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کمیسیون رسیدگی به شکایات و 
تخلفات رسانه ای منحل شد

زوال دیپلوماسی رسمی 
در منطقه افغانستان 
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کابل - تاشکند پروازهای مستقیم 
آغاز شد

2

مشاور امنیت ملی:

کره پشت پرده را قبول نداریم مذا
3

کشورهای آسیای میانه وم جلب حمایت  لز

مطبوعات آزاد
وری است  برای موفقیت حكومت دموکراتیک ضر

تازه ترین  در  کستانی  پا روزنامه نگار  احمدرشید 
از  کشورش  است  دهه  دو  که  است  گفته  سخنرانی اش 
طاهریلداش  گروه  می کند.  حمایت  یلداش  طاهر  گروه 
سراسر  و  ازبکستان  در  طالبی  امارت  یک  می خواهد 
حاال  گروه  همین  جنگجویان  کند.  ایجاد  میانه  آسیای 
تاجیکستانی  ستیزه جویان  آمده اند.  شمالی  والیات  به 
آمده اند بیست وپنج سال است  کشور  که به شمال  هم 

کستان میزبانی می شوند. که در پا

دادن  نشان  »برای  است.  موثر  بسیار  عمومی  افکار  تکوین  در  عام  به طور  مطبوعات 
نهادند.«)2(  دموکراسی«  چهارم  »رکن  نام  آن  بر  که  بود  مطبوعات  سیاسی  اهمیت 
مطبوعات منبعی است که از آن مردم واقعیتها را در می یابند. مطبوعات با روش انعکاس 
که در آن ایجاد می کنند و با بحث در باره رخدادها و سیاست های  خبرها، با تحریفی 

گون سیاسی، در تالش نفوذگذاری بر افکار عمومی است.  گونا گروه بندی های 

4

5

ل آباد بازداشت شدند کابل بانک جال سازمان دهندگان حمله به 
کنند. راه اندازی 

ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
بازداشت  افراد  که  می افزاید 
شینواری  انگیزه  قتل  در  شده 
ننگرهار،  والیتی  شورای  عضو 
استادان  حامل  موتر  بر  حمله 
که در نتیجه آن  کادمی پولیس  ا
کشته  استادان  این  از  تن  شش 
زخمی  دیگر  غیرنظامی  چهار  و 

شدند، نیز دست داشته اند.
راننده اش  و  شینواری  انگیزه 
دلو  یکم  و  بیست  تاریخ  به 
یک  نتیجه  در  گذشته  سال 
این  در  رسید.  قتل  به  انفجار 
کودک  چهار  تروریستی  حمله 

دانش آموز نیز زخمی شدند.
در  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
که این افراد به  اعالمیه می گوید 

سال  حمل  نهم  و  بیست  تاریخ 
نزدیکی  در  خورشیدی،  جاری 
در  جدید  بانک  کابل  شعبه 
یک  به  دست  جالل آباد  شهر 
در  که  زده  خونین  تروریستی 
نتیجه آن سی و شش غیرنظامی 
زخمی  دیگر  نفر   124 و  کشته 

شدند.
جمهور  رییس  اشرف غنی   
حمله  وقوع  از  پس  کشور، 
والیت  در  اخیر  تروریستی 
این  که  کرد  اعالم  ننگرهار، 
تروریستی داعش  گروه  را  حمله 
گرفته است. اما امنیت  به عهده 
مورد  در  خود  اعالمیه  در  ملی 
به  مربوط  بازداشت  افراد  این که 
هستند،  تروریستی  گروه  کدام 

جزییاتی ارایه نکرده است.

نیروهای  کابل:  8صبح، 
امنیت ملی شش تن را به اتهام 
سازماندهی حمله خون بار اخیر 
والیت  مرکز  جالل آباد  شهر  در 

کرده اند. ننگرهار، بازداشت 
در  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
می گوید  خبری  اعالمیه   یک 
افراد طی یک عملیات  این  که 
شده اند.  بازداشت  خاص 
افراد  ملی،  امنیت  گفته ی  به 
باشندگان  شده  بازداشت 
و  هستند  ننگرهار  والیت  اصلی 
استفاده  با  که  داشتند  تصمیم 
یک  مقناطیسی  بمب های 
حمله تروریستی خونین دیگر را 
نمازگذاران  دادن  قرار  هدف  با 
این  گمرک  جامع  مسجد  در 
ثور  هفدهم  تاریخ  به  والیت 

کارتون هفته

مشاور امنیت ملی در 
مورد نشست قطر گفت: 

»نشست قطر از دید 
افغانستان رسمی نبوده 
و دولت افغانستان در 

آن به هیچ وجه نماینده 
رسمی نداشته است و 
قطعا خود را مکلف به 

اجرای هرنوع فیصله ای 
که کرده  باشند، 

ی که  نمی داند. هر نظر
در آنجا ارایه شده نظر 

شخصی افراد است 
و دولت افغانستان 
و یک  قطعا آن را جز

مذاکره و موافقه رسمی 
نمی داند.«

ACKU



زنگ اول


سخنان ديروز حنيف اتمر، مشاور امنيت ملى كشور، 
در مجلس سنا، بسيار واضح بود. مقام هاى حكومتى 
كنند.  گفتگو  آنان  نمايندگان  و  مردم  با  هميشه  بايد 
شايعه وقتى جاى واقعيت را در اذهان عمومى  مى گيرد 
امتناع  دقيق  اطالع رسانى  از  دولتى،  بلندپايگان  كه 
در  تشويش  و  شايعات  از  جلوگيرى  براى  مى كنند. 
بلندپايه دولتى،  تا مقام هاى  اذهان عمومى  الزم است 
همواره با مردم  در گفتگو باشند و معلومات الزم را 
در اختيار افكار عمومى  بگذارند. آقاى اتمر ديروز گفت 
كه علت ناامنى هاى شمال سرازير شدن تروريست هاى 
افغانستان  شمال  به  وزيرستان  از  ميانه اى  آسياى 
تصفيه اى  عمليات  پيامد  اتمر،  آقاى  به گفته  است. 
پاكستان در وزيرستان شمالى، سرازير شدن  ارتش 
آقاى  بود.  افغانستان  به شمال  تروريستى  گروه هاى 
اتمر گفت، گروه هاى تروريستى مى خواهند در شمال 
به  را  خودشان  آن جا  از  و  كنند  پايگاه سازى  كشور 
نشان  اتمر  آقاى  سخنان  برسانند.  ميانه  آسياى 
مى دهد كه گروه هاى تروريستى منطقه اى به همكارى  
بدون  آمده اند.  افغانستان  شمال  به  محلى  جنگجويان 
سازمان هاى  جنگجويان  محلى  جنگجويان  همكارى 
كشور  شمال  به  نمى توانستند  منطقه اى  تروريستى 

بيايند. 
گروه طالبان در سال 2008 در روستاهاى دوردست 
 2009 سال  كرد.  هسته سازى  كندز،  و  بدخشان 
جنگجويان  همين  كرد.  سقوط  كندز  از  بخش هايى 
تروريستى  سازمان هاى  به  كه  هستند  طالبان  محلى 
داده اند.اين  پناه  كنترول شان  زير  مناطق  در  منطقه اى 
حال  تا  طالبان،  فرماندهان  كه  مى دهد  نشان  واقعيت 
از شبكه هراس افگنان بين المللى نبريده اند. عده اى تبليغ 
اما  ندارند،  جهانى  آجنداى  طالبان،  گروه  كه  مى كنند 
مناطق  در  ميانه اى  آسياى  جنگجويان  حضور  نفس 
هنوزهم  طالبان  كه  مى دهد  نشان  آنان  كنترول  زير 
خودشان را بخشى از جنگ جهانى گروه هاى افراطى 
ديگرى  واقعيت  افغانستان  در  داعش  ظهور  مى دانند. 
بود كه آقاى اتمر به آن اشاره كرد. به گفته آقاى اتمر 

حكومت براى مقابله با داعش برنامه دارد. 
است  جديدى  تهديد  افغانستان  در  داعش  حضور 
از  برخى  باشند.  آن  متوجه  بايد  افغانستان  مردم  كه 
كرده اند  وفادارى  اعالم  داعش  به  طالبان  فرماندهان 
مناطق شان  به  را  خارجى  جنگجويان  از  شمارى  و 
راه داده اند. اين هم واقعيتى است كه بايد همه مدنظر 
با  هماهنگى  در  ملى  وحدت  حكومت  باشند.  داشته 
شخصيت هاى  و  سياسى  چهره هاى  ملى،  شوراى 
صاحب نفوذ، بايد براى مهار ناامنى، برنامه تدوين كند. 
سران حكومت بايد همه چهره ها و جريان هاى سياسى 
را طرف مشوره خود قراردهند. چند نفر مشخص به 
هيچ وجه عقل كل نيستند. ايجاب مى كند كه براى مهار 
به وجود  داخلى  اجماع  تروريستى،  كالن  تهديد هاى 
در  جديد  تحريك  به  بحران  اين  مهار  براى  بيايد. 
سياست خارجى نيز نياز است. همان طورى كه آقاى 
اتمر گفت، گروه هاى تروريستى منطقه اى مى خواهند با 
به آسياى ميانه بروند.  افغانستان  ناامن سازى شمال 
آسياى  و كشورهاى  كابل  كه  مى كند  ايجاب  بنابراين 
ميانه براى مقابله با اين تهديد، همكارى كنند. چارچوب 

اين همكارى بايد هرچه زودتر مشخص است. 
مسكو هم از درگيرى در كنار مرزهاى جنوبى آسياى 
كشورهاى  و  روسيه  افغانستان،  است.  نگران  ميانه 
تهديد مشترك،  اين  با  مقابله  براى  بايد  ميانه  آسياى 
امروز  كه  تهديدى  با  مقابله  براى  برسند.  توافق  به 
بسيار  منطقه اى  همگرايى  دارد،  وجود  افغانستان  در 
با كشورهاى آسياى ميانه  بايد  ضرورى است. كابل 
مقابله  راه هاى  بايد  شود.  گفتگو  وارد  زودتر  هرچه 
اگر  شود.  جستجو  تروريستم،  تهديد  با  مشترك 
جنگ به كشورهاى آسياى ميانه كشيده شود، امنيت 
ناتو  عضو  كشورهاى  مى بيند.  آسيب  سخت  جهانى 
هم بايد مقابله با ناامنى هاى شمال افغانستان را جدى 
بگيرند. حكومت بايد آن عده از حلقات خارجى را كه 
از گروه هاى تروريستى منطقه اى حمايت مى كنند، نيز 

افشا كند. 

لزوم اطالع رسانى دقيق
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از  گرامى داشت  با  همزمان  كابل:  8صبح، 
بيست و هشت  و  روز جهانى نرس ها، سه صد 
پوهاند  صحى  علوم  انستيتوت  از  دانشجو 

غضنفر فارغ شدند.
اين  كه  مى گويد  عامه  صحت  وزارت 
دوره  يك  كردن  سپرى  با  دانشجويان 
از  مختلف  بخش هاى  در  ساله  دو  آموزشى 
طبى  متوسطه  آموزش هاى  و  نرسنگ  جمله 
روز سه شنبه، پانزدهم ثور، سند فراغت شان را 

بدست گرفتند.
مى گويد  خبرى  اعالميه  يك  در  وزارت  اين 
خدمات  ديگر  ارايه  كنار  در  اداره  اين  كه 
جوانان  از  زيادى  تعداد  همه ساله  صحى، 
در  صحى  علوم  انستيتوت هاى  طريق  از  را 
دواسازى،  نرسنگ،  قابلگى،  بخش هاى 
فزيوتراپى،  طبى،  تكنالوژى  دندان،  پروتيز 
اين  مى دهد.  آموزش  انستيزى  و  لوژى  راديو 
اين  فارغان  استخدام  با  كه  مى افزايد  وزارت 
مراكز صحى كيفيت خدمات  در  انستيتوت ها 

صحى بهبود مى يابد.
از زمان  انستيتوت علوم صحى پوهاند غضنفر 
را  دانشجو  از سى هزار  بيشتر  تاكنون  ايجادش 
در بخش هاى مختلف فارغ داده است. وزارت 
اخير  سال هاى  در  كه  مى گويد  عامه  صحت 
سكتور  توسط  دانشجو  دوازده هزار  حدود 
متوسطه  طب  مختلف  رشته هاى  از  خصوصى 

فارغ شده اند. 
روز  از  دانشجويان،  اين  فراغت  با  همزمان 
جهانى نرس ها نيز توسط وزارت صحت عامه 
تجليل شد. اين وزارت مى گويد كه تجليل از 
توجه  تا  مى دهد  فرصت  نرس ها  جهانى  روز 
غيردولتى  و  دولتى  سازمان هاى  و  حكومت ها 

به مسلك نرسنگ جلب گردد. 

