
زد و  آتش خواهیم  را  تعمیری  نه  می زنیم،  آتش 
نه کسی را از چوکی پس می کنیم. حرکت های ما 

مدنی است«.
بزرگترین خواست  تأکید کردند که  فعاالن مدنی 
آن ها برگزاری انتخابات براساس قوانین انتخاباتی 
این  در  شکنی  قانون  نوع  هر  گفتند  آن ها  است. 
انتخابات را زیر سوال خواهد  پروسه مشروعیت 

برد.

در همین حال، این نهادها از تصمیم گیری کمیتۀ 
انتقاد  مدنی  نهادهای  نماینده  نبود  در  گزینش 
به  ندادن  اهمیت  که  کردند  تأکید  آن ها  کردند. 
نهادهای مدنی در واقع مشروعیت این نهادها را 

زیر سوال می برد.
باری سالم، فعال مدنی دیگر در این مورد گفت: 
در  مدنی  جامعه  نماینده  برای  جای  یک  »وقتی 
این  به  می شود،  گرفته  نظر  در  گزینش  کمیته 
از  یکی  عنوان  به  مدنی  نهادهای  به  که  معناست 
ولی  می شود،  داده  مشروعیت  نظام  این  ارکان 
جلوگیری  مدنی  جامعه  حضور  از  که  کسانی 
زیر  را  مشروعیت  که  معناست  این  به  می کنند، 

سوال می برند«.
خود  اعالمیه  در  مدنی  نهادهای  مشترک  کمیته 
نوشته که این کمیته نماینده خود را برای عضویت 
در کمیته گزینش انتخاب کرد، اما کمیته گزینش 
بدون  نماینده،  این  حضور  از  جلوگیری  »با 

و  تشکیل  قانون  هدف  و  غایت  داشت  نظر  در 
صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی، به روشی 
غیرشفاف دست به تهیه فهرست 27 نفر از نامزدان 

]عضویت در کمیسیون انتخابات[ زدند.«
اما فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا و عضو 
کمیته گزینش می گوید که نهادهای مدنی، دو نفر 
را برای عضویت در این کمیته معرفی کرده بودند، 
اما این کمیته هیچ یک از آنها را نپذیرفت، چرا که 
از جانب نهادهای مدنی باید یک نفر نماینده گی 

می کرد و نه دو نفر.
کمیسیون  اعضای  گزینش  نفری  شش  کمیته 
اختیارات  و  ساختار  قانون  اساس  بر  انتخابات، 
رییس  کرزی  فرمان حامد  به  انتخابات  کمیسیون 
را  نفری   27 فهرست  تا  شد  تشکیل  جمهوری 
برای تعیین 9 عضو کمیسیون انتخابات تهیه کند.
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یک اداره نظارتی ایاالت متحده امریکا گفته است 
از بستن  تقاضای جلوگیری  این کشور  ارتش  که 
قرارداد با 43 فرد و شرکت را با وجود اطالعاتی 
در مورد حمایت آن ها از طالبان و دیگر دشمنان 

امریکایی ها، رد کرده است.
جان ساپکو، بازرس کل ویژه بازسازی افغانستان 
یا مسوول اداره نظارتی )سیگار( گفته است که از 
رد تقاضایش برای جلوگیری از بستن قراردادهای 
حکومت با حامیان طالبان، شبکه حقانی و القاعده 

نگران است.
در  دفترش  ماهه  سه  گزارش  مقدمه  در  ساپکو 
امریکا  متحده  ایاالت  بازسازی  تالش های  مورد 
در افغانستان نوشته است: »من عمیقًا از این رنج 
می کشم که نظامیان ایاالت متحده امریکا می توانند 
بر تروریست ها و حامیان آنها حمالت شان را ادامه 
دهند و حتا آنها را بکشند، اما برخی در حکومت 
بستن  از  نمی توانیم  ما  که  اند  معتقد  امریکا 
قراردادهای حکومتی با عین افراد جلوگیری کنیم«.
در گزارش گفته می شود که »سیگار« به 43 مورد 

می باشند.  افغان  آنها  اکثر  که  است  نموده  اشاره 
امریکا خواهان  متحده  ایاالت  ارتش  از  اداره  این 
آنها  با  قرارداد  بستن  از  جلوگیری  یا  و  تعلیق 
شده است: »با وجود اطالعات تاییدی مشرح که 
نشان می دهد این افراد و یا نهادها برای شورشیان 
افغانستان حمایت های مادی فراهم می سازند، همۀ 

توصیه های ما رد شده اند«.
اداره نظارتی گفته شده  این گزارش سه ماهه  در 
است: »به عبارت دیگر، آنها شاید دشمنان ایاالت 
مانع  تا  نیست  این کافی  اما  باشند،  امریکا  متحده 

