
هزاران تن از باشنده گان ولسوالی بگرام والیت پروان روز 
راه پیمایی  به  دست  شان  زمین های  غاصبان  برضد  جمعه 

زدند.
بوستان  نام  به  شرکتی  تظاهرکننده گان،  اظهارات  براساس 
زیر  را  محل  مردم  زراعتی  زمین  جریب   600 سبز حدود 
نام این که سردخانه هایی را به منظور نگه داری میوه جات 
ایجاد می کند و مردم را  و محصوالت زراعتی مردم محل 
به صفت کارگر در این شرکت به کار می گمارد، به دست 
آورده بود که این شرکت خالف همۀ نورم ها و قراردادها 
انجام شده با وزارت زراعت، زمین های مردم را در اختیار 

یک شرکت خارجی قرار داده است.
و  محلی  مقام های  دولتی،  مسووالن  از  تظاهرکننده گان 
اعضای شورای ملی خواسته اند که تا مانع قرار داد شرکت 

بوستان سبز با شرکت خارجی شوند.
به  اند  خواسته  سبز  بوستان  شرکت  از  همچنان  آن ها 
سپرده  کار  ایجاد  خصوص  در  آن ها  برای  که  وعده هایی 

ادامه  را  تظاهرات شان  مردم  آن  غیر  در  نماید،  عمل  بود، 
خواهند داد.

آن ها هشدار داده اند، در صورتی که به خواست های شان 
توجه صورت نگیرد، شاهراه کابل- شمال را خواهند بست. 
مردم محل همچنان با صدور قطعنامه یی جداً تأکید کرده اند 
که شرکت بوستان سبز نباید زمین های مردم را به شرکت 

خارجی بسپارد.
این تظاهرات از دید رسانه ها پنهان مانده است.
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خنده، کوتاه ترین فاصله بین دو نفر است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

جان کری، وزیر خارجه ایاالت متحده، جیمز دوبینس را به 
پاکستان  افغانستان و  برای  این کشور  عنوان فرستادۀ جدید 

معرفی کرد. دوبینس یک سیاستمدار کهنه کار است.
روز جمعه،  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  کری،  جان 
افغانستان  جیمز دوبینس را به عنوان فرستاده ویژه در امور 
و پاکستان معرفی کرد و این انتصاب را »یک لحظه اساسی« 
برای دو کشور خواند. ...                         ادامه صفحه 6

نماینده گان مجلس بر سر یکی از جنجالی ترین ماده های قانون 
مجلس،  جدید  فیصلۀ  اساس  بر  رسیدند.  توافق  به  انتخابات 
نامزدان کوچی می توانند در ده حوزۀ مشخص صندوق بگذارند 

و رأی بگیرند. 
حق  پارلمان،  کرسی های  برای  کوچی ها  نامزدان  این،  از  پیش 
داشتند تا از سراسر افغانستان رأی بگیرند، یعنی تمام افغانستان 
برای آن ها یک حوزۀ انتخاباتی بود؛ اما سایر نامزدان انتخابات 
پارلمانی تنها حق داشتند از والیاتی که در آن نامزد شده بودند، 

رأی بگیرند.
مجلس نماینده گان روز شنبه دو طرح را به رأی گیری گذاشت 
و نماینده  گان به طرح ها رأی دادند. طرح اول این بود که تمام 
نامزدان  یعنی  باشد؛  انتخاباتی  حوزه  کوچی ها  برای  افغانستان 
کوچی بتوانند از تمام افغانستان رأی بگیرند. در طرح دوم نامزدان 
تنها در ده حوزه که کوچی ها در آن مناطق...       ادامه صفحه 6

یک عضو مجلس نماینده گان گفته است که نیروهای 
مقام های  با  قرارداد  یک  امضای  براساس  پاکستانی  
ارشد امنیتی افغانستان و نیروهای خارجی، از سرحد 

عبور کرده و وارد خاک افغانستان شده اند. 
هیأت مجلس نماینده گان که به منظور بررسی اوضاع 
امنیتی ولسوالی گوشتۀ والیت ننگرهار و ساخت وساز 
پاسگاه های مرزی پاکستان در این ولسوالی به ننگرهار 
نبردهای  پیرامون  تحقیقات  از  پس  بود،  کرده  سفر 
قومی  محلی، سران  مقام های  با  این والیت،  در  اخیر 
و اعضای شورای والیتی ننگرهار نیز گفت وگو کرده 

است.
فریدون  از  نقل  به  هیأت  این  رییس  حمیدزی  اللی 
مومند نمایندۀ ننگرهار در پارلمان می گوید: »هنگامی 
که عبدالرحیم وردک وزیر دفاع بود و بسم اهلل محمدی 

و  داشت  برعهده  را  ارتش  مشترک  ستاد  ریاست 
نیروهای  فرمانده کل  مک کرستال  جنرال  همچنان 
با  را  تورخم سندی  در  آن ها  بود،  در کشور  خارجی 
نیروهای  آن،  براساس  که  کرده اند  امضا  پاکستانی ها 

پاکستانی وارد خاک افغانستان شده اند.«
به گفتۀ او، به این دلیل پاکستان 45 کیلومتر به خاک 

افغانستان پیش آمده است و این شرم آور است. 
آقای حمیدزی گفت که ما از...          ادامه صفحه 6
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یک نمایندۀ ننگرهار به هیأت مجلس:

پاکستانی ها براساس یک قرارداد از سرحد پیش آمده اند

کرزی:

هیچگاهی خط دیورند را به رسمیت 
نمی شناسیم

احمد بهزاد: کرزی با ماجراجویی در تالش تداوم قدرتش است



دیروزش  سخنرانِی  در  کرزی  رییس جمهور 
به دوـ سه نکتۀ مهم و جنجال برانگیز پرداخته 
است. این سخنان که در پیوند به واقعۀ مرزی 
گوشته ابراز شده، حاوی مطالبی بود که تأکید 
بر سیاست های سنتی و غیرعقالنِی پنجاه ساِل 

اخیر دارد. 
این  رییس جمهور گفته است که پاکستان به 
تا  می دهد  قرار  فشار  زیر  را  افغانستان  هدف 
رسمیت  به  را  دیورند  خط  افغانستان  جانِب 
بشناسد و هم چنان به این منظور  که افغانستان 
محتاج  و  ناامن  فقیر،  کشور  یک  همین گونه 
باقی بماند. اما جالب تر از همه، بخش دیگری 
از سخنان جناب رییس جمهور بود که گفت  
قبول  قابِل  ما  برای  انگلیس ها،  مرزبندی های 

نیست.
این سخنان آن جا آشکار می گردد که  تناقِض 
عنوان  به  پاکستان  از  سخنرانی،  همین  در  او 
یک کشور دوست، همسایه و برادر یاد کرده و 
این کشور  با  خواهاِن همزیستِی مسالمت آمیز 

شده است.
حاال ضرور نیست که به تکرار به ریشۀ تاریخِی 
این نوع سخنان بپردازیم؛ اما باید پهلوهای این 
کنونی  دولت  در  دست کم  که  ـ  را  رویکرد 
به  یک  و  شکافته  ـ  نیست  جدیدی  رویکردِ 

نتیجۀ ملموس دست یابیم.
به رغم این که رییس جمهور همواره از دوستی 
همیشه  عمل  در  اما  گفته،  سخن  پاکستان  با 
پیشه کرده است  پاکستان ستیزانه  سیاست های 
که همین رویکرد متناقض، سبب بی اعتمادی 
میاِن دو دولت شده است. پاکستانی ها به مسالۀ 
مسلِم  مرزِ  را  آن  و  بسیار حساس اند  دیورند 
خویش با افغانستان می دانند که البته تردیدی 
رییس  اما  ندارد.  وجود  هم  مورد  این  در 
را  حقانیت  و  حساسیت  این  کرزی  جمهور 

هیچ وقت در نظر نگرفته است. 
رویداد گوشته باعث شد که مسالۀ دیورند یک 
بار دیگر باال شود و دیدگاه رییس جمهور در 

این باره علنی گردد.
اصلی  دیدگاهِ  این  که  نیست  شکی   
سنت  از  تبعیت  به  و  است  جمهور  رییس 
القا  او  به  باوری  چنین  پشتونستان خواهی، 
چنین  که  آن جاست  بدبختی  اما  است.  شده 
افغانستان  ملت  کاذب،  باورهای  و  سیاست ها 

را برباد می سازد.
عشق پشتونستان خواهی، شامل حال همۀ مردم 
افغانستان نمی شود. این خواسته تنها در میاِن 
یک قوم و به ویژه در بیِن گروهی کوچک که 
اکثِر تیوریسن هایش در اطراف رییس جمهور 

با  گروه  این  می شود.  خالصه  می زنند،  پرسه 
تبلیغات، افواهات، جعل و دروغ همواره سعی 
می کنند که بخش بزرگی از خاک پاکستان را 
داعیۀ ملی برای مردم افغانستان جلوه دهند که 
به نظر می رسد رییس جمهور نیز گوِل همین 
مردم  همۀ  آن که  حال  است.  را خورده  حلقه 

هیچ  پاکستان،  از چنگ  رهایی  برای  می دانند 
چاره یی جز به رسمیت شناختِن دیورند وجود 

ندارد.
به  پاکستان  که  بدیهی ست  بسیار  بنابراین، 
همین دلیل، به دخالت ها و آتش افروزی هایش 
در افغانستان ادامه می دهد، تا آن جا که کاماًل از 

این ناحیه )قضیۀ دیورند( مطمین گردد.
بحث این که رییس جمهور می گوید افغانستان 
ندارد،  قبول  را  انگلیس  تعیین شدۀ  مرزهای 
خنده دار  و  عقالنی  غیر  کاماًل  موضوع  یک 
نیاید، واقعیت  بیاید یا  است. چون خوش مان 
این است که مرزهای افغانستان و بسیاری از 
کشورهای منطقه، توسط انگلیس تعیین شده و 
تمامِ آن ها نیز در جامعۀ بین الملل به رسمیت 
از  غیر  به  آن ها،  از  عدول  و  شده اند  شناخته 
ندارد.  دیگری  نتیجۀ  بی ثباتی،  و  هرج ومرج 
جمهور  رییس  ادعای  که  می شود  دیده  ولی 

