
ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  طالبان  تحریم  کمیته 
نیز در لیست سیاه خود داخل  متحد شبکه حقانی را 
کرد. شبکه حقانی که در پاکستان مستقر است، به انجام 
دولت  و  بین المللی  نیروهای  علیه  بزرگی  حمالت 

افغانستان متهم است.
سوزان رایس، نماینده ایاالت متحده امریکا در سازمان 
فرمانده  ذاکر،  قاری  که  متحد روز دوشنبه گفت  ملل 
این تحریم های سازمان  نیز در  عملیاتی شبکه حقانی 

ملل متحد شامل می باشد. او متهم است که در چندین 
حمله بزرگ شبکه حقانی سهم داشته است.

انتحاری« این  با عنوان »رییس عملیات  از قاری ذاکر 
شبکه یاد شده است. همچنان گفته شده که او به نام 
که  گفت  رایس  می شود.  یاد  نیز  ذکی  عبدالرووف 
انتحاری، به  قاری ذاکر برعالوه سازمان دهی حمالت 
شورشیان نحوه استفاده از سالح های سبک و سنگین 

و جاسازی مواد انفجاری را آموزش داده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان در 
مورد قاری ذاکر به دویچه وله گفت: »قاری ذاکر یک 
شخص کلیدی است که در...        ادامه صفحه 6
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اگر مي خواهيد در زنده گي، دوستان وفادار و ياران غم خوار داشته 
باشيد، كم و خيلي دير با مردم دوست شويد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه طرح بودجة ملی سال مالی 
۱۳۹۲ را به مجلس سنا ارایه کرد.

این طرح شامل ۳۶۶.۲ میلیارد افغانی )معادل ۷ میلیارد دالر( 
دالر(  میلیارد   ۳.۷( افغانی  میلیارد   ۱۹۶ آن جمله  از  که  است 
دالر(  میلیارد   ۳.۲( افغانی  میلیارد   ۱۷۰ و  توسعه یی  بودجه 

بودجه عادی است.
آقای زاخیلوال در مجلس سنا گفت که ۴۶ درصد از این بودجه 
از کمک های خارجی و ۵۴ درصد دیگر از منابع داخلی تامین 

شده است.
کل طرح بودجه سال ۱۳۹۱ افغانستان شامل ۴.۸ میلیارد دالر 
بود که از آن جمله ۲.۷ میلیارد آن مربوط به بودجه عادی و 

بقیه بودجه توسعه یی بود.
بودجه ۹۱ برای ۹ ماه ــ از اول حمل...    ادامه صفحه 6

دبیرکل ناتو گفته است که گروه بین المللی 
بحران حق دارد نظریات اش را ابراز کند 
و حکومت افغانستان نباید در فعالیت این 

گروه مداخله کند.
گفته  افغانستان  مقام های حکومت  پیشتر 
بین المللی  گروه  فعالیت های  که  بودند 
بحران جنبة »سیاسی و استخباراتی« دارد 
اخراج  به خاطر  رایزنی  آن ها در حال  و 

کارمندان این گروه از افغانستان هستند.
که  می شود  ابراز  درحالی  واکنش ها  این 
با  بحران  بین المللی  گروه  پیش  چندی 

انتشار گزارشی از احتمال فروپاشی حکومت کابل و 
افغانستان سخن  از سال ۲۰۱۴ در  جنگ داخلی پس 

زده بود.
گروه  گزارش  ضعف  نقطة  است،  گفته  ناتو  دبیرکل 
جامعه  نقش  آن،  در  که  است  این  بحران  بین المللی 
بین المللی در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ نادیده گرفته 

شده است.
اما مسووالن گروه بین المللی بحران گفته اند که آن ها 

هیچ گونه برنامة پنهانی و مخفی در افغانستان ندارند.
ماموریت  مورد  در  همچنان  دیروز  راسموسن  آقای 
ناتو بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان هم سخن زده و 
از سال ۲۰۱۴ هم  ناتو قادر خواهد بود بعد  گفته که 
در افغانستان فعالیت کند و این کار براساس تقاضای 

حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت.
او افزود: »ما بعد از سال ۲۰۱۴ هم بر اساس تقاضای 
حکومت افغانستان می توانیم...       ادامه صفحه 6
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پیکر بی جان یک بانوی سی ساله، که دارای دو فرزند بوده 
به  کندز،  شهر  حضرت سلطان  کلته کة  روستای  از  است، 

شفاخانه انتقال یافت.
است،  پدرش حمیداهلل  نام  و  دارد  نام  که زرغونه  بانو  این 
سه  شب  کندز،  عامة  صحت  رییس  مختار،  سعد  گفتة  به 
شنبه پیکر بی جانش از خانه اش به شفاخانة حوزه یی شهید 

عزیزاهلل صفر انتقال داده شده است.
را  رویداد  این  دلیل  کندز،  زنان  امور  رییس  گیاه  نادره 
محکوم  را  زرغونه  قتل  و  دانسته  خانواده گی  خشونت های 

کرده است.
شوهر  بازداشت  از  خبر  پولیس  فرماندهی  عین حال،  در 

زرغونه داده است.
کندز  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  حسینی،  سرور  سید 
می گوید که پولیس کندز، شوهر زرغونه را به جرم به دار 

آویختن وی بازداشت کرده اند.
نادره گیاه، رییس امور زنان گفته است که آنان این مساله را 

جدی پی گیری می کنند.
دو هفته پیش، سِر گل بشره، یک زن بیست ساله در روستای 

اندی جانی حضرت سلطان، توسط یک فرمانده غیرمسوول، 
پس از ربودنش و چند شب نگهداری اش، بریده شده بود.

یک زن در کندز به دار آویخته شد

دبیرکل ناتو به حکومت افغانستان:

در کار گروه بحران مداخله نکنید

انتخابات امریکا

مسالة افغانستانو

صفحه 6



انتخابات  در  گلبدین حکمتیار می خواهد  چرا 
شتاب زده  تصمیم  یک  این  آیا  کند؟  شرکت 
از  خسته  حکمتیار  آقای  جناب  یا  و  است 
میدان  به  می خواهد  ماندن،  حاشیه  در  سال ها 

آمده قدرت را به دست بگیرد؟ 
به هر صورت، آن چه مسلم است این که؛ گروه ها 
و جناح های درگیر و رو در روی حکومت نیز 
کم کم از انزوا خسته شده اند و بازی های پنهانی 
آن ها  بتواند  که  نیست  و موش وپشک، چیزی 
را ارضا سازد؛ از این رو وارد عرصة بازی های 
را  قدرت  رسمًا  و  شدن  افغانستان  سیاسِی 
به دست گرفتن، چیزی نیست که جناب آقای 
آن  به  پساطالبانی  دوران  طول  در  حکمت یار 
گذشته  راحتی  به  آن  کنار  از  یا  و  نیاندیشیده 
این که  به رغم  بوده ایم،  شاهد  که  چنان  باشد. 
خودش به حیث رهبر حزب اسالمی بیشتر به 
را در صف  داده و خود  ادامه  نبردی چریکی 
در  اما  داده؛  نشان  افغانستان  دولت  مخالفان 
طول سال هایی که گذشت، این حزب قدرتمند 
چندان هم دور از فضای سیاسی کشور نبوده اند 
و  مهره چینی  به  دست  نوعی  به  همه جا  در  و 
به نحوی چشم گیر حضور  یارگیری زده اند و 

خود را مستقیم و غیرمستقیم تثبیت کرده اند.
گروه،  این  سوی  از  روزها  این  این که  اما   
شاهد  را  بیشتر  انعطاف های  و  سبزها  چراغ 
هستیم تا جایی که اخیراً اعالم مي کند که اگر 
انتخابات شفاف و عادالنه برگزار شود، ما هم 
این  گواه  کرد؛  خواهیم  شرکت  انتخابات  در 
به ستوه  که مخالفان دولت هم  حقیقت است 
و   میدان شوند  وارد  مستقیم  آمده، می خواهند 

از قدرت بی نصیب نمانند. 
آقای  جناب  عالقه مندِی  مورد  در  که  آن چه 
آتی  انتخابات  در  اشتراک  برای  حکمتیار 
نگران کننده به نظر مي رسد، این پرسش است 
که شفاف و عادالنه بودن از نگاهِ حزِب او چه 

تعریفی پیدا خواهد کرد؟ و اگر هم به فرض، 
او بخواهد به نحوی برای جابه جایِی قدرت و 
به دست آوردن موقعیت در کشور اقدام کند، از 
چه راه ها و مکانیزم هایی استفاده خواهد کرد؟ 
و آیا این شیوه ها و مکانیزم های احتمالی برای 
حضور در انتخابات، به نفع شفافیت و عادالنه 
خود  یا  بود،  خواهند  انتخابات  شدِن  برگزار 
دیگری  شاهراه های  و  کانال ها  ایجاد  به  مبدل 
در عرض و طوِل نقب ها و میان برهایی خواهند 
خویش  قدرِت  بقای  برای  حاکم  تیم  که  شد 

به حتم در صدد طراحی و تطبیق آن هست؟ 
 حال اگر دیگرمخالفاِن دولت هم چون حزب 
شوند،  انتخابات  میدان  وارد  بخواهند  اسالمی 
عادالنه  و  شفافیت  که  خواست  نخواهند  آیا 
تأمین  خود  روِش  و  سلیقه  به  را  آن  بودِن 
کنند، آن هم در فضایی که هنوز هیچ اطمیناني 
به نیت و ارادة نهفته در پشت یک چنین ابراز 

عالقه مندی یی، وجود ندارد؟
این همه در حالی اتفاق می افتند که هنوز زمان 
زیادی از فراخوان جناب آقای کرزی و رییس 
محترم کمسیون مستقل انتخابات مبنی بر این که 
دروازه های انتخابات و این فراینِد مهم ملی به 
روی همه باز است، نمی گذرد؛ همان فراخوانی 

که طی آن، از همه مخالفین و جناح های درگیر 
با دولت و نظام حاکم، خواسته شده که سالح 
را بر زمین گذاشته و در یک میدان دموکراتیک 
جای  به  و  بپردازند  زورآزمایی  به  مردمی  و 
خون ریختن، به رأی دادن و رأی آوردن روی 
بیاورند. هرچند این فراخوان و این دعوت از 
سوی مسوولین حکومتی و حتا جامعة جهانی 
کدام  یک شبه  که  دید  باید  نبوده،  نوی  گپ 
معجزه صورت گرفته که به یک باره این نصایح 
و این فراخوان ها بعد از بیش از یک دهه کارگر 
دانه درشت های  اصطالح،  به  و  است  افتاده 
انتخابات  آقای حکمتیار،  مثل جناب  مخالفین 
را ارج نهاده و اگر شفافیت و عادالنه بودن آن 

تضمین گردد، می خواهد در آن شرکت کند؟
 شفافیت و عادالنه بودِن انتخابات را از این پس 
چه کسانی قرار است محک بزنند؟ خودی ها؟! 
خودی ها؟  کدام  باشند،  خودی ها  اگر  و 
برای حلقة  برای که و چه کساني؟!  خودی ها 
نزدیک به جناب آقای کرزی و ارگ نشینان، یا 
جناب  مثل  کسانی  قبل  چندی  از  که  حلقاتی 
آقای حکمتیار، آن ها را چینش، تربیت، حمایت 
تا در روز موعود، ورق را به  و جابه جا کرده 
در یک چنین  برگردانند؟ و درست  آن ها  نفع 

فضای پر از ابهام و تردید، جناب آقای کرزی 
نفر  دو  حضور  با  مخالفت  طبل  بر  هم چنان 
خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی 
حاکمیت  مخالف  را  آن ها  حضور  و  می کوبد 

ملی افغانستان می داند.
و حرکت ها  رویدادها  و  وقایع  این  همة  اگر   
کنیم،  بررسی  دقت  به  را  جهت گیری ها  و 
به هم  به نوعی  یافت که همة آن ها  درخواهیم 
مربوط اند و به نوعی تحت یک سناریوی از 
حال  در  مرحله  به  مرحله  شده  تعیین  پیش 
رونما شدن هستند، که در نهایت کسانی مثل 
جناب آقای حکمتیار، امروز مایل به شرکت در 
مطرح  را  دلخواهش  شرایط  و  شده  انتخابات 

می کند. 
بدون شک، گروه ها و جریان هایی از این دست 
انتخابات شرکت نخواهند کرد مگر این که  در 
برای شان  یقین  و  اطمینان  از  باالیی  ضریب 
حاصل شود که نتیجه بر وفق مراد خواهد بود؛ 
ورنه حکمتیار پخته تر از این حرف هاست که 
شتاب زده و بدون حساب وکتاب شرکتش را در 
انتخابات آتی مطرح کند، آن هم در فضایی که 

هیچ شانسی برای بُردش وجود ندارد.
آن  مردمِی  معنای  به  رو  پیش  انتخابات  اگر 
شفاف و عادالنه باشد ـ نه شفافیت و عدالت 
کارنامة  با  ـ، جریان ها و گروه هایی  تشریفاتي 
درخشان! مثل حزب اسالمی حکمتیار، چه قدر 
شانس برنده شدن خواهند داشت تا یک بارهم 
امتحان  را  مشروع  راه  از  قدرت  تصاحِب 

کنند؟!
در  شرکت  احتماِل  این  اگر  اوصاف،  این  با 
به  حکمتیار  چون  افرادی  سوی  از  انتخابات 
از  نشان  به حتم  برسد،  عمل  و  یقین  مرحلة 
خوابی حساب شده دارد که آن ها برای انتخابات 
اما این که  افغانستان دیده اند؛  آتی و سرنوشت 
تعبیر آن تا چه حد به نفع ملت باشد، ناگفته 

پیداست و معبران هم معلوم!
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حلیمه حسینی

حکمتیار چه خوابی برای انتخابات 
دیده است؟

 

فرنگی ها یک مقوله ساخته اند که می گویند: »القاعده را سیا 
این  می پالد«.  را  آن  داخلی  امنیت  سازمان  و  است  ساخته 
مقوله بخشی مهمی  از افکار عمومی  جوامع غربی را نشان 
بازی های متناقض کشورهای تصمیم  می دهد که ریشه در 

گیرنده و نهادهای معتبر جهانی دارد.
معموالً  جهانی  معتبر  نهادهای  و  بزرگ  کشورهای 
سیاست هایی را پیاده می کنند که به رغم تشخیص مردم از 
نادرستی آن، سر سوزن از موقف خود نمی گذرند و تنها این 

