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اعزام 1700 نيروى نظامى امريكايى به افغانستان
وزارت دفاع امريكا اعالم كرده است كه در آينده  نزديك حدود 1700 سرباز تازه نفس به افغانستان اعزام مى كند.

به گزارش خبرگزارى آوا ، در خبرنامه وزارت دفاع امريكا آمده است: «اين سربازان براى آموزش و حمايت 
نيروهاى امنيتى افغانستان در اين كشور جا به جا خواهند شد.»

همزمان مقام ها در كاخ سفيد خبر داده اند كه دونالد ترامپ، رييس جمهورى امريكا در حال تدوين راهبرد جديد 
نظامى اش درباره ى افغانستان است. از سوى ديگر جنرال جك كين، معاون پيشين ستاد ارتش امريكا به اداره ى ترامپ 

پيشنهاد كرده است كه در تالش از بين بردن النه هاى امن گروه طالبان در خاك پاكستان شود.
آقاى كين گفته است:»همانطورى كه بارها گفته شد، همين اكنون دو پناهگاه امن و مهم گروه طالبان در خاك 
پاكستان موقعيت دارد و تا زمانى كه اين النه هاى محو نشود، امريكا نميتواند روند هراس افگنى در افغانستان را ازبين 
ببرد.» او همچنين افزوده است كه در دو هفته ى اخير جنرال مك مستر، مشاور شوراى امنيت ملى و جنرال جيمز 

متيس وزير دفاع ارزيابى هايشان را در مورد سفر به افغانستان با ترامپ شريك كرده اند.
در حال حاضر امريكا 8400 سرباز در افغانستان در قالب ماموريت حمايت قاطع در افغانستان دارد و قرار است 

اين تعداد به پانزده هزار سرباز برسد.

يادداشتسرمقاله

روسيه،  خارجه  وزير  الوروف؛  سرگى 
كمك  بر  مبنى  امريكايى  مقام هاى  ادعاى 
بى اساس  را  طالبان  به  مسكو  تسليحاتى 

خواند.
فرمانده  نيكلسون؛  جان  پيش،  روز  سه 
كه  گفت  افغانستان  در  خارجى  نيروهاى 
گزارش ها درباره حمايت تسليحاتى روسيه 

از طالبان را رد نمى كند.
روسيه،  خارجه  وزير  سه شنبه،  روز  اما 
به اين ادعا پاسخ داد و گفت:»در مورد اين 
فراهم  تسليحات  طالبان  براى  ما  كه  ادعا 
و  واشنگتن  در  نظامى  مقامات  و  مى كنيم 
ديگر نظاميان تحت رهبرى امريكا در منطقه 
را  آن  پيوسته  طور  به  افغانستان،  جمله  از 
حرفه اى  غير  اظهارات  اين  مى كنند،  مطرح 
و بى اساس است. موضوعاتى منفى است كه 
هيچ  ببينيد  شما  مى دهند.  نسبت  روسيه  به 
مدركى وجود ندارد كه اين اظهارات منفى 
را اثبات كند. هيچ كسى حاضر به ارائه سند 

نيست.»
جنرال نيكلسون تلويحا تاييد كرده بود كه 
مناطق  ديگر  و  هلمند  در  روسى  تسليحات 
افغانستان توزيع شده و جيمز ماتيس؛ وزير 
به  سالح  دادن  كه  گفت  هم  امريكا  دفاع 

شورشيان نقض قوانين بين المللى است.
مدت هاست كه امريكا و روسيه همديگر 
وضعيت  امور  در  دخالت  يا  تقصير  به  را 
دشوار و وخيم امنيتى در افغانستان متهم مى 
كنند و مسؤوليت همه مشكالت را بر گردن 

ديگرى مى اندازند.
اين  تشديد  كه  گويند  مى  كارشناسان 
هرگز  تنها  نه  متقابل،  هاى  گيرى  موضع 
به نفع صلح و ثبات و امنيت در افغانستان 
بحران  تعميق  موجب  بسا  چه  بلكه  نيست؛ 
خواهد  جارى  مشكالت  شدن  دار  دامنه  و 

شد...
ادامه در صفحه 2

افغانستان  در  ملل  سازمان  نمايندگى  دفتر 
(يوناما) در گزارش سه ماهه خود، از كاهش 
چهار درصدى تلفات غير نظاميان خبر داده 

است.
كه  گزارش  اين  در  كابل  در  يوناما  دفتر 
كه  است  نوشته  شد،  منتشر  پنجشنبه  روز 
در سه ماه نخست سال جارى ميالدى 715 
ديگر  نظامى  غير  و 1466  كشته  نظامى  غير 

زخمى شده اند.
 62 عامل  را  دولتى  ضد  عناصر  يوناما 
امسال  نخست  ماه  سه  تلفات  كل  از  درصد 
ديگر  درصد   21 كه  حالى  در  كرده،  اعالم 
نسبت  دولت  طرفدار  نيروهاى  به  را  تلفات 

داده است.
اين گزارش از افزايش 17 درصدى تلفات 
«تكان دهنده»  را  آن  و  داده  خبر  كودكان 

دانسته است.
گزارش  در  ملل،  سازمان  اين  از  پيش 
در  نظاميان  غير  تلفات  از  خود  ساالنه 
 2016 سال  در  كه  بود  گفته  افغانستان 
 2009 از  غيرنظاميان  تلفات  ميزان  باالترين 

به بعد ثبت شده است.
نظاميان  غير  تلفات  كلى،  طور  به  يوناما 
و  دانسته  «روزافزون»  را  افغانستان  در 
از  حفاظت  براى  فورى  اقدامات  خواستار 

غى رنظاميان شده است.
چهار  كاهش  كه  گويند  مى  اما  كارشناسان 
درصدى آمار كشتار غير نظاميان در سه ماهه 
مثبت  و  اميدبخش  نكته  يك  تواند  نمى  اخير 
محسوب شود؛ زيرا اين آمار نشان مى دهد كه 
طرف  سوى  از  نظاميان  غير  جان  حفظ  هنوز 
اهميت  و  اولويت  افغانستان،  در  جنگ  هاى 
زمانى  تا  ديگر،  جانب  از  و  ندارد  يك  درجه 
كه حتى يك غير نظامى جان مى بازد، جنگ 
جارى در افغانستان، جنايتكارانه محسوب مى 
نظاميان،  غير  كشتار  عوامل  و  مسببان  و  شود 
كه  نظاميانى  غير  آمار  و  شمار  از  نظر  صرف 
قربانى مى شوند، ...          ادامه در صفحه 2

طالبان به نيابت از چه كشورى 
مى جنگند؟

كشتار غير نظاميان؛ پيامد جنگ 
جنايتكارانه
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انتخابات الكترونيك؛ برترى ها و نارسايى ها
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سابق  سخنگوى  احسان؛  احسان اهللا 
طالبان پاكستان (تى تى پى)، در يك پيام 
ويديويى كه از سوى ارتش پاكستان منتشر 
و  گروه  اين  نيروهاى  كه  كرده  ادعا  شده، 
همچنين جماعه الدعوه پاكستان، با نيروى 
استخباراتى هند موسوم به «را» و همچنين 
نيروهاى امنيتى افغانستان در ارتباط بوده اند.

آقاى   ، آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
احسان در سخنانى به زبان اردو مى گويد 
در  پاكستان  ارتش  عمليات  از  پس  كه 
وزيرستان شمالى، نيروهاى طالبان پاكستان 
با  آن  از  پس  و  كردند  فرار  افغانستان  به 
نيروهاى استخباراتى هند در تماس شدند.

مقامات پاكستانى هميشه ادعا كرده اند كه 
طالبان پاكستان از سوى «نيروهاى خارجى» 
از جمله هند و افغانستان تغذيه و حمايت 

مى شوند.
ارتش  سخنگوى  غفور؛  عاصف  جنرال 
ويديويى  اظهارات  با  ارتباط  در  پاكستان، 
آقاى احسان گفته است:»احسان اهللا احسان، 
را  آنان  دسيسه  هاى  و  خارجيان  دستورات 
كرده  افشا  پاكستان  كردن  بى ثبات  براى 
است. جوانان ما قدرت ما هستند. هيچ گاه 

نبايد فريب بخورند.»
پيش  روز   10 حدود  پاكستان  ارتش 
اعالم كرد كه آقاى احسان خود را تسليم 

نيروهاى ارتش كرده است.
آنچه به تازگى از زبان سخنگوى سابق 
سازمان  توسط  پاكستان  طالبان  تحريك 
شده،  منتشر  كشور،  اين  ارتش  جاسوسى 
به  شرايطى  چه  تحت  كه  نيست  روشن 
دست آمده و انگيزه اصلى انتشار دهندگان 
قراين  از  آنچه  اما  چيست؛  ويديو  اين 
موجود پيداست، نشانگر آن است كه ارتش 
و سازمان جاسوسى پاكستان، سعى مى كنند 
حد اكثر استفاده سياسى را از اين اظهارات 
به عمل آورند و پيش بينى مى شود كه اين 
اظهارات يا «اعترافات» روابط وخيم و تيره 

افغانستان و پاكستان را از يكسو و پاكستان 
و هند را از جانب ديگر، تيره تر و تنش 

آلودتر سازد.
كارشناسان مى گويند كه ارتش پاكستان 
كرد  خواهد  تالش  ويديو  اين  انتشار  با 
دست  ابزار  را  پاكستان  طالبان  تحريك  تا 
سازمان هاى استخباراتى افغانستان و هند بر 
عليه پاكستان، معرفى كرده و به اين ترتيب، 
اى  كليشه  و  هميشگى  اتهامات  يكسو  از 
كابل  حمايت  بر  مبنى  افغانستان  به  خود 
از تروريست هاى پاكستانى بر عليه دولت 
اسالم آباد را با ارائه آنچه خود مستندات 
كند،  مى  تصور  مطمئن  و  متقن  شواهد  و 
در  چنانچه  ديگر،  جانب  از  و  كند  اثبات 
پاكستان  ارتش  سخنگوى  گيرى  موضع 
از  تبليغاتى  استفاده  با  شده،  منعكس  نيز 
تحريك  سابق  سخنگوى  اظهارات  اين 
طالبان پاكستان، جوانان پاكستانى را متوجه 
«نيروهاى خارجى» دشمن پاكستان كند و 
به اين ترتيب، آنها را به صورت تلويحى 
به اين امر دعوت نمايد كه به جاى آنكه 
در صفوف طالبان پاكستان در برابر دولت 
«دشمنان  برابر  در  بگيرند،  قرار  پاكستان 
پاكستان» يعنى افغانستان و هند قرار بگيرند 
كه  دهند  انجام  را  كارى  همان  درست  و 
طالبان افغانستان، داعش و ساير گروه هاى 
تروريستى سال هاست قويا سرگرم انجام 