افغانستان،  گذشتۀ  حاکماِن  دیگر  و  کرزی 
است.  داشته  دیورند  مرز  به  اختصاص  فقط 
حاکمان  قومِی  دغدغۀ  به وضوح  رویکرد  این 
تصویر  به  را  کرزی  آقای  از جمله  افغانستان 
باید  آنان  این صورت،  غیر  در  زیرا  می کشد. 
بزرگ می بودند که روزگاری  مدعی خراساِن 

یکی از امپراتوری های منطقه به شمار می رفت 
و یا هم خواهاِن پنجده و سرخس و بخشی از 
خاک های نیمروز، که همه امروزه از پیکرۀ این 

سرزمین جدا هسـتند. 
اکنون پرسش این جاست که با چنین ادعایی، 
رییس جمهور چه گونه می تواند یک همسایۀ 
تأمین امنیت در افغانستان  دوسـت و طرفدارِ 
کرزی  آقای  باشد؟...  داشته  خود  کنارِ  در  را 
ملِی  غرور  عماًل  و  می کند  ارضی  ادعای  که 
گونه  چه  می سازد،  جریحه دار  را  پاکستانی ها 
در  او  با  کشور  این  حکومِت  که  دارد  توقع 
برقرارِی صلح و ثبات در افغانستان همکاری 

کند؟
حاال با توجه به این اوصاف، می توان یک امکان 
و احتماِل دیگر را هم مطرح کرد که خیلی دور 
از ذهن نمی نماید و آن این که: رییس جمهور 
از این گونه تبلیغات و موضع گیری ها، هدِف 
می تواند  هدف  این  می کند.  دنبال  را  ویژه یی 
تبلیغات انتخاباتی باشد تا با انگشت گذاشتن 
احساساِت  دیورند،  مهمی چون  مسایل  روی 
شماری از مردم را به سمِت خود و یا یکی از 

هم پیمانانش بسیج سازد.
نزدیک  انتخابات  که  می داند  رییس جمهور 
اعظمی از  بخش  که  شرایطی  در  آن هم  است، 
ناراضی  او  از  دالیلی  به  جنوب  در  پشتون ها 
رویکرد  بنابراین،  هستند.  خشمگین  و 
می تواند  کوتاه مدت  در  پشتونستان طلبی 
آقای  به  پشتون ها  توجِه  برای جلِب  سوژه یی 
نتیجۀ  نهایت  در  ترفند،  این  اما  باشد.  کرزی 

مطلوِب رییس جمهور را در پی ندارد.
آقای کرزی این به اصطالح شگرد سیاسِی خود 
را تا پایاِن امر نمی تواند ادامه دهد و به ناچار 
روزی دوباره ادعاهای خود را پس می گیرد، از 
این رو نه تنها رضایت و حمایِت پشتون ها را 
اخذ نمی کند، بل که در مجموع مردم افغانستان 
این  آن،  بر  افزون  می سازد.  دور  خود  از  را 
رویکرد خامِ آقای کرزی، پاکستان را تحریک 
حرکت های  به  گذشته،  از  بیشتر  که  می کند 
افغانستان  امنیِت  و  بزند  مداخله جویانه دست 

را مخدوش و ساقط سازد.
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منوچهر

انتخابات و تبِ 
پشتونستان خواهیِ کرزی

 

اروپایِی خود  تور  انجام  در حال  که  کرزی  رییس جمهور 
در آخرین ساِل حضورش در قدرت سیاسی است، تالش 
برخی  با  دیگر  استراتژیِک  پیمان  چند  امضای  با  می ورزد 
کشورهای اروپایی، نشان دهد که هم چنان فردی فعال در 

حوزۀ سیاسِت کشور است. 
او متأسفانه زمانی تور اروپایِی خود را آغاز کرده که مجبور 
در  کرده،  بروز  افغانستان  در  که  مختلفی  مسایل  به  است 

کشورهای میزبان واکنش نشان دهد.
سی.آی.ای  از  که  پول هایی  افشای  برابر  در  کرزی  آقای 
دریافت کرده، از فنلند واکنش نشان داد و ضمن تأیید آن، 
گفت که »این پوْل کم ولی مفید بوده و در اختیار شورای 
امنیت ملِی کشور قرار گرفته است.« اما داکتر اسپنتا مشاور 
شورای امنیت ملی که در این سفر مثل همۀ سفرهای دیگر، 
آقای کرزی را »تر و خشک« می کند، فوراً در برابر اظهاراِت 
او واکنش نشان داد و از واریز شدِن پول به شورای امنیت 

ملی، ابراز بی خبری کرد.
کسی  که  نمی کند  فرقی  هیچ  کرزی  آقای  برای  البته   
حرف هایش را تأیید یا تکذیب کند؛ چون او در طول یازده 
سال حکومت داری خود در افغانستان، به این نتیجه رسیده 
که غیرمسووالنه سخن گفتن، هیچ پیامد خاصی در داخِل 
کشور ندارد و تا به حال دیده نشده که یکی از مقام های 
اظهاراِت  آن  به  که  بی سروتهی  به دلیل حرف های  بلندپایه 
غیرمسووالنه هم می گویند، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته 

باشد. 
آقای کرزی نگراِن این نیست که مردم در موردِ او چه فکر 
می کنند، بل او نگراِن این است که چه گونه می تواند مردم را 
با ژست ها و سخناِن عوام فریبانه اغوا کند. می گویند هیتلر 
دیکتاتور قرن بیست، همیشه به اطرافیان و دوستانش )البته 
اگر برای او دوستی وجود داشته باشد( می گفت: هر قدر 
دروغ بزرگ تر باشد، مردم آن را زودتر باور می کنند. آقای 
کرزی هم فکر می کند که مردم افغانستان دروغ های او را بر 
راست های دیگران ترجیح می دهند و به این باور می رسند 
که میلیون ها دالر، پول کمی بوده که برای مقاصد مشخِص 
ملی در اختیار شورای امنیت قرار می گرفته است. پس هیچ 
جای نگرانی در این خصوص نمی تواند وجود داشته باشد!
بریتانیا  اما آقای کرزی در مورد پول هایی که از ام.آی 6 ِ 
دریافت می کند، هیچ واکنشی نشان نداد. به نظر می رسد که 
پول های انگلیس ها کم تر از چیزی بوده که توجِه ملوکانه 

را به خود جلب کند. 
ولی آقای کرزی در این سفر مثل هر سفر دیگر خود که 
با  با جاروجنجال های داخلی و خارجی روبه رو می شود، 
مسالۀ برخورد نظامیاِن کشور در برابر اشغال گران پاکستانی، 
مردم،  اصطالح  به  مورد  این  در  نتوانست  و  شد  رو به رو 

»تیر« ِ خود را بیاورد.
آقای کرزی زمانی که به کشور دنمارک رسید، خبر حملۀ 
در  که  را  پاکستان  امنیتی  پاسگاه  یک  به  پولیس  نیروهای 
بود،  شده  افراز  روزها  این  در  ننگرهار  »گوشته«ِی  منطقۀ 
دریافت کرد و در واکنش به این موضوع، شجاعِت نیروهای 
کشور را ستود و گفت که »به هیچ کشوری اجازه نمی دهد 

که در این سوی خط دیورند، پاسگاه نظامی افراز کند.« 
احساساِت  می تواند  خود  جای  در  واکنش  این  هرچند 
جانِب  از  ولی  دهد،  نشان  را  رییس جمهوری  ملی گرایانۀ 
تعبیر شود  مختومه یی  پروندۀ  کردِن  باز  به  می تواند  دیگر 
که سال هاست دولت مرداِن هر دو کشور آن را به مثابۀ یک 

ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می دهـند. 
توسط  تعیین شده  مرزهای  که  می گوید  کرزی  آقای  وقتی 
انگلیس ها را قبول ندارد، دوباره به همان مواضعی رجعت 
می کند که به فصِل جدایی و تنش میان افغانستان و پاکستان 

انجامیده است.
 بدون شک، برخورد نظامیان کشور با مداخالت و تجاوزِ 
این  نیروهای پاکستانی، جای سپاس و شکران دارد، ولی 
نباید ما را به ایجاد تنش های تازه بر سر مسایل مرزی میان 
تاریخی،  بعد  از  پشتونستان خواهی  دهد.  سوق  کشور  دو 
قضیه یی مختومه به شمار می رود و نباید افغانستاِن »جدید« 

را قربانِی سیاست های »کهنه« کرد.

استفادۀ ابزارِی کرزی از 
حادثۀ گوشته

رییس جمهور می داند که انتخابات نزدیک است، آن هم در شرایطی که بخش 
اعظمی از پشتون ها در جنوب به دالیلی از او ناراضی و خشمگین هستند. 
بنابراین، رویکرد پشتونستان طلبی در کوتاه مدت می تواند سوژه یی برای جلِب 
توجِه پشتون ها به آقای کرزی باشد. اما این ترفند، در نهایت نتیجۀ مطلوِب 
رییس جمهور را در پی ندارد.

آقای کرزی این به اصطالح شگرد سیاسِی خود را تا پایاِن امر نمی تواند ادامه دهد 
و به ناچار روزی دوباره ادعاهای خود را پس می گیرد، از این رو نه تنها رضایت و 
حمایِت پشتون ها را اخذ نمی کند، بل که در مجموع مردم افغانستان را از خود دور 
می سازد. افزون بر آن، این رویکرد خاِم آقای کرزی، پاکستان را تحریک می کند 
که بیشتر از گذشته، به حرکت های مداخله جویانه دست بزند و امنیِت افغانستان را 
مخدوش و ساقط سازد
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دولت  که  است  گفته  ونزیویال  رییس جمهوری  مادورو  نیکالس 
امریکا و رییس جمهوری سابق کلمبیا تالش دارند در ونزیویال بی 

ثباتی ایجاد کنند و برای قتل وی نقشه کشیده اند.
خبرگزاری ونزیویال به نقل از مادورو در نشستی با کارگران متروی 
امریکای جنوبی، گفت: ما شواهد و  پایتخت این کشور  کاراکاس، 
عناصر کافی در دست داریم که نشان می دهد روجر نوریگا دیپلمات 
امریکایی ساکن میامی امریکا و  آلوارو اوریبه رییس جمهوری سابق 
کلمبیا )2002 تا 2010 میالدی( برای قتل من نقشه های مدیریت 

شده یی دارند.
وی افزود: اوریبه، رییس جمهوری سابق کلمبیا یک قاتل است و 
ما می دانیم که بخشی از راست گرایان ونزیویال با وی در ارتباط 
بر  مرج  و  هرج  کنند،  حذف  مرا  اگر  کنند  می  فکر  چون  هستند، 
ونزیویال حاکم خواهد شد اما آنها نمی توانند به هدف خود برسند 

و چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
به  را  کشورش  مردم  راستا،  همین  در  ونزیویال  جمهوری  رییس 

هوشیاری الزم در برابر توطیه های دشمنان فراخواند.
مادورو گفت: من مطمین هستم که ملت و نیروهای مسلح ونزیویال از 
من محافظت خواهند کرد. من از حمایت سربازان وطن برخوردارم 
و  ونزیویال  کردن  ثبات  بی  برای  خود  نقشه  تحقق  در  دشمنان  و 

سرنگونی دولت موفق نخواهند شد.