عقد قرارداد با آنها شویم«.
سخنگوی ارتش ایاالت متحده امریکا گفته است 
بازرس  یا  »سیگار«  توسط  شده  ارایه  گزارش  که 
منابعی  اظهارات  بر  افغانستان،  بازسازی  کل ویژه 
بدون ذکر نام آنها و دریافت های وزارت تجارت 
در مورد این شرکت ها استوار می باشد. به گفته او، 
و  اشخاص  این  با  قرارداد  رد  برای  منابعی  چنین 

موسسات کافی نیست.
ماتیو بورک، سخنگوی ارتش ایاالت متحده امریکا 

گفت: »شعبۀ کشف تقلبات ارتش در اواخر سال 
ارزیابی  و  آورد  دست  به  را  توصیه   43 گذشته 
دست یابی  برای  فدرال  الیحه  به  مطابق  اما  کرد. 
تاییدی  شواهد  حاوی  گزارش  این  معامالت،  به 
کافی برای به تعلیق در آوردن و یا جلوگیری از 

قراردادها نبود«.
آنها  با  قرارداد  گفته شده  که  افرادی  از  هیچ یک 
به تعلیق درآید یا قطع شود، در گزارش »سیگار« 
مشخص نگردیده است. همچنان در مورد کار این 
قراردادی ها شرح داده نشده است. اداره »سیگار« 
گفته است که این قراردادها اضافه از 150 میلیون 
دالر را در بر می گرفت و بیش از 80 درصد این 

قراردادی ها افغان ها و بقیه از منطقه بودند.
یا  تعلیق  خواستار  معموالً  »سیگار«  نظارتی  اداره 
لغو قرارداد با آن اشخاص و شرکت هایی می شود 
که شواهدی در مورد خالفکاری آنها مانند دزدی 
از نیروهای امریکایی یا قبول رشوه وجود داشته 
باشد. از سال 2008 به این سو، این روند نظارتی 
منجر به تعلیق 59 قرارداد و قطع 68 قرارداد دیگر 

شده است.

  100 ملیارد دالر کمک
بعد از حدود یک دهه جنگ، کمک های بازسازی 
ایاالت متحده امریکا به افغانستان به 100 میلیارد 
دالر می رسد. بسیاری از این کمک ها در آموزش 
ارتش افغانستان مصرف می شود. ادارات فدرال از 
کانگرس ایاالت متحده امریکا تقاضا نموده اند که 
بالغ بر 10.7 میلیارد دالر را برای برنامه بازسازی 
افغانستان در سال مالی امسال تصویب کند که در 

ماه اکتبر شروع می شود.
یکی از قوانین ایاالت متحده مریکا حاکی است که 
از واریزشدن پول قراردادهای ایاالت متحده امریکا 
به جیب جنگجویان جلوگیری شود. اما »سیگار« 
که  ضعفی  است  گفته  اپریل اش  ماه  گزارش  در 
در اداره این امور وجود دارد، این خطر را ایجاد 
کرده که باز هم دالرهای امریکایی به جیب کسانی 
سرازیر شود که علیه امریکایی ها فعالیت می کنند.

یک اداره نظارتی ایاالت متحده امریکا:

ارتش امـریکا با طالبان و حامیان شان 
قراردادهایی بسته است

تنها تأمین امنیت مراکز...
امنیت  می توانند  آن ها  نیست،  انتخابات  این   
نیز  کابل  در  دیپوها  در  را  خالی  صندوق های 

بگیرند.!« 
ارگان های  که  است  باور  بدین  کوهستانی  آقای 
ریاست  و   دفاع  داخله،  )وزارت های  امنیتی 
دقیق  گزارش  یک  باید  ملی(  امنیت  عمومی 
آن جا  در  که  محالتی  تمام  بر  خویش  تسلط  از 

انتخابات برگزار می گردد، داشته باشند.
او افزود: »نهادهای امنیتی باید برای دولت و مردم 
بخش های  کدام  در  که  بدهند  اطمینان  افغانستان 
شده  برگزار  شفاف  به صورت  انتخابات  کشور 
نیستند  مواجه  جدی  تهدید  به  مردم  و  می تواند 
تا  نمی گیرد؛  صورت  تقلب  صندوق ها  در  و 

طالبان  ادارۀ  در  که  هستند  ولسوالی هایی  هنوز 
اطراف  در  امنیتی  پوسته های  تنها  و  دارند  قرار 

ولسوالی ها حضور دارند و بس.« 
مناطقی  چنین  در  که  افزود  نظامی  آگاه  این 
اما  یافت،  انتقال خواهد  از طریق هوا  صندوق ها 
نخواهند  شرکت  انتخابات  در  مناطق  این  مردم 
کرد؛ در ضمن، امکان تقلب به نفع کسانی که در 
افراد  یا هم  افراد دولتی و  آن جا نفوذ دارند، چه 

مافیایی یی که در این مناطق هستند، وجود دارد. 
همچنان آقای کوهستانی افزود: وزارت داخله تنها 
از گرفتن امنیت در مراکز رأی دهی حرف نزند، از 
امنیت کسانی که در این انتخابات شرکت می کنند 
باید صحبت کند و با دقت برنامه ریزی کند. تنها 
امنیت برای یک شب در یک منطقه کافی  تأمین 