آن هستند.
با توجه به اين برداشت، ارتش پاكستان 
سابق  سخنگوى  «اعترافات»  انتشار  از 
هرگز  البته  كه  پاكستان  طالبان  تحريك 
به  شرايطى  چه  تحت  كه  نيست  روشن 
را  اى  چندگانه  اهداف  است،  آمده  دست 
اهداف، اثبات  دنبال مى كند. يكى از اين 
و استحكام اتهام تكرارى و البته مضحك و 
بى پايه پاكستان مبنى بر حمايت افغانستان 
و هند از تروريزم بر ضد پاكستان مى باشد؛ 
تالشى كه البته مشخص است كه به جايى 
نمى رسد و هيچكس اين ادعاى واهى را 

از اسالم آباد نخواهد پذيرفت كه پاكستان، 
قربانى تروريزم است؛ اما كشورهايى مانند 

افغانستان، حامى تروريزم هستند!
دومين هدف، بهره گيرى تبليغاتى از اين 
ويديو براى تهييج جوانان تندرو يا مستعد 
صف  به  پيوستن  براى  پاكستان  تندروى 
گروه هاى تروريستى مورد حمايت اسالم 
باشد؛  مى  هند  و  افغانستان  عليه  بر  آباد 
ارتش  سخنگوى  واكنش  در  كه  چيزى 
است؛  يافته  بازتاب  وضوح  به  پاكستان، 
جايى كه او مى گويد: جوانان ما قدرت ما 

هستند، هيچگاه نبايد فريب بخورند!
سومين هدف انتشار اين ويديو كه البته 
يكى از مهم ترين اهداف هم هست، تالش 
براى تبرئه پاكستان از اتهام هاى سنگينى 
از  كشور  اين  حمايت  زمينه  در  كه  است 
تروريزم و استفاده ابزارى از اين اهرم براى 
گرانه  سلطه  مقاصد  و  اهداف  به  رسيدن 

خود در منطقه وجود دارد.
اينهمه در حالى است كه نه در حمايت 
پاكستان از تروريزم، ترديدى وجود دارد و 
نه در قربانى شدن افغانستان و هند توسط 

تروريست هاى دست آموز پاكستان.
هم  پاكستان  طالبان  تحريك  مورد  در 
مى توان گفت كه اين گروه، پيش از آنكه 
عامل تروريزم و در خدمت سازمان هاى 
مأمور  باشد،  هند  و  افغانستان  استخباراتى 
توطئه است؛ توطئه اى تازه عليه افغانستان 
و هند كه به كمك سازمان جاسوسى ارتش 
پاكستان راه اندازى شده و در راستاى همان 
اقدامات تروريست پرورانه و دسيسه گرانه 
ديگر پاكستان بر عليه همسايگان خود، قابل 

ارزيابى است.
طالبان  تحريك  اينكه  آخر  سخن  و 
پاكستان، به سرعت در حال پوست انداختن 
است تا در هيأت داعش در افغانستان، ظاهر 
شود و به اين ترتيب، بازوى مهم ديگرى 
براى رژيم اسالم آباد به منظور ضربه زدن 

به افغانستان و هند، قرار بگيرد.

طالبان پاكستان؛ عامل ترور يا مأمور توطئه؟
تحليل

ناامنى در واليت پروان 
تهديد بزرگى براى

كابل است

3

نقش هرات در جذب 
توريزم و انكشاف افغانستان 

ارزنده است

خط قرمز چين براى
امريكا

3

4 حكمت يار، حكمت يار، 
بازگشت يا شكست؟!بازگشت يا شكست؟!



يكشنبه / 10 ثور 1396 2سال شانزدهم / شماره 1142 
سرمقاله

پيامدهاى  از  يكى   / اول  صفحه  از  ادامه 
هاى  گروه  گيرى  قدرت  رويكرد،  اين  مهم 
تروريستى است. به باور صاحب نظران، حتى 
در  امريكايى  هاى  مقام  مكرر  هاى  اتهام  اگر 
خصوص حمايت تسليحاتى روسيه از طالبان 
هم  عادى  شرايط  در  بگيريم،  ناديده  هم  را 
هنگامى كه دو ابرقدرت در يك كشور سوم، 
رو در روى همديگر قرار مى گيرند، بهترين 
استفاده را از اين وضعيت، گروه هاى مسلح 
غير قانونى خواهند برد؛ گروه هايى كه براى 
رسيدن به اهداف خود مبنى بر تضعيف دولت 
و  يكسو  از  ملى  روندهاى  ناكامى  و  مركزى 
تحقق اهداف يكى از دو ابرقدرت رقيب، در 
گيرند  مى  قرار  آنها  اهداف  و  منافع  خدمت 
و به اين ترتيب بر آتش جنگ و خشونت و 

ناامنى، افزوده مى شود.
از ديد صاحب نظران، گروه طالبان در حال 
گرفته  قرار  موقعيتى  چنين  در  دقيقا  حاضر، 

است.
نيز  و  بلخ  اخير  كشتار  در  اگر  حتى 
موارد،  ساير  و  هلمند  امنيتى  رويدادهاى 
روسى  تسليحات  از  طالبان  هاى  تروريست 
هاى  مقام  ادعاهاى  و  باشند  نكرده  استفاده 
باشد،  محض  كذب  زمينه،  اين  در  امريكايى 
صورت  به  امريكا  و  روسيه  اينكه  صرف 
روزافزونى در مقابل همديگر قرار مى گيرند 
شود  مى  طالبان  از  حمايت  به  متهم  يكى  و 
در  كه  داعش  از  حمايت  به  متهم  ديگرى  و 
به  وضعيت  همين  دارد،  قرار  طالبان  مقابل 
تنهايى كافى است تا طالبان و ساير گروه هاى 
از  را  استفاده  بهترين  و  بيشترين  تروريستى، 
اين وضعيت ببرند و وضعيت را به نفع خود 

مديريت كنند.

كارشناسان مى گويند كه از اين منظر، هم 
طالبان و هم ديگر گروه هاى تروريستى فعال 
در افغانستان كه بر بنياد آمار مورد تأييد دولت 
افغانستان به بيش از 20 گروه بالغ مى شوند، 
هر كدام به نيابت از يك كشور در افغانستان 
حمايت  اگر  تر،  روشن  بيان  به  جنگند.  مى 
كشورهاى  تسليحاتى  غير  و  تسليحاتى 
هاى  گروه  از  بزرگ  هاى  قدرت  و  خارجى 
خاص  مقاصد  به  رسيدن  براى  تروريستى 
خود، مطرح نباشد، اين گروه ها نه تنها حتى 
خود  جنگى  ماشين  پيشبرد  به  قادر  روز  يك 
توجيه  را  آنها  جنگ  كه  هدفى  بلكه  نيستند؛ 

كند نيز وجود نخواهد داشت.
بر بنياد اين فرمول ساده، طالبان بدون اتكا 
به كمك هاى خارجى، از عهده تأمين مخارج 
و هزينه هاى سنگين جنگ 20 ساله اش در 
همه  جنگ  اين  زيرا  آيد؛  برنمى  افغانستان 
براى  دالر  ميلياردها  عادى،  شرايط  در  ساله 
چيزى  اين  و  دارد  هزينه  آن،  طرف  هردو 
طالبان  درآمدزاى  منابع  عهده  از  كه  نيست 

قابل تأمين باشد.
جنگ  درگير  خارجى  هاى  قدرت  اگرچه 
فرافكنى  با  كنند  مى  سعى  مدام  افغانستان، 
غير  استخراج  و  مخدر  مواد  دروغگويى،  و 
قانونى معادن را بخشى از بزرگ ترين منابع 
درآمد طالبان براى پيشبرد جنگ، عنوان كنند؛ 
اما واقعيت اين است كه اين تنها مواد مخدر و 
معادن نيست كه اين جنگ پرهزينه و طوالنى 

را به پيش مى برد.
در اين ميان، در خصوص حمايت مالى و 
نيست  روسيه  تنها  اين  طالبان،  از  تسليحاتى 
هاى  اتهام  اگر  حتى  زيرا  است؛  متهم  كه 
باشد،  هم  وارد  و  صحيح  روسيه،  بر  وارده 
روسيه به تازگى به اين روند ملحق شده؛ اما 
قدرت هاى ديگر از جمله پاكستان، عربستان 
سعودى، امارات، امريكا و... سال هاست كه 
اين اتهامات را يدك مى كشند و در قدرت 
شناخته مسؤول  طالبان،  و  تروريزم  گيرى 

مى شوند.
 

طالبان به نيابت از چه كشورى 
مى جنگند؟

ميزان،  همان  به   / اول  صفحه  از  ادامه 
مسؤول جنايت هاى ارتكابى خود هستند.

