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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند که 
۷۴۸ مرکز رای گیری در روز انتخابات بسته خواهد بود.

مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  رییس  امرخیل،  الحق  ضیاء 
خبری  نشست  یک  در  حمل   ۱۰ یک شنبه  روز  انتخابات، 
گفت که بعد از ارزیابی های اولیه ۳۹۶ مرکز انتخاباتی بسته 
شد اما بر اساس ارزیابی نهایی ۳۵۲ مرکز دیگر نیز در روز 

انتخابات مسدود خواهد بود.
او گفت که آنها به دلیل ناامنی های موجود و نیز جلوگیری 
از تقلب و برگزاری یک انتخابات شفاف تصمیم به مسدود 

کردن این مراکز گرفته اند....                  ادامه صفحه 6

رییس جمهور کرزی به جان کری وزیر امور خارجۀ ایاالت 
متحدۀ امریکا گفته است که مردم افغانستان شک دارند که 

واشنگتن بر کشورهای حامی تروریسم تأثیر نداشته باشد.
آقای کرزی در یک تماس تلیفونی با وزیر خارجۀ امریکا 
استخبارات کشورهای خارجی در پشت  همچنان گفته که 

حمالت اخیر در کابل قرار دارد. 
پاکستان  استخبارات  سازمان  به  کرزی  آقای  اشارۀ  ظاهراً 

می باشد.
بر بنیاد خبرنامۀ ریاست جمهوری، آقای کرزی به جان کری 
عالی  شورای  با  مذاکرات  انجام  خواهان  طالبان  که  گفت 
صلح اند، اما موانعی بر سر راه پیشرفت پروسه صلح وجود 
دارد که ایجاب می نماید تا از جانب پاکستان همکاری های 

الزم صورت گیرد. 
نخست  وزیر  با  وی  که  داد  اطمینان  مقابل  در  کری  جان 

پاکستان در این رابطه صحبت خواهد کرد. 

آقای کرزی در ارتباط به عدم پیشرفت پروسه صلح به وزیر 
امور خارجه امریکا گفت که موانعی بصورت عمدی بر سر 
در  امریکا  متحد  کشورهای  جانب  از  افغانستان  صلح  راه 

منطقه ایجاد میشوند. 
رییس جمهور کرزی همچنان افزود که از چندی بدین سو 
که  بوده  تروریستی  پیچیده  و  پیوسته  شاهد حمالت  کابل 
استخباراتی  این حمالت دستگاه های  در حقیقت در عقب 

خارجی دست دارند.
و  تروریستی  حمالت  افزایش  به  اشاره  با  جمهور  رییس 
ایجاد موانع در راه صلح گفت که مردم افغانستان شک دارند 
که ایاالت متحده امریکا باالی کشورهای حامی تروریزم و 
مخالفین پروسه صلح افغانستان در منطقه تاثیرگذار نیست و 

یا هم اینکه در قبال آنها اراده اعمال نفوذ را ندارد. 
ایاالت  جانب  از  افغانستان  مردم  که  افزود  کرزی  حامد 
این  در  وضاحت  آوردن  به وجود  خواهان  امریکا  متحده 

زمینه می باشند. 
کرزی همچنان خاطرنشان کرد که انجام حمالت تروریستی 
برای  افغانستان  مردم  اراده  در  صورت  هیچ  به  کشور  در 
ساختن یک آینده روشن و با ثبات خلل وارد نمی کند و نه 
هم ادامه چنین حمالت تروریستی به سود روابط ستراتیژیک 

میان افغانستان و ایاالت متحده امریکا می  باشد.

کمیسیون انتخابات:

748 مرکز رای گیری بسته خواهد ماند

هنگامی که طالبان افغانستان 
و پاکستان متحد شوند

مردم با هجوم به مراکز توزیع کارت رأی  دهی:

اگر کشـته هم شـویم، رأی می دهـیم

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

نگران کارمندان مان هستیم
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کرزی به جان کری:

شک داریم  روی کشورهای حامی تروریسم تأثیر نداشته باشید

صفحه 6

صفحه 6

ادامه  از  افغانستان  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرد.

کمیسیون  دبیرخانه  معاون  سروری  اکبر  ولید 
شکایات انتخاباتی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران 
کارمندان  فعالیت  برابر  ناامنی مشکل عمده  گفت: 
این کمیسیون است و کمیسیون شکایات انتخاباتی 
درباره چگونگی...                        ادامه صفحه 6

طالبان دستور داده است  به تحریک  مال عمر 
با اسالم آباد به گفتگو بنشیند، تا جگنجویان 
در  افغانستان  ساز«  سرنوشت  »جنگ  به  آن 
سال آینده بپیوندند.  عمر، در گذشته نیز با 
موفقیت چنین درخواست هایی را مطرح كرده 
درخواست  جواب  به  در سال 2009  است.  
توافق  طالبان  تحریک  فرماندهان  عمر،  كمک 
كردند كه دخالت خود در افغانستان را بیشتر 

كنند. 



افغانستان  ارتش  تمویِل  و  تجهیز  آرزومندي 
به  کشور  نظامِي  و  سیاسي  نهادهاي  میاِن  در 
هرگز  که  رویایي  است؛  شده  تبدیل  رویا  یک 
یک  به  رسیدن  براي  اما  شد.  نخواهد  برآورده 
نتیجۀ مطلوب، باید بُعد تاریخِي امتناِع امریکا را 

به بررسي و کنکاش بگیریم.
 در فلسفۀ تاریخ آمده است: »تاریخ تنها گذشته 
نیست، حـال و آینده نیز تاریخ هستند. حـال، 
وقفه،  بدون  و  همواره  که  است  تاریخ  معبِر 

تاریخ از آن عبور مي کند.«
از دوازده سال به این سو بحث ها و چانه زني ها 
بر این بوده است که امریکا در رأس نیروهاي 
ایتالف و آیساف، بار اصلِي جنگ در افغانستان 
را به دوش مي کشد. پس براي این که افغانستان 
بایستد  خود  پاي  روي  امنیتي  لحاظ  از  بتواند 
تعلیم،  به  نماید،  تأمین  خودش  را  امنیت  و 

تخصص و تجهیز نیاز مبرم دارد.
به استناد اخبار نشر شده از خبرگزاري فرانسه، 
به نقل از مرکز مطالعاِت راهبردي و بین المللي  
امریکا، هزینه یي که امریکا در جنگ افغانستان  
مصرف نموده، تا آغاز ۲۰۱۳ میالدي، به ۶۴۲ 

میلیارد دالر امریکایي رسیده است.
اگر مصارِف کشورهاي اعضاي ناتو و آیساف 
دیگر  دالر  میلیارد   ۳۵۰ تخمینی  به طور  را 
محاسبه کنیم، هزینۀ جنگ در افغانستان به بیش 
از هزار میلیارد دالر مي رسد. در حـالي که جنگ 
با تروریسم در سراسر افغانستان جریان نداشته، 
بلکه در والیت هاي هم جوار مرز دیورند بیشتر 
متمرکز بوده است. اگر این مبلغ دست من بود، 
جهان را فتح مي کردم؛ به همین سبب، ایراني ها 
در سال ۱۳۸۲ خورشیدي گفتند »جنگ امریکا 
علیه تروریسم و طالبان، یک جنگ »رامبویي«و 

زنانه است«.
در  سرخ  ارتش  حضور  هزینۀ  این که  جالب 
میلیارد   ۲۴۰ به  سال،  ده  افغانستان طی حدود 
در  که  در حـالي  است،  زده شده  تخمین  دالر 
علیه  جنگ  افغانستان،  سراسر  در  سال ها  آن 

نیروهای اتحاد شوروی جریان داشت.
هزینۀ  با  افغانستان  که  است  این  تأسف  جاي 
حداقل  داشتن  از  هم  هنوز  دالر،  میلیارد  هزار 
تجهیزات مدرن و نیروی هوایي محروم است. 
این سو  به  چندین سال  از  زمیني اش  ارتش 
اتحاد  ارتش  حضور  دوران  اسلحۀ  همان  از 
متخصصین  به وسیلۀ  ترمیم  از  بعد  شوروي، 

اوکرایني استفاده مي کند.
مورخ  سي،  بي  بي  رادیوي  پشتوي  بخش   
در  که  رساند  نشر  به  را  گزارشي   ۱۳۹۲/۳/۱۲

آن چنین آمده بود: »براي ۲۱ فروند هلیکوپتري 
که از ایتالیا براي ارتش افغانستان خریده شده، 
مبلغ ۶۰۰ میلیون دالر به شرکت ایتالیایي )الینا( 

پرداخت شده است.«
این هلیکوپترها با آن که هر کدام در هر ساعت 
مصرف  امریکایي  دالر  هزار   ۵ مبلغ  پرواز 
اندازه یی  به  اند،  افتاده  کار  از  اکثرشان  دارند، 
که  حـالي  در  مي باشد.  ناممکن  ترمیم شان  که 
در ارتفاع پایین پرواز مي کنند و توان پرواز در 

ارتفاع بلند را نیز  ندارند.
»امریکا  بود که:  آمده  این گزارش  هم چنان در 
براي آموزش هر یک از خلبان هاي افغانستاني، 
دوصدهزار  و  یک میلیون  اخیر  سال  چند  طي 

دالر امریکایي مصرف مي کند.«
تعلیم  خلبان  صدها  که  است  این  دردآور  اما 
جبراً  ما،  کشور  کارآزمودۀ  و  تجربه  با  دیده، 
کچالو  جاده ها  و  کوچه ها  در  شده،  دي.دي.آر 

و پیاز مي فروشند. 
سي:  بي  بي  رادیو  گزارش  همین  اساس  بر 
از  بیش  میالدي،  هشتاد  دهۀ  در  »افغانستان 
۳۰۰ جت جنگنده، ۱۵۰ هلیکوپتر نظامي و ۴۵ 
از  امروز  که  داشته  انتونوف  باربري  هواپیماي 

داشتن آن ها محروم ساخته شده است«.
مانند:  زمیني  قواي  مدرن  تسلیحات   از  اما 
ماشین هاي  لونا،  اوره گان،  اسکات،  راکت هاي 
محاربوي، تانک ها، توپ هاي ثقیل و... نام برده 
از بین  نشده و از آن ها خبري نیست. مسوول 
 ۱۳۹۱ تا   ۱۳۷۱ سال  از  تجهیزات  این  بردِن 
خورشیدي کیست؟... مسووالن  به مردم پاسخ 

بگویند!

قيمت صلح در افغانستان
رسمیت بخشیدن و بستن مرز دیورند با تضمین 
پاکستان،  و  جهاني  جامعۀ  و  منطقه  کشورهای 
تأمین صلح   = آدم کشان  و سایر  طالبان  حذف 

در منطقه!
مرتبط  هم  با  فوق  موضوعات  دیگر،  بیان  به 
دو  هر  مي خواهند  امریکا  و  پاکستان  هستند؛ 
اما  شوند،  حل وفصل  هم زمان  معادله  سوي 
که  قضیه یي  حل  طرف دار  کرزی  آقای  دولت 
تیم  با  همراه  و  نبوده  مي شود،  مربوط خودش 
دولِت  مخالفان  پاکستان  مي گوید  قبیله یی اش 
افغانستان را حذف کند، اما ما مرز را به رسمیت 
نمي شناسیم، هر وقت وحدت ملي ما تأمین شد 

و نیرومند شدیم، پشتونستان را پس مي گیریم.
بارها حاضر شده  دولت پاکستان طي نیم قرن 
باالي معارضین و مخالفین دولت هاي افغانستان  

که آن ها را در کنترول خود دارد، معامله کند، 
ولي حاکمان افغانستان، مرغ شان یک لنگ دارد 

مبنی بر این که پشتونستان از ماست.
کاسۀ  اخیراً  که  امریکا  دولت  سبب  همین  به 
کرزي  آقاي  دولت  باالي  شده،  لبریز  صبرش 
به  را  دیورند  مرز  که  است  کرده  وارد  فشار 
رسمیت بشناسد و آن را بسته کند، با پاکستان 
نسبت  را  کشور  آن  و  برقرار  دوستانه  روابط 
استراتژیک  معاهدۀ  و  دهد  ترجیح  هند  به 
و  امریکا  یعني  نماید.  امضا  نیز  پاکستان  با  را 
افغانستان را در  انگلستان حاضر نیستند ارتش 
کنند. بعضي ها  پاکستان تجهیز و تمویل  مقابل 
ناشیانه و جاهالنه مي گویند: »حـاال وقت مطرح 
کردن حل قضیۀ دیورند نیست، بگذارید شرایط 
به نفع ما تغییر کند، آن گاه قضیه را عادالنه حل 

مي کنیم«. 
داراي  باید  ما  جاهالنه،  تفکر  این  مطابق 
تسلیحات اتمي، ارتش نیم میلیوني و یک اقتصاد 
و  پاکستان  بجنگیم  با  سپس  گردیم،  نیرومند 

پشتونستان را پس بگیریم.
بعد  همانا  که  مطلب  اصل  به  برمي گردیم 
تاریخي مسأله است مبني بر این که: چرا امریکا 
درحـالي که  ناتو  اعضاي  بزرگ  کشورهاي  و 
با تلفات جاني  بار اصلي مسوولیت  جنگ را 
صادقانه  هیچ گاه  شده اند،  متحمل  آن  مـالي  و 
طوري  را  افغانستان  ارتش  نبوده اند  حاضر 
آموزش داده، تجهیز و تمویل کنند تا بار جنگ 
از شانه هاي آن ها سبک گردد، حـال آن که ۶۰ 
درصد مردم افغانستان طي ۳۵ سال جنگ )از هر 
دو طرف( کارآزمودۀ نظامي هستند؟... متأسفانه، 
امریکا و اعضاي ناتو صرف به تعلیمات شفاهي 
به  حتا  پرداخته اند،  پولیس  و  ارتش  و سطحِي 
شیوه هاي بسیار پراکنده توسط نظامیاِن چندین 

کشور تعلیم داده شده اند.  
زمانی که شاه محمود خان در سال  ۱۹۴۸ مقام 
گرفت،  خان  هاشم  برادرش  از  را  صدارت 
اختالف میان افغانستان و پاکستاِن نوتشکیل به 
اوِج خود رسیده بود. شاه محمود خان در همین 
دریافت  موضوع  نموده،  سفر  امریکا  به  سال 
تسلیحات جنگی را مطرح نمود. جورج مارشال 
متعجب شده پرسید: “دشمن تان کیست؟« شاه 
جورج  :”روس ها«.  داد  پاسخ  خان  محمود 
شاهی  دولت  هدف  که  می دانست  مارشال 
خندۀ  بنابرین  است؛  دیگری  چیز  افغانستان 
تمسخرآمیزي کرد و غرور نخست وزیر ما را 