سرباز   10 كه  كرده  اعالم  داخله  وزارت 
پوليس ملى كه در روزهاى گذشته در جريان 
طالبان  و گروه  امنيتى  نيروهاى  ميان  درگيرى 
ناپديد  بدخشان  واليت  وردوج  ولسوالى  در 
به پوسته هاى خود  بودند، سالم هستند و  شده 

بازگشته اند.
اين  در  كه  گفته  اعالميه اى  در  وزارت  اين 
سرباز  و 17  پوليس كشته  سرباز  درگيرى 13 

ديگر نيز زخمى شده اند.
روز دوشنبه مقام هاى صحى در واليت بدخشان 
گفته بودند كه اجساد شانزده سرباز  پوليس و 
مركز  فيض آباد،  شفاخانه شهر  به  ملى  اردوى 

اين واليت منتقل شده اند.
بودند  گفته  عينى  شاهدان  و  محلى  مقام هاى 
كه 25 تن از سربازان در اين درگيرى ناپديد 

شده اند.
از كشته شدن  اعالميه خود  وزارت داخله در 
35 شورشى گروه طالبان در اين حادثه نيز خبر 
داده و نوشته كه پنج فرمانده ارشد اين گروه 

در ميان كشته شدگان هستند.
در اين درگيرى 8 جنگجوى مخالف زخمى و 

دو فرمانده گروه طالبان نيز بازداشت شده اند.
گفته  وردوج  ولسوال  كه  است  درحالى  اين 
است كه تنها كشته شدن سه جنگجوى گروه 
طالبان را تاييد و گفته است كه در اين حادثه 

13 جنگجو نيز زخمى شده اند.
ديگر  سرباز  هشت  كه  گفته  همچنين  او 

نيروهاى امنيت تا هنوز ناپديد هستند.
نيروهاى  داخله،  وزارت  خبرنامه  براساس 
مخالف دولت و سربازان پوليس زمانى كشته 
در  طالبان  نيروهاى  گروهى  حمله  كه  شدند 
روستاهاى پش، باشند، مكتب زو و صوفيان بر 
پوسته  هاى پوليس در ولسوالى وردوج واليت 
بدخشان با مقاومت نيروهاى امنيتى مواجه شد.

پرواز هاى مستقيم كابل - تاشكند آغاز شد
بيش از 300 دانشجو از يك

مركز آموزشى نرسنگ فارغ شدند

سربازان ناپديد شده در بدخشان 
به پوسته هاى شان برگشتند

امور  وزارت  كابل:  8صبح، 
خارجه مى گويد براساس پروتكلى 
كه ميان مقام هاى دولت افغانستان و 
ازبكستان به امضا رسيده، قرار است 
در آينده نزديك پرواز هواپيماهاى 
كشور  دو  اين  هوايى  شركت هاى 
آغاز  تاشكند  و  كابل  ميان  مستقيما 

شود.
سخنگوى  مستغنى  احمدشكيب 
امور خارجه، روز سه شنبه،  وزارت 
كنفرانس  يك  در  ثور،  پانزدهم 
پروتكل  اين  كه  گفت  خبرى 
كميسيون  گذشته  هفته  جلسه  در 
بين الحكومتى افغانستان و ازبكستان 
به  كشور  آن  پايتخت  تاشكند  در 

امضا رسيده است. 
اين  در  كه  گفت  مستغنى  آقاى 
در  ديگر  پروتكل  چند  جلسه 
بخش هاى گسترش روابط تجارى، 
انرژى و ترانزيت ميان دو كشور نيز 
مستغنى  آقاى  رسيده اند.  امضا  به 
پروتكل ها  اين  امضاى  افزود 
براى  را  زيادى  سهولت هاى 
گسترش روابط تجارتى و ترانزيتى 

ايجاد  ازبكستان  و  افغانستان  ميان 
سخنگوى  گفته ى  به  كرد.  خواهد 
دولت  هيات  خارجه،  امور  وزارت 
افغانستان در اين جلسه از مقام هاى 
است  خواسته  ازبكستان  دولت 
برق،  انرژى  تامين  بخش  در  تا 
احداث سرك و خط آهن با دولت 
باشند.  داشته  همكارى  افغانستان 
دولت  كه  گفت  مستغنى  آقاى 
ازبكستان توافق كرده كه در سروى 
و  هرات  و  حيرتان  ميان  آهن  خط 
سرك  سروى  بازنگرى  هم چنين 
حلقوى كه مزارشريف را به هرات 
افغانستان  دولت  با  مى كند،  وصل 

همكارى نمايد.

كه  مى گويد  خارجه  امور  وزارت 
بين الحكومتى  كميسيون  جلسه  در 
روى  ازبكستان  و  افغانستان 
دو  صنايع  نمايشگاه هاى  برگزارى 
كشور در شهرهاى كابل و تاشكند 
نيز توافق شده است. سخنگوى اين 
اين  براساس  كه  مى افزايد  وزارت 
نمايشگاه هاى  است  قرار  توافق، 
صنايع افغانستان در تاشكند و صنايع 

ازبكستان در كابل برگزار شوند.
بين الحكومتى  كميسيون  جلسه  در 
تاشكند  در  ازبكستان  و  افغانستان 
مشترك  تجارت  اتاق  ايجاد  روى 
شده  توافق  نيز  كابل  در  كشور  دو 

است.

كمك 30 ميليون دالرى امريكا براى قربانيان جنگ

درگيرى در دفتر شوراى واليتى لغمان هشت كشته و  زخمى برجاى گذاشت

انكشافى  اداره  كابل:  8صبح، 
اياالت متحده امريكا اعالم كرده كه 
مبلغ سى ميليون دالر را به منظور تهيه 
جنگ  قربانيان  به  كمكى  بسته هاى 

در افغانستان، كمك مى كند.
گفته  اعالميه اى  انتشار  با  اداره  اين 

در نتيجه تيراندازى ميان محافظان دو 
هشت  لغمان،  واليتى  شوراى  عضو 

نفر كشته و زخمى شده اند.
والى  سخنگوى  زواك،  سرحدى 
ميان  درگيرى  كه  مى گويد  لغمان 
و  ملنگزى  يوسف  محمد  محافظان 
اجمل وفا در دفتر اين شورا در شهر 
مهترالم مركز واليت لغمان رخ داده 

است.
بخدى  خبرگزارى  به  زواك  آقاى 
سه  تيراندازى،  نتيجه  در  كه  گفته 
زخمى  ديگر  نفر  پنج  و  كشته  تن 
شدگان  كشته  كه  افزود  او  شده اند. 
برادر و يك محافظ آقاى ملنگزى و 

يك غيرنظامى هستند.
در  كه  نفر  پنج  كه  مى گويد  او 
همه  شده،  زخمى  درگيرى  اين 

غيرنظاميان هستند.
مى گويد  لغمان  والى  سخنگوى 
دو  اين  امنيتى  محافظان  نخست  كه 
مشاجره  باهم  واليتى  شوراى  عضو 
لفظى كرده و پس از آن بر هم ديگر 

تيراندازى كردند.
وفا  اجمل  جانب  از  كه  افزود  او 
يا  و  كشته  درگيرى  اين  در  كسى 

زخمى نشده است.
مى گويد  لغمان  والى  سخنگوى 

است اين مبلغ كه شامل مرحله سوم 
قربانيان  به  غيرنظامى  كمك هاى 
از  مى گردد،  افغانستان  در  جنگ 
كمكى  بسته هاى  تهيه  براى  آن 
استفاده  خوراكى  و  طبى  عاجل 
اعالميه،  اين  براساس  مى شود. 

معلوم  درگيرى  اين  علت  هنوز  كه 
نيست اما او تاييد كرد كه پوليس و 
در  را  تحقيقات شان  جنايى  ماموران 

مورد آغاز كرده اند.
لحظاتى  كه  افزود  زواك  سرحدى 
پوليس  ماموران  زدوخورد،  از  پس 
با  پيوند  در  و  رسيد  حادثه  محل  به 
دستگير  را  نفر  چندين  رويداد  اين 

كردند.
واليت  در  ديگر  رويداد  يك  در 
چهار  از  كشور،  شمال  در  بغالن 
گذشته  روز  كه  خانواده  يك  عضو 
خانه شان  به  راكت  اصابت  براثر 
زخمى شده بودند، دو تن آن ها جان 

باختند.

مستفيدشوندگان اين كمك كسانى 
درگيرى ها،  از  كه  بود  خواهند 
منفجره  مواد  بقاياى  و  انفجارها 

آسيب ديده اند.
متحده  اياالت  انكشافى  اداره 
خدمات  دفتر  كه  مى افزايد  امريكا 
متحد  ملل  سازمان  پاكى  ماين 
هماهنگى  مركز  با  همكارى  در 
تهيه  مسووليت  افغانستان  ماين پاكى 

بسته هاى كمكى را به عهده دارد.
غيرنظامى،  قربانيان  به  كمك  برنامه 
از  شد.  آغاز  ميالدى   2007 سال  از 
سيزده هزار  تاكنون  برنامه  اين  آغاز 
كمك هاى  از  خانواده  پنج صد  و 
مستفيد  امريكا  متحده  اياالت 

شده اند.

خليل نرمگوى، داكتر در بيمارستان 
قربانى  كه  گويد  مى  مركزى  بغالن 
ديروز  كه  هستند  كودك  و  مادر 
براى تداوى به اين بيمارستان منتقل 

شده بودند.
يك  بر  راكت  يك  گذشته،  روز 
بغالن مركزى اصابت كرد  خانه در 
كه در نتيجه پدر، مادر و دو كودك 

اين خانواده زخمى شدند.
تا هنوز معلوم نيست كه اين راكت از 
سوى كدام جناح شليك شده است 
اما از چند روز بدين سو، درگيرى ها 
در منطقه دندغورى و بغالن مركزى 

ادامه دارد.

ACKU
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 جاوید

مشاور امنیت ملی:

کره پشت پرده را قبول نداریم مذا
اشرف غنی  ملی  امنیت  مشاور  اتمر،  محمدحنیف 
کرات  کنون هیچ نوع مذا که تا کشور، می گوید  رییس جمهور 
گروه طالبان صورت نگرفته  رسمی میان دولت افغانستان و 
کشور برای  کرات پشت پرده در مورد تامین صلح در  و مذا

دولت قابل قبول نیست.
ارایه  به منظور  ثور،  پانزدهم  سه شنبه،  روز  که  اتمر  آقای 
شمال  سمت  در  ناامنی ها  گسترش  مورد  در  توضیحاتی 
گفت  کشور به مجلس سنا فراخوانده شده بود، هم چنین 
که در نشست اخیر نمایندگان طالبان در قطر، نماینده ای 
از دولت افغانستان در آن حضور نداشت و دولت خود را 
مشاور  نمی داند.  نشست  این  فیصله های  اجرای  به  ملزم 
از  قطر  »نشست  گفت:  قطر  نشست  مورد  در  ملی  امنیت 
آن  در  افغانستان  دولت  و  نبوده  رسمی  افغانستان  دید 
خود  قطعا  و  است  نداشته  رسمی  نماینده  هیچ وجه  به 
باشند،  کرده   که  فیصله ای  هرنوع  اجرای  به  مکلف  را 
شخصی  نظر  شده  ارایه  آنجا  در  که  نظری  هر  نمی داند. 
کره  افراد است و دولت افغانستان قطعا آن را جزو یک مذا
هم چنین  اتمر  محمدحنیف  نمی داند.«  رسمی  موافقه  و 
طالبان  با  رسمی  کره  مذا نوع  هیچ  ما  فعال  »تا  کرد:  کید  تا
وجود  رسمی  کره  مذا برای  رسمی  روند  یک  نداشته ایم. 
کره پشت پرده را قبول نداریم. در  ندارد. ما هیچ وقت مذا
که وجود داشته، حکومت وحدت  این مورد پیشنهاداتی 
کره مطلق باید رسمی  که مذا گرفته  ملی با قاطعیت تصمیم 
و علنی باشد و هر دوجانب باید خود را به آن متعهد بدانند 
نداریم. جانب  قبول  کره  مذا این  در  را هم  و جانب سوم 
کره بوده  سوم فقط می تواند تسهیل کننده باشد ولی جز مذا