موقف را زمانی عوض می کند که منافعی در کار باشد.
سازمان  امنیت  شورای  که  آمد  آن  برای  مقدمه چینی  این 
ملل به تازه گی اعالم کرده که شبکة حقانی سرانجام شامل 
فهرست سیاه آن سازمان شده است. سوزان رایس نمایندة 
تحریم ها،  این  است  گفته  ملل  سازمان  در  متحده  ایاالت 
همه کشورهای سازمان ملل را وادار می کند تا به براندازی 
شبکة حقانی کمک کنند. دولت افغانستان نیز از این حرکت 

شورای امنیت حمایت کرده است.
و  متحد  ملل  سازمان  که  می نماید  جالب  آن جا  خبر  این 
افراطی  این گروه های  از  از یک سو شماری  ایاالت متحده 
وارد  و  کرده  تحریم  را  حقانی-  شبکة  همین  جمله  از   –
به  را  تالش هایی  دیگر،  سوی  از  و  می کنند  سیاه  فهرست 
آن  پیمانان  هم  و  همکاران  حامیان،  به  تا  می دهند  خرج 

شبکه ها وارد گفت وگو شوند.
چنان که هم سازمان ملل متحد و هم ایاالت متحده، بارها 
طالبان  با  باید  افغانستان  دولت  که  اند  داشته  آن  بر  تاکید 
مذاکره کنند. سازمان ملل این مساله را یک موضوع حیاتی و 
یگانه راه برگشت صلح به افغانستان خوانده است و ایاالت 
متحده ده ها ترفند را به کار برده است تا گفت وگوهای صلح 
این همه،  با  اما  بنشیند.  ثمر  به  آن ها  و هم پیمانان  طالبان  با 

شبکة حقانی شامل فهرست سیاه می شود. 
مبارزه  با شعار  که  امریکا  که  نیست  معلوم  دیگر  از طرف 
برنامه  آستانة  در  است، چرا  آمده  افغانستان  به  تروریزم  با 
مبارزه،  سال  یازده  ده  از  بعد  و  افغانستان  از  خروجش 
سیاه  فهرست  مشمول  را  حقاني  گروه  که  است  خواسته 
سازد. در حالي که اگر این اقدام حد اقل هشت یا شش سال 
قبل صورت مي گرفت، شاید امروزه مي توانست تاثیر قابل 
توجهي بر کاهش خشونت ها و موفقیت مبارزه با تروریزم 

میداشت.
چنان پیداست که امریکا به این گروه ها در این مدت نگاه 
این  موفقیت  سبب  که  چیزي  است؛  داشته  خویشتن دارانه 
شده  شان  سیاسي  و  نظامي  برنامه هاي  اجراي  در  گروه ها 
نیروگیری  به  وادار  را  تروریستی  شبکه های  بارها  و  است 

مجدد کرده است.
و  پاکستان  مرزهای  در  بنیادگرایی  که  این جاست  مساله 
شمرده  حقانی  شبکة  اصلی  مکان  که  جایی  افغانستان- 
اسالمی  طالبان، حزب  است.  روشن  مفهوم  یک  می شود- 
 و شبکة حقانی سه ضلع مثلث بنیادگرایی در منطقه است. 
تحریم یکی از این اضالع به نام تروریست و ترغیب سایر 
اضالع برای مذاکره چه سیاستی ست که امریکا پیشه کرده 
و آن را از مجرای سازمان ملل محقق می سازد؟ این خود 
بیانگر آن است که هیچ نیت صافی برای مبارزه با تروریسم 
وجود ندارد و بیم آن میرود که در کدر کردن اوضاع منطقه، 

حتا سازمان ملل آلة دست ایاالت متحده قرار می گیرد. 
با این همه حاال و پس از این همه سال ها که سازمان ملل و 
جانب امریکا برآن شده اند که شبکة حقاني را شامل فهرست 
سیاه خوش سازند، مي تواند این نکته را روشن سازد که گام 
با تروریزم برداشته شده است؛  جدي تري در زمینه مبارزه 
اما از جانب دیگر پهن کردن بساط شوخي و مداراي امریکا 
وسازمان ملل با طالبان به عنوان دونوع برخورد متفاوت با 
یک شبکه و جریان، نشان از بازي هاي مقطعي و سیاسي در 
روند مبارزه با تروزیزم دارد که صداقت سیاست تحریم را 

زیر سوال میبرد.
شبکة  تحریم  از  حالي  در  افغانستان  حکومت  هم چنان   
حقاني حمایت کرده است که شورای عالی صلح آن، عماًل 
برای به مذاکره کشاندن هم پیمانان شبکة حقانی ) حزب 

اسالمی  و طالبان( عرق ریزی می کند.
 این نوع دوگانه گي ها مانع کالني فراراه صلح تلقي شده و از 
جانب دیگر ابهام هایي را به وجود آورده و سبب سرگرداني 

بیشتر در زمینه مبارزه با تروریم مي گردد.

با مالعمر صلح، با حقانی 
جنگ

اگر انتخابات پيش رو به معنای مردمِی آن شفاف و عادالنه باشد، جریان ها 
و گروه هایی با كارنامة درخشان! مثل حزب اسالمی حكمتيار، چه قدر شانس 

برنده شدن خواهند داشت تا یك بارهم تصاحِب قدرت از راه مشروع را 
امتحان كنند؟!

اگر این احتماِل شركت در انتخابات از سوی افرادی چون حكمتيار به مرحلة 
یقين و عمل برسد، به حتم نشان از خوابی حساب شده دارد كه آن ها برای 

انتخابات آتی و سرنوشت افغانستان دیده اند؛ اما این كه تعبيِر آن تا چه حد به 
نفع ملت باشد، ناگفته پيداست و معبران هم معلوم!



شد،  مدعی  پاکستان  اسالمی  احزاب  تاثیرگذارترین  از  یکی  رییس 
گرایان  افراط  حمله  در  پاکستانی  ساله   ۱۵ دختر  یوسف زی  مالله 
طالبان مجروح نشده بود و داستان مالله یکی از تیوری های توطیه 

رایج در پاکستان است.
فعاالن حقوق  از  تلگراف، مالله یوسف زی، یکی  به گزارش دیلی 
به  از اصابت گلوله  زنان که برای تحصیل در دره سوات بود پس 

سرش از فاصله نزدیک هم اکنون در انگلیس بستری است.
طالبان پاکستان مسوولیت حمله به این دختر را که در حال بازگشت 
از مدرسه به خانه بود، بر عهده گرفت. حمله به مالله باعث به راه 

افتادن موج عصبانیت در کشورهای مختلف جهان شد.
یک  در  اسالم  علمای  جماعت  رهبر حزب  الرحمان،  فضل  موالنا 
یوسف زی  پانسمان مالله  باز شدن  از  داشت: پس  اظهار  کنفرانس 

آثاری از جراحت روی بدن او نیست.
وی افزود: مالله تنها دختر پاکستانی نیست که با بی عدالتی روبرو 
شده است. دختران و زنان بسیاری هر روز در حمالت هواپیماهای 
بدون سرنشین امریکایی کشته یا مجروح می شوند به طور میانگین 

هر روز در کراچی ۱۵ تا ۲۰ نفر به قتل می رسند.
هدف  با  الرحمان  فضل  اظهارات  این  می گویند:  تحلیلگران  برخی 
جلب حمایت طالبان برای حزبش پیش از انتخابات در فصل بهار 

است.
مالله پیشتر به عنوان راوی ناشناس یکی از برنامه های شبکه خبری 
آنها شهر  که  زمانی  پاکستان  طالبان  توحش  مورد  در  بی. سی  بی. 

مینگورا را در سال ۲۰۰۹ اشغال کردند، فعالیت می کرد.
هویت او در سال گذشته فاش شد و خانواده او چندین تهدید مرگ 
دریافت کردند. افراد مسلح در ماه گذشته به او حمله کردند و در 
این حمله دو دختر هم کالسی مالله نیز مجروح شدند. با این وجود 

تا به حال پاکستان لبریز از تئوری های توطئه بوده است.
القاعده  بن الدن، رهبر  اسامه  دارند که  باور  اندکی  تعداد  هم اکنون 
آباد واقع در ۳۰ مایلی  ابیت  به  نیروهای آمریکایی  واقعا در حمله 
اسالم آباد کشته شده است و بسیاری نیز معتقدند داستان مالله یک 

توطئه است.
مالله  سمت  به  خود  پاکستان  امنیتی  نیروهای  که  می گویند  برخی 
شلیک کرده اند تا عملیات نظامی در وزیرستان شمالی را توجیه کنند 

عملیاتی که مدت زمان طوالنی است به تعویق افتاده است.
عهده  بر  را  حمله  این  مهندسی  سیا  سازمان  معتقدند  دیگر  برخی 

داشته است.
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رامني يا اوباما:

 انتخاب مرگ به روش حلق آویز یا جوخة اعدام؟!

رای دادن به اوباما یا رامنی مانند انتخاب مرگ به روش 
هر  در  چراکه  ماند  مي  اعدام  جوخه  یا  و  آویز  حلق 

صورت مردم امریکا بازنده آن مي باشند.
امریکا،تنها  انتخابات  مرسوم  و  گذشته  روال  به  بنا 
مطرح  دموکرات  یا  خواه  جمهوری  حزب  کاندیداهای 
مي باشند. من حیث المجموع هر دو حزب تفاوتي با هم 
ندارند چرا که در ساختار، منش و برنامه هاي آنها هیچ 

گونه محل اختالفي دیده نمي شود.
اسراییل،  جنگ،  مالي،  بزرگ  هاي  شرکت  طرفدار  آنها 
ضد پوپولیست، مخالف حقوق بشر و ضد ارزش های 

واقعی جوامع دموکراتیک مي باشند.
نخواهد  تغییر  چیزي  اصوال  نوامبر،   ۶ انتخابات  از  بعد 
کرد، بلکه روزهاي سخت تري پیش روي جامعه امریکا 
خواهد بود. انتظار می رود جنگ امپریالیستی مستقیم و 
پروکسی همچنان ادامه داشته باشد. به راه افتادن جنگ 
هاي جدید نیز دور از انتظار نخواهد بود. به بهانه جنگ 
مرسوم  روال  در معرض خطر،  امنیت  و  تروریسم  علیه 

براي توجیه جنگ ها ادامه خواهد یافت.
امروزه، پیش از گذشته مساله نقض »آزادي« مطرح مي 
باشد. نفاق، دموکراسی نیست، یک سیاست است. حال 

ارزش های دموکراتیک در مسیر نابودي قرار دارند.
از طرفی شکنجه؛ سیاست رسمی امروز امریکا مي باشد. 
در داخل و خارج از کشور به نحوي این سیاست نهادینه 
شده است. بازداشتگاه ها و زندان هاي امریکا در جهان 
بزرگترین در نوع خود هستند. هر کسي را می توان به 
طور نامحدود و به هر دلیل و بدون مدرک دستگیر،و یا 

بازداشت کرد.
بلکه هر رییس جمهوري دیگری خود را  اوباما  تنها  نه 
به عنوان قاضی، هیات منصفه و مجري قانون مي داند. 
آنها در مورد آینده مردم و زندگي آنها تصمیم مي گیرند. 
هیچ کس در هر نقطه یي از این جهان حتي شهروندان 
ایالت متحده از این امر مستثني نمي باشند.  قتل دولتی، 
سیاست ورویه کاري آنها است.  هر کسی که تهدیدي 
براي امپرالیسم واشنگتن باشد، گزینه مرگ را پیش روي 

خود خواهد دید.
در ۲۷ نوامبر ۱۹۴۱، »فرانکلین روزولت« بیانیه ۲۵۲۴ را 

صادر کرد. وي متعاقبا اعالمیه حقوق شهروندي را در ۱۵ 
دسامبر نیز اعالم کرد.  

در آن زمان، او، به ظاهر »منشور آزادی فردی و کرامت 
انسانی امریکا« را مورد تمجید و ستایش قرار داد)که در 
سال ۱۹۷۱ به تصویب رسیده بود(. بر آن اساس، »آزادی 
مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، 
و حق دادخواست از دولت و عملکرد آن«،رای شهروندان 

لحاظ گردیده بود.
آزادی امریکایي همیشه و به مراتب کمتر از حد ادعاي 

سران کشوري بوده است.
 امروزه به وضوح مي توان گفت در حوزه هاي مختلف 
شاهد از بین رفتن آن هستیم.اکنون استبداد جاي آن را 
گرفته است.در جامعه امریکا ،قانون اساسی، اساسنامه و 
قوانین بین المللی اعمال نمي گردند و در عوض فرمان 

هاي ریاست جمهوری جایگزین آنها شده است.
اوباما بر همین روال کشور را به مدت ۴ سال اداره کرده 
است. رامنی نیز تغییري در این شیوه ایجاد نخواهد کرد.  
اعمال قانون، حمایت های مدنی، و انصاف قضایی، باطل 
و از درجه اعتبار ساقط شده است. قوانین پلیس ایالتی 
را  »آزادي«  مساله  موارد  این  است.  کرده  نابود  را  آنها 

هدف قرار داده اند.
نابرابری  گرسنگی،  خانمانی،  بی  بیکاری،  فقر،  امروزه   
و موارد دیگر به طور کلی در سطح بی سابقه یی قرار 

دارند.
در همین زمان، کاهش ۴ تریلیون دالري در هزینه های 
که  زماني  درست  است،  شده  ریزی  برنامه  نیز  داخلی 
از  بیش  عادی  مردم  و  داشته  نیاز  را  آن  شرایط خالف 
پیش آسیب پذیر تر مي باشند. برنامه مراقبت پزشکي و 

دیگر برنامه های بهداشتی هدف قرار گرفته اند.  
ایجاد شغل نیز شرایط اسفناکي داشته است. سیاست هاي 
اند.  مربوط به ایجاد شغل،به درستي برنامه ریزی نشده 
مسلما بیکاری افزایش خواهد یافت و شکاف بین فقیر و 

غنی بیش از پیش ملموس تر خواهد شد.
افزایش  نیز بدون هیج توجیه منطقي  هزینه های نظامی 
نیز قطع خواهد  مالیات شرکت هاي بزرگ  یافته است. 
شد. مهم نیست که چه کسی برنده انتخابات باشد، ادامه 

بر  در  را  نتایجي  چنین  اوباما  های  سیاست  اجرای  و 
خواهد شد:  

•پایان دادن به معافیت مالیات طبقه متوسط جامعه؛
•کاهش میلیاردها دالردربرنامه »مدی کر«؛