اين  در  كه  مواردى  از  يكى  حال،  اين  با 
درصد  اختصاص  شده،  اشاره  آن  به  گزارش 
هاى  گروه  به  نظاميان  غير  كشتار  باالى 
مى  نشان  اين  و  است  دولتى  ضد  تروريستى 
دهد كه اساس نبردى كه آنها در برابر دولت و 
مردم، به راه انداخته اند، نامشروع، جنايتكارانه 
از  يكى  ميان،  اين  در  و  است  عادالنه  غير  و 
قربانيان بى گناه اين نبرد نامشروع، مردم عادى 

افغانستان هستند.
 21 سهم  منتقدان،  ديد  از  وجود،  اين  با 
غير  كشتار  در  دولتى  نيروهاى  درصدى 
نظاميان نيز هرگز قابل توجيه نيست و نبايد به 
آسانى از كنار آن گذشت؛ زيرا دولت به همان 
اندازه كه خود را قربانى تروريزم مى داند و در 
برابر آن، ايستاده است، در قبال حفظ جان غير 
سنگينى  و  خطير  هاى  مسؤوليت  نيز  نظاميان 

دارد و بايد نسبت به آن پاسخگو باشد.
مبانى  از  يكى  تحليلگران،  ديد  از  اساسا 
برابر  در  دولت  جنگ  بخش  مشروعيت 
و  مستقيم  وظيفه  مسلح،  هاى  تروريست 
غير  جان  از  صيانت  در  دولت  بالمنازع 
نظاميان است. با اين حساب، در صورتى كه 
را  نظاميان  غير  كشتار  آمار  كل  از  درصد   21
بدهند،  اختصاص  خود  به  دولتى  نيروهاى 
اين بى ترديد، دست كم بخشى از مشروعيت 
جنگى را كه دولت با حمايت و پشتيبانى مردم 
قرار  سؤال  و  خدشه  مورد  برد،  مى  پيش  به 

خواهد داد.
كشتار  درصدى   17 آمار  ديگر،  جانب  از 
يك  هر  سوى  از  افغانستان  معصوم  كودكان 
از طرف هاى جنگ كه صورت گرفته باشد، 

آسيب  كودكان  زيرا  است؛  مذموم  و  محكوم 
پذيرترين قشر جامعه محسوب مى شوند كه 
تحت هر شرايطى، شايسته عنايت و توجه اند 
هاى  هزينه  از  بخشى  هم  آنها  نبايد  هرگز  و 
يك جنگ جنايتكارانه و عميقا ضد انسانى را 

بر دوش بكشند.
بنابراين، بديهى است كه آمار 17 درصدى 
گزارش  در  كه  گونه  همان  كودكان،  كشتار 
يوناما هم آمده، بسيار تكان دهنده، به شدت 
مى  جنايتكارانه  و  مجرمانه  ماهيتا  و  هولناك 

باشد.
نكته نااميدكننده ديگرى كه در مورد كشتار 
دارد،  وجود  افغانستان  جنگ  در  نظاميان  غير 
اين است كه گزارش سه ماهه و كوتاه مدت 
نمى  خود  خودى  به  وضعيت،  اين  از  يوناما 
يا  كاهش  ميزان  سنجش  براى  معيارى  تواند 
بيايد؛  حساب  به  نظاميان  غير  كشتار  افزايش 
زيرا آمارها همه روزه در حال نوسان هستند 
جوى،  شرايط  به  توجه  با  است  ممكن  و 
جغرافياى جنگ، استراتژي هايى كه هريك از 
اطراف نبرد به كار مى بندند و مسايل جانبى 

ديگر، آمارها نيز دستخوش تغيير شوند.
به عنوان مثال، دولت هفته گذشته عمليات 
بهارى «خالد»  را آغاز كرد كه رويكرد تهاجمى 
درخواهد  اجرا  به  كشور،  سراسر  در  و  دارد 
عمليات  ثور،  هشتم  امروز  هم  طالبان  آمد. 
اين  و  كردند  شروع  را  «منصورى»  بهارى 
رويدادها در كنار گرم تر شدن هوا و شدت 
زمينه  در  بدى  پيام  تواند  مى  جنگ،  گرفتن 
كشتار غير نظاميان باشد و آمار سه ماهه يوناما 

را دستخوش تغيير كند.
بنابراين، معيار اصلى در حال حاضر، همان 
افزايش  از  كه  است  يوناما  ساالنه  گزارش 
 2016 سال  در  نظاميان  غير  كشتار  سابقه  بى 
ناظران،  ديد  از  اين  و  دهد  مى  خبر  ميالدى 
بسيار هولناك و مأيوس كننده است و پرده از 
جارى  جنايتكارانه  جنگ  پرده  پشت  واقعيت 

در افغانستان برمى دارد.

كشتار غير نظاميان؛ پيامد جنگ 
جنايتكارانه

يادداشت از  حكمت يار  برگشت  با  زمان  منطق 
بازماند گان دكترين برژنسكى در افغانستان 

سازگار نيست.
نيست.  ايديالوگ  يك  ديگر  حكمت يار 
 90 سال هاى  در  طالبان  را  وى   ايديالوژى 
براى  فكر  داشتن  از  حكمت يار  و  ربودند 

جايگاه  اين رو  از  شد.  تهى  افغانستان 
و  فرسوده  افغانستان  جامعه  در  فكرى اش 
تكرارى است. «زنان چادر بپوشند و مردان 
سياسى  فكر  يك  نمى تواند  گذارند»  ريش 

در جامعهء امروز ما باشد.
حزب  يك  عنوان  به  اسالمى  حزب 
به  و  است  گسيخته  هم  از  ارگانيك 
از  كه  است  شده  تبديل  ياغى  شاخه هاى 
نسل  اند.  گريخته  حكمت يار  تاثير  ساحه 
هستند.  ناشناخته  به كلى  حزب  اين  جوان 
اگر اين حزب را با حريف هاى ديرينه اش 
اسالمى  وحدت  اسالمى،  جمعيت  به سان 
جوان  نسل  كنيم،  مقايسه  اسالمى  اتحاد  و 
آورده  رو  تازه  گرايش هاى  با  گروه ها  اين 
اند و به نقد باورمندتر هستند. در حالى كه 
رهبرش  به سان  اسالمى  حزب  جوان  نسل 

حفظ  منفعل  و  منزوى  سياست مدار  عنوان 
خواهد شد.

را  حكمت يار  نيز  هند  و  ايران  پاكستان، 
مهره به دردخور نمى پندارند. گسست رابطه 
با ايران، هم آهنگى آتشين پاكستان با طالبان 
شانس  اين  سياسى  اسالم  از  هند  نفرت  و 

حكمت يار  است.  ربوده  حكمت يار  از  را 
بدون اسالم سياسى كه فلسفه سياسى او را 

مى سازد، سقوط خواهد كرد.
نبود شش مؤلفه بااليى قدرت مانور را از 
حكمت يار گرفته است و برگشت وى هيچ 
تاثير بر وضعيت سياسى و امنيتى افغانستان 
برگشت  من  باور  به  آورد.  نخواهد  به بار 
تلقى  «شكست»  يك  بايد  را  حكمت يار 
كرد. من با اين تحليلم هميشه با رهبران و 
سخن گويان حزب اسالمى مشكل داشته ام. 
آن ها در بحث هايى كه در رسانه ها داشته ايم 
مليون ها  «رهبر»  برگشت  با  كه  مى پندارند 
شهروند به جاده ها مى ريزند، امنيت تحكيم 
مى شود و برنده انتخابات مى شوند. اما من 

با  اين ادعا به شدت مشكوك هستيم.
نويسنده: ملك ستيز

كهنه انديشانه و خيلى آهسته مى جنبد.
اسالمى،  حزب  اساسى  مهره هاى   
قدرت مدار شده اند تا شخصيت محور. آن ها 
و  دوخته اند  چشم  قدرت  سياسى  منابع  به 
گروه هاى  ساير  و  ارگ  دور  به  و  كنار  در 
رهبر  حاشيهء  تا  مى چرخند  سياسى  فعال 

قدرت  و  دسپلين  به  آن ها  خود.  فرسودهء 
رهبرى حكمت يار كم باور شده اند.

شعار  به  نسبت  را  خود  اعتماد  مردم 
«جهاديزم» كه برگرفته از تاكتيك هاى دوران 
جنگ سرد است از دست داده اند. از سوى 
ديگر اين روش را جهاديان داعش و طالب 
به بدنام ترين تاكتيك در جهان تبديل كرده 
اند. اين اصل مشروعيت حضور حكمت يار 

را در برگشت به صفر ضرب مى زند.
امريكا،  جهانى،  جامعه   اصلى  بازى گران 
خوشى  دل  حكمت يار  از  روسيه  و  اروپا 
ندارند. از اين رو به او به عنوان شخصيت 

آينده ساز نگاه نخواهند كرد.
وابسته  سخت  كه  افغانستان  جامعه 
فعاليت هاى  به  است  جهانى  جامعه  به 
به  وى  و  داد  نخواهد  جواب  حكمت يار 

حكمت يار، بازگشت يا شكست؟!

عدم آغاز پس گيرى ولسوالى زيباك بدخشان؛

در سقوط زيباك قوماندان كندك اردوى ملى غفلت كرده است
طالبان روز جمعه حمالت بهارى شان 
را تحت نام منصورى از ولسوالى زيباك 
واليت بدخشان آغاز كردند كه در اولين 
حمله توانستند اين ولسوالى را به تصرف 
خبرگزارى  گزارش  به  درآورند.  خود 
نظرى،  ناجى  عبداهللا  افغان(آوا)،  صداى 
رئيس شوراى واليتى واليت بدخشان در 
يك تماس تلفونى به خبرنگار آوا گفت: 
ولسوالى  ظهر   12 ساعت  جمعه  روز   »
با  كرد.  سقوط  طالبان  دست  به  زيباك 
مقامات صحبت هايى در اين زمينه داشتيم 
واليت  وارد  كوماندو  نيروهاى  امروز  و 

بدخشان مى شود». 
به گفته نظرى، به دليل مسدود بودن راه 
از  توانند  مى  فقط  آن ها  زيباك،  ولسوالى 
طريق حمالت هوايى شان، اين ولسوالى 
فعال  افزود،  ايو  بگيرند.  پس  دوباره  را 
هواى بدخشان بارانى است و آن ها گفته 
اند كه در هواى بارانى نمى توانند حمالت 

خود را آغاز كنند. 
به گفته رييس شوراى واليتى بدخشان، 
آباد  فيض  ولسوالى  در  امنيتى  نيروهاى 
و  شده  جمع  گردهم  بدخشان  واليت 
حمالت  ظهر،  از  بعد   5 ساعت  امروز 
مخالفين  باالى  كوماندو  نيروهاى  هوايى 

مسلح دولت آغاز مى شود. 
او با تأييد اين كه قوماندان اين كندك 
دولت  بود  «قرار  افزود:  كرده،  غفلت 
باالى  سرما  فصل  در  را  شان  حمالت 
دشمن آغاز كنند. وقتى اين فصل رسيد، 
داشتيم،  مقامات  با  كه  هايى  تماس  در  ما 
گفتيم كه حمالت را شروع كنيد و دشمن 
حاال كارى انجام داده نمى تواند، ولى آن ها 