شکست.
اسلحه  این  از  مي دانست  که  مارشال  جورج 
تقاضای  به  مي شود،  استفاده  پاکستان  برضد 

شاه محمود پاسخ مثبت نداد.
در  امریکا  در  افغانستان  سفیر  نعیم خان  سردار 
معاون  مک گي  جورج  با  بازهم   ۱۹۵۱ سال 
نزدیک  شرق  امور  در  امریکا  خارجۀ  وزارت 
در  را  اسلحه  دریافت  موضوع  نموده،  مالقات 
گفت:  عجله  کمي  با  ضمن  در  گذاشت،  میان 
“اگر این تسلیحات نظامي را امریکا به ما ندهد، 
افغانستان شاید مجبور شود اسلحۀ مورد نیاز را 

از روس ها بگیرد«.
مک گي که به بیهوده گي این الف پي برده بود، 
از سکرتر خود شماره تلیفون دفتر سفیر روسیه 
در واشنگتن را خواست و روي کاغذي نوشت 
و مقابل سردار نعیم گذاشت، به این مفهوم که 

هرچه زودتر با روس ها تماس بگیرید!
در  لجاجت  با  بازهم  افغانستان  شاهي  دولت 
از  تن   ۴ وسیلۀ  به  میالدي   ۱۹۵۱ سال  اواخر 
خان  محمود  شاه  یک:  هر  عالي رتبه  مقامات 
نعیم  دفاع(،  )وزیر  داوودخان  )نخست وزیر(، 
سردار  و  واشنگتن(،  در  افغانستان  )سفیر  خان 
عبدالحسین عزیز )نمایندۀ افغانستان در سازمان 
تسلیحات  دریافت  تقاضاي  مکرراً  متحد(  ملل 

نظامي را نمودند.
امریکا ناگزیر براي فروش اسلحه به افغانستان 
۴ شرط سنگین را گذاشت که از جمله تعهد اف

ادامه صفحه 7
غانستان...                           
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غالم محمد محمدی

تجهیز ارتش افغانستان؛

 آرزویی که تحقق نخواهـد یافت!
 

مشکالت  همۀ  به رغم  نامزدان،  انتخاباتی  کارزارهای 
نمایش  به  را  ظریف  نکتۀ  یک  دارد،  که  کوتاهی هایی  و 
این  در  می شوند.  آن  متوجِه  کمتر  که  نکته یی  می گذارد؛ 
والیت های  به  انتخابات  مطرِح  نامزدان  از  برخی  اواخر، 
شرح  را  برنامه های شان  و  کرده  سفر  کشور  گوناگوِن 
می دهند. تصاویر و ویدیوهای این کمپاین ها نشان می دهد 
به  و  می کنند  پیدا  نفری  چندصدهزار  حضورِ  مردم  که 
این  حاال  می دهند.  فرا  گوش  به دقت  نامزدان  برنامه های 
پیدا  این را  نامزد هر کسی باشد، دست کم مردم فرهنگ 
کرده اند که صحبت های بی برنامه ترین نامزد را هم بشنوند 

و بعد، تصمیِم خود را بگیرند.
این نکته می رساند که انتخابات به عنوان یک مسالۀ مهم و 
سرنوشت ساز نزد مردم افغانستان مطرح است و نمی توان 
آن را به این ساده گی از دیده به دور داشت. بی تردید که 
راهی جز انتخابات وجود ندارد و گزینۀ دیگری که روند 
کند،  تضمین  را  مسالمت آمیزش  به صورت  قدرت  انتقاِل 
نقطۀ  دورافتاده ترین  در  مردم  بنابراین،  نیست.  کسی  نزد 
کشور هم این نکته را درک کرده اند و به یقین که همین 
انتخاباتی  کمپاین های  در  مردم  گرمِ  دلیل حضور  مسأله، 

است.
اما از سوی دیگر، انتخاباِت حاضر به چالش کشیده شده 
است؛ چالشی که یکی دو تا نیست و در حال حاضر به 
حال،  هر  در  اما  است.  شده  تبدیل  مشکالت  از  انبوهی 
یکی از مهم ترین چالش ها، گروه طالبان است که اصوالً 
طالبان  می باشد.  مخالفت   در  کنونی  روند  و  نظام  کل  با 
شدیداً تالش دارند تا با ایجاد ارعاب و وحشت، مردم را 
از اشتراک در انتخابات باز دارند. حمالت خونیِن آنان در 
این شب و روز به غیر از ایجاد هراس، هیچ دلیِل دیگری 
ندارد و به یقین که تا روز انتخابات این برنامه از سوی آنان 

دنبال خواهد شد.
چالش دیگر، حکومت است که هنوز آماده نیست پروسۀ 
تحویل مسالمت آمیِز قدرت به برندۀ انتخابات را بپذیرد. 
انحصارِ  سنت  و  نشده  ایجاد  فرهنگ  این  هنوز  تا  چون 
حاکم  سیاست مداران  رواِن  و  روح  بر  هم چنان  قدرت 
است. جناب حامد کرزی نیز تا به حال، این باور برایش 
بسیار  به صورت  که  است  دلیل  همین  به  و  نشده  ایجاد 

مرموز و پنهان، در پروسۀ انتخابات دخالت می کند. 
است؛  انتخاباتی  کمیسیون های  در  سومی   مشکل 
کمیسیون هایی که اعضایش از جانب آقای کرزی تعین شده 
اند و بیم آن میرود که به نفع یک نامزد مشخص کارهایی 
را سامان بدهند. زیرا از آن جایی که سنت سیاست های 
ممکن  نمی شناسد،  را  معیاری  هیچ  افغانستان  در  عملی 
بکشاند  به جایی  را  این طرف داران  از  بسیاری  که  است 
که وظیفه و مسوولیت خطیرشان را فراموش کرده و خود 
سال  انتخابات  در  تجربه  این  البته  گردند.  کارزار  وارد 
توجهی  قابل  تاثیر  حتا  که  گونه یی  به  شده،  دیده   ۱۳۸۸
را بر بی اعتماد کردن مردم به پروسه انتخابات گذاشت. 

هم اکنون بحث این که تقلب از جانب این نهادها سامان 
داده شود در این روزها باال گرفته است و حتا برخی از 
نامزدان هشدارهایی به آدرس کمیسیون ها و آقای کرزی 

حواله کرده اند. 
دیگر  بارِ  یک  که  دارد  وجود  بسیاری  نگرانی  بنابراین، 
اعضای کمیسیون های انتخاباتی نیز در مهندسِی انتخابات 
سهم بگیرند و انتخابات را با چالشی دیگر روبه رو بسازند.
و اما نکتۀ آخر، کم شدن حضور ناظران بین المللی است 
که در پی حمالت طالبان، برخی آنان افغانستان را ترک 
گفتند. در ضمن، همین دو روز قبل سازمان ملل نیز تأکید 
کرد که نامزدان باید نتیجۀ انتخابات را بپذیرند و این در 
حالی ست که خرواری از زمینه های تقلب فرا راهِ انتخابات 

ریخته است. 
از این  رو، انتخابات شانزدهِم حمل پُر از چالش خواهد 
بود و مجموع این چالش ها به ساده گی می توانند زمینه سازِ 
رفتن انتخابات به دور دوم و یا هم برگزار نشدِن انتخابات 
انتخابات  سالمِت  راه های  که  این  مگر  باشد؛  قبول  قابل 
و  شفافیت  سالمت،  بتوانند  که  راه هایی  شود؛  سنجیده 
های  رمینه  و  کنند  تضمین  را  انتخابات  بودِن  سراسری 
تقلب را کاهش دهد؛ زیرا مردم حاال تصمیم شان را برای 
رفتن به پای صندوق های رای گرفته اند و باید نهادهای 
انتخاباتی و امنیتی، به این عزم مردم احترام گذاشته و از 
هر نوع مداخله احتمالی در امور انتخابات دوری جویند 

تا رای مردم رییس جمهوری آینده را مشروعیت بخشد.

انتـخابات و سالمِت آن
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هواپیمای  چینی  مسافران  بستگان  از  نفر   ۳۰ حدود 
پایتخت مالزی سفر  ناپدیدشده مالزیایی به کواالالمپور، 
توضیحات  ارائه  برای  را  مالزیایی  مقام های  تا  کرده اند 

بیشتر درباره عملیات جستجو تحت فشار بگذارند.
پرواز  چینی  مسافران  خانواده های  اعضای  از  بسیاری 
با ۲۳۹ سرنشین  پیش  هفته  از سه  بیش  که   MH370
این  به  مالزیایی  مقام های  واکنش  معتقدند  شد،  ناپدید 

اتفاق قانع کننده نبوده است.
مالزیایی متهم شده اند که  در هفته های گذشته مقام های 
برخی از دانسته های خود را پنهان می کنند و یا در انتشار 

یافته های خود تاخیر دارند.
عذرخواهی  خواهان  هواپیما  چینی  سرنشینان  بستگان 

مقام های مالزیایی هستند.
آنها پارچه نوشته ای در دست داشتند که روی آن به چینی 
بود: »ما خواهان شواهد، حقیقت و کرامت  نوشته شده 
بود:  نوشته  انگلیسی  به  دیگری  پارچه  روی  هستیم.« 

»قاتل را تحویلمان دهید، خانواده مان را به ما بدهید.«
خبرنگار بی بی سی می گوید که ورود این افراد به فرودگاه 

موقعیتی پر تنش بوده است.
همزمان تالش ها برای یافتن بقایای هواپیما ادامه دارد.

هند  اقیانوس  جنوب  در  کشتی  هشت  و  هواپیما   ۱۰
مشغول جستجو هستند.

یک کشتی مجهز به ردیاب جعبه سیاه هم به منطقه اعزام 
شده است.

مقام های مالزی می گویند که هنوز هیچ احتمالی را درباره 
سرنوشت این هواپیما رد نمی کنند.

پاکستان در مورد بن الدن چه می دانست
برگردان به فارسی: عماد عابدی

بخش پنجم و پایانی

ناتوانی امریکا در شناخت درست از ابعاد حمایت و 
صدور تروریسم توسط پاکستان 
یکی  آن  با  فعال  مقابله  عدم  و 
سرخوردگی  اصلی  دالیل  از 
امریکا  از  کرزی  رئیس جمهور 
نیروهای  حالی که  در  است.  
خروج  برای  ناتو  و  امریکایی 
از افغانستان تا پایان سال جاری 
آماده می شوند، ارتش پاکستان و 
نیروهای نیابتی آنها، طالبان، در 
انتظار نشسته اند.  این تهدید به 
همان اندازه  واقعی است که در 

سال ۲۰۰۱ بود.
از  من   ،۲۰۱۳ جنوری  در 
کردم  بازدید  حقانی  مدرسه 
در  آن  ارشد  روحانیون  از  تا 
مورد اعزام فارغ التحصیالن این 
مدرسه به افغانستان بپرسم.  آنها 
توافق کردند با من صحبت کنند 
و همان گفته های قراردادی را 
تکرار کردند، که هر فرد خودش 
تصمیم میگیرد به جهاد برود یا 
نه.  اما حمایت تعصب آمیز از 
داشت.   وجود  همچنان  طالبان 
سخنگوی مدرسه به من گفت، 
لیبرال هایی  طالبان  »مخالفان 
استند که تنها ۵ درصد جمعیت 

افغانستان را تشکیل میدهند«.  او و مالهای همکار 
اطمینان  افغانستان  در  طالبان  نظامی  پیروزی  به  او 
داشتند.  عالوه بر این، او گفت، »این یک واقعیت 
به دست  را  سیاسی است که روزی طالبان قدرت 
می گیرند و پرچم سفید آنها دوباره در کابل برافراشته 

میشود، ان شاء اهلل«.
مقامات امنیتی پاکستان، تحلیلگران سیاسی، روزنامه 
میدهند.   را  هشدار  همین  قانونگذاران  و  نگاران 
افغانستان  بر  میخواهد  هم  هنوز  پاکستان  ارتش 
تسلط داشته باشد و حاال که امریکا در حال خروج 
از افغانستان است، ارتش پاکستان هنوز مصمم است 

از طالبان به عنوان وسیله ای اعمال نفوذ استفاده کند.
سپتمبر  ماه  در  پرس،  اسوشیتد  از  گانن،  کتی 
پنجاب، پرجمعیت  از  نظامیان  داد که شبه  گزارش 
ترین ایالت پاکستان، در مناطق قبیله ای جمع شده 

بودند تا به طالبان بپیوندند و برای سهیم شدن در 
حمله پیش بینی شده در سال جاری در افغانستان، 
شبه  های  گروه  و  مذهبی  احزاب  ببینند.   آموزش 
نظامی ممنوع در پنجاب، آشکارا صدها دانش آموز 
را برای جهاد استخدام می کنند، و گروهی از مردان 
جوان در حال اعزام به جهاد در سوریه استند.  یک 
گروه  »آنها  گفت،  من  به  پاکستان  سابق  قانونگذار 
های جهادی اند که ۱۰۰ درصد زیر کنترل نیستند، 
اما هنوز هم ارتش آنها را محافظت می کند«.  این 
متحده  ایاالت  که  می کرد  تاسف  اظهار  قانونگذار 
خود  سیاست  نه  و  می ایستد  پاکستان  برابر  در  نه 

تغییر  میکند  تروریسم صادر  که  دولتی  قبال  در  را 
میدهد.  او اضافه کرد، »چند نفر باید کشته شود تا 
که  اند  ایستاده  ارتشی  کنار  در  آنها  بفهمد؟  امریکا 
تا منافع  مردم را تشویق، کمک و محافظت میکند 
امریکا و غرب را در افغانستان، 
در سوریه، و در دیگر جاها آماج 

قرار دهند.«
تحت  دولت  من  که  زمانی 
سال  در  افغانستان  محاصره 
میاورم،  یاد  به  را   ۲۰۰۱
بر  امریکا  مداخله  که  تغییراتی 
مدرنیته،  بازسازی،  جا گذاشت، 
فارغ التحصیالن با هوش در هر 
اداره، مرا متعجب می کند.  با این 
از  بیش  سال،   ۱۳ از  پس  حال، 
یک تریلیون دالر هزینه، حضور 
در  خارجی  نیروهای   ۱۲۰۰۰۰
ده ها  شدن  کشته  و  جنگ  اوج 
تغییر  افغانستان  نفر، وضع  هزار 
نکرده است: یک دولت ضعیف، 
طعمه جاه طلبی های همسایگان 
این  افراطی.   اسالم گرایان  و 
مطلوب  غیر  نظریه  یک  شاید 
در  افغانستان  ترک  اما  باشد، 
نیمه  شک،  بدون  فعلی،  حالت 
این  در  ما  ماموریت  کردن  رها 

کشوراست. 
واقعی  دشمن  حال،  همین  در 

هنوز آزاد است.
»دشمن  کتاب  از  مقاله  این 
تا ۲۰۱۴«  از ۲۰۰۱  افغانستان،  در  امریکا  اشتباهی: 
هاتن  بنیاد  توسط  آینده  ماه  که  است،  اقتباس شده 
گال،  کارلوتا  میشود.   منتشر  هارکورت  میفلین 
خبرنگار نیویارک تایمز در شمال آفریقا است.  او 
بین سالهای ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۳خبرنگار نیویارک تایمز 

در افغانستان و پاکستان بود.
منبع:

h t t p : / / w w w . n y t i m e s .
magazine/what-/23/03/2014/com
pakistan-knew-about-bin-laden.