•محروم شدن میلیونها نفراز مراقبتهای بهداشتی حیاتی، 
درست هنگامیکه به آن نیازمبرم دارند؛

•باالبردن سن بازنشستگی ومحدود کردن مزیت هاي بیمه 
اجتماعي، و متعاقبا افزایش هزینه زندگی؛

و  غذا  کوپنهاي  اجتماعي،  مزایاي  حذف  یا  و  •کاهش 
دیگربرنامه های حیاتی نیز تحت تاثیرقرارخواهد گرفت 

و
خود  نوبه  به  که  مخرب  اجتماعی  •دیگرسیاستهای 

برجامعه امریکا تاثیرمنفی خواهند گذاشت.
 کارفرمایان شرکت ها و نخبگان ممتاز به نحوي خواستار 

تضعیف جامعه مي باشند.  
اوباما و رامنی نیز با آن موافق و رهبران کنگره نیز در کنار 
آنها قرار دارند. همه آنها در مسیر امپریالیسم واشنگتن، 
افزایش قدرت و توانمندسازی شرکت ها و سود آنها و 

نخبگان برنامه ریزي شده است.  
طبقه  و  بر صالح خود  را  امریکا همه چیز  طبقه حاکم 

ممتاز مي خواهد.   
مختلف  هاي  حوزه  در  تغییرات  آغاز   ،۱۹۷۰ دهه  در 
ایالت  سیاست  ها،  نئولیبرالیسم   ،  ۱۹۸۰ از  خورد.  رقم 
متحده را در دست خود گرفته اند.  بوش پدر ادامه دهنده 
تقویت، بوش  را  آنها  کلینتون  بود.  سیاست های ریگان 

پسر نیز تشدید کرد.
را  آنچه  هر  او  گذاشت.  قدم  مسیر  همین  در  نیز  اوباما 
که غیر ممکن بود انجام داد. او آنچه را که دولت هاي 
قبلي انجام نداده بودند را انجام داد. دور دوم او نیز به 
مراتب غیر قابل تصور خواهد بود. انتظار می رود رامنی 
نیز چنین فرایندي را پیش بگیرد.یشبرد این برنامه ها،از 
سوي جمهوری خواهان و دموکرات هاي کنگره تضمین 

مي گردد.
توان  عادی  کند.مردم  مي  اداره  را  امریکا  پول،  قدرت 

مقابله و یا تاثیر در تصمیمات مهم را ندارند.  
رفاه  آنها  اتخاذي  هاي  و سیاست  ها  برنامه  این  اجراي 
میلیون ها نفر را به مخاطره مي اندازد.انتظار می رود که 

شکاف بین فقیر و غنی بیش از پیش افزایش یابد.
اولویت هاي نئولیبرالی / امپریالیستی، نیازهای عمومی و 

ضروری را به مخاطره مي اندازد.    
دموکراسی امریکا جعلی است. بازیگران اصلي و پشت 
گردد.  انتخاب  کسي  چه  که  گیرند  می  تصمیم  پرده، 
انتخابات آزاد، عادالنه و باز وجود ندارد. با این اوصاف 

جاي هیچ گونه تغییري وجود ندارد.
طرفدار  و  مستقل  نامزدهاي  از  گزینه، حمایت  بهترین   
شرایط  این  با  باشد.  مي  دموکراسي  واقعي  هاي  ارزش 
انتخاب بارک یا میت به حل مشکالت مردم امریکا کمک 
نمي کنند چراکه آنها و دست هاي پشت پرده هر دو یک 

مسیر را انتخاب کرده اند.
دیگری  زمان  هر  از  بیش  واقعی  تغییرات  به  نیاز  اکنون 

حس مي گردد.     
بزرگ  هاي  شرکت  خواهي  زیاده  با  مبارزه  کار،  اولین 
است چراکه آنها  آزادی های فردی و عدالت اجتماعی 

را از بین مي برند.  

موالنا فضل الرحمان:

 داستان مالله تيوری 
توطيه بود!

www.mandegardaily.com

پوتين وزیر دفاع روسيه را 
اخراج كرد

انتخابات ریاست جمهوری امریکا ده ها میلیون  با آغاز 
امریکایی روز سه شنبه به پای صندوق های رای رفته اند 
تا رییس جمهوری آتی کشورشان را از بین باراک اوباما 
و میت رامنی و دیگر کاندیداهای مستقل انتخاب کنند.

اوباما  باراک  میان  که  سختی  رقابت  به  انتخابات  این   
ریاست جمهوری  کاندیداهای  عنوان  به  رامنی  میت  و 
پیش  سال  دو  از  خواه  جمهوری  و  دموکرات  حزب 
آغاز شد و بیش از دو میلیارد دالر هزینه داشت، پایان 

می دهد.
تا  شرقی  ایالت  در  امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 

ساعت ۷ شب به وقت محلی خاتمه پیدا خواهد کرد و 
ممکن است تا نیمه شب برنده انتخابات تعیین شود.

نظرسنجی ها نشان می دهند رقابت اوباما و رامنی بسیار 
محل  ایالت های  در  جمهور  رییس  اما  بوده  نزدیک 
اندکی  برتری  از  ایالت های چرخشی  به  رقابت موسوم 

برخوردار است.
نظرسنجی های انجام شده در سطح ملی نشان دادند که 

اوباما با سه درصد رای بیشتر پیروز خواهد شد.
به  را  خود  آراء   دهنده  رای  میلیون   ۳۰ بر  بالغ  تاکنون 
رای  اجازه  ایالت   ۳۰ از  بیش  و  انداختند  صندوق ها 
نیمه  از  پیش  کمی  دادند.  هنگام  را  زود  رای  و  غیابی 
شب گذشته نخستین آراء انتخابات در دهکده کوچک 
دیکسویل ناچ در ایالت نیوهمپشایر به صندوق انداخته 
شد و بالفاصله با شمارش آراء مشخص شد که هر دو 
کاندیدا برای نخستین بار در تاریخ امریکا در نخستین 
مرحله از شمارش آراء، آرای یکسانی را کسب کرده و 

هر کدام پنج رای را به خود اختصاص داده اند.
باراک اوباما پیش از این و در روزهای گذشته به طور 
محل  شیکاگو  شهر  در  دادن  رای  به  اقدام  زودهنگام 

زندگی خود کرده بود.

وی نخستین رییس جمهور کاندیدای دور دوم ریاست 
رای  زودهنگام  طور  به  که  است  امریکا  در  جمهوری 

می دهد.
شهر  در  امروز  اواخر  نیز  رامنی  میت  می رود  انتظار 
بلمونت در ایالت ماساچوست رای خود را به صندوق 

اندازد.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا توسط مجموعا 
تعیین  کشور  این  سراسر  در  کالج  الکترال  رای   ۵۳۸
می شود و کاندیدایی که بتواند رای ۲۷۰ الکترال کالج را 

به خود اختصاص دهد پیروز انتخابات خواهد بود.
رقابت های  جمهوری  ریاست  انتخابات  بر  عالوه 
انتخاباتی برای تعدادی از فرمانداران ایالت ها، یک سوم 
کرسی   ۴۳۵ طور  همین  و  امریکا  سنای  کرسی های  از 

مجلس نمایندگان نیز روز سه شنبه برگزار شد.
مجلس  کنترل  خواهان  جمهوری  می شود  بینی  پیش 
نمایندگان را حفظ کرده و دموکرات ها نیز همین کار را 

در مجلس سنا انجام دهند.
وقت  تمام  دوشنبه  روز  ریاست جمهوری  کاندیداهای 
اوهایو  نظیر  رقابت  محل  مهم  ایالت های  در  را  خود 
آخرین  و  کرده  سپری  ویرجنیا  و  آیووا  فولوریدا، 

درخواست ها و تبلیغات خود را انجام دادند.
آنها سعی داشتند عالوه بر آنکه حامیان خود را مجاب 
به رای دادن کنند گروه رای دهندگان تصمیم نگرفته را 

نیز وادار به حمایت از خود کنند.

رییس جمهوری روسیه روز سه شنبه وزیر دفاع این کشور را از 
سمت خود برکنار و معاونش را جایگزین وی کرد.

رییس  پوتین،  والدیمیر  نووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
هم اکنون  که  وضعیتی  به  توجه  با  گفت:  روسیه  جمهوری 
ایجاد  برای  و  هستیم  مواجه  آن  با  روسیه  دفاع  وزارت  در 
بر روی تمامی موضوعات،  به منظور تحقیقات  موقعیت هایی 
من تصمیم گرفتم تا آناتولی سردیوکف، وزیر دفاع روسیه را 
از سمت خود برکنار کنم و سرگئی شوئیگو، معاون وی را در 

سمت وزیر دفاع روسیه منصوب کنم.
وزارت دفاع روسیه اخیرا با رسوایی مالی صد میلیون دالری از 

یک شرکت وابسته مقاطعه کار مواجه شده است.
سرگئی شوئیگو اخیراً با عنوان فرماندار منطقه مسکو و پیشتر 
کشور  این  دولت  در  روسیه  اضطراری  امور  وزیر  عنوان  به 

خدمت کرده است.

              استفن لندمن/ گلوبال ريسرچ        

»اوباما با 3 درصد رای بيشتر پيروز می شود«
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          احمد ولی مسعود

را  امروز  سیاسی  صعب العالج  بیماری های 
کردن  سامان  به  و  امور  اصالح  با  می شود 
راه های خارج از قاعده و منحنی، شفا داد؛ 
رهبری  به  فعلی  دولت  حتا  امروز  اگر  چه 
آقای کرزی سعی داشته و تالش صادقانه یی 
پیِچ  در  پیچ  مشکالت  به  که  نماید  نیز 
افغانستان بپردازد، دیگر مردم نه به صداقت 
توانایی  به  نه  و  دارند  اعتماد  حکومت وی 
آن و نه هم زمان به نفع آن می باشد. جایی 
از  حکومت شان  به  نسبت  مردم  اعتماد  که 
بین رفته باشد، به خصوص در عالم سیاست، 
به  را  اعتماد  نمی تواند  ترفندی  هیچ  دیگر 
مشروعیت  عدم  مشکل  که  بازگرداند  مردم 
به  نسبت  آن  مستقیم  تأثیرات  از  سیاسی 
پالیسی،  در  تغییر  با  پس  می باشد؛  دولت ها 
ملی،  وحدت  حکومت  ایجاد  و  تشکیل 
ضرورتی بالانکار در راستای صلح و ثبات 

در کشور می باشد.
زمانی  کشورها  در  ملی  وحدت  حکومت 
قدرت  سِر  بر  حکومت  که  می گردد  ایجاد 
توانایی ادارة اوضاع را نداشته باشد و کشور 
روبه رو  برد،  به سر  اضطراری  حالتی  در 
از  نیز،  جنگی  شرایط  با  کشور  یک  شدن 
وادار  را  حکومت ها  که  حاالتی ست  جمله 
مردمی  ملی،  نیروهای  همة  فراخوانی  به 
یک  در  اضطرار  زمان  می کند.  تأثیرگذار  و 
بودن  مسوول  و  ساختن  ملزم  زمان  کشور، 
رییس دولت است تا با دعوت از نیروهای 
مطرحی که می توانند با یک توافق سرتاسری 
شوند.  کار  به  دست  بحران ها،  مهار  برای 
وحدت  حکومت  ایجاد  نحوة  که  هرچند 
)ریاستی  نظام ها  ساختار  به  توجه  با  ملی 
سیستم  در  است،  متفاوت  پارلمانی(  و 
در  حزب  هر  قدرت  اساس  به  پارلمانی 
و  کشوری  تصمیم گیری های  در  پارلمان 
نظام  در  اما  می شود.  داده  سهم  اجرایی 
نیروهای  از  با دعوت  نیز حکومت  ریاستی 
مطرح ملی، حکومت وحدت ملی را تشکیل 
می دهد تا تصمیم گیری در قبال مسایل حاد 
و مهم کشوری به یک امر جمعی عملی و 

وحدت  نفس  در  گردد.  مبدل  اعتماد  قابل 
که  دارد  وجود  معجون  نوعی  واقعی،  ملی 
این عقیدة من  درمان کنندة دردهای ماست؛ 
است، یا الاقل باید این را از تاریخ ملت ها 
تأمین  صدد  در  جامعه یی  هر  گرفت.  فرا 
حداقلی از وحدت است؛ وحدتی که سبب 
تجزیه و فروپاشی آن نشود. و این مهم، در 
افغانستان بحران زده، به مراتب بیش از پیش 

اهمیت دارد و حیاتی است. 
متعدد  دالیل  به  افغانستان،  امروز  شرایط 
نیازمند  اضطراری  صورتی  به  روشن،  و 
برای  تأثیرگذار،  نیروهای  تمامی  فراخوانی 
و  دقیق  کردِن  حالجی  و  چاره اندیشی 
تمامی  بردن  کار  به  و  بحران ها  واقع بینانة 
توش و توان ملی برای رهایی از مشکالت 
است. اگر حکومت ادعا دارد که به تنهایی 
راه حل های  یافتن  و  آرامش  ایجاد  به  قادر 
این  است،  بحران  از  خروج  برای  مناسب 
توهمی بیش نیست؛ زیرا رهبری یی  که در 
مدت یازده سال با همة امکاناِت  داخلی و 
این  از  را  کشور  نتوانست  تنها  نه  خارجی، 
باتالق بیرون بکشد، که حتا موفق به ایجاد 
سازگاری و هماهنگی میان اعضای خود نیز 
نگردید و تمام مدت را به رقابت های منفی 
قدرت  کشمکش  و  سیاسی  حریفان  علیه 
باد داد و به  به  ُمهره های درون دولت  میان 
یقین در زمان باقی ماندة عمر خود نیز کاری 

از پیش نخواهد برد؛ اگر حکومت در شرایط 
فعلی چشم بر واقعیت ها ببندد و تن به ایجاد 
حکومت وحدت ملی ندهد؛ دیگر چه چیز 
یک  سوی  به  که  سازد  مجبورش  می تواند 

اتحاد ملی و سیاسی گام بردارد. 
من  تأکید  ملی،  آجندای  جدید  طرح  در 
از  پس  ملی،  وحدت  حکومت  ایجاد  به 
توافق روی  بین االفغانی،  دیالوگ  راه اندازی 
اعتمادسازی  پروسة  و  مشترک  دیدگاه های 
فراگیر،  ناامنی های  که  است  سبب  آن  از 
ناآرامی ها،  و  تنش ها  گسترده،  بحران های 
و  ضعف  اعتماد،  و  مشروعیت  بحران 
برابر  در  دولت  بیشتر  هرچه  شکننده گی 
چه  هر  تا  می کند  ایجاب  امروز،  شرایط 

و  تشکیل  ملی،  وحدت  حکومت  زودتر 
امور  اجرایی  و  تصمیم گیری  صحنة  وارد 

کشورگردد.
ریاست جمهوری  اول  انتخابات  آستانة  در 
که  داشتم  اعالم  صراحت  به   ،۲۰۰۴
این  و  دارد  قرار  گذار  مرحلة  در  افغانستان 
نیروهای سیاسی  نیازمند توافق همة  مرحله 
گفتم  می باشد.  جمعی  تصمیم گیری های  و 
بازنده و برنده در انتخابات پیش رو وجود 
نخواهد داشت؛ یا همه برنده می شویم و یا 
همه بازنده خواهیم بود. امروز نیز به همان 
عقیده می باشم؛ اگر انتخاباتی صورت گیرد، 
نیروهای  بزرگ  ایتالف  به  آن  نتیجة  در  ما 
به  مشترک  دیدگاه های  دارای  تأثیرگذار 
حکومت  روحیة  چارچوب  در  افغانستان 
جمعی،  تصمیم گیری  و  ملی  وحدت 
ضرورت حیاتی داریم و این ضرورت برای 
سالیان متمادی الی مرحلة حاکمیت قانون و 
نهادینه شدِن صلح پایدار و ثبات فراگیر در 

کشور، ادامه خواهد داشت.