فردا  و  بگیرند  امنیت  صندوق ها  برای  که  نیست 
این گونه عملکرد هیچ گونه دست آورد  برگردند؛ 

نداشته و نخواهد داشت. 
باید  که  است  باور  بدین  کوهستانی  آقای 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  و  امنیتی  ارگان های 
زمان  در  آن ها  تا  بدهند  ذهینت  یک  مردم  برای 
شرکت در انتخابات مطمین باشند و در انتخابات 

شرکت کنند و هیچ گونه هراسی نداشته باشند. 
مجلس  عضو  بارکزی  شکریه  حال،  این  در 
تنها  امنیت  »برقراری  می گوید:  نیز  نماینده گان 
در مراکزی که در آن ها مردم رأی می دهند کافی 
نیست. نیرو های امنیتی افغانستان باید امنیت تمام 
افغانستان را بگیرند. ما تا برگزاری انتخابات وقت 
نیروهای  که  هستم  آرزومند  من  و  داریم  کافی 

در  تا  باشند  آماده  لحاظ  هر  از  افغانستان  امنیتی 
فضای امن انتخابات را برگزار کنند.« 

امنیت مشکل  تنها  این عضو مجلس می گوید که 
مشکالت  آن  کنار  در  بلکه  نیست،  انتخابات 
مراکز  نشدن  باز  زورمندان،  قومی،  سیاسی، 
راه  فرا  که  است  چالش هایی  از  نیز  انتخاباتی 

انتخابات قرار دارد.
برگزاری  که  است  باور  بدین  بارکزی  خانم 
انتخابات  این که  از  است  بهتر  بدهم  انتخابات 
که  ندارد  وجود  دلیلی  هیچ گونه  نگردد؛  برگزار 
و  مردم  زمینه  این  در  نگردد،  برگزار  انتخابات 
برگزاری  زمینۀ  تا  دارند  دو مسوولیت  دولت هر 

یک انتخابات شفاف و عادالنه را مساعد سازند.
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اطالعیۀ بورد توقف توبرکلوز 
افغانستان

نیروهای ناتو از جریمه معاف می شوند

شیرشاه نوابی / دانشجوی رشتۀ 
ژورنالیسم

با  دیگر،  سال  یک ونیم  از  کمتر  تا  غربی ها 
نظامی شان،  تجهیزات  و  نیروها  کردن  بیرون 
که  معنی  این  به  می کنند؛  ترک  را  افغانستان 
نبرد،  نظامی در خط های مقدم  دیگر حضور 
پای  کشیدن  پیش  بود.  نخواهد  آن ها  کارِ 
نظامیان بومی افغانستان به بهانۀ توان مندی های 
روزافزون آن ها، مانور جدید برای سال 2014 
نظامیان  نمادین  تجهیز  با  غرب  است. ظاهراً 
افغان، می کوشد هم لعل به دست آید و هم دل 
یار نرنجد. از سوی دیگر، بازیگران منطقه یی 
چنگال  در  افغانستان  کردن  محصور  برای 
آگاهان  اما  می ورزند،  تالش  خود  حامیاِن 
قضیۀ  در  که کشورهای دخیل  معتقد هستند 
افغانستان، برای پیشبرد نقشۀ از پیش کشیدۀ 
افغانستان  از  را  نظامیان شان  غرب،  و  امریکا 
بیرون می کنند. این امر به مفهوم شرط گذاری 
روی دستاوردهای 12 سال اخیر خواهد بود 
که با دست هراس افکنان دوباره نابود خواهد 

شد.
با این همه گیر و دارها، حکومت مشروع رییس 
و  روزافزون  چانه زنی های  با  کرزی  جمهور 
ایجاد  چون  رویکردهایی  گیری  دست  روی 
آغاز  برای  ها  تالش  و  صلح  عالی  شورای 
با طالبانی که گروهی  گفت وشنودهای صلح 
کوچک شورشگر قدرتی بیش نیستند، نشان 
گوریالیی  پیکارجویان  یا  طالبان  که  می دهد 
تالش دارند مانورهای خونین را بار دیگر پس 
از سال2014 به حمایت دوستان پنجابی شان 

