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بار دیگر حکومت وحدت ملی را در مورد  نماینده گان  مجلس 
اداره نهادهای امنیتی توسط سرپرستان به بی قانونی متهم کرد و 

خواستار معرفی هرچه زودتر نامزدان نهادهای امنیتی شد.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان در نشست عمومی 
روز شنبة مجلس در مورد سرپرستی نهادهای امنیتی گفت: »اولین 
وظیفه رییس جمهور به اجرا گذاشتن مواد قانون اساسی است و 
انتظار  نباید  دیگر  کند،  بی اعتنایی  اساسی  قانون  به  او  زمانی که 

داشت که مردم عادی به قانون اساسی احترام بگذارند«.
بیاید و هرچه زود  باید به خود  ابراهیمی افزود: حکومت  آقای 
تر نامزدان نهادهای امنیتی را جهت کسب رای اعتماد به مجلس 

معرفی کند.
وزارت دفاع ملی بیش از یک سال می شود که توسط سرپرست 
اداره می شود. ریاست امنیت ملی و امور داخله نیز هرکدام بیش 

از دوماه است که توسط سرپرست اداره می شوند.
مطابق قانون سرپرستی، یک اداره بیش...               ادامه صفحه 6

رییس مجلس ضمن انتقاد از سرپرستی در نهادهای امنیتی:
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طبیعي پیښو ته ځواب ویل
د » توغلقها « کلی د بغالن والیت د دويش  ولسوالۍ  د بازار لویدځې خوا ، اته کیلو مرتی کي پروت دی . د دې ولسوالۍ اکرثه خلک د کرنې ، مالدارۍ ، هټیوايل ، آزاد کسب او یو شمیر یی دولتي کارمندان دي ، په پښتواو دري 

ژبو خربې کوي او له ډیرې مودې راهیسې د یو بل ترڅنګ دورورولۍ او اتحاد په فضا کې ژوند کوي . 

هغوی خپلې ځمکې هرکال دوه ځلې کري او مهم حاصالت یې غنم ، وربشې او نخود دي او ښه میوه یې شفتالو، مڼې،آلوګان، انګوراو توت دي .

د توغلقها کلی خلکو له ډیرې مودې راهیسې د اوبو په برخه کې د یو شمیرطبیعي ستونزو له امله ، رسه لدې چې د کرنیزوځمکو د اوبو لګولو ویاله یې د سیند ترڅنګ پرته ده ، نشو کولی له خپلو ځمکو نه سم حاصالت ترالسه کړي 

ځکه دغه ویاله د موسمي سیالوونو او د اوبو د زیاتوالې له امله څو ځلې ویجاړه شوې وه ، خو د دې کلی خلکو د زیاتو ستونزو او زیارپه منلو رسه به یې هغه بیاځلې ودانوله څو یې ځمکو ته اوبه وريش او هغوی وکولی يش د کرکیلې 

او بڼوايل له الرې خپلې کورنی ته حالله نفقه برابره کړي .

خو کله چی نوموړي کلی د ميل پیوستون پروګرام تر پوښښ الندې راغی د۱۳۹۲ میالدی کال د غربګولی میاشتې په ۱۹ نیټه په کلی کې د دموکراتیکو ټاکڼو له الرې د کيل پراختیایي شورا جوړه شوه ، د شورا غړو د کاري غونډو په 

پرانستلو او د خلکو رسه په پوره تفا هم ، خپله لومړنۍ هیله چی د سیالو په تګ لوری کې د محافظوي دیوال جوړول وو، لومړیتوب ورکړ. وروسته لدې پریکړې یې د محافظوي دیوال عميل پالن برابر کړ چې د ۱۳۹۳ کال دوری 

میاشتې په ۲۶ نیټه د نوموړې پروژې کارعمآل پیل شو . 

پاتې دې نه وي چې په نوموړې پروژې لګښت ، ټولټال ۳ میلیونه افغانۍ د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام  له خوا ، او لس سلنه د خلکودونډې په شمول  د۱۳۹۴ میالدي کال د چنګاښ میاشتې په ۱۵ نیټه 

ګټې اخستنې ته وسپارل شوه او ۴۲۳ کورنۍ ترینه ګټه اخيل .

د دی کلی یو تن اوسیدونکی عبدالحکیم چې ۳۷ کلن دی پنځه ماشومان لري او د کيل د پراختیایي شورا رییس هم دی د مخکینیو ستونزو په هکله داسې وویل: 

» د کيل د کرنیزو ځمکو داوبو لګولو ویاله چې د سیند په تګ لوری کې پرته ده او د خلکو شاوخوا ۴۰۰ جریبه ځمکه  د همدې ویالې په وسیله خړوبیږي چی همیش به د موسمي سیالوونو او د اوبو د زیاتیدو له امله ویجاړیده ، خو 

خلک  د هر سیالوو د راتلو نه وروسته په ډیروستونزو رسه به یې بیا ځلې دویالې ویجار شوی برخې رغولې څو یې کرنیزې ځمکې د اوبو دکموالۍ له امله ، له حاصل نه پاتې نيش «

هغه زیاته کړه چې »  په ۱۳۹۱او ۱۳۹۲کلونو کې نوموړې ویاله د سیالو او طوفان په وسیله ویجاړه شوه چې خلکو ) حتی دکيل ښځو( په نه سټړی کیدونکي زیارایستلو رسه د ویجاړشویو برخو په جوړولو پیل وکړ ، څو پدې وسیلې 

خپله کرکیله د مینځه تللو له ګواښ نه وژغوري . د یادونې وړ ده چې لومړۍ ځل اووه ورځې او دوهم ځلې ۲۹ ورځې پدې کار باندې بوخت شول او هر ځلې به پدې ډله ایز کار کې ۵۰ تنو ګډون کاوه ، خو رسه لدې هم خلکو د 

سیالوو دراتلو او د هغوی د زیار الهو کیدو له ګواښ نه خپل ژوند په سوچ او فکر کې تیراوه.

له نیکه مرغه د کلیو د بیارغونې اوپراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام مونږ رسه مرسته وکړه او مونږ یې پدې وتوانولو څو یو ټینګ محافظوي د یوال جوړ کړو او لدې پلوه مو ستونزه له مینځه الړه يش . مونږ هیله مند یو چې د 

ميل پیوستون پروګرام لدې وروسته مونږ یوازی پرې نږدي او دې کلی رسه الزیاته مرسته وکړي ، څو کومې نورې ستونزې چې دا کلی وررسه مخامخ دی  په پرله پسې توګه له مینځه الړې يش او دا کلی وکولی يش خپل ژوند پرته له 

تشویش نه پرمخ بوځي .«

د کلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت

د ميل پیوستون پروګرام دعامه اړیکو د فرت

در برگ ها

ACKU



نشست های  از  نتیجه یی  هیچ  که  حالی  در 
افغانستان  دولت  نیامده،  دست  به  چهارجانبه 
خواهان برگزاری دورِ دیگِر این نشست ها شده 
است که این بار در اسالم آباد پاکستان بر اساِس 
نوبت برگزار خواهد شد. در عین حال، شورای 
عالی صلح که به مذاکره با حزب اسالمی شاخة 
به  ادامه می دهد، گفته است که هنوز  حکمتیار 
توافقی با این حزب برای پیوستن به روند صلح 
این  با  گفت وگوهایش  به  ولی  نشده،  نزدیک 

گروه مخالِف مسلح دوام خواهد داد.  
پیش از این، هیأتی که از جانب آقای حکمتیار 
برای گفت وگوهای صلح به کابل آمده بود، ابراز 
امیدواری کرده بود که به زودی گفت وگوهای 
رهبِر  احتماالً  و  رسید  خواهد  نتیجه  به  کابل 
اما  پیوست.  خواهد  صلح  روند  به  حزب  این 
هنوز  که  می دهد  نشان  چنین  وضعیت  حاال 
دو  دیدگاه های  میان  شدیدی  اختالف نظرهای 
طرف وجود دارد که مانع رسیدِن آن ها به یک 
حزب  شاخة  این  پیوستن  برای  جامع  توافِق 

اسالمی به دولت افغانستان می شود. 
جناح های  دیگر  با  مقایسه  در  حکمتیار  آقای 
و  جنگ  برای  چندانی  انگیزۀ  مسلح،  مخالِف 
خشونت ندارد. چهره های عمدۀ این حزب در 
و  داشته  قرار  دولت  کنار  در  پسین  ساِل  چند 
شاخه هایی از آن هم راه خود را ظاهراً از آقای 
حکمتیار جدا کرده و بیشتر متمایل به شرکت در 
قدرت سیاسی شده اند. در همین حال، نوسانات 
نیز  حکمتیار  آقای  سیاسِی  تصمیم گیری های 
در  او  از  نارضایتی ها  برخی  باعث  همیشه  مثل 
میان اعضای حزب اسالمی شده و موقعیِت او 
گروه  از  حمایت  اعالم  است.  کرده  متزلزل  را 
یکی  عنوان  به  آقای حکمتیار،  از سوی  داعش 
او  پسیِن  سال های  سیاسِی  اشتباه های  از  دیگر 
شناخته می شوند که سبب شد به زودی در مورد 

آن تجدید نظر کند.
سنی  نظر  از  حکمتیار  آقای  دیگر،  سوی  از   
به  بتواند  که  ندارد  قرار  موقعیتی  در  دیگر  نیز 
بازی های  وارد  کاریزماتیک،  چهره یی  عنوان 

کالِن سیاسی و نظامی شود. او که بیرون شدِن 
به  همچنان  را  افغانستان  از  خارجی  سربازان 
عنوان یکی از پیش شرط های خود برای پیوستن 
به روند صلح مطرح می کند، فراموش نباید کرده 
خارجی ها  همین  پول  با  فرزندانش  که  باشد 

تحصیالِت خود را به پایان رسانده اند.
بسیاری از آگاهان سیاسی باور دارند که تمایل 
روند  به  حکمتیار  آقای  پیوستن  برای  دولت 
صلح، تمایلی طبیعی و منطقی به نظر نمی رسد. 
حکمتیار  آقای  دیگر  که  معتقدند  آگاهان  این 
برخوردار  سیاسی  بازی های  در  وزنی  چنان  از 
نیست که پیوستن او به روند صلح تأثیِر چندانی 
آقای  پیوستن  باشد.  داشته  کشور  معادالت  بر 
حکمتیار بیشتر از آن که برای دولت افغانستان به 
عنوان برگ برنده شناخته شود، موقعیِت مناسبی 
را برای خودش فراهم می سازد که از مخمصة 
بکشد؛  بیرون  پا  منطقه  در  پیچیده  سیاسی 
پیچیده تر  و  فراتر  بسیار  که  مخمصة سیاسی یی 
و  تصور  حتا  حکمتیار  آقای  که  چیزی ست  از 

شناخِت کوچکی از آن داشته باشد. 
در طول این سال ها، تغییرات و جابه جایی های 
سیاسِی زیادی در منطقه و جهان به وقوع پیوسته 
که شناخِت آن ها دیگر با سنجه های دوران جنگ 
سرد ـ که آقای حکمتیار به آن دوران تعلق دارد 
حکمتیار  آقای  مخالفت  نیست.  امکان پذیر  ـ 
به  مربوط  اعضای  بیشترین  که  فعلی  دولت  با 
یک  به  بیشتر  گنجانده،  خود  در  را  او  حزِب 
نمی توان  که  می ماند  بی مفهوم  سیاسِی  لجاجت 

توجیه منطق پذیری برای آن فراهم کرد. 
صلح  گفت وگوهای  از  که  طالبان  وضعیت  اما 
سر باز زده اند، ظاهراً با وضعیِت آقای حکمتیار 
یک  در  طالبان  دارد.  فاصله  آسمان  تا  زمین  از 
تصمیم تازه که ظاهراً آن را از منابع مدیریتی شان 
شدن  نزدیک  از  آورده اند،  دست  به  منطقه  در 
به گفت وگوهای صلح خودداری کرده و خود 
دانسته اند.  افغانستان  در جنگ  پیروز  جریاِن  را 
تصمیِم  نمی تواند  صورت  هیچ  به  تصمیم  این 
با  چنین  که  شود  پنداشته  طالبان  یک جانبة 

جنگ  صحنة  در  همچنان  بخواهند  قدرتمندی 
آنانی  طالبان،  تصمیم  در  باشند.  داشته  حضور 
با  طالبان  می گفتند  این  از  پیش  که  دخیل اند 
خانواده های خود در کشورشان به سر می برند و 
نمی توانند از نشستن به پای میز مذاکره اجتناب 

ورزند. 
در  شرکت  از  طالبان  اجتناب ِ  اکنون  ولی 
خواست های  در  ریشه  صلح،  گفت وگوهای 
ابزار  عنوان  به  گروه  این  از  که  دارد  کشوری 
فشار در معادالت سیاسِی خود استفاده می کند. 
همچنان  که  افغانستان  دولت  هنوز  متأسفانه 
و  می کوبد  صلح  گفت وگوهای  آغاز  طبِل  بر 
نشست های  از  دیگری  دورِ  برگزاری  خواهان 
چهارجانبه شده است، نمی داند که واقعًا مشکل 
در کجاست و چگونه می شود کلید حِل معمای 

صلح در افغانستان را به دست آورد. 
راهی را که در حال حاضر دولت مرداِن کشور 
بچه گانه  خودفریبِی  یک  به  بیشتر  می پیمایند، 
فهمی  قابل  سیاسِی  منطِق  هیچ  که  است  شبیه 
امریکا  کشورِ  دو  برای  نمی کند.  رهبری  را  آن 
چهارجانبه،  نشست های  در  شرکت  چین،  و 

یک  تا  است  شبیه  سیاسی  تفنِن  یک  به  بیشتر 
منافع  می تواند  که  منطقه یی  تأمِل  قابل  واقعیِت 
برای  اگر  این گفت وگوها  کند.  تهدید  را  آن ها 
یک دهة دیگر نیز ادامه پیدا کنـد، این کشورها 
با خون سردی در آن شرکت خواهند کرد، اما در 
هزینة  باید  که  است  افغانستان  دولت  میان  این 
ادامة گفت وگوهای صلح را بدون آن که به نتیجة 