1=html?ref=world&_r

بستگان خشمگین مسافران چینی 
هواپیمای مالزی به کواالالمپور رفتند

مذاکره امریکا با چین و هند برای 

منزوی کردن روسیه
روسیه از اوکراین خواست تا عضو ملک عبداهلل کنار می رود!

ناتــو نشود
برخی از رسانه های عربی خبر غیررسمی را 
پادشاه عربستان سعودی برای  درباره قصد 

کناره گیری از قدرت منتشر کرده اند.
ملک  نشده،  تایید  خبرهای  این  براساس 
عبداهلل بن عبدالعزیز قصد دارد به زودی از 
مقام پادشاهی عربستان سعودی کناره گیری 

می کند.
القدس  و  قاهره  چاپ  النهار  های  روزنامه 
العربی چاپ لندن این خبرها را منتشر کرده 

اند.
ملک  اقدام  نیز  خبرها  این  اصلی  دلیل 
عبداهلل ۹۰ ساله در معرفی برادر کوچکترش 

شاهزاده مقرن به عنوان جانشین ولیعهد است.
سعودی  عربستان  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  این 
منصوب  ولیعهد  جانشین  سمت  به  فردی  که  است 

می شود.
وجود  سمتی  چنین  تاکنون  سعودی  حکومت  در 
ایجاد  نداشت و هم اکنون توسط پادشاه این کشور 

شده است.
شاهزاده مقرن برادر کوچکتر و ناتنی پادشاه عربستان 
سعودی است که به عنوان جانشین ولیعهد منصوب 
هیات  رئیس  دوم  معاون  این سمت  از  قبل  او  شد. 

وزیران )معاون دوم پادشاه( را برعهده داشت.
ریاست هیات  پادشاه،  در عربستان سعودی شخص 
و  دارد  برعهده  را  وزیر  نخست  سمت  و  وزیران 

ولیعهد، معاون نخست وی به شمار می رود.
دوم  معاون  و  ولیعهد  پادشاه،  سعودی،  عربستان  در 

رییس هیات وزیران، به ترتیب سه مقام ارشد کشور 
هستند.

براساس این انتصاب، در صورت  خالی شدن سمت 
ولیعهد، شاهزاده مقرن در این سمت قرار می گیرد.

عبداهلل  ملک  جسمی  توانایی  عدم  و  شدید  بیماری 
وی  اصلی  دلیل  پادشاهی،  های  فعالیت  انجام  برای 

برای کناره گیری از قدرت نام برده می شود.
از  عبداهلل  ملک  گیری  کناره  از  پس  است  قرار 
پادشاه  عنوان  به  سلمان  شاهزاده  برادرش  پادشاهی، 
ولیعهد جدید  عنوان  به  هم  مقرن  و شاهزاده  جدید 

معرفی شود.
تغییرات  صورت  در  رسد  می  نظر  به  حال  این  با 
و  های خارجی  سیاست  ریاض،  راس حکومت  در 
تغییرات ملموس و بزرگی  این کشور شاهد  داخلی 

نباشد.

نمایندگان  از مذاکره  معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
بواسطه  روسیه  کردن  منزوی  برای  هند  و  با چین  کشور  این 

تنش های بوجود آمده بر سر اوکراین خبر داد.
به گزارش ایندیا تایمز، در حالی که برخی مقامات امریکایی از 
همکاری واشنگتن با مسکو برای یافتن راه حلی جهت پایان 
دادن به بحران اوکرین سخن می گویند »ماری هارف« معاون 
گفتگوی  از  متحده،  ایاالت  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مقامات کاخ سفید با دهلی نو و پکن برای منزوی کردن روسیه 

خبر داد.
کردن  منزوی  برای  مذاکراتی  ما   : گفت  رابطه  این  در  هارف 
مذاکره  مورد  های  طرف  از  کنون  تا  اما  ایم  داشته  روسیه 
نخواسته ایم تا تحریمی را علیه مسکو اعمال کنند. ما هم اکنون 
به طور دیپلماتیک در حال مذاکره با کشورهای دیگر هستیم. 
اگر شما جریان رای گیری در شورای امنیت را به یاد بیارورد 
متوجه می شوید که چین به همراه روسیه در رای گیری غایب 
با  را  پکن  هستیم  درصدد  مذاکره  طریق  از  ما  بنابراین  بودند 

خود همراه کنیم.
به گفته این مقام امریکایی، هر چند واشنگتن هنوز با هند و 
واشنگتن  میان  اما  نرسیده  توافق  به  تحریم روسیه  برای  چین 

و کشورهای اروپایی در این رابطه توافقاتی انجام شده است.

مسکو از کی یف خواست که تا جایگاه غیر متعهد 
بودن خود را حفظ کرده و عضو ناتو نشود.

الوروف،  سرگئی  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
شبکه  با  مصاحبه   در  روسیه،  خارجه  امور  وزیر 
راشا ۱، اظهار کرد: مسکو اذعان دارد که یک قانون 
وضعیت  واضح  طور  به  باید  اوکراین  در  اساسی 

غیرمتعهد بودن این کشور را تصریح کند.
رییس جمهوری  اوباما،  باراک  کرد:  بیان  الوروف 
نه  که  بود  گفته  بروکسل  در  قبل  هفته  آمریکا، 
به  کی یف  که  نیستند  آماده  ناتو  نه  و  اوکراین 
پیمان آتالنتیک شمالی بپیوندد و هیچ دلیلی برای 

صحبت کردن در این باره وجود ندارد.
کشورهای  مسکو،  میان  تعامل  که  داد  ادامه  وی 
غربی و کی یف درباره مساله حل بحران اوکراین 

ملموس تر شده است.
آماده ایم  ما  کرد:  اظهار  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
تا موضع های خود را نزدیک کنیم. آخرین دیدارم 
با وزیر امور خارجه آمریکا در الهه و دیدارهای 
کشورها  دیگر  و  فرانسه  آلمان،  مقامات  با  دیگر 
اوکراینی  به شرکای  ارائه طرحی مشترک  نشانگر 

است.

                                                                                                                     نويسنده: كارلوتا گال )نيويارک تايمز(



www.mandegardaily.com    سال پنجم  y شمارة یکهزار دو صدو شصت و هفتم  y دو شنبه  11 حمل / فروردین y 1393 29 جمادی االول y 1435 31 مارچ 42014

حشمت رادفر
در گذشته ها، هرگاه از شمال کشور سخن به میان می آمد، 
هیچ گاه  زیرا  می شد،  مجسم  ذهنم  در  شریف  مزار  شهر 
تجربۀ رفتن به حوزۀ شمال شرق یا همان سرزمین قطغن را 
نداشتم. اما این بار در قالِب یک مأموریت از جانب کمسیون 
والیت های  به  نایبی  وکیل  با  همراه  انتخابات،  رسانه های 

بغالن، کندز، تخار و بدخشان سفر کردم.
دسِت  به  پلخمری  دوراهی  از  ما  حامِل  موتر  که  هنگامی 
برای  که  نوشتم  فیس بوکم  صفحۀ  در  پیچید،  راست 
نخستین بار است که به بغالن مرکزی پا می گذارم، بالفاصله 
یکی از دوستانم که خود از والیت بغالن است، از کابل با 
من تماس گرفت و گفت که به دالیل امنیتی، باید این پست 

را از صفحه بردارم، و من هم همین کار را کردم.

بغالن مرکزی
بود.  پُرجنب وجوشی  شهرک  رسیدیم،  مرکزی  بغالن  به   
تلویزیون های  از  یکی  با  سال   ۱۰ حدود  که  نایبی  وکیل 
انتحارِی ۱۵  کار  کرده، حملۀ خونین  افغانستان  خصوصِی 
خبرِی  پوشش  برای  آن زمان  در  که  را   ۱۳۸۶ سال  عقرب 
آن رویداد از کابل به این شهر آمده بود، قصه کرد. در آن 
رویداد خونین، بیش از صد تن به شمول ۵ عضو مجلس 

نماینده گان افغانستان و ده ها دانش آموز کشته شده بودند. 
از بغالن مرکزی گذشتیم. در حالی که پیام دوست بغالنی ام 
خود  به  را  ذهنم   ۱۳۸۶ انتحاری  حملۀ  داستان  و  کابل  از 
نایبی سکوت را در موتر  مشغول کرده بود، صدای وکیل 
شکست که گفت این منطقه گرداب نام دارد و در سال های 
مشکالت  گاهی  گاه  هم  حاال  بوده،  ناامن  بسیار  گذشته 

امنیتی دارد، اما مانند گذشته نیست. 

کندز
به کندز رسیدیم، شهر شلوغ و کمتر توسعه یافته یی که تصور 
می کردم باید به اندازۀ مراکز دیگر زون های افغانستان، شاهد 
پیشرفت و توسعه بوده باشد. اگرچه از نظر امنیتی آرام به 
ناامنی های چند سال گذشته  تأثیر  اما گویی  نظر می رسید، 

هنوز در سیمای این شهر پدیدار است. 

احساس امنيت به جای کابوس ناامنی 
شب را مهمان یکی از دوستان نزدیک و هم صنفی دوران 
دانشگاهم در ولسوالی علی آباد در حاشیۀ غربی شهر کندز 
فرماندهان  از  یکی  متری خانۀ  ده  در چند  بودیم. خانه یی 
بندر  در  پیش  سال  یک  حدود  که  محلی  طالباِن  پیشین 

تورخم توسط نیروهای امنیتی افغانستان بازداشت شد.
در تابستان ۲۰۰۹ هنگامی که بمباران تانکرهای نفت ربوده 
و  کشته  ده ها  ناتو  نیروهای  سوی  از  طالبان  توسط  شده 
زخمی بر جای گذاشت و سپس کشته شدن سلطان منادی 
کندز  ولسوالی چهاردرۀ  در  نیویارک تایمز  افغانی  خبرنگار 
منطقه  این  در  طالبان  محل  مردم  گفتۀ  به  شد،  خبرساز 
تیررس  در  کندز  شهر  و  داشتند  گسترده یی  حضور  نیز 

جنگ افزارهای نیمه سنگیِن آنان قرار داشت.      
 با شنیدن این داستان آن هم هنگامی که از کنار خانۀ این 
فرمانده پیشین طالبان می گذشتم، برای دقایقی توهِم روبه رو 
اما  کرد،  درگیر  را  ذهنم  منادی  سلطان  سرنوشت  با  شدن 
دوسِت میزبان به ما اطیمنان داد که در حال حاضر هیچ نوع 
از  بخش  این  در  طالبان  رهگذر حضور  از  امنیتی  نگرانی 
والیت کندز وجود ندارد، زیرا پس از جنگ های شدیدی 

که عبدالرحمان سید خیلی فرمانده پیشین پولیس کندز در 
این  در  طالبان  کرد،  راه اندازی   ۲۰۱۱ و   ۲۰۱۰ سال های 

والیت به شدت تضعیف شده اند. 
مشغول  خاکی  میدان  یک  در  نوجوان  ده ها  رفتیم،  پیشتر 
بازی فوتبال و والیبال بودند و نشانۀ آشکاری از ناامنی دیده 
سبزه  رویش  آبستن  که  دشت هایی  به  هم  بعدتر  نمی شد. 
کندوی  را  کندز  روزگاری  که  گندمزارهایی  و  بود  گل  و 
افغانستان لقب داده بودند، رفتیم و در غروبی رویایی و زیبا، 

عکس های یادگاری گرفتیم. 

بندر شيرخان؛ دورافتاده و فقير     
که  وسیعی  و  بکر  دشت  رفتیم،  آبدان  دشت  به  بعد  روز 
کندز  از  را  تن  هزاران  همه ساله  بهار  در  آن  زیبای  مناظر 
و دیگر بخش های کشور به خود می کشاند، اما هنوز سبز 
بیداد زمستان سر از کرانه های آن برنداشته  نشده و دست 

بود. 
مرز  دوستی،  پل  تا  و  رسیدیم  شیرخان  بندر  به  پایان  در 
آمو  رود  کنار  در  تاجیکستان،  و  افغانستان  میان  مشترک 
دیگر  از  هیچ یک  به  بندر  این  تصورم  خالف  بر  رفتیم. 
نداشت؛  شباهت  افغانستان  ترانزیتی  و  تجارتی  بندرهای 
چند  و  محدود  امکاناتی  با  گل آلود  و  کوچک  شهرکی 
ساختماِن دولتِی قدیمی به شمول ویالی یک طبقه یی یی که 
به گفتۀ ساکنان محل، روزگاری تفرجگاه محمدظاهر، شاه 
سابق افغانستان بوده است. چند تا از عکس های انتخاباتی 
دیوارهای  بر  نیز  دوستم  جنرال  و  احمدزی  اشرف غنی 
خانه های گلی روستاهای پیرامون بندر شیرخان نیز مشاهده 

می شد.  