آنگ سن سوچی؛
 نماد مقاومت یا بازیگر سیاسی

زنی که زمانی مشهورترین زندانی سیاسی جهان بود، حاال 
ردایی نه چندان جذاب به تن کرده، و یک سیاست مدار 
انتظار  که  همانطور  سوچی  سن  آنگ  است.  شده  ساده 
شد.  انتخاب  حزبش  ریاست  به  دوباره  اخیراً  می رفت، 
او ۳5 سال پیش یکی از بنیانگذاران حزب اتحادیه ملی 
برای دموکراسی بود، و این حزب بدون او بی معناست. 
هنوز هم می توان هاله یی از شکوه و ابهت را حول آنگ 

سن سوچی دید.
مناسبت  هر  در  حضورش  و  است  آراسته  همیشه  او 
سلطنتی  خاندان های  اعضای  ورود  صحنه  به  عمومی 
دیپلمات های  حتی  است.  شبیه  هالیوود  ستاره های  یا 
طرفداران  مثل  او  با  گرفتن  عکس  برای  هم  تجربه  با 
به  را  توجهش  وقتی  می شکنند.  و دست  سر  پرشورش 
کسی معطوف می کند، جذابیت و گیرایی شخصیتش وزن 
بسیار زیادی دارد. به سختی می توان تصور کرد که نتیجه 
انتخاباتی که قرار است سه سال دیگر برگزار شود، چیزی 
باشد،  دموکراسی  برای  ملی  اتحادیه  قاطع  پیروزی  جز 
نزد مردم  او  اعتبار  احترام و  پیروزی  این  و دلیل اصلی 

خواهد بود.
اما آماده کردن حزب او برای در دست گرفتن امور کشور 
موضوع دیگری است. حزب در دوران طوالنی حبس او 
و  افتادند  زندان  به  آن  اعضای  از  بسیاری  تحلیل رفت. 
برای  ملی  اتحادیه  اداره  رفتند.  دنیا  از  حبس  در  برخی 
دموکراسی بدست تنی چند از اعضای کهنسال آن افتاد، 
که به »عموها« معروف هستند. حزب سازماندهی ضعیفی 
با کمبود شدید  و  داخلی است  دارد، گرفتار جدال های 
منابع مالی مواجه است. قرار بود با برگزاری کنگره حزب 

که  حزب  مرکزی  کمیته  اما  شود،  بهتر  قدری  وضعیت 
با کمیته  اند، فرق زیادی  انتخاب شده  اعضایش جدیدا 

قبلی ندارد.
حزب  نماینده گان  گزینش  نحوه  مورد  در  هم  شکایاتی 
در برخی از نقاط کشور مطرح شد و به غیردموکراتیک 
از  سوچی  سن  آنگ  شد.  اعتراض  انتخاب  این  بودن 
حرف ها  ترس  بدون  خواسته  حزب  پایین  رده  اعضای 
انتقاد  از  می گوید  او  کنند.  مطرح  را  اعتراض هایشان  و 
شخصیت  این  با  شدن  روبرو  اما  می کند.  استقبال 
فوق العاده برای هر کسی آسان نیست، چه برسد به یک 
فعال حزبی ساده. شایان یادآوری است که او سابقه چپ 
افتادن با کسانی به تندی با او مخالفت کنند را دارد. او 
درباره  داشت  وظیفه  کمیسیون،  یک  رأس  در  همچنین 

یک معدن مس جنجال برانگیز تحقیق کند.
قرار  مانداالی  این معدن روباز عظیم که در غرب شهر 
دارد، به نماد شکل جدیدی از اعتراضات در برمه تبدیل 
میان  انتفاعی  به صورت مشارکت  معدن  این  است.  شده 
شرکت  یک  و  چینی  بزرگ  اسلحه سازی  شرکت  یک 
مادر متعلق به ارتش برمه اداره می شود، و اهالی منطقه 
می کند.  نابود  را  و محیط زیست محل  منظره  می گویند 
به شکلی  زمین هایشان  می گویند  برمه ای  کشاورزان 
غیرعادالنه از آنها گرفته شده، و فعاالن مدنی از سراسر 

برمه برای حمایت از آنها به منطقه رفته اند.
ماه نومبر گذشته پولیس سعی کرد معترضانی که معدن 
عملیات  اما  کند،  بیرون  آنجا  از  بودند  کرده  بلوکه  را 
آن چندین  در جریان  و  نشد  اجرا  معدن درست  تخلیه 
نفر مجروح شدند. احساس خشم و ناخشنودی از ارتش 

و چین )بزرگ ترین حامی حکومت فعلی( بسیار شدید 
با  جدید  دولت  که  مسائلی  مهم ترین  از  یکی  و  است، 
به همین  است.  زمین  مالکیت  موضوع  روبروست،  آن 
در  برمه،  جمهوری  رییس  سین،  تین  وقتی  هم  خاطر 
این زمینه تحت فشار قرار گرفت، با اقدامی هوشمندانه 
محبوب ترین  دامان  به  را  داغ  گوی  این  گرفت  تصمیم 

سیاست مدار کشور بیندازد.
انتظار  شخصیتش  از  که  همانطور  سوچی  سن  آنگ 
می رفت، این کار سخت را پذیرفت. او به مناطق مورد 
نظر سفر کرد و مسأله را با صراحت برای ساکنان منطقه 
باعث  معدن  کردن  تعطیل  که  آنها گفت  به  او  شکافت. 
او  البته  شد.  خواهد  قدرتمند  همسایه  یک  ناخشنودی 
غرامت  و  زیست محیطی  استانداردهای  که  کرد  تأکید 
که  کرد  اضافه  ولی  برود،  باالتر  باید  اهالی  به  پرداختی 

کشور به سرمایه گذاری هایی از این دست نیاز دارد.
احتماالً  داشته،  عادت  ستایش  و  مدح  به  که  زنی  برای 
معدن  در  معترضان  خشمگین  فریادهای  شنیدن  تجربه 
همچنین  سوچی  سن  آنگ  است.  بوده  ناراحت کننده 
حاضر نشد خود را درگیر خشونت های قومی مرگبار در 
نزدیکی مرز برمه با بنگالدش کند، و بسیاری از طرفداران 

سابق او به این خاطر سرخورده و ناراحت شده اند.
در  را  او  سال ها  که  ارتشی  از  بارها  سوچی  سن  آنگ 
باعث  امر  همین  و  کرده،  تمجید  بود  داشته  نگاه  حصر 
از  او  ستایش  البته  است.  شده  دیگر  برخی  سردرگمی 
عالقه اش  از  همیشه  او  و  نیست،  جدیدی  چیز  ارتش 
تأسیس شد، صحبت کرده  پدرش  بدست  که  نهادی  به 
نماد  زمانی  که  کسی  که  هستند  بدبین  برخی  است. 
اساس  بر  حاال  بود،  اصولی  و  خشونت  بدون  مقاومت 
نیست در  مایل  محاسبات سیاسی عمل می کند و دیگر 
قبال برخی موضوعات موضع بگیرد، و ریسک ریزش آرا 
یا ناخشنودی ارتش را به جان بخرد، به خصوص که اگر 
آنطور که قبال گفته، بخواهد رئیس جمهوری بعدی برمه 

باشد، قطعا به حمایت ارتش نیاز خواهد داشت.
اما من فکر نمی کنم نگاه او به قضیه اینطور باشد. او برای 
مواضعش توضیحات مستدلی ارایه می کند، و کاماًل آگاه 
در حال  پارلمان جدید و  در  ائتالف  ایجاد  به  که  است 
قطعًا اصول محکمی  او  دارد.  نیاز  برمه  تکامل  تحول و 
دارد، ولی وقتی معتقد است که حق با اوست، می تواند 
بسیار یک دنده باشد. در واقع آنگ سن سوچی دیگر یک 
برمه  سیاست  بی ثبات  و  تازه  در صحنه  او  نیست.  نماد 
به یک بازیگر تبدیل شده؛ بازیگری قدرتمند، جذاب و 

پایبند به انسانیت.