واقعی بینجامد، بپردازد. 
مدیریِت  به  نتواند  افغانستان  دولت  اگر 
و  بدون شک خود  برسد،  گفت وگوهای صلح 
مردمش را با خطر جدِی ازهم پاشیده گی مواجه 

خواهد کرد.   
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دورِ پنجـِم نشسـت های چهارجانبـه برگزار نشـد و آشـکارا 
دیـده می شـود کـه تالش هـای دولـت وحـدِت ملـی، بـا 
امتنـاِع پاکسـتان، علی رغـم وعده هـای فـراواِن آن کشـور، 
مواجـه شـده اسـت. اکنـون پرسـش اساسـی این اسـت که 
چـرا ایـن دور از مذاکـراِت چهارجانبـه برگـزار نمی شـود؟ 
پاسـخ بـه این سـوال، سـاده و در عیـن حال، پیچیده اسـت. 
پنجـِم  دور  برگـزاری  آمـادۀ  پاکسـتان  کـه  اسـت  واضـح 
مذاکـراِت چهارجانبـه نیسـت و بـرای ایـن امتنـاع، دالیـِل 
برگـزاری نشسـت چهارجانبـه  از  قبـل  دارد.  زیـادی هـم 
یـا بعـد از بـه بن بسـت مواجـه شـدن این نشسـت، مسـالة 
عالقه منـدی آقـای حکمتیـار بـه صلـح مطـرح شـد تـا بـا 
حاضـر کـردِن آقـای حکمتیـار در میـز صلـح، بگوینـد کـه 
رونـد صلـح آن قدرهـا هـم بی نتیجـه نبـوده اسـت. ولـی 
در عیـن حـال، آقـای غنـی خـوب می دانـد تـا زمانـی کـه 
طالبـان بـه گونـة کامـل سـالح  بـر زمیـن نگذارنـد، تحقـق 
صلـح یـک خیـاِل محال اسـت. اما پاکسـتان از آن جـا که به 
مذاکـرۀ مسـتقیِم دولِت افغانسـتان بـا طالبان راضی نیسـت، 
تالش هایـش را بـه هـدف کشـاندن طالبـان بـه میـز مذاکره 
انجـام نـداده و نمی دهـد و بنابریـن چیـزی بـرای گفتن در 
دور پنجـم نشسـت های چهارجانبـه ندارد و بـه همین دلیل 
نمی خواهـد ایـن نشسـت برگـزار شـود. بـا این حـال، اگر 
دور پنجـِم نشسـت های چهارجانبه برگزار هم شـود، طالبان 
در ایـن نشسـت حضـور نخواهنـد داشـت زیـرا کـه چنین 
چیـزی در آجنـدا وجـود ندارد. البتـه یکی از مشـکالتی که 
بـه گفتـة برخی از اعضای شـورای عالی صلـح وجود دارد، 
ایـن اسـت کـه پاکسـتان بـه طالبـان گفته اسـت کـه دولت 
افغانسـتان را وادار بـه کوتاهـی و انعطـاف از دسـتاوردهای 
چهـارده سـاِل گذشـته می سـازد و طالبـان نیـز همیـن را 
می خواهنـد تـا چـراغ سـبز نشـان داده و بـر دولـت پیـروز 
شـوند. ایـن در حالی اسـت که مـردم و دولت آماده نیسـتند 
کـه ارزش هـا و دسـتاوردهای نیم بنـِد یک ونیم دهـة اخیر را 
بـه معاملـه بگذارنـد و بـه ایـن قیمت صلـح را تأمیـن کنند. 
مقامـات پاکسـتانی چندین بـار به دولت افغانسـتان پیشـنهاد 
کرده انـد کـه بـه هر شـکل ممکـن، بایـد از برخـی ارزش ها 
کوتـاه بیایـد و در برابـر طالبـان انعطـاف نشـان بدهـد، و 
حـاال وادار کـردن دولـت بـه انعطـاف در برابـر طالبـان از 
طریـق پاکسـتان، یکی از مشـکالت جدِی روند صلح شـده 
اسـت. همچنـان پاکسـتانی ها می گوینـد کـه طالبـان باید در 
سـاختار حکومـت و در نهادهـای امنیتـی حضـور یابنـد و 
آن هـا می خواهنـد قبـل از برگـزاری دور آخـِر نشسـت های 
از آن  ایـن ضمانـت را دریابنـد و طالبـان را  چهارجانبـه، 
مطمیـن سـازند. امـا دولـت و مـردم به ایـن کار نیـز راضی 

 . نیستند
قـرار  بهـار  فصـِل  آغـاز  در  اکنـون  این همـه،  بـر  افـزون 
بـه  تمایلـی  هیـچ  پاکسـتانی ها  در چنیـن فصلـی،  داریـم. 
تـداومِ  بنابریـن،  ندارنـد.  صلـح  نشسـت های  برگـزاری 
نشسـت های چهارجانبـه فقـط در صورتـی ممکـن اسـت 
کـه امریـکا و چیـن مسـتقیم از پاکسـتان بخواهنـد کـه دورِ 
البتـه در  پنجـِم نشسـت های چهارجانبـه را برگـزار کنـد. 
ایـن صـورت فقـط نشسـت برگـزار می شـود، امـا به سـاِن 
گذشـته نتیجه یـی در پـی نخواهـد داشـت. در عیـن حـال، 
دولـت وحـدت ملـی به خصـوص ریاسـت جمهوری نیز از 
برگـزاری نشسـِت اخیـر انتظـارِ زیادی نـدارد و تنهـا در پِی 
آن اسـت کـه در شـش ماهِ پیـِش رو بتوانـد یـک دسـتاوردِ 
حداقلـی و نام نهـاد در مذاکـرات صلـِح داشـته باشـد. برای 
آقـای غنـی مهـم ایـن اسـت کـه یـک نشسـِت رو در رو با 
طالبـان صـورت گیـرد امـا این کـه این نشسـت چـه نتایجی 
 داشـته باشـد، زیاد مهم نیسـت. ولی مسـلمًا پاکسـتانی ها در 
بـدل برگـزاری هـر نشسـِت رو در رو بـا طالبـان، خواهـاِن 
شـوند.  بـرآورده  پیـش  از  پیـش  بایـد  کـه  امتیازهایی انـد 
بنابرایـن هـم دولت افغانسـتان و هم پاکسـتان، نـگاهِ ابزاری 
ایـن  دارنـد و هیچ کـدام  بـه بحـث گفت وگوهـای صلـح 

رونـد را بـا صداقـت و جدیـت پیـش نگرفته انـد. 
 

نگاهابزارِیافغانستانوپاکستان

بهگفتوگوهایصلح
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در طول این سال ها، تغییرات و 
جابه جایی های سیاسِی زیادی در منطقه 
و جهان به وقوع پیوسته که شناخِت 
آن ها دیگر با سنجه های دوران جنگ 
سرد ـ که آقای حکمتیار به آن دوران 

تعلق دارد ـ امکان پذیر نیست. مخالفت 
آقای حکمتیار با دولت فعلی که 

بیشترین اعضای مربوط به حزِب او را 
در خود گنجانده، بیشتر به یک لجاجت 
سیاسِی بی مفهوم می ماند که نمی توان 

توجیه منطق پذیری برای آن فراهم 
کرد. 

اما وضعیت طالبان که از گفت وگوهای 
صلح سر باز زده اند، ظاهراً با وضعیِت 

آقای حکمتیار از زمین تا آسمان فاصله 
دارد. طالبان در یک تصمیم تازه که 

ظاهراً آن را از منابع مدیریتی شان در 
منطقه به دست آورده اند، از نزدیک 
شدن به گفت وگوهای صلح خودداری 
کرده و خود را جریاِن پیروز در جنگ 

افغانستان دانسته اند

ACKU



اشاره:
صلح،  عالی  شورای  معاون  سلیم،  عطاالرحمان 
از چهره های نزدیک به شهید احمدشاه مسعود 
قهرمان ملی کشور است. او در دولت اسالمی 
بارها  پیش  سال  بیست  یعنی  افغانستان 
صالحیت  با  و  مسعود  احمدشاه  هدایت  به 
شکل  به  بود،  شده  داده  برایش  ویژه یی که 
مستقل و در ترکیب هیأتی چندین بار با طالبان 
کرده  دیدار  ژنیوا  و  پاکستان  افغانستان،  در 
با طالبان،  بود و تجربه های زیادی از گفت وگو 
و  تعهدها  طالبان،  موضع گیری های  صلح،  بحث 
نقض عهدشان و ادبیات گفت وگوی این گروه 

دارد.
ارشاد،  وزارت  سرپرست  سمت های  تا  سلیم 
و  کرده  کار  وزارت  آن  معین  و  اوقاف  و  حج 
و  صلح  عالی  شورای  معاون  حیث  به  اکنون 
صلح  امور  در  عبداهلل  داکتر  ارشد  مشاور 
ایفای وظیفه می کند. او تنها فردی در شورای 
عالی صلح است که به گونة مسلکی می تواند 
ترکیب  در  بارها  زیرا  کند.  کار  روند  این  در 
روزنامة  است.  کرده  مذاکره  طالبان  با  هیأتی 
و  گفت وگوها  روشن کردن  هدف  به  ماندگار 
اخیر،  سال  پانزده  از  پیش  مذاکره هایی که 
چه در دروان مقاومت و چه هم پیش از سال 
نتایج  و  بود  گرفته  صورت  طالبان  با   1375
تالش هایی که اکنون برای دست یافتن به صلح 
گفت وگویی  سلیم  آقای  با  می گیرد،  صورت 
از  سلیم  آقای  سخنان  است.  داده  ترتیب  را 
زاویه های مختلف قابل تأمل است و در واقع 
تاحال  تاریخی که  ارزشمند  نکات  به  خواننده 
نیز می تواند  و  گفته نشده اند، دست می یابد 
و  مذاکره  راستای  در  تجربه یی  عنوان  به 
گفت وگو با طالبان باشد. این گفت وگو در چند 

بخش به نشر می رسد.

عالی  شورای  معاون  سلیم  عطاالرحمن  محترم  *جناب 
تا  کردید  مساعد  فرصتی  این که  از  سپاس گزاریم  صلح! 
روزنامۀ ماندگار خواننده گان خود را پای صحبت های شما 

بنشاند.
در  جنگ  و  صلح  بحث  می دانید،  شما  که  همان گونه 
کشور  این  شهروندان  ذهن  در  روز  و  شب  افغانستان، 
در  که  هستید  شخصیت هایی  از  هم  شما  است.  مطرح 
فعال  زمینه  این  در  دور  دورهای  از  صلح  گفت وگوهای 
را در شورای عالی صلح  ِسَمِت خاصی  نیز  بوده و حاال 
شورا  این  در  موقعیتی که  از  کنید  لطف  کرده اید.  احراز 
دارید بگویید و با توجه به پیچیده گی هایی که اخیراً دیده 

می شود، آیا می توانید بهتر مصدر خدمت باشید؟
تشکر از شما. طبعًا صلح یک نیاز است. هیچ جنگی نیست 
که پایان آن به صلح نرسد و جنگ افغانستان هم از جنگ های 
یک  افغانستان  جنگ  آن که  وجود  با  نیست.  مستثنا  دیگر 
فکر  بازهم  دارد.  را  خود  به  منحصر  ویژه گی های  سلسله 
نیست.  دیگری  چیز  مذاکره  و  راه حل، جز صلح  که  می کنم 
اگر عوامل داخلی، منطقه یی و یا جهانی آن را مدنظر بگیریم 
در  این که  بیانجامد.  صلح  به  جنگ  این  باید  روی هم رفته، 
گذشته در شورای عالی صلح چه کارهای صورت گرفته و یا 
نگرفته است، مربوط می شود به بزرگوارانی که در این شورا 
مسوولیت داشته اند. اما تا جایی که به ترکیب جدید بسته گی 
دارد و من هم جز این ترکیب می باشم، دو چیز مایة امیدواری 
دو  از  که  یکی، هم آهنگی و یک سویی  است:  برای مان شده 
نشست ارگ با رییس اجرایی و رییس جمهور احساس کردیم 
که جز  داشتند  اصرار  و  را می گفتند  تصمیم خود  مکرراً  که 
که  است  ملی  اجماع  ندارند،  ما  مردم  دیگری  گزینة  صلح، 
باید روی پروسه یی کار شود تا ما را در  صلح به میان آید. 