خبرنگاران و دشواری های چندسویه 
تنظیم فعالیت های رسانه یی  برگزاری کارگاه معرفی الیحۀ 
به خبرنگاران والیت های کندز، بغالن و تخار، هدف اصلِی 
ما از سفر به کندز بود. در این نشست حدود هفتاد تن از 
خبرنگاران و مسووالن رسانه ها از این سه والیت شرکت 
از مشکالت  کنار بحث روی الیحه،  در  آنان  بودند.  کرده 
برخوردها  انتخاباتی،  اطالعات  به  دسترسی  فراراه  موجود 
مسلِح  گروه های  و  قدرت  حلقاِت  مافیایی  رویکردهای  و 
غیرمسوول با خبرنگاران، مشکالت امنیتی در بخش هایی از 
کندز به ویژه در ولسوالی های چهاردره و دشت ارچی سخن 
گفتند. از آن چه بدرفتاری ادارۀ محلی به ویژه والی کندز با 
از  ابراز رضایت  با  و  کردند  خبرنگاران خواندند، شکایت 
رفتار نیروهای امنیتی با رسانه ها، خواستار همکاری پولیس 
با خبرنگاران جهت دسترسی آنان به مناطقی که مشکالت 

امنیتی دارند، شدند. 

سفر در سایۀ تفنگ 
پس از دیدار با والی و فرمانده پولیس در پیوند با مشکالت 
خبرنگاران، به مسوولین دفتر والیتی کمسیون انتخابات در 
چون  برویم،  تخار  والیت  به  می خواهیم  که  گفتیم  کندز 
بود.  بدخشان  والیت  خبرنگاران  با  دیدار  ما  بعدی  برنامۀ 
و  کردند  همدیگر  و  ما  سوی  به  معناداری  نگاه های  آنان 
سپس از موجودیت مشکالت امنیتی در مسیر راه کندز - 
با دو  با نزدیک شدن شب سخن گفتند. باالخره ما  تالقان 

موتر پولیس به سوی شهر تالقان حرکت کردیم. 
تفنگ  سایۀ  در  آن هم  ناآشنا،  محیط  یک  در  حرکت  با 
تداعی  انسان  ذهن  در  غریبی  احساس  امنیتی،  نیروهای 
می شود، به ویژه هنگامی که بیم وقوع رویدادهای غیرمنتظره 

بر امیدها چیره شود. ذهنم مشغول همین دغدغه ها بود که 
موتر پولیسی که پیش روی ما حرکت می کرد، فرمان توقف 
داد. یک افسر پولیس نزد ما آمد و گفت این جا پل بنگی 
است، مسوولیِت ما در قسمت شما ختم است، از این جا به 

بعد انشاءاهلل مشکلی نیست.

پل بنگی؛ یادگارِ زخم های کهنه 
با نام پل بنگی از گذشته ها، از هنگامی که این منطقه شاهد 
مقاومت  جبهۀ  نیروهای  و  طالبان  بین  سنگین  نبردهای 
گفتۀ  به  داشتم.  آشنایی  بود،  مسعود  احمدشاه  رهبری  به 
وکیل نایبی، در دست داشتن کنترول این پل در سال های 
نخست حاکمیت طالبان، نماد قدرت احمدشاه مسعود بود 
در  پل  اطراف همین  در  نبرد  مقدم جبهۀ  و شکستن خط 
و  طالبان  توسط  تالقان  تسخیر  به  سال ۱۳۷۸ خورشیدی، 
متمرکز شدن فرماندهی جبهۀ مقاومت به ماورای کوکچه و 

ولسوالی خواجه بهاءالدین انجامید. 

ایستگاه تالقان، شب و موسيقی 
با همین قصه ها شب فرا رسید و ما به شهر تالقان رسیدیم. 
مرد عیارمشربی که در آوازخوانی هم دست باالیی داشت، 
پذیرایی  کنار  در  مرد  این  بود.  ما  مهماندار  شهر  این  در 
نیز  را  تالقان  خبرنگاران  از  شماری  ما،  از  مهمان نوازی  و 
دعوت کرده بود و پس از صرف غذا، تا پاسی از شب برای 
موسیقی  در  ویژه اش  توانایی  و  گرم  آواز  خواند.  آواز  ما 
به  ما  برای  را  افغانستان، شب خاطره انگیزی  محلی شمال 

یادگار گذاشت.

فیض آباد؛ قلب پُرتپِش بدخشان 
 منزلگاه نهایی ما در این سفر کاری، والیت بدخشان بود. 
چراغ های  با  آن  مرکزی  جادۀ  که  شهری ست  فیض آباد 
آفتابی به زیبایی تزیین شده و ساختمان های بلند، رودخانۀ 
که  اطراف  کوه های  و  می گذرد  شهر  قلب  از  که  کوکچه 
به ساِن حصاری طبیعی این شهر را احاطه کرده، زیبایی های 
خیره کننده یی به بار آورده اند. به گفتۀ ساکنان فیض آباد، این 
بدل کرده و رشد سریع و  اخیر چهره  شهر در چند سال 
و  زنان  حضور  است.  کرده  تجربه  را  امیدبخشی  توسعۀ 
حضور  و  اجتماعی،  و  فرهنگی  فعالیت های  در  جوانان 
و  است  چشمگیر  انتخاباتی  روندهای  و  دولتی  نهادهای 
برعکِس والیت کندز که سیمای شهر آرامش روانِی چندانی 
مشکالت  می رسد  نظر  به  نمی کند،  ارزانی  تازه واردها  به 
تأثیر  دارد،  بدخشان وجود  در چند ولسوالی  که  امنیتی یی 
چندانی روی وضعیت عمومی و روند رشد و توسعه در 

بدخشان نگذاشته است.

خبرنگاری و انتخابات  
ویژه گی  داشتیم،  والیت  این  خبرنگاران  با  که  نشستی 
منحصربه فردی داشت و آن حضور پُررنِگ زنان و دختران 
در این نشست بود. ظرفیت و پشتکار خبرنگاران این والیت 
نیز  از قضایای جاری در کشور  در اطالع رسانی و آگاهی 
متفاوت بود. آنان از ابتکارهای شان برای تشویق مشارکت 
مردم در روند انتخابات گفتند و مثال هایی عینی از آماده گی 
و شور و اشتیاِق مردم حتا در مناطق دوردسِت این والیت 
جهت رفتن به پای صندوق های رای در انتخابات ۱۶ حمل 

۱۳۹۳ ارایه کردند. 
جنرال فضل الدین عیار فرمانده پولیس بدخشان توضیح داد 
منجان، وردوج و بخش هایی   که در ولسوالی های کران و 

به  این مشکالت  اما  دارد  امنیتی وجود  از جرم، مشکالت 
را  بخش ها  این  در  انتخابات  برگزاری  که  نیست  پیمانه یی 
ناممکن سازد. او گفت پولیس آماده است تا هنگام انتقال 
مواد حساس و غیرحساِس انتخاباتی و کارمندان انتخابات 
دروازها،  دشوارگذر  ولسوالی های  و  ناامن  بخش های  به 
بتوانند  آن ها  تا  ببرند  مناطق  این  به  خود  با  را  خبرنگاران 

روند انتخابات در این بخش ها را پوشش دهند.

شکایت از زورگویی 
با این حال، برخی از اهالی بدخشان در صحبت با ما، بخش 
بزرگی از مشکالت امنیتی و حتا ضعف و کم کاری نهادهای 
خدمات عامه در این والیت را به زد و بندها و اختالف های 
حتا  و  زورمند  افراد  محلی،  ادارۀ  مقامات  میان  موجود 
نسبت  افغانستان  ملی  شورای  در  والیت  این  نماینده گان 
داده، ادعا دارند که بخشی از عوامل ناامنی در این والیت 
افغانستان  این والیت در دولت  بانفوذ  از سوی چهره های 
و  فیض آباد  کنونی  شهردار  افراد،  این  می شوند.  پشتیبانی 
قانون، زورگویی  کارهای خالف  انجام  به  را  وابسته گانش 

و غصب دارایی های عامه متهم می کنند.  

کنسرت داوود پژمان 
پس از پایان کارهای رسمی، به جمعی از جوانان برخوردیم 
ـ  پژمان  داوود  کنسرت  برگزاری  برای  تمام  اشتیاِق  با  که 
ستارۀ  برنامه  در  قشقارچه اش  با  که  بدخشانی  آوازخوان 
آوازخواناِن  از  اکنون  و  کرد  تلویزیون طلوع شرکت  افغاِن 
ـ  می شود  شمرده  افغانستان  نو  نسل  محبوب  و  پرآوازه 

آماده گی می گرفتند. 

درۀ فرخار 
در برگشت به والیت تخار، به درۀ فرخار رفتیم و از چمن 
ُخستده ـ جایی که احمدشاه مسعود در دهۀ هشتاد میالدی 
نبرد در برابر ارتش سرخ و سپس مقاومت در برابر طالبان را 
فرماندهی می کرد ـ دیدار کردیم و در میدان فوتبال منسوب 
عکس  کردیم،  توپ بازی  فرخاری  کودکان  با  مسعود،  به 
کودکان  این  پرسیدیم.  انتخابات  دربارۀ  آنان  از  و  گرفتیم 
از انتخابات و این همه هیاهوی انتخاباتی بی خبر بودند، اما 
تمام  شان  رخصتی های  به زودی  که  بودند  خرسند  این  از 
می شود و با سبز شدن چمنی که در آن بازی می کردند، به 

مکتب خواهند رفت. 
 رییس امنیت ملی، یگانه مسووِل والیتی در تخار بود که با 
او دیدار کردیم. او گفت که در ۱۶ ولسوالی تخار تا اکنون 
هیچ مرکز رای دهی بسته یی وجود ندارد و وضعیت امنیتِی 
کمسیون  والیتی  دفتر  در  است.  قناعت بخش  والیت  این 
انتخابات در این والیت، صدها تن اعم از زن و مرد جهت 

گرفتن کارت رای دهی تجمع کرده بودند.

خان آباد 
بازار  رفتیم،  خان آباد  ولسوالی  به  کندز  به  برگشت  هنگام 
به  نیز  پیش  از  نداشت،  زیادی  این ولسوالی جنب وجوش 
این  از  بخش هایی  امنیتِی  اوضاع  که  بود  شده  گوشزد  ما 
ریاست  نامزدان  میان  از  نیست.  مناسب  زیاد  ولسوالی 
بیشتر  هالل  قطب الدین  بیلبوردهای  و  عکس ها  جمهوری 
به چشم می خورد، در حالی که در فیض آباد، تالقان، کندز، 
بغالن مرکزی و شهر پلخمری عکس ها و بنر های بزرگ 
و کوچِک فراوانی از اشرف غنی احمدزی، عبدالرب رسول 
سیاف، زلمی رسول، رحیم وردک و دیگر نامزدان به چشم 
می خورد، اما در مجموع به نظر می رسید که به ترتیب داکتر 
در  بهتری  جایگاه  از  اشرف غنی  و  سیاف  رسول  عبداهلل، 
اذهان عمومی مردمِ این بخش از افغانستان برخوردار بودند. 

راه برگشت 
و  من  کشور،  شرق  شمال  حوزۀ  از  برگشت  هنگام 
این مورد بحث می کردیم که  در  ـ  نایبی  ـ وکیل  همکارم 
تهدیدهای امنیتی ناشی از حضور طالبان در بخش هایی از 
کندز، موجودیت دسته های  و  بدخشان  بغالن،  والیت های 
والیت های  از  بخش هایی  در  به ویژه  غیرمسوول  مسلح 
عامه،  نهادهای خدمات  کم کاری  و  بغالن، ضعف  و  تخار 
نیابتی شبکه های  نفوذ گروه های  اداری و  موجودیت فساد 
نهادهای  و  دینی  مدارس  از  استفاده  با  فرامرزی  تندرِو 
گروه های  سوی  از  قومی  عصبیت های  انگیزش  و  مذهبی 
راهِ  فرا  موجود  چالش های  بزرگترین  داخلی،  قدرت 
و  شفاف  انتخاباِت  برگزاری  و  دموکراسی  روند  پیشرفِت 
پنداشته شده می توانند،  از کشور  این بخش  سرتاسری در 
اما ظرفیت ها، رویکردها و روزنه های امیدبخشی به تناسب 
دارد  وجود  شمال شرق  در حوزۀ  کشور  بخش های  دیگر 
تعمیم در سطح کل کشور در  قابل  نمادهای  الگوها و  که 
راستای به سازی وضعیت و گزار از چالش های موجود فرا 
مشاهده  قابل  آن  آیینۀ  در  دموکراسی  و  توسعه  ثبات،  راه 

است.         
         

انتـــخابات؛
 بیـم های اندک و امیـدهای فراوان



طرح  که  کس  آن  بود:  گفته  نیچه  از  نقل  به  کامو 
بزید. طرح  با همان هم  باید  است،  درانداخته  بزرگی 
بزرگ کامو، نوشتن بود. نه نوشتن دربارۀ جهان که از 
نظرش پیش بینی نشده و غیرقابل فهم بود؛ بلکه نوشتن 
اما الاقل  نیز غیرقابِل درک  او  انسان که گرچه  دربارۀ 
ملموس بود. او در روزهای پایانی عمرش در نامه یی 
چون  بمیرم؛  بگذار  »پس  می نویسد:  سلرز  کاترین  به 
خیال  کنم.«  زنده گی  نوشتن  و  کار  بدون  نمی خواهم 
او  ذهِن  در  کامو،  زنده گی  پایانی  روزهای  در  مرگ 
جای می گیرد تا به آن جا که از اتفاق های پیش بینی نشده 
ماریا کاسارس  به  نامه اش  سخن می گوید. در آخرین 
احتساب  با  سه شنبه  زیاد،  احتمال  »به  می نویسد: 
اتفاق های پیش بینی نشده یی که در جاده رخ می دهد...«. 
سرانجام در چهارم جنوری ۱۹۶۰، کامو بر اثر تصادف 
در جاده کشته می شود. متِن زیر از آخرین مصاحبه های 
 les از   ۱۹۵۹ سال  در  ویل  بریس  کلود  ژان  با  کامو 

nouvelles litteraires است.
*****

در چه دوره یی از زنده گی تان پی بردید که استعداد 
نویسنده گی دارید؟

۱۷ساله گی  از  اما  نباشد،  مناسبی  کلمۀ  استعداد  شاید 
میل داشتم نویسنده شوم و همان موقع هم فهمیدم که 

خواهم شد.
به فکر کار دیگری هم بودید؟

تدریس. حقیقتش نیاز داشتم تا شغل دومی هم داشته 
باشم تا آزادبودنم تضمین شود.