نمی تواند.«
در همین حال، وزارت امور خارجه نیز می گوید هرچند در 
نشست قطر هیاتی از جانب افغانستان برای حضور در این 
نشست دعوت شده بود، اما دولت به دلیل غیررسمی بودن 

این نشست هیاتی نفرستاد.
خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  مستغنی،  احمدشکیب 
که در نشست  گفت  کنفرانس خبری  روز سه شنبه در یک 
از آدرس های شخصی شرکت  از افغانستان و  افرادی  قطر 
رسمی  دوحه  »نشست  گفت:  مستغنی  آقای  داشتند. 
گردیده  برگزار  »پگواش«  جانب  از  نشست  این  و  نبود 
افغانستان جهت  از جانب  که  رسمی ای   مقام های  و  بود 
ک در این نشست دعوت شده بودند، در این نشست  اشترا
که از افغانستان  ک نکردند. شخصیت های محترمی  اشترا
کرده بودند،  ک  به دوحه رفته و در نشست یادشده اشترا
ک  ممکن از آدرس های شخصی خود در این نشست اشترا

کرده باشند.«
با  هفته  این  یک شنبه  و  شنبه  روزهای  در  قطر  نشست 
به  اسالمی  حزب  و  طالبان  گروه  از  نمایندگانی  حضور 
کشور  این  پایتخت  دوحه  در  حکمتیار  گلبدین  رهبری 
که توسط »پگواش« یک سازمان  برگزار شد. این نشست 
آلمانی برگزار شده بود، در آن از افراد طالبان خواسته شد 
اما  دهند.  آتش بس  به  تن  صلح  گفتگوهای  آغاز  برای  تا 
زمانی که  تا  گفته اند  دوحه  در  طالبان  گروه  نمایندگان 
کامال افغانستان را ترک نکنند، طالبان  نیروهای بین المللی 
دروازه های  پشت  نشست  این  کرد.  نخواهند  آتش بس 
روز  نتیجه ای  کدام  بدون  و  خبرنگاران  غیاب  در  بسته 

یک شنبه پایان یافت.
ادامه مبارزه با جنگجویان

ملی  امنیت  مشاور  اتمر،  محمدحنیف  این حال،  با 
که دولت افغانستان برای اقدامات  رییس جمهور، می  گوید 
است.  گذاشته  باز  را  دروازه ها  تمامی  صلح  صادقانه 
چگونگی  مورد  در  سنا  مجلس  اعضای  به  که  اتمر  آقای 
صفحات  در  ناامنی ها  گسترش  و  صلح  کرات  مذا آغاز 
کرد دولت افغانستان  کید  تا کشور توضیح می داد،  شمال 
می دهند،  ادامه  مردم  بی رحمانه  کشتار  به  کسانی که  با 
ادامه  را  افراد  این  با  خود  مبارزه  و  کرد  نخواهد  کره  مذا

گفت:  غنی  رییس جمهور  ملی  امنیت  مشاور  می دهد. 
روی  بر  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  »دروازه های 
مانع  هیچ وجه  به  اما  است  باز  صلح  صادقانه  اقدامات 
شود.  نباید  ما  امنیتی  دفاعی  قدرت  و  قابلیت ها  تقویت 
که  کسانی نمی شود  این)صلح( به هیچ وجه شامل حال 
کشتار بی رحمانه ی مردم ما می زنند. وقتی علیه  دست به 
مردم ما و امنیت و زندگی شان وارد عمل می شوند، دولت 
که از تمام امکانات خود  افغانستان مجبور و مکلف است 
کند و به دفاع از مردم بپردازد. بنا این  علیه شان استفاده 
که  آن هایی  کنیم.  مغالطه  هم  با  نمی توانیم  ما  را  چیز  دو 
کنند دروازه صلح باز است. اما آنانی که  می خواهند صلح 
در  افغانستان  شجاع  فرزندان  بکنند  جنگ  می خواهند 

برابرشان با تمام قوت ایمان ایستادگی می کنند.«
مشاور امنیت ملی  می گوید در حالی که افغانستان با جنگ 
گروه های تروریستی بین المللی مواجه می باشد،  تمام عیار 
ک  اما دولت اجازه نمی دهد تا النه های تروریستی در خا

افغانستان مستقر شود.
گروه های تروریستی در  که با آماج قرار دادن  گفت  آقای اتمر 
گروه ها برای پیشبرد اهداف منطقه ای شان  وزیرستان، این 

کردند. کشور نفوذ  به شمال و شمال شرق 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  ملی  امنیت  مشاور 
و  منطقوی  تروریستی  شبکه های  با  جنگ  در  افغانستان 
هدف  بر  افزون  یادشده  گروه های  که  مواجه اند  جهانی 
کشورهای آسیای میانه  قرار دادن افغانستان تالش دارند تا 
دهشت افگنی  تهدیدهای  با  را  افغانستان  همسایه های  و 

مواجه سازند.
بیان  کشور،  شمال  در  ناامنی   افزایش  به  اشاره  با  اتمر 
گروه های تروریستی، به شمول داعش، اهداف  که  داشت 
گفت  کشور دارند. وی  گونی در ناامن ساختن شمال  گونا
گروه تروریستی جنبش ترکستان شرقی تالش دارد تا با  که 
ایجاد پایگاه تروریستی در شمال، چین را هدف قرار دهد. 

داعش؛ خطر جدی
نیز  تاجکیستان  انصاراهلل  که  داشت  بیان  هم چنین  اتمر 
بوده  تاجیکستان  در  تروریستی  اهداف  پیشبرد  خواهان 
به  نخست  تا  می خواهد  ازبکستان  اسالمی  جنبش  و 

کند. ازبکستان و پس از آن به روسیه نفوذ 
از  تا  دارد  تالش  نیز  کستان  پا طیبه  لشکر  وی،  به گفته  
اتمر هم چنین  کند.  نفوذ  کشمیر  به  افغانستان  شمال شرق 
گروه داعش، القاعده و سایر  که حکومت افغانستان  گفت 
فعالیت  افغانستان  داخل  در  که  را  تروریستی  گروه های 
کشور می داند. به گفته   می کنند، خطر جدی به منافع ملی 
داعش،  مورد  در  حکومت  پیش  دوماه  بررسی  در  وی، 
گروه  این  مبارزه  استراتژی  یک  روی  ملی  امنیت  شورای 
کرد و نخستین اقدام آن انجام عملیات  تروریستی موافقت 
کشته  که رهبر محلی داعش در این والیت  در هلمند بود 

شد.
سازمان  یک  به  داعش  حاضر  حال  در  که  گفت  اتمر 
تروریستی، منطقه ای و جهانی مبدل شده و اهداف ویژ ه  
گفت دیدگاه داعش در  را در افغانستان دنبال می کند. وی 
که والیتی از  کشورهای منطقه آن است  مورد افغانستان و 
گروه به نام خراسان باشد و از همین رو حافظ  خالفت این 
کستانی را  سعید یک تروریست مشهور تحریک طالبان پا
که هدف دیگری  کرده است. اتمر افزود  مسوول آن تعیین 
افغانستان دارد، دستیابی به مواد مخدر  که داعش در  را 
کند. است تا از پول آن در فعالیت های تروریستی استفاده 
با  می خواهد  افغانستان  دولت  گفت  ملی  امنیت  مشاور 
گروه های دهشت افگنی  و سایر  برابر داعش  در  نیرو  تمام 
آن ها  اختیار  نمی خواهد هیچ مکانی در  و  کند  ایستادگی 

گیرد. قرار 
پناهگاه های تروریستان از بین نرفته

مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری هم چنین به سناتوران 
به  سال  سیزده  از  پس  افغانستان  دولت  که  داشت  بیان 
ک  خا در  تروریستی  پناهگاه های  که  رسیده  نتیجه  این 
پشاور،  شورای  کویته،  شورای  نرفته،  بین  از  کستان  پا
وزیرستان  در  شوراهایی  و  حلقه ها  کراچی،  در  حلقاتی 

فعال هستند.
کستان  گفتگوهای مقام های افغانستان و پا اتمر با اشاره به 
دولت  که  داشت  بیان  ثبات،  و  صلح  تامین  زمینه  در 
کستان  افغانستان در مورد پناهگاه های دهشت افگنی در پا
کستان  گفتگو با مقام های پا انعطاف پذیری نداشته بل در 

کید  به گونه عملی به از بین بردن پناهگاه های تروریستی تا
کستانی  پا مقام های  با  گفتگو  به گفته ی وی، در  کرده اند. 
کید  کستان تا نخست به صلح میان دولت افغانستان و پا
شد و پس از آن از بین بردن پناهگاه های دهشت افگنی به 

گونه مطلق مطرح شده است.
با جنگ روانی روبه رو هستیم

مردم  که  افزود  هم چنین  ملی  امنیت  شورای  مشاور 
جنگ  یک  برابر  در  تنها  حاضر  درحال  افغانستان 
نیز  روانی  جنگ  یک  با  که  بل  نبوده  روبه رو  تروریستی 
در  حکومت  داشتن  دست  ادعای  اتمر  می باشند.  مواجه 
دانست  روانی  جنگ  همین  از  بخشی  را  داعش  ایجاد 
و  بی اتفاقی  ایجاد  هدف  به  مسایلی  چنین  که  گفت  و 
راه اندازی  افغانستان  حکومت  و  مردم  میان  بی اعتمادی 
تمویل  در  حکومت  داشتن  دست  گونه  هر  وی  می شود. 
بنیاد  بر  نباید  مردم  که  داشت  بیان  و  کرده  رد  را  داعش 

کنند. اطالعات نادرست دشمن قضاوت 
در  تردیک  و  شک  که  کرد  کید  تا ملی  امنیت  مشاور 
دولت  و  مردم  نفع  به  نظام  داخل  مقام های  فعالیت  برابر 
افغانستان نیست. مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری در 
که از  گفت  مورد چگونگی تطبیق پیمان امنیتی با امریکا 
زمینه  و  یاد شده اجرایی شده  پیمان  این سو  به  ماه  چهار 
کشور فراهم شده  تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی 

است.
کمک روزانه به نیروهای امنیتی 12میلیون دالر؛ 

دالر  میلیون  هفت صد  و  میلیارد   4 ساالنه  که  گفت  اتمر 
که تنها 700 میلیون آن از  کشور بوده  مصرف نیروهای امنیتی 
درآمد دولت افغانستان می باشد. به گفته ی وی، امریکا بر 
بنیاد پیمان امنیتی روزانه 12 میلیون دالر را صرف نیروهای 
ناتو  کرده و نیروهای ارتش با معیارهای  امنیتی افغانستان 
پولیس  نیروهای  زودی  به  که  گفت  اتمر  شده اند.  مجهز 
شد.  خواهند  مجهیز  نیز  ناتو  نظامی  استندردهای  با 
که  کامل دارد  به گفته ی وی، حکومت افغانستان اطمینان 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  اختیار  در  جهانی  کمک های 

گرفت. قرار خواهد 
در  دشواری هایی  آن که  با  گفت  ملی  امنیت  مشاور 
با  اما  دارد  وجود  لوژستیکی  و  تخنیکی  بخش های 
افغانستان دارند،  به  کمک کننده  کشورهای  که  تعهداتی 
گفت با آن  به این دشواری ها   پایان داده خواهد شد. اتمر 
که قادر به داشتن نیروی هوایی در افغانستان نشده اند اما 
گزینه های دیگری را برای  که دولت افغانستان  کرد  کید  تا

کشور روی دست دارد. تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی 
کشوری نام نگرفت اما بیان  مشاور امنیت ملی هرچند از 
کتفا  که افغانستان تنها به پیمان امنیتی با امریکا ا داشت 
زمینه  در  منطقه  کشورهای  با  گفتگو  حال  در  و  نمی کند 
مورد  در  اتمر  دارد.  قرار  خویش  امنیتی  نیروهای  تجهیز 
داشت  بیان  امریکا  با  امنیتی  پیمان  زودهنگام  امضای 
پیکار های  زمان  در  ملی  رهبر حکومت وحدت  دو  هر  که 
امریکا  با  امنیتی  پیمان  امضای  به  متعهد  انتخاباتی شان 
پیمان  از  بخشی  امنیتی  پیمان  وی،  به گفته ی  بودند. 
در  که  بود  امریکا  با  افغانستان  استراتژیک  همکاری های 