فرجام به صلح برساند.
که  داشتند  تأکید  این  به  خود  نوبة  به  یک  هر  این که  دوم، 
باید شورای عالی صلح از این حالت بیرون ساخته شود. این 
شورا شکل کلیشه یی و نمادین نداشته باشد. مسووالن دولت 
وحدت ملی گفتند که پروسة صلح کاماًل در اختیار شما قرار 
دارد و شما در موفقیت این پروسه باید نقش خود را ادا کنید. 
رهبران  است،  شما  در خدمت  کاماًل  ملی  حکومت وحدت 
حکومت عالوه بر این گفته های خود اصرار داشتند که روی 
اجماع ملی  و وحدت ملی  که مردم و کشور ما نیاز دارد، باید 

کارهای عملی انجام دهیم.
این  به  داخلی  مسایل  نگاه  از  مورد،  دو  این  درنظرداشت  با 
شرایط  نگاه  از  دهیم.  انجام  را  کاری  شاید  که  هستیم  باور 
منطقه یی و جهانی نیز شما بهتر در جریان هستید که به شکلی 
که فعاًل ایالت متحدۀ امریکا و کشور چین که بدون نقش و 

تأثیر در تمام قضایای جهانی نیستند، ترکیزشان در این اواخر 
روی آمدن صلح در افغانستان و مشارکت شان در نشست های 
چهارجانبه و تهیه و ترتیب نقشة راه که در این نشست ها به 
این کشورها سپرده اند  سر رسیده و وعده هایی که هر کدام 
را  مسوولیت هایی  مشخصًا  دیگر،  طرف  از  و  یک طرف  از 
که پاکستانی ها به دوش گرفته اند و کارهایی را که به عنوان 
عالوه  است.  شده  متقبل  افغانستان  دولت  خانه گی  وظایف 
خانه گی  کارهای  خود  نوبة  به  یک  هر  مشترک  کارهای  بر 
خود را تقسیم کرده اند و قرار بر این شده که باید به طرف 
صلح بروند. توافقی که صورت گرفته این است که هیچ کسی 
این  به  نخواهد  که  هرکسی  نماند،  بیرون  صلح  پروسة  از 
صورت  عملی  کارهای  مشترکًا  برابرش  در  بپیوندد،  پروسه 
برای  آوردن صلح  برای  امیدواری  مایة  نیز  موارد  این  گیرد. 
به  صلح  عالی  شورای  در  که  تازه یی  ترکیب  است.  شده  ما 
اقوام  تمام  برای  و  است  افغانستان شمول  تقریبًا  آمده،  میان 
افغانستان سهم قایل شده اند و تقریبًا از اکثریت اقوام در این 
شورا نماینده گی صورت می گیرد. نیروی تقریبًا جوان، با اراده 
و مصمم هستند تا کاری را انجام دهند. با درنظرداشت این 
نیستم.  بدبین  افغانستان  صلح  آیندۀ  به  پیوند  در  اصل،  سه 
حداقل گامی برای مذاکره باید برداشته شود. رسیدن به صلح 
پروسة زمان گیر است. باید طرف مقابل دیده شود که عجالتًا 
با درنظرداشت  به نشر رسانده اند.  نیز  را  اعالمیه هایی  برخی 
همین پافشاری  کشورهای شامل در نشست چهارجانبه صلح 
از خود نشان داده اند و روی آن تأکید داشته باشند، مطمین 
اساسی  به شکل  اولین بار   برای  شاید  پروسه  این  که  هستم 

شروع خواهد شد. چون هیچ وقتی در گذشته، هم چو زمینه 
نقشة راه  بود و کار عملی یی که هم روی  یی مساعد نشده 
کار شده باشد و هم روی آغاز پروسة گفت وگو با دقت و به 

شکل تخنیکی در گذشته، صورت نگرفته است.
*از شما به عنوان شخصیتی نام برده می شود که از سال ها به 
این طرف در مقاطع مختلف در گفت وگوهای صلح شریک 
از  صلح  گفت وگوهای  آغاز  که  بگویید  می شود  بوده اید. 
چه زمانی است و شما از کدام تاریخ و به چه دلیل وارد 
این پروسه شدید؟ چه تجاربی از آن گفت وگوهای پیشین 
دارید که امروز شما را خوشبین ساخته تا گفت وگوهایی 

که تا هنوز آغاز نشده، نتیجه دهد؟
به  نیستم.  هم  بدبین  که  گفتم  منتها  نیستم.  خوشبین  زیاد   
از  1374خورشیدی،  سال  در  طالبان  حرکت  که  مجردی 
نام  به  البته در گذشته هم جبهاتی  سپین بولدک شروع شد؛ 
طالبان بود که از احزاب مختلف خود را تمویل می کردند و 
بود  اولین بار  اما  داشتند؛  ارتباط  جهادی  مختلف  احزاب  به 
که همین گروپ طالبانی یا همین قطعاتی که در زمان جهاد 
و  محیط  به یک  منحصر  و  و کوچک  می شد  طالبان  مربوط 
ماحول بودند، به شکل بسیار مرموزی، توسط همان حلقاتی 
که بعداً مردم ما آن را شناختند، این گروه ها را اندکی منسجم 
و بسیج ساخته و به کار انداختند. به مجردی که این گروه به 
کردند،  کار  به  آغاز  و  آمده  قندهار  در والیت  بولدک  سپین 
اعالم شان نیز این بود که ما می خواهیم گروپ های بی بند و 
میان می بریم  از  را  پاتک ها  کنیم،  بدامنی را جلوگیری  بار و 

زمان  همان  از  و...،  می کنیم  مبارزه  پاتک ساالران  برابر  در  و 
خوشبینی های در دولت مجاهدین بدون درنظرداشت این که 
در پشت پرده چه کسانی قرار دارند و این گروه از کجا نشأت 
گروه های  گفتم  قسمی  ظاهراً  منتها  چیست،  برنامه  و  کرده 
پراکنده به نام طالبان وجود داشت، تصور بر این شد که اینان 
همان گروه های پراکنده اند، مردم دین دار و دین دوست هستند 
و به خاطر تأمین امنیت و برداشتن پاتک ها و جلوگیری از یک 
سلسله مفاسد اخالقی که عنوان می شد، کمر بسته اند و باید با 

اینان تماس های برقرار شود.
همین بود که طالبان با سرعت زیاد به قندهار رسیدند، دولت 
وقت چندین هیأت مذاکره کننده را فرستاد و هر کسی که با 
طالبان شناخت داشت، نزد شهید استاد برهان الدین ربانی و 
شهید احمدشاه مسعود آمده و گفتند که ما طالبان را می شناسیم 
و می رویم تا با آنان تماس برقرار کنیم که از طرف دولت از 
از  یکی  این که  تا  شد  همکاری  و  استقبال  ارتباطات  تأمین 
مولوی سخیداد  آن  در  که  قوی رفت  به صورت  هیأت های 
فایز، یک تن از اعضای رهبری جمعیت اسالمی افغانستان و 
در عین حال، وزیر ارشاد، حج و اوقاف وقت که اصاًل باشندۀ 
میدان وردک بود و همراه با صدیق چکری و جمع دوستان 
دیگر رفتند، همراه با طالبان مالقات کردند، حتا یک مقدار به 
شکل برگ سبز تحفة درویش به طالبان کمک صورت گرفت 
تا اعتماد برقرار شود؛ زیرا طالبان در مالقات اول به گونه یی 
داشتند  اشاراتی  تلویحًا  و  ندارند  امکانات  که  کردند  وانمود 
اشارات  همین  اساس  بر  گیرد.  صورت  کمک  همراه شان  تا 
تلویحی طالبان بود که این هیأت دوباره به کابل آمده گفتند 

پولی  مشکالت  سلسله  یک  و  هستند  طالبان  گروه  این  که 
دارند، ظاهراً پشتیبانی دیگری ندارند؛ چه می شود که با آنان 
کمک صورت گیرد که از  طرف دولت کمک های نقدی و 
مالی صورت گرفت. به تعقیب آن هیأت های مختلفی از کابل 
به قندهار رفت و آمد کردند، چیزی که در حرف های طالبان 
جالب بود این که هر هیأتی که می رفت و دوباره بر می گشت، 
برنامة  یعنی  نمی کرد،  دریافت  طالبان  نشانی  از  روشنی  پیام 
مشخصی از گروه طالبان را ارایه کرده نمی توانست و تصویر 
درستی از طالبان به دست نمی آمد و اکتفا می شد به ظاهراالمر 
بغل شان  زیر  قرآن  و  می خوانند  شریعت  هستند،  طالبان  که 
است و در برابر مفاسد و پاتک ساالران و...، کمر بسته اند و 
با چنین گروهی باید همکاری صورت گیرد و این تماس ها 
تماس  من  با  شخصًا  مسعود،  احمدشاه  شهید  داشت.  ادامه 
مولوی  جمله:  از  صاحبان؛  مولوی  از  تن  سه  من  و  گرفت 
از  دیگر  تن  و چند  عابد  عبدالمعبود  مولوی  محمد شریف، 
و  حج  ارشاد،  وزارت  در  آن زمان  در  من  فرستادم.  را  علما 
به  این که سمت معینیت مسلکی وزارت را  بر  اوقاف عالوه 
دوش داشتم، سرپرست وزارت هم بودم، اداره یی را تحت 
سرپرستی  نیز  علما«  امور  »ادارۀ  به نام  مسعود  احمدشاه  نظر 
از  اداره را کنترل می کرد و  این  می کردم و خود آمرصاحب 
بازهم  فرستادیم.  را  علما  از  شماری  اداره  همین  طریق  این 
یک پاسخ روشن و جواب مثبتی را از نشانی طالبان به دست 
او]  به  [طالبان  می رفت،  طالبان]  که[نزد  هرکسی  نیاوردیم. 
به  طالبان  این که  تا  می کنیم  ما و شما صحبت  بعد  می گفتند 

میدان شهر رسیدند. شما و بسیاری از هموطنان ما آگاه هستند 
احمدشاه  شهید  که  عالقه یی  و  عشق  و  پاک  نیت  بنابر  که 
مسعود به صلح داشت، شخصًا با یکی دو تن از محافظانش به 
استقبال و پیشواز به میدان شهر رفتند. شهید احمدشاه مسعود 
برای طالبان پیام بسیار واضح و روشن داشت که شما تا این 
پراکنده و خودسری که سببب  با گروه های  لحظه که آمدید 
و موانع ایجاد کرده بودند تا رفاه و آسایش برای مردم نیاید، 
مواجه بودید و کار خوبی انجام داده اید. اما حاال شما با یک 
مشروعیت  و  است  مشروع  که  دولتی  هستید؛  مواجه  دولت 

خود را از شورای حل و عقد گرفته است.
چون شماری از چهره های طالبان مانند مالربانی در شورای 
به عنوان زعیم  را  ربانی  برهان الدین  استاد  حل و عقدی که 
انتخاب کرده بودند، در همان شورا اشتراک داشتند و به استاد 
ربانی بیعت کرده بودند و به همان پیمان خود ظاهراً پابند هم 
بودند؛ طالبانی که در شورای حل و عقد اشتراک داشتند، از 
نشانی تنظیم ها و نشانی شخصیت های مستقلی که به عنوان 
علما و شخصیت های موثر در این شورا اشتراک و بیعت کرده 
یک حکومت  با  شما  که  گفت  برای شان  آمرصاحب  بودند، 
مشروع روبه رو هستید، بیایید و بگویید که گپ تان برای این 
نظام چیست؟ ما آماده هستیم که شریعت، حکومت اسالمی، 
حکومت مشارکتی و هر سیستمی که می خواهید تا حکومت 
بعدی افغانستان اساس گذاری شود، ما حاضر و آماده هستیم و 

کدام مانع دیگر در برابر خواست شما وجود ندارد.
 به گونه یی که آمرصاحب هم چندین بار یاد کرد و ما هم شاهد 
بودیم که کدام پاسخ روشن از طالبان دریافت نکرد و مانند 
گذشته طالبان گفتند که ما مشوره می کنیم و همراه با بزرگان 
خود صحبت می کنیم. بعد از آن که آمرصاحب از پیش طالبان 
احمدشاه  شهید  به  ارتباط  در  که  حلقاتی  می شود،  رخصت 
مسعود نیت سوء داشتند، افسوس می خورند که چه طور این 

آدم )احمدشاه مسعود( از پیش ما جان سالم برد.
وقتی آمرصاحب برگشت، طالبان دور زدند و لوگر را گرفتند، 
مرکزیت شان به چهار آسیاب آمد و احمدشاه مسعود عالوه از 
چندین گروه دیگر،  [از طریق] هرکسی که با طالبان شناخت 
داشت تالش می کرد تا با آنان گفت و گو کنند؛ اما ما به شکل 
از  شمس الرحمن  موالنا  به نام  کسی  می کردیم.  کار  رسمی 
آمر  با  و  بود  بغالن  والیت  نهرین  منطقه  از  ُگجر،  قوم های 
صاحب بسیار نزدیک بود، مولوی صاحب ظاهر از تگاب که 
در مسجد وزیر محمد اکبر خان خطیب بود و بنده )سلیم( 
مأموریت یافتیم تا به چهار آسیاب برویم. ماه مبارک رمضان 
به  بود که هیأت رسمی  اولین بار  رفتیم.  به چهار آسیاب  که 
پیش طالبان می رود. در شفاخانه یی که در چهار آسیاب بود 
رفتیم که مال بورجان و رییس عبدالواحد باغران آن جا بودند. 
آقای باغران که کمی پیشینة حضور در حزب جمعیت اسالمی 
مالبورجان  با  بار  دو  بود.  خودمانی  ما  با  بیشتر  داشت  را 
زیاد  که  کسی  و  مرموز  بسیار  آدم  هم  مالبورجان  نشستیم. 
گپ را می شنید و کم گپ می زد و در عین حال، هر سوالی 
که مطرح می کردیم محول می کرد که باشد تا مشوره کنیم و 

تصمیم می گیریم. 
خالصه، بزرگانی این طرف بودند، گفتند که می شود یک بار با 
طالبان نشست داشته باشیم و این در حالی است که تا هنوز 
دیگر  بار  ما  و  است  نداده  ُرخ  طالبان  و  دولت  میان  جنگی 
بیایید  که  رفتیم  باغران  عبدالواحد  رییس  و  مالبورجان  نزد 
طوالنی  بسیار  بحث  از  بعد  شود.  تا صحبت  بنشینیم  هم  با 
آماده شدند تا به ارگ بیایند؛ اما با در نظر داشت سه شرط: 
اول این که ما در تاریکی شب می آییم. دوم، ما را هیچ کسی 
برهان الدین ربانی و عبدرب  استاد  به جز احمدشاه مسعود، 
الرسول سیاف نبیند و سوم، به هیچ وجه رفتن ما به ارگ و 
شرط  سه  هر  ما  نشود.  رسانه یی  بزرگواران  این  با  ما  دیدار 
ربانی  استاد  با  آمدند، همراه  ارگ  به  اینان  پذیرفتیم،  را  آنان 
با شهید احمدشاه مسعود مفصل  صحبت کردند و خاص تر 
صحبت کردند و تعهد دادند که بین ما و شما درگیری صورت 
نمی گیرد و ما کوشش می کنیم تا به مرکز تصمیم گیری و با 
توافق  به  دولت  با  که چگونه  می کنیم  بزرگان خود صحبت 
در  حتا  که  شد  باعث  تصمیم  این  می کنیم.  مشوره  برسیم 
)سربازان  بچه ها  آمرصاحب  بود،  طالبان  خط  که  جاهایی 
دولت مجاهدین(را رخصت کرد و گفت که دیگر گپی وجود 
ندارد و سربازان خسته گی خود را بگیرند؛ اما متأسفانه دیری 
نگذشته بود که طالبان به قول و قرار خود نماندند و تهاجم 
غافل گیر کننده و تهاجمی را از راه چهلستون به راه انداختند 
بابر رساندند و مجردی  باغ  تا گذرگاه و  و برق آسا خود را 
که تعرض خود را ادامه دادند آمرصاحب طرف جبل السراج 
بود،  افغانستان  ملی  امنیت  وزیر  که  فهیم  قسیم  آقای  و  بود 
احمدشاه  گرفت.  تماس  مسعود(  )احمدشاه  آمرصاحب  با 
مسعود به آقای فهیم گفت که آنان)طالبان( با ما تعهد دارند 