۵ـ ریفورم سیاسی
در طرح جدید »آجندای ملی«، با راه اندازی 
دیالوگ بین االفغانی، توافق روی دیدگاه های 
مشترک و تأکید بر تحقق پروسة اعتمادسازی 
و ایجاد حکومت وحدت ملی قبل از ریفورم 
سیاسی تأکید شده است؛ صرفًا به این دلیل 

که تحقق این مراحل، افغانستان را در مسیر 
اصلی اش قرار خواهد داد. 

به خاطر  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  با 
استقرار صلح پایدار، امنیت و ثبات سیاسی، 
دولت آغاز به اصالحات قانونی و تغییرات 
برای  عطفی  نقطة  این  و  می کند  ساختاری 
ایجاد نظام سازی خواهد بود؛ چه تا به امروز 
که  بوده اند  نارسا  ساختارهای  با  نظام هایی 
به  افغانستان  مکرر  ناکامی های  اصلی  دلیل 
و  ساختاری  تحول  یک  در  می آیند.  شمار 
پروسة  که  است  بنیادی  اصالحات  هم  یا 
نظام سازی به کمال می رسد و جایش را به 

نظامی با مشارکت مردمی خالی می کند.

بود و طبیعی  قبل سنجیده شده  اقل شش ماه  کابل حد  برنامة کودتا در 
است که برای اجرای آن به وقت و زمان کافی ضرورت بود؛ بنابران اگر 
جنراالن  و  می گرفت  کابل حمله صورت  اطراف شهر  به  کودتا  از  قبل 
ناراض و طرفداران کودتا از حکومت حمایت نمی کردند، در آن صورت، 
سقوط حکومت داکتر نجیب اهلل، آسان تر و امکان پذیرتر می بود و کابل با 
یک درگیری نظامی به دست نیروهای احمد شاه مسعود می افتاد. پس در 
تا  نباید  باید طوری می بود که  چنان حاالت، تحلیل های حزب اسالمی 
وقوع کودتا، بر اطراف شهر کابل حمله صورت گیرد؛ تا به این ترتیب، 
افسران ناراْض وقت کمایی کرده و برنامه کودتای شان را با خاطر آسوده 
طرح ریزی کنند. پس هر حمله و یا پیشروی به سوی کابل، به معنای از 

بین بردن نقشه های حزب اسالمی و کودتاچیان بود.
 از طرف دیگر، چندتن از بلندپایه گان حکومت داکتر نجیب اهلل، روابط 
به  را  مطلب  این  حکمتیار  انجنیر  و  داشتند  مسعود  احمدشاه  با  پنهانی 
از  را  اسالمی  حزب  رهبری  نیز  ناراض  جنراالن  و  می دانست  خوبی 
عواقب خطرناک چنان ارتباطات باخبر ساخته بودند و هر دو جناح به 
یک تحلیل توافق کرده بودند و آن این که اگر دیرتر بجنبند، شاید کابل 
به دست مخالفین آن ها که عبارت از احمدشاه مسعود و طرفدارانش در 
داخل حکومت کابل باشد، بیافتد. بنابران، رهبری حزب اسالمی با عجلة 
بسیار، فرمان درگیری و مصروف ساختن مسعود در شمال را صادر کرد. 
و این که چرا سیدجمال قبل از دایر شدن جلسة مسعود، قوماندانان را از 
بین نبرد و منتظر برگشت شان بود، خود سوال برانگیز است و حدس زده  
می شود که او منتظر فرمان از طرف مقام رهبری حزبش بود و یا هم آرزو 
داشت که مسعود نیز فریب خورده، در راه برگشت با کاروان یک جا شده 

و در چنگال وی بیافتد.
حامی  که  سرشناس  عرب  چند  شمول  به  خیرخواه،  افراد  از  عده یی 
سرسخت مجاهدین به شمار می رفتند و در راه ایجاد روابط دوستانه میان 
باور  این  به  کار می کردند،  احمدشاه مسعود  گلبدین حکمتیار و  انجنیر 
اند که فاجعة تخار برنامة وحشت ناکی بود که توسط قوماندانان حزب 
اسالمی در والیت شمال افغانستان ریخته شد و توسط سیدجمال بدون 

مشوره با رهبری حزب اسالمی افغانستان، عملی گردید.
نظر به تحلیل این گروه، بعد از جنگ جالل آباد و ناامیدِي انجنیر حکمتیار 
از مجاهدین والیات شرقی و جنوب و عدم توانایی حکومت موقت، او 
در صدد یافتِن متحدین تازه بود و میانجي گری چندین عرب سرشناس و 

خیرخواه و رفت وآمد آن ها به شمال کشور در این راه موثر واقع شد.

اگر به نشرات حزب اسالمی خصوصًا به جریدة شهادت ارگان نشراتی 
که  می شود  دیده  خوبی  به  شود،  انداخته  نظر  افغانستان  اسالمی  حزب 
مدت دو ماه قبل از حادثة تخار هیچ گونه مقاله یا تبصره علیه شورای نظار 
و جمعیت اسالمی افغانستان دیده نشده است؛ در حالی که قباًل در هر 
دو یا سه شمارة بعد، باالی برنامه های شورای نظار و شخص احمدشاه 
مسعود انتقاد صورت می گرفت و کلمات نیش دار نثار جمعیت اسالمی 
افغانستان می گردید. حتا زمانی که امیر حزب اسالمی به داخل افغانستان 
رفت، شایعاتي پخش شد که گویا انجنیر حکمتیار می خواهد در ضمن 

سفر با احمدشاه مسعود نیز مالقات کند.

www.mandegardaily.com

      در جست وجوی راه حل!

آجـندای مـلی
ریفورم سياسی و ایجاد صلح پایداردر افغانستان

بخش چهاردهم

در مسـير پيروزی
حامد علمی

بخش پنجاهم

در آستانة انتخابات اول 
ریاست جمهوری 2004، به 
صراحت اعالم داشتم كه 
افغانستان در مرحلة گذار 

قرار دارد و این مرحله نيازمند 
توافق همة نيروهای سياسی 
و تصميم گيری های جمعی 

می باشد. گفتم بازنده و برنده 
در انتخابات پيش رو وجود 

نخواهد داشت؛ یا همه برنده 
می شویم و یا همه بازنده 

خواهيم بود. امروز نيز به همان 
عقيده می باشم؛ اگر انتخاباتی 

صورت گيرد، ما در نتيجة 
آن به ایتالف بزرگ نيروهای 
تأثيرگذار دارای دیدگاه های 

مشترک به افغانستان در 
چارچوب روحية حكومت 

وحدت ملی و تصميم گيری 
جمعی، ضرورت حياتی داریم 
و این ضرورت برای ساليان 
متمادی الی مرحلة حاكميت 
قانون و نهادینه شدِن صلح 

پایدار و ثبات فراگير در كشور، 
ادامه خواهد داشت



در شعر شاعران پارسی گو، در پِس 
شعرهای مختلف و متنوع، حکیم 
سنایی، قالب، مفاهیم و مضامین را 
به کلی متحول ساخت، و ماشیِن 
حرکت شعر را از زمین به سوی 
در  که  والحق  داد،  پرواز  آسمان 
شعر  پیشگام  منش،  و  روش  این 
بوده  عرفانی  مقدمة  و  تصوف 

است و بس.
ترکیب  القایی،  بار  سنایی  حکیم 
زمینی واژه گان های قبلی شعرهای 
و  نموده  رها  را  گذشته  شاعران 
واژه گانی  سایر  جست وجوي  به 
آسمان  بر  پرواز  قدرت  که  برآمد 
ادب پارسی را داشته باشد؛ گرچه 
بیم آن می رفت، که در اوج گرفتن 
از سطح زمین و مادیات متعلق به 
آن، در آسمان ادب پارسی شعرش 
دچار خدشه و آسیب گردد، اما به 
تسلط  مهارت و  با  او  الهی  لطف 
به قدرت پرواز بر آسمان و تکیة 
بیشتر بر مفاهیم و مضامین قرآنی 
شده  موفق  اسالمی،  روایات  و 
سطح  در  قرن  چند  که  کلماتی 

زمین کاماًل ته نشین شده بودند را با مهندسی نحوة چیدمان و 
خالی نمودن آنان، از بار القایی جهان مادیت به پروازی فراتر 
منطقی  مدار  در  او،  اوج دهد، و سفینة شعر  کرة خاکی  از 
با  آید. و سپس شیخ عطار  به گردش در  عرفان و تصوف 
الگوسازی از این حکیم خردمند، این شیوة شعری را تکامل 
زیباتر  را  او  شعِر  شیوة  بعدی،  قرون  در  حافظ  داد. جناب 
نمودند. هم چنین در تحول، حرکات و  و تحسین برانگیزتر 
چرخش شعری در جهت تغییر مسیر زمینی به مقصد آسمانی 
در اشعار جناب ناصرخسرو، شیخ ابوسعیدابوالخیر که اشعار 
ابوالخیر  ابوسعید  نیز قابل رویت است. شیخ  صوفیانه دارد 
خود ارادت خاصی به دو بزرگ قبیلة عرفان و تصوف بایزد 
بسطامی و حالج داشته و این تحوالت و تغییرات در شیوة 

شعر عرفان و تصوف، یک شبه رخ نداده است.
کاری که حکیم سنایی در عنصر شعر ایجاد نمود و ابداع و 
خالقیت محسوب می  گردد، این بود که کلمات شعِر او به 
دنبال جایگاه و خاستگاه مادِی نام و نان نباشند. شعر او با 
مرکب اخالقی و با روح خودسازی و خودباوری شروع شد، 
از  و حکیم کم کم سمت وسوق شعر را چنان ساخت، که 
مبداي زمینی به مقصد آسمانی تغییر مسیر دهد؛ چرا که پیش 
از او اکثر دیوان اشعار شاعران، مبدا و مقصد شعرشان هر 
دو سمت وسوی کاماًل زمینی داشت؛ مدح ملوک و معشوقة 
زمینی، محور اصلی اشعار بود. جناب سنایی عماًل شاهکاري 
دگرگون  را  باورهای خود  این که  اول  نمودند؛  ابداع  عظیم 
و سپس  نموده،  القاء  کلمات خود  به  را  باور  این  و  نمود، 
به جامعة خود و شاعران پس از خود، این روش و منش را 

آموزش داد و الگو برای سایرین شد.
که  است  این  در  عرفانی  و  تصوف  شیوة  به  شعر  افتخار 

و  زمینی  جنس  از  معشوق  و  می  دنبال  به  شاعران  دیگر 
نیز  آنان  معشوق  و  طهوری  آنان،  می  و  نمي باشند  عاریتی 
جایگاهش  و  می گردد،  آالیش ها  تمام  از  پاکیزه  و  آسمانی 
برین  بهشت  سوی  به  زمینی،  زیبای  ییالقات  و  باغات  از 
خرم خداوندی ست که خداوند در قرآن کریم آن را وعده 

داده اند.
قطعًا این فرهنگ سازی در شیوة شعر فارسی یک شبه حاصل 
نشده، و شعر پارسی ادبستان علم و تقوا، تزکیه و تهذیب و 

تعهد شعری است. 

غم خوردن این جهان فانی هوس است
از هستی ما به نیستی یک نفس است

نیکویی کن اگر ترا دسترس است
کین عالم، یادگار بسیار کس است

در ابیات باال کامال مشهود است که شاعر قصد دارد شیوة 
سوی  به  زمینی  سمت وسوق  و  هدف  در  را  شعر  سرایش 
آسمان پرواز دهد، که کاری بس سخت و دشوار است؛ از 
این رو شاعر تالش می کند ابتدا با شعر اخالقی شروع کند و 
سپس این که اساسًا جهان مادی ارزش غم و غصه خوردن 
ندارد. این یک فلسفه در نگرش شاعر  است، و شاعر باید 
به نحوی هنرمندانه و شاعرانه این شیوه را به جامعة شعری 
و دوستداران شعر اهدا کند تا شعر او از آسیب پوسیده گی 

در امان بماند.
منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا

 زین هر دو مانده نام چو سیمرغ و کیمیا
شد راستی خیانت و شد زیرکی سفه

شد دوستی عداوت و شد مردمی جفا
***

با جاهالن اگرچه به صورت برابرم
فرقی بود هرآینه آخر میان ما

آمد نصیب من ز همه مردمان دو چیز
از دوستان مذلت و از دشمنان جفا

با ما به زبانی و به دل با دگرانی
هم دوست تر از من نبود هر که گزینی

من بر سر صلحم تو چرا بر سر جنگی؟
من بر مهرم تو چرا بر سر کینی؟

باال مشاهده می شود، حکیم سنایی  ابیات  همان گونه که در 
در شعرش تالش می کند که ابتدا اخالقیات را زنده نماید؛ از 
این رو به انتقاد و نکوهش از پلیدی ها و ضداخالق ها که در 
شان و مقام و منزلت آدمی نیست، اشاره می نماید و آرام آرام 
به جامعه و شاعراِن بعد از خود می  آموزاند که به دنبال کسب 
مکارم اخالقی و فضایل انسانی باشند، و وقتی که زمینة رشد 
و نمو مهیا شد، شعرش با مضامین تصوف و مطالب عرفانی 
اوج  البته در شیوة شعري اش می کوشد که  درهم می آمیزد. 