رییس جمهور ونزویال:

امریکا و کلمبیا می خواهند 
مرا بکشند

عمران خان:
نواز شریف و زرداری را به 

دادگاه خواهم فرستاد

بدترین نقطۀ جهان برای کودکانپرهزینه ترین زندان جهان
گوانتانامو  زندان 
زندان  پرهزینه ترین 
ساالنه  که  است  جهان 
آن  زندانی  هر  ازای  به 
هزینه  دالر  هزار   900
اوباما  باراک  و  می شود 
هزینه باالی این زندان را 
عوامل  از  یکی  عنوان  به 
کرده  مطرح  آن  بستن 

است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پنتاگون تخمین زده است که هر ساله 150 میلیون دالر را 
امریکا در کوبا  نیروی دریایی  پایگاه  نظامی آن واقع در  این زندان و دادگاه  اداره  صرف 
می کند. زندان گوانتانامو 11 سال پیش به منظور زندانی کردن متهمان به انجام فعالیتهای 
تروریستی راه اندازی شد. در حال حاضر 166 زندانی در این زندان هستند و هزینه آن بالغ 

بر 90۳ هزار و 614 دالر به ازای هر زندانی می شود.
باراک اوباما اخیراً هزینه باال را یکی از دالیل ضرورت تعطیل کردن زندان گوانتانامو دانست 

و گفت که برای بستن این زندان مجددا تالش خواهد کرد.
اوباما همچنین گفت این زندان که در زمان جورج دبلیو بوش ساخته شده، لکه ننگی بر 

وجهه امریکا است.
شدیداً  زندان  این  کرد،  اظهار  امریکا  پیشرفت  مرکز  اندیشکده  رییس  معاون  گوره،  کن 
نهایتا ما را وادار سازند که  ناکارآمد است. وی خاطرنشان ساخت: هزینه ها ممکن است 
عمال زندان گوانتانامو را ببندیم. منظور من این است که وقتی این هزینه ها را با هزینه یی 

زندانی کردن فردی در امریکا مقایسه می کنیم، واقعا نجومی هستند.
هزینه نگهداری یک زندانی گوانتانامو در سال معادل هزینه 12 هفته تور بازدید عمومی از 
کاخ سفید است که هزینه هر هفته آن معادل 74 هزار دالر است. این تورها اخیرا در طرح 

کاهش هزینه های دولت امریکا کاهش پیدا کردند.
اداره زندان گوانتانامو و مجتمع قضایی آن به علت مکان در ساحل جنوب  هزینه باالی 
شرقی کوبا در خارج از امریکا است از آنجا که تقریبا هیچ روابطی میان امریکا و کوبا وجود 

ندارد، تقریبا همه چیز در این تاسیسات می بایست از خارج با هواپیما آورده شود.
هنگام برگزاری دادگاه های نظامی همه حاضران از قضات و وکال و ناظران و اصحاب رسانه 

باید با هواپیمای نظامی به گوانتانامو بروند.
مواد غذایی، مصالح ساخت و ساز و دیگر اقالم از خارج به گوانتانامو آورده می شوند.

رقیب  دو  پاکستان،  عمومی  انتخابات  سرشناس  نامزد  از  یکی 
برجستۀ خود در این انتخابات را سالطین فساد خواند و وعده داد 

که آنها را به پای میز محاکمه بکشاند.
عمران خان ضمن متهم کردن نواز شریف، نخست وزیر سابق و 
آصف علی زرداری، رییس جمهور فعلی کشورش به فساد مالی 
و اداری، اعالم کرد که در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو، 
این دو نفر را به خاطر تخلفاتی که طی دوران حضورشان در رأس 

قدرت مرتکب شده اند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
عمران خان که در جمع هزاران تن از هوادارانش در شهر مانسهره 
در والیت خیبر پختونخوا سخن می گفت، به حاضران اطمینان داد 
را  آن  که خود عمران خان رهبری   – پاکستان  که حزب عدالت 
بر عهده دارد- در پی ساختن یک پاکستان جدید است و تأکید 
کرد که از این پس هیچ مقام فاسدی نمی تواند از چنگال عدالت 

بگریزد.
بازیکن سابق تیم ملی کریکت پاکستان، در ادامه جمالت آتشینش 
در مورد مقامات سابق کشور افزود: »حزب عدالت پاکستان، پیوند 
نواز شریف و زرداری را خواهد شکست چرا که مردم می  بین 
مانند  آنها خالص شوند. جوانان کشور  از شر هر دوی  خواهند 
سیلی خروشان همه امیدهای حزب مسلم لیگ-نواز برای پیروزی 

در استان پنجاب را با خود خواهند برد«.
رهبر حزب عدالت پاکستان همچنین در بخشی از صحبت های 
خود با اشاره به آرمان های محمد علی جناح، رهبر جنبش استقالل 
پاکستان، اظهار داشت: »آن چیزی که کشور را به سمت رفاه پیش 
می برد، ساختن جاده و راه آهن نیست. این کشور وقتی معنای 
رفاه و توسعه را درک خواهد کرد که تبعیض و فساد از آن رخت 
بر بندد. این همان آرمان جاویدان رهبر بزرگمان، محمد علی جناح 

است«.
شهرهای  در  خود  انتخاباتی  اجتماعات  در  بارها  خان  عمران 
مختلف به مردم وعده داه است که در صورت پیروزی حزبش در 
انتخابات 11 می، روش ادارۀ کشور را در راستای افزایش سطح 

رفاه مردم به کلی تغییر خواهد داد.

افراطی  نظامیان  اقدام شبه 
مانع  که  سومالیا  در 
کمک های  رسیدن  از 
مناطق  به  بشردوستانه 
بحران زده شد، سومالیا را 
بدترین  به  در سال 2011 
منطقه جهان برای کودکان 

تبدیل کرد.
خبرگزاری  گزارش  به 
اولین  اسوشیتدپرس، 
در  دقیق  مطالعات 

خصوص مرگ و میر کودکان به دلیل قحطی نشان داد که 1۳۳ هزار کودک زیر 
پنج سال در سال 2011 در سومالیا از گرسنگی مرده اند.

این در حالی است که در میان کشورهای صنعتی جهان با 990 میلیون جمعیت، 
این میزان 65 هزار کودک زیر پنج سال را دربرمی گیرد.

به گفته مدیر گروه کمک رسانی آکسفام در سومالیا، واکنش کشورهای جهان به 
پدیده هایی همانند خشکسالی بسیار کند است و با اقدام گروه های شبه نظامی 

تشدید می شود، می توان و باید از این مرگ و میر پیشگیری کرد.
در گزارش مطالعاتی جدید میزان مرگ و میر کودکان به دلیل قحطی حدود 260 
هزار تن برآورد شده است. در ماه مارچ 2011 حدود 1۳ هزار تن به دلیل قحطی 
جان باختند. این میزان در ماه مه و ژوئن ۳0 هزار تن در هر ماه اعالم شده است.
اقدام  کرد:  اظهار  امریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  ونترل،  پاتریک 
غیرانسانی الشباب سومالیا برای بلوکه کردن کمک های بشردوستانه به تشدید 
قحطی می انجامد. این گروه مانع از فعالیت  ده ها سازمان بشردوستانه بین المللی 
در مناطق بحران زده می شود. این گروه همچنین مانع از خروج مردم از نواحی 
بحران زده می شود و نمی گذارد تا آنها از طریق مناطق دیگر کمک دریافت کنند.
یک  در  سومالیا  امور  در  ملل  سازمان  ارشد  هماهنگ کننده  الزارینی،  فیلیپ 

کنفرانس خبری گفت: آمار منتشر شده وحشتناک و شوکه  کننده است.
وی گفت: این گزارش نشان می دهد که گروه های بشردوستانه باید بهتر و بیشتر 

برای حذف قحطی فعالیت کنند.

جاناتان هد/ بی بی سی            
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بخش نخست

چه گونه از خود انسان 
برتری بسازیم ؟

  منبع: تفاهم نیوز
حوادث و اتفاقات بیرونی را، هر کس با توجه به باورها و بینش خود ـ و به طور 
خودکار ـ تفسیر و توجیه می کند؛ از همین خاطر بسیاری از انسان ها این گونه باور 
دارند که آن چه در درون شان می گذرد، از ارادۀشان خارج بوده و نمی توانند در آن 

دخل و تصرفی بکنند. 
باورهای انسان ها - که شکل دهنده و تنظیم کنندۀ رفتار آدمی است - در طول 
عمر، شکل گرفته، ساخته شده و قالب بندی می شوند، ولی باورهای ساخته شده 
از بدو تولد تا 5 ساله گی، از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار می باشند. چون در این 
به مادر، پدر و اطرافیان وابسته بوده و بدون این که  دورۀ 5 ساله، کودک شدیداً 
مفاهیم  و شناخت  فهم  توانایی  این که  بدون  و  بداند،...  را  بدی  یا  مفهوم خوبی 
تنبیهات و تشویقات، هشدارها و... متعدد  باشد، راهنمایی ها، فرمان ها،  را داشته 
عالوه  به  می کند.  ضبط  را  آن ها  کلیۀ  و  دریافت  را  اطرافیان  و  مادر  بی شمارِ  و 
هرچه از سوی مادر و اطرافیان ظهور و بروز کند - از راه شنیدن، دیدن، لمس 
کردن، عملکرد و... - و یا ناظر بر رویدادها و امور جاری زنده گی، رسوم، سنن، 
و  و... جمله گی  آن ها  به  مربوط  مراسم  و  و مذهب  دین  عادات،  و  آداب  آیین، 
بی کم وکاست و دقیقًا در ذهن کودک ضبط می شوند. موقعیت کودک، نیاز حیاتی 
او به مادر وپدر، عدم توانایی او در فهم و درک معانی در این دوره، تصحیح و 
توضیح را برای او غیرممکن می سازد؛ بنابراین همۀ امور و جریان ها را حقیقِت 
تمام طول زنده گی  نوارهای ضبط شده در  این  پنداشته و ضبط می کند.  محض 
وجود داشته و هیچ کس، نمی تواند آن ها را از مغز خود پاک سازد و این نوارها 
همیشه آمادۀ بازنواختن هستند. این بازنواختن در تمام عمر، دارای نفوذی بسیار، 

مقتدرانه است. 
باورها و اعتقادات ساخته شده در این دوره از اهمیت خاصی برخوردار هستند، 
چرا که باورهای بعدی، تحت تأثیر باورهای اولیه قرار می گیرند. حتا در بسیاری از 
افراد، قالب ها و باورهای فکری پنج سالۀ اولیه، بدون تغییرات اساسی - حتا بعضًا 
آنان در تمام طول عمرشان می گردد.  الگوی  به صورت تعصب آمیز - راهنما و 
و... در مغز کوچِک  تنبیه ها، تشویق ها  راهنمایی ها،  فرمان ها، هشدارها،  بنابراین؛ 
کودک ضبط می شوند که بیشتر این ها در چهارچوب کلمات: نکن، بکن، هرگز، 
هیچ وقت، همیشه، یادت نرود و... هم چنین ادب کردن های بیهوده و خسته کنندۀ 
والدین، در کودک احساس های منفی به وجود می آورد. این احساس های ناشاد که 
در پی هم می آیند و یک دیگر را تأیید و تثبیت می کنند نیز به طور دایم ضبط شده 