و مذاکرۀ ما جریان دارد و هیچ داعیه یی برای جنگ نیست.
به  لحظه  آن جا  از  رفت،  تلویزیون  کوه  سر  به  فهیم  مارشال 
رسیدند،  بابر  باغ  به  طالبان  این که  تا  می داد،  گزارش  لحظه 
مجاهدین تدابیر گرفته بودند، تعرض از طرف طالبان بود و 
در جبهة دفاع نیروهای دولتی در صدد دفاع از کابل برآمدند؛ 
بیشتر از پنجاه تن از سران طالبان به اسارت در آمدند و حملة 
تا چهلستون مواضع  نیروهای دولتی  آنان دفع شد و دوباره 
و  شدند  آورده  محبس  به  طالبان  اسرای  و  گرفتند  را  خود 
مجردی که آنان به محبس رسیدند آمرصاحب هدایت داد که 
داده شود و گفت که شاید سهو و خطایی  لباس  آنان  برای 
شده و این حمله صورت گرفته است و با آنها به عنوان یک 
برخورد شد.  بودند،  کرده  تجاوز  آنان  که  با وجودی  مهمان 
آغاز جنگ بین دولت و گروه طالبان از همین جا شروع شد. 

ادامه دارد...                  
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گفت وگو با عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح

خالصه، بزرگانی این طرف بودند، گفتند که می شود یک بار با طالبان نشست داشته باشیم و این در حالی است 
که تا هنوز جنگی میان دولت و طالبان ُرخ نداده است و ما بار دیگر نزد مالبورجان و رییس عبدالواحد باغران 
رفتیم که بیایید با هم بنشینیم تا صحبت شود. بعد از بحث بسیار طوالنی آماده شدند تا به ارگ بیایند؛ 
اما با در نظر داشت سه شرط: اول این که ما در تاریکی شب می آییم. دوم، ما را هیچ کسی به جز احمدشاه 
ما به ارگ و  نبیند و سوم، به هیچ وجه رفتن  الرسول سیاف  مسعود، استاد برهان الدین ربانی و عبدرب 
دیدار ما با این بزرگواران رسانه یی نشود. ما هر سه شرط آنان را پذیرفتیم، اینان به ارگ آمدند، همراه با 
استاد ربانی صحبت کردند و خاص تر با شهید احمدشاه مسعود مفصل صحبت کردند و تعهد دادند که بین ما 
و شما درگیری صورت نمی گیرد و ما کوشش می کنیم تا به مرکز تصمیم گیری و با بزرگان خود صحبت می کنیم 
که چگونه با دولت به توافق برسیم مشوره می کنیم. این تصمیم باعث شد که حتا در جاهایی که خط طالبان 
بود، آمرصاحب بچه ها )سربازان دولت مجاهدین(را رخصت کرد و گفت که دیگر گپی وجود ندارد و سربازان 
خسته گی خود را بگیرند؛ اما متأسفانه دیری نگذشته بود که طالبان به قول و قرار خود نماندند و تهاجم 
غافل گیر کننده و تهاجمی را از راه چهلستون به راه انداختند و برق آسا خود را تا گذرگاه و باغ بابر رساندند
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ACKU



نویسنده: هاروی بی. فاین بام 
مترجم: نوذر نظری 
فرهنگ و تجارت 

ایاالت متحده تمایل دارد که محصوالت و 
دیگر  چهارچوب  در  را  فرهنگی  خدمات 
روند  این  ببیند.  تجاری  و خدمات  کاالها 
سیاست ایاالت متحده در مذاکرات تجاری 
دوجانبه و چندجانبه بوده است که باید مورد 
عمومی  رقابت پذیری  گیرد.  قرار  بازبینی 
تکنولوژی های  امریکا،  سرگرمی  صنعت 
نوین و سیاست های دیگر کشورها ممکن 
خنثا  را  حمایت گرایی  سیاست های  است 
کند، حتا اگر ما به آن ها دسترسی پیدا کنیم. 
اغلب باید محصوالت و خدمات فرهنگی 
را از موافقت نامه های تجاری معاف و جدا 
سازیم. حرکت در مسیر کشورهای اروپایی 
و دیگر کشورها منجر به کنار گذاشتن منبع 
آزادی می شود که لزومًا به منافع تجاری ما 
حداقل در حوزۀ فرهنگ آسیب نمی رساند. 
خلق  به  منجر  باید  حرکتی  چنین  این 
اولویت های مذاکراتی در دیگر حوزه هایی 
جست وجوی  در  آن ها  در  ما  که  گردد 

تجارت آزاد در بخش خدمات هستیم. 
دارد  زیادی  احتمال  که  تکنولوژی  دو 
سازند  تباه  را  فرهنگی  حمایت گرایی 
مستقیم  پخش  تکنیک  از  عبارت اند 
ماهواره یی یا DBS و تکنیک تراکم دیجیتالی. 
این دو تکنولوژی به کشورها کمک می کنند 
را  امریکا  محصول  برنامه های  شمار  که 
می شوند،  داده  نمایش  اولیه  زمان  در  که 
محدود سازند. چنین محدودیت هایی صد 

البته دارای مسأله است. 
در  که  تلویزیونی  برنامة  یک  آیا  این که 
یک  که  شده  تهیه  تری استار  تلویزیون 
سونی  جاپانی  شرکت  مالکیت  با  شبکه 
یک  است،  مستقر  کالیفرنیا  در  ولی  است 
برنامة امریکایی است یا جاپانی؛ مسأله یی 
است که این محدودیت ها با آن مواجه اند. 
حتا اگر شخصی بتواند منشای ملی چنین 
که  گفت  باید  کند،  مشخص  را  تولیداتی 

به زودی  تلویزیونی  سهمیه های  روزهای 
سرخواهند آمد. 

تکنیک های پخش  دهه  از یک  بیش  برای 
مستقیم ماهواره یی DBS به مصرف کننده گان 
دیش های  نصب  با  که  داده اند  اجازه 
را  مختلفی  برنامه های  ماهواره یی  کوچک 
از شرکت های مختلف خصوصی دریافت 
کنند. برای بسیاری از مشترکین آسیایی و 
مستقیم  پخش  شرکت های  این  اروپایی، 
که  مستقرند  کشورهایی  در  ماهواره یی 
و  رسومات  و  است  آنان  کشور  از  خارج 
متفاوت  آن ها  با  کشور  آن  سنن  و  آداب 
برنامه های  ترکیب  خواستار  آن ها  است. 
برطبق  مقصد  کشور  با  هالیوود  تولیدی 

قیمت و تقاضای مشتری اند. 
اجرای  اجازۀ  اروپایی  کمیسیون 
برای  را  ملی  سطح  در  سهمیه بندی ها 
»تلویزیون  قانون  وسیلة  به  که  برنامه هایی 
صادر  یافته اند،  مشروعیت  مرز«  بدون 
سهم  اروپایی  دادگاه های  و  است  کرده 
ماهواره ها  مورد  در  را  ملی  قانون گذاری 
توسعه داده اند. اما واقعیت یک چیز دیگر 

یک  که  دارد  وجود  اندکی  احتمال  است. 
پخش  انتقاالت  و  نقل  از  بتواند  کشور 
مستقیم ماهواره یی جلوگیری کند. ممانعت 
با  که  است  کاری  انتقاالت  و  نقل  از 
دولت های غیردموکراتیک در ارتباط است 

و از نظر سیاسی کاری دشوار است. 
مرتبط  هالیوود  به  که  تکنولوژی  دومین 
عمدتًا  که  است  دیجیتالی  تراکم  می شود، 
یک  در  است  الزم  که  را  اطالعاتی  میزان 
کاهش  شوند،  ارایه  تلویزیونی  برنامة 
صدها  را  ظرفیت  تکنولوژی  این  می دهد. 
تقاضای  میزان  و  می دهد  افزایش  برابر 

استفاده از تلویزیون را باال می برد. 
انتخاب  به  قادر  سیستم  این  در  بینندگان 
یک برنامه یا فیلم از یک آرشیو و تماشای 
هستند.  بخواهند  که  زمانی  هر  در  آن 
قانون  مقابل  در  ملی  تخصیص  قانون 
تولید  با  هم زمان  تلویزیون«  برای  »تقاضا 

و ارتقای تکنولوژی می تواند بی معنی شود. 
مقامات رسمی دولتی در امریکا که مسوول 
سیاست گذاری در عرصة ارتباطات راه دور 
حامیان  که  کنند  ثابت  دارند  سعی  نیز  اند 
موجی   1۹۸۰ دهة  از  هستند.  هالیوود 
کشورها  خصوصی سازی،  از  بین المللی 
فقط  که  است  یافته  مکانی  عنوان  به  را 
مشتی  یا  عمومی،  خدمات  توزیع  مسوول 
از کانال های مستقل اند که کار هماهنگی و 
تدوین طیفی از شرکت های خصوصی در 
ارایة شوهای تلویزیونی را برعهده دارد. این 
شرکت های خصوصی به جای مالیات ها، با 

آگهی های تجاری حمایت می شوند. 
تلویزیونی  پخش  شرکت های  این  افزایش 
منجر به افزایش تعداد کانال های تلویزیونی 
شده است در حالی که میزان رشد مخاطبان 
و تماشاچیان تلویزیونی ثابت مانده است. 
میزان اندک تماشاگر برای هر کانال به معنی 
تقسیم و ُخرد شدن بازارهاست. شرکت ها 
که  مخاطبان  میزان  کاهش  با  مواجهه  در 
تلویزیونی  آگاهی های  میزان  کاهش  به 
بر  قیمت گذاری  برای  شد،  خواهد  منجر 
)این  شده اند.  حساس تر  خود  برنامه های 
فیلم ها  مجوز  مشاهدۀ  با  می توان  را  ادعا 

دریافت.( 
درآمدهای  و  ُخرد  بازارهای  با  دنیای  در 
ایاالت  آگاهی ها،  از  ناشی  کوچک شدۀ 
که  حالی  در  دارد.  مشخصی  منافع  متحده 
امریکایی  تلویزیونی  برنامه های  و  فیلم ها 
از  باالتری  بازاریابی  و  تولید  هزینه های 
صدور  قیمت  دارند،  رقیب  محصوالت 
ارزان تر  آن ها  فروش  و  تولید  پروانه های 
تولیدات  که  است  دلیل  آن  به  این  است. 
بازارهای بزرگ تر  بیشتر  ایاالت متحده در 

مستهلک می شوند. 
امریکا نه تنها یک بازار اولیة داخلی بزرگ 
دارد، بلکه از یک بازار خارجی گسترده نیز 
یک بار  تلویزیون  است. شوهای  برخوردار 
به شبکه ها فروخته می شوند و بار دوم برای 
نمایش مجدد به کانال های محلی. نهایتًا هم 
یک  به  فیلم ها  هم  و  تلویزیونی  شوهای 
بازار بین المللی جایگزین فروخته می شوند. 
به  می توانند  امروز  که  شرکت هایی  تنها 
آسانی محصوالت فرهنگی را در کل بازار 
امریکایی  شرکت های  کنند،  توزیع  جهانی 
اند. در کنار این حقیقت، ما از نظر اقتصادی 
چیزهایی برای از دست دادن داریم. حداقل 
از  فرهنگی  تولیدات  و  خدمات  حوزۀ  در 
و  تولیدات  تنوع  در  منافعی  تاریخی،  نظر 
خدمات فرهنگی داریم. اقتصاددانان اغلب 
عاملی  عنوان  به  را  ناهمگن  جمعیت  یک 
هزینه های حمل  به  به ساده گی  که  می بینند 
خود  تنوْع  عالوه،  به  می افزایند.  نقل  و 

می تواند یک امتیاز باشد. 
این  هالیوود  موفقیت  دلیل  از  بخشی 
بزرگ  بازار  یک  برای  فقط  که  نیست 
داخلی محصول تولید می کند. کشف انواع 
گزارش ها و داستان هایی که به ترکیب های 
غرب شناسان،  مستشرقین،  از  متفاوت 
امریکایی،  مهاجران  یهودی،  شهرنشینان 
امریکایی های آسیایی و افریقایی تبار مرتبط 
در  نیست.  بی اهمیت  کار  یک  می شوند، 
اگرچه  نهادینه شده است  امر  این  هالیوود 
تهیه کننده گان اغلب از طرح های خود فقط 
آن ها روایت های  آیا  که  امر  این  اساس  بر 
خوبی هستند یا نه، بحث و تفکر می کنند. 
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بخش چهــارم

رهبـری
 تغییـر

ج هانیشدن
ودیپلماسیفرهنگی

بخش هشـتـم

مسعود غالمی
تغییـر در جهـت صحیـح بـرای بقا و پیشـرفت ضـروری اسـت. مجموعه هایی 
کـه بتواننـد تغییـراِت مناسـب را کشـف کنند و فـرا بگیرنـد و آن را در خود به 
وجـود بیاورنـد، موفـق و پیش رونـده  انـد. توانایـی یادگیری و کشـف تغییراِت 
مناسـب و پیاده سـازی آن، قابلیـت مهمی سـت کـه بـرای سـرآمدی در دنیـای 
متحـوِل امـروزی بسـیار کلیدی اسـت. در واقـع قابلیت یادگیـری و ایجاد تغییر 
مناسـب، کلیدی تریـن قابلیتی اسـت که یک مجموعة انسـانی در دنیـای رقابتی 