موقع نوشتن »پشت و رو« چه؟ باز هم به شغل دوم 
فکر کردید؟

اصاًل پس از »پشت و رو« قید نویسنده گی را زدم، اما 
به یک باره نیروی حیاتِی شگفت آوری در من پدید آمد 

که منجر به نوشتن کتاب »عیش« شد.
در تلفیق خلق اثری و در همان حال نقش اجتماعی یی 
که به ناگزیر عهده دار شدید چه؟ از این نظر مشکلی 
برای تان  چه قدر  موضوع  این  می کردید؟  حس  هم 

مهم بود؟
اندک اندک  ما  زمانۀ  حال،  عین  در  اما  بود  مهم  البته 
چنان چهرۀ مضحک یا حتا بدی به این قبیل »اشتغاالت 
اجتماعی« دارد که به ما کمک می کند تا کمی خودمان 
که هر  داشت  یاد  به  باید  را هم  این  اما  کنیم.  رها  را 
نویسنده یی در هر حال به خاطر زنده گی و آزادی مبارزه 

می کند.
آیا در کاراکتر نویسنده گی تان احساس راحتی می کنید؟
اما در جنبۀ  در روابط خصوصی خودم خیلی راحتم، 
عمومی کارم که هیچ وقت هم آن را دوست نداشته ام، 

گاه برایم غیرقابل تحمل می شود.
اگر مجبور باشید از نویسنده گی دست بردارید، آن وقت 
خوشبخت  و  راضی  بتوانید  که  می کنید  فکر  بازهم 

باشید؟

وقتی جوان تر بودم، بدون نویسنده گی هم می توانستم 
خوش باشم، حتا امروز هم استعداد زیادی برای خوش 
نخواهم  دیگر  که  کنم  اعتراف  باید  اما  دارم؛  بودن 

توانست بدون نویسنده گی زنده گی کنم.
فکر نمی کنيد که موفقيت زودهنگام تان پس از کتاب 
عنوان  به  را  شما  به یک باره  که  سيزیف«  »اسطورۀ 
به  ویژه یی  جهت گيری  کرد،  معرفی  جوانان  ليدر 
آثار بعدی تان داده باشد؟ منظور آن است که اگر در 
گمنامی نسبی مانده بودید، باز هم می توانستيد همين 

کتاب هایی را بنویسيد که بعداً نوشتيد؟
واضح است که شهرت، خیلی چیزها را تغییر می دهد. 
کارم  شیوۀ  اما  نمی کنم،  حس  کمبودی  نظر  این  از 
همیشه ساده بوده است. هرچه که رد کردنش ممکن 
باید  اما دربارۀ شهرت  بود، بی سروصدا رد می کردم؛ 
این را بگویم که نه در پی شهرت می روم و نه اصراری 
در گمنامی دارم »هر چه پیش آید خوش آید«، این یا 
آن و شاید هم این و هم آن را وقتی که می رسند پذیرا 
می شوم. اما لیدر بودن من را به خنده می اندازد، باالخره 
هر کاری آدابی دارد. برای تدریس باید درسی بلد بود، 
برای هدایت کردن باید خود هدایت شده بود... اما این 
را بگویم، تا قبل از نوشتن کتاب هایم، گرفتار برده گی 
»مشهور شدن« بودم، یعنی به شهرت فکر می کردم. االن 
اما ناچارم با جامعه بجنگم تا دوباره فرصتی به دست 
آورم تا خودم شوم و وقت نوشتن داشته باشم. در هر 
صورت در این زمینه - شهرت توفیقی نصیبم شد، اما 

این کار برایم گران تمام شد.
آیا تصور می کنيد که آثار اصلی و عمدۀ خودتان را 

به پایان رسانده اید؟
شگفت انگیزی  نیروی  دارای  و  است  سالم   ۴۵ هنوز 

هستم.
آیا نوشتن تابع یک طرح کلی است که آن را از پیش 
برنامه ریزی کرده اید یا این که به تدریج می نویسيد و 

در این حال، طرحش را هم پيدا می کنيد؟
یک سو  از  موقعیت ها  اما  است،  طراحی  اول  دو.  هر 
و نوشتن و اجرای آن هم از سوی دیگر، گاه تغییرش 

می دهند.
روش کارتان چه گونه است؟

ورق پاره ها،  کردن  تلنبار  و  یادداشت برداری 
ماه ها و سال ها؛  اینها طی  خیال بافی های گنگ و همۀ 
اما روزی اندیشۀ اساسی اثر از راه می رسد و ذهن را 
باردار می کند، آن وقت این اندیشه اجزای پراکنده را 
البته  و  کار طوالنی  این ها،  از همۀ  می کند. پس  جمع 
از  به خصوص  کار  این  می شود،  شروع  تنظیم  دشوار 
این بابت طوالنی است و به درازا می کشد که بی نظمی 

ژرف درونم حدومرزی ندارد.
هيچ وقت نيازی احساس نکردید که دربارۀ اثرِ در 

حال نوشتن تان با کسی صحبت کنيد؟
خودم  از  می آید،  پیش  استثنائًا  که  هم  گاهی  و  نه 

احساس رضایت نمی کنم.
وقتی کارتان به پایان می رسد چه؟ مثاًل عقيدۀ دوستی 
را پرسيده اید یا آن که به همان عقيدۀ خودتان بسنده 

کرده و از کارتان خشنود بوده اید؟
دو سه دوست دارم که دست نوشته هایم را می خوانند 
 ۱۰ هر  از  و  می کنند  یادداشت  نپسندند،  را  هرچه  و 
اظهارنظری که می کنند، ۹ بار حق را به آن ها می دهم و 

متن را اصالح می کنم.
ورود  می دهيد؟  ترجيح  را  لحظه  کدام  نوشتن  در 

اندیشه اوليۀ طرح- الهام یا پشتکار را؟
ورود اندیشه را.

آیا رابطه یی ميان حيات جسمانِی هنرمند و الهامش یا 
همان ماهيت کارش می بينيد؟ اگر که این طور است، 

این ارتباط نزد شما چه گونه است؟
و  ورزش  آفتاب،  و  آزاد  هوای  جسمانی،  زنده گی 
است.  فکری  کار  بهترین  من الزمۀ  برای  بدنی  تعادل 
این خودش  که  برنامه ریزی درست و حسابی  با  البته 
از لوازم زنده گی جسمانی است، اما راستش به ندرت 
همۀ اینها در یک جا جمع می شود. ولی در هر حال این 
انضباط روحی  را هم می دانم که آفرینش چیزی یک 
و جسمی می طلبد، و در واقع نوعی نبرد است. هرگز 
هیچ کاری را در بی نظمی، بی حالی و ضعف جسمانی 

انجام نداده ام.
پس منضبط هستيد؟

باشد،  مهیا  چیز  همه  وقتی  باشم،  که  کنم  می  تالش 
چهار یا پنج ساعتی در آغاز روز کار می کنم.

وقتی کاری را به فردا موکول می کنيد چه؟ ناراحت 
نمی شوید؟

چرا، خودم را مقصر حس می کنم، از خودم بدم می آید.
پيش  کدام  داستان های تان،  شخصيت های  ميان  در 

شما محبوب تر است؟
ماری، دورا، سه لست.

دو  به  داستان های تان  شخصیت های  می رسد  نظر  به 
خانواده تعلق دارند؛ خانوادۀ اول که کاگیلوال نمایندۀ 
آن است، متمایل به فردیت نیرومند و اعمال اراده است 
و خانوادۀ دوم که مورسو را می توان نمایندۀ آن در نظر 
گرفت، مشتاق گمنامی و گوشه گیری هستند. آیا این 
دو خانوادۀ متضاد را می توانيد در ضمير ناخودآگاه 

خودتان تشخيص دهيد؟
بله. من شیفتۀ تسخیر کردن چیزی هستم، اما از آن چه 
تسخیر می کنم، زود خسته می شوم و دل می کنم. این 
گمنامی  خواهاِن  طرفی  از  است،  من  بزرِگ  ضعف 
پیش  مرا  باز  زیستن  شوق  اما  هستم،  گوشه گیری  و 
می راند. خالصه آن که از این دو حال خارج نمی شود.

به عنوان آفریننده، کدام یک بيشتر راضی تان می کند؟ 
داستان، مقاله یا نمایش؟

تلفیق همۀ این ها در خدمت یک اثر.
از بعضی از نوشته های تان چنين برمی آید که نمایش 

آیا حدسم  می نماید،  کردن  زنده گی  هنر  نظرتان  از 
درست است؟

توانستم  می  می کنم  فکر  گاه  ولی  است  اغراق  کمی 
هنرپیشه شوم و به آن اکتفا کنم.

کدام  به  ادبی،  اثر  این جا  در  البته  و  هنری  اثر  در 
ارزش وفادارید؟

حقیقت و آن ارزش های هنری یی که حقیقت را نشان 
بدهند.

به نظرتان در آثار شما درون مایۀ مهمی وجود دارد 
قرار  لطفی  کم  مورد  مفسران  از طرف  کنون  تا  که 

گرفته؟
هزل .

نوشته های چاپ شدۀتان را چه گونه ارزیابی می کنید؟
همۀشان  چون  نمی خوانم،  دوباره  را  نوشته هایم 
تمام شده به نظر می آیند. می خواهم کار دیگری انجام 

دهم.
چه چيزی سبب امتياز آفریننده است؟

تازه گی. مسلمًا آفریننده یک چیز را می گوید اما فرم ها 
را تغییر می دهد و نو به نو می کند، آن هم به صورت 

خسته گی ناپذیر. هنرمند از قافیه سازی بیزار است.
شما  به  یا  داشته اند،  تأثیر  شما  در  نویسنده هایی  چه 

کمک کرده اند که به حرف های تان باور داشته باشید؟
کالسیک ها:  از  مونترالن.  مالرو،  گرونیه،  معاصران:  از 
و  روس  نوزدهم  سدۀ  ادبیات  البته  و  مولیر  پاسکال، 

نویسنده گان اسپانیا.
چه اهميتی برای هنرهای تجسمی قایليد؟

نظرم،  به  شوم.  مجسمه ساز  می خواست  دلم  خیلی 
مجسمه سازی واالترین است.

موسيقی چه؟
آثار  امروز  اما  می شدم،  مست  موسیقی  با  جوانی  در 
اما  می دهد  قرار  تأثیرم  تحت  موسیقی دان ها  از  کمی 

موزارت همیشه.
شخصيتی تان  ویژه گی  مهم ترین  خودتان،  نظر  به 

چيست؟
بسته گی به اوضاع و احوال روز دارد، اما بیشتر نوعی 

سماجِت سنگین و کورکورانه.
به کدام خصلت آدمی بيشتر احترام می گذارید؟

آمیزه ای از هوش و شجاعت که باهم بودن شان تقریبًا 
نادر است و من البته خیلی دوست دارم.

نوميد  سقوط،  قصۀ  قهرمان  قهرمان تان،  آخرین 
می نماید. آیا او دربردارندۀ اندیشۀ فعلی تان است؟

به  است،  نومید  من  قهرماِن  می گویید.  درست  بله، 
برده گی  امروزی  هیچ انگار  یک  عنوان  به  دلیل  همین 

را می ستاید. 
آیا به نظر شما لذت ساده زنده بودن و پراکنده گی 
و  هنری  مثاًل  ذوقی  از  نباید  است،  آن  مستلزم  که 

انضباطی که الزمۀ آن است، هراسی داشته باشد؟
و  آفتابی  روزهای  من  است.  همین طور  متأسفانه 
زنده گی آزاد را دوست دارم، به همین دلیل هم انضباط 
هم دشوار است و هم الزم. بنابراین گاه الزم می شود 

که جلو آزادی خودم را بگیرم.
بيشتر به یک فرم یا بهتر آن است بگویم که به یک 
برحسب  آن که  یا  هستيد  پای بند  زنده گی  از  سبک 

موقعيت ها و در لحظه تصميم می گيرید؟
برنامه ریزی  خود  برای  را  دقیقی  چارچوِب  ابتدا  در 
می کنم تا طبیعِت خود را اصالح کنم، نتیجۀ کار چندان 
رضایت بخش نیست، چون در نهایت از طبیعِت خودم 

پیروی می کنم.
پس  مطبوعات  که  حمالتی  برابر  در  بزنم،  مثالی 
نخستين  به شما کردند،  نوبل  برنده شدن جایزۀ  از 

واکنش تان چه بود؟
اول رنج، کسی که در تمام عمرش چیزی را از کسی 
ناسزاهای  و  بی حدوحصر  ستایش  نکرده،  درخواست 
به  نظرش  از  می ریزد،  بر سرش  ناگاه  به  که  بی دلیلی 
در  را  حسی  بالفاصله  اما  است،  دردناک  اندازه  یک 
خود بازیافتم که در یک چنین موقعیت هایی به آن تکیه 
می زنم که »این هم جزو بازی است«. آیا این کلمات 
آن مرد مشهور و به زعم خود گوشه گیر به گوش تان 
خورده است که »مردم دوستم نمی دارند، درست؛ ولی 
آیا این می تواند دلیلی باشد که ستایش شان نکنم؟« نه 
به یک معنا هرچه بر سر من بیاید خیر است، تازه، این 

اتفاقات پُرسروصدا که چندان جدی نیستند.
در این برهه از زنده گی تان چه آرزویی دارید؟

زنده گی،  نیروهای  سرشاری  »در  می گوید:  نیچه 
حیات بخش و ترمیم کننده، مصیبت ها هم دارای تابش 
خورشیدی می شوند و تسالی ویژۀ خویش را با خود 
به همراه می آورند.« من می دانم که این مساله یی درست 
است که من هم خود آن را حس کرده ام. تنها آرزویم 
یا  بار دیگر  این سرشاری  نیروها و  این  این است که 
الاقل گه گاهی بر من نازل شوند. »تنها به مرگی راستین 

می میریم و این دیگر بازی نیست!«
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ظهور  حال  در  نیابتی  نبرد  طرف  دو  آنها  شاید  امروز، 
آینده، ممکن است  اما سال  باشند.   پاکستان  افغانستان و 
طالبان افغانستان و پاکستان به طور رسمی به هم بپیوندند 
ثبات  برای  نگران کننده  پیامدهای  با  مهیب  نیروی  یک   -