و پاک شدنی نیستند. 
غیرمستقیِم  و  مستقیم  منفِی  تلقین های  و  کردار  گفتار،  تأثیر  ما تحت  از  بسیاری 
اطرافیان مان ـ مخصوصًا مادر و پدر ـ از کودکی می آموزیم که: زنده گی سخت، 
دشوار و بی رحم است... زنده گی فناپذیر است.... تو ُعرضه نداری.... در زنده گی 
هیچ چیز نمی شوی... تو شانس نداری... تو همیشه شکست می خوری.... تو همیشه 
اشتباه می کنی.... متأسفانه این باورهای منفی - در بسیاری موارد و در بسیاری از 

انسان ها - تا آخر عمر باقی می مانند. 
با توجه به مراتب یاد شده، باورها و اعتقادات انسان ها از بدو تولد و از زمانی 
ساخته و پرداخته می شوند که شخص هیچ گونه حق انتخابی نداشته و هیچ گونه 
نظر یا دخل و تصرفی در آن ها نیز نمی توانسته داشته باشد. باورها و اعتقادات 
بعدی نیز تحت تأثیر باورهای اولیه قرار دارند. هم چنین بسیاری از خصوصیات 
و نحوۀ تفکر آدمی، تحت تأثیر فرهنگ حاکم بر جامعه و تحت تأثیر تلقین ها و 
از  بسیاری  به طوری که در  اجتماع( خود می باشد،  الگوهای محیط )خانواده و 

مواقع، مقاومت در برابر آن ها - حتا در سنین باال نیز - بسیار مشکل است. 
زنده گی انسان عجب حکایتی است.... سفری آغاز شده که اختیار آن را نداشته ایم 
که بدانیم: چرا به دنیا می آییم، سفرمان در چه زمانی و از کجا شروع و تا کی ادامه 
خواهد داشت؟ ضوابط و شرایط آن کدام اند؟ هم سفران ما کیستند؟ چه فضایی بر 
سفرمان حاکم بوده و خواهد بود؟ حوادث و رویدادها، که به ظاهر به نفع ماست، 

در نهایت هم به سود ما خواهد بود یا بالعکس به ضررمان تمام خواهد شد؟ 
از همه شگفت انگیزتر این که، باورهای اساسی و اولیۀ ما زمانی شکل می گیرند که 
قدرت تشخیص حتا خوب را از بد، زشت را از زیبا، سود را از زیان و مفید را 

از ضرر نداشته ایم!

          زهرا رضاییان
انسان  از  متشکل  جامعه یی  در  شما  و  ما 
های مختلف و در بین افکار، اندیشه ها و 
آن چه  می کنیم.  زنده گی  متفاوت  نگاه های 
میزان  دارد،  بسیاری  اهمیت  میان  این  در 
سالمت و درستِی رابطه یی است که ما با 
آدم های اطراف مان و با اندیشه ها، نگرش ها 

و افکار آن ها داریم. 

آن،  با  همراه  و  جمع  میان  در  شما  و  ما 
باید راهی را برویم که پایان خوشی داشته 
با  همه  ما،  اطراف  های  انسان  ولی  باشد؛ 
یک  سمت  به  و  یک سو  به  سرعت،  یک 
شما  و  ما  یقین  به  پس  نمی روند؛  هدف 
اما  بود.  نخواهیم  هم سو  آن ها  همۀ  با  هم 
کسانی  چه  با  بدانیم  که  است  این  مهم 
با چه کسانی مخالف. و  هم سو هستیم و 
بر  اطرافیان مان  با  ما  روابط  بدانیم  این که 
چه مبنایی و چه اصل و اساسی است. چرا 
دوستی می کنیم و چرا دشمن می شویم. با 
چه کسانی دوست هستیم و با چه کسانی 
دشمن. بی شک، هدفی که ما به آن چشم 
دوخته ایم، مقصدی که به سویش می رویم 
مبنایی  گرفته ایم،  پیش  در  که  راهی  و 
با  استوار در دوستی، همراهی و رابطۀ ما 

انسان های اطراف مان خواهد بود...)1( 
مجاز  و  کتاب  اهل  طعام  شمردن  پاک 
و  ایشان  با  دادوستد  و  معامله  شمردِن 
نهی از مجادله و درگیری های کالمی و یا 
ایشان  فرهنگ های  و  مقدسات  به  اهانت 
اسالم  اساسی  های  گام  دانستن،  حرام  را 
انسانی  جهانی  جامعۀ  ایجاد  برای  قرن  و 
یک  از  انسان ها  همۀ  قرآن،  نظر  از  است. 
مردمان  و   )2( شده اند  آفریده  زن  و  مرد 
تمایز  و   )۳( بوده اند  یگانه  و  واحد  امتی 
رنگ و زبان آنان، نه مایۀ امتیاز و نه نشانۀ 
الهی  بلکه نشانه های قدرت  برتری است؛ 
است )4( چندگونه گی قبیله یی و طایفه یی 
نیز راهی برای شناسایی بهتر و هماهنگی 

و هم گرایی است)5(. 
هر ملتی به جهات چندی پدیدار می شود؛ 
جهات  به  نیز  شرایع  و  امت ها  که  چنان 
مقتضیات  و  روحیات  و  زمانی  شرایط 
است.  آمده  پدید  انسان  روانی  و  روحی 
عنوان  به  مسایل  این  به  نمی توان  بنابراین 
اموری  بلکه  نگریست؛  محوری  مسایل 
عرضی هستند که با توجه به شرایط خاص 

و مقتضیات خاصی پدیدار می گردند. 
تمایز رنگ و زبان آنان، نه مایۀ امتیاز و نه 
نشانۀ برتری است؛ بلکه نشانه های قدرت 

الهی است. 
قرآن کریم می کوشد تا همۀ انسان ها را در 
گرد  واحد،  جامعۀ جهانی  یک  در  نهایت 
آورد و جهانی شدن به عنوان یک فرآیند 
طبیعی و جهانی سازی به عنوان یک برنامۀ 
قرآن  تأیید  و  تأکید  مورد  اسالمی،  پروژۀ 
مردمان  از  قرآن  و  اسالم  است.  اسالم  و 
می خواهد که در نهایت با حفظ اصول و 

در  خود،  شریعتی  حتا  و  ملی  اختالفات 
انسانی جهانی  اجتماع کالن و واحد  یک 
ارزش های  و  اصول  به  و  آیند  هم  گرد 
که  است  رو  این  از  کنند؛  توجه  مشترک 
مردمان را به یگانه گی می خواند: »بگو: ای 
اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان 

خداوند  جز  که  است  یک سان  شما  و  ما 
یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار 
ندهیم و بعضی از ما، بعضی دیگر را ـ غیر 
از خدای یگانه ـ به خدایی نپذیرد. هرگاه 
)از این دعوت( سرباز زنند، بگویید: گواه 
انسان ها  یعنی  مسلمانیم«؛)7(  ما  که  باشید 
و  مشترک  اصول  برای  باید  و  می توانند 
اهداف مشترک خود باهم منسجم گردند. 

هرچند این انسجام از لحاظ نظری فراهم 
و  آسایش  و  توحید  پی  در  همه  و  است 
آرامش هستند، ولی در مقام عمل عملیاتی 
آن  آثار  و  نیافته  خارجی  انسجام  و  نشده 

ظاهر نشده است. 
پیروان  تشریعی،  برنامه های  کنار  در  قرآن 
نقاط  بر  آمدن  گرد  بر  را  مختلف  شرایع 
و   )۸( می خواند  فرا  یک دیگر  با  مشترک 
آرام و  بنیاد جامعۀ جهانی  ترتیب،  این  به 
فرهنگ ها  به  متقابل  احترام  با  همراه  امن 
و ملیت ها را پی می ریزد و خود را کتاب 
مصدق می نامند »و به آن چه نازل کرده ام 
نشانه های آن،  بیاورید که  ایمان  ]= قرآن[ 
مطابقت  شماست،  کتاب های  در  آن چه  با 
دارد و نخستین کافر به آن نباشید و آیات 
مرا به بهای ناچیزی نفروشید )و به خاطر 
درآمد مختصری، نشانه های قرآن و پیامبر 
را، که در کتب شما موجود است،  اسالم 
مخالفت  )و  من  از  تنها  و  نکنید(  پنهان 

دستورهایم( بترسید )نه از مردم(«.)9( 
پاک شمردن طعام اهل کتاب)10( و مجاز 
شمردن معامله و داد و ستد با ایشان)11( 
و نهی از مجادله و درگیری های کالمی و 
یا اهانت به مقدسات و فرهنگ های ایشان 
را حرام دانستن)12( گام های اساسی اسالم 
انسانی  جهانی  جامعۀ  ایجاد  برای  قرآن  و 

است.
پی نوشت ها:

1. مجادله: 22.
2. حجرات: 1۳.

۳. بقره: 21۳.
4. روم: 22.

5. حجرات: 1۳.
6. مائده: 4۸.

7. آل عمران: 64.
۸. همان.

9. بقره: 41.
10. مائده: 5.

11. ممتحنه: ۸.
12. عنکبوت: 46.