توسط  دسیسه  این  ظاهراً  بیندازند.  راه  به 
چندبعدی  اما  است.  شده  طرح ریزی  امریکا 
بودن فرضیۀ نبرد افغانستان نشان می دهد که 
پس پرده افزون بر بازیگران کلیدی، چهره های 
را  بیشتری  طلبی های  فرصت  نیز  منطقه  یی 
دفتر  گشایش  به  اگر  اند.  گرفته  دست  روی 
قطر و اعتراض هند و استقبال پاکستان گذری 
یافت که روی  شود، بدون تردید درخواهیم 
افگنی،  هراس  برابر  در  پیکار  سکۀ  دیگر 
منفعت طلبی های منطقه یی است؛ حال آن که 
با تیم نیمه دموکرات و  رییس جمهور کرزی 
مزیت  دیگر  بار  می کوشد  خود  مجاهدنمای 
های کاخ ریاست جمهوری را در مشت های 
گره خورده اش داشته باشد. با این همه افغان 
ها می پرسند گزینۀ رهایی از این بن بست چه 
است و چه شود تا آیندۀ حضور غرب، منتج 
نیز  منتقدان  گردد.  دایمی  ثبات  و  صلح  به 
و  اصلی  گزینۀ  انتخابات  که  هستند  باورمند 
کلید بیرون رفت از چالش های موجود خواهد 
بود. بدون تردید تغییر چهره های سیاسی و 
پاسخ گو،  افراد  شدن  کار  روی  از  امیدها 
کار  روی  اما  هاست،  افغان  دیرینۀ  آرزوی 
شدن گروه جدید و طرح راهکارهای نو برای 
بیرون رفت از بحران موجود، کارایی هایش را 
خواهد داشت؟ که تاکنون به این مسأله پاسخ 

مثبت دریافت نشده است.
در سوی دیگر، راهکار نظامی و تداوم پیکار با 
عروسک های پاکستان با راهبردهای چهره های 
جدید می تواند پایان یابد و فرجام تالش های 
آماج  و  انفجار  و  انتحار  چون  افگنی  هراس 
قرار گرفتن النه های امن شورشیان با جنگنده 

خود  حقیقی  پایان  به  سرنشین،  بدون  های 
می رسد یا خیر؟ که پاسخ این مسأله در هالۀ 

ابهام باقی مانده است.
با توجه به پرسش های باال و تحلیل فشرده یی 
از گذر چند سال افغانستان تا زمانی به حل 
بحران موجود دست نمی یابد که طرفین درگیر 
تعریف مشخص نگردد، منافع ملی کشور که 
به روایت دولت مردان ما و منتقدان شان معانی 
نشود،  مشخص  است  کرده  پیدا  گوناگونی 
پسین  و  پسین  های  نسل  گیر  دامن  بحران 
یافتن  پایان  با  ظاهراً  شورشیان  بود،  خواهد 
مدیران  با  تبانی  در  می کوشند  غرب  حضور 
چتر  زیر  دیگر  بار  را  افغانستان  نظامی شان 
دستار و ریش به روزگار تیره و تاری بکشانند 
که تاکستان های مردمانی را به آتش زدند، که 
نیست.  بیش  نیز کابوس  از آن زمان  یاد  حتا 
گوریالیان  که  هستند  باورمند  نظامی  آگاهان 
با تاکتیک های چریکی شان تا کمتر از یک 
سال دیگر حمله های هراس افگنانه شان را 
شدت بیشتر خواهند بخشید و زنجیرۀ حمله 
های استخباراتی شان باالی مراکز نظامی، بین 
ساخت.  خواهند  تنگ تر  و  تنگ تر  را  المللی 
ظاهراً این راهکارها به معنی آخرین ضربات 
پنداشته  مبارزه  از صف  بیرون کردن حریف 
میشود اما رویکردهای نظامیان افغان نیز پاسخ 
و  تجهیزات سنگین  اگر  هاست.  بدان  مشابه 
پاسخگو تا کمتر از یک سال دیگر در دسترس 
در  یقیناً  بومی کشور گذاشته شود،  نیروهای 
به  منطقه  استخبارات  حضور  کوتاه مدت 

مراتب تضعیف خواهد شد.
نیز  را  دیگری  بعد  همچنان  نظامی  آگاهان 
پیش می کشند که از لحاظ نظامی چشم امنیتی 
توانمندسازی  و  استخبارات  می شود،  دانسته 
این دایره ها برای مهار چنین رویکردها نگران 
جامعۀ  تعهدات  آنکه  وصف  با  است،  کننده 
پابرجاست،  هم  هنوز  راستا  این  در  جهانی 
تحلیل  که  می گوید  آیساف  سخنگوی  اما 
بس  کار  استخباراتی  معلومات  ارزیابی  و 
افغان  نظامیان  این رو هرچند  از  است  دشوار 
به دست  با  که  اند  دریافته  را  توانمندی هایی 
را  رویکردها  استخباراتی  معلومات  آوردن 
مهار کنند، اما هنوز هم مدیریت مناسبی نیاز 
می افتد که تاکنون افغان ها از دست یابی بدان 

عاجز هستند.