منطقه.
در  افغان  طالبان  رهبران  از  شماری  گذشته،  ماه  چند  در 

پاکستان به ضرب گلوله کشته شده اند.
داد،  رخ  نومبر  دهم  روز  حادثه  خبرسازترین  و  اولین 
ارشد  رهبران  از  یکی  حقانی،  نصیرالدین  که  هنگامی 
شبکه حقانی )شاخه یی از طالبان افغان(، در نزدیکی اسالم 
آباد آماج قرار گرفت.   سپس، در ۲۶ دسمبر، مال نوراهلل 
به  کویته  در  زابل،  والیت  در  طالبان  سابق  والی  هوتک، 
ضرب گلوله کشته شد.  روز ۲۹ دسمبر، مال عبدالملک، 
فرمانده ارشد طالبان نیز کشته شد.  و مال سلیم، والی سابق 
دیگر طالبان در والیت زابل، درششم جنوری، در کویته به 

همان سرنوشت دچار شد. 
هنگامی  شد،  واقع  فبروری  هفدهم  در  واقعه  ترین  تازه 
که مولوی عبدالرقیب، وزیر شهدا و پناهنده گان در دوره 

حکومت طالبان، در پیشاور کشته شد.
هیچ کس مسوولیت این حمله ها را برعهده نگرفته است.  
طالبان افغان، دولت افغانستان را متهم می کنند.  طالبان ادعا 
می کنند که افرادی را بازجویی کرده اند و آنها رییس امنیت 
حمالت  این  دهنده  سازمان  عنوان  به  را  قندهار  والیت 
برخی  اینکه  به  توجه  با  حال،  این  با  اند.   کرده  معرفی 
از کشته شده گان، بنا به گزارش ها، در پی گفتگو با کابل 

بودند، این اتهام سوال برانگیز می نماید.
آن چه را که در مورد این قتل های مرموز میدانیم این است 
که کشته شدگان همه در پاکستان بودند - تأکیدی بر ارتباط 
پاکستان و طالبان افغانستان، که رهبری آن در کویته مستقر 
است.  واشنگتن، کابل و پایتخت های متعدد دیگر، از مدت 
ها بر این باور  اند که طالبان افغانستان تا حدی از حمایت 

دولت پاکستان برخوردار استند.
گزارش های  از  شماری  و  آباد  اسالم  حال،  همین  در 
خودش  نیابتی  نیروی  کابل  که  کنند  می  ادعا  رسانه یی 
طالبان  تحریک  یا  و  پاکستان،  طالبان  می  کند:  کشت  را 
افغانستان  طالبان  به  پاکستان  که  طوری  همان  پاکستان.  
برای  پرتاب  سکوی  عنوان  به  آن  از  که  می دهد  پناهگاه 
حمالت فرامرزی به افغانستان استفاده کنند، گفته می شود 
که افغانستان نیز به تحریک طالبان پاکستان پناهگاه فراهم 
پاکستان  در  حمالت  اندازی  راه  برای  آن  از  تا  می کند 

استفاده کنند.
این استدالل از ماه اکتوبر بدینسو قوت گرفته است، زمانی 
یک  محسود،  لطیف  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  که 
مقامات  با  همراه  را  پاکستان  طالبان  تحریک  ارشد  مقام 
به  افغان  منابع  کردند.   دستگیر  کابل  به  سفر  حین  افغان 
استند  در تالش  آنها  که  اند  کرده  اعتراف  تایمز  نیویارک 
تا رابطه با تحریک طالبان پاکستان را توسعه ببخشند - به 
منظور استفاده از آنها به عنوان برگ برنده در روابط کابل با 
اسالم آباد.  همچنین قابل یادآوری است که مال فضل اهلل 
رهبر تحریک طالبان، پس از آنکه حمله ارتش پاکستان به 
سوات در سال ۲۰۰۹، او را مجبور به فرار کرد، چند سال 
را در افغانستان گذشتانده است.  پس از آنکه فضل اهلل در 
ماه نومبر رهبری طالبان را به دست گرفت، یک تحلیلگر 
پاکستانی گفت که »او با سازمان های اطالعاتی افغانستان 

سر در یک گریبان دارد«. 
با توجه به اینکه آب این دو گروه طالبان همیشه در یک 
جوی نمیرود، کاماًل محتمل است که آنها خود را در دو 
طرف یک نبرد نیابتی بیابند.  بسیاری از مقامات طالبان افغان 
)از جمله مال عمر، رهبر این گروه( از کارزار خشونت بار 
استند.   پاکستان خشمگین  برابر دولت  در  طالبان  تحریک 
والیت  می شود.  منجر  خشونت  به  گاهی  تنش ها  این 
بین  مسلحانه  درگیری  یک  شاهد  گذشته  اکتوبر  در  کنر، 
های  گزارش  از  برخی  و  بود.   پاکستانی  و  افغان  طالبان 
رسانه یی ادعا کرده اند که عوامل تحریک طالبان پاکستان، 
شبکه  آنها  باور  به  زیرا  اند،  کشته  را  حقانی  نصیرالدین 
را  طالبان  تحریک  رهبر  محسود،  اهلل  محل حکیم  حقانی 
بدون  هواپیمای  حمله  یک  در  محسود،  بود.   کرده  افشا 
از مرگ حقانی، کشته شد.   پیش  روز  تنها چند  سرنشین 
)هر چند این احتمال به واقعیت نزدیکتر است که ممکن 
امریکایی  نیروهای  این که توسط  از  لطیف محسود، پس 

دستگیر شد، محل اختفای او را فاش کرده باشد.(
افغانستان و  اگر  که  تحلیلگران هشدار می دهند  از  برخی 
پاکستان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، 
کنند،  فراهم  پناهگاه  خود  نیابتی  های  گروه  به  همچنان 
تالفی جویانه  اقدامات  می تواند  فرامرزی  حمالت  تشدید 
نبرد  که  دارد  امکان  و  برانگیزد  را  کشور  دو  های  ارتش 
پاکستان  و  افغانستان  میان  عیار  تمام  به یک جنگ  نیابتی 

تبدیل شود. 
این بحث - طالبان به عنوان نیروی نیابتی - ممکن است 

است؟   نیز  کننده  قانع  آیا  اما  باشد  قبول  قابل 
طالبان  سرنوشت  که  دلیل  این  به  نه.   واقعا 
است،  خورده  گره  هم  به  پاکستان  و  افغانستان 

قرار نیست آنها در برابر هم بایستند.  
هر دو گروه طالبان را در نظر بگیرید که خواهان استقرار 
یک حکومت اسالمی، با برداشت های افراطی از شریعت، 
همکاری  هم  با  افغانستان  در  حاضر  حال  در   - استند 
قبیله یی  کمربند  در  طالبان،  تحریک  دارند.   عملیاتی 
افغانستان  به  را  آنها  و  میدهد  آموزش  جنگجو  پاکستان 
اعزام میکند.  هر دو، مسوولیت حمله مرگبار به یک پایگاه 
سی آی ای در افغانستان در سال ۲۰۰۹ را به عهده گرفتند.
است.   بوده  جریان  در  پیش  سالها  از  همکاری ها  این 
بسیاری از فرماندهان فعلی تحریک طالبان، در دهه ۱۹۹۰ 
رژیم  سقوط  از  پس  تنها  و  اند  جنگیده  افغانستان  در 
طالبان، که به کمک آنها به قدرت رسیده بود، به پاکستان 
بازگشتند.  در سال ۲۰۰۱، صوفی محمد - بعدها یکی از 
رهبران تحریک طالبان در سوات و پدر زن مال فضل اهلل 
-  رهبری افرادی را به عهده داشت که با نیروهای نظامی 
ایاالت متحده در افغانستان میجنگیدند.  بیت اهلل محسود، 

که پیش از حکیم اهلل محسود رهبر تحریک طالبان بود، قبل 
از بنیان گذاری این تحریک در سال ۲۰۰۷، یک فرمانده 
اصلی  دلیل  واقع،  در  بود.   حقانی  شبکه  ی  مرتبه  پایین 
تحریک طالبان در اعالم جنگ بر ضد اسالم آباد، حمایت 
پاکستان از مداخله امریکا در افغانستان بود. )شعار کنونی، 
و  دموکراسی  طرفدار  اسالمی،  غیر  حکومت  سرنگونی 

نامشروع پاکستان، بعدها به میان آمد.(
به مال عمر  مداوم  به طور  طالبان  این، تحریک  بر  عالوه 
ابراز وفاداری میکند. سخنگوی تحریک طالبان در مصاحبه 
یی در ماه گذشته اعالم کرد، »ما مال عمر را امیرالمؤمنین 
در  طالبان  تحریک  پراگنده  های  جناح  همه  میدانیم«. 
سال  در  رسند.  می  نظر  به  متحد  عمر،  مال  به  وفاداری 
درخواست  به  طالبان،  تحریک  ارشد  فرمانده  سه   ،۲۰۰۹
مستقیم مال عمر، رسما عهد بستند که اختالفات خود را 
کنار بگذارند و با سرسپردگی بیشتر در افغانستان بجنگند.   
این است، که برخالف    تردید دیگر در بحث پروکسی 
رابطه  میشود،  تصور  دیورند  خط  سوی  دو  در  که  آنچه 
گروه نیابتی با حامی همیشه پایدار نیست.  تالش افغانستان 
برای همکاری با تحریک طالبان هنوز جان نگرفته است.  
افغانستان هم چندان گرم  پاکستان و طالبان  بین  رابطه  و 
و راحت نیست.  به نقل از گزارش افشاگرانه آیساف که 
در سال ۲۰۱۲ پخش شد، طالبان افغان زندانی در جریان 
بازجویی، عشق کمی به پاکستان نشان داده اند.  زندانیان 
بلند پایه و پایین پایه به گونه یکسان پاکستان را به عنوان 
»بد«  و  کننده«  »کنترل  »عوامفریب«،  اعتماد«،  قابل  »غیر 
به  پاکستان  »تمایل  از  همچنین  آنها  اند.   کرده  توصیف 
نمیشوند،«  محسوب  همکار  دیگر  که  طالبانی  بازداشت 
شکایت دارند و ادعا می کنند که پاکستان عالقه کمی به 
ختم جنگ در افغانستان دارد.  این اتهام دوم، اگر درست 
باشد، نشان می دهد که دستگاه امنیتی پاکستان ممکن است 
در پشت کشته شدن رهبران طالبان افغانستان )که برخی از 
آنها در جستجوی راههای گفتگو با کابل بودند( در خاک 

خود باشد.
بی اعتمادی طالبان افغانستان به حامیان پاکستانی آنها قابل 
درک است، چون پیش از این، آنها بر ضد یکدیگر اسلحه 
فرمانده  یک  که  هنگامی  محسود،  اهلل  بیت  اند.   برداشته 
شبکه حقانی بود، با ارتش پاکستان میجنگید )هیچ شاخه 
اصلی دیگر طالبان افغانستان دولت پاکستان را هدف قرار 

نداده است(.
مورد  در  طالبان،  شدگان  بازداشت  آیساف،  گزارش  در 
ابراز  آنها  بر  پاکستان  اطالعات  سازمان  شدید  کنترول 
نیاز  آنها  که  زمانی  تا  اند  گفته  اما  اند.   کرده  ناخشنودی 
جز  ای  چاره  باشند،  داشته  پاکستان  در  گاه  پناه  یک  به 

اطاعت ندارند.

اما ممکن است این معادله به زودی تغییر کند.  اگر تمام 
نیروهای خارجی نه، بیشتر آنها افغانستان را تا پایان سال 
به  میاید  میان  به  نتیجه  در  که  امنیتی  میکنند، خالء  ترک 
به  را  خود  پایگاه های  دیگر  بار  میدهد  فرصت  طالبان 
داخل افغانستان انتقال دهند.  بدین سان، طالبان دیگر به 
پناهگاهی در پاکستان نیاز نخواهند داشت و احتماال طالبان 
افغانستان روابط خود با پاکستان را نفی کرده و با تحریک 
طالبان پاکستان یک ائتالف بزرگ و وحشتناک را به وجود 

آورند.
میله های تفنگ این ائتالف ممکن است به سوی پاکستان 
و یا افغانستان نشانه رود.  حمله هماهنگ به اسالم آباد، 
به طالبان افغانستان اجازه می دهد که یک حامی غیر قابل 
اعتماد سابق را هدف قرار بدهند.  چنین حمله ای تحریک 
طالبان را قادر می سازد تالش برای سرنگون کردن دشمنان 
خود در اسالم آباد را شدت بخشد.  این سناریو، در واقع، 
ممکن است همین اکنون در دست بررسی باشد.  به یاد 
بیاورید که چگونه طالبان افغانستان در این اواخر در خفا با 
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مذاکره کردند.  شاید 
افغانستان  در  جنگ  ختم  مذاکرات،  این  از  طالبان  انگیزه 

باشد تا آنها بتوانند توجه خود را به پاکستان معطوف کنند. 
سر  بر  داخلی  عمیق  اختالفات  که  است  این  واقعیت 
تعریف دشمن اصلی )چند جناح مشخص بر این باورند 
که تحریک طالبان باید در افغانستان بجنگد نه در پاکستان( 
عملیات مشترک در پاکستان را برای تحریک طالبان مشکل 
حمله   ،۲۰۱۴ از  پس  برای  سناریو  محتمل ترین  میسازد. 
تجربه  امتیاز  آنها  که  جایی  است،  افغانستان  به  مشترک 
قوی همکاری را دارند.  اگر گزارش های تازه رسانه های 
پاکستانی را باور کنیم، این برنامه همین حاال شکل میگیرد.  
خبر ها میرسانند که مال عمر به تحریک طالبان دستور داده 
است با اسالم آباد به گفتگو بنشیند، تا جگنجویان آن به 
بپیوندند.   آینده  افغانستان در سال  »جنگ سرنوشت ساز« 
عمر، در گذشته نیز با موفقیت چنین درخواست هایی را 
به جواب درخواست  مطرح کرده است.  در سال ۲۰۰۹ 
که  کردند  توافق  طالبان  تحریک  فرماندهان  عمر،  کمک 