امـروز می تواند داشـته باشـد. )مشـایخی، 13۸3( 
سـازمان های متعـددی بـا ضـرورت تغییـر مواجـه انـد. گاهـی سـازمان ها بـه 
منظـور توسـعة شایسـته گی های سـازمانی بـه دنبـال تغییـر هسـتند. گاهـی نیز 
می خواهنـد محیـط کاری خـالق و بـا نشـاط ایجـاد کـرده تـا بهتریـن افـراد را 
جـذب و یـا حفـظ کنند. برخـی مواقع نیـز تغییر برای بقای سـازمان اسـت. در 

اغلـب شـرکت های جهـان، هـر سـه موضـوع مطرح اسـت.
در گذشـته، مدیـران عامـل و هیات هـای مدیـره بـا ایـن مسـاله درگیـر بودنـد 
کـه چه گونـه دیگـران را در سـازمان خـود تغییـر بدهند، امـا امروز بیشـتر آن ها 

متوجـه شـده انـد کـه نحـوۀ تفکـر و رفتـار آن ها بایـد تغییـر کند .
اکنـون نـگاه تازه یـی بـه تغییـر، شـکل گرفتـه اسـت کـه سـه ویژه گـی کلیدی 

: دارد 
* ـ سازمان را سیستمی زنده از یک اجتماع بشری می داند؛

* ـ فهـم افـراد از تغییـر در سیسـتم های زنـده را بـرای درک تغییر در سـازمان 
می برد؛ بـه کار 

*ـ دیـدگاه سیسـتم های زنـده را بـرای بررسـی نیروهـای حاضـر در اقدامـات 
تغییـر و میـزان اثربخشـی رهبـران تغییـر در رویارویـی بـا ایـن نیروهـا بـه کار 

می گیـرد.
اگـر سـازمان را بتـوان سیسـتمی زنـده در نظـر گرفـت، بیشـتر شـبیه خانـواده 
خواهـد بـود تـا یـک موتـر. بـه ایـن ترتیـب، نگاهـی متفاوت بـه تغییـر وجود 

خواهـد داشـت :
اول این کـه، نگاهـی متفـاوت بـه اقتـدار وجود داشـته و باید دانسـت کـه تغییر 

پایـدار از تحمیـل خواسـت به دیگران ناشـی نمی شـود .
دوم، سیسـتم های زنـده مطالـب زیـادی دربارۀ فراینـد تغییـر می آموزند. چیزی 
در طبیعـت نیسـت کـه مـدام تغییـر نکنـد. امـا بـا نگاهـی عمیق تـر می تـوان 
متوجـه شـد کـه طبیعت چیـزی را تغییـر نمی دهد. طبیعـت چیزهـای جدید را 
بـا کمـک آن چـه از قبـل وجـود داشـته اسـت، خلق مـی کند. بـه ایـن ترتیب، 
میـان چیـز جدیـد و چیزهـای موجـود تعاملـی پدیـد می آیـد کـه بنـا بـه نظـر 
»پیتـر سـنگه«، همان »رقـص تغییر« اسـت. جزییات ایـن تعامل قابـل پیش بینی 

نیسـت، امـا ویژه گی هـای ثابتـی دارد. 
کـه  می خورنـد  شکسـت  دلیـل  ایـن  بـه  تغییـر  اقدامـات  بیشـتر  بی تردیـد 
نمی تواننـد افـراد کافـی را بـه انـواع نقش هـا و موقعیت هـا برانگیزنـد تـا بـا 
فرایندهـای تعادلـی کـه تغییر را محـدود یا متوقف می سـازند، کنـار بیایند. اکثر 
برنامه هـای تغییـر از بـاال هدایـت می شـوند. بـه همیـن دلیـل، بسـیاری از افراد 

احسـاس رهبـری ندارنـد .
مشـکالت نمی تواننـد بـا توصیه هـای کارشناسـی، مشـاوران بهتـر یـا مدیـران 
متعهدتـر حـل شـوند، مشـکل اصلی شـیوه تفکر اسـت. اگر شـیوۀ تفکـر تغییر 

نکنـد، تمـام راه هـای جدیـد بـه همـان نتایـج کم اثـر پیشـین منجر می شـوند .

ACKU
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زهره سمیعي
تولد: 1۹14 

مرگ: 1۹۸4 به علت سرطان خون
مکان تولد: بلژیک 

 پایان زنده گي: فرانسه 
نوشتِن اولین رمان در ۹ ساله گي

معلم شدن در 1۸ ساله گي
مسـایل مالـي مانِع ادامـة  تحصیلش در رشـتة ادبیات 

این هــم 27 کتـاب در  بـا  امـا  و فلسـفه می شـوند؛ 
کارنامـة خـود دارد. او در سـال 1۹3۸  مجموعه یـي 
از غزلیـات با نـامِ مسـتعارِ »خولیو دنیس« منتشـر کرد 
ولـی بعدهـا منکـِر ایـن اثـر شـد. در مصاحبه یـي بـا 
کورتاسـار  سـال1۹77 خولیـو  در  اسـپانیا  تلویزیـون 
اعـالم کـرد انتشـار اثـر یـاد شـده، تنهـا تخطـِي او از 
اصلـي بـوده کـه بـراي خـود وضع کـرده بـود؛ اصلي 
کـه بـر اسـاس آن، از چـاِپ یـک اثـر مادامـي کـه 
متقاعـد نشـده کـه آن چـه در اثـر گفتـه شـده حقیقتـًا 
همـان چیزي سـت که منظور داشـته اسـت، خودداري 

  ! کند
اسـتفادۀ کورتاسـار از ُمنولـوگ و جریـان سـیاِل ذهن، 
وجـه  امـا  مي کنـد،  نزدیـک  مدرنیسـت ها  بـه  را  او 
و  جادویـي  ریالیسـم  سورریالیسـم،  آثـارش  غالـِب 

اسـت. فرانسـه  نـِو  رمـان  ویژه گي هـاي 
 مـادرش کـه نقـش اصلـي در انتخـاِب کتاب هایـي 
او  دربـارۀ  داشـت،  برعهـده  را  مي خوانـد  او  کـه 
کـه  بـود  مریض احوالـي  پسـر  »او  مي گویـد:  چنیـن 
بخـش اعظـِم کودکـي اش را در رخت خـواب سـپري 
پسـرش  توجـه  و  اشـتیاق  از  او همچنیـن  مي کـرد«. 
نسـبت بـه کتاب هـاي ژول ورن یـاد مي کنـد؛ کسـي 
از تحسـینش  پایـان عمـر دسـت  تـا  کـه کورتاسـار 

برنداشـت.
آئـورا  بـا  بـود؛  کـرده  ازدواج  بـار  سـه  کورتاسـار   
برنانـدز، اوگنه کارولیس، و سـرانجام کارول دونلوپ.
بـاور داشـت و می گفـت:  خولیـو کورتاسـار چنیـن 
»نویسـندۀ واقعي کسـي اسـت کـه براي نوشـتن، چلة 
کمانـش را تـا آخـر بکشـد و تیـرش را رها کنـد، بعد 
هـم کمانـش را از میخـي آویـزان کند و راحـت برود 
بـا دوسـتانش بنوشـد! تیـر دیگـر خـود در هـوا جلـو 
مـي رود، حـاال یا بـه هـدف مي زند یـا نمي زنـد. فقط 
احمق هـا مي تواننـد ادعـاي تغییـر دادِن مسـیر تیـر را 
داشـته باشـند یـا بـه امیـد ابـدي شـدن و انتشـار بـه 
چندیـن زبـان، دنبالـش بدونـد و هلـش بدهنـد تـا به 

بخـورد!«  هدف 
 

آثار قابل توجه کورتاسار:
حضور )1۹4۰(
کینگز )1۹4۹(

سوال از )1۹5۰، اولین بار در سال 1۹۸5 منتشر شد(
)1۹51( Bestiary

پایان بازي ها )1۹56(
 سالح هاي مخفي )1۹5۹(

جوایز / قهرمان )1۹6۰(
 Famas  1۹62(و( Cronopios   

بازي لي لي )1۹63(

آتـش  همـه 
آتـش )1۹66(

بـزرگ  عکـس 
دیگـر  و  شـده 

داستان )1۹6۸(
یـک روزه  در هشـتاد دنیـا )La vuelta al d?a سـفري 

en ochenta mundos( )1۹67( )داسـتان، مقالـه و شـعر(

62: کیت مدل )62 مدل سوار( )1۹6۸(
تاریـخ و زمـان آخریـن دور )تاریـخ و زمـان آخریـن 

)1۹6۹( اول(  دور 
تأمالت در رصدخانه )1۹72(

کتاب مانوئل )1۹73(
اتاقک مورلي )1۹73(

جسم هشت وجهي )1۹74( )مجموعه داستان(
فانتوم ها علیه خفاش هاي چند ملیتي )1۹75(

 سیلواالندیا )1۹75(
کسي از آن جا مي گذرد )1۹77( ) مجموعه داستان(

سرزمین )1۹7۸(
کسي به نام لوکاس )1۹7۹(

گلنـدا را بسـیار دوسـت مـي دارم )1۹۸۰( )مجموعـه 
داستان(

بي وقتي ها )1۹۸2( )مجموعه داستان(
 Los autonautas de la( کوسـموروت  اوتونائوت هـاي 

)cosmopista

نیکاراگوآي بي نهایت عزیز )1۹۸3(

تفریح )1۹۸6(
فـاوا(  آنـدرس  )خاطـرات  فـاوا  آنـدرس  خاطـرات 

)1۹۹5(
  Adi?s رابینسون )1۹۹5(

ذخیره و فلق نجومي )1۹۹7(
نامه ها )سه جلد( )2۰۰۰(
نقش غیرمترقبه )2۰۰۹( 

 
»زندانـي«، داسـتاني از مجموعه داسـتان »قصه هاي 

قروقاطي«
زندانـي: مـن کـه چیـز زیـادي نمي خواهم. یـک تکه 
نـان، یـک پیراشـکي گوشـت، و یـک شـمِع کوچـک 
کـه بگیرمـش بیـِن شسـت و انگشـِت وسـطي ام. تنها 
چیـزي کـه مي خواهـم یـک قوطـي کبریـت اسـت تا 
صـداي ِخش ِخـش مورچه هـاي زنداني را کـه این تو 
راه مي رونـد بشـنوم. درونـش کبریـت هم نباشـد مهم 
نیسـت؛ مطمینـم اگـر آن را دمِ گوشـم بگیـرم، صداي 

مي شـنوم. را  خش خش شـان 
نگهبـان: حـرف زدن ممنـوع اسـت، مگـر بـه فرانسـه 

ایتالیایي! یـا 
زندانـي: چـه حیـف، درسـت همـان زبان هایـي کـه 
شـب دسـتگیري ام جاي شـان گذاشـتم. فرصت ندادند 

برشـان دارم. زیرشـلواري ام را هـم نپوشـیده بـودم که 
پولیـس بـا صـورِت برافروختـه لگـدي حوالـه ام کـرد 
تـا زودتـر راه بیفتـم. کشان کشـان آوردنـدم این جـا و 
فرانسـوي و ایتالیایـي گوشـة خانـه رها شـدند به حاِل 
خودشـان. گمانـم گرسنةشـان شـود. فکـر مي کنیـد از 
مسـوولین کسـي هسـت کـه بـرود چیـزي بـه آن هـا 

بدهـد تـا بخورند؟
نگهبان: من چه مي دانم. 

و  مي آینـد  هـي  حشـرات  مثـل  کلمـات  زندانـي: 
مي رونـد و مـدام نزارتـر و خسـته تر مي شـوند. اول، 
حـروف ربـط هسـتند کـه مي میرنـد- نحیف ترنـد و 

مي شـوند.  جایگزیـن  راحت تـر 
نگهبان: حروف ربط؟

صفت هـا  مـرگ  صفت هـا.  و  قیدهـا  بعـد،  زندانـي: 
بـه  رو  کـه  نـوري  مثـل  اسـت؛  دل خـراش  خیلـي 
خاموشـي مـي رود. ایـن را همـه مي دانند کـه صفت ها 

زبان انـد.  چـراِغ  و  چشـم 
نگهبان: مرگ بر صفت ها!

و  مي کننـد.  ایسـتاده گي  آخـر  تـا  افعـال  زندانـي: 
همین طـور اسـم ها. آه! آن هـا به ایـن راحتي ها تسـلیم 
نمي شـوند. ایـن را بدان کـه از پا در آوردِن یک اسـم، 
کارِ هـر کـس نیسـت. نـان، چـه کسـي حاضـر اسـت 
آن را بُکشـد؟ و کاج، سـاخته نشـده تبـري کـه آن را 
قطـع کنـد. مگر سـکوتي هسـت کـه شـاخه هاي پُر از 

گنجشـِک کاج را از صـدا بینـدازد؟ 
نگهبـان: تخیالتـت بیمارگونـه اسـت )به یـک کتابچة 
راهنمـا مراجعـه مي کنـد(. تو مبتـال به زبان شـیفته گي، 
تداعي هـاي هذیانـي و تکلـم خـارج از منطق هسـتي. 

شـاید هـم اختـالل در حافظه و سفسـطة کلیات.
زنداني: گرسنه هم هستم، خیلي زیاد!

نگهبـان: چیـزي بـه مردنـت نمانـده. وقتي بُکشـیمت، 
گرسـنه گي ات هـم برطـرف مي شـود. 

زندانـي: خـودم را مي خـورم. در لقمه هـاي لذیـذ، هر 
بار یـک گاز!