رمز جهانی شدن قرآن در چیست؟

اسالم و قرآن از مردمان 
می خواهد که در نهایت با حفظ 
اصول و اختالفات ملی و حتا 
شریعتی خود، در یک اجتماع 
کالن و واحد انسانِی جهانی 
گرد هم آیند و به اصول و 
ارزش های مشترک توجه کنند؛ 
از این روست که مردمان را 
به یگانه گی می خواند: »بگو: 
ای اهل کتاب! بیایید به سوی 
سخنی که میان ما و شما 
یک سان است که جز خداوند 
یگانه را نپرستیم و چیزی را 
همتای او قرار ندهیم و بعضی 
از ما، بعضی دیگر را ـ غیر 
از خدای یگانه ـ به خدایی 
نپذیرد. هرگاه )از این دعوت( 
سرباز زنند، بگویید: گواه 
باشید که ما مسلمانیم«؛ یعنی 
انسان ها می توانند و باید 
برای اصول مشترک و اهداف 
مشترک خود باهم منسجم 

گردند



          کاوه  جبران

چشم ها، زنانی را می بینند که با سر و ناِف برهنه و 
از مسیر کوچه باغی می گذرند و  پُر آب،  کوزه های 
راهِ جلگه ها را پیش گرفته اند، موسیقی غمگینی آنان 
را همراهی می کند. دهقان زاده یی علیه کدخدای ظالم 
قیام کرده و از یاد نبرده که قاتل پدرش، کدخداست. 
مردی یک تنه با جماعتی از مردان می جنگد و همه 
را از پا درمی آورد و بعد دسِت معشوقه اش را گرفته، 
با سروصورِت خون آلود به سمت نامعلومی رهسپار 
می شود، موسیقی شادی در پس زمینه  است. مردی 
کمپنی،  میلیونی،  چند  سرمایۀ  مجلل،  خانۀ  جوان، 
موتر و... را از پدرش به ارث برده، اما کم کم دانسته 
که مالک اصلی آن، مردم است، نه پدرش. در برابر 
پدر می ایستد و حق را به حق دار می رساند، موسیقی 

تندی فلم را همراهی می کند.
این چشم ها مال یک پیرمرد، مردی مسن، و جوانی 
بیست وچندساله است که سه نسل پی در پی، بینندۀ 
فروکاسته  اشتیاق شان  بی آن که  بوده اند،  فلم ها  این 

باشد.
دیدن  برای  اشتیاق  این  علِت  جامعه شناسان  گاهی 
فلم هندی را در روابط و مشابهت های فرهنگی و 
اجتماعی هند و افغانستان جست وجو کرده و زمانی 
در  فلم  صنعت  تاریخی  پیوند  سینما،  منتقدان  هم 
دانسته اند.  اشتیاق  این  منشای  را  افغانستان  و  هند 
اما به راستی دلیل این اشتیاِق رخوت آور که جماعتی 

را نزدیک به یک قرن سرگرم نگاه داشته، چیست؟
محتمل است عواملی که در زیر فهرست می شوند، 
بسیار مردانه به نظر برسند و شاید هم تصویِر ناقصی 
آن جایی  از  اما  بدهد،  دست  به  بالیوود  سینمای  از 
که تاثیر و اقتدار مردان در زنده گی زنان افغانستانی 
بیست  در  آن جایی که  از  و  ندارد  تعریف  به  نیاز 
بو  را  سینما  چوکی  زنی  هیچ  سریِن  گذشته،  سال 
نکرده است، حقیقت آن است که در افغانستان، سنت 
دیدن فلم هندی یک سنِت مردانه است و زنان نیز 
از  ذوق،  تعمیم یافته گی  یک  پی  در  را  اشتیاق  این 
مردان به ارث برده اند و سال هاست که این اشتیاق 
 جمعی، حتا فلم های خوب هندی را نیز نمی شناسد.

  تماشاچیان ُکدهای اخالقی
اخالق بنده گی، شاخصۀ اصلی انساِن افغانستانی ست. 
و  هنجارها  با  قیاس  در  او  رفتارِ  و  منش  شناخت، 
اخالقی  کدهای  که  می شود  سنجیده  نظام هایی 
در  افغانستانی  انساِن  می آیند.  شمار  به  جامعه اش 
جامعۀ اخالق ساالر زاده شده و پرورش یافته، ذهِن 
اخالقیِ   مجموعه کدهای  به  معطوف  همواره  او 
او  توجه  همه، عطف  از  مهم تر  و  است  جامعه اش 
به این مجموعه کدها، یک رفتار تاریخی نیز است. 
را  کدها  این  تردیدی  بی هیچ  نسل،  اندر  نسل  او 

را  آن  بنده وار  و  دانسته  انسان  تقدیری  نظام های 
عمومی،  هنجارهای  بنابراین،  کرده است.  پرستش 
رفتار و منش انسان افغانستانی را ـ بدون آن که خود 
او نقشی در پذیرش و ارزش یابی آن ها داشته باشد 
ـ در همه جنبه های زنده گی، با قدرِت تمام کنترل 

می کند. 
فلم هندی، هنر تبلیغ همین کدهای اخالقی است؛ به 
گونه یی که امروزه تصدیق نامۀ حقانیِت تفکر و رفتار 

انسان افغانستانی شمرده می شود.
منظومۀ روایی فلم هندی در چند موضوع خالصه 
حکایت  بدی،  با  خوبی  مبارزۀ  درامِ  شده  است؛ 
و  عاشق  هجراِن  قصۀ  تقدیر،  و  انسان  غم انگیز 

معشوق و روایت قیام مظلوم در برابر ظالم.
به  که  است  قرن  یک  به  نزدیک  افغانستانی  بینندۀ 
تکرار، هر یک از این درامه ها را تماشا می کند، اما 
فلم  تکرار  دایرۀ  چون  نمی یابد،  کاهش  اشتیاقش 
هندی خود یک ساختار قیاسی ست. بر بنیاد کدهایی 
ساخته شده  است که ذهن انسان افغانستانی، معطوف 

کدهای  روی  از  افغانستانی  انسان  است.  آن  به 
ضعیف،  موجودی ست  انسان  که  آموخته  اخالقی، 
و  سوز  شدن،  عاشق  باشد.  بدی  دنبال  به  نباید  و 
گداز دارد و چراغ ظالم تا دمِ محشر نمی سوزد. فلم 
هندی نیز آموزه ها را مطابق میِل او تصویر می کند؛ 
و  باشد،  معلولی  علت   رابطه های  دنبال  به  بی آن که 
بی آن که کنش ها و واکنش های ذهنی و رفتارِی یک 
فلم هندی، همه چیز  باز گشاید. در  از هم  را  فرد 
تقدیری  موجود  یک  انسان،  است.  سفید  و  سیاه 
شمرده می شود؛ یا سرشِت خوب دارد و یا بد. این 
تصویر، درست تصوری ست که انسان افغانستانی با 

آن پرورش یافته است. 
 

  جماعتی بت پرست
هنجارهای عمومی اخالق، میل به بت پرستی را به 
گونۀ پنهان، در ذهن انسان افغانستانی تقویت کرده  
را  مساله یی  چنین  به صراحت  خود  هرچند  است، 
در  افغانستانی  انسان  عینی  بت های  درنیافته است. 

همه جا حضور دارند. در خانواده، در قبیله، در قوم 
حاکم اند.  او  واقعِی  زنده گی  بر  کدام  هر  که   ... و 
بت های ذهنِی او در خیال و امیالش نهفته اند اما نه 
به صورت موجوداتی زنده، بل که به گونۀ عقده های 
فورانی و آرزوهای ناکام. این بت ها هر کدام خدایان 
و...  ثروت  رستگاری،  مذهب،  کینه،  قدرت،  بالقوۀ 
بینندۀ افغانستانی اند که بازیگر فلم هندی به ساده گی 
جان  و  می کند  تصویر  برایش  را  آن ها  از  یک  هر 
می بخشد. اغوای درام و روایت در فلم هندی، بینندۀ 
بت های  مصاف  به  بازیگر  نیروی  با  را  افغانستانی 
یک تنه  را  دشمنانش  می برد.  زنده گی اش  عینِی 
عاشق  می رهاند،  را  خود  فقر  از  می زند،  زمین  به 
ناتوانان را یاری می رساند  می شود، آواز می خواند، 
و همۀ ممنوعه ها را از سِر راهش برمی دارد. اما در 
واقع، هیچ اتفاقی نیافتاده است. بینندۀ افغانستانی در 
این فرایند، از بت های عینِی زنده گی اش وارهیده اما 
در چنگ یک بت ذهنِی دیگر گرفتار آمده است که 
بازیگر  این  هندی ست.  فلم  بازیگر  همان  بت،  آن 

خود قادر است، سال ها بینندۀ خود را مشتاق نگاه 
ناکامِ  آرزوهای  مجازی،  جهان  در  ساعتی  تا  دارد 
بینندۀ  که  به گونه یی  سازد،  برآورده  را  بیننده  این 
با  را  عینی اش  جهاِن  اوقات  همواره  افغانستانی 

ساعتی در جهان مجازی، معاوضه کند. 
  میل پنهان ارضای جنسی

پیش  ساِل  هفتاد  ـ  که شصت  افغانستانی  پیرمردی 
با  هم بستری  در  نه  را  زنانه گی  می دید،  هندی  فلم 
زنی که بعدها با او ازدواج کرد، بل که در عشوه های 
مادهوباال و نرگس دریافته است. عینی تر، ماهرانه و 
بدیع که خواب های خوِش دوران جوانی اش را نیز 
باریک اندامِ  زناِن  حیای  و  حجب  بود.  کرده  حرام 
و  اغواگرانه  مراتب  به  هندی،  سیاه وسفید  فلم های 
خواستنی تر از زنی بود که بعد از سال ها محرومیت، 
نصیبش شد. حاال بماند مرد مسنی  که در جوانی اش 
شهر  سینماهای  همۀ  ممتاز،  فلم های  دیدن  برای 
تصاویر  با  را  اتاقش  دیوارهای  حتا  و  چرخیده  را 
هیمامالینی پوشانده بود. بی گمان وقتی بعدها امکان 
ازدواج میسر شد، دنبال زنی می گشت که شباهتی 
سر  جوانش،  پسر  با  حتا  باشد.  داشته  آشاپارک  با 
سری  و  دکشت  مادهوری  اندام  تناسِب  و  زیبایی 