دخالت خود در افغانستان را بیشتر کنند. 
با  دو  هر  پاکستان  و  افغانستان  طالبان  که  است  مسلم 
بدون شک  استند.   گریبان  به  داخلی دست  اختالف های 
استند.   گروه  دو  این  اتحاد  مخالف  ها،  جناح  از  برخی 
جناح انشعابی تحریک طالبان، به نام احرارالهند را در نظر 
بگیرید، که چگونه مذاکرات صلح با پاکستان را رد کرده 
است و پس از اعالم آتش بس تحریک طالبان، مسئولیت 
حمله ۳ مارچ به دادگاه اسالم آباد را پذیرفت.  همچنان، 
افغان را در نظر بگیرید، که چگونه صدای  تندرو  طالبان 
خفه  روان  میانه  طالبان  صلح  های  تالش  مقابل  در  آنها 

شده است. 
با این حال، با توجه به میزان مشروعیت گسترده ای مال 
کمی  احتمال  پاکستان،  و  افغانستان  طالبان  میان  در  عمر 
وجود دارد که این اختالفات مانع اتحاد دو گروه شود.  هر 
انشعاب و خشونت  این حرکت، برای هر دو گروه  چند 

درونی را در پی خواهد داشت.  
بله، طالبان پاکستان و افغانستان اختالف های خود را دارند.  
اما در نهایت، هر دو پیرو ایدئولوژی تندروانه استند و هر 
از روش های خشونت  مشابه  اهداف  به  برای رسیدن  دو 
آمیز استفاده میکنند.  این نشان می دهد که منافع آنها در 
همکاری با هم نهفته است.  در حالی که نه پاکستان و نه 
افغانستان میل به رام کردن این گروه ها ندارند یا نمیتوانند، 
خارج  افغانستان  از  المللی  بین  نیروهای  که  حالی  در  و 
میشوند، سندیکای طالبان افغانستان و پاکستان یک نیروی 
عظیم و ترسناک در منطقه ای خواهد بود که هم اکنون در 

بنیادگرایی خشن غرق است.
نشانه  تواند  می  امر  این  واشنگتن،  برای  حال،  همین  در 
در   ۲۰۱۴ از  پس  ثبات  به  دستیابی  که  باشد  دیگری 

افغانستان یک خیال باطل است.
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748 مرکز رای گیری بسته...
به گفته وی، اکنون انتخابات در ۶۴۲۱ مرکز انتخاباتی در 
سراسر افغانستان با حضور بیش از دوصد هزار ناظر برگزار 

خواهد شد.
میلیون  سیزده  انتخابات حدود  این  در  که  بینی شده  پیش 

رای دهنده اشتراک کنند.
اما آقای امرخیل می گوید که شمار مراکز انتخاباتی مسدود 
بسیار  گذشته  دوره های  به  نسبت  رو،  پیش  انتخابات  در 

کمتر است.
انتخابات در وزارت  امنیت  جنرال سالم احساس، مسوول 
تمام  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  نیز  داخله 
امکانات خود برای برگزاری امن انتخابات استفاده خواهند 

کرد.
او گفت که نود درصد از مراکز رای گیری در روز انتخابات 
باز خواهد بود و مراکز باقی مانده به دالیلی چون دشوار 
گذر بودن، تهدیدات امنیتی و جمعیت بسیار کم ساکن در 

منطقه مسدود خواهند بود.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
این  والیت های  از  بعضی  در  ناامنی ها  افغانستان،  والیتی 

کشور به ویژه پایتخت بیشتر شده است.
مختل  رو  پیش  انتخابات  که  داده اند  هشدار  نیز  طالبان 

خواهد کرد.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 

به تاریخ شانزدهم حمل برگزار شود.

هنگامی که طالبان افغانستان و پاکستان متحد شوند
نویسنده: مایکل كوگلمن /-/-/برگردان: عماد عابدی

نگران کارمندان مان...
تأمین امنیت کارکنان این کمیسیون نگران است.

در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  دفاتر  این که  بیان  با  وی 
می کنیم  تالش  افزود:  بود  خواهد  فعال  افغانستان  سراسر 
کمیسیون  اعضای  تصمیم گیری  روند  در  دخالت ها  مانع 

شکایات انتخاباتی شویم.
مورد  هزار  از سه  بیش  تاکنون  کمیسیون  این  که  او گفت 
شوراهای  و  جمهوری  ریاست  نامزدهای  درباره  شکایت 
شده  رسیده گی  شکایات  این  به  و  کرده  دریافت  والیتی 

است.
از سوی دیگر، سالم احساس ریییس کمیسیون تامین امنیت 
و  در نشست خبری گفت: هفتصد  یکشنبه  انتخابات روز 
چهل و هشت مرکز رای گیری به علت ناامنی، سخت گذر 

بودن راه ها و کم بودن نفوس بسته خواهد بود.
انتخابات ریاست جمهوری کشور روز شنبۀ آینده)۱۶ حمل( 

برگزار خواهد شد.

انتخابات  برگزاری نخستین دور  به  دیگر  پنج روز  که  در حالی 
ریاست جمهوری باقی مانده است، شمار زیادی از مردم با نادیده 
انتخاباتی در کابل صف  برابر مراکز  گرفتن حمالت یکشنبه در 

کشیده بودند تا کارت رأی  دهی به دست آورند.
صدهاتن روز یکشنبه در برابر یکی از شعبه های ثبت نام در ناحیۀ 
ششم غرب کابل در صف ایستاده بودند. آنان در برخی از موارد 
حتی ممکن است ساعات طوالنی در صف باقی بمانند تا بتوانند 

کارت انتخاباتی را برای روز شنبه آینده دریافت کنند.
در کابل با نزدیک شدن به دور نخست انتخابات ریاست جمهوری 
به خود گرفته است. شنبه، مقر  تقریبًا شکل روزانه یی  خشونت 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هدف حمله قرار گرفت.
غیر  سازمان  کارکنان یک  های  اقامتگاه  از  یکی   ، آ  از  قبل  روز 
دولتی و سه شنبه یک دفتر دیگر برگزاری انتخابات هدف حمله 

قرار گرفت.
اما به عقیده عبدالوارث سادات دانشجوی ۲۱ ساله این حمالت 

برعکس تاثیری که طالبان در پی آن است، به دنبال داشته است.
وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت:» حمالت طالبان فقط 

عزممردم را برای شرکت در انتخابات افزایش می دهد.«
این دانشجو افزود: »نام نویسی و رای دادن تنها پاسخی است که 
تنها شیوه  و  تغییرات می خواهند  مردم  بدهیم.  طالبان  به  باید  ما 

رسیدن به این تغییرات رفتن به پای صندوق های رای است.«
رسول خرمی بازرگان ۶۰ ساله گفت :»یک عامل انتحاری ممکن 
است خود را در صف انتظار منفجر کند. اما اگر می ترسیدم، اینجا 

نبودم و منتظر گرفتن کار رای دهی باقی نمی ماندم.«
وی می افزاید:» هر رای حساب می شود و حتی اگر قرار باشد 

بمیرم رای خواهم داد.«
حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار رای دهنده جدید در فهرست های 
تن  میلیون   ۱۳ مجموع  در  و  اند  کرده  نویسی  نام  انتخاباتی 

می توانند در این انتخابات شرکت کنند.
میزان مشارکت در عین حال یکی از بزرگترین ناشناخته های این 
انتخابات به ویژه به سبب خشونت ها یا دور بودن صندوق های 

رای در برخی مناطق دورافتاده افغانستان است.
مشارکت  قبل،  جمهوری  ریاست  انتخابات  در   ،۲۰۰۹ سال 

بنابراعالم سازمان ملل متحد ۳۳ درصد بود.

مردم با هجوم به مراکز توزیع کارت رأی  دهی:

اگر کشـته هم شـویم، رأی 
می دهـیم



د افغانستان په ضد اقدام کوونکي باید 
په سخته سزا ورسول شي
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ميل  د  کارپوهان  چارو  پوځي  او  د سیايس 

امنیت د رسپرست په هغو څرګندونو نیوکې 

وینا کې  په  یې  ته  کوي چې وليس جرګې 

وویل، یو پخوانی سناتور د ځامنرګیو بریدونو 

په تنظیمولو کې الس لري؛ خو له دې امله 

یې نيش نیوالی چې ګډوډي جوړېږي.

کارپوهان وايي، هر هغه څوک چې د افغان 

ملت پر وړاندې اقدام کوي باید تر ټولو په 

سخته سزا محکوم او مجازات يش.

له دې وړاندې د ميل امنیت رییس هم په 

څوک  یو  داسې  ول،  ویيل  کې  شورا  ميل 

پېښور  په  ټېلیفون  په  کابله  له  چې  پېژين 

کوي؛  الرښوونې  ته  قوماندانانو  طالب  کې 

کړل  ورنه  اجازه  نیولو  د  یې  ته  نوموړي  خو 

وضعیت  دې  په  وینا،  په   شنناندو  د  شوه. 

کې د ټولو هغو کسانو مسوولیت به، چې په 

ځامنرګیو بریدونو او ترهګریزو فعالیتونو کې 

وژل کېږي، حکومت ته ورګرځي.

سعیدي  احمد  شننونکي  چارو  سیايس  د 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، هر 

او  ګټو  ميل  د  افغانستان  د  چې  کس  هغه 

افغان ملت پر ضد کار کوي، باید تر ټولو په 

سخته سزا ورسول يش.

مصونیت  او  ساتنه  خلکو  د  وايي،  هغه 

د  باید  جرګه  وليس  او  ده  دنده  حکومت  د 

په  څوک  چې  وپوښتي  چارواکیو  له  امنیت 

ځامنرګیو بریدونو او نورو ترهګریزو فعالیتونو 

کې الس لري، باید دا ټول ملت ته روښانه 

يش.

د ده په وینا، دغه راز باید دا هم واضح يش، 

چې په حکومت کې څوک د دغو کسانو د 

نیولو او د نومونو د افشا کولو مخنیوی کوي.

حکومت  چې  دا  زیاتوي،  سعیدي  ښاغلی 

نه  نومونه  یې  یا  او  نیيس  نه  کسان  دغه 

هغومره  کوي،  ښودنه  دې  د  کوي  افشا 

ملت  افغان  څخه  ترهګرو  بهرنیو  له  چې 

دي،  متوجه  ګواښونه  ته  افغانستان  او 

همدغومره د نظام له داخل نه ګواښونه شته 

چې باید مخنیوی یې ويش.

همدارنګه د سیايس او پوځي چارو څېړونکي 

ته په  امان ماندګار ورځپاڼې  امرالله  جرنال 

حکومته  مصلحتي  له  وویل،  کې  مرکه 

همدومره مته کېدای يش، ځکه په تېرو اتو 

کلونو کې هغه نه زغموونکې پېښې چې پر 

افغان ملت تررسه شوې امنیتي چارواکي یې 

پر وړاندې الس تر زنې ناست ول.

امله  له  حکومت  مصلحتي  د  زیاتوي،  دی 

ډېری وخت د دغسې کسانو نومونه نه دي 

شوي،  نیول  دي  نه  یا  او  شوي  اخیستل 

عيل  وزیر  چارو  کورنیو  د  مهال  یو  ځکه 

احمد جاليل هم د نشه يي توکیو د قاچاق 

کوونکیو او له ترهګرو رسه د مرسته کوونکیو 

کسانو یو لېست په اړه څرګندونې کړې وې، 

خو کله چې اروپاته الړ هم د دې لېست د 

خپرولو جرئت یې ونشو کوالی.

نه  نومونه  کسانو  دغو  د  ځکه  وايي،  هغه 

چې  کېږي  نیول  نه  یا  او  کېږي  اخیستل 

چارواکي خپله په دې مصلحتونو کې ښکېل 

دي او وېره لري، که یې نومونه واخيل دوی 

به هم په کې افشا يش.

امنیت  ميل  د  چې  دا  وویل،  امان  جرنال 

مرش د یوه سناتور یادونه کوي او یا د پېښو 

په اړه وايي، چې له کومه ځایه پالن شوې، 

وقوع  له  لري؛  اسناد  دقیق  یې  اړه  په  چې 

مخکې یې ولې مخه نه نیول کېږي؟

نوموړی وايي، که چېرې یو تن ونیول يش 

يش؟  ړنګېدالی  وررسه  اداره  مصلحتي  ایا 

تېښته  تل  نه  کېدو  پيل  له  قانون  د  نه  خو 

شوې او اوس هم همدا کړنه تررسه کېږي.

د هغه په اند، په ډېرو مهمو امنیتي او دولتي 

ویل  نه  څه  ډېر  ځکه  اړه  په  بریدونو  ادارو 

کېږي چې مصلحتونه دي او دې مصلحتونو 

ایران  د  نیولې  نه  ای  اېس  ای  او  ارګ  له 

پورې  شبکو  استخبارايت  نورو  د  سیمې  او 

اړیکې غځويل دي.

کړه،  زیاته  شنناندي  دغه  چارو  پوځي  د 

د  کې  چاودنو  او  بریدونو  ترهګریزو  په  چې 

وژل شویو ملکي افغانانو او امنیتي ځواکونو 

مسوولیت افغان حکومت ته ورګرځي، دا د 

همدې ادارې د لټۍ له امله ده او مسوولیت 

وزیر،  دفاع  ميل  کرزي،  ښاغيل  اوالامر 

کورنیو چارو وزیر او د ميل امنیت د رییس 

دی.

دي چې  ادارې  امنیتي  وینا،  په  نوموړي  د 

نيش کوالی د پېښې له پښېدو وړاندې یې  

مخنیوی نيش کېدای او نه له کشفي ادارو 

رامنځته  پېښه  ولې  چې  کېږي،  پوښتنه  دا 

شوه.

د ورته  او  وايي، چې د رسینا  راز  هغه دغه 

وسپارل شول، څوک  چاته  پېښو مړي  نورو 

د   (( تثبیت شول:  څنګه  او  ول  وارثین  یې 

د  کې  کابل  په  باید  مړي  کسانو  ډول  دغه 

کابل  څو  شوي  وځړول  را  لپاره  اونۍ  یوې 

عربت  لپاره  نورو  د  او  وپېژين  یې  ښاریان 

يش.((

کې  دې  په  وویل،  امان  امرالله  جرنال 

شک نشته چې د سیمې استخبارات په دې 

بریدونو او فعالیتونو کې الس نه لري؛ خو دا 

برخورد دی:  ناسم  افغان حکومت  د  وررسه 

یې  ولې  راځي  بهره  له  چې  کسان  دغه   ((

ادارې وايي چې  امنیتي  نیول کېږي.  مخه 

پالين ځایه راغلل، خوست کې شپه وکړه، 

یې  ولې  نو  ننوتل  ته  کابل  راغلل،  پکتیا 

نیيس. نه  وکړي  پېښه  له دې چې  مخکې 

دومره چې ترې خرب دي باید ونیول يش. دا 

د افغان ملت په سرتګو کې خاورې شیندل 

او ځان ته برائت ورکول دي.((

هر  د حکومت  کرزي  د  کړه، چې  زیاته  ده 

د  کې  حکومت  راتلونکي  په  به  چارواکی 

پوښتنو وړ  وي.