ناگهانی و بدون آماده گی و مقدمه، نداشته باشد. 

تا این دل من همیشه عشق اندیش است
هر روز مرا تازه بالیی پیش است

عیبم مکنید اگر دل من ریش است
کز عشق مراد خانة ویران بیش است

هنر بزرگ حکیم سنایی این است که شعر را از وصِف یار 
فلسفة  و  قرآنی  مطالعة  با  عادی،  و طبیعت و جماِل جهان 

وجودی، در خدمت احدیت و ربوبیت قرار مي دهد. 
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری
احد بی زن و جفتی، ملک کامروایی

نه نیازت به والدت، نه به فرزندت حاجت
...

هدف شاعر در سرایش این شعر کاماًل مشهود است؛ هیچ 
دل بسته گِی زمیني و تملق و صله و جایزه و انعامِ دنیایي در 

کار نیست؛ معشوق و معبود یگانة او، خداوند متعال است.
تو جلیل الجبروتی،  تو نصیراالمرایی

تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی
تو نمایندة فضلی، تو سزاوار ثنایی

بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی
بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی

بری از خوردن و خفتن،  بری از شرک و شبیهی
بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی

نتوان وصف تو گفتن که در فهم نگنجی
نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

نبُد این خلق و تو بودی،  نبود خلق و تو باشی
نه بجنبی نه بگردی، نه بکاهی نه فزایی
همه عزی و جاللی، همه علم و یقینی

همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی
همه غیبی تو بدانی،  همه عیبی تو بپوشی
همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی

احٌد لیس کمثله، صمٌد لیس له ضّد
لَِمْن الُملک تو گویی که مرآن را تو سزایی

لب و دندان »سنایی« همه توحید تو گوید
مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی

قطعا شیوة شعری یي که برای تکریم و تعظیم و بزرگداشت 
آیین محمدی )ص( و توحید و یگانه پرستی است، جاودانه 
منطق،  فلسفه،  دوره  یک  نموده  سعی  سنایی  ماند.  خواهد 
عرفان نظری و عملی و اخالقیات را به زبان بسیار ساده و 
این شیوایی  به  او  ارایه دهد، والحق  در خور فهم همه گان 
شیوة شعر که شهد قرآنی به آن آمیخته، موفق نیز شده است. 
شعرش، ظاهري بسیار ساده و بی پپرایه دارد. نمادهای خاص 
و  توحید  یک  رنگی،  و  خداپرستی  نماد  همان  شعر،  در  او 

فلسفة واجب الوجود و ممکن الوجود است.
مولوی در مقام و منزلت حکیم سنایی و شیخ عطار و در 

جایگاه شیوة شعر عرفانی و تصوف آن دو، می گوید:
عطار روح بود و سنایی دو چشم او 

ما از پی سنایی و عطار آمدیم.

منبع: تبیان
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حكيم سنایی در شعرش تالش می كند كه ابتدا اخالقيات را زنده نماید؛ از این رو به 
انتقاد و نكوهش از پليدی ها و ضداخالق ها كه در شان و مقام و منزلت آدمی نيست، 
اشاره می نماید و آرام آرام به جامعه و شاعراِن بعد از خود می  آموزاند كه به دنبال كسب مكارم 

اخالقی و فضایل انسانی باشند، و وقتی كه زمينة رشد و نمو مهيا شد، شعرش با مضامين 
تصوف و مطالب عرفانی درهم می آميزد. البته در شيوة شعري اش می كوشد كه اوج 

ناگهانی و بدون آماده گی و مقدمه، نداشته باشد.

كــوچه
حامد آذری پور

امشب نزدی سر به گدای سر کوچه 
یخ بسته نگاه و مژه های تِر کوچه 

آلودة چشمان تو بودن هنرم بود 
در پردة آسیمة بازیگر کوچه 

چشمان تو افسانة شیرین غزل هاست 
آموخته ام این سخن از منظر کوچه 

سرد است هوا.. شعلة سوزاِن نگاهت 
دیری ست نتابیده به سر تا سِر کوچه 

تا رفتی ازین کوچه هوا از رمق افتاد 

چشمان تو انگیزة هر مصدر کوچه 

آواز دل انگیز سحر سخت برآشفت 
آهنگ قدم های تو بود از بِر کوچه 

تو  کوچه  این  ریشة  و  نسب  و  اصل 
بودی 

همسایه و هم سایه و هم همسِر کوچه 

برگرد نظر کن به گدای سِر کویت 
در جادة پرپیچ وخِم آخِر کوچه 

در کوچة تاریک دلم جای تو خالی ست 
بانوی غزل های تَــَرم ، دلـــبِر کوچه 

***

غصه های زرد
هدی به نژاد 

در خلوت سکوت خودم زار می زنم!
غمگین ترین کالغ دهات شما منم!

شاید شبی کنار همین غصه های زرد
مثل درخت خشِک تبرخورده بشکنم

قابیل قصة من چشم های توست
آلوده شد، به گناه تو، دامنم!

منقار خالی من خود گواه توست!
زاغی که رفته پنیر از کفش منم!

در خود خزیدم و بعد از عبور تو
تصویر می شود به افق خط رفتنم

پدر شعــرعــرفاني
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انتخابات امریکا و مسالة افغانستان

شبکة حقانی وارد فهرست...
بسیاری  در  طالبان  با  و  دارد  نقش  حمله ها  بسیاری   
کسان  بلکه  او،  تنها  نه  است.  کرده  همکاری  حمله ها 
داخل  سیاه  لیست  در  باید  که  هستند  هم  دیگری 
شوند و برای از میان بردن آنها اقدام های جدی شود، 
بین  از  دارند،  حضور  پاکستان  در  که  شورشیانی  تا 

بروند«.
امنیت  شورای  تحریم های  این  که  گفت  رایس  خانم 
که  می کند  وادار  را  متحد  ملل  عضو  دولت های  همه 
دارایی های قاری ذاکر و شبکه حقانی را توقیف کنند، 
رسیدن  مانع  و  کنند  سفر وضع  ممنوعیت  آن ها  برای 

سالح به آنها گردند.
پایان  تا  که  پاکستان  که  است  مهم  گفتند  دیپلومات ها 
سال ۲۰۱۳ یکی از ۱۵ عضو شورای امنیت می باشد، 
در مقابل این اقدام شورای امنیت قرار نگیرد و در این 

راستا همکار کند.
شامل  سازمان  سه  و  عادی  فرد   ۱۳۱ حاضر  حال  در 

فهرست سیاه طالبان در سازمان ملل متحد می باشند که 
یکی از این سازمان ها شبکه حقانی است.

ماه سپتمبر سال روان شبکه  در  امریکا  متحده  ایاالت 
حقانی را به عنوان یک سازمان تروریستی دسته بندی 
تصمیم  این  که  گفتند  حقانی  گروه  فرماندهان  کرد. 
در  این کشور  که  می دهد  نشان  امریکا  متحده  ایاالت 

تالش های صلح، جدی نیست.
مقام های ایاالت متحده امریکا از مدت ها به این سو 
پاکستان را به حمایت از شبکه حقانی متهم کرده اند، 
حقانی  است.  کرده  رد  را  ها  اتهام  این  آباد  اسالم  اما 
ها که متحد طالبان افغانستان می باشند، با تجربه ترین 
جنگجویان در افغانستان عنوان می شوند که به چندین 
متهم  کشور  این  در  غربی  اهداف  علیه  بزرگ  حمله 

شده اند.
خانم رایس افزود: »تصمیم امروزی شورای امنیت این 
تحریم های )سازمان ملل( را گسترش داد و به تصمیم 
جامعه بین المللی برای پایان بخشیدن به قدرت شبکه 
افغانستان  در  خشونت بار  حمالت  انجام  در  حقانی 

تاکید کرد«.
نماینده ایاالت متحده امریکا در سازمان ملل افزود: »این 
)تصمیم( در کنار تعهد قوی برای حمایت از مصالحه 
تعهدات  دهنده  بازتاب  همچنان  افغان ها،  رهبری  به 
شورای امنیت به وضع و انفاذ تحریم ها علیه آن هایی 

است که صلح را در افغانستان تهدید می کنند«.
نیز روز دوشنبه  امریکا  ایاالت متحده  وزارت خارجه 
لیست تروریست ها  ذاکر را شامل  قاری  داد که  خبر 
کرده است. بر این اساس، هرگونه ملکیت او در قلمرو 
ایاالت متحده امریکا توقیف می گردد و هرگونه داد و 

ستدی از ایاالت متحده امریکا با او منع می شود.
قاری  که  گفت  ای  بیانیه  در  امریکا  خارجه  وزارت 
در  کننده  تعیین  های  تصمیم  مسوولیت  ویژه  به  ذاکر 
محلی  فرماندهان  توسط  بزرگ  حمالت  انجام  مورد 
شبکه حقانی را به عهده دارد. به گفته وزارت خارجه 
امریکا، در حمله سال ۲۰۱۰ بر پایگاه نیروهای ایتالف 
هوتل  بر   ۲۰۱۱ سال  حمله  مهاجمان  افغانستان،  در 
سفارت  بر   ۲۰۱۱ سال  سپتمبر  حمله  و  انترکانتیننتال 

و  دیده  آموزش  ذاکر  قاری  از سوی  کابل،  در  امریکا 
انتخاب شده بودند.

  استقبال افغانستان
متحد  ملل  این تصمیم سازمان  از  افغانستان  حکومت 
استقبال کرد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله 
افغانستان گفت که موجودیت شبکه حقانی در پاکستان 
و ارتباط این شبکه با القاعده، در افغانستان مشکالت 

امنیتی زیادی خلق کرده است.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که در ۱۱ سال 
است  بین المللی خواسته  جامعه  از  کشور  این  گذشته 
در  گروه های شورشی  دیگر  و  حقانی  شبکه  علیه  که 
پاکستان باید اقدام شود. او گفت که موضع افغانستان 
شبکه  شمولیت  و  است  روشن  صلح  روند  مورد  در 

حقانی در لیست سیاه تاثیری بر این روند نمی گذارد.
صلحی  روند  تروریستان،  مورد  »در  افزود:  صدیقی 
وجود ندارد. برای شبکه حقانی و القاعده که تروریست 
هستند و در قتل مرم افغانستان دست دارند و هر روز 
مردم را می کشند، در روند صلح جایی وجود ندارد«.

در کار گروه بحران...
در  کاماًل  این  باشیم.  داشته  فعالیت  کشور  آن  در   
مطابقت با قوانین بین المللی است. برعالوة این، اگر 
بتوانیم یک ماموریت تصویب شده از سوی ملل  ما 
خوب  خیلی  من  نظر  به  باشیم،  داشته  هم  را  متحد 
خواهد بود، ولی ما می توانیم بر اساس یک دعوتنامه 

حکومت افغانستان در آن کشور، فعالیت نماییم.«
دبیرکل ناتو همچنان از اعالن تاریخ برگزاری انتخابات 
نموده گفت،  استقبال  افغانستان  در  ریاست جمهوری 
از نقش کلیدی  امنیت  انتخابات،  این  برای دایرشدن 
افغان، رهبری  امنیتی  باید نیروهای  برخودار است و 
تامین امنیت پروسه انتخابات سال ۲۰۱۴ در کشورشان 
را به عهده داشته باشند. راسموسن گفت، تدویر این 
انتخابات تغییر را در استراتیژی ناتو در افغانستان وارد 

نخواهد کرد.
انتخابات  که  حقیقت  »این  کرد:  تصریح  او 
 ۲۰۱۴ سال  بهار  در  افغانستان  در  ریاست جمهوری 
نخواهد  تغییر  را  ما  استرایتژی  می شود  سازماندهی 
امنیتی  مسوولیت های  کامل  سپردن  هدف  به  ما  داد. 
این  انتقال   ،۲۰۱۴ سال  تاپایان  افغان  نیروهای  به 

مسوولیت ها را همچنان ادامه خواهیم داد.«
امنیتی  ابراز داشت، شرایط  آقای راسموسن همچنان 
مناطقی که مسوولیت های امنیتی آن به نیروهای افغان 
معلوماتی  اساس  بر  و  اند  است، خوب  شده  سپرده 
بلخ  هرات،  والیات  از  اخیراً  ناتو  فرستادة  هیات  که 
عادی  به شکل  مردم  است،  آورده  دست  به  کابل  و 
این مناطق  ادامه می دهند و  زنده گی روزمره شان را 

امن و باثبات اند.