حرف هاى ما را پشت گوش كردند.» 
نظرى تأكيد كرد كه در سقوط ولسوالى 
نيروهاى  كندك  قوماندان  هم  زيباك 
اردوى ملى غفلت كرده و باعث از دست 

رفتن اين ولسوالى شده است. 
انعامى،  عبدالرئوف  حال،  همين  در 
مجلس  در  بدخشان  مردم  نماينده 
ولسوالى  سقوط  به  رابطه  در  نمايندگان 
زيباك به آوا گفت: طالبان ديروز توانستند 

كارشناس مسائل امنيتى به آوا مى گويد: 
دادن  شدت  دشمن  كارهاى  از  يكى 
حمالت شان در فصل بهار است. به گفته 
وى، سقوط زيباك به دست طالبان، به آن 
ها خيلى فايده مى رساند. اين ولسوالى با 
چين، تاجيكستان و پاكستان هم مرز است 
و طالبان از اين طريق مى توانند در چين 
و تاجيكستان نيز بى نظمى ايجاد كنند و 
از طريق تاجيكستان به روسيه نفوذ كنند. 
امكانات  نبود  كرد:  خاطرنشان  امرخيل 
اين  سقوط  باعث  كشور  نظاميان  براى 
ولسوالى شده و دولت در اين زمينه هيچ 

توجهى نمى كند. 
ولسوالى  از  بسيارى  كرد:  تصريح  او 
پاكستان  با  مستقيم  مرز  بدخشان  هاى 
ديگر  گرفتن  تالش  در  طالبان  و  دارند 
پاكستان  با  مرز  هم  كه  هايى  ولسوالى 

است، مى باشد. 
امنيتى،  مسائل  كارشناس  اين  گفته  به 
زيباك  ولسوالى  سقوط  از  روز  يك 
را  حمالتش  حاال  تا  دولت  ولى  گذشته، 
آغاز نكرده و بهانه دارند كه وضعيت هوا 

خوب نيست. 
مجاهد  اهللا  ذبيح  حال  همين  در 
سخنگوى طالبان در گفتگو با آوا بيان كرد: 
ديروز  ظهر  منصوري،  عمليات  آغاز  در 
با  بدخشان  واليت  زيباك  ولسوالى  مركز 
دست  به  كامال  پوسته  و 25  قرارگاه  يك 

آنها افتاده است. 
او افزود: حمالت از بامداد ديروز آغاز 
گرديده كه ساعت يك و سى دقيقه بعد از 
ظهر مركز ولسوالى، قوماندانى امنيه و يك 
قرارگاه مهم نظامى با 25 پوسته به تصرف 

اين گروه درآمد. 
تعداد  زيباك،  ولسوالى  سقوط  با 
به  واليت  اين  در  كه  هايى  ولسوالى 
ولسوالى  سه  به  درآمد،  طالبان  كنترول 
ولسوالى  زيباك،  ولسوالى  از  پيش  رسيد. 
هاى وردوج و يمگان نيز به تصرف طالبان 
دو  به  نزديك  گذشت  با  اما  بود،  درآمده 
گرفته  پس  تاكنون  ها  ولسوالى  اين  سال، 

نشده اند.

به  را  زيباك  ولسوالى  سادگى  بسيار  به 
دست بياورند. 

به گفته انعامى، زيباك يكى از ولسوالى 
اين  اگر  كه  است  بدخشان  كليدى  هاى 
ديگر  ولسوالى  دو  كند،  سقوط  ولسوالى 
دليل  همين  به  كرد؛  خواهد  سقوط  نيز 
دولت در آنجا يك لوا را با تمامى امكانات 
مستقر كرده بود. وى ادامه داد: «وقتى كه 
پليس  فقط  آنجا  در  كردند،  حمله  طالبان 
و  ملى  اردوى  و  بجنگد  آن ها  با  توانست 
پليس سرحدى حتى يك مرمى هم شليك 
با  من  نظر  به  لوا  اين  قوماندان  و  نكردند 
طالبان اين ولسوالى، معامله كرده است». 

انعامى با تأييد اين كه دولت به فكر اين 
ولسوالى نيست، گفت: «دولت هيچ فكرى 
مقامات  با  ما  وقتى  نكرده،  رابطه  اين  در 
است  بارانى  هوا  گفتند  گرفتيم،  تماس 
را  خود  هوايى  حمالت  توانيم  نمى  ما  و 
آغاز كنيم. اگر كارى براى ولسوالى زيباك 
نكنند، طالبان به شدت پيش روى دارند و 
ديگر ولسوالى ها را نيز خواهند گرفت». 

او افزود: يك تن از سربازان پليس ملى 
آنان  ديگر  تن  سه  و  شهيد  جنگ  اين  در 
پليس  و  ملى  اردوى  ولى  شدند،  زخمى 
بلكه  اند،  نداده  زخمى  و  كشته  سرحدى 
به  تفريح  براى  سرحدى  پليس  قوماندان 

تاجيكستان سفر كرده است. 
اين در حالى است كه عتيق اهللا امرخيل، 
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برنامه  توريزم،  راهبردي  كنفرانس  نخستين 
ريزي شهري و مديريت ميراث هاي فرهنگي در 

شهر هرات برگزار شد . 
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، در اين 
كنفرانس عالوه بر والي هرات و مقامات دولتي، 
وزير  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  سرپرست 
دولت در امور توريزم، معين وزارت شهرسازي، 
از  اي  عده  و  نويسندگان  و  فرهنگيان  از  شماري 
باستان شناسان داخلي و خارجي شركت داشتند.  
شركت كنندگان اين كنفرانس راه كارهاي قانوني 
با هدف كمك به حفظ و مراقبت بناهاي تاريخي 

را به بررسي گرفتند . 
در  كشور  جمهور  رييس  غني،  اشرف  محمد 
اين  برگزاري  از  نشست،  اين  به  تصويري  پيامى 
كنفرانس استقبال نمود و گفت: «نقش هرات در 
افغانستان  جانبه  همه  انكشاف  و  توريزم  جذب 
از  جمهور  رييس    » بود.  خواهد  و  بوده  ارزنده 
جهاني  هاي  ميراث  فهرست  در  هرات  شموليت 
حمايت نمود و به وزارت هاي اطالعات و فرهنگ 
و خارجه هدايت داد تا اين روند را در تفاهم با 
سازمان علمى و فرهنگى ملل متحد(يونسكو) پي 

گيري نمايند. 
فرهنگي  ميراث  جمهور،  رييس  گفته  به 
و  دهد  مي  جاذبه  شهر  به  كه  است  ازعناصري 
هرات اين عناصر را دارد كه هر توريست داخلي 

و خارجي را به خود جلب مي كند. 
آبدات  مديريت  نوع  بايد  كه  نمود  تأكيد  او 
موفق  نمونه  يك  بابر  باغ  كند،  تغيير  تاريخي 
مديريت بناهاي تاريخي است، زيرا از عوايد اين 
 . شود  مي  استفاده  آن  مراقبت  و  حفظ  در  ساحه 
اشرف غنى گفت: «هرات از مراكز مهم ترانزيت 
و تجارت در منطقه است، تمدن وسيع شهري در 
افغانستان  و  هرات  افتخار  و  داشته  تداوم  هرات 
نيز  هرات  والي  رحيمي  آصف  محمد    . است 
كه  شهرى  هرات،  شهر  به  را  مهمانان  حضور 
ديگر  چون  اش  تاريخى  باشكوه  بناهاى  تماشاى 
نيرو،  افتخار،  غرور،  بزرگ،  خراسان  شهرهاى 
خير  زند،  مى  رقم  را  گذشته  به  محبت  و  عشق 
مقدم گفت .  والي هرات افزود: «در اين كنفرانس 
با استفاده از نظريات شما عالى جنابان، چگونگى 
تاريخى،  آبده هاى  از  حفاظت  در  مشاركت 
با  را  تاريخى  بناهاى  و  قديم  شهر  از  حفاظت 
بحث  به  تطبيق  قابل  و  قانونى  كارهاى  راه  ارائه 
مى گيريم و به يارى خداوند متعال، فلك را سقف 

مى شكافيم و طرحى نو در مى اندازيم» . 
درخشان  پيشينه  با  هرات  رحيمي،  گفته  به 
مركز  و  تمدن  مهد  روزگارى  كه  خود  تاريخى 
نقاشان،  پرورش  لحاظ  از  و  بود  شرق  رنسانس 
«فلورانس  عنوان  به  دانان،  موسيقى  و  معماران 
هشتاد  و  هفتصد  امروز  كرد،  پيدا  شهرت  آسيا» 
مسجد  مصلى،  مجموعة  جمله  از  تاريخى  بناى 
جاى  درخود  را  اختيارالدين  قلعه  و  بزرگ  جامع 
داده و بى صبرانه چشم به راه ازسرگيرى دور تازه 
اى از همكارى هاى فرهنگى به هدف نگهدارى 

اين ميراث مشترك بشرى است. 
والي هرات درحالي كه از همكاري كشورهاي 
ترميم  خاطر  به  المللي  بين  مؤسسات  و  دوست 
چنين  «اين  گفت:  كرد،  تقدير  تاريخي  بناهاي 
و  فرهنگى  مشكالت  بررسى  براى  ها  نشست 
ميراث  حفظ  جهت  در  مشترك  همكارى  جلب 
عرصه  در  وسيعى  پيامدهاى  تواند  مى  فرهنگى 
فرهنگى داشته باشد».  وى افزود: «ما در واليت 
هرات در دو سال گذشته دست آوردهاى عظيمى 
اقتصادى  و  اجتماعى  امنيتى،  هاى  عرصه  در 
فرهنگى  حوزه  در  همچنان  و  ايم  نموده  كمايى 
شاهد تهداب گذارى اموربازسازى برخى بناهاى 
تاريخى بوديم، ولى اين تالش ها با درنظرداشت 
شمار قابل توجه بناى تاريخى و امكانات اندك، 
در  ما  همكاران  تا  طلبد  مى  و  نيست  بسنده 
بيشتر  راستا  اين  در  را  ما  المللى،  بين  مؤسسات 
به  تا  نمود  پيشنهاد  هرات  والي  رسانند».   يارى 
بنياد  تاريخي،  بناهاي  حفظ  روند  مؤثريت  خاطر 
در  دوباره  يونسكو  ساامان  و  آغاخان  فرهنگى 
هاى  تالش  و  نمايند  فعاليت  به  آغاز  واليت  اين 
مشترك وزارت اطالعات و فرهنگ و يونسكو به 
هرات  قديم  شهر  از  هايى  بخش  شموليت  خاطر 
در فهرست ميراث هاى فرهنگى جهانى، سرعت 
پيدا كند. آقاي باوري سرپرست وزارت اطالعات 
اين  كه  كرد  اعالم  نشست  اين  در  نيز  فرهنگ  و 
وزارت از هر اقدام مثبت كه براي بهبود وضعيت 
آبدات تاريخي برداشته مي شود، حمايت مي كند. 
اين كنفرانس تاعصر روز گذشته ادامه داشت و 
در پايان تفاهم نامه اي نيز به هدف حفظ بناهاي 
تاريخي و تغيير مديريت اين بناها بين والي هرات 

و مشاور رييس جمهور به امضا رسيد .