نگهبـان: اگـر بگویـي کـه نقشـه هاي عملیـات H پیش 
چـه کسـي اسـت، مي توانـي خـودت را ذخیـره نگـه 

داري بـراي روز مبـادا.
نقشـه هاي  بگویـم  اگـر  کـه  اسـت  معلـوم  زندانـي: 
عملیـات H پیـش چـه کسـي اسـت، مي توانـم خـودم 

را ذخیـره نگـه دارم بـراي روز مبـادا!
نگهبان: ولي...
زنداني: قبول!

که
لي 
حوا

ض ا
مري

سِر 
پ

د!
گ ش

بزر
يی 
ده 
سن
نوي
 

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1747  یک    شنبه       8 حمل /      فر  و  رد  ین        y    1395  17جما د ی  الثا نی  y 1437   27 ما ر چ   62016

 چارواکــي وايــي، امنیتــي ځواکونــو د یــو لــړ 

ــت  ــرات والی ــه ه ــال پ ــر مه ــو پ ــړو عملیات ځانګ

کــې د انســان تښــتوونکو دوه ډلــې نیولــې دي.

ــه هــرات ښــار،  دغــه دوه ډلــې ســړي تښــتونکي پ

امنیتــي  د  کــې  ولســوالۍ  شــینډنډ  او  انجیــل 

ــوي دي. ــول ش ــوا نی ــه خ ــو ل ځواکون

نــن  فرهــاد  جیــالين  ویانــد  وايل  د  هــرات  د 

خربیاالنــو تــه وویــل، چــې مــيل امنیــت ځواکونــو 

ــه هــرات ښــار کــې د ســړي تښــتونکو ۷ کســیزه  پ

ــې. ــه نیول ډل

ــان د  ــوي کس ــول ش ــې نی ــړه، چ ــه ک ــوړي زیات نوم

هــرات والیــت د کــرخ ولســوالۍ اوســېدونکي دي 

چــې د ۹ هــرايت وګــړو پــه تښــتونه کــې الس لــري.

دی وايــي، چــې مــيل امنیــت ځواکونــو د ځانګــړو 

ــار  ــرات ښ ــان د ه ــه کس ــال دغ ــر مه ــو پ عملیات

ــول  ــل ولســوالۍ کــې ونی ــه او انجی ــه نهمــه ناحی پ

ــول. ش

ــدازه  ــوه ان ــانو ي ــه دې کس ــې ل ــوي، چ ــاد زیات فره

وســلې، چاودېدونکــي توکــي، ١٧ مبايلونــه او درې 

موټرســايکلونه هــم ترالســه شــوي دي.

ــۍ  ــه قوماندان ــرات امنی ــې د ه ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ویانــد عبدالــروف احمــدي وايــي پولیســو درې تنــه 

ســړي تښــتونکي نیــويل او یــو تــن یــې د هغــوی لــه 

منګولــو ژغورلــی.

ــې  ــو ورځ ــانو څ ــه کس ــې دغ ــل، چ ــوړي ووی نوم

وړانــدې د هــرات یو اوســېدونکي د هــرات- کندهار 

ــره ورځ د شــینډنډ  ــه الر تښــتو وو، چــې تې ــر لوی پ

ولســوالۍ پــه عزیزآبــاد ســیمه کــې راخوشــی شــو.

دی وايــي، چــې نیــول شــوي کســان د زابــل والیت 

ــز  ــه عزی اصــيل اوســېدونکي دي، چــې دا مهــال پ

آبــاد ســیمه کــې اوســېدل او پــر خپلــو جرمونــو یــې 

اعــرتاف کــړی.

د احمــدي پــه خــربه نیــول شــوي ســړي تښــتونکي، 

اغــاګل، پهلــون او غــالم نومېــږي.

یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات از 
مقامش کنار رفت. 

آقای  استعفای  منظوری  ضمن  غنی،  جمهور  رییس 
نورستانی، این اقدام او را ستوده است. 

ارگ شام دیروز در اعالمیه یی گفت که محمد یوسف 
با درک  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی 
ملی  منافع  افغانستان،  اجتماعی  و  سیاسی  وضعیت 
کشور و اعادۀ ثبات و رفاه اجتماعی مردم افغانستان 
رییس جمهور  به  را  استعفای خود  نموده،  عنوان  را 

پیشکش کرد.
از  جمهوری  رییس  که  است  آمده  اعالمیه  این  در 
درک  را  افغانستان  سیاسی  اوضاع  نورستانی  این که 

کرده است، با تشکری استعفایش را منظور کرد. 
که  است  داده  استعفا  شرایطی  در  نورستانی  یوسف 
برخی رهبران سیاسی او را به دلیل مهندسی انتخابات 
متهم به »خیانت ملی« کرده اند و خواستار محاکمة او 

و همدستانش شده اند. 
در  اجتماعی  صفحات  کاربران  و  تحلیل گران  برخی 

واکنش به استعفای نورستانی گفته اند که او مرتکب 
گناه بزرگی شده است و باید مجازات شود. 

به  را  افغانستان  نورستانی  گفتة شهروندان کشور،  به 
سال 2۰۰1 برگشتاند؛ از این رو، حکومت وحدت ملی 
به خصوص نهادهای عدلی و قضایی این قضیه را به 

ساده گی رها نکنند. 
یوسف نورستانی به رغم این که می پذیرفت در جریان 
اما  است؛  گرفته  صورت  گسترده  تقلب  انتخابات 
هیچگاه ضعف و ناتوانی خویش را به عنوان مسوول 

شماره یک این نهاد نپذیرفت. 
او تا پایان مأموریتش در این نهاد باقی ماند و چندی 
پیش آخرین وظیفة خود را که اعالم نتیجة انتخابات 
برابر  در  قاطعیت  با  همچنان  او  رساند.  سر  به  بود، 
اصالحات در نظام انتخاباتی ایستاد. اما باالخره فشار 
افکار عمومی کارگر افتاد و نورستانی مجور به ترک 

صحنه شد. 
اما شهروندان کشور می گویند که یوسف نورستانی با 

استعفادادن خود را تبرئه کرده نمی تواند.  

ریاست  انتخابات  نورستانی،  یوسف  رهبری  زیر 
جمهوری 2۰14 با تقلب های گسترده یی به همراه بود 
و تقلب سازمان یافته، افغانستان را لبة پرتگاه به پیش 

برد.  
دیگر  اعضای  که  دارند  انتظار  افغانستان  مردم 
رفته  کنار  زودتر  هرچه  نیز  انتخاباتی  کمیسیون های 
نظام  در  گسترده  اصالحات  آوردن  برای  را  زمینه  و 

انتخاباتی فراهم سازند. 
اصالحات انتخاباتی جز عمدۀ توافقنامة تشکیل دولت 

وحدت ملی است. 
در توافقنامة تشکیل دولت وحدت ملی بر اصالحات 
تأکید  انتخاباتی  کمیسیون های  در  بنیادین  و  سریع 
صورت گرفته است. اما با گذشت نزدیک به دوسال 
از روی کارآمدن دولت وحدت ملی، اصالحات در 
رهبران  زیرا،  است.  نیامده  وجود  به  انتخاباتی  نظام 
دولت روی چگونه گی این اصالحات دیدگاه واحدی 

ندارند. 
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حکومتبایدبهخود...
از دوماه نمی تواند توسط سرپرست اداره شود و حکومت 
مکلف است که در این مدت نامزد مورد نظرش را جهت 

کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
در  ادامه سرپرستی  از  نماینده گان مجلس  نیز  این  از  پیش 
نهادهای امنیتی انتقاد کرده و خواستار معرفی آنان شده اند.
نماینده گان هشدار می دهند که اداره نهادهای امنیتی توسط 
سرپرستان در فضل جنگ پر از خطر برای نیروهای امنیتی 
خواهد بود و هماهنگی  ها در فعالیت های آنان کم رنگ تر 

خواهد شد.
بر اساس قوانین کشور، سرپرستان در ادارات دولتی به ویژه 

وزارت خانه ها از صالحیت های محدودی برخوردار اند.

میرویجانمبهقربانتولیحاالچرا

کاهشچشمگیرشمارمهاجرانتازهواردبهآلمان

هرات کې د سړي تښتونکو دوه ډلې نیول شوې

بسیار  می رسند،  آلمان  به  که  آوارگانی  شمار  گرچه 
کاهش یافته است، اما بحث و گفت وگو دراین باره 
ادامه دارد. برخی نظریه های قدیمی را دوباره تکرار 
ارائه  عملی  پیشنهادهای  دیگر  شماری  و  می کنند 

می نمایند.
روزنامه آلمانی »بیلد« در شماره روز شنبه اش بدون 
گذشته  هفته  در  که  کرد  اعالم  بیشتر  جزییات  ارائه 

روزانه حدود 135 آواره به آلمان رسیده اند.
تا اواسط ماه فبروری روزانه به طور متوسط بیش از 
2 هزار آواره به آلمان می رسید. به این ترتیب از آغاز 
مهاجر  هزار   1۰۹ تقریبًا  مارچ  ماه   23 تا  روان  سال 
کند،  پیدا  ادامه  روند  این  اگر  اند.  شده  آلمان  وارد 
آلمان در این سال پذیرای حدود نیم میلیون مهاجر 

خواهد بود.
تکرار تقاضا برای تعیین حد نهایی شمار مهاجران

حزب  از  فدرال  آلمان  انکشاف  وزیر  مولَر،  ِگرد 
سوسیال مسیحی بایرن )سی اس یو( بر درخواست 

حزب اش دال بر تعیین حد نهایی شمار مهاجران در 
سال تاکید کرد و گفت که آلمان براین اساس ساالنه 

نباید بیشتر از 2۰۰ هزار مهاجر را بپذیرد.
مولر به روزنامه آلمانی »نویه اوسنابروَکر سایتونگ« 
یا 2۰ میلیون  »با پذیرش ده میلیون سوریایی  گفت: 
افریقایی کمکی به حل مشکالت جهانی نمی کند«. 
هر  در  مهاجران  ادغام  توانایی  که  ادامه گفت  در  او 
کشوری محدود است و بیشتر زحمت آن به گردن 

امدادگران رضاکار می افتد.
هانس پِیتَر اول، هم حزبی گرد مولر با نگاه به حمالت 
حریم  از  حفاظت  و  آوارگان  درباره  بحث  بروکسل 
خواند  مضحک«  و  »عجیب  را  اطالعاتی  خصوصی 
میلیون مورد عبور مرزی  نیم  آلمان جلوی  و گفت، 
غیرقانونی را نگرفته است. »حاال وقت آن رسیده که 
به  را  اش  توجه  هایش  آزادی  بر حفظ  افزون  اروپا 

برقراری مجدد امنیت و قانون معطوف کند«.
آرامش دوباره به مرزهای آلمان بازمی گردد

در  پناهجویان، وضعیت  توجه شمار  قابل  کاهش  با 
شده  آرام  محسوسی  طور  به  اتریش   – آلمان  مرز 
این کشور هنوز  فدرال  پولیس  این،  با وجود  است. 
مامورانش را از آن جا بیرون نکرده است. این مطلب 
را خبرگزاری آلمان »دی پی ای« گزارش می دهد. به 
گزارش این خبرگزاری مقام های مسئول گفته اند که 
برای ثبت و راجستر مهاجران دیگر نیازی به ماموران 
نیست و آن ها می توانند وظایف دیگری را به عهده 

بگیرند..
شمار  آلمان  مناطق  از  بسیاری  در  براین  افزون 
به  نیازی  دیگر  که  یافته  کاهش  قدر  آن  پناهجویان 
سالون های بزرگ و همگانی نیست. همچنین شمار 
قابل  میزان  به  نیز  آوارگان  پذیرش  عاجل  مراکز 

توجهی کاهش داده شده است.
حمالت به امدادگران مجازات شود

با توجه به میزان رو به افزایش حمالت به نیروهای 
نجات، ماموران اطفائیه و امدادگرانی که به آوارگان 
رسیدگی می کنند، کالوس بوییون، رئیس کنفرانس 
تشدید  خواهان  آلمان  های  ایالت  داخله  وزیران 

مجازات برای عامالن چنین حمالتی شد.

به  است،  زارلند  ایالت  داخله  وزیر  که  بوییون 
خبرگزاری آلمان گفت: »حمالت نه تنها بر نیروهای 
پولیس، بلکه بر نیروهای امدادگر نیز در حال افزایش 
این وضعیت  اجازه دهیم که  توانیم  نمی  ما  است و 

ادامه پیدا کند«.
ایاالت شرقی  بیشتر در  اتفاق ها  این  بوییون  به گفته 

آلمان و در تظاهرات رخ می دهد.
او گفت که ایالت رارلند اقداماتی را برای محافظت 

بیشتر از نیروهای پولیس روی دست گرفته است.