دیوی، قدبه قد جنگیده  است.
جز  ممنوعه ها،  سرزمین  در  سکس  به  اندیشیدن 
خیال خامی و حسرت در ذهن اندیش گر، نتیجه یی 
قالب  در  حسرت  و  خیال  این  بعدها،  که  نداشته 
متناقض وا  به رفتاری  عقده های آزاردهنده، فرد را 
می دارد. رفتاری که از کشمکش میل شدید باطنی و 
ممانعت های سرکوب گرانۀ کدهای اخالقی به میان 
آمده  است. سال هاست که فلم هندی، این عقده ها را 
از جهان خیالی و ذهنی، به جهان تصویری و مجازی 
حقیقت  به  را  محروم  حسرت اندیش گِر  و  کشیده 
نزدیک تر کرده است. اندیش گر سکس، از یک سو با 
ممانعت های کالن اجتماعی و تاریخی برای رسیدن 
دیگر، سدهای  از سوی  و  است  مواجه  به سکس، 
سخت جان اخالقی، مجال دریدِن پرده های حجاب 
و عفاف را از او گرفته  است. او نه به عینیِت سکس 
می تواند دست  یابد و نه می تواند برای اشباع بیشتر، 
سوم  راه  بنابراین،  شود.  متوسل  پورنوگرافی  به 
فاکت های  البه الی  در  که  هنری  است.  هندی  فلم 
اخالقی اش، گوشۀ چشمی به غریزه نیز داشته است. 
این جاست که فلم هندی، تنها روزنه یی می شود تا 
مردان محروم، از مجرای آن ممنوعه ها را بدون هیچ 
پیامدی اخالقی، به تماشا بنشینند. سه نسل از مردان 
از  را  جنسی شان  شناخت  سرزمین،  این  محروم 
همین راه دریافته اند. چون فقط تجربۀ بصری زنانی 
رقص  زنانه،  اندام های  برجسته گی  حجاب،  بدون 
صحنه های  و  کمرباریک  رقاصه های  پایکوبِی  و 
اشتیاق برانگیز  مردان  این  برای  فلم هندی،  اروتیک 

بوده است.
اشتیاق  به ساده گی می توان جمع بست که  بنابراین، 
صدساله برای دیدن فلم هندی، ناشی از یک معادلۀ 
دو سویه  است و هر دو طرف، به خوبی تساوِی الزم 
را برقرار کرده اند. یک سو، خال های عاطفی، غریزی، 
دیگر  و  عقب مانده؛  جامعۀ  یک  افراد  و...  اخالقی 
و  می کند  اولی خالی  که  این خالها  ریخته گِر  سو، 

دومی پر.
افغانستان، جز  در جامعۀ  هندی  فلم  تاریخی  نقش 
نبوده  دیگری  چیز  معتاد،  با  افیون فروش  رابطۀ 
تحریک  بیشتر  رخوت  برای  را  جمعی  اشتیاِق  که 
فراتر  این جامعه،  فلم هندی در  نتیجه،  کرده و در 
از فرآورده های سینمایی، تلقی شده  است. چنان که 
فلم  تماشای  افغانستانی،  بینندۀ  یک  برای  امروزه، 
هندی، یک سنت است، احیای یک نوستالژی است، 
منبع اطالعات است، اصالت هنر است و سرانجام 
پناه گاهِ خوبی از شِر حقیقت های عذاب آور شمرده 
می شود که همه از منابع تحریِک اشتیاق جمعی اند.
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صـدسال اشتیاِق تماشای 
فلم هندی
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اغوای درام و روایت در فلم هندی، 
بینندۀ افغانستانی را با نیروی بازیگر به مصاف بت های عینِی زنده گی اش می برد. دشمنانش را یک تنه به زمین می زند، از فقر خود 
را می رهاند، عاشق می شود، آواز می خواند، ناتوانان را یاری می رساند و همۀ ممنوعه ها را از سِر راهش برمی دارد. اما در واقع، هیچ 
اتفاقی نیافتاده است. بینندۀ افغانستانی در این فرایند، از بت های عینِی زنده گی اش وارهیده اما در چنگ یک بت ذهنِی دیگر گرفتار آمده 
است که آن بت، همان بازیگر فلم هندی ست

سبِت  به منا (

بالیوود( سینمای  صدساله گِی 
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کرزی:

هیچگاهی خط دیورند را به رسمیت نمی شناسیم
احمد بهزاد: کرزی با ماجراجویی در تالش تداوم قدرتش است

نظامیان پاکستانی دوباره...
 تأسیسات نظامی در خاک افغانستان می باشند.

وی گفت که مردم این مناطق با مراجعه به دفتر شورای والیت 
گفته اند که آمادۀ دفاع از خاک خود هستند و نخواهند گذاشت تا 

نیروهای پاکستانی خاک آنان را اشغال کنند.
در  که  می گویند  موثق  منابع  برخی  باستان،  بست  گزارش  به 
ولسوالی های دانگام و سرگانو والیت ننگرهار نیز نظامیان پاکستان 

از مرز عبور کرده و به ساختن تاسیسات نظامی اقدام کرده اند.
منطقۀ  در  پاکستان  نظامیان  محلی،  مقامات  گفته  های  اساس  به 
کیلومتر   45 حدود  ننگرهار  والیت  گوشتۀ   ولسوالی  گوسری 
پیشروی مرزی کرده اند که در آن تأسیسات پخته و اساسی را 

نیز ساخته اند.
در این منطقه شب پنج شنبه درگیری شدید میان نیروهای نظامی 
افغان و ملیشه های پاکستانی به وجود آمد که در آن یک سرباز 

افغان کشته و سه تن نیز زخمی شدند.   
به  نیز  کشور  داخله  وزیر  پتنگ  مجتبی  غالم  گذشته  روز  صبح 

ولسوالی گوشته رفت تا از سربازان در این سرحد بازدید کند.
خود  گذشتۀ  روز  مطبوعاتی  کنفرانس  در  کرزی  رییس جمهور 
گفت که وزیر داخله در ننگرهار از خانوادۀ شهید قاسمی که در 
نبرد با نظامیان پاکستان شهید شده است، نیز دلجوی خواهد کرد.

می ماند  معروف  مثال  همان  به  اسالم آباد  با  کابل  برخورد 
که می گویند: زور کم و قهر بسیار. حرف های دیروز آقای 
از هر زاویه یی که بررسی شود، جز ماجراجویی و  کرزی 
آشفته ساختن اوضاع امنیتی کشور و متزلزل ساختن امنیت 
حقیقت  در  شود.  تلقی  نمی تواند  دیگری  چیزی  منطقه، 
آقای کرزی با چنین بهانه هایی به دنبال تدوام قدرتش و به 

تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری است.
رییس جمهور کرزی می گوید که افغانستان هیچ زمانی خط 
دیورند را به رسمیت نخواهد شناخت، زیرا هر حکومتی 
که بخواهد این خط را به رسمیت بشناسد، از سوی مردم 

نفرین شده و رانده خواهد شد.
بین  مرزی  درگیری  از  پس  را  اظهارات  این  کرزی  آقای 
در ولسوالی گوشتۀ  پاکستان  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
والیت ننگرهار که در نتیجۀ آن یک پولیس سرحدی کشور 

کشته و سه سرباز دیگر زخمی شد، بیان کرد.
درگیری  این  آغاز  به  را  پاکستانی  نیروهای  کرزی  آقای 
متهم کرد و گفت که پاکستان تالش دارد که افغانستان را 
وادار به گفت وگو بر سر مسألۀ خط دیورند و به رسمیت 

شناختن آن کند.
او گفت: »از جانب پاکستان به این طرف خط دیورند و 
به خاک ما حملۀ توپخانه یی می شود، تروریسم و اطرافیت 
ما کشته می شوند، مکاتب و  انسان های  فرستاده می  شود، 
مساجد ما خراب می شود و کوشش بر این است که مانع 
این  یکی  باشد:  داشته  دلیل  دو  شاید  شوند،  ما  پیشرفت 
از ده سال پیش به کمک جامعه جهانی  افغانستان که  که 
برای حکومت داری خود اساس گذاشت، این دولت قوی 
نباشد، پراکنده و بی دولت باشیم. دلیل دیگرش شاید این 
باشد که مردم افغانستان مجبور شوند تا خط دیورند را به 

رسمیت بشناسند.«
آقای کرزی افزود که پاکستان به هیچ یک از این دو هدف 

نخواهد رسید.
قرارداد  امضای  زمان  از  کابل  که  کرد  تأکید  کرزی  آقای 
تا   1۸9۳ سال  در  بریتانیایی  هند  و  افغانستان  بین  مرزی 
به  هم  آینده  در  و  نشناخته  به رسمیت  را  مرز  این  حال، 

رسمیت نمی شناسد.
مذاکرات  در  پاکستان  مقام های  که  افزود  کرزی  حامد 
رسمی هم هر از گاهی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به 
این موضوع اشاره کرده اند، اما جانب افغانستان به صورت 
کرده  رد  را  موضوع  این  سر  بر  گفت وگو  آغاز  محترمانه 

است.
از  خبری  کنفرانس  این  در  همچنان  کرزی  رییس جمهور 
طالبان خواست که به مقابله با »دشمنان افغانستان« بپردازند.
گوشته  در  مرزی  درگیری  این  که  این  اعالم  با  کرزی 
تذکری برای طالبان محسوب می شود، به خبرنگاران گفت: 
را  گروه)طالبان( سالح خود  این  اعضای  که  آن  به جای 
علیه کشور استفاده کنند و کشور را نابود کنند، آن را علیه 
باید در کنار مردان  ببرند. آن ها  به کار  افغانستان  دشمنان 

جوان افغانستان بجنگند و از خاک کشور دفاع کنند.
  کرزی ماجراجویی می کند

اظهارات  این  نماینده گان،  مجلس  پیشین  معاون  اما 
به  برای  بهانه یی  و  ماجراجویانه  را  کرزی  رییس جمهور 
تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

تلقی می کند.
اظهارات  این  گفت،  ماندگار  روزنامۀ  به  بهزاد  احمد 
منطقه است؛  ماجراجویی در سطح  نوع  آقای کرزی یک 

نظرها  ابراز  این گونه  با  اخیر،  ماه  چند  در  رییس جمهور 
است.  ساخته  متشنج  کاماًل  را  افغانستان  امنیتی  وضعیت 
همسایه هایش،  با  را  افغانستان  درگیرساختن  کرزی  آقای 

جزء آجندای کاری خود قرار داده است.
مرزهای  می تواند  اظهارات  این  بهزاد،  آقای  گفتۀ  به 
حساسیت های  و  ببرد  سؤال  زیر  را  افغانستان  بین المللی 

جدی منطقه یی را به وجود آورد.