رييس جمهور:
نقش هرات در جذب توريزم و 
انكشاف افغانستان ارزنده است

پيش  هاى  انتخابات  در  بادغيسى:  وسيمه 
رو از تكنالوژى استفاده مى كنيم/فضل احمد 
افغانستان  در  الكترونيك  انتخابات  معنوى: 

يك قمار سياسى است
كار  در  نوين  تكنولوژى  كارايي  ميزان 
كليدى  مباحث  از  انتخابات،  برگزارى 
و  حكومت  رسانه ها،  انتخاباتى،  نهادهاى 

نهادهاى ناظر بر روند انتخابات مى باشد.
كانون  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
 1396 ثور   6 چهارشنبه،  روز  اصالحات 
«انتخابات  مناظرة  برگزارى  با  خورشيدى 
الكترونيك؛ برترى ها و نارسايى ها» با اشتراك 
كميشنران كميسيون انتخابات، كارشناسان و 
صاحب نظران انتخاباتي، نمايندگان نهادهاى 

قرارداد. در مرحلة دوم طى جلسات متعدد با 
نهاد هاى ذيربط موانع و مشكالت، فرصت 
قرار  بررسى  به  را  ضعف  و  قوت  نقاط  ها، 
گرفت و در نتيجه يك گزارش 50 صفحه يى 

را به كميسيون انتخابات تقديم كرد.
و  قوت  نقاط  زاده،  ايوب  آقاى  گفتة  به 
ضعف برگزارى انتخابات الكترونيك در اين 
شده  ارزيابى  بى طرفانه  صورت  به  گزارش 
شده است  خواسته  مسوول  نهادهاى  از  و 
كميته  سوى  از  شده  نشانى  چالش هاى  تا 
فراراه استفاده از تكنولوژى در روند ثبت نام 
و  بردارند  ميان  از  را  انتخابات  برگزارى  و 
گزينه هاى مختلف براى پيشبرد اين روند را 
برگزارى  زمينه  تا  دهند  قرار  آزمايش  مورد 

روش نسبت داده مى شود.
عملياتى  معاون  بادغيسى  وسيمه  خانم 
نخستين  از  انتخابات  مستقل  كمسيون 

سخنرانان اين نشست بود.
خويش  صحبت هاى  در  بادغيسى  خانم 
طى  انتخابات  مستقل  «كمسيون  گفت: 
به  اخير  ماه هاى  در  هايش  تالش  آخرين 
پيش  انتخابات هاى  در  تا  رسيده  نتيجه  اين 
رو از تكنالوژى استفاده كند؛ اما با توجه به 
اين كه در استفاده از تكنالوژى در انتخابات 
نهادهاى مختلف دخيل اند، كمسيون با اين 
نهادها درحال رأى زنى است تا يك انتخابات 

شفاف و مطلوب را در كشور برگزارنمايد.
صحبت هاى  ادامه  در  بادغيسى  بانو 

از تكنالوژى در برگزارى انتخابات افغانستان 
افغانستان  «در  گفت:  خوانده  عملى  غير  را 
شود.»  الكترونيك  انتخابات،  است  مشكل 
در  تقلب  سطح  معنوى  احمد  فضل  آقاى 
انتخابات 1393 را بلند خوانده چارة كار را 
در الگوگيرى از سيستم انتخاباتى بنگله ديش 
در  تكنالوژى  از  استفاده  و  كرد  قلم داد 
در  انتخابات  شدن  الكترونيزه  يا  انتخابات 
شرايط كنونى كشور را، قمار سياسى خواند.

كمسيون  رئيس  ناطقى  محمد  سپس 
اين  در  سياسى  توافق نامة  تطبيق  بر  نظارت 
آقاى  سخنان  نقد  با  و  كرد  صحبت  نشست 
الكترونيك  با  پيوند  در  معنوى  احمد  فضل 
از  استفاده  اهميت  به  انتخابات،  سازى 

انتخابات الكترونيك؛ برترى ها و نارسايى ها

ناامنى در واليت پروان تهديد بزرگى براى كابل است

جامعه  نماينده گان  و  انتخابات  بر  ناظر 
روند  سازى  الكترونيك  مختلف  ابعاد  مدني 

انتخابات را به بررسى گرفت.
گردانندگي  كه  رادفر  اهللا  حشمت  آقاى 
برنامه را به عهده داشت؛ انتخابات را يكى از 
انتقال مشروع  سازوكارهاى عملى  نمادها و 
و قانونمند قدرت سياسى دانست كه از يك 
سو ارادهء مردم در تصميم گيرى سياسي شان 
را تبارز مي دهد و از جانب ديگر، انتخابات 
افغانستان  در  دموكراسى  روند  تداوم  براى 

حايز اهميت حياتى و اساسى است.
آقاى رادفر با تاكيد بر ضرورت پيش برد 
«حكومت  كرد:  تأكيد  انتخاباتى  اصالحات 
گذشته  دهة  نيم  و  يك  طي  افغانستان 
رياست  انتخابات  مورد   8 برگزارى  با 
جمهورى، پارلماني و شوراهاى واليتى روند 
و  لوايح  قوانين،  كه  پيموده  را  آزمون  از  پر 
كارشيوه هاى انتخاباتى در هر مرحله تعديل 
و اصالح گرديده است. با توجه به انتخابات 
آن  پي آمدهاي  و   1393 جمهورى  رياست 
و  نهادها  قوانين،  جدى  بازنگرى  ضرورت 
كشور  در  انتخابات  به  مرتبط  كارشيوه هاى 
ما برجسته تر گرديد و بن بست سياسى پسا 
انتخابات اين مسئله را روشن تر ساخت كه 
روند  پيش رفت  با  انتخابات  سالمت  ميزان 
گفتمان  تقويت  و  سياسى  ثبات  دموكراسى، 
وحدت ملى در كشور ما تناسب مستقيم و 

غير قابل انكار دارد».
حشمت اهللا رادفر با بيان اين كه بر مبناى 
حكومت  تاسيس  سياسى  نامه  توافق  مفاد 
جلب  و  انتخاباتى  اصالحات  ملى،  وحدت 
و  ساختارها  اصالح  طريق  از  مردم  اعتماد 
وظايف  مبرم ترين  از  يكى  انتخاباتى  قوانين 
كرد؛  اضافه  است،  ملى  وحدت  حكومت 
اعتماد  قابل  فهرست  نبود  مانند:  مواردى 
كارت هاى  بى روية  توزيع  دهنده گان،  رأى 
رأى دهى كه گفته مى شود حدود 22 ميليون 
همين اكنون نزد مردم و گروه هاى مافيايى كه 
به تقلب در انتخابات چشم دوخته اند وجود 
بايد به  اند كه  قضايايى  جدى ترين  از  دارد، 

آن ها پرداخته شود.
همچنان  خويش  صحبت هاى  در  وى 
عالوه كرد كه نبود امنيت، احتمال دستكارى 
منجر  كه  باالبرده است،  را  آراء  شمارش  در 
اعتماد  سطح  بيش تر  هرچه  آمدن  پايين  به 
مردم به روند انتخابات مى گردد. اين داليل 
نام  ثبت  روند  سازى  الكترونيك  ارجحيت 
رأى دهنده گان برجسته  مى سازد. كما اين كه 
كاستى ها، نارسايى ها و مشكالتى نيز به اين 

اعضاى شوراى واليتى پروان در شمال كشور 
ناامنى در اين واليت را تهديد بزرگ براى امنيت 
جلو  حكومت  اگر  مى گويند  و  دانسته  پايتخت 
نفوذ طالبان را در پروان نگيرد، طالبان به پايتخت 

كشور نيز نفوذ خواهد كرد. 
اظهارات  اين  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
اعضاى شوراى واليت پروان در حالى صورت 
مى گيرد گروهى از طالبان روز جمعه (8 ثور) بر 
چندين پاسگاه هاى امنيتى در ولسوالى شينوارى 
ساعت  چند  از  پس  و  كردند  حمله  واليت  اين 
متوارى  ساحه  از  امنيتى  نيروهاى  با  درگيرى 
شدند.  حاجى امين شكورى يك تن از اعضاى 
شوراى واليتى واليت پروان به آوا، گفت كه به 

انتخابات  پروسة  شفاف سازى  به خاطر  الزم 
را نمى بينم. اين اراده نه در حكومت گذشته 
وجود داشت و نه در حكومت كنونى وجود 

دارد.»
آقاى معنوى در ادامه صحبت هاى خويش 
از  ماده  يك  حتى  كنون  تا  كه  كرد  ادعا 
اصالحات  ويژه  كميسيون  پيشنهادى  بستة 
و  نشده  عملى  كامل  صورت  به  انتخاباتى 
كه  كرد  توصيه  انتخابات  كميسيون  به  بايد 
سفارش هاى اين كميسيون را به عنوان نقشه 
راه پيش برد و اصالحات در نهادها، قوانين 

و طرزالعمل هاى انتخاباتى عملى سازند.
فضل احمد معنوى با اين حال تأكيد كرد: 
نشود  وارد  تغييرى  محتوا  در  هنگامى كه  تا 
با تغيير صرف ساختار تشكيالتى كميسيون 
هيچ چيز تغيير نمى كند. آقاى معنوى استفاده 

از  كلى  بطورى  واليت  اين  از  تروريستى  هاى 
بين برده شوند.  وى ابراز داشت كه طالبان در 
دره غوربند حضور دارند و هر از گاهى دست به 
تحركات بر ضد نيرو هاى امنيتى كشور مى زنند. 
سخنگوى  صميم،  سهراب  حال  درهمين 
طالبان  كه  است  گفته  پروان  پوليس  فرماندهى 
در  را  شان  تهاجمى  حمله هاى  گذشته  شب 
راه  آن  اطراف  روستاهاى  و  ها  ولسوالى  بعضى 
اندازى كردند؛ اما با مقاومت نيروهاى امنيتى رو 

برو شده و شكست خوردند. 
تلفات  رويداد  اين  در  گفته  وى  گفته  به 
سنگينى به طالبان وارد شده است؛ اما او شمار 
دقيق اين تلفات را روشن نكرد.  درهمين حال 

سال  بهار  تا  حداكثر  الكترونيك  انتخابات 
آينده فراهم شود.