گوریالییان و مانورهای خونین 

پس از 2014
نیاز  شما  کمک  به  توبرکلوز  مریضان 
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مریضان  به  گی  رسیده  و  توبرکلوز 
مصاب به این مرض را انجام می دهند، 
تا  دارد  تقاضا  عزیز  هموطنان  تمام  از 
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بورد توقف توبرکلوز افغانستان

اطمینان حکومت از...
 عبور می کند و به پاکستان می رود. پس از عبور 
از پاکستان این پایپ الین به هندوستان وصل 
می گردد. از 1800 کیلومتر طول این پایپ الین 

735 کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد.
اما در کشوری که امنیت شاهراه هایش تامین 
طوالنی  الین  پایپ  چنین  از  حفاظت  نیست، 
عادی  مردم  بسیاری  حتا  نیست.  ساده یی  کار 
افغانستان باور ندارند که اگر وضعیت به همین 

منوال باشد، امنیت این پروژه تأمین گردد. 
از باشند ه گان والیت هرات  فضل احمد، یکی 
این پروژه  بتوانند  می گوید: »من فکر نکنم که 
را به خوبی عملی کنند. امنیت شکننده است و 
من نگران تامین امنیت این پروژه می باشم. اما 

باز هم امیدوارم که بتوانند آن را عملی کنند«.
اما جلیل جمرانی، رییس انکشاف برنامه های 
وزارت معادن که کارهای رایزنی این پروژه را 
به پیش می برد، می گوید که در مورد امنیت این 
و صنایع  معادن  »وزارت  ندارد:  نگرانی  پروژه 
پروژه  این  برای  امنیتی  نهادهای  همکاری  با 
بیش  است  قرار  دارد.  منظم  امنیتی  طرح  یک 
تامین  برای  نفس  تازه  امنیتی  نیروی   7000 از 
امنیت  برای  شوند.  استخدام  پروژه  این  امنیت 
این پروژه 50 تا 60 میلیون دالر در نظر گرفته 

شده است«.
افسران  از  نیروها  این  فرماندهان  وی  گفتۀ  به 
و  می گردند  استخدام  پولیس  و  اردو  تجربه  با 
سربازان از افرادی که به تازه گی برای شمولیت 
در پولیس این کشور ثبت نام می کنند استخدام 

خواهند شد.
  نقش مردم

و  می گذرد  محالت  از  تاپی  الین  پایپ 
تأمین  در  می توانند  محالت  این  باشنده گان 
امنیت آن نقش مهمی بازی کنند. آقای جمرانی 
پروژه  هیچ  مردم  همکاری  »بدون  می گوید: 
این  تطبیق  از  مردم  نیست.  شدنی  عملی  یی 
نفع خود  باید  آنها  می شوند.  مند  بهره  پروژه 
را سنجیده و در تامین امنیت این پروژه کمک 

کنند«.
این  در  پاکستان خود  که  اند  باور  این  به  آنان 
تالش  آن  عملی شدن  برای  و  دارد  نفع  پروژه 

امنیتی از این ناحیه  می کند، از این رو نگرانی 
احساس نمی  شود.

قرار است این پایپ الین از زیر زمین بگذرد 
خطرات  از  آن  بودن  مصون  به  خود  این  که 
امنیتی کمک می کند. وزارت معادن به همکاری 
پایپ  این  مسیر  در  است  قرار  داخله  وزارت 
تامین  اما  کند.  ایجاد  امنیتی  های  پوسته  الین 
اعمار  پروژه  این  برای  که  تاسیساتی  امنیت 
می شوند به عهده شرکت تطبیق کننده پروژه 

خواهد بود.
  افغانستان گاز کمتر می خرد

مقامات ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند  
در آخرین نشست شان در عشق آباد  به توافق 
رسیدند که کار عملی این پروژه در سال 2015 
آغاز و تا 2017 به بهره برداری برسد. قرار بود 
از  گاز  مکعب  متر  میلیارد   5 ساالنه  افغانستان 
این پایپ الین خریداری کند. اما آقای جمرانی 
می گوید افغانستان تصمیم گرفته است که گاز 
کمتری بخرد و پول آن را ذخیره کرده و برای 
استخراج معادن نفت و گاز در داخل کشور به 

مصرف برساند.
وی عالوه می کند که مقداری از گاز این پایپ 
الین برای توزیع به مردم افغانستان خریداری 
دو  ساالنه  گاز  خریداری  »هزینه  شد:  خواهد 
را  توانایی  و  طرفیت  این  ما  بود.  دالر  میلیارد 
نداریم. تصمیم گرفته ایم که ساالنه میزان خرید 
گاز را از این پایپ الین کم کرده و پول ذخیره 
افغانستان  گاز  استخراج  برای  را  آن  از  شده 
شبکه  باید  همچنان  ما  کنیم.  گذاری  سرمایه 
زیادی  آن هم هزینه  بسازیم که  را  توزیع گاز 

می خواهد«.
چهار کشور ذینفع در این پروژه شرکتی را به 
نام »تاپی لمتید« ایجاد کرده اند که قرار است 
سرمایه گذاران هر کشور سهم شان را به این 
شرکت بفروشند تا کار عملی پروژه به وسیله 

این شرکت مشترک آغاز شود.
با آغاز کار این پروژه تنها در افغانستان بیش از 
50 هزار نفر مشغول کار خواهند شد. گفته می 
شود که این کشور با سهمی که در این پروژه 
دارد، در سال های اول بین 2 تا 3 میلیارد دالر 
عاید خواهد داشت که این عاید ساالنه رو به 

افزایش خواهد بود.