          احمد عمران

هر یک از دو نامزد جمهوری خواه و دموکرات که به 
قبال  در  شان  سیاست های  کنند،  پیدا  راه  سفید  کاخ 

افغانستان و منطقه تغییر چندانی نخواهد کرد. 
این پاسخی است که بیشتِر کارشناسان و آگاهان مسایل 
سیاسی، در بحبوحة مبارزات انتخاباتِی بارک اوباما از 
حزب دموکرات و میت رامنی از حزب جمهوری خواه، 
در برابر پرسش هایي از این دست که تاثیرات انتخابات 
ارایه  بود،  خواهد  چه  منطقه  و  افغانستان  بر  امریکا 

کردند.
انتخابات ریاست جمهوری  نامزد  با این حال، دو  ولی 
امریکا، مسایل افغانستان و منطقه را دستمایة مبارزاِت 
نشان  تا  دادند  خرج  به  را  تالش هایي  و  کردند  خود 
متفاوت  خصوص  این  در  سیاست های شان  دهند 

خواهد بود.
حاضر  حال  در  که  دموکرات  حزب  از  اوباما   
سیاست های خود  از  نیز هست،  امریکا  رییس جمهور 
نیروهای  خروج  و  کرد  دفاع  افغانستان  با  رابطه  در 
دستاورد خود  مهم ترین  سال ۲۰۱۴  در  را  کشور  این 
برابر  قاطعیت در  با  او  در چهار سال گذشته دانست. 
که  میت رامنی  خود  جمهوری خواهِ  رقیب  انتقادهای 
وي را به عدم شفافیت در سیاست هایش در رابطه با 
افغانستان متهم کرد، ایستاده گی نشان داد و کشته شدِن 
برندة  برگ  را  القاعده  تروریستی  شبکة  رهبر  بن الدن 

خود در مبارزه با تروریسم خواند. 
اما از طرف دیگر، میت رامنی از حزب جمهوری خواه، 
به این باور است که سیاست های اوباما و تعیین جدول 

که  است  شده  سبب  او  از سوی  افغانستان  از  خروج 
داشته  نزولی  سیر  گذشته  به  نسبت  امنیتی  وضعیت 
باشد. میت رامنی وعده داده که در صورت راه یافتن به 
کاخ سفید، تالش های بیشتری را در مبارزه با تروریسم 
می تواند  او  نظر  به  که  تالش هایي  داد؛  خواهد  انجام 
هزینه های امریکا را در جنگ افغانستان کاهش بخشد 

و موفقیت های بیشتری را نصیب این کشور کند. 
اما در داخل افغانستان، نظرات در خصوص انتخابات 
امریکا چیست؟ و مهم تر این که، انتخابات امریکا حاوی 

چه پیامی برای مردمِ ما خواهد بود؟ 
رأس  در  اوباما  آقای  که  گذشته  سال  چهار  در 
سیاست های امریکا قرار داشت و پیشتر از آن، زمانی 
بود،  کشور  این  سیاست های  سکان دار  ُجرج بوش  که 
مردم افغانستان به آن اهدافی که انتظار داشتند، دست 
پیدا نکردند. شاید آقای کرزی و گروه ارگ، از عملکرد 
از  حمایت هایش  به دلیل  جمهوری خواه  ُجرج بوِش 
رسیدن  با  که  حمایت هایي  باشند،  راضی  بیشتر  آنان، 
و  تنش زا شد  مراحل  وارد  کاخ سفید  به  اوباما  باراک 
مردم  اما  گرایید؛  سردی  به  به شدت  مقاطعی  در  حتا 
واقع گرایانه تر  اوباما  آقای  فکر می کردند که  افغانستان 
سال های  و  کرد  خواهد  عمل  جمهوری خواه ها  از 
ریاست جمهورِی او در امریکا برای مردم افغانستان و 
منطقه، سال های صلح و امنیت خواهد شد. ولی در عمل 
چنین نشد و نه  او و نه رقیِب او ُجرج بوش از حزب 
جمهوری خواه، نتوانستند که رضایت مردم افغانستان را 
از سیاست های شان در قبال مسایل افغانستان و منطقه 
جلب کنند. در برخی موارد شاید آقای اوباما موفق تر 
از ُجرج بوِش تندرو عمل کرد و توانست با سیاست نرمِ 

خود وضعیت در منطقه را هم چنان در حالت متوازن 
که  نشد  سبب  منطقه  در  توازن  حفظ  ولی  دارد؛  نگه 

امنیت و صلح در افغانستان تامین شود.
جامعة  با  گذشته  سال  ده  در  افغانستان  حال،  هر  به 
اتفاق های کشورهای  و  یافته  نزدیک  مناسبات  جهانی 
متحد، تاثیرات خاِص خود را بر سیاست های آن به جا 
انتخابات در  می گذارد. مردم افغانستان از همین منظر 
جابه جایِی  که  اند  امیدوار  و  می کنند  دنبال  را  امریکا 
قدرت در این کشور، پیامدهای مثبتی برای افغانستان 

داشته باشد. 
را  ریاست جمهوری  انتخابات  حالی  در  امریکا 
دستخوش  منطقه  هم  و  جهان  هم  که  می کند،  تجربه 
نابه سامانی های گسترده و فراگیر شده است. چند مسالة 
اصلی که در برابر کاخ نشین جدید امریکا در قبال قضیة 
افغانستان می تواند وجود داشته باشد، به شکل فشرده 

این ها خواهند بود. 
نخستین مساله، خروج نیروهای خارجی از افغانستان 
است، که به هر حال کاخ نشین جدید باید فرماِن آن را 
امضا کند. نکتة اساسی در این خصوص، موضوع امنیت 
افغانستان مي باشد؛ موضوعی که از حاال به نگرانی های 
در  ناتو  نیروهای  است.  زده  دامن  کشور  در  گسترده 
هنوز  که  کنند  ترک  را  افغانستان  می خواهند  حالی 
چالش های مهمی بر سر راه امنیت قرار دارد. نیروهای 
امنیتی کشور هنوز از توانایی های الزم برخوردار نشده 
و امکانات و تجهیزات الزم که برای دفاع مستقالنه نیاز 
است، در اختیار آن ها قرار نگرفته است. مردم افغانستان 
انتظار داشتند که با برگشت نیروهای خارجی نیازهای 
و  می یافت  بهبود  قناعت بخش  اندازة  به  امنیتی شان 

با  تا  به وجود می آمد  نیروهای کشور  توانایی در  این 
اطمیناني بیشتر در خدمِت دفاع از خاک و امنیت مردم 

می بودند.
 دومین مساله، رابطة افغانستان با کشور پاکستان است. 
افغانستان  از  می خواهند  حالی  در  خارجی  نیروهای 
باقی  پاکستان حل ناشده  بیرون شوند که هنوز معضل 
مانده است. پاکستان به عنوان حامی و پایگاه تروریسم، 
افغانستان  امنیت و صلح در  چالش بزرگی بر سر راه 
می تواند به شمار رود. در همین حال، مشکل خط مرزی 
نیز هنوز به حال خود باقی ست و بسیاری از  دیورند 
کارشناسان این مشکل را به عنوان مشکل اساسی در 
روابط این دو همسایه می دانند. کاخ نشین جدید امریکا، 
باید سیاست های قاطع تری را در رابطه با پاکستان اتمی 
در برابِر خود بگذارد. این کشور از هر لحاظ می تواند 
به عنوان یک تهدید جهانی محسوب شود. رشد بنیاد 
گرایی و نفوذ تروریستان به پاکستان، این کشور را به 

خطر بزرگ جهانی تبدیل کرده است.
است.  افغانستان   ۲۰۱۴ سال  انتخابات  مساله،  سومین 
مردم افغانستان از دو انتخابات گذشته در کشورِ خود 
از  بیرونی  غیرموجِه  گاه  و  موجه  حمایت های  به دلیل 
نامزدي مشخص، چندان راضی نیستند و انتظار داشتند 
انتخابات شفاف  که جامعة جهانی و به ویژه امریکا از 
سال  در  اگر  کنند.  حمایت  افغانستان  در  عادالنه  و 
۲۰۱۴ نیز انتخابات افغانستان نتواند به انتظارهای مردم 
بدون شک  کند،  ارایه  قناعت بخش  و  پاسخي درست 
بحران در منطقه و افغانستان به گونة برگشت ناپدیزی 

عمیق خواهد شد.  
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طرح بودجة سال مالی...
 تا آخر قوس بود، اما بودجه ۹۲ برای ۱۲ ماه ــ از اول 
جدی تا آخر قوس سال آینده ــ است. به این ترتیب، 
به نظر می رسد که پس از این آغاز سال مالی اول جدی 

خواهد بود.
عادی  بودجه  این  از  درصد   ۲۱ مالیه،  وزیر  گفته  به 
۱۳۹۲ به راه سازی، ۱۱ درصد به نوسازی و بازسازی 

نیروگاه های برق آبی و شبکه های برق رسانی، ۹ درصد 
چهار  و  عالی  تحصیالت  به  درصد   ۸ کشاورزی،  به 

درصد به بخش بهداشتی اختصاص یافته است.
از  درصد   ۲۸ که  افزود  همچنین  زاخیلوال  عمر 
دیگر  درصد   ۱۶ و  دفاع  وزارت  به  توسعه یی  بودجه 
امور  به  درصد   ۱۳ روستایی،  توسعه  و  کشاورزی  به 
پرورش  و  آموزش  به  دیگر  درصد   ۱۱ و  پولیس 

اختصاص یافته است.

وزیر مالیه افغانستان گفت که کاهش حضور نیروهای 
دولت  که  می شود  باعث  افغانستان،  در  بین المللی 
این  و  گیرد  به دوش  را  بیشتری  افغانستان مسوولیت 

امر نیازمند هزینه مالی بیشتر است.
براساس قانون اساسی، مجلس سنا پانزده روز فرصت 
دارد تا طرح بودجه را ارزیابی کند. در صورت تایید 

این طرح به مجلس نماینده گان فرستاده می شود.
مجلس نماینده گان بودجه سال مالی ۱۳۹۱ را دو بار به 

دلیل »نامتوازن« بودن آن رد کرد و بار سوم که حکومت 
۱۲ میلیون دالر برای متوازن کردن آن افزود، هر چند 

نمایندگان آن را هم ناکافی دانستند، به آن رای دادند.
بحث توازن در طرح بودجه ملی در سال های همواره 
بحث برانگیز بوده و آنچه را که برخی از نماینده گان 
»عدم توازن« در طرح بودجه خوانده اند، اعتراض های 
شدید اعضای مجلس و حتی اعتصاب آنها را در پی 

داشته است.

سرباز جانی امریکایی به...
 دو خانه شد، چهارتن را به ضرب گلوله کشت 
و شش تن دیگر را با شلیک بر صورت، گردن، 

ران و زانوها زخمی ساخت.
بیلز پس از آن به پایگاهش برگشت. مک الفلین، 
شهادت  دادگاه  در  امریکایی  سرباز  این  همقطار 
داد که بیلز در ساعت ۲ بجه شب به اتاقش آمده 

و به قتل ها اعتراف کرده است.
مک الفلین افزود که بیلز به او گفته است: »مراقب 
امریکایی  درجه دار  سرباز  این  باش«.  فرزندانم 
متهم است که سپس برای بار دوم پایگاه را ترک 
گفته، وارد دو خانه شده و ۱۲ نفر را به شمول 
سپس  او  است.  رسانده  قتل  به  کودکان  و  زنان 

اجساد را در وسط یک اتاق جمع آوری کرده و 
آن ها را به آتش کشانیده است.

  16 مورد قتل
از  تن   ۱۷ که  گفت  دادگاه  این  دادستان  مرس، 
بیشتر  که  اند  بوده  کودکان  و  زنان  قربانی   ۲۲
بیلز  که  گفت  او  است.  شده  شلیک  سرشان  به 
اعمالش را »عمدی و روشمند« انجام داده است.

قرار است که شاهدان بیشتری از افغانستان هفته 
آینده از طریق ویدیو شهادت بدهند. بیلز به ۱۶ 
مورد قتل، شش مورد تالش به قتل، هفت مورد 
حمله، دو مورد استفاده از مواد مخدر و یک مورد 
در  است  ممکن  او  است.  متهم  الکهول  نوشیدن 

صورت اثبات جرایمش به اعدام محکوم شود.



در ماه سپتمبر سال ۱۹۴۷، جلسة ویژة سازمان ملل مبنی بر 
به رسمیت شناختن پاکستان از سوی جامعة جهانی، پس از 
ایجاد این کشور و جدا شدِن آن از پیکر هند، برگزار گردید. 
در این سال، عبدالحسین خان )پدر عبدالحی عزیز ـ نخستین 
سازمان  در  افغانستان  دایمی  نمایندة  افغانستان(،  پالن  وزیر 
بود  کشوری  تنها  افغانستان  جلسه،  این  در  بود.  متحد  ملل 
که رای مخالف داد. اما، بیست روز بعد، در ماه اکتوبر، آقای 
عبدالحسین خان بنا به هدایت دولت افغانستان )که در راس 
قرار داشت و سردار شاه محمود خان - صدر  آن ظاهرشاه 
اعظم آن بود(، دوباره به دفتر سازمان ملل متحد مراجعه و 
رای مخالِف افغانستان را پس گرفت و به رای مثبت تبدیل 

نمود.
به هر رو، با توجه به این که همة کشورهای جهان پاکستان را 
به رسمیت شناخته است و افغانستان هم کشور پاکستان را به 
رسمیت شناخته و همة سازمان های بین المللی از جمله ناتو 
و سازمان کشورهای اسالمی، سازمان شانگهای، سارک و اکو 
هم پاکستان را به رسمیت می شناسند، دیگر هیچ گونه ادعای 
به  آن،  از  گذشته  و  پاکستان  خاک  سه چهارم  بر  ارضی یی 
رسمیت نشناختن ۲۶۴۰ کیلومتر مرز شناخته شدة بین المللی 
موازین  تمام  مغایر  و  برنمی تابد  را  منطقی  کشور،  دو  میان 

حقوق بین الملل است. 
داکتر موسی شفیق ـ آخرین صدراعظم نظام شاهی افغانستان 
به  پاسخ  در  بود،  پراگماتیک  و  ریالیست  سیاستمدار  که 
پرسش یک خبرنگار دربارة مسالة پشتونستان گفته بود: »ما 

نباید افغانستان را فدای پشتونستان کنیم«. 
در میانه های نیمة دوم سدة بیستم که اولتراناسیونالیست های 
رسیده  قدرت  به  رهزنانه  کودتاهای  با  که  پشتون  تندرو 
بودند، برای دستیابی به آرمان خیال بافانة »پشتونستان بزرگ« 
افتادند  افغانستان را فدای پاکستان کردند و به دام شوروی 
و تره کی با امضای پیمان دفاعی با آن کشور، افغانستان را با 
چالش بزرگی در تراز جهانی رو به رو ساخت. روشن بود که 
پاکستان با دولتی که شعار »از آمو تا سند، خاک افغان هاست!« 
را سر مي داد و با یک ابرقدرت پیمان استراتژیک بسته بود، 
نمی توانست از سر سازش پیش آید. همین بود که به یاری 
کشورهای عربی، امریکا، اسراییل و چین که به شدت امنیت 
ملی خود را با خطر رو به رو می دیدند، هیوالی بنیادگرایی 
رهاوردهای  که  انداخت  افغانستان  جان  به  را  اسالمی 

مصیبت بارِ آن را همه دیدیم.
آن  گرداننده گان  که  دولتي  با  نمی تواند  پاکستان  نیز  امروز 
با  است  قرار  و  دارند  ارضی  ادعای  آن  خاک  سه چهارم  بر 
یک ابر قدرت دیگر در ازای تدوام و نهادینه ساختن اقتدار 
شخصی و گروهی خود، پیمان دفاعی به امضا برسانند، کنار 
آید. از همین رو، تنها در صورتی حاضر است حضور دایمی 
و پایگاه های دایمی امریکا را در خاک افغانستان بپذیرد که 
اما  بپذیرند.  را  طالبان  دوبارة  آمدن  کار  روی  امریکایی ها 
روشن است چنین چیزی برای امریکایی ها پذیرفتني نیست. 
چه چنین چیزی نه تنها کلیت استراتژی امریکا در منطقه را 
زیر سوال خواهد برد، بل با انتقاد شدید جامعة جهانی، افکار 
با مخالفت شدید روسیه و  آن،  از  عمومي جهان و گذشته 

پیمان شانگهای روبه رو خواهد گردید.
کرد.  برخورد  ریال پولیتیک  منظر  از  باید  دیورند  مسالة  با 
افغانستان و پاکستان هر دو کشورهایي نوپا در نقشة سیاسی 
امپراتوری  ویرانه های  از  مانده  برجا  که در گسترة  جهان اند 
فروپاشیدة درانی در سرزمین تاریخی - جغرافیایی خراسان 
در چهارچوب منافع راهبردی دولت های امپریالیستی انگلیس 
افغانستان  مردم  نه  شده اند.  آورده  میان  به  تزاری  روسیة  و 
نقش  کشورهای شان  تاسیس  در  خود  پاکستان  مردم  نه  و 

داشته اند. 
امروز همة کشورهای جهان و همة سازمان های بین المللی، از 
جمله سازمان ملل، ناتو، سازمان کنفرانس کشورهای اسالمی، 
شناخته شدة  مرزهای  همین  با  را  پاکستان  هم  و  افغانستان 
را  پاکستان  افغانستان هم  به رسمیت می شناسند.  بین المللی 
به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل به رسمیت می شناسد 
به  مرزها  همین  با  را  افغانستان  هم  پاکستان  مقابل  در  و 

رسمیت می شناسد. افغانستان 
در  و  سفارت  پاکستان  در 
کراچی  و  پیشاور  شهرهای 

قونسل گری دارد. 
سیاسی  پهنة  در  کنون  تا  اما 
که  است  نداشته  پیشینه 
کشوری کشورِ دیگر را هم به 
رسمیت بشناسد و هم بگوید 
که سه چهارم خاک آن را جزِو 
الینفِک خاِک خود می شمارد!