پيشين  رئيس  معنوى  احمد  فضل  آقاى 
كميسيون مستقل انتخابات افغانستان سومين 
با  معنوى  آقاى  بود.  نشست  اين  سخنران 
با  پيوند  در  خويش  انتقادى  ديدگاه  ابراز 
الكترونيك سازى روند انتخابات در شرايط 
سياسى  ارادة  «من  گفت:  افغانستان  كنونى 

رئيس  ايوب زاده  نعيم  آقاى  آن  دنبال  به 
بنياد انتخابات شفاف افغانستان كه عضويت 
را  الكترونك  انتخابات  سنجى  امكان  كميته 
نيز دارد، در اين نشست صحبت كرد و در 
«به  گفت:  خويش  صحبت هاى  از  بخشى 
جامعة  افغانستان،  حكومت  خواست  اساس 
افغانستان  انتخابات  كمسيون  و  جهانى 
تكنالوژى  از  استفاده  سنجى  امكان  كميته  
با  و  بى طرفانه  تا  شد  مؤظف  انتخابات  در 
از  نمايند ه اى  عضو؛  تن  چهار  تخصص 
و  متحد  ملل  اندونزيا،  كشور  اروپا،  اتحادية 

من، در دو بخش كار صورت گيرد.
آقاى ايوبى در صحبت هاى خويش عالوه 
كرد كه كار اين كميته سه هفته را در برگرفت 
كه مطابق اليحة وظايف در مرحلة نخست، 
مطالعه  مورد  را  كمسيون  در  موجود  اسناد 

دليل نفوذ طالبان دربرخى ولسوالى ها و بى بند و 
بارى افراد مسلح غيرمسئول، اوضاع امنيتى پروان 
را بدتركرده است.  وى عالوه كرد نفوذ طالبان 
گرفتن  ناديده  و  پروان  واليت  ها  ولسوالى  در 
فعاليت آن ها، عواقب وخيمى براى واليت هاى 

شمالى و حتى پايتخت كشور خواهد داشت. 
موصوف خاطرنشان كرد كه حمله طالبان به 
جلو  اگر  است  كننده  نگران  امنيتى  هاى  پاسگاه 
نفوذ طالبان و تهديدات  آن ها گرفته نشود، ممكن 
اين غفلت به قطع يكى از بزرگترين شاه رگ هاى 
اقتصادى كشور بى انجامد.  شكورى، هرچند از 
كه  مى گويد  اما  ميكنند  ستايش  پوليس  كرد  كار 
گروه  تا  نمايند  تالش  بيشتر  بايد  امنيتى  نيروها 

در  تكنالوژى  از  «استفاده  افزود:  خويش 
است  رايج  نيز  ديگر  كشورهاى  از  شمارى 
و اكنون كميته موظف امكان سنجى استفاده 
از تكنالوژى در انتخابات افغانستان گزارش 
تقديم  انتخابات  كميسيون  به  را  خويش 
كرده است و اين گزارش به حكومت تقديم 
مشترك  تصميم  زمينه  اين  در  تا  مى گردد 

اتخاذ گردد.»

تكنالوژى در انتخابات تاكيد كرد.
صحبت هاى  از  بخشى  در  ناطقى  آقاى 
محور   8 سياسى،  «توافق نامة  گفت:  خويش 
اساسى دارد كه اصالحات انتخاباتى پس از 
بحث  دومين  اساسى،  قانون  تعديل  موضوع 

مهم حايز اهميت در توافقنامه  است.
متعهد  انتخابات  برگزارى  به  حكومت 
است و ما از هر نوع تالشى كه به افزايش 
شفافيت انتخابات بيانجامد، از جمله استفاده 
از تكنولوژى در انتخابات، حمايت مى كنيم 
و از تمامى دست اندركاران و مدعيان رقابت 
كه  است  اين  ما  توقع  انتخابات،  انواع  در 
راستاى  در  گرفته  صورت  پيشرفت هاى  از 
پشتيبانى  انتخابات  روند  سازى  الكترونيك 

كنند.»
مستور  مصطفى  محمد  ترتيب  همين  به 
رييس  فوق العاده  نماينده  و  ارشد  مشاور 
كرد  صحبت  نشست  اين  در  كشور  اجراييه 
و با اشاره به نقش دولت افغانستان و جامعه 
انتخابات،  تسهيل  و  برگزارى  در  بين المللى 
برگزارى يك انتخابات شفاف را از اهداف 
از  استفاده  و  برشمرد  حكومت  عمده 
تكنالوژى در انتخابات را به عنوان وسيله اى 
براى تامين شفافيت از برنامه هاى حكومت و 

كمسيون انتخابات خواند.
خويش  صحبت هاى  در  مستور  آقاى 
زياد  وقت  انتخابات  مورد  در  كه  كرد  تأكيد 
از دست رفته است و ما نبايد بيش تر از اين 
انتخابات  مقدمات  آورى  فراهم  با  پيوند  در 
شفاف و سرتاسرى در كشور به وقت كشى 

و كارشكنى بيشتر اجازه بدهيم.
داكتر مستور در ادامه صحبت هاى خويش 
جامعة  با  كه  هايى  «صحبت  كرد:  اضافه 
گرفت  صورت  انتخابات  مورد  در  جهانى 
در  تكنالوژى  از  استفاده  و  وقت گير بود  نيز 
يافته  كمترتوسعه  كشورهاى  در  انتخابات 
بيش تر كاربرد دارد و در افغانستان نيز امكان 
سنجى اين روند صورت گرفته و ما اميدوار 
هستيم بتوانيم اين روند را به خوبى و به  دور 

از آسيب، مديريت و عملى سازيم.»
آقاى مستور از واكنش مشترك حكومت 
افغانستان  انتخابات  كميسيون  و  افغانستان 
كميتة  گزارش  و  تحقيقات  نتايج  برابر  در 
اين  كه  كرد  اضافه  داده،  خبر  امكان سنجى 
تكنالوژى  متخصصين  با  بيش تر  صحبت 
بادغيسى  وسيمه  بانو  سپس  گيرد.  صورت 
مناظره  در  شده  مطرح  مسايل  جمع بندى  با 
و  مناظره  كننده گان  اشتراك  هاى  پرسش  به 

خبرنگاران پاسخ داد.

دره  در  عامه مستقر  نظم  و  امن  پوليس  مسوالن 
صبح  طالبان  از  گروهى  كه  ميگويند  غوربند 
ديروزجمعه بر چندين پوسته امنيتى در ولسوالى 
از  پس  و  كردند  حمله  پروان  واليت  شينوارى 
چند ساعت درگيرى با نيروهاى امنيتى از ساحه 
واليت  كه  آوريست  ياد  قابل  شدند.   متوارى 
پروان در شمال كشور و درحدود 80 كيلومترى 
پايتخت واقع شده كه در گذشته يكى از واليات 
در  طالبان  حال  اما  مى فت  شمار  به  امن  نسبتا 
فعاليت  به  آغاز  واليت  اين  ولسوالى هاى  برخى 
كرده اند و از جمله ساحات غوربند، سياه گرد 
پروان  واليت  مناطق  ناامن ترين  از  شينوارى  و 

محسوب مى شود.

وسيمه بادغيسى: «كمسيون مستقل انتخابات طى آخرين تالش هايش در 
ماه هاى اخير به اين نتيجه رسيده تا در انتخابات هاى پيش رو از تكنالوژى 
استفاده كند؛ اما با توجه به اين كه در استفاده از تكنالوژى در انتخابات 

نهادهاى مختلف دخيل اند، كمسيون با اين نهادها درحال رأى زنى است تا 
يك انتخابات شفاف و مطلوب را در كشور برگزارنمايد.
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كشورش  كرد  تاكيد  چين  خارجه  امور  وزير 
و  امريكا  به  را  شمالى  كورياى  با  جنگ  اجازه 

كورياى جنوبى نمى دهد.
تلويزيون  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
سر  به  امريكا  در  اكنون  هم  كه  يى  وانگ  ايران، 
مى برد، اين سخنان را در حاشيه نشست شوراى 
تاكيد  آن  اجراى  بر  و  مطرح  ملل  سازمان  امنيت 

كرده است.
اين يكى از تندترين اظهارات وزير امور خارجه 

چين است.
رئيس  قول  از  شنبه  روز  هوا  شين  خبرگزارى 
دستگاه ديپلماسى چين آورده است كه ما يك خط 
كسى  به  آن  اساس  بر  كه  ايم  كرده  تعيين  قرمز 
شمالى  كورياى   با  جنگ  براى  دهيم  نمى  اجازه 

از آن عبور كند.
 وى افزود: حساسيت هاى اين منطقه بايد درك 
شود آنچه به آن نياز داريم آغاز فورى مذاكرات 
هسته اى شش جانبه در پكن و تمركز واقعى بر 

ديپلماسى و گفت وگو است.
همزمان وزارت امور خارجه چين نيز در بيانيه 
مى  ها  طرف  همه  از  ديگر  بار  است،  آورده  اى 
خواهيم خويشتندارى نشان داده و اوضاع را بدتر 

نكنند.
در اين بيانيه از شوراى امنيت سازمان ملل هم 
در  با  و  مشخص  و  هدفدار  است  شده  خواسته 
نظرداشتن صلح و امنيت منطقه به مسايل رسيدگى 

كند.
از سوى ديگر تارنماى گلوبال تايمز چين هم 
نوشته است كه متاسفانه امريكا و كورياى جنوبى 
درخواست هاى مكرر چين براى توقف رزمايش 
همزمان  توقف  قبال  در  را  منطقه  در  مشترك 
شمالى  كورياى  بالستيك  راكتى  هاى  آزمايش 
ناديده گرفتند و اكنون شرايط وخيم تر شده است.