ملی  پارک  دومین  عنوان  به  بدخشان  والیت  در  واخان  ولسوالی 
افغانستان شد.

مصطفی ظاهر، رییس اداره ملی محیط زیست افغانستان روز یک شنبه 
۱۰ حمل در مراسم معرفی این منطقه به عنوان دومین پارک ملی کشور 

گفت که واخان یکی از مناطق بکر و دست نخورده در دنیا است.
به گفته آقای ظاهر ثبت واخان به عنوان دومین پارک ملی افغانستان 
با هدف حفاظت و استفاده درست از منابع و مناظر طبیعی این منطقه 

صورت گرفته است.
پامیر بزرگ،  پامیر کوچک و  ارتفاعات  او گفت که ولسوالی واخان، 
کوه ۹ شاخ، بلندترین قله افغانستان با ۷۸۹۲ متر ارتفاع و یخچال های 
طبیعی که رودخانه آمو از آن سرچشمه گرفته را در خود جای داده 

است.
رودخانه آمو مرز میان افغانستان و کشورهای تاجیکستان، بخشی از 

ترکمنستان و ازبکستان را تشکیل می دهد.
منطقه حیوانات  این  در  که  می گوید  آقای ظاهر 
بز  اَیبکس،  بز  مارکوپولو،  کمیابی چون گوسفند 

اوریال و پلنگ برفی زندگی می کنند.
اداره محیط زیست افغانستان، برای حفاظت از این حیوانات، شکار را 

در منطقه واخان ممنوع کرده است.
هستند،  قرقیزی  و  واخی  قوم  از  که  ناحیه  این  ساکنان  اصلی  شغل 

کشاورزی و دامداری است.
امکانات  ابتدایی ترین  از  واخان  ولسوالی  مناطق  از  بسیاری  در  مردم 

رفاهی مانند بیمارستان و مدرسه محروم هستند.
محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت، مالداری و آبیاری می گوید که با 
ثبت واخان به عنوان پارک ملی، سرمایه گذاری ها در این مناطق افزایش 

خواهد یافت.
به گفته وی، از این پس وضع معیشتی ساکنان این منطقه بهبود خواهد 
یافت و امکانات الزم برای پذیرایی از گردشگران نیز فراهم خواهد 

شد.
می گوید  نیز  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  معاون  فراهی،  نبی  غالم 
سرمایه گذاری در بخش گردشگری، تاثیر مستقیم روی بهبود زندگی 

ساکنان این منطقه خواهد داشت.
وی افزود که با معرفی واخان به عنوان پارک ملی، زمینه کاری، بازار 
فروش برای تولیدات منطقه و امکان رفت و آمد برای ساکنان محلی 

فراهم خواهد شد.
بدخشان  مرتفع شرق والیت  کوه های  در  باریکی  دره  واخان،  دهلیز 

است.
واخان اکنون نیز یکی از مناطق مورد عالقه گردشگران خارجی است 

که در مهمان خانه های کوچک محلی در منطقه پذیرایی می شوند.
بند امیر در والیت بامیان در مرکز افغانستان، در سال ۱۳۸۸ به عنوان 

اولین پارک ملی افغانستان نامگذاری شد.

تجهیز ارتش افغانستان ...
تسلیحات  این  استعمـال  از  خودداري  به 
شرایط  این  رعایت  اما  بود.  پاکستان  برضد 

برای دولت شاهی افغانستان ناممکن بود.
 ۲۸ در  امریکا  خارجۀ  وزیر  دالس  فوستر   
محمد  به  به وضاحت  میالدي،   ۱۹۵۴ دسمبر 
کبیرخان لودین سفیر افغانستان در واشنگتن 

نوشت:
»کمک نظامي براي افغانستان، مشکالتي را در 
افغانستان  شاهي  دولت  مي کند.  خلق  منطقه 
باید  نظامي،  تسلیحات  تقاضاي  به جاي 
اختالفات خود را با پاکستان حل وفصل کند.« 
)اندیشمند، به نقل از ص ۱۹۹ کتاب کشور 

شاهي افغانستان و امریکا، اثر یاوالدا(
یک  در  همواره  افغانستان  زمام داران  ولي 
باالي خاک  از یک سو  نهادینه شده،  جهالت 
گرفتن  براي  و  دارند  ارضي  ادعاي  پاکستان 
جنگ  طبل  بر  بلوچستان  و  پشتونستان 
پاکستان  از  دیگر،  سوي  از  و  مي کوبند 
و  امریکا  از  و  صادقانه  همکاري  تقاضاي 

انگلستان مطالبۀ تسلیحات نظامي مي کنند.
دو،  جمع  »دو  که  است  روشن  و  واضح 
چهار مي شود«، یعني بدون تن دادن زمام دار 
رسمیت  و  دیورند  مرز  بستن  به  افغانستان 
حمایت  از  پاکستان  نه  آن،  به  بخشیدن 
افغانستان  دولت  دشمنان  و  تروریست ها 
انگلستان  و  امریکا  نه  و  برمي دارد  دست 
خالف مواضع نیم قرنۀ خود در شرایط بسیار 
حاد کنوني، ارتش  افغانستان را مانند دوران 
حضور ارتش اتحاد شوروي تجهیز و تمویل 
قضیۀ  یک  به  کرزي  آقاي  دولت  مي کنند. 
قومي)فروملي( چسبیده است و با پیشه کردن 
سیاست خام و طفالنه، افغانستان را بیشتر به 

تباهي مي برد.
و  پشتونستان  داعیۀ  سردمدار  خان  داوود 
در  پیشتاز  و  پاکستان  با  دشمني  بنیان گذار 
سالح  دریافت  مشتاق  افغانستان،  تباهي 
از  قبل  او  بود.  پاکستان  برضد  امریکایي 
قواي  فرمانده  که  هنگامي  صدارتش،  دوران 
آتشۀ  ارنست فکس  با  بود،  کابل  در  مرکزي 
و  کرد  برقرار  رابطه  کابل  در  امریکا  نظامي 
به  تسلیحات  دادن  به  امریکا  تشویق  براي 
افغانستان البي گري نمود، ولي هدف خود را 

به گورستان برد.
افغانستان،  ارتش  از تجهیز  امریکا  خودداري 
به ۷۸ سال  قبل )۱۹۳۵ میالدي( برمي گردد و 
به زمان حضور نظامي انگلیس در هندوستان 

مي رسد.
نظامي  ضرورت هاي  فهرسِت  نخستین بار 
قنسول  به  میالدي   ۱۹۳۵ سال  در  افغانستان 
فهرست  دومین بار  و  کراچي  در  امریکا 
دیگري در سال ۱۹۳۹ به سفارت امریکا در 
پاسخ  بدون  دو  هر  اما  شدند،  سپرده  تهران 

باقي ماندند.
دولت شاهي افغانستان در جنگ دوم جهاني، 
بي طرفي کشورش را اعالم و نماینده گان دول 
محور را  نیز از افغانستان بیرون کرد. بنابراین 
امید داشت امریکا در برابر این خوش خدمتی، 
کمک نظامي به افغانستان کند، اما این تالش 

بازهم نتیجۀ مثبت در پی نداشت.
داوود خان در سال ۱۹۵۸ میالدي، به امریکا 
سفر نمود و خواستار انکشاف روابط نظامي 
گردید. اما به نوشتۀ مرحوم میرمحمد صدیق 
فرهنگ: “داوودخان به علت پشتونستان طلبي 
در دشمني با پاکستان نتوانست  توجه امریکا 
را جلب کند«. )ص ۶۹۸، جلد ۲، افغانستان 

در پنج قرن اخیر(
به دلیل   ،۱۳۵۲ سرطان   ۲۶ کودتاي  از  بعد 
موضوع  در  خان  داوود  که  شدیدي  موقف 
پشتونستان علیه پاکستان گرفت، امریکایي ها 
با  نظامي  روابط  گسترش  به  حاضر  دیگر 
از  بعد  مدتي  آن هم  با  نشدند.  افغانستان 
عضو  پیرشي  هارتینگ  سرطان،   ۲۶ کودتاي 
در  و  آمد  کابل  به  امریکا  سناي  مجلس 
مالقات خویش با محمد داوود و محمد نعیم، 
به آن ها پیشنهاد کرد که: »رهبران جدید، اگر 
مي خواهند مناسبات شان با امریکا بهبود یابد، 
پاسخ هاي  پشتونستان  قضیۀ  مورد  در  باید 

جدید داشته باشند«.
ریاست  اخیر  سال هاي  در  داوود  محمد 

جمهوري، به مشورۀ کشورهاي غربي روابط 
بهبود  امریکا  و  ایران  پاکستان،  با  را  خود 
امریکا  به  گذشته  برخالف  داوود  بخشید. 
قضیۀ  است  حاضر  »“کشورش  داد:  اطمینان 
پشتونستان را ازطریق مذاکره به وساطِت یک 

کشور دوست حل کند«.
وزارت  معین  غوث  عبدالصمد  نوشتۀ  به 
خارجه: »بعد از این امریکایي ها وعده سپردند 
اعطاي کمک  به  تنها خودشان حاضر  نه  که 
را  دوست  کشورهاي  بلکه  افغانستان اند،  به 
نیز تشویق خواهند نمود .« )ص ۲۱۱، کتاب 

سقوط افغانستان(
اگر بحث را جمع بندي نموده خالصه کنیم، 
امریکا  که  مي رسیم  واحد  نتیجۀ  این  به 
آشکارا  این سو،  به  سال   ۷۸ از  وانگلستان 
با  دیورند  معضل  حل  خواهان  بي پرده  و 

پاکستان و بستِن آن بوده اند.
کشور،  در  پایدار  صلح  و  ثبات  تأمین  برای 
باید پرداخت؛ یعنی رسمیت  قیمِت صلح را 
بخشیدن و بستِن مرز دیورند و خودداری از 

ادعای ارضی. 
ناتو  امریکایی،  نیروهای  است  قرار  که  حاال 
افغانستان را ترک کنند درحالی که  و آیساف 
ما  کشور  در  نظامی شان  تسلیحات  انبارهای 
تمام  نیست  حاضر  امریکا  است،  موجود 
تسلیحات یا بخشی از آن  را در اختیار ارتش 
افغانستان قرار دهد. دالیل امریکا از نسپردِن 

این تسلیحات به افغانستان قرار ذیل است:
ـ سپردن تسلیحات مدرن به افغانستان موانع 

حقوقی دارد؛
و  استعمال  توانایی  افغانستان  ارتش  ـ  

نگه داری آن ها را ندارد؛
ـ افتادن این تسلیحات به دست تروریست ها. 
با  افغانستان  دولت  کل  در  و  حکومت 
مطابق  که  بودند  امیدوار  خوش باوری 
ارتش   امریکا  خرمن،  “سر  وعده های 
اتحاد  حضور  دوران  مانند  را  افغانستان 
برخالف  ولی  نمود،  خواهد  تجهیز  شوروی 
 ۲۰۱۳ جون  ماه  اواخر  در  ها  خبرگزاری 
افشا کردند که نیروهای امریکایی مستقر در 
تسلیحات  دالر  میلیاردها  ارزش  به  افغانستان 

نظامی شان را منهدم کرده اند.
خود  آوردۀ  کار  روی  دولِت  به  امریکا  اگر 
برای  مطمین  دوست  یک  ندارد،  باور 
بود.  نخواهد  نیز  آینده  در  افغانستان  مردم 
چون  که  گرفت  می توان  نتیجه  چنین  حتا 
عمیق  روابط  پاکستان  با  انگلیس  و  امریکا 
به  هیچ گاه  دارند،  مبرم  نیاز  کشور  این  به  و 
پاکستان  با  تقابل  در  افغانستان  ارتش  تجهیز 
نمی پردازند. پاکستان در تمام جنگ سرد، دژ 
اتحاد شوروی  بر ضد  استعمار غرب  نظامی 
و  بود  سیتو  نظامی  پیمان  و عضو  منطقه  در 
افغانستان،  در دوران حضور ارتش سرخ در 
این کشور مورد اعتماد کامل کشورهای غربی 
این کشور  نظامِی  توان  قرار داشت؛ چنان که 
پیش  اتمی  تسلیحات  به  یافتن  دست  تا  را 
آینده  در  هم  و  حال  در  هم  پاکستان  بردند. 
بوده،  برخوردار  باالیی  اعتبار  از  غرب  برای 
استعمار  تعلیم یافتۀ مکتب  سیاست مداراِن آن 

هستند.
در حقیقت تجهیز و تمویل ارتش افغانستان 
در  سرخ  ارتش  حضور  زمان  حد  در 
افغانستان، یک خطر جدی را برای پاکستان 
ایجاد خواهد کرد. به کارگیری جملۀ »سپردن 
تسلیحات مدرن برای افغانستان موانع قانونی 
معنای  به  امریکایی،  مقامات  سوی  از  دارد« 
پاکستان  باالی  آینده  در  آن  استعماِل  خطِر 
است. بر این اساس، با اطمینان می  توان گفت 
که امریکا ارتش افغانستان را تجهیز نخواهد 

کرد.
اما به تکرار باید گفت که دولت های قبیله یی 
)خاک  پشتونستان  باالی  افغانستان  بر  حاکم 
پاکستان( ادعای ارضی دارند و مدعی اند که 
هر وقت نیرومند شدیم، اقتصاد ما تقویت شد 
و وحدت ملی ما تأمین گشت، این مناطق را 
پس می گیریم. اما امریکایی ها که پاکستان را 
متحد مطمین و سابقه دارِ خود می دانند، بارها 
پیشرفته  تسلیحاِت  سپردن  که  کرده اند  تأکید 
به افغانستان موانع حقوقی دارد، یعنی از این 
تسلیحات بر ضد پاکستان کار گرفته می شود.

واخان، دومین پارک ملی افغانستان شد
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