کرزی امضا شده بود. گذشته از سوی حامد 
پیمان امنیتی به نفع است

که پیش از  گفت  مشاور امنیت ملی هم چنین به سناتوران 
و  ملی  دو مجلس شورای  هر  رییس جمهور غنی،  امضای 
جرگه مشورتی از امضای پیمان امنیتی و دفاعی با امریکا 
کرده بود. اتمر در مورد انتقادها از امضای پیمان  پشتیبانی 
که بر بنیاد بند اخیر پیمان امنیتی  گفت  امنیتی با امریکا، 
اقدام  آن  فسخ  مورد  در  می توانند  جانب  دو  امریکا،  با 
کنند. وی از سناتوران مجلس خواست هرگاه به این نتیجه 
افغانستان نیست،  به نفع  امنیتی  که پیمان  باشند  رسیده 

راه های قانونی برای فسخ آن وجود دارد.
است  این  افغانستان  دولت  نظر  که  داشت  بیان  اما  اتمر 
که پیمان امنیتی به نفع افغانستان می باشد. به گفته مشاور 
پیمان  در  افغانستان  مردم  که  جایی  آن  از  ملی،  امنیت 
نیروهای  خود  توسط  کشور  امنیت  تامین  خواهان  امنیتی 
افغانستان شده بودند، نیروهای امریکایی به گونه مستقیم 
بلکه  نداشته  قرار  دولت  مسلح  مخالفان  با  نبردها  در 
عملیات های  انجام  مسوولیت  کشور  امنیتی  نیروهای 
به  اما  ملی  امنیت  مشاور  دارند.  را  افغانستان  در  نظامی 
که دو روز پیش رییس جمهور  سناتور مجلس بیان داشت 
کمیسیون نظارت بر تطبیق پیمان امنیتی  غنی در حکمی 

کرد. با امریکا را مطابق مفادات این پیمان ایجاد 

وهای  اتمر گفت که ساالنه 4 میلیارد و هفت صد میلیون دالر مصرف نیر
امنیتی کشور بوده که تنها 700 میلیون آن از درآمد دولت افغانستان 

وزانه 12 میلیون  می باشد. به گفته ی وی، امریکا بر بنیاد پیمان امنیتی ر
وهای ارتش با  وهای امنیتی افغانستان کرده و نیر دالر را صرف نیر

معیارهای ناتو مجهز شده اند.
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کشورهای آسیای میانه

برای طالبان جنگ تمام چیز می باشد و آن ها در پی آنچه 
ممکن است جنگ به دنبال داشته باشد نیستند.

که طالبان یک  این بیشتر از هر مساله دیگری روشن می کند 
که بتواند با سازوکار سیاسی قناعت  تحرک سیاسی نیست 
استخباراتی  سازمان های  سوی  از  گروه  این  شود.  داده 
جنگ  در  فقط  ماموریت  این  و  یافته اند  ماموریت  منطقه 
رهبران  برای  که  است  همین رو  از  و  می باشد  انجام  قابل 
گزینه دیگری غیر از جنگ وجود ندارد و رهبران  طالبان نیز 
که از سوی دولت  طالبان نیز علی رغم اشاره ها و تفهیم هایی 
افغانستان صورت می گیرد، به غیر از جنگ به چیز دیگری 

فکر نمی کنند.
که دولت افغانستان نیز رویکرد خود  از این رو الزم می گردد 
جنگ  بر  متمرکز  سیاست  و  داده  تغییر  گروه  این  برابر  در  را 
دولت  سوی  از  وقتی  زیرا  کند.  اتخاذ  گروه  این  برابر  در  را 
برابر  در  نیز  اجتماعی  و  سیاسی  گزینه های  جنگ  کنار  در 
گرفته می شود، یک بخش از امکانات دولت  کار  طالبان به 
این  نظامی  به مصرف می رسد.  تقابل  از  در مسیرهایی غیر 
که با توجه به تمرکز طالبان بر جنگ، صرف  در حالی است 
امکانات در مسیرهایی غیر از جنگ تضییع این امکانات 
از  که  این است  گزینه  بهترین  این رو  از  به حساب می آید. 
در  اصلی  گزینه  به عنوان  جنگ  به  فقط  نیز  دولت  سوی 
نظامی   توانمندی های  تمام  و  شود  باز  حساب  طالبان  برابر 
گرفته شود.  کار  موجود در جهت سرکوب نظامی  طالبان به 
جنبه  از  طالبان  که  دارد  وجود  این  امکان  صورت  این  در 
گرفتن در زیر حمالت نیروهای  تهاجمی  خارج شده و با قرار 
که علیه نیروهای دولتی در  دولتی، فرصت این را پیدا نکنند 
کشتار را سازمان دهی  والیت های مختلف جنگ و تهاجم و 

نمایند.
گزارش های منتشر شده در یک نشست غیررسمی   بر اساس 
ک  که به میزبانی یک موسسه آلمانی به نام پگواش و با اشترا
اسالمی  حزب  اعضای  دولتی،  سیاستمداران  از  شماری 
برگزار شده است، هشت  قطر  در  گروه طالبان  از   و شماری 
که به نمایندگی از دفتر سیاسی این  گروه طالبان  عضو معتبر 
گفته اند  کرده بوده اند،  ک  گروه در قطر، در این نشست اشترا
گروه، پیش شرط دولت افغانستان مبنی بر  که از سوی این 
گفتگوهای صلح را نمی پذیرند.  برقراری آتش بس برای آغاز 
از اعضای  که یکی  آمده است  منتشر شده  گزارش های  در 
که نمایندگان  گفته است  هیات طالبان به خبرگزاری رویترز 
دولت افغانستان از آن ها خواسته اند تا با برقراری آتش بس 
که تا زمان خروج  کید دارد  کنند. اما طالبان بر این تا توافق 
جنگ  از  گروه  این  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  کامل 
عدم  هم  جنگ  بر  طالبان  کید  تا کشید.  نخواهد  دست 
استقالل طالبان در تصمیم گیری را نشان می دهد و هم روشن 
افغانستان  جامعه  سیاسی  آینده  گروه  این  برای  که  می کند 
گروه مکلف به ادامه جنگ می باشد و  اهمیت ندارد. این 
که این ماموریت را ادامه دهد. با توجه به این  گزیر است  نا
که دولت نیز بیشتر از هر مساله دیگر بر  مساله ایجاب می کند 

گردد. گروه متمرکز  تقابل نظامی با این 

کستانی  پا روزنامه نگاران  از  برخی  است.  کرده  پیدا 
گروهی از جنگجویان آسیای میانه  که  کرده اند  افشا 
و  می زنند  ترکیه  ک  خا در  سربازگیری  به  دست  حاال 

گسترش جنگ به آسیای میانه است.  هدف شان 
بدون  نمی تواند  بیرونی  گروه  یک  که  است  روشن 
سربازگیری  کشور  آن  در  ترکیه  امنیت  سازمان  اشراف 
هم  افغانستان  فاریاب  والیت  از  گروه ها  همین  کند. 
حامد  به  باری  چین  مقام های  می کنند.  سربازگیری 
که  بودند  گفته  کشور  پیشین  رییس جمهور  کرزی، 
سینگیانک  ایالت  در  که  آنان  نژاد  ترک  مخالفان 
فعال اند، در والیت فاریاب شبکه های مخفی دارند. 
این  ترکیه اند.  متحد  گروه ها  همین  که  می شود  گفته 
کستان،  پا در  حلقاتی  که  می دهد  نشان  گزارش ها 
فارس،  خلیج  حاشیه  عرب زبان  کشورهای  و  ترکیه 
هدف  بکشند.  آتش  به  را  میانه  آسیای  می خواهند 
این حلقات ایجاد ساحه نفوذ در آسیای میانه است. 
مردم  منافع  با  حلقات  این  اهداف  که  است  روشن 

افغانستان، هماهنگ نیست. 

آسیای  در  جنگ  و  ناامنی  از  سودی  افغانستان 
تقویت  منطقه  ثبات  در  افغانستان  نمی برد.  میانه 
نقطه  که  می کند  پیشرفت  وقتی  افغانستان  می شود. 
افغانستان  باشد.  آسیا  جنوب  و  میانه  آسیای  وصل 
کارخانه های  به  را  میانه  آسیای  انرژی  می خواهد 
کاال های تولید شده  کند و  صنعتی جنوب آسیا وصل 
کشورهای آسیای جنوبی را به آسیای میانه برساند.  در 
افغانستان می خواهد چین را از راه زمین به ایران وصل 
گسترش یابد. نفع افغانستان در تحقق  کند تا تجارت 
این خواست ها و آرمان ها است. به همین دلیل است 
میانه ای  آسیای  تروریستی  گروه های  با  افغانستان  که 

می جنگد. 
فعال  باید  هم  افغانستان  دیپلوماسی  دستگاه  حاال 
ما  خارجی  سیاست  در  جدید  تحرک  باید  شود. 
کابل باید همکاری آسیای میانه و روسیه  به وجود آید. 
میانه ای  آسیای  تروریستی  گروه های  با  جنگ  در  را 
که  کند  کشورها حالی  کابل باید به این  کند.  جلب 
بدخشان  امنیت  برای  تنها  افغانستان،  ارتش  سرباز 
دیپلوماسی  دستگاه  نمی دهد.  قربانی  تخار،  و 
میانه  آسیای  کشورهای  پایتخت های  باید  افغانستان 
در  تروریستی  گروه های  با  جنگ  در  تا  سازد  قانع  را 
کشورهای آسیای میانه  کنند.  کمک  کابل را  شمال، 
افغانستان  از  مالی  و  استخباراتی  فنی،  حمایت  باید 
گروه های تروریستی  کنند تا بتواند راحت تر به مقابله با 
برای  باید  میانه  آسیای  کشورهای  هم چنان  بپردازد. 
انجام  کمک های  هم  افغانستان  اقتصاد  تقویت 
بین  از  تروریسم  تقویت  اقتصادی  زمینه های  تا  دهند 
روی  میانه  آسیای  کشورهای  و  افغانستان  باید  برود. 
تروریسم به توافق  با  چارچوب همکاری برای مقابله 

برسند. 

نمایندگان  از  شماری  نشست  می رفت،  انتظار  حالی که  در 
گروه طالبان در دوحه بتواند  دولت افغانستان با نمایندگان 
گردد، اما افراد  کرات صلح  گرفتن روند مذا زمینه ساز از سر 
گروه طالبان با تدارک حمله نیروهای پولیس در  وابسته به 
این  رساندند.  قتل  به  را  نیروها  این  از  تعدادی  بدخشان 
کید دولت  که تغییر دولت در افغانستان و تا نشان می دهد 
طالبان  رویکرد  بر  تغییری  هیچ  صلح،  گزینه  بر  نیز  فعلی 
به وجود نیاورده است و طالبان هم چنان بر جنگ به عنوان 
کید دارد. حال این  گروه تا گزینه مورد عالقه برای این  تنها 
باید  با طالبان سازش ناپذیر چی  که  ایجاد می شود  پرسش 
جواب  این که  یا  کرد  کید  تا صلح  بر  هم چنان  باید  آیا  کرد. 