مرزهای  باشد  قرار  اگر  کرد،  نمایندۀ مجلس تصریح  این 
سوم  جنگ  آغازگر  این بار  کند،  تغییر  منطقه  کشورهای 

جهانی آقای کرزی خواهد بود.
او گفت: در اظهارات کرزی تناقضات جدی را به وضوح 
مشاهده می کنیم. او از یک سو ادعا می کند که از داخل خاک 
ما حملۀ توپخانه یی صورت می گیرد و  به خاک  پاکستان 
افغانستان  قلمرو  داخل   به  پاکستان  خاک  داخل  از  اگر 
حمله صورت می گیرد، باید یک مرز وجود داشته باشد که 

قلمرو  پاکستان و افغانستان را از هم تفکیک کند.
نمایندۀ هرات در مجلس می افزاید، اگر آقای کرزی خط 
دیورند را به رسمیت نمی شناسد، پس دیگر الزم نیست که 
گفته شود از خاک پاکستان به خاک افغانستان حملۀ راکتی 
صورت می گیرد، بلکه آن  طرف خط دیورند هم جز خاک 

افغانستان است و تمام جنجال ها در داخل کشور است.
ادعا  کرزی  آقای  ساخت،  نشان  خاطر  مجلس  عضو  این 
کرده که هیچ یک از حکومت های پیشین افغانستان در صد 
سال گذشته خط دیورند را به رسمیت نشناخته است؛ اما 
بریتانیایی  با هند  که  بدهد  پاسخ  باید  آقای رییس جمهور 
رسانیده  امضا  به  را  قرارداد  این  دولت  وکدام  کسی  چه 

است؟
بریتانیایی در  با هند  او تصریح کرد: قرارداد خط دیورند 
از  برخی  سپس  شد،  منعقد  خان  عبدالرحمان  امیر  زمان 
مرز  این  مشروعیت  به  بار  بار  افغانستان،  دیگر  سالطیِن 
عبدالرحمان  خان  جانشینان  واقع  در  گذاشتند؛  تأیید  مهر 
در چندین قرارداد بعد از معاهدۀ دیورند، خط مرزی میان 

افغانستان و پاکستان را تأیید کرده اند.
آقای بهزاد گفت: »دامن زدن به این موضوع، به این شکل 
و این نوع ادبیات، می تواند هزینه های سنگینی را بر مردم 
افغانستان تحمیل کند و حتا سایر مرزهای کشور از جمله 
مرزهای شمالی و مرزهای غربی ما را هم به نحوی زیر 

سؤال ببرد، این آغازگر یک جنگ وسیع خواهد شد.«
طور  به   افغانستان  حکومت  »اگر  گفت:  هم چنان  وی 
این  کند،  تعیین  را  خویش  بین المللی  مرزهای  یک جانبه 
این است که عماًل  معنای  به   تند و غیرمسووالنه  واکنش 
وارد جنگ با پاکستان شده است؛ برخورد کابل با اسالم آباد 
و  کم  »زور  می گویند:  که  می ماند  معروف  مثال  همان  به 

قهر بسیار.««
مسیر  به  افغانستان  امروز  گفت،  همچنان  بهزاد  احمد 
نیازمند است و هم چنان ما برای  ترانزیتی پاکستان شدیداً 
مقابله با تروریزم، دهشت افگنی و... به همکاری پاکستان 

نیازمند هستیم.
او هم چنان می گوید: اگر دولت مرزهای بین المللی خود با 
پاکستان را به رسمیت نمی شناسد، به  معنای این است که 
باید  پاکستان درآمده و  به اشغال کشور  افغانستان  اراضی 

برای آزادسازی این مناطق اقدام کرد.
این عضو مجلس تصریح کرد، مسالۀ پشتونستان خواهی در 
زمان حکومت سردار محمد داوود خان مطرح شد و در 
حقیقت منافع ملی افغانستان فدای یک توهم و یک شعار 

پوچ گردید.
او هم چنان گفت: »رجزخوانی هایی که هر ازگاهی از سوی 
نیرو  کمتر  آن ها  در  متأسفانه  می شود،  مطرح  کابل  ارگ 
وجود دارد؛ اما برعکس پاکستانی ها همواره به جای شعار 
عمل کرده اند، آن ها اقدام هایی را روی دست گرفته اند که 
از جمله از شبکه های تروریستی و طالبان حمایت کرده اند 
و نیز حاکمیت ملی ما را به شدت متزلزل ساخته اند و حتا 
در بسیاری موارد به حریم افغانستان تجاوز کرده اند، ولی 

ارگ نشینان کابل شعار داده اند.«  
هر  از  کرزی  آقای  دیروز  وی هم چنان گفت: حرف های 
زاویه یی که بررسی شود، جز ماجراجویی و آشفته ساختن 
اوضاع امنیتی کشور و متزلزل ساختن امنیت منطقه، چیزی 

دیگری نمی تواند تلقی شود.
گونۀ  به  را  وضعیت  می خواهد  کرزی  آقای  گفت:  او 
بین  از  کاماًل  انتخابات  برگزاری  زمینۀ  تا  سازد،  متشنج 
به نحوی عواطف  این شعارها  او می خواهد تحت  برود؛ 
و احساسات ملی گرایانه را در داخل کشور تحریک کند و 

مردم را با خود همسو و همراه بسازد. 
آقای بهزاد تأکید می ورزد که باید ملت افغانستان از هر قوم 
و تبار و نژادی که هستند، به فکر مهار کردن این وضعیت 
بگیرند، در  را  آقای کرزی  برآیند و جلو ماجراجوی های 
غیر آن مردم کشور به ویژه ساکنان مناطق جنوبی و مناطق 

شرقی هزینۀ سنگین این ماجراجویی ها را می پردازند.
ماجراجویی های  اگر  می گوید،  مجلس  نمایندۀ  این 
یک  می تواند  تنها  باشد،  شده  محاسبه  رییس جمهور 
افغانستان  متشنج ساختن وضعیت  آن  باشد و  داشته  علت 
به گونه یی که امکان برگزاری انتخابات را کاماًل از بین ببرد، 
در حقیقت او با چنین بهانه هایی به دنبال دوام قدرتش و به 

تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری است.
از زمان تشکیل دولت اسالم آباد در  پاکستان  افغانستان و 

سال 1947 میالدی روابط متزلزل با هم دارند. 
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نمایندۀ ویژۀ امریکا در...
که  دوبینس  گفت  بیانیه یی  در  امریکا  خارجه  وزیر 
عهده  بر  کوزوو  در  جمله  از  را  دشواری  ماموریت های 
داشت و در سال 2001  پس از سقوط طالبان اولین بار 
بر  کابل  در  کشور  این  سفارت  فراز  بر  را  امریکا  پرچم 
افراشت، بار دیگر مسوولیتی را بر عهده می گیرد که اولین 

بار ریچارد هالبروک به آن موظف شده بود.
مقام فرستادۀ ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان از ماه 
کناره گیر کرد،  این سمت  از  مارک گروسمن  دسمبر که 
خالی مانده بود. گروسمن در دسمبر سال 2010 پس از 

مرگ ناگهانی هولبروک به این سمت گماشته شده بود.
دو  برای  اساسی  لحظه  یک  »این  است:  گفته  کری  جان 
کشور افغانستان و پاکستان است؛ با توجه به این که گذار 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان در راه است و در 
می شود.  برگزار  انتخابات  دیگر  روز  چند  تا  نیز  پاکستان 
این ها یک گذار مهم و دموکراتیک تاریخی را می سازند«.

وزیر خارجه ایاالت متحده خاطر نشان کرد که او اولویت 
را بر یافتن شخص درست برای این مقام گذاشته بود. او 
منظور  به  را  دیپلوماتیک  های  »تالش  دوبینس  که  گفت 

دستیابی به نتیجه صلح آمیز ادامه خواهد داد«.

جیمز دوبینس پیش از این در حکومت جورج واکر بوش 
بن  اول  کنفرانس  در  و  بود  افغانستان  به  امریکا  فرستاده 
نماینده گی این کشور را بر عهده داشت. دوبینس که سابق 
دستیار وزیر خارجه در امور اروپا بود، در نقاط حساسی 
مانند بوسنیا و هائیتی ماموریت داشته است. کری دوبینس 
دیپلومات های  ترین  کارکشته  از  »یکی  را  او  و  ستود  را 

کشور« نامید.
در بیانیۀ وزارت خارجه امریکا گفته شده است که انتصاب 
رابطه  در  تعهد حکومت  این  بر  دوباره یی  دوبینس«تاکید 
داده  اطمینان  که  است  ملی  امنیت  کلیدی  اولویت های  با 
شود افغانستان و پاکستان کشورهای امن، با ثبات و موفق 

هستند«.
در همین حال، وزیر خارجه ایاالت متحده از حامد کرزی 
رییس  زرداری  علی  آصف  افغانستان،  جمهور  رییس 
پاکستان  اردوی  رییس  کیانی  اشفاق  جنرال  و  جمهور 
خواسته است تا دربارۀ انتصاب فرستاده جدید ابراز نظر 

کنند.
انتصاب دوبینس نیاز به تأیید مجلس سنای امریکا ندارد؛ 
با این همه، دقیقا مشخص نیست که چه هنگام او کارش 
را شروع می کند. اما مقامات گفته اند که انتظار می رود او 

به زودی به منطقه سفر کند.

جنجالی ترین مادۀ...
 زنده گی می کنند، رأی بگیرند.

در نتیجه رأی گیری، 67 نماینده به ده حوزه برای کوچی ها 
و 56 نماینده دیگر به تمام والیات افغانستان به عنوان حوزه 

انتخاباتی نامزدان کوچی رأی دادند.
این  نتایج  نماینده گان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
رأی گیری را چنین اعالم کرد: »وکالی محترم حوزه انتخاباتی 

نامزدان کوچی به ده حوزه تقسیم شد، تصویب گردید«.
ده کرسی  که مستحق  نامزدان کوچی  فیصله،  این  اساس  بر 
در مجلس نماینده گان هستند می توانند در ده حوزه انتخاباتی 
حوزه  ده  بگیرند.  رای  مناطق  این  از  و  کنند  رقابت  هم  با 

انتخاباتی از سوی پارلمان افغانستان اعالم نشد.
اختالف بر سر حوزه انتخاباتی نامزدان کوچی در دوره قبلی 
پارلمان سبب شده بود تا نماینده