گفت:  افغانستان  امور  در  روسيه  ويژه  نماينده 
هيچ نوع تعاملى بين روسيه و آمريكا در رابطه با 

افغانستان و دولت كابل وجود ندارد.
به گزارش خبرگزارى آوا، ضمير كابلوف نماينده 
ويژه رئيس جمهور روسيه در امور افغانستان در 
بين  همكارى  و  طالبان  با  مذاكرات  خصوص 
گفت:  افغانستان  مورد  در  «واشنگتن»  و  «مسكو» 
با توجه به تعامالت نزديك مسكو و واشنگتن در 
اوايل سال 2000 در رابطه با افغانستان، امروز هيچ 
نوع تعاملى بين روسيه و امريكا در رابطه با دولت 

كابل وجود ندارد.
سرگيرى  از  احتمال  خصوص  در  افزود:  وى 
امريكايى ها  واشنگتن  و  مسكو  بين  همكارى هاى 
به  آنان  بلكه  روسيه  نه  زيرا  كنند  اقدام  ابتدا  بايد 

صورت يك جانبه قطع همكارى كردند.
به  روسيه  گفت:  پوتين  والديمير  ويژه  نماينده 
درخواست و پول امريكا 63 فروند هلى كوپتر به 
واشنگتن  دخالت  بدون  و  داده  تحويل  افغانستان 
نيز به دولت «كابل» سالح و مهمات عرضه كرده 
است. كابلوف اظهار داشت:  روسيه همچنين كادر 
نظامى و غير نظامى افغانستان را آموزش داده و در 

آينده نيز آموزش خواهد داد.
وى در خصوص موضع دولت فعلى كابل در 
جمهور  رئيس  من  نظر  به  گفت:  واشنگتن،  قبال 
فعلى افغانستان هنوز از امريكايى ها خسته نشده و 

خواستار ادامه روابط با اين كشور است.
نماينده ويژه روسيه در امور افغانستان در رابطه 
نشان  خاطر  مسكو،  و  كابل  روابط  گسترش  با 
روابط  در  پيشرفتى  گونه  هيچ  متاسفانه  ساخت:  
2 كشور وجود ندارد. كابلوف  عنوان كرد: هرچند 
توسعه  از  افغانستان  جمهور  رئيس  غنى»  «اشرف 
همكارى ها با روسيه صحبت مى كند ولى فعال به 
اقدام  به  اشاره  با  وى  است.  نرسيده  عمل  مرحله 
مسئوليت  كه  شريف»  «مزار  در  اخير  تروريستى 
به  توجه  با  گفت:  گرفتند،  عهده  بر  طالبان  را  آن 
لزوم  طالبان  با  گفت وگوى  تروريستى  اقدام  اين 
خارجه  وزارت  بيانيه  در  كه  كرده  پيدا  بيشترى 
شده  تأكيد  نكته  اين  روى  وضوح  به  نيز  روسيه 
است. نماينده ويژه پوتين در پايان گفت: متاسفانه 
تعداد اين اقدامات تروريستى زياد است و براى 
اينكه چنين اتفاقاتى نيافتد بايد پشت ميز مذاكرات 
مذاكراتى  چنين  از  است  آماده  روسيه  و  نشست 
ميزبانى كند تا به جاى جنگ در مورد صلح توافق 

حاصل شود.

خط قرمز چين براى امريكا

نماينده ويژه روسيه در امور افغانستان:
هيچ تعاملى بين روسيه و امريكا در 

مورد «افغانستان» وجود ندارد

ْد نَْفَسَك الَْجميَل فَبِاْعتياِدَك اِيّاُه يَعوُد لَذيذا؛ َعوِّ

خودت را به كارهاى زيبا عادت بده كه اگر به آنها عادت كنى، برايت لذت بخش مى شوند.
شرح نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج20،ص266، ح92

قال على (عليه السالم)

امام على (عليه السالم) مى فرمايند:

انتخابات رياست جمهورى و پارلمانى در موعد مقرر برگزار مى شود
رييس جمهور غنى:

او مى گويد،ما، در اين معركة نفسگير، با 
انتخاب هاى فراوانى روبرو نيستيم، تنها دو 
انتخاب داريم، يا تسليم شدن به سرنوشتى 
آنان  حاميان  و  آشام  خون  جنايتكاران  كه 
اين  مردم  براى  و  ما  براى  خواهند  مى 
منطقه رقم بزنند تا بر ويرانه هاى فرهنگ و 
مدنيت و بر روى اجساد ملت ها كاخ سياه 
شرارت آنان برافراشته گردد، يا مقاومت و 
ايستادگى براى به زانو در آوردن اين گروه 
هاى مجرم و ناكام گردانيدن نقشه هايى كه 

حاميان آنان در سر دارند.
جنرال مراد على مراد؛ معاون ستاد ارتش 
قدرتى  ابر  هيچ  گفت:  مراسم  اين  در  نيز 
افغانستان  در  خود  اهداف  به  كه  نتوانسته 

برسد.
امنيتى  نيروهاى  كرد:  تاكيد  مراد  جنرال 
دفاع  افغانستان  خاك  از  تا  دارند  وظيفه 
وار  مردانه  تروريستان  برابر  در  و  كنند 

ايستادگى نمايند.
رئيس  مسلميار  هادى  فضل  ادامه  در 
ملت  براى  امروز  گفت:  سنا  مجلس 

افغانستان ارزش معنوى و دينى دارد.
همان  افغانستان  دشمنان  كرد:  اضافه  او 
توانند  نمى  كه  هستند  غالمانى  و  اجيران 
به صلح بپيوندند و متاسفانه قربانى امروز 

كشور جوانان هستند.
براى  مبارزه  روز  امروز  وى  باور  به 
همواره  نيز  مردم  اما  است  افغان  نظاميان 

بايد در پهلوى نظاميان خود قرار بگيرند.
مسلميار خطاب به روسيه گفت: از اين 
مردم  هاى  زخم  بر  كه  خواهانيم  كشور 
افغانستان نمك نپاشد، هر كس كه در نظام 
ما مداخله كند جواب ما منفى خواهد بود.

آقاى غنى افزود: ما راه تجارت با خون 
و ويرانى را در پيش نگرفته ايم و به غير از 
خير و خوبى براى خود و همسايگان خود 

و ديگر كشورها آرزويى نداريم.
جنايتكاران  داعيه  غنى،  آقاى  باور  به 
تجارت  خون،  با  تجارت  شان  حاميان  و 
در  و  بيگناهان  زندگى  با  تجارت  دين،  با 
نهايت به آتش كشيدن زندگى تمام مردمان 
اين منطقه است تا به پندار آنان، بر روى 
بماند  باقى  ها  ملت  نابودى  از  كه  آوارى 
بناى امپراطورى موهوم و نفرين شدة خود 

را برپا كنند.
آقاى غنى خاطر نشان كرد: ما در جنگى 
برابر  در  را  ما  كه  گرفتيم  قرار  تحميلى 
انتخابى تاريخى و مهم قرار داده است. در 
يك طرف اين جنگ كسانى قرار دارند كه 
ويرانگرى و كشتار را هم وسيله مى دانند 
به  را  آن  هم  و  استراتژى  و  هدف  هم  و 
سياست و عقيده پيوند داده اند؛ در طرف 
كه  است  گرفته  قرار  ملتى  نبرد  اين  ديگر 
مى خواهد از زير بار جنگ ها و آوارگى 
ها كمر راست كند، به رنج ها و محروميت 
ها پايان بدهد و به آرامش و آسايشى كه 

حق آن است دست پيدا كند.
زندگى  ما  ملت  داعية  داد:  ادامه  وى 
امنيت  و  عزتمندانه،  صلح  شرافتمندانه، 
عرف   ، شرع  نظر  در  كه  است  سرتاسرى 
، عقل ، اخالق و قانون، يك داعية برحق 
معركه  اين  در  كه  داريم  اطمينان  ما  است. 
پيروزى از آِن ماست، از آن مردمى است 
كه جز زندگى آرامى كشورى آباد، فرهنگى 
اى  خواسته  روشن،  اى  آينده  و  شكوفا، 

ديگر ندارند.

گاه  رخنه  همان  اين  كرد:  تاكيد  او 
بزرگى است كه بايد هوشيارانه و مسئوالنه 
ناسنجيده،  سخن  هر  كنيم.  برخورد  آن  با 
غير  اقدام  هر  احساسى،  موضعگيرى  هر 
منافع  با  متضاد  تصرف  هر  و  مسئوالنه، 
ملى، به دشمنان ملت ما فرصت مى دهد 
تا ابتكار عمل را در دست گرفته و اهداف 

شوم خود را پياده كنند.

رييس جمهور گفت: قبول دارم كه همه 
دولتى  مسئوالن  ديگر  هم  و  من  هم  ما، 
در  موجود  هاى  كاستى  داريم  وظيفه 
ادارات و نهادهاى دولتى خود را شناسايى 
اداى  براى  را  الزم  اقدامات  همه  و  كنيم 
بهتر وظايف نهادها و مسئوالن امور روى 

دست بگيريم.
حكومت  سران  اينكه  بيان  با  نامبرده 
نظر  اتفاق  انتخابات  برگزارى  درمورد 
دارند، گفت: انتخابات رياست جمهورى و 
پارلمانى در وقت خود برگزار خواهد شد.