گرفت. دیگری را باید سراغ 
که  نشستی  جریان  در  که  است  شده  گفته  دیگر  سوی  از 
طالبان  گروه  به  وابسته  افراد  است  گرفته  صورت  قطر  در 
را  گفتگوهای صلح  آغاز  برای  افغانستان  پیش شرط دولت 
گرچه هم از سوی دولت و هم از سوی طالبان  کرده اند. ا رد 
در  مختلف  طرف های  از  که  اعضای  که  بود  شده  اعالم 
کرده اند، یک نشست رسمی  ک  یک نشست در قطر اشترا
اسالمی   حزب  یا  و  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت   بین 
گردهمایی نمایندگانی از آدرس های متفاوت  نمی باشد، اما 
نشست،  یک  در  جنگ  یک  طرف های  از  به خصوص  و 
غیررسمی  باشد،  این که  چی  و  باشد  رسمی   این که  چه 
می تواند بیانگر دیدگاه های این طرف ها در خصوص یک 

که آن طرف ها در آن قضیه درگیر می باشند. قضیه ای باشد 
طالبان  هم  که  است  قضیه ای  یک  افغانستان  در  جنگ 
درگیر  آن  در  افغانستان  دولت  هم  و  اسالمی   حزب  هم  و 
می باشند. وقتی نمایندگانی از آدرس این سه طرف در یک 
کرات رسمی   گر به مقصد مذا نشست شرکت می کنند، حتی ا
خود  متبوع  تیم  دیدگاه های  بیانگر  نیز  باشند  نیافته  حضور 
گروه طالبان  هستند. از این رو وقتی از سوی افراد وابسته به 
پیش شرط  به عنوان  را  آتش بس  موضوع  که  می شود  گفته 
معنا  این  به  دارند،  ن  قبول  کره  مذا برای  افغانستان  دولت 
گروه طالبان خاتمه دادن جنگ و دسترسی  که در نزد  است 
آنچه  قرار ندارد.  اولویت  به یک موافقت سیاسی اصال در 
قرار  نیز  گروه  این  اولویت  در  و  دارد  اهمیت  طالبان  برای 

می گیرد، نفس جنگ و خشونت می باشد.
گرفتن جنگ به عنوان یک اولویت در نزد طالبان ثابت  قرار 
سیاسی  اهداف  به  دسترسی  به دنبال  گروه  این  که  می کند 
از  بیرونی  تحریکات  بلکه  نیستند،  افغانستان  در  خاص 
این  بین المللی  و  منطقه ای  استخباراتی  سازمان های  سوی 
و  بکند  افغانستان جنگ  در  که  است  داشته  آن  بر  را  گروه 
به دنبال  طالبان  گروه  گر  ا بزند.  هم  بر  را  افغانستان  امنیت 
گروه  گر رهبران این  اهداف سیاسی در افغانستان می بود و ا
می داشتند،  برنامه ای  کدام  افغانستان  سیاسی  اداره  برای 
صلح  و  کرات  مذا برای  موجود  فضاهای  از  شک  بدون 
کید نمی کردند. زیرا تمامی  کرده و بر ادامه جنگ تا استفاده 
سازش  به  است،  بوده  منطقه  سطح  در  که   جنگ هایی 
زیرا  دارند  کید  تا جنگ  بر  طالبان  اما  است،  شده  منتهی 

کشورهای  کندز،  و  بدخشان  در  جنگ  تشدید  با 
گرفته اند.  قرار  تهدید  معرض  در  عمال  میانه  آسیای 
امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف  دیروز  واقعیت  این  از 
گفت  اتمر  آقای  برداشت.  پرده  افغانستان  ملی 
و  تاجیکستان  زادگاه شان  که  تروریست هایی 
کندز  و  بدخشان  به  وزیرستان  از  است،  ازبکستان 
یک  ایجاد  آنان  راهبردی  هدف  و  شده اند  سرازیر 
به  اتمر  آقای  است.  میانه  آسیای  به  عبور  مجرای 
کستان در  که پس از عملیات ارتش پا گفت  سناتوران 
به  میانه ای  آسیای  تروریست های  شمالی،  وزیرستان 
شمال افغانستان آمدند و می خواهند  با ایجاد پایگاه 
در والیات شمالی، مجرایی برای عبور به آسیای میانه 
آسیای  جنگجو های  که  است  روشن  کنند.  پیدا 
کمک ستیزه جویان محلی در بخش هایی  میانه ای به 
ستیزه جویان  شده اند.  جابه جا  کندز  و  بدخشان  از 
محلی مربوط به طالبان، از سال 2008 به این سو، در 
کندز فعالیت محدود دارند.  والیت های بدخشان و 
ستیزه جویان  جنگجویان،  این  زمینه سازی  بدون 

شمالی  والیت های  به  نمی توانستند  میانه ای  آسیای 
کشور بیایند. به این نکته آقای اتمر در سخنرانی اش 
حمایت  بدون  که  است  پرواضح  اما  نکرد،  اشاره 
نمی توانند  بیرونی  ستیزه جویان  محلی،  جنگجویان 
که آقای اتمر به  در منطقه مستقر شوند. نکته دیگری 
از  بیرونی  از حلقات  برخی  نکرد، حمایت  اشاره  آن 

جنگجویان آسیای میانه ای است. 
تازه ترین  در  کستانی  پا روزنامه نگار  احمدرشید 
کشورش از  که دو دهه است  گفته است  سخنرانی اش 
گروه طاهریلداش  گروه طاهر یلداش حمایت می کند. 
سراسر  و  ازبکستان  در  طالبی  امارت  یک  می خواهد 
گروه حاال  کند. جنگجویان همین  آسیای میانه ایجاد 
به والیات شمالی آمده اند. ستیزه جویان تاجیکستانی 
کشور آمده اند بیست وپنج سال است  که به شمال  هم 
حلقات  صرف  می شوند.  میزبانی  کستان  پا در  که 
کشورهای عرب  گروه ها نیست.  کستانی حامی این  پا
آسیای  ستیزه جوی  گروه های  از  هم  خاورمیانه  زبان 
میانه حمایت می کنند. پس از سقوط اتحاد شوروی، 
روسیه هم چنان نفوذ خودش را در آسیای میانه حفظ 

کرد. 
امنیتی  لحاظ  به  هم  هنوز  میانه  آسیای  کشورهای 
از  امریکا،  متحده  ایاالت  هستند.  مسکو  به  وابسته 
از پروژه های توسعه ای و عمرانی  طریق تمویل برخی 
گذاری  کشورها نفوذ کشورهای آسیای میانه در این  در 
گذاری مذهبی  کشورها نفوذ می کند. ایران هم در این 
کشورهای عرب زبان  کستان و  و فرهنگی می کند. اما پا
بنیادگرای  گروه های  از  حمایت  طریق  از  می خواهند 
ساحه  میانه  آسیای  در  خودشان  برای  تروریستی 
که ترکیه  کنند. این روزها شنیده می شود  نفوذ ایجاد 
افراطی  تروریستی  گروه های  میان  در  متحدانی  هم 
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از وسايل موثر نظارت بر امور عمومي حكومت است. 
در انديشه ليبراليسم، مطبوعات از پايه هاي اساسي نظام 
بدون  زيرا  مي شود.  شمرده  دموكراسي  و  جمهوري 
دستيابي به اطالعات و اخبار صحيح، قضاوت درست 
امور و تصميم گيري هاي عمومي و سياسي در  درباره 
مطبوعات  و  نيست  ممكن  دموكراسي  اجراي  نتيجه 
آزاد و مستقل بهترين وسيله و ابزار نشر اخبار صحيح 
حقيقت  در  مطبوعات  آزادي  است.)4(  اطالعات  و 
چون  و  مي رود  شمار  به  بيان  آزادي  بارز  مصاديق  از 
تاثير آن   به دليل گسترده توزيع و نشر عمق  مطبوعات 
دارد.  امروزي  تعيين كننده اي در جوامع  نقش  افراد  بر 
منجز  به صورت  كشورها  اساسي  قوانين  در  معموال 
بر آزادي مطبوعات  تاكيد  قرار مي گيرد.  تاكيد  مورد 
و نشريات در ماده سي وچهارم قانون اساسي كشور نيز 

تعرض  از  بيان  »آزادي  است.  ويژه  توجه  اين  نشانگر 
مصون است. هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله 
رعايت  با  ديگر،  وسايل  يا  و  تصوير  نوشته،  گفتار، 
احكام مندرج قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق 
دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب بدون 

ارايه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد.«)5(
مستقل  و  آزاد  رسانه هاي جمعي  و  مطبوعات  بنابراين 
از  جلوگيري  و  سياسي  توسعه  در  اساسي  بسيار  نقش 
اقتدارگرايي دارند و هم چنين نقش مطبوعات آزاد و 
را  مردم  و  مي دهد  افزايش  را  آگاهيها  سطح  رسانه ها 

نسبت به حقوق هم ديگر بيشتر آگاه مي كند. 
فراهم آوردن و در دسترس  اشاره شد،  همان طور كه 
به حكومت شرطی كامال  قرار دادن اطالعات مربوط 
بايد  در دموكراسي،  است.  برای دموكراسي  ضروري 
قرار  حمايت  مورد  خبري  دستگاه هاي  و  مطبوعات 
خبري  دستگاه هاي  استقالل  از  بايد  هم چنين  گيرند. 
امنيت شغلي خبرنگاران حمايت كرد.  و  روزنامه ها  و 
امور  اداره  طرز  از  را  انتقادي  هر  كه  دارند  نياز  مردم 
بشنوند و بايد مراقب باشند كه روزنامه هايي كه از خط 
مشي دولت و حتا از رفتارهاي شخصي مسوولين انتقاد 
ميكنند، مورد تعرض مسوولين حكومتي قرار نگيرند. 
عرضه  مردم  به  كامل  نحو  به  و  درستي  به  بايد  اخبار 
مسوولين  اخباري كه  شنيدن  به  فقط  نبايد  مردم  شود. 
نحوه و زمان  به شنيدن چيزهايي كه  يا  جايز مي دانند 
محدود  مي كنند،  تعيين  مسوولين  را  آن ها  شنيدن 
مطبوعاتي  داشتن  مستلزم  و كمال،  درستي  اين  شوند. 
مستقل، نيرومند و دلير است. البته چنين مطبوعاتي در 
طي ساليان دراز تحقق مي يابد و مطبوعات داراي اين 
بدارد  را گرامي  آنان  بايد  و دموكراسي  است  فضايل 
و آن ها را از تعرض كوته نظران، متعصبان و صاحبان 

قدرت محفوظ بدارد.
مالكيت  يا  مطبوعات،  بر  حكومتی  نهادهای  تسلط 
معدود  افراد  توسط  خبري  دستگاه هاي  و  مطبوعات 
بسيار ثروتمند و هم چنين انحصار مطبوعات در دست 
هر  دموكراسي اند.  زيان  به  همگي  حزب،  دو  يا  يك 
تمركز و  اخبار، حالت  و  جا كه گردآوري اطالعات 
پيدا كند، دموكراسي  پخش آن ها صورتي يكنواخت 
با  واحد  گزارشي  وقتي  مي شود.  واقع  تهديد  مورد 
يك عبارت و عنوان به شكل قوطي هاي كنسرو توسط 
مي شود،  توزيع  خبرپراكني  ايستگاه هاي  و  روزنامه ها 
چون  مي گيرد.  قرار  آن  افسون  تاثير  تحت  كس  همه 
مي آورند،  به دست  يكنواخت  اطالعات  مردم  همه 
از  اجتماع  و  مي شود  ساخته  قالب  يك  به  ذهن ها 
تفسيرهاي متنوع و رقابت آميز، كه فرايند دموكراتيك 
چنين  در  مي شود.  محروم  دارد،  نياز  آن  به  شديدا 
مواردي امكان سانسور يعني حذف بخشي از اطالعات 
مهم فراهم مي شود. هم چنين امكان غلو در مورد بعضي 
خبرها و بي اهميت جلوه دادن برخي ديگر و تفسيرهاي 
مي شود.  فراهم  فريب كارانه  و  يك سويه  ساختگي، 
يا  اطالعات  از  بخشي  فقط  مردم  وقتي  است  طبيعي 
درك  باشند،  داشته  اختيار  در  را  غيردقيق  اطالعات 
آزادي  پس  داشت.  نخواهند  حوادث  از  واقعي 
نيست.  بي بندوباري  و  بي قيدي  معني  به  مطبوعات 
اين گونه نيست كه هر كس هر آنچه خواست و به هر 
آزادي  هدف  با  اين  كند.  منتشر  خواست  كه  نحوی 
است  آزاد  مطبوعات  دموكراسي  در  است.  ناسازگار 
يعني از فشار هميشگي طبقه حاكم و زورمندان در امان 
فحاشي  و  سانسور،  تحريف  دروغ،  به  مجبور  و  است 
نيست و در نتيجه مي تواند واقعيت را آن گونه كه هست 
به مردم ارايه دهد. حال اگر در نقطه مقابل، روزنامه ها 
از اين موقعيت سوءاستفاده كنند و  يا راديو تلويزيون 
اخبار را به صورت دلبخواه تغيير دهند، تحريف كنند، 
نتيجه  همان  دقيقا  اين  بگويند،  دروغ  و  كنند  سانسور 
و  اختناق  بنابراين  مي كند.  ايجاد  را  مطبوعاتي  اختناق 
بي بندوباري مطبوعاتي نتيجه يك ساني به بار مي آورند.
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و تبادل فرهنگي ميان تمدن ها و فرهنگ هاي مختلف 
مي باشد.