و  افغانستان  میان  تنش  ماه  دو  از  پس 
به  امریکایی  سناتوران  هشدار  و  امریکا 
به  طوری  افغانستان،  به  کمک ها  کاهش 
نظر می رسد که وزارت مالیه راه حل را به 
نیروهای  گمرکی  اسناد  جریمه های  معضل 

ائتالف دریافته باشد.
اعالم  قبل  چندی  افغانستان  مالیه  وزات 
کرده بود که سند 70 هزار محمولۀ قطعات 
نظامی ناتو و آیساف نا تمام باقی مانده که 
و نظامیان بین المللی باید 70 میلیون جریمه 

بپردازند.
و  لیی  پتریک  تصمیم،  این  به  واکنش  در 
امریکایی  پرنفوذ  سناتور  دو  گراهام  لینزی 
کانگرس  به  را  الیحۀ  تا  کردند  تهدید 
دالر  هر  مقابل  در  آن  در  که  کنند  پیشنهاد 
به  امریکا  کمک های  از  دالر  پنج  جریمه، 

افغانستان کاسته شود.  
دوشنبه  روز  به  افغانستان  وزیران  شورای 
که  کرد  اعالم  داده  نشان  انعطاف  خود  از 
در  افغانستان  در  آیساف  و  ناتو  قطعات 
گمرکی  اسناد  باید  مالیه  وزارت  با  تفاهم 

تکمیل ناشده را طی مراحل کند.
سؤ تفاهم؟

رادیو  به  مالیه  وزارت  مشاور  منلی  نجیب 
دالری  میلیون   70 جریمه  که  گفت  آشنا 
نیروهای  اما  نشده،  معاف  نیروها  این  بر 
اسناد  آن  حذف  برای  باید  المللی  بین 

کمرگی شان را تکمیل کنند.
در  که  فیصله یی  »امروز  افزود  منلی  آقای 

شورای وزیران شده این است که افغانستان 
با هم می نشینند، در مورد  ناتو  نیروهای  و 
از  پس  و  می کنند  کار  هم  با  اسناد  تصفیۀ 

تصفیه آن جریمه وجود نخواهد داشت.« 
تصفیۀ  عدم  صورت  در  گفت  منلی  آقای 
اسناد، باید هر دو طرف میکانیزمی را برای 
»ما  افزود:  او  کنند.  ایجاد  مشکل  این  حل 
در  نه  مشکلی  هیچ گونه  متحده  ایاالت  با 
و  انتقال  بخش  در  نه  و  جریمه ها  بخش 
خروج تجهیزات نظامی از افغانستان نداریم. 
آنها مفهوم موضوع را غلط درک کرده اند 
نشان  العمل  عکس  اشتباه  یک  براساس  و 

داده اند.«
سناتور پتریک لیی رییس کمیته نظارت بر 
برنامه معاونت های خارجی با لحن شدید 
بر تعین این مقدار جریمه انتقاد کرده است.
وزارت  سخنگوی  جیالنی  عبدالقادر  اما 
که  صورتی  در  که  می کند  پافشاری  مالیه 
را  اسناد  اگست  ماه   15 تاریخ  تا  آیساف 
دالر  میلیون   70 جریمه  باید  نکند،  تکمیل 

را بپردازد.

په نورستان کې د...
د  چې  باندې،  الره  الندې  نفوذ  تر  طالبانو  د   

هغوی مهم مرکز هم دی، د ښوونکیو معاشونه 

لېږدول.

دی وايي، په نورستان کې د رهربۍ د کمزورۍ 

او د مرکزي حکومت د نه غربګون له امله دغه 

ګرځېديل،  معمول  کې  نورستان  په  پېښې  ډول 

ځکه د پولیسو د معاشونو ورکېدو، د بانک لوټل 

کېدو او نورو پېښو عاملینو ته سزا ورنکړل شوه.

ډول  دغه  کې  نورستان  په  زیاتوي،  نوموړی 

راتلونکي  په  ښایي  او  ګرځېديل  معمول  پېښې 

کې ډېرې ورته نورې پېښې هم ويش، ځکه په 

نورستان کې قانون نشته چې له مخې یې خلکو 

عاملین  پېښو  دغسې  د  او  يش  ورکړل  سزا  ته 

محاکمه يش.

ښاغلی مولوي موحد رسه له دې چې وايي، د 

کې  ترڅ  په  معاملې  یوې  د  ورکېدل  پیسو  دغو 

پوړي  لوړ  نور  او  وايل  وايي ښايي  شوي؛ خو 

اړونده  او  لري  ونه  ډېر  الس  کې  په  چارواکي 

ادارو کېدای يش معامله کړې وي.

د ده په خربه، چې ورکې شوي پیسې ۲۵ لکه 

افغانۍ دي، چې ورکې شوي دي.