وزیرخارجهاستیضاح
میشود

مجلـس نماینـدگان وزرای امـور خارجـه و مهاجریـن را 
در مـورد مشـکالت پنـاه جویـان در نشسـت روز شـنبة  
خـود، اسـتجواب کـرده بود، اما نسـبت عدم حضـور وزیر 
خارجـه ایـن نشسـت بـدون نتیجه پایـان یافـت و تصمیم 
مجلـس بر آن شـد که صالح الدین ربانی اسـتیضاح شـود.
در ابتـدای نشسـت دیـروز مجلس غـالم نبی فراهـی وزیر 
دولـت در امـور پارلمانـی گفـت کـه صـالح الدیـن ربانی 
وزیـر خارجـه بـه خـارج از کشـور سـفر کـرده اسـت؛ اما 
چنـد دقیقـه بعد عبدالـروف ابراهیمـی اعالم کـرد که وزیر 
خارجـه از میـدان هوایـی زنـگ زده بود و گفته که از سـفر 

منصـرف شـده و به نشسـت مجلـس حاضر می شـود.
سـر انجـام پـس از دو سـاعت انتظـار آقـای ربانـی جهت 
پاسـخگویی حاضر نشـد و ابراهیمی پایان نشسـت مجلس 
را اعـالم کـرد و گفت که نشسـت مجلـس در عدم حضور 
وزیـر خارجـه بـی نتجـه اسـت و در یـک نشسـت بعـدی 

وزیرخارجـه اسـتضاح می شـود.
آقـای ابراهیمـی گفـت: "مـا مکلـف اسـتیم مطابـق اصـول 
وظایـف داخلـی مجلـس و وزیـر امـور خارجـه را نسـبت 
بی اعتنایـی و بی احترامـی بـه تصمیـم مجلس به اسـتیضاح 
دعـوت کنیـم و وزیـر مهاجریـن را بـه اسـتجواب؛ مطابـق 

اصـول نماینـدگان ورق اسـتیضاح را پیشـنهاد کننـد".
بـر اسـاس اصـول وظایـف داخلـی مجلـس؛ درخواسـت 
بایـد توسـط یـک چهـارم کل اعضـای  اسـتیضاح وزیـر 

مجلـس امضـا شـود.
ایـن تصمیـم پس از آن گرفته شـد که برخـی از نمایندگان 
مجلـس، عـدم حضور وزیـر خارجـه را به بـی احترامی به 

خانـه ملت متهم کردند و خواسـتار اسـتیضاح او شـدند.
یک عضو کمیسـیون امور بین المللی نیز در نشسـت امروز 
مجلـس از بـی اعتنایـی وزیر خارجـه به این کمیسـیون نیز 
شـکایت کـرد و گفـت کـه آقای ربانـی تاهنـوز چندین بار 
در مـورد مشـکالت پنـاه جویـان در خـارج از کشـور بـه 
کمیسـیون امـور بیـن المللـی فراخوانـده شـده ولـی برای 

یـک بار هـم حاضر به پاسـخگویی نشـده اسـت.
و عـودت  مهاجـران  وزیـر  بلخـی  عالمـی  سـید حسـین 
کننـده گان نیـز در نشسـت دیروز مجلس اسـتجواب شـده 
بـود ولـی نماینـدگان می گفتنـد کـه ۸۰درصـد مسـوولیت 
پناه جویـان بـه وزارت خارجـه ارتبـاط دارد و بـه همیـن 
خاطـر اسـتجواب او نیـز بـه نشسـت دیگـر موکـول شـد.

در اجالس سـال گذشـته مجلـس، یک بار وزیـر مخابرات 
و یـک بـار وزیـر سـابق امـور داخلـه اسـتیضاح شـده اند 

ولی هـردو دوبـاره ابقا شـدند.

ACKU



ملک ستیز

جنگی که فکر ما را ترور کرد!
 1۹65 سال  در  سعودی  عربستان  پادشاه  فیصل،  ملک  
استخبارات  رییس  نخستین  صفت  به  را  ادَهم  کمال 
 GeneralIntelligence Presidency,«سعودی عربستان  عمومی 
استخبارات  سازمان  استراتژی  بنیان گذاران  از  ادَهم  گماشت.   »GIP
نظامی پاکستان ISI در دوران جنگ سرد )سال های 1۹65 تا 1۹7۹( بود. 
سال های  در  افغانستان،  در  را  پاکستان  استراتژیک«  »عمق  ذهنیت  او 

هفتاد حمایت کرد.
برژنسکی  دکترین  با  را  ذهنیت  این  افغانستان  به  سرخ  ارتش  هجوم 
هم آهنگ گردانید و ISI به پارتنر مهم استراتژیک غرب مبدل شد. در 
نخستین سال یورش شوروی ها به افغانستان، ملک خالد پادشاه عربستان 
از  ترکی الفیصل  بود،  رسیده  قدرت  به  فیصل  ملک  از  پس  که  سعودی 
اعضای نزدیک خانواده اش را به این سمت مهم گماشت. ترکی الفیصل 
وظیفه گرفت تا در حمایت ISI نقش تعیین کننده یی را ادا کند. او در 
ملی  امنیت  مشاور  برژنسکی،  با  و  کرد  سفر  واشنگتن  به   1۹7۹ سال 
رییس جمهور جیمی کارتر و ستانسفید ترنر، رییس سازمان استخبارات 
افغانستان  جنگ  در  سعودی  نقش  پیرامون   CIA امریکا  بین المللی 
صحبت کرد. امریکا در آن زمان دومین بستة حمایتی هشتاد ملیون دالری 

از مجاهدین افغانستان را از کانگرس به تصویب رسانید.
دومین سفر رسمی ترکی الفیصل به اسالم آباد راه اندازی شد. او با ضیا الحق 
ISI رییس جمهور پاکستان مالقات کرد و تعهدش را برای حمایت از

بود.  دیگر  دکترین  هر  از  خطرناک تر  ترکی الفیصل،  تیوری  کرد.  اعالم 
او بحث حمایت رهبران دینی عربستان سعودی را از جنگ افغانستان 
با خود آورده بود. در واقع ترکی الفیصل جنگ فکری و ایدیالوژیک را 
در میان افغانستانی ها برای نخستین بار، با این گسترده گی بنا گذاشت. 
ترکی الفیصل از طریق ملک خالد و ملک فهد )ملک فهد پس از ملک 
خالد پادشاه عربستان شد( بر واعظان دینی که در مکه و مدینه تاثیرات 
فروانی داشتند، فشار آورد تا فتوای حمایت جهان اسالم را از جنگ در 
بسیار  را  برژنسکی  خبر،  این  کند.  صادر  پاکستان  طریق  از  افغانستان، 
دکترین  میان  اقتصادی  و  سیاسی  بیش تر  هم آهنگی  و  گردانید  خشنود 

برژنسکی و تیوری ترکی الفیصل شکل گرفت.
این  در  شد.  شگرفی  تغییر  دست خوش   ISI استراتژی   1۹۸1 سال  در 
 Coordination Division«هم کار نهادهای  هم آهنگی  شاخة  سال 
داشت،  وظیفه  که  گرفت  شکل  آی  اس  آی  forPartnership«در 
و  کرده  شناسایی  پاکستان  و  افغانستان  در  را  دینی  تاثیرگذار  نهادهای 

هم کاری آن ها را باCIA ، ISI و GIP فراهم گرداند.
به زودی آی اس آی در میان گروه های مذهبی افغانستان رخنه کرد. این 
روند به ساده گی تمام راه اندازی گردید، چون پیام قدرت مندی را از مکه 

و مدینه با خود حمل می کرد.
و  خدا  خانة  حضور  از  سعودی  عربستان  استخبارات  سازمان  واقع  در 
به  را  برژنسکی  دکترین  و  کرده  سیاسی  استفادۀ  اکرم  رسول  آرام گاه 

پیروزی رسانید.

کاکه تیغون

پاره کردن
مظلوم برای دادخواهی، یخن خود را پاره میکند. ظالم 
برای آن که کار خود را کامل کند، خشتک مظلوم را پاره 
می کند. نیم ملت از طریق برنامة ستارۀ افغان برای مشهور شدن، گلوی 
خود را پاره می کند. سیاست مدار، دهن مخالفان خود را پاره می کند. 
طالب برای رسیدن به مقصود، کون خود را پاره می کند. حالی عقالی 
مملکت بنشینند و بسنجند که چیست که قابلیت پاره شده را دارد و ما 

مردم تا حال آن را پاره نکرده ایم؟
سال های قبل، هر که عکس می گرفت، او را پاره پاره می کردیم. حاال 
هر که عکس ها را پاره کرد، او را پاره پاره می کنیم. مثل اینکه، عکس 
اصاًل مهم نیست. مهم، پاره کردن است. یک وقتی الزم است در مورد 
فرهنگ پاره کردن بیشتر فکر کنیم. چیز های را که ما می خواهیم پاره 
اگر  اما  می کنیم.  پاره  دیگران،  از  یا  باشد  ما  خود  خشتک  چه  کنیم، 
چیزهای را که ما نمی خواهیم که پاره کنند، پاره کردند، چه؟ آن چه را 
ما همین لحظه فکر می کنیم که واقعًا قابل پاره کردن است، قبالة فرهنِگ 
پاره کردن است. اگر موالنای فقید ما در زادگاه خود شاهد پاره کردن 

می بود، نمی گفت که:
ما برای پاره کردن نامدیم؟!

عبداهلل آزاد خنجانی

بــاري جهانــی، وزیــر اطالعــات و فرهنــگ بــه 
یــک دعــوت رســمی کشــور چیــن بــه تاریــخ 
۹ دســامبر ســال گذشــته میــالدی کــه از ســوی خبرنــگاران 
دعــوت شــده بــود، اجمــل جهانــی پســرش را بــا شــماری 
ــه  ــاختمانی ک ــتیکی و س ــرکت های لوژیس ــای ش از روس

شــرکای کار و باری شــان اســت، فرســتاده اســت.
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تفاهم  کسب  از  روسیه  خارجة  امور  وزیر  معاون  ریابکوف،  سرگیی 
میان کشورش و امریکا در مورد تداوم آتش بس در سوریه و جریان 

مذاکرات وزیر امور خارجة امریکا با طرف های روسی خبر داد.
در  اصولی  موافقِت  به  امریکا  و  روسیه  گفت:  روز گذشته  ریابکوف 

مورد تداوم و تقویت آتش بس در سوریه دست یافتند.
او ادامه داد: برخی مسایل در رابطه با تنظیم اسناد مربوط به این توافق 
امریکا  و  نظامیان روسیه  که  دارد  آتش بس در سوریه( وجود  )تداوم 

باید آن را حل کنند.
با توافق روسیه و امریکا آتش بس در سوریه از روز 27 ماه فبروری 
را  آن  معارض مسلح  ارتش سوریه و گروه های  برقرار شده است و 

رعایت می کنند.
آتش بس شامل گروه های تروریستی همچون داعش و جبهه النصره که 
در فهرست گروه های تروریستی شورای امنیت قرار دارند، نمی شود و 
مبارزه با این گروه ها از سوی ارتش سوریه و گروه هوافضای روسیه 
به شدت جریان دارد و این گروه ها تا کنون خسارات سنگین و تلفات 

جانی چند هزار نفری متحمل شده اند.
معاون وزیر خارجة روسیه همچنین از موافقت امریکا با عدم بحث در 
مورد آیندۀ بشار اسد رییس جمهوری سوریه در مرحلة فعلی مذاکرات 

خبر داد.
که  کرده  متقاعد  را  واشنگتن  مسکو  کرد:  خاطرنشان  روس  مقام 

تصمیم گیری در مورد آیندۀ اسد به آینده موکول شود.
جان کری وزیر امور خارجة امریکا در دو روز اخیر از مسکو دیدار 
کرد و با والدیمیر پوتین رییس جمهوری و سرگیی الوروف وزیر امور 
مسألة  اول  وهلة  در  بین المللی  مهم  مسایل  مورد  در  روسیه  خارجة 

سوریه گفت وگو و مذاکره کرد.
ریابکوف در ادامه سخنان خود گفت که وضعیت آتش بس در سوریه 
ندارد.  این مورد وجود  در  ادعای  برای  دلیلی  نشده است و هیچ  بد 

نیروهای دولتی و معارضان آتش بس را رعایت می کنند.
معاون وزیر خارجة روسیه امکان خروج کامل تمام هواپیماهای روسی 
از سوریه را رد کرد و افزود: خروج کامل نیروی هوافضای روسیه از 

سوریه مطرح نیست و چنین مساله یی در دستور کار قرار ندارد.
قانونی  اهداف  النصره  داعش و جبهه  تروریستی  افزود: گروه های  او 
برای عملیات ضدتروریستی روسیه باقی می مانند و مبارزه با آن ها به 

شدت جریان خواهد یافت.
عملیات ضدتروریستی  این  ادامة  با  امریکایی  گفت: طرف  ریابکوف 
روسیه مخالفت نمی کند و در زمان حاضر خروج کامل نیروهای روسی 

از سوریه مطرح نیست.
روسیه از 1۰ روز پیش شروع به خروج نیروها و هواپیماهای نظامی 
خود از سوریه کرده و تا کنون از حدود 7۰ هواپیما و بالگرد نظامی 

نزدیک به 2۰ هواپیما را از سوریه خارج کرده است.

مدیــر ُکل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی بــا هشــدار دربــارۀ 
خطــر وقــوع »تروریســم هســته یی« از کشــورهای عضــو 
ــته یی را در  ــت هس ــداوم امنی ــورت م ــه ص ــه ب ــت ک خواس

ــد. ــرار دهن ــود ق ــای خ اولویت ه
یوکیــا آمانــو، پــس از حمــالت تروریســتی بلژیک و در آســتانة 
ــا  ــو ب ــته یی در گفت وگ ــم هس ــس مه ــک کنفران ــزاری ی برگ
ــات  ــد اقدام ــان بای ــت: جه ــار داش ــه اظه ــزاری فرانس خبرگ
ــام  ــته یی« انج ــم هس ــری از »تروریس ــرای جلوگی ــتری ب بیش

دهــد.
او در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: »تروریســم در حــال 
گســترش اســت و احتمــال اســتفاده از مــواد هســته یی را نبایــد 

دور از نظــر داشــت«.
ــداوم در  ــی م ــد عالقه ی ــو بای ــای عض ــزود: »دولت ه ــو اف آمان
ــکل  ــن مش ــند. مهم تری ــته باش ــته یی داش ــت هس ــت امنی تقوی
ــول  ــر تروریســم هســته یی را قب ــه خط کشــورهایی هســتند ک

ــد«. ندارن
ــی  ــن ســخنان را در حال ــی هســته یی ای ــاد بین الملل ــس نه ریی
ــان  ــر جه ــرار اســت در حــدود 5۰ رهب ــه ق ــد ک ــار می کن اظه
ــد  ــل در واشــنگتن گــرد هــم آین ــارچ و 1 ابری روزهــای 31 م
ــًا 1۰۰۰  ــته یی در تقریب ــواد هس ــد م ــل کنن ــان حاص ــا اطمین ت

ــتند. ــن هس ــان ایم ــته یی جه ــات هس تأسیس
مدارکــی کــه توســط مقامــات به دســت آمــده نشــان می دهنــد 
همــان گــروه تروریســتی کــه در مــاه نوامبــر حمــالت پاریــس 
را بــا 13۰ کشــته انجــام دادنــد بمب گذاری هــای هفتــه جــاری 
ــر و زخمــی  ــرگ 31 نف ــه م ــه منجــر ب ــز ک در بروکســل را نی

شــدن بیــش از 27۰ نفــر گشــت، طراحــی و اجــرا کرده انــد.