واقعيت،  درك  حقيقت،  به  توجه  كه  آن جايي  از 
در  تنها  عمومي  افكار  رشد  و  اجتماعي  روشنگري 
باشند  بايد آزاد  لذا قلم ها  سايه مطبوعات ميسر است، 
سياسي  رژيم  لذا  كنند.  منتشر  را  حقايق  بتوانند،  تا 
باشد  داشته  دموكراسي  و  جمهوري  ادعاي  نمي تواند 
مگر اين كه به اين مهم يعني آزادي مطبوعات تن در 
واهي  شعار  يك  جمهوري  ادعاي  آن  غير  در  دهد. 

خواهد بود.
بسيار  عمومي  افكار  تكوين  در  عام  به طور  مطبوعات 
موثر است. »براي نشان دادن اهميت سياسي مطبوعات 
بود كه بر آن نام »ركن چهارم دموكراسي« نهادند.«)2( 
در  را  واقعيتها  مردم  آن  از  كه  است  منبعي  مطبوعات 
مي يابند. مطبوعات با روش انعكاس خبرها، با تحريفي 
باره رخدادها  با بحث در  ايجاد مي كنند و  كه در آن 
در  سياسي،  گوناگون  گروه بندي هاي  سياست هاي  و 
از  برخي  است.  عمومي  افكار  بر  نفوذگذاري  تالش 
بسته  جهاني  در  را  مردم  مي كوشند  خبري  نظام هاي 
اين گونه  هدف  دارند.  نگه  پايين  بسيار  فكر  سطح  با 
»تحميق« كنند.  را  نظام هاي خبري آن است كه مردم 
جمعي  رسانه هاي  كمك  به  نظام ها،  نوع  اين  در 
كوشش مي شود مردم در محيطي غيرواقعي، مصنوعي، 
از  راه  اين  از  و  شوند  غوطه ور  پوچ  و  اعجاب انگيز 
اگر  اما  نباشند.  آگاه  جامعه  واقعي  و  حقيقي  مسايل 
نظام هاي خبردهي از قيد و بندهاي تبليغات و نفع پرستي 
آزاد باشند مي تواند فعاليتهاي تربيتي و فرهنگ آفريني 
اثرهاي »تحميق« برخي  باشند و  بشر دوستانه اي داشته 

نظام هاي خبري را از بين ببرد.
شگرفي  نيروي  نو  دموكراتيك  دولت  در  مطبوعات 
سده  در  مطبوعات  »پيدايش  دوورژه،  به گفته  است. 
گذشته در توسعه دموكراسي سهم فراواني داشت.«)3( 
مطبوعات حكومت را قادر مي  سازد تماس با مردم را 
امور  بهبود  براي  پيشنهادهايی  و  انتقادها  و  كند  حفظ 
شكايت هاي  تنها  نه  مطبوعات  آزادي  دارد.  عرضه 
مي كوشد  بلكه  مي گذراند  صافي  از  را  عمومي 
مي فهمند  كه  طور  آن  را  مردم  نظريات  و  احساسات 

منعكس كند.
مطبوعات با در نظر داشتن نقش مهم آن در شكل گيري 
رسانه  اين كه  شود.  مراقبت  است  الزم  عمومي  افكار 
منافع  داراي  را چند شخص  تبليغات  و  ارتباط  جمعي 
به انحصار در نياورد به طور كلي اين نظر موافق وجود 
موفقيت  براي  بي طرف  و  آزاد  مطبوعات  كه  دارد 
مطبوعات  است. پس  دموكراتيك ضروري  حكومت 

از جامعه مدني كه در واقع  نهادي  به عنوان  مطبوعات 
شناخته  سياسي  نظام  هر  در  دموكراسي  چهارم  ركن 
مي شود مي تواند در پيشبرد اهداف جامعه، نقش مهمي 
در ايجاد بستر مناسب جهت توسعه فرهنگي و سياسي 
ايفا كند. آزادي مطبوعات از مولفه هاي توسعه سياسي 
آزاد  و  مستقل  مطبوعات،  اگر  در هر جامعه مي باشد. 
عمل كند، مي تواند جايگاه واقعي خود را بيابد و نه تنها 
ابزاري قوي و مهم در سازندگي فرهنگ و تفكر جامعه 
باشد، بلكه به عنوان موثرترين وسيله هدايت جامعه در 

جهت منافع ملي كشور، عمل كند.
آزادي قلم و مطبوعات در واقع بخشي از آزادي بيان 
به شمار مي رود. آزادي مطبوعات به اين  معناست كه 
»افراد حق نشر افكار و عقايد خود را از طريق نوشته ها 
آن ها  نشر  اين كه  بدون  مي باشند،  دارا  مطبوعات  يا 
موكول به تحصيل اجازه يا محكوم به سانسور باشد.«)1(
ذكر  جمهوري،  در  پويا  و  زنده  مطبوعات  ويژگي 
واقع بينانه  تحليلهاي  ارايه  و  بررسي  و  نقد  واقعيات، 
موجود  جريان هاي  و  مسايل  به  نسبت  روشنگرانه  و 
كشور، نقد عملكردهاي دولت، آگاهي دادن به مردم، 
عمومي  فشار  اعمال  و  دولت  به  عمومي  افكار  ابالغ 
دولتي  مي تواند  زماني  تنها  دولت  زيرا  است.  آن  بر 
پاسخگو تلقي شود كه مردم از عملكرد آن آگاه باشند. 
از جمله  رسانه هاي گروهي  طريق  از  جز  آگاهي  اين 
امكان پذير  دولت  به  غيروابسته  و  مستقل  مطبوعات 
جوهره  مطبوعات  آزادی  و  بيان  آزادي  نمي باشد. 
بيان  از آزادي  جمهوري و دموكراسي است و منظور 
و مطبوعات آن است كه هر شهروندي حق اظهار نظر 
دارد و نيز حق دارد اظهار نظر خود را مانند ديگران به 
گوش مردم برساند. براي اين منظور، افراد حق جستجو 
از طريق  انديشه ها  و  اطالعات  نوع  همه  به  دستيابي  و 
بيان  از آزادي  اين جا وقتي  دارند. در  را  همه رسانه ها 
سخن مي گوييم، منظور آزادي مخالف است زيرا اگر 
وصل اند،  سياسي  قدرت  به  نحوي  به  كساني كه  فقط 
آزادي  يعني  آزادي  نيست.  آزادي  اين  باشند،  آزاد 
نيست كه مخالف  اين  بنابراين هنر حكومت  مخالف. 
خود را از صحنه دور كند بلكه هنر حكومت اين است 
كه مخالفين خويش را وادار كند تا در چارچوب قانون 

بتواند، عقايد و نظريات خويش را بيان كند.
در واقع مي توان گفت كه آزادي مطبوعات بخشي از 
اختيار  در  انسان  تعالي  رشد  براي  كه  است  آزادي ای 
حيات  ضروريات  از  آزادي  اين  گرفته .  قرار  وي 
اجتماعي و زندگي سياسي به شمار مي آيد و وسيله اي 
ميراث  انتقال  و  اطالعات  مبادله  افكار،  تضارب  براي 
گفتگو  جهت  مناسبي  فضاي  هم چنين  است.  بشريت 

مطبوعات آزاد براي موفقيت حكومت 
دموكراتيك ضروري است 

 محمدعرفانی

مطبوعات به طور عام در تكوين 
افكار عمومي بسيار موثر است. 

»براي نشان دادن اهميت سياسي 
مطبوعات بود كه بر آن نام »ركن 

چهارم دموكراسي« نهادند.«)2( 
مطبوعات منبعي است كه از آن مردم 

واقعيتها را در مي يابند. مطبوعات 
با روش انعكاس خبرها، با تحريفي 
كه در آن ايجاد مي كنند و با بحث 

در باره رخدادها و سياست هاي 
گروه بندي هاي گوناگون سياسي، 

در تالش نفوذگذاري بر افكار 
عمومي است. برخي از نظام هاي 

خبري مي كوشند مردم را در جهاني 
بسته با سطح فكر بسيار پايين نگه 

دارند. هدف اين گونه نظام هاي 
خبري آن است كه مردم را »تحميق« 

كنند. در اين نوع نظام ها، به كمك 
رسانه هاي جمعي كوشش مي شود 

مردم در محيطي غيرواقعي، مصنوعي، 
اعجاب انگيز و پوچ غوطه ور شوند و 

از اين راه از مسايل حقيقي و واقعي 
جامعه آگاه نباشند. 

ACKU



زوال دیپلوماسی رسمی
  در منطقه افغانستان 

کمیسیون رسیدگی به شکایات
 و تخلفات رسانه ای منحل شد

 دای چوبانی
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اهمیت می دهد؛ بیشتر در قالب اشکال لیبرال دیپلوماسی 
بازیگران  این نوع دیپلوماسی از یک سو  می گنجد. در 
غیردولتی نظیر گروه های رادیکال در منطقه، هویت یافته 
به اهمیت آن ها در ورای اصل حکومت- و همه روزه 

دیگر  سوی  در  می شود.  افزوده  دولت ها  حاکمیت 
توانمندی  از  دیپلوماسی،  نوع  این  در  که  کشورهایی 
در  توانسته اند،  بالفعل  به صورت  برخورداراند،  بیشتر 
تعامالت امنیت و ناامنی منطقه نقش موثر ایفا کنند و از 
تبعات منفی این بازیگران دور باقی بمانند. بر این اساس 
در نتیجه تقویت این نوع دیپلوماسی در میان کشورهای 
منطقه، بسترهای دیپلوماسی سنتی مخفی و سیاست های 

استخباراتی اهمیتش افزایش خواهد یافت.
میان  در  دیرباز  غیررسمی  از  دیپلوماسی  فرایند  در 
میکانیزم های تعاملی با گروه های تروریستی و رادیکال 
ابتدا  در  است.  شده  استفاده  متفاوت  روش  چند  از 
گروه های رادیکال به مثابه ابزاری برای مقابله با شوروی 
رادیکال  گروه های  مدیریت  با  پاکستان  شد.  استفاده 
فرامنطقه در خاک افغانستان علیه شوروی و در کشمیر 
علیه هند استفاده کرد. در عین زمان مردم افغانستان از 
این گروه ها به عنوان اهرمی  برای بیرون راندن شوروی 
استفاده کردند. چندی بعد مردم مسلمان چچن از این 

رسانه های همگانی تاکید کرده بودند.
ملی،  اجرایی حکومت وحدت  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
مسووالن  با  دیداری  در  پیش  ماه  یک  به  نزدیک 
به  رسیدگی  کمیسیون  که  بود  داده  وعده   رسانه ها 
با  می کند.  منحل  را  رسانه ای  تخلفات  و  شکایات 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده  »نی«،  موسسه  این حال، 
کمیسیون  شدن  منحل  از  اعالمیه ای  در  افغانستان، 
استقبال  رسانه ای  تخلفات  و  شکایات  به  رسیدگی 
کرده می گوید که این تصمیم قدم خوبی برای اجرای 
»نی«  دفتر  می رود.  شمار  به  همگانی  رسانه های  قانون 
هم چنین از وزارت اطالعات و فرهنگ خواسته که با 
منحل شدن کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات 
این  گذشته ی  اجراات  و  اقدامات  تمامی  رسانه ای، 
کمیسیون را نیز بی اعتبار کند و پرونده هایی که توسط 
این کمیسیون به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده، 