حکومت  مرکزي  له  یې  وار  وار  په  وایي،  هغه 

اړه  په  پېښو  دې  او  ستونزو  د  نورستان  د  رسه 

خربې کړي؛ خو تر اوسه چا اقدام نه دی کړی.

نوموړی زیاتوي، تېر کال د پولیسو د معاشونو 

د ورکېدو پر مهال یې له کابله ځینې پالوي هم 

پایله  په  او  یې وکړې  بوتلل څېړنې  ته  نورستان 

کې روښانه شوه، چې دا یو قصدي عمل دی؛ 

سزا  ته  کسانو  اړونده  یې  حکومت  مرکزي  خو 

ورنه کړه او له همدې امله دا پېښې په نورستان 

کې مخ په ډېرېدو دي.

هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نورستان د وايل 

متیم نورستان او د پوهنې وزارت د ویاند امان 

پرلپسې  له  ته  دواړو  واخلو  هم  نظر  ایامن  الله 

امله  له  بوختیاوو  د  یې  رسه  رسه  کولو  ټېلفونو 

خربو ته زړه ښه نه کړ.

تلفات سنگین شورشیان...
شورشی   140 از  بیش  آریوب  جاجی  و   
بازداشت  آنها  دیگر   20 حدود  و  کشته 

شدند.
که  وسایلی  »بعضی  افزود:  عظیمی  آقای 
اصاًل باور کردنی نیست ـ مثاًل دهها ریشی 
)ریش مصنوعی( که آدم هایی که ریش شان 
تراشیده شده می توانند از آن استفاده کنند ـ 

به دست آمده است.«
به گفته او، شهروندان خارجی که در میان 
شدند،  کشته  عملیات  این  در  شورشیان 
)اتباع  ازبک  و  عرب  چچینی،  پاکستانی، 

ازبکستان( بودند.
این  در  که  افزود  دفاع  وزارت  سخنگوی 
عملیات سه سرباز ارتش نیز کشته شده اند.
این عملیات در روزها اخیر شدت یافته و 
آن گونه که سخنگوی وزارت دفاع گفت، 
تلفاتی که به شورشیان وارد شده هم مربوط 

به همین روزها است.
در  که  می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت 
مناطق  از  بسیاری  در  گذشته  سال  ده 
حصارک  لوگر،  والیت  ازره  ولسوالی های 
والیت  آریوب  جاجی  و  ننگرهار  والیت 
برای  حاال  و  داشتند  نفوذ  شورشیان  پکتیا 
نخستین بار زیر تسلط دولت در آمده است.
انتظار می رود مرحله دوم عملیات موسوم 
به  مذکور  ولسوالی های  در  نیز  سیمرغ  به 
زودی آغاز شود ، اما وزارت دفاع جزیات 

آن را به دالیل امنیتی فاش نکرده است.

بدون ویرایش!
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          عرفان مومند
د  کې  والیت  دې  په  چې  وايي،  غړي  ځینې  شورا  ميل  د 

ښوونکیو او د پوهنې د مامورینو معاشونه طالبانو ته رسېديل 

دي.

په ميل شورا کې د دې والیت استازي وايي، چې په لوی الس 

رشوت  په  ته  طالبانو  معاشونه  ښوونکیو  د  چارواکیو  ځايي 

ورکړي دي.

حافظ  استازی  خلکو  د  نورستان  د  کې  جرګه  مرشانو  په 

عبدالقیوم ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې درې 

دواب  د  چې  ورسېد،  خرب  اړه  دې  په  ورته  وړاندې  ورځې 

په  معاشونه  مامورینو  د  پوهنې  د  او  ښوونکیو  د  ولسوالۍ 

کاردیوا سیمه کې چې د طالبانو تر ولکې الندې سیمه ده او 

حکومت پرې واک نه لري، ورک شوي دي.

هغه وايي، دغه پیسې چې پنځوس لکه افغانۍ کېږي دواب 

ولسوالۍ ته د ځايي چارواکیو له لوري په مرموز ډول په غرنۍ 

پلې الر وړل کېدې، چې ورکې شوي دي.

د ده په خربه، د یادو پیسو تري تم کېدو څرنګوايل ته په کتو 

لوري  له  چارواکیو  ځایي  د  پيسې  دغه  چې  کېږي،  روښانه 

طالبانو ته په رشوت ډول ورکول شوي دي.

ښاغلی حافظ عبدالقیوم د دې پوښتنې په ځواب کې چې د 

ده  دا  په رشوت ورکړل شوي وویل، ښه  ته  لپاره طالبانو  څه 

چې په دې اړه له والیت مقام نه وپوښتل يش؛ خو په داسې 

راتګ نيش کوالی،  پلی تګ  پرې  سیمه کې چې عام خلک 

کې  بوجیو  په  پرې  معاشونه  افغانۍ  میلونه  حکومتي  څنګه 

انتقالېږي؟ خو په حقیقت کې له رشوت پرته بله هدف نه لري.