جام  نام  تحت  افغانستان  دختران  بایسکل رانی  مسابقات  است  قرار 
فرخنده امروز در کابل آغاز شود.

عبدالصادق صادقي رییس فدراسیون بایسکل راني افغانستان به رادیو 
تیم ملي کشور  این مسابقات 12 دختر که عضو  آزادي گفت که در 
مي باشند از والیات بامیان، پروان و کابل اشتراک خواهند کرد. آقاي 
صادقي هدف از برگزاري این مسابقات را تشویق دختران براي بایسکل 
راني عنوان کرد. این در حالي ست که روز شنبه هم تیم بایسکل راني 

دختران یک مسابقه در شهر مزارشریف انجام داده اند. 

فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان در آغـاز سـال جدیـد شمسـی 
نخسـتین کالس بیـن المللـی خـود را در بخش داوری فوتسـال 

راه انـدازی کـرد. 
در مراسـم افتتاحیـه ایـن کالس داوری جناب کـرام الدین کریم 
رییـس فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان، محمـد یوسـف کارگـر 
معـاون فنـی فدراسـیون، محمـد البشـیر کالمـی مـدرس فیفا از 
مالیزیـا و اعضـای رهبـری فدراسـیون فوتبال افغانسـتان حضور 

داشتند. 
رییس فدراسـیون فوتبال افغانسـتان در این مراسـم ضمن خوش 
آمـد گویـی بـه مدرس فیفـا و داوران فوتسـال کـه از والیات به 
کابـل آمـده انـد یـادآور شـد: فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان در 
تـالش اسـت تـا بتواند در بخـش هـای مختلف این فدراسـیون 
کارهـای بنیـادی را انجـام دهـد بـه همیـن منظـور امروز بسـیار 
زیاد خوشـحال هسـتم که توانسـتیم نخسـتین کالس سال جدید 
شمسـی را راه انـدازی نماییـم. در این کالس داوران فوتسـال از 
15 والیـت کشـور حضـور دارند و آمـوزش می بینند. خواسـت 
مـن از شـما داوران عزیـز کـه ایـن کالس را سـپری مـی کنیـد 
ایـن اسـت تـا بتوانیـد از آموختـه هـای خـود در والیـات خود 
اسـتفاده کنیـد تـا بتوانیم روی رشـد فوتسـال در والیات کشـور 

تاثیـر گذار باشـیم. 
همچنـان، محمـد البشـیر کالمی مـدرس مالیزیایی فیفـا از اینکه 
ایـن کالس در افغانسـتان برگـزار شـده اسـت اظهار خرسـندی 
کـرد و گفـت: بسـیار زیـاد خوشـحال هسـتم کـه در کشـوری 
مسـلمان ماننـد افغانسـتان حضـور دارم در ایـن دو روزی کـه 
در ایـن کشـور هسـتم افغانسـتان را کشـوری زیبـا و بـا فرهنگ 
بسـیار بـاال یافتـم و امیـدوارم بتوانـم بـرای داوران ایـن کشـور 

بیاموزانم.  چیـزی 
وی از فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان قدردانی نمـود که زمینه راه 

انـدازی این کالس را روی دسـت گرفتند. 
از 15 والیـت  داور  دارد و 24  ادامـه  ایـن کالس یـک هفتـه 

دارنـد. حضـور  افغانسـتان 
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

جاده  پروژه  تکمیل  بر  حالی  در  افغانستان  دولت 
ابریشم برای ارتباط با کشورهای آسیای مرکزی و 
جنوبی تأکید می کند که به نظر کارشناسان افزایش 
ناامنی ها در شمال این کشور به ویژه با آغاز فصل 

گرما این پروژه را با مشکالتی روبرو خواهد کرد.
صنایع  و  تجارت  وزارت  مقامات  که  حالی  در 
نظر  امابه  است  کرده  تاکید  تکمیل  بر  افغانستان 

کارشناسان این پروژه با مشکالتی همراه است.
این  تکمیل  به  نسبت  نیز  کابل  در  چین  سفارت 
ابراز  سالجاری  ماه  اردیبهشت  اواخر  تا  پروژه 

امیدواری کرده است.
تبدیل شدن  ابریشم  باستانی  راه  ساختن  از  هدف 

افغانستان به »چهارراه آسیا« است.
آسیای  اتصال  نقطة  به  را  افغانستان  پروژه  این 

جنوبی، شرقی و غربی تبدیل خواهد کرد.
ژئو پولیتیکال مانیتور در این باره می نویسد که پس 
افغانستان،  از  خارجی  نظامی  نیروهای  خروج  از 
ناامنی و حمله به نیروهای امنیتی افغانستان افزایش 
یافته است. نکته  قابل توجه این است که در زمان 
حمله نیروهای خارجی به افغانستان در سال 2۰۰1 
ناتو  حامی  افغانستان  شمالی  بخش های  میالدی، 
بودند که در عمل به نیروهای این سازمان در مقابله 

با طالبان این کشور کمک می کردند.
را  بدخشان  والیت  دورافتاده   مناطق  ابریشم  جاده  
بنابراین  کرد.  خواهد  متصل  چین  غرب  شمال   به 
افغانستان و چین باید در بهبود زیرساخت ها برای 
پیشبرد این طرح همکاری نزدیکی داشته باشند. در 
گرفتن  برعهده  با  آسیایی  توسعه   بانک  راستا  این 
کار خود  جاده،  این  از  کیلومتر   44 هزینه ساخت 
را به صورت رسمی آغاز کرده و از ساخت 1۰۸ 
کیلومتر دیگر از این جاده از »بهارک« تا »اشکاشم« 
کیلومتر   3۰۸ کرد.  خواهد  مالی  حمایت  نیز 
باقی مانده نیز از کریدور منطقه واخان در بدخشان 

به چین می گذرد.
دولت اشرف غنی نیز با چین در این زمینه به توافق 
مالی  حمایت  جاده  این  ساخت  از  پکن  تا  رسید 
تکمیل  جاده  این  ساخت  که  زمانی  دهد.  انجام 
می یابد  بهبود  پکن   - کابل  اقتصادی  روابط  شود، 
و افغانستان نیز سود هنگفتی از این پروژه بدست 

می آورد.
با توجه به رویکرد جدید دولت کابل، پاکستان که 
خود را خارج از این پروژه می بیند به احتمال فراوان 
سازمان آی .اس .آی استراتژی خود را در افغانستان  
تغییر می دهد و به یکی از عوامل افزایش ناامنی و 
بی ثباتی در شمال افغانستان تبدیل می شود. احتمال 
می رود که سازمان اطالعات ارتش پاکستان، طالبان 
و دیگر گروه های مخالف و مسلح دولت کابل را 
از طریق حمایت مالی،  اطالعاتی و تسلیحاتی وادار 

کند تا در برابر نیروهای امینی افغانستان در شمال 
بجنگند.

از  حمایت  با  که  است  باور  این  بر  اسالم آباد 
گروه های افراطی در قسمت های شمالی افغانستان 
پکن و کابل را از همکاری اقتصادی برای ساخت 
است  این  مهم  نکته  می کند.  دلسرد  ابریشم  جاده  
به دست گرفتن سیاست   پاکستان  نهایی  که هدف 
این  منافع  تأمین  برای  آن  دادن  و شکل  افغانستان 

کشور در منطقه است.
پاکستان خواستار تشکیل دولت مقتدر در افغانستان 
چالش  به  منطقه  در  را  اسالم آباد  منافع  بتواند  که 
بکشد، نیست و نمی خواهد که این کشور به منظور 
تضعیف قدرت نفوذ پاکستان در جنوب آسیا با هند 

متحد شود.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و 
مواد مخدر اعالم کرده که در سال گذشته خورشیدی 
6۹3 نفر در ارتباط با 534 قضیه قاچاق مواد مخدر و 

مسکرات بازداشت شده اند.
احمدخالد موحد، سخنگوی این مرکز به بی بی سی 
گفت که این افراد شامل 15 زن، 3 تبعه ایرانی، 4۰ 

کارمند دولت و افراد عادی بوده اند.

مواد  با  مبارزه  پولیس  توسط  افراد  این  او  گفته  به 
مخدر در هنگام قاچاق بازداشت و پرونده اغلب این 
افراد بررسی و حکم آنان نیز توسط محاکم مربوطه 

صادر شده  است.
نبود  دلیل  به  نفر   1۸ مجموع  این  از  که  افزود  او 
مدارک کافی در جریان تحقیق رها و دو نفر دیگر 
نیز در جریان محکمه به دلیل نبود دالیل کافی بری 

الذمه شناخته شده اند.
آقای موحد گفت که یک البراتوار تولید هروئین نیز 

در سال گذشته تخریب شده  است.
به گفته او 63۸۰ کیلوگرم هروئین، 151۹ کیلوگرم 
حشیش،  تن   1۸4 تریاک،  تن   27 از  بیش  مرفین، 
حدود ۸ تن مواد شیمیایی، بیش از 4 هزار لیتر اسید 
که برای تولید هروئین از تریاک به کار می رود، از 

این قاچاقچیان گرفته شده  است.
آقای موحد گفت که در کنار آن بیش از 1۸ هزار لیتر 

مشروبات الکلی نیز از این افراد ضبط شده است.
در  تا  دارد  برنامه  افغانستان  دولت  که  گفت  او 

روزهای آینده تمام این مواد را نابود کند.

مقام های ارتش در کندز اعالم کرده که این نیروها از صبح 
روز جمعه تاکنون در حال نبرد با افراد گروه طالبان هستند.

ارتش  پامیر   2۰ واحد  سخنگوی  کریمی،  حضرت  غالم 
میان  درگیری  که  گفت  قندوز  والیت  در  افغانستان، 
نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان از صبح روز جمعه، 6 
حملدر اطراف جاده شیرخان بندر- قندوز، در حومه این 

شهر آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.
او افزوده که در این درگیری 12 شورشی وابسته به گروه 

طالبان کشته و 1۰ تن دیگر نیز زخمی شده اند.
به گفته آقای کریمی در این عملیات نظامی نیروی هوای 

ناتو نیز از نیروهای امنیتی افغان حمایت هوایی کرده اند.
این مقام ارتش افغانستان مدعی شدکه دکتر حسین ولسوال 
کشته  نیز  گروه  این  آباد  خان  ولسوالی  خوانده  خود 

شده است.
گروه طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است.

اما وزارت دفاع افغانستان در یک خبرنامه یی شمار کشته 
شدگان را 1۰ نفر و زخمی  شدگان نیروهای مخالف را 27 

تن اعالم کرده است.
در این خبرنامه تاکید شده که ارتش برنامه دارد تا عملیات 

نظامی را در مناطق نا امن راه اندازی کند.
طالبان  گروه  توسط  گذشته  سال  تابستان  قندوز  شهر 
تصرف و پس از حدود چهار روز دوباره توسط نیروهای 

پاکسازی  طالبان  نیروهای  از  و  گرفته  پس  باز  افغانستان 
شد.

از  بعد  افغانستان  جمهوری  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
او  هدایت  که  کرد  اعالم  قندوز  والیت  مرکز  پاکسازی 
تا  که  است  این  افغانستان  ملی  امنیت  شورای  تصمیم  و 
پاکسازی کامل والیت قندوز از نیروهای مخالف دولت، 
عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان در این والیت ادامه 

یابد.
در ماه های گذشته هرچند که کنترل شهر قندوز به دست 
نیروهای امنیتی افغانستان بود ولی شمار از ولسوالی های 

این والیت بارها دست بدست شدند.

رویایافغانستانبرایتکمیل
جادهابریشممحققمیشود؟

6۹3تندرپیوندبهقاچاقمواد
در۹4بازداشتشدهاند

درگیریهادرحومةشهرکندزادامهدارد

هشدارروسیهازقدرت
گرفتنداعشدرافغانستان

ضمیر کابلوف فرستاده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان 
که  می گوید  روسیه  خارجه  وزارت  در  آسیا  بخش  رییس  و 
داعش  تروریستی  گروه  غنی  مالی  منابع  و  متفاوت  شعارهای 

برای جوانان افغانستان جذاب می باشد.
حال  در  داعش  تروریستی  گروه  که  می گوید  کابلوف  ضمیر 
حاضر در حال افزایش فعالیت های خود در افغانستان می باشد.

گفت:  تاس  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  جمعه  روز  وی 
تاکنون   2۰14 تابستان  از  داعش  تروریستی  گروه  فعالیت های 
این  جنگجویان  تعداد  و  است  یافته  مالحظه یی  قابل  افزایش 

گروه در افغانستان حدودا ،1۰۰۰۰ نفر تخمین زده می شود.
امکان  گروه  این  جنگجویان  شمار  که  افزود  همچنین  کابلوف 
دارد افزایش نیز یابد، زیرا شعارها و منابع مالی بسیار زیاد داعش 

برای جوانان افغانستان جذاب است.
مقامات  که  می شود  مطرح  حالی  در  کابلوف  گفته های  این 
افغانستان از حضور تنها یک هزار تا 3 هزار جنگجوی داعش در 
استان شرقی ننگرهار افغانستان خبر می دهند که درصدد تاسیس 

پایگاه منطقه یی خود می باشند.
فرماندهان  و  رهبران  که  است  آن  از  حاکی  تازه  گزارش های 
این گروه در پی عملیات گسترده نیروهای امنیتی افغانستان در 
ماه های اخیر مجبور به عقب نشینی شده اند و به والیت کنر 

گریخته اند.
مجوز  دریافت  از  پس  نیز  امریکایی  نیروهای  حال،  همین  در 
این گروه در  پنتاگون، حمالت هوایی خود را علیه مواضع  از 

ACKUننگرهار افزایش داده اند.
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