حفظ شوند.
دفتر »نی« حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، روی 

روش در مقابل روسیه در امتداد برنامه های جدایی طلبی 
نیروهای شوروی  با خروج  استفاده کردند.  استقالل  و 
هدف شان،   به  افغانستان  مردم  دستیابی  و  افغانستان  از 
افغانستان دیگر به این گروه ها ضرورتی نداشت و این 
گروه ها به مثابه گروه های مخرب در افغانستان، پاکستان 
بیشتر،  توان  داشتن  با  پاکستان  تبدیل گردید.  و چچن 
برای دور نگه داشتن این گروه ها از خاک خویش از 
خاک  به  را  آن ها  و  کرده  غیررسمی  استفاده  روابط 
ظهور  و  داخلی  جنگ های  کرد.  مدیریت  افغانستان 
سیاست  این  امتداد  در  القاعده  یافتن  تقویت  و  طالبان 
سپتامبر،   11 حادثه  از  پس  می شود.  تعریف  پاکستان 
این  قبال  در  پاکستان  سیاست های  و  افغانستان  شرایط 
گروه ها براساس فشار امریکا تغییر کرد. افغانستان دیگر 
نبود  گروه ها  این  مدیریت  برای  قدرت  خالی  محیطی 
و با آمدن جامعه جهانی برخی از این گروه ها به علت 
رانده شدن از خاک افغانستان و تغییر سیاست اعالمی 
 پاکستان، علیه پاکستان عمل کردند. حاال نیز با خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان به نظر می رسد که اهمیت 
دیپلوماسی  انواع  از  یکی  غیررسمی  به عنوان  تعامالت 
در تعامالت امنیتی نقش برتر پیدا کرده است. افغانستان 
بماند،  دور  تهدیدات شان  از  آن ها  انکار  با  نمی تواند 
بسترهای  داشتن  و  آن ها  حضور  واقعیت  قبول  با  بلکه 
فرهنگی مساعد برای آن ها از تعامالت با آن ها شرایط 

امنیتی خویش را بهبود ببخشد. 
قالب  در  افغانستان  سیاسی  رهبران  سیاسی  دیدارهای 
زمانی  منطقه  امنیتی  معادالت  رسمی  در  دیپلوماسی 
اهمیت بیشتر پیدا خواهد کرد که افغانستان در تعامالت 
غیررسمی  به خصوص در حوزه استخبارات با گروه های 
به  پی  در  رو  این  از  باشد.  داشته  باال  تروریستی دست 
تعامالت سیاسی  از  ناشی  نتیجه مشخص  نیامدن  دست 
رسمی  با کشورهای مهم منطقه در مباحث امنیت حاال 
زمان آن فرا رسیده است که دولتمردان افغانستان برای 
غیررسمی   دیپلوماسی  به  خانگی  کارهای  حل وفصل 
تقویت  دیپلوماسی  نوع  این  قالب  در  کنند.  رجوع 
با گروه های مختلف  استخبارات و داشتن روابط  توان 
برای  استخبارات  بودجه  افزایش  و  منطقه  در  رادیکال 
گسترش  به منظور  گروه ها  برخی  از  هوشمند  حمایت 
تاثیرگذاری در معادالت امنیتی به نظر ضروری می رسد. 
در  قطر  نفوذ  قدرت  از  می توان  زمانی  اساس  این  بر 
روابط با گروه های تروریستی هم چون طالبان و مصالحه 
با آن ها بهره برد که در دیپلوماسی غیررسمی  و تعامل 
با گروه های رادیکال منطقه دست باال داشته باشد. هر 
در  دارد.  ضرورت  حفظ  برای  الزاماتی  به  مصالحه ای 
کشورهای  میانجی گری  اگر  خوش بینانه  رهیافت  یک 
باشد،  داشته  همراه  به  مثبت  نتیجه  صلح،  برای  منطقه 
به  الزاماتی  باید  مصالحه  شرایط  حفظ  برای  افغانستان 
شکست  یا  و  فروپاشی  از  مانع  که  باشد  داشته  دست 

مصالحه گردد. 

قانون  به  مطابق  همگانی  رسانه های  کمیسیون  ایجاد 
رسانه ها تاکید کرده و می گوید که براساس معیارهای 
بین المللی اداره نظارت کننده از رسانه ها باید خارج از 
گزارشگر  فهیم،  صابر  باشد.  داشته  قرار  دولت  نفوذ 
موسسه نی در گفتگو با 8صبح گفت که این کمیسیون 
به صورت غیرقانونی فعالیت می کرد. آقای فهیم گفت 
امیدوار است که در کمیسیون رسانه های همگانی  نی 

افراد متخصص امور رسانه ای حضور داشته باشند. 
انجمن رسانه های جنوب آسیا  یا  در همین حال سفما 
کرده  استقبال  کمیسیون  این  لغو  از  اعالمیه ای  نشر  با 
رسانه های  »انجمن  است:  آمده  اعالمیه  این  در  است. 
جنوب آسیا )سفما( این اقدام وزیر اطالعات و فرهنگ 
را به دیده قدر نگریسته، خواهان همکاری های هرچه 
بیشتر مقامات وزارت اطالعات و فرهنگ با رسانه ها و 

ژورنالیستان است.«
کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه ای در 
مسووالن  جلب  حکم  اخیرا  که  می شود  منحل  حالی 
اطالعات  و  باز  جامعه  ماندگار،  8صبح،  روزنامه های 
این  آدرس  از  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  توسط  روز 
واکنش های  حکم،  این  صدور  شد.  صادر  کمیسیون 
گسترده ی مسووالن رسانه ها و مقام های ارشد حکومتی 
از جمله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی را به دنبال 

داشت.

در  رایج  رویکرد  دو  دیرباز  از  دیپلوماسی،  ادبیات  در 
رسمی )تراک  اول  است.  شده  تجربه  دیپلوماسی  نوع 
بیانیه های  و  قالب سفر های رسمی  سیاسی  اول( که در 
رسمی  سیاسی صورت می گیرد. دوم غیررسمی  )تراک 
دوم(، از طریق تعامل با گروه ها و بازیگران غیردولتی، 
صورت می گیرد. براساس این دو روش، روابط و منافع 
سیاسی، اقتصادی، نظامی  و فرهنگی میان کشورها تنظیم 

شده است. 
منطقه  در  دیپلوماسی  شکل  و  نوعیت  به  نگاهی  با 
می توان  گذشته  دهه  یک  از  بیش  طول  در  افغانستان 
ترکیه، عربستان، چین  برد که کشورهایی هم چون  پی 
و در این اواخر قطر تالش کرده اند تا از روابط خویش 
با گروه های فروملی هم چون طالبان و دیگر گروه های 
با  افغانستان  دولت  میان  را  مصالحه  فرصت  تروریستی 
با  روابط  از  آن ها  بهره وری  سازند.  فراهم  گروه ها  این 
گروه های فروملی در دیپلوماسی غیررسمی  در تعامل با 
این گروه ها، از یک سو به جایگاه آن ها به عنوان کشور 
دیگر  از سوی  و  افزوده  امنیتی  تعامالت  در  تاثیرگذار 
وضعیت امنیتی و منافع ملی امنیتی آن ها را تامین کرده 

است.
فروملی  بازیگران  به  که  غیررسمی   دیپلوماسی  تقویت 

8صبح، کابل: حکومت افغانستان کمیسیون رسیدگی 
به شکایات و تخلفات رسانه ای را پس از سال ها انتظار 
این کمیسیون  و تاکید مسووالن رسانه ها، منحل کرد. 
که مطابق قانون رسانه های همگانی مصوب سال 1384 
قانون جدید  تنفیذ  و  تصویب  از  پس  بود،  ایجاد شده 
باید  خورشیدی،   1388 سال  در  همگانی  رسانه های 
می داد.  رسانه های همگانی  به کمیسیون  را  جای خود 
امور  به  رسیدگی  به منظور  دیگری  نهاد  است  قرار 
مربوط به رسانه ها زیر نام کمیسیون رسانه های همگانی 
نهادهای  نمایندگان  کمیسیون  این  در  و  شود  ایجاد 

رسانه ای و دولتی حضور داشته باشند. 
مقام های پیشین وزارت اطالعات و فرهنگ، کمیسیون 
رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه ای را حفظ و از 
ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی خودداری کردند. 
فعالیت  خبرنگاران  حقوق  حامی  و  صنفی  نهادهای 
رسانه ای  تخلفات  و  شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون 
کمیسیون  ایجاد  روی  بارها  و  خوانده  غیرقانونی  را 

از عادت است. یکبار که  همه چیز 
عادت  سرشوی«  »گل  به  آدم  موی 
بهداشتی  لوازم  بهترین  دیگر  کند، 
پاک  نمی تواند  را  آدم  موی  دنیا 
کند. پاک می کند؛ اما دل آدم یک 
رقم ناپاک باقی می ماند. یا مثال آدم 
عادت کند که برای قضای حاجت 
تشناب  در  وقتی  برود.  دشت  به 
و  می شود  قید  دلش  برود،  سربسته 
به  مدتی  اگر  می شرمد.  خودش  از 
نداشته  دسترسی  دشتکی  تشناب 
بعد  و  می گیرد  تنگی  نفس  باشد، 
از یک ماه وزن می بازد و می میرد. 
طنزنویس های  را  وضعیت  عین 
عادت  طنزنویسی  با  دارند.  کشور 
بخواهی  آن ها  از  هرچه  اند.  کرده 
بسرایند،  شعر  ملی  سرود  برای  که 

طنز می نویسند. 
خراب  عادت  یک  طنزنویس ها 
حرف  وقت  هیچ  دارند.  هم  دیگر 
هر  نمی گویند.  صاف  و  رک  را 
بنشینند  کسی  با  خواستند  وقت 
یک گیالس چای نوش جان کنند، 
کبوتر  به  رابطه  در  مطلب  یک 
می نویسند. کبوتر را به بانک جهانی 
که  می گویند  بعد  می کنند.  تشبیه 
کارمندان بانک جهانی قبر می کنند 
تا  آدم  را گور می کنند.  و کتاب ها 
نمی فهمد  بخواند، هیچ  آخر مطلب 
در  کیست.  طنزنویس  منظور  که 
حدی که اگر بعضی وقت ها منظور 
فکر  مردم  باشد،  نداشته  هم  خاص 
گفته.  بد  را  دولت  که  می کنند 
داوطلبی«  »اعالن  مطلب  همین  مثل 
وسیله  به عنوان  سگ  از  آن  در  که 
تالشی نام گرفته شده بود. می دانیم 
کلمه سگ در افغانستان توهین آمیز 
مگر  کرد؟  می توان  چه  اما  است؛ 
نوشته هایش  در  طنزنویس  می شود 
قبلی  حیوان  آن  جایگزین  را  آهو 
نجیب  و  خوب  حیوان  آهو  بکند؟ 
اما در هیچ جای دنیا مرسوم  است؛ 
کار  تالشی  برای  آن  از  که  نیست 
را  پروانه و شیر  بلبل و  گرفته شود. 
خواند.  تالشی  وسیله  نمی شود  هم 
پس بهتر است که خود خواننده طنز 
برای یک بار هم که شده، برداشت 
بد نکند. هر چه نباشد طنزنویس هم 
مراعات  را  روزنامه نگاری  اصول 

می کند.

طنزنویس 
همیشه منظور ندارد  سید مهدی منادی
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بازی بین تیم های ستاره آزادی و بیگ بیر از رقابت های لیگ 
کابل با برتری 4-0 به نفع بیگ بیر به پایان رسید. برتر فوتبال شهر 

و یک  تساوی  برد، یک  دو  کسب  با  بازی  از چهار  بیر  بیگ 
شکست و هفت امتیاز در صدر جدول ایستاده است. 