به رغم این که پاکستان از پیکر 
توجه  با  ولي  شده،  جدا  هند 
دولت  یک  هند  در  این که  به 
بین المللی  تراز  در  مسوول 
بر  هیچ گاه  است،  حاکم 
پاکستان ادعای ارضی نداشته 
پاکستان  کشور  موجودیت  و 
اما  است.  نبرده  سوال  زیر  را 
کشور بی در و پیکر افغانستان 
که فاقد حاکمیت ملی و فاقد 
منافع  پایة  بر  که  دولتی ست 
ملی رفتار نماید، روزی نیست 

که بر این دهل نکوبد.
چند  افغانستان  گذشته  در 
را  دیورند  مسالة  کوشیده  بار 
نماید،  مطرح  تراز جهانی  در 
مگر مجامع جهانی هر بار این 
دستور  از  بیرون  را  خواست 

کار قرار داده است.
حقیقت  یک  که  پاکستان  و  افغانستان  میان  المللی  بین  مرز 
یک  بر  ارضی  ادعای  هیچ گونه  و  است  بین المللی  مسلم 
کشور مستقل که منجر به نابودی آن گردد، از دیدگاه حقوق 

بین الدول منطق ندارد.
بحث دربارة سندی است که در تاریخ دیپلماسی »کنوانسیون 
شهرت  دیورند  معاهدة  نام  به  نادرست  که  دارد  نام  کابل« 
یافته است. اصاًل چیزی به نام معاهدة دیورند وجود خارجی 
عبدالرحمان  از سوی  که  است  کابل  کنوانسیون  تنها  ندارد. 
آن هم  امضاء رسیده است و  به  دیورند  مارتیمر  خان و سر 
تنها در زمان حیات امیر اعتبار داشته و پس از درگذشت وی 

منسوخ شده است. 
یک  از  بیش  ماجراجو  و  نادان  گروهی  که  است  دردمندانه 
آوازه  چنین  و  کرده  علم  عثمان  پیراهن  چونان  را  آن  سده 
داشته  اعتبار  سال  صد  دیورند«  »معاهدة  گویی  که  نموده 
است. شگفت انگیز است کسانی که چنین ادعاهایي را مطرح 
می کنند، خود را زحمت نمی دهند که حتا یک بار اصِل سند 
را بخوانند. امروز اصاًل چیزی به نام معاهدة دیورند مطرح 

نیست.
 مسالة دیگر بحث سرزمین های از دست رفته است که گویا 
که  است  این  واقعیت  باشند.  شده  جدا  افغانستان  پیکر  از 
هیچ چیزی از افغانستان جدا نشده است. زیرا سرزمین های 
فروپاشی  با  کنونی،  پاکستان  بلوچ نشین  و  پشتون نشین 
امپراتوری درانی، پیش از تشکیل و به وجود آمدن کشوری 
امارت دوست محمد خان،  دوم  دورة  در  افغانستان،  نام  به 
سرنوشت جداگانه یی یافته بودند. تازه جاهایی مانند کشمیر، 

اتک و پیشاور در اثر خیانت های سرداران وطن فروش خود 
ما در ازای طال به فروش رسیده بودند. 

به  هیچ گاهی  )که  باشد  درانی  امپراتوری  منظور گسترة  اگر 
نام افغانستان خوانده نشده است، بلکه به نام های خراسان و 
ایران، و  نیشابور  ایران مشهور بوده(، کشمیر هند، مشهد و 
سراسر گسترة کنونی پاکستان و بخشی از خاک ترکمنستان 
کنونی در آن شامل می شد، در این صورت، ادعای ارضی بر 
سه چهارم خاک پاکستان چه معنا دارد، باید بر همة آن خاک 

ادعا شود!
همین گونه، باید فراموش نشود که در کل سرزمینی که اکنون 
زور  به  پاریس،  قرارداد  پایة  بر  می شود،  خوانده  افغانستان 
)ایران( جدا شد. دست کم  پارس  از  انگلیس رسما  و فشار 
روشن است که بخش بزرگی از افغانستان کنونی به شمول 
میمنه در ساختار دولت صفوی  قندهار و غزنه و هرات و 
و  پاکستان  و  افغانستان  بر  هیچگاهی  ایران  اما  بود.  شامل 

کشورهای قفقاز، ادعای ارضی نکرده است.
بلوچ«،  و  پشتون  برادران  حقة  حقوق  »احقاق  پوچ  شعار 
در  که  سرد  جنگ  دوران  عوام فریبانة  شعارهای  جز  چیزی 
و  بافته  پیشین  شوروی  کمونیست  حزب  آزمایشگاه های 
پرداخته شده، نیست. زیرا اکثریت مردم پشتون پاکستان که 
بر اساس همه پرسی  در آن برهه هوادار مسلم لیگ بودند و 
خان  حزب  تنها  بودند.  پیوسته  پاکستان  به  داوطلبانه 
عبدالغفارخان بود که به هواداری از کنگرة ملی هند برخاسته 
بود و در اقلیت قرار داشت. او نیز در آن هنگام هوادار کنگرة 

ملی هند یعنی پیوستن به هند بود. 
هرگونه دعوا بر سر این که قراردادهای گذشته زیر اجبار به 

و  است  حقوقی   اعتبار  فاقد  رسیده اند،  امضاء 
که  است  درست  این  نمی برد.  دهی  به  راهی 
معاهدات  و  قراردادها  همة  استعمار  در عصر 
هرچه  اما  گردیده؛  عقد  فشار  زیر  پیمان ها  و 
حقوقی  عام وتامِ  اعتبار  از  همه  هستند، 
و  قرارداد  هرچه  آن،  غیر  در  اند.  برخوردار 
معاهده و پیمان در جهان است، همه از اعتبار 
ساقط مي گردند و سراسر گیتی را آشوب فرا 

خواهد گرفت. 
سردمداران گذشتة افغانستان، نیک می دانستند 
که پشتون های پاکستانی، هم از دیدگاه شمار، 
از  هم  و  افغانستانی اند  پشتون های  دوبرابر 
دیدگاه سواد و آموزش، یک سر و گردن باالتر 
صورت  در  که  داشتند  هراس  این رو  از  اند. 
پیوستن آن ها به افغانستان، تخت و تاج شاهی 
از  دهند.  دست  از  را  خود  امتیازاِت  همة  و 
برخورد  مساله  با  صادقانه  هیچ گاهی  رو،  این 
ننمودند و چونان یک ابزار تا جایی که منافع 
آزمندانةشان اجازه  داد، به آن پرداختند. نتیجه 
هم این شد که بیش از یک قرن است مسالة 
افغانستان  خارجی  سیاست  رأس  در  دیورند 
از  دارد درحالي که یک ترجمة دقیق هم  قرار 
متن سند ارایه نشده و کم تر کسی می داند که 

واقعًا دعوا بر سِر چیست.
قرِص  پروپا  هواداران  از  خان  داوود  زمانی 
مسالة دیورند شناخته می شد و در زمینه چنان 
تندروی می کرد که در گزارش سری سازمان 
یک  عنوان  به  پشتونستان  مسالة  در  وی  سیا، 
حتا  که  گونه یی  به  بود.  داده شده  تشخیص  احمق  شخص 
خان  داوود  اما  بودند.  نموده  شک  وی  مغزی  سالمت  در 
به  برای رسیدن  پشتونستان  از مسالة  و  نبود  احمق  شخص 
می کرد.  ابزاری  بهره برداری  دستاویز  یک  عنوان  به  قدرت 
اما به محض این که پایه های قدرت خود را تثبیت کرد، در 
دیداری از پاکستان، از مواضع پیشیِن خود عقب نشینی کرد. 
ولي شوروی ها توانستند با برانگیختن پشتون های تندرو در 
پشتون ها  آرمان  به  خیانت  به  متهم  را  مسلح، وی  نیروهای 

نموده، زمینة سرنگونی وی را فراهم آورند. 
سر انجام، باید نشان دهی کرد که مشکل اصلی میان افغانستان 
و پاکستان نه بر سر به رسمیت شناختن خط دیورند به عنوان 
مرزهای بین المللی میان دو کشور است )زیرا افغانستان بارها 
به  در جهان  دیگر کسی  و  به رسمیت شناخته  را  این خط 
بر سر  بلکه موضوع  ندارد(،  نیازی  آن  به رسمیت شناختن 
این است که لویه جرگة سال ۱۹۴۹ به گونة یک جانبه همة 
پیشین  دولت های  همة  میان  گذشته  استعماری  قراردادهای 
اعتبار  فاقد  و  باطل  را  دیورند«  با »خط  رابطه  افغانستان در 

اعالم نموده است. 
دولت های  خونین،  درامة  این  به  دادن  پایان  برای  بنابراین، 
باید زیر نظر سازمان ملل بر سر چند  افغانستان و پاکستان 
موضوع به توافق برسند؛ از جمله پایان دادن به مداخالت در 
امور یکدیگر و عدم ادعای ارضی بر یکدیگر با بستن یک 
مادامی که چنین چیزی  بین المللی.  دادن تضمین  و  معاهده 
و  زورآزمایی  میدان  کماکان  افغانستان  نگردد،  دست یاب 
کشاکش های بی پایان خواهد بود و اوضاع با گذشت هر روز 

پیچیده تر و بحرانی تر خواهد گردید.
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ادعای ارضی بر پاکستان؛
جهالت نهادینه شده در محافل حاکمة افغانستان
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معرفی و نقد کتاب اجندای ملی...
 جدی در این روند می داند. نویسنده تاکید می کند که 
طالبان با توجه به باورهای رادیکال شان که جنگ را امر 
قدسی می دانند، جز تسلط بر قدرت سیاسی به هیچ چیزی 

کمتر از این راضی نمی شوند.
از  که  است  نویسنده  اصلی  واقع حرف  در  چهارم  گفتار 
آن به عنوان طرح جدید آجندای ملی نام می برد و آن را 

نسخه جدید برای امروز می داند.
راه اندازی گفتمان بین االفغانی، توافق روی دیدگاه مشترک 
ملی و اتخاذ استراتیژی واحد سیاسی، روند اعتماد سازی، 
ایجاد حکومت وحدت ملی و اصالحات گسترده سیاسی 
از مطالب مهم این گفتارند که هر کدام بطور فشرده مورد 

بحث و کنکاش قرار گرفته است.
و  موجود  وضعیت  از  عبور  که  می ورزد  تاکید  نویسنده 
از  اینکه  مگر  گردد  نمی  ممکن  جدید  افغانستان  ساختن 
فراز و فرود تاریخ افغانستان و همچنان از رخدادهای ده 
برای همه،  آموخته و در محور عدالت  اخیر عبرت  سال 

زمینه های همدیگر پذیری و همگرایی فراهم آید.
آقای مسعود باورمند است که تعریف روشن و یک دست 
از وحدت ملی و منافع ملی و همچنان تفکر پیرامون سازه 
به  برای رسیدن  های همگرایی مردم، پیش شرط اساسی 

فهم مشترک جهت حل بحران افغانستان می باشند اما این 
التهاب و هیجان زدگی سیاسی«   « با  ایشان  تعبیر  به  مهم 

امکان پذیر نیست.
اهداف  به  نایل آمدن  برای  تاکید می کند که  آقای مسعود 
برتر، دموکراسی و عدالت خواهی باید از یک شعار سیاسی 
به یک پروژه ملی تبدیل شود تا زمینه های مطمین برای 

تحقق عدالت اجتماعی فراهم آید.
اعتماد سازی عنصر مهم دیگری است که نویسنده به طور 
فشرده به آن پرداخته است و شرایط اعتماد سازی را مستلزم 
اصالح رفتار دولت و احترام به حقوق شهروندی می داند. 
آقای مسعود شرایط موجود افغانستان را اضطراری می داند 
نیروهای  فراخوانی  شرایطی  چنین  در  که  است  معتقد  و 
تاثیرگذار جهت چاره اندیشی در سطح کالن ملی مهم و 

ضروری است.
  تغییر نظام سیاسی

قدرت،  ساختار  در  بنیادی  تغییرات  و  قانونی  اصالحات 
تقویت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، برگزاری انتخابات 
آزاد و شفاف و همچنان اصالحات اساسی در میکانیسم 
انتخابات، از موارد مهمی اند که نویسنده آن را به عنوان 

ریفورم سیاسی مورد بحث قرار می دهد.
و  به شکل صدارتی  ریاستی  از شکل  نظام  تغییر ساختار 
توزیع قدرت از مرکز به والیات به عنوان گزینه مطلوب 

برای مهار کردن بحران افغانستان پس از خروج نیروهای 
بین المللی از افغانستان، پیشنهاد می شده است و نویسنده 
ابقای نظام ریاستی با اقتدار متمرکز را سبب انارشی، جنگ 

داخلی و در نهایت سبب تجزیه افغانستان می داند.
به تعبیر نویسنده، »پیوستگی ملت و دولت« از مهم ترین 
پدیده یی  چنین  تجربه  که  باشد  می  سیاسی  توسعه  ابزار 

مستلزم اصالحات بنیادین در ساختار کلی نظام است.
نظام سازی  و  قانون  آخر، حاکمیت  گفتار  تا  پنچم  گفتار 
در افغانستان را مورد بحث قرار می دهد. در این گفتارها 
سیاسی،  رفتار  ترین  مهلک  که  می ورزد  تاکید  نویسنده 
ساز  سرنوشت  و  مهم  گیری های  تصمیم  از  اقوام  تجرید 
رفتار  این  از  اگر  که  می باشد  افغانستان  دولت  توسط 
خیلی  معضالت  به  نهایت  در  نیاید  عمل  به  جلوگیری 

پیچیده تر و سنگین تر منجر خواهد شد.
آقای مسعود معتقد است که اگر احساسات قومی و واقعیت 
گرفته شوند،  بازی  به  زمامداران  توسط  مردم  زبانی  های 

سالهای سختی فرا روی مردم افغانستان خواهد بود.
  فشردگی و ناپیوستگی

به  توجه  با  کتاب  این  در  رفته  کار  به  مطالب  و  مباحث 
طول و عرض بحران افغانستان و پیشینه تاریخی آن بسیار 
فشرده و در عین حال طرح عنوان ها و مسایل مورد بحث 

در آن، ناپیوسته به نظر می رسند.