د ده په وینا، جالبه دا ده هغه کس چې یادې پیسې یې لېږدولې 

خپله راخوشې شوی، خو پیسې طالبانو ترې اخیستي دي.

د مرشانو جرګې دغه غړی وايي، د معاشونو د ورکېدو خربه 

یې په ميل امنیت شورا کې په داسې حال کې چې د نورستان 

یاده  په  وايل  خو  کړې؛  یاده  ته  ولسمرش  و،  ناست  هم  وايل 

غونډه کې له دې پېښې ناخربي وښوده خو له غونډې وروسته 

یې تایید کړه.

هغه وویل، دا خربه یې تر ولسمرشه رسولې، دا چې وړاندې به 

حکومت څه کوي په هغوی پورې اړوند ده.

ښاغلی عبدالقیوم زیاتوي، په کار ده چې د سیمه ییزو ارګانونو 

له ادارې وپوښتل يش، چې نورستان ته یې څه ډول چارواکي 

غال  د  یې  ځل  یو  کې  میاشتو  دریو  هرو  په  چې  استويل، 

ورکېږي،  معاشونه  پولیسو  د  کله  چې  کېږي،  پورته  ډنډورې 

کله بانک لوټل کېږي او کله هم د ښوونکیو.

ده وویل، له تېر یونیم کال راهیسې دا رسوایۍ په دې والیت 

مرکزي  په دې دي، چې  اندېښمن  دوی  روانې دي؛ خو  کې 

حکومت یې پر وړاندې جدي غربګون نه ښيي.

د خلکو  نورستان  د  کې  وليس جرګه  په  کې  حال  همدې  په 

استازی مولوي احمدالله موحد ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه 

کې هم ومنله چې یاد معاشونه ورکړل شوي دي.

هغه وویل، متمدینو لوېدیځ نورستان ته...               پاتې۷مخ

په نورستان کې د ښوونکیو معاشونه 
طالبانو ته ورکړل شوي دي

تلفات سنگین 
شورشیان در شرق

بیش  که  کرده  اعالم  دفاع  وزارت 
اتباع  آنها  بیشتر  که  شورشی   140 از 
عملیات  جریان  در  خارجی اند، 
»سیمرغ« کشته و حدود 20 تن دیگر 

آنها بازداشت شده اند.
این عملیات یک ماه پیش در حصارک 
و  لوگر  ازره والیت  ننگرهار،  والیت 
جاجی آریوب والیت پکتیا در شرق 
شده  آغاز  افغانستان  شرق  جنوب  و 

بود.
عملیات  این  اجرای  این  هدف 
پاکسازی این مناطق از حضور وجود 

شورشیان بود.
صد  چهار  حدود  عملیات  این  در 
سرباز ارتش که توسط نیروی هوایی 
توپخانه حمایت می شدند، شرکت  و 

داشتند.
سخنگوی  عظیمی،  ظاهر  جنرال 
وزارت دفاع افغانستان این عملیات را 
بزرگترین عملیات مستقالنه نیروهای 

ارتش افغانستان خواند.
که  گفت  دفاع  وزارت  سخنگوی 
در  تنها  عملیات  این  جریان  در 
ولسوالی های ازره...    ادامه صفحه 7

فرمانده ستاد مرکزی نیروهای ایاالت متحده روز 
سه شنبه در دیداری با رییس جمهوری تاجیکستان 
ثبات  و  امنیت  تأمین  زمینه  در  همکاری  مسایل 

افغانستان را بررسی کردند.
جمهوری  ریاست  مطبوعاتی  دفتر  بیانیه  به  بنا 
تاجیکستان لوئید جی اوستین 3 و امامعلی رحمان 
در  همکاری  مسایل  همچنین  دیدار  این  ضمن 
توسعه  زمینه  در  جمله  از  مختلف  بخش های 
بحث  مورد  را  منطقه یی  امنیت  و  نظامی  روابط 

قرار دادند.
با  مالقات  این  ضمن  طرفین  منبع،  این  گفته  به 
همگرایی  و  روابط  محتوای  و  از سطح  رضایت 
ساختارهای نظامی و امنیتی مربوط هر دو کشور 
بیش  از  بیش  همکاری  توسعه  لزوم  بر  از جمله 
و  افغانستان  در  ثبات  و  امن  تحکیم  جهت  در 

جلوگیری از خطرات ناشی از گسترش  تروریسم، 
افراطگرایی تاکید کردند.

این دیدار  اوستین در  این گزارش، جنرال  به  بنا 
نقش تاجیکستان را در جهت حفظ امنیت منطقه 
مهم دانسته به رهبر تاجیکستان و مردم این کشور 
برای مساعدت فعاالنه در زمینه ایجاد زندگی آرام 
و با آسایش در افغانستان عرض... ادامه صفحه 6

افغانستان؛ محور مذاکرات فرمانده ارشد 
امریکایی با امامعلی رحمان
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