تیم فوتبال فیروزی از سه بازی صاحب هفت امتیاز است و با 
کسب امتیاز در دیدار بعدی می تواند به صدر جدول تکیه بزند.
چانس  گرفته،  جای  جدول  سوم  رده  در  که  اردو  فوتبال  تیم 

با  بتواند  است  غیرممکن  برایش  کرد  کید  تا چلسی  سرمربی 
انگلیس  برتر  لیگ  در  فرگوسن  آلکس  سر  قهرمانی   13 رکورد 

کند. برابری 
گذشته موفق شد به همراه چلسی  مورینیوی پرتگالی یک شنبه 
کند.  کسب  را  قهرمانی  عنوان  برتر  لیگ  در  بار  سومین  برای 
در  تیم  همین  همراه  به  مورینیو  که  بود   2006 و   2005 سال های 

لیگ انگلیس قهرمان شده بود.
 12 طی  اروپایی  لیگ های  در  مورینیو  قهرمانی  هشتمین  این 
گذشته بود. او دو بار با پورتو، دو بار با اینتر و یک بار هم  سال 

کرده بود. کسب  با رئال مادرید عنوان قهرمانی را 
در  مربیگری  سال   27 از  پس  و   2013 سال  که  فرگوسن 
در  قهرمانی اش  جام  نخستین  شد،  بازنشسته  منچستریونایتد 
این  بود.  ساله   52 که  گرفت  جشن  زمانی  را  انگلیس  لیگ 
نسبت  بیشتری  بسیار  جام های  مورینیو  که  است  حالی  در 
کمتری داشته برده است. آقای  که سن  به فرگوسن در زمانی 
که  کرد تا زمانی  کید  خاص رسیدن به رکورد فرگوسن را رد و تا
کسب  بخواهد بازنشسته شود، شاید بتواند پنج جام دیگر را 

کند.
گفت: سال های مربیگری زیادی پیش رویم  او در این زمینه 
برای همه  فرگوس دارد  آلکس  که سر  اما جایگاهی  قرار دارد 
از دسترس است. غیرممکن است. نمی توانم 13  مربیان دور 

مقدماتی  مسابقات  شروع  از  قبل  افغانستان  ملی  تیم 
جام جهانی سه مسابقه دوستانه در برابر تیم های ملی 

کرد. ئوس، مالدیف و بنگله دیش برگزار خواهد  ال
ماه   21 تاریخ  از  افغانستان  ملی  تیم  برنامه،  براساس 
ماه   25 تاریخ  به  و  دارد  تمرینی  کمپ  بحرین  می در 
می اولین مسابقه دوستانه اش در شهر منامه مقابل تیم 

ئوس انجام می شود. ملی ال
مالدیف دومین حریف افغانستان خواهد بود، بازی 
پایتخت مالدیف انجام  این دو تیم 30 می  در ماله، 

می شود.
تیم، آخرین دیدار  این  با  بازی  و  بنگله دیش  به  سفر 
به  هم  دیدار  این  که  بود  خواهد  افغانستان  دوستانه 

که برگزار خواهد شد. تاریخ 4 جون در دا
جهانی  جام  مقدماتی  در  افغانستان  مسابقه  اولین 
مقابل تیم ملی سوریه یازدهم جون در ورزشگاه ثامن 

شهر مشهد ایران برگزار می شود.
زمانی  فواصل  دوستانه،  دیدارهای  این  منفی  نکته 

قهرمانان  لیگ  نیمه نهایی  در  باید  گوآردیوال  پپ 
که شالوده آن را خودش  کند  اروپا برابر تیمی بازی 

بنا نهاده است.
از ساعت 23:15 چهارشنبه  بایرن مونیخ در حالی 
شب در نوکمپ در دور رفت از مرحله نیمه نهایی 
که  لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بارسلونا می رود 
تیم  این  در  گوآردیوال  پپ  یعنی  تیم  این  سرمربی 
سراسر  دوران  مربی  عنوان  به  البته  و  کرده  بازی 
را  اروپایی  قهرمانی  عنوان  دو  و  داشته  را  موفقی 

برای این تیم به ارمغان آورده است.
به  آلمان  قهرمان  با  حالی  در  ساله   44 گوآردیوالی 
که بارسایی ها به دنبال انتقام  کاتالونیا بازمی گردد 
در  باواریایی ها  برابر  صفر  بر   7 تحقیرآمیز  شکست 
همین مرحله از لیگ قهرمانان اروپا در فصل 13-

2012 هستند.
گذشته بردهای جالب توجهی به  هر دو تیم در دور 
دست آوردند و با قدرت راهی این مرحله شدند. 
دیدار  دو  مجموع  در  یک  بر   5 نتیجه  با  بارسلونا 
پاری سن ژرمن را شکست داد و بایرن نیز با نتیجه 6 
گذشت تا در مجموع  بر یک در مونیخ از سد پورتو 

با نتیجه 7 بر 3 راهی این مرحله شود.
در  خود  قبلی  دیدار   4 از  دیدار   3 مونیخ  بایرن 
که  است  گذشته  سر  پشت  پیروزی  با  را  نوکمپ 
بوده   2012 سال  در  صفر  بر   3 برد  نیز  آنها  بهترین 

است.

کپ والیتی در زون بندامیر  کریکت چلنج  مسابقات 
آغاز می گردد.

تعقیب  به  که  دارد  نظر  در  افغانستان  بورد  کریکت 
به  است،  جریان  در  فعال  آن  مسابقات  که  آمو  زون 
چیلنج  مسابقات  میالدی  روان  می سال   17 تاریخ 

حضور در صدر جدول را دارد، این تیم از سه بازی شش امتیاز 
کرده است و به امید پیروزی در دیدار آینده اش و البته از  کسب 

دست دادن امتیاز توسط فیروزی می باشد.
بازی  سه  از  هم  کابل  جوانان  و  سره میاشت  فوتبال  تیم های 
کرده و در رده های بعدی جدول  کسب  گذشته خود پنج امتیاز 

حضور دارند.


قهرمانی در لیگ برتر انگلیس بیاورم. شاید بتوانم 13 قهرمانی 
کنم. هشت قهرمانی در لیگ های مختلف دارم و فکر  کسب 
می کنم بتوانم به 13 برسم اما 13 قهرمانی در لیگ انگلیس؟ 

کسب آن ندارم. نه، هیچ شانسی برای 
باب  انگلیس  لیگ  تاریخ  مربیان  موفق ترین  فرگوسن  از  پس 
قهرمانی  با 6  ویال  آستون  از  رمزی  و جورج  لیورپول  از  پیسلی 

هستند.

نخواهد  تنها  نه  که  می باشد  دیدارها  این  نزدیک 
فوتبال  مشکالت  حل  راستای  در  کمکی  توانست 
نیز بر سر راه  که حتی مشکالت دیگری  کشور بنماید 

فوتبال قرار خواهد داد.
فواصل  در  دوستانه  دیدار  سه  از  ناشی  خستگی 
می تواند  طوالنی  سفرهای  البته  و  زمانی  نزدیک 
گی تیم ملی در مسیر  خلق کننده مشکل بر سر راه آماده 
که  شرایطی  در  آن هم  باشد،  جهانی  جام  مقدماتی 
یک هفته پس از آخرین دیدار دوستانه، تیم ملی باید 

اولین بازی رسمی خود را مقابل سوریه برگزار بنماید.

که 4 قهرمانی در لیگ قهرمانان را به نام خود  بارسا 
به ثبت رسانده است، به دنبال هشتمین حضورش 
دیدار   5 تمام  بارسا  رقابت هاست.  این  فاینل  در 
خانگی این فصل خود را در لیگ قهرمانان با برد 
تیمی که  آخرین  واقع  در  است.  گذاشته  سر  پشت 
داده، همین  را شکست  بارسلونا  رقابت ها  این  در 
گول در نوکمپ به برتری  که با 3  بایرن مونیخ است 
رسید. پس از آن بازی بارسلونا 32 بازی در لیگ 
 25 صاحب  که  کرد  برگزار  نوکمپ  در  را  قهرمانان 

برد و 7 تساوی شده است.
موفقیت آمیزی  کارنامه  آلمانی  تیم های  برابر  بارسا 
نیز  بار   7 و  رسیده  پیروزی  به  بار   19 و  داشته 

شکست خورده است.
که 5 قهرمانی در این رقابت ها دارد به دنبال  بایرن 

یازدهمین حضور در فاینل این رقابت هاست.
گول در مجموع دو دیدار  گذشته با 5  آن ها فصل 
برابر رئال مادرید شکست خورده و نتوانستند راهی 
دیدار نهایی شوند. رئال در آن دوره با برتری برابر 

آتلتیکو قهرمان شد.
تیم های  برابر  خانه  از  خارج  دیدارهای  در  بایرن 
و 11 باخت رسیده  برد، 5 تساوی  به 6  اسپانیایی 

است.
بایرن از 3 دیدار خارج از خانه قبلی خود در اروپا 
کارنامه  که  رسیده  شکست   2 و  تساوی  یک  به 

ضعیفی است.

کپ والیتی در زون بندامیر نیز برگزار نماید.
در این مسابقات پنج تیم  والیتی زون بندامیر حضور 
و  زرملوال  کریکت  میدان های  در  و  خواهند داشت 

کاروان راه اندازی خواهد شد. سلیم 
اجراییوی  رئیس  ستانکزی،  اهلل  شفیق  گفته  به 
کریکت بورد افغانستان، راه اندازی مسابقات چلنج 
کریکت  کپ در زون های مختلف باعث انکشاف 

کشور می شود. در 
بورد  کریکت  برنامه های  صدر  در  که  میگوید  وی 
افغانستان وسعت این ورزش به سطح هر والیت قرار 
دارد باشد تا استعدادهای این رشته ورزشی در نقاط 
کشور شناسایی شده و به ساختار های ملی  مختلف 

گردند. کریکت معرفی 

وزی بیگ بیر با طعم صدرنشینی پیر

مورینیو به رکورد فرگوسن نمی رسد

الئوس، مالدیف و بنگله دیش قبل از سوریه

گشت احساسی پپ به نیوکمپ باز

کریکت در بند امیر برگزاری 
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داعش مسوولیت حمله تکزاس را پذیرفت 
که حادثه  کرده  گروه موسوم به »حکومت اسالمی«، داعش، ادعا 
اسالم  پیامبر  نقاشی های  نمایشگاه  به  حمله  و  تکزاس  در  اخیر 
گروه بوده  در این ایالت امریکا، اقدامی از جانب اعضای این 

است.
گروه  این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
سربازان  از  تن  »دو  کرد:  اعالم  ثور،   ۱۵ سه شنبه،  روز  تروریستی 
کرد،  گارلند تکزاس حمله  خالفت به یک نمایشگاه هنری در 
ارایه  پیامبر  محمد  از  منفی  تصاویری  نمایشگاه  این  که  چرا 

می کرد.«
داعش سپس به امریکا در رابطه با اقدامات بعدی خود هشدار 

می گوییم  امریکا  به  »ما  است:  داده 
بزرگ تر  حتا  ما  بعدی  اقدامات  که 
آن  و  بود  خواهد  تیزتر  و  تند  و  این  از 
سربازان  که  بود  خواهید  شاهد  وقت 
چه  به  دست  اسالمی  حکومت 

کی می زنند.« اقدامات دهشتنا
صحنه  یک شنبه  روز  تکزاس  گارلند 
نمایشگاهی  به  مهاجم  دو  تیراندازی 
که در آن ضمن سخنرانی و مسابقه  بود 
کاریکاتورهای  اسالم،  پیامبر  نقاشی 
گذاشته  نمایش  به  نیز  وی  جنجالی 

شد.

کشته  پولیس  متقابل  تیراندازی  جریان  در  اما  مهاجم  دو  این 
که یک روز بعد هویت آنان اعالم شد. التون سیمپسون  شدند 
که به تازگی مسلمان شده بود و هم خانه او نادر صوفی  ۳۰ ساله 
کن فینیکس در ایالت آریزونا، متهمان بودند. ۳۴ ساله، هر دو سا

کنون با موضع گیری داعش این ماجرا ابعاد دیگری پیدا می کند،  ا
گروه در  که جنگجویان این  که این نخستین بار است  از آن رو 

ک امریکا دست به اقدام تهاجمی می زنند. خا
که نیروهای پولیس پیش  مستندات پولیس امریکا نشان می دهد 
از این التون سیمپسون را به ظن برنامه ریزی برای سفر به سومالیا و 

کرده بودند. کشور بازجویی  پیوستن به نبردها در این 
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 پـروگرام غـذایی جهان 
کـابل  دفـتر مـرکزی 

گـهی داوطلبی برای فروش وســایط داغــمه  آ

دفتر پروگرام غذائی جهان ملل متحد)WFP( یک تعـداد مـحدود از وسایط داغــمه نوع لــند 

کروزر خـویش را در معرض فـروش میــگـذارد. 

ک در داوطلبی را داشته باشند می توانند از تاریخ  20 الی 22  که خواهـش اشترا عـالقمندان 

ثور سال جاری  مصادف با 10-12 مـی سال 2015 برای سه روز ) یک شنبه الی سه شنبه(  

گدام های پروگرام غذایی جهان )WFP( واقـع قصبه جوار  از ساعت ۹ الی ۳ بعد از ظهر از 

تاریخ نهایی أخـذ  کابل دیدن نمایند.  ریاست خانه سازی عقب میدان هوایی بین المللی 

گردیده است.  اوراق داوطلـبي الی روز پنج شنبه مورخ 24 ثوریا 14 می 2015 تعـیین 

شـرط نامه را از محل وسـایط  بدست آورده می توانند تـضمـین أخـذ می گردد.

شماره تماس فـقط در صورت ضرورت به معلومات مـزید: جمیل خاموش  0706004919 
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