نویسنده بدون اینکه تصویر روشنی از پس منظر تاریخی 
ده  بر حوادث  شتابزده  با سیر  کند  ارایه  افغانستان  بحران 
سال اخیر به ارائه رویکردها و راهکارهایی می پردازد که 
دالیل و عوامل فقدان آن ها برای خواننده نا شناخته باقی 

می ماند.
عالوه بر این، راهکارهای ارایه شده برای عبور از وضعیت 
موجود افغانستان و رسیدن به وضعیت مطلوب، از تشریح 
الزم تیوریک و انسجام مناسب با پیچیده گی مسایل مطرح 

شده برخوردار نیست.
بطور نمونه تغییر ساختار نظام سیاسی افغانستان از ریاستی 
گزینه  والیات  به  مرکز  از  قدرت  توزیع  و  پارلمانی  به 
شده  پیشنهاد  افغانستان  بحران  کردن  مهار  برای  مناسب 
است. اما اصول و شرایط ایجاد چنین نظامی از تعریف باز 
مانده است. با توجه به نام کتاب و مطالب مطرح شده در 
آن، پرداخت فشرده و شتابزده نویسنده سبب شده است 
که استدالل وی برای مباحث سیستماتیک از قدرت الزم 

برخورد نباشد.
آغاز  سر  می تواند  کتاب  این  کمبودی ها،  این  رغم  به  اما 
یک بحث جدی پیرامون مسایل حیاتی از جمله چگونگی 
تعریف  و  افغانستان  در  پذیری  همدیگر  شرایط  ایجاد 
ساختار جدید سیاسی برای افغانستان باشد که تاهنوز کمتر 

به آن پرداخته شده است.

 نویسنده: عزیز آریانفر
تلخيص: ماندگار
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»آجندای ملی؛ ریفورم سياسی و ایجاد صلح 
پایدار در افغانستان« اثر احمد ولی مسعود 

ریيس عمومی بنياد شهيد مسعود است 
كه به تازه گی از چاپ برآمده. نویسنده در 

این كتاب طرحی جامع برای بيرون رفت از 
بن بست كنونی افغانستان ارایه كرد كه مورد 
توجه برخی نهادهای داخلی و بين المللی قرار 
گرفت. روز گذشته این اثر در سایت فارسي 

بي.بي.سي طي مقاله یي به نقد و بررسي 
گرفته شد، كه اینك آن نقد را امانت دارانه به 

نشر می سپاریم:
    

هادی ميران   
اخیراً احمد ولی مسعود سفیر اسبق افغانستان در 
بریتانیا کتابی را با نام آجندای ملی، ریفورم سیاسی 
در  و  نوشته  افغانستان،  در  پایدار  صلح  ایجاد  و 
آن اصالحات سیاسی و شرایط ایجاد صلح پایدار 
داده  قرار  ارزیابی  را مورد تحلیل و  افغانستان  در 

است.
این کتاب را شاید بتوان جدی ترین اثری دانست که 
در بر گیرنده دید انتقادی نسبت به عملکرد دولت 
افغانستان و سیاست های جامعه بین المللی در مورد 
افغانستان در ده سال اخیر و همچنان دربر گیرنده 

راهکارها و رویکردهای جدید پیرامون شرایط تامین ثبات 
و امنیت و ساختار نظام سیاسی در افغانستان می باشد.

کتاب مذکور با یک مقدمه در مورد سیر حوادث تاریخی 
افغانستان در ۲۰۰ سال اخیر و سنت ها و نگرش های ناشی 
نگری  باز  و  تعمق  ضرورت  همچنان  و  حوادث  این  از 
اولین  از  پس  افغانستان  دولت  های  داده  و  رفتار  پیرامون 
می  آغاز  بن،  داد  قرار  از  بعد  ریاست جمهوری  انتخابات 

گردد و با چند گفتار به پایان می رسد.
  بررسی حوادث تاریخی

زمامداران  که  می ورزد  تاکید  کتاب  مقدمه  در  نویسنده 

افغانستان محصول شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه سنتی 
دلبستگی های  از  بریده  اند  نتوانسته  که  اند  بوده  خویش 
مردم  مطلوب  نظام  ایجاد  به  خود  فرهنگی  و  اجتماعی 
پرداخته و به همین دلیل شرایط دخالت خارجی ها را در 

امور داخلی افغانستان فراهم کرده اند.
در گفتار اول نویسنده از طرح آجندای پیشنهادی سال ۲۰۰۳ 
که توسط خود وی تدوین شده است سخن می گوید و با 
مراجعه به آن طرح می گوید: صلحی که با کمک دولت های 
این  نگرش  در  تغییر  ایجاد  با  باشد  شده  قرار  بر  خارجی 

دولت ها ضمانت دوام ندارد.

واحد  استراتیژی  تدوین  و  ملی  مشترک  دیدگاه  اتخاذ 
برنامه  ملی،  حلقه  تشکیل  سازی،  اعتماد  پروسه  سیاسی، 
مهم  موارد  جمله  از  مناسب  میکانیسم  ایجاد  و  ریزی، 
این گفتار است که نویسنده آن را در طرح  پیشنهادی در 

پیشنهادی سال ۲۰۰۳ مطرح کرده است.
اخیر  سال  ده  رویدادهای  به  اجمالی  نگاه  دوم،  گفتار 
تکثیر  و  طالبان  پیدایش  به  آن  در  که  می باشد  افغانستان 
افغانستان، کنفرانس بن و ورود جامعه جهانی در  آنها در 
افغانستان و پروسه صلح و سیاست های دولت افغانستان در 

مورد مصالحه با طالبان پرداخته شده است.
با تمام جریانهای  نویسنده طالبان را یک گروه غیرمتشابه 
اسالم گرا دانسته و آنان را در ماهیت یک پروژه در پیوند 
تعریف  پاکستان  دولت  و  القاعده  سازمان  با  استراتیژیک 
می کند که رهبران محلی آنان نیز از دو سوی خط دیورند 

برخاسته اند.
کنفرانس بن در نگرش نویسنده یک رخداد بسیار مهم و 
یک فرصت تاریخی برای مردم افغانستان خوانده شده است 
کشانیده  ناکامی  به  را  تاریخی  فرصت  این  که  دالیلی  اما 
است، نخست پیوند دادن افغانستان جدید با افغانستان قدیم 
بدون در نظر داشت فرایند تحوالت چهار دهه اخیر و دوما 
این  مصوبات  اجرای  بر  مسلط  سیاسی  شکفته  نا  فرهنگ 

قرارداد تعریف شده است.
  مذاکره با طالبان

دولت  سیاست های  و  طالبان  با  صلح  روند  مسعود  آقای 
ناکارآمد و غیر عملی توصیف  را  این زمینه  افغانستان در 
ابزارهای جنگی  با  اینکه  از  امنیت را قبل  تامین  می کند و 
سیاسی،  مشروعیت  مانند  پدیده های  به  بداند،  ممکن 
مربوط  اجتماعی  عدالت  تامین  و  اجتماعی  همبستگی 
می داند. نویسنده تاکید می کند که میزان تعهد نظام سیاسی 
به این پدیده ها در واقع درجه ثبات و امنیت در یک کشور 

را نیز تعیین می کند.
زنان  جامعه  نگرانی  و  طالبان  از  دولت  نامنسجم  تعریف 
افغانستان از فرایند صلح با طالبان موضوع دیگری است که 
نویسنده آن را از ابهامات...         ادامه صفحه 7

معرفی و نقد کتاب آجندای ملی در بی.بی.سی

سرباز جانی امریکایی به جرمش اعتراف کرد

محاکمه سرباز امریکایی متهم به قتل ۱۶ فرد غیرنظامی 
در والیت کندهار روز دوشنبه برای نخستین بار آغاز 

شد.
جرم  ارتکاب  هنگام  در  او  که  گفته اند  دادستان ها 
خود  جرم  به  و  بوده  برخوردار  روانی«  »سالمت  از 

اعتراف کرده است.
دادگاه  در  دوشنبه  روز  امریکایی  سرباز  بیلز،  رابرت 
نظامی حضور یافت. قرار است در جلسات استماعیه 
مشخص شود که آیا مدارک کافی برای به راه انداختن 
جنگ  در  قضیه  این  مورد  در  جنگی  دادگاه  یک 

افغانستان وجود دارد یا نه.
همسر و وکیل بیلز در نخستین روز جلسه استعماعیه 
خاطر  به  چیز  هیچ  ها  حمله  این  از  بیلز  که  گفتند 
ندارد. همسرش پیش از این در مصاحبه یی با فرستنده 
شروع  از  پیش  سی«  بی  »ای  تلویزیونی  و  رادیویی 

دادگاه گفته بود: »شوهرم این کار را نکرده است«.
آن ها  دارند.  دیگری  نظر  دادگاه  این  دادستان های  اما 
به  حالی  در  قتل ها  این  از  پس  بیلز  که  می گویند 

اسلحه،  بر روی  قربانیان  برگشته که خون  پایگاه اش 
می خورده  چشم  به  پتلون اش  و  پیراهن  کمربند، 

است.
جوزف مورس، دادستان این جلسه استعماعیه گفت: 
»او از نظر روانی سالم و هوشیار بوده و این اعمالش 

را با آگاهی انجام داده است«.
جزییات خشونت ها

سال  مارچ  ماه  در  قتل ها  این  که  گفت  مورس 
از  یکی  با  بیلز  که  آن صورت گرفت  از  ۲۰۱۱ پس 
همقطارانش به نام جیسون مک الفلین الکهل نوشیده 
و سپس به اتاق یک همقطار دیگر به نام بالک شیر 
به  »بیلز  داد:  دادگاه شهادت  بود. بالک شیر در  رفته 
من گفت که از فرزندانش راضی نیست و همسرش 
زشت رو می باشد. برایش هیچ مهم نبود که به خانه 

نزد آن ها برگردد«.
ولسوالی  در  را  پایگاه اش  شب،  نیمه  طول  در  بیلز 
پنجوایی والیت قندهار ترک گفت و به یک قریه در 
نزدیکی پایگاه رفت. او وارد...         ادامه صفحه 6 w
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آماده گی قزاقستان برای 
ساخت پاالیشگاه نفت در هرات
مقام های محلی در والیت هرات می گویند که دولت قزاقستان 
برای ساخت پاالیشگاه نفت در منطقه »تیرپل« ولسوالی کهسان 

این والیت اعالم آماده گی کرده است.
تازه گی چند  به  داکتر داوود شاه صبا، والی هرات می گوید که 
معادن  استخراج  و  بخش کشف  در  برای سرمایه  گذاری  کشور 

گاز و نفت والیت هرات آماده گی خود را اعالم کرده است.
آقای صبا گفت: »اخیراً سفیر قزاقستان در سفری به والیت هرات 
نفت در کشور  پاالیشگاه  دو  برای ساخت  را  عالقه مندی خود 

ابراز کرده است.«
به گفته داکتر صبا قرار است قزاقستان یک پاالیشگاه را در والیت 

هرات و پاالیشگاه دیگری را در شمال کشور اعمار کند.
گفته می شود نماینده های وزارت معادن برای بررسی ذخایر نفت 
و گاز به ولسوالی های گلران، کشک کهنه و کشک رباط سنگی 

در شمال والیت هرات اعزام شده اند.
براساس آمارهای ابتدایی ارایه شده، مناطق شمالی والیت هرات 

دارای هزاران متر مکعب گاز و نفت است.
والی هرات می گوید که بررسی ها برای کشف و شناخت منابع 
نفت و گاز در برخی از ولسوالی های شمالی این والیت جریان 
ایجاد  هرات،  والیت  گاز  و  نفت  مواد  اداره  مسووالن  دارد. 
پاالیشگاه نفت از سوی قزاقستان در هرات را یک گام بزرگ در 

راستای خود کفایی کشور خوانده اند.
در  که  می گوید  هرات  گاز  و  نفت  اداره  رییس  عبداهلل،  خسرو 
صورت تاسیس پاالیشگاه نفت در این والیت، عالوه بر افزایش 
کیفیت و کاهش در قیمت آن، بخش بزرگی از مشکالت نفتی و 

گاز این حوزه بر طرف خواهد شد.
از تاسیس این  نیز  آقای عبداهلل گفت که تاجران والیت هرات 
مقام ها در وزارت صنایع و معادن  اند.  استقبال کرده  پاالیشگاه 
معتبر  شرکت های  از  درخواست  چند  تاکنون  که  می گویند 
بین المللی برای سرمایه گذاری در این والیت دریافت کرده اند.

والیت  به  سفر  با  جهان  کشورهای  از  شماری  مقامات  پیشتر 
و  زمینی  زیر  منابع  استخراج  بخش  در  که  کردند  اعالم  هرات 

بازسازی این والیت سرمایه گذاری خواهند کرد.
گفته می شود معدن مس این والیت نیز به مزایده گذاشته شده 

است.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 

و نزدیک شدن سال ۱۳۹۳ / ۲۰۱۴ 
بین المللی  نیروهای  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
بنا بر مسوولیت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پیگیرش، 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همة از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود
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