تجليل  مراسم  در  غنى  جمهور  رييس 
از پيروزى مجاهدين اظهار داشت : سران 
و  پارلمانى  انتخابات  مورد  در  حكومت 
اين  و  داشته  نظر  اتفاق  جمهورى  رياست 

كار در موعد خود انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
اشرف غنى احمدزى؛ رئيس جمهور كشور 
در مراسم بيست و پنجمين يادبود از هشتم 
ثور گفت: حماسه ى جهاد افتخار هر افغان 
است و اين را به ياد داشته باشيم كه قربانى 
هاى موجود بخشى از هزينه اى است كه 

براى آزادى مى پردازيم.
وى با بيان اينكه هيج كسى حق مداخله 
قضايى  و  عدلى  هاى  ارگان  در  سياسى 
كه  بگذاريم  نبايد  ما  كرد:  تاكيد  ندارد،  را 
صفوف درونى ما شكاف بردارد و وحدت 
مابين  فى  اعتماد  شده،  متزلزل  ما  داخلى 
هاى  زمزمه  همچنين  و  پذيرد  سستى  ما 
ناخوشايند اختالفات قومى، سمتى، زبانى، 
مذهبى و گروهى گوش جامعه و مردم ما 

را بيازارد.
سالروز  مراسم  در  جمهورغنى  رئيس 
پيروزى جهاد مردم افغانستان گفت: ما در 
پى ويرانى و تباهى كسى نيستيم، سربازان 
نمى  گرى  وحشى  و  تجاوز  بخاطر  ما 
جنگند، ملت ما آرزوى بربادى ديگران را 
مدنيت  و  فرهنگ  و  پروراند  نمى  سر  در 
اسالمى ما خواستگاه افراطيت و تروريسم 

و وحشيگرى نيست.
را  سرزمينى  هيچ  ما  كرد:  تاكيد  وى 
ايم  نكرده  تعريف  خود  استراتژيك  عمق 
اخوت عقد  تروريستى  گروه  هيچ  با  و 

نبسته ايم،

گلبدين حكمتيار برخالف برنامه به كابل نيامد
عطامحمد نور: براى افراد وابسته به حزب اسالمى حكمتيار اسلحه و وسايط نظامى توزيع شده است

آن  توانايى  نيز  كنونى  حكومت  كه  داد  ادامه 
را ندارد كه اوضاع را آن گونه كه با حكمتيار 

توافق شده، بر وفق مراد پيش ببرد. 
از سويى هم، جاويد كوهستانى كارشناس 
خود  فيس بوك  صفحه  در  سياسى  مسائل 
نوشته است كه به عنوان كوچك ترين شاگرد 
بلكه   ، نه  بدبينى  يا  تعصب  روى  از  تاريخ، 
صرف از روى تجربه زنده چند دهه گذشته 
عمر  كه  است  باور  اين  به  بوده،  شاهد  كه 
با  تصور،  از  بيشتر  ملى  وحدت  حكومت 
پيوستن حكمتيار، كوتاه خواهد شد و بحران 
ذات  اختالفات  و  سياسى  اجتماعى،  امنيتى، 
خواهد  چشمگير  افزايش  قومى،  و  البينى 

يافت. 
وى تصريح كرده است: «به ياد دارم جنرال 
دوستم بعد از كودتاى شوراى هماهنگى گفته 
بود مريضى حكمتيار را ما پشت كرديم، اما 
مرده اش را به دوش استاد ربانى گذاشتيم و 
در نتيجه با آمدن آن وقت حكمتيار صاحب، 
نشينى  عقب  كوالب  تا  فعله  و  عمله  همه 

كردند و حكمتيار ايران رفت» . 
صورت  به  او  كوهستانى،  گفته  به  حال 
جدى نگران اوضاع است كه همه راه ها بسته 
است و اگر باز عقب نشينى شروع شود، به 
كدام استقامت خواهد بود، چون پاكستان نيز 
آخرين تيرش را براى افروختن آتش اختالف 
و  ترين  كهن  اعتمادترين،  با  و  كرده  شليك 
سرسپرده ترين مهره را وارد بازى نموده است. 
اين كارشناس مسائل امنيتى و سياسى ابراز 
اميدوارى كرده كه هرگز اتفاقى نيفتد و آب 
از آب تكان نخورد، اما با تجربه از گذشته و 
دشمنان  و  حريف  هاى  سازمان  از  شناخت 
به  نسبت  افغانستان،  مردم  خورده  سوگند 
اين  مستضعف  انسان  ها  ميليون  سرنوشت 

سرزمين نگران است.

به  وابسته  افراد  تنها  نه  كه  مى شود  شنيده 
به  را  خود  اسلحه  حكمتيار  اسالمى  حزب 
اسلحه  آنها  به  بلكه  اند،  نداده  تسليم  دولت 
و وسايط نظامى بيشترى نيز توزيع مى شود 
كه به گفته او، اين امر به شدت سؤال برانگيز 

است. 
والى بلخ گفته است، تا اكنون كه مراحل 
تكميل  اسالمى  حزب  با  مصالحه  اساسى 
گرديده، مردم افغانستان شاهد كدام چرخش 
در  امنيت  و  صلح  تأمين  راستاى  در  جدى 
ولسوالى  و  واليت  كدام  يا  و  كشور  سطح 
حزب  منسوبين  به  اسلحه  توزيع  و  نيستند 

اسالمى حكمتيار مى تواند اوضاع را بغرنج تر 
ساخته و پيامدهاى ناگوار و خطرناكى داشته 

باشد. 
كه  كرده  اميدوارى  ابراز  نور  عطامحمد 
موضوع،  عواقب  درك  با  مصالحه،  طرفهاى 
به اعتمادسازى عمومى و تحكيم صلح تأكيد 
و تكيه نمايند، نه به تسليحات و توسعة بى 

باورى ها. 
پيرامون  سياسى  آگاهان  ميان،  اين  در 
گلبدين  پيوستن  پيامدهاى  چگونگى 

اختالف  افغانستان  نظام  به  حكمتيار 
نيك فال  به  آن را  يى  عده  و  دارند  نظر 

مى گيرند، اما يك عده ديگر هنوز هم شك 
و ترديد دارند و آن را باعث بدتر شدن اوضاع 

سياسى و امنيتى كشور عنوان مى كنند. 
سياسى  كارشناس  نظرى،  ناجى  عبداهللا 
گلبدين  آمدن  با  پيوند  در  آوا،  با  گفتگو  در 
افغانستان  اسالمى  حزب  رهبر  حكمتيار 
بدون  و  بوده  جهادى  رهبران  از  وى  گفت: 
شك در اوضاع سياسى و اجتماعى افغانستان 

تأثيرگذار مى باشد. 
اما به گفته او، اظهار نظر در مورد اين كه 
آمدن او واقعَا تأثير مثبت دارد يا منفى، و آيا 
اوضاع واقعا با برنامه هاى قرارداد صلح پيش 
سال  به  دوباره  افغانستان  و  خير  يا  رود  مى 

1375 برمى گردد، كمى زود است. 
به گفته ناجى، از آنجايى كه مردم افغانستان 
تشنه صلح و ثبات هستند، هر ندايى با اين 
مفهوم را لبيك مى گويند و اميدوارى هم اين 
است كه با آمدن حكمتيار، پايه هاى صلح در 

كشور مستحكم شود. 
به گفته او، گلبدين در والياتى مانند كاپيسا، 
نفوذ  بيشتر  و...  لوگر  بغالن،  لغمان،  ننگرها، 
دارد و اگر جرقه صلح را در ميان هودارانش 
در اين مناطق ايجاد كند، بدون شك وضعيت 
سياسى و امنيتى تغيير خواهد كرد.  هرچند 
از  متمادى  سالهاى  گلبدين  ناجى،  گفته  به 
نظام افغانستان فاصله داشته و سابقه خوبى با 
حكومت هاى اخير نداشته و افزون بر همه، 
او در جنگ هاى داخلى كابل هم نقش داشته 
است، اما در عين حال آمدنش را به فال نيك 
كارشناس  سعيدى،  احمد  اما  گيريم.   مى 
مسائل سياسى در مصاحبه با آوا مى گويد، نه 
آمدن حكمتيار تأثيرى روى اوضاع سياسى و 
اجتماعى كشور دارد و نه هم نيامدنش. وى 

با  همزمان  و  ثور   9 شنبه  روز  بود  قرار 
به  دولت  سوى  از  عمومى  رخصتى  اعالم 
رهبر  حكمتيار  گلبدين  ثور،  هشتم  مناسبت 
حزب اسالمى نيز وارد كابل شده و در ارگ 
هنوز  تا  اما  بگذارد،  قدم  جمهورى  رياست 

خبرى از وى نيست. 
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
بر اساس آخرين اعالم سخنگويان حكومت، 
در  حكمتيار  گلبدين  شنبه  روز  بود  قرار 
مراسم گرامى داشت از 8 ثور، در ارگ رياست 
جمهورى حاضر شده و رييس جمهور غنى از 
او استقبال كند، اما به نظر مى رسد اين برنامه 
به تعويق افتاده است. از سوى ديگر، قرار بود 
اولين گروه از زندانيان حزب اسالمى كه 65 
تا 70 نفر هستند، در كابل از زندان آزاد شوند 
كه اين آزادى نيز تا حال عملى نشده است. 

گلبدين  ها،  گزارش  آخرين  اساس  بر 
لغمان  واليت  خانه  مهمان  در  حكمتيار 
مختلف  سياسى  هاى  چهره  و  دارد  حضور 
از كابل براى ديدار با او، به مركز اين واليت 

سفر كرده اند. 
حكمتيار  آقاى  حضور  عدم  هرچند  اما 
را  سوال هايى  پايتخت،  در  معين  وقت  در 
مهم  حاضر  حال  در  آنچه  است،  برانگيخته 
به نظر مى رسد، تأثيرات حضور فيزيكى وى 

در اوضاع سياسى و امنيتى افغانستان است. 
ترين  تازه  در  بلخ  والى  نور،  عطامحمد 
اظهارات خود در مورد توافق صلح با حزب 
اسالمى، گفته است كه او و همه مجاهدين، 
دولت  سوى  از  كه  صلح  پروسة  از  همواره 
پيش برده مى شود، به طور خاص از مذاكرات 
و اقداماتى كه براى مصالحه با حزب اسالمى 
حمايت  گرفته،  صورت  حكمتيار  گلبدين 

كرده و مى كند. 
صداهايى  اخيرا  نور،  آقاى  گفته  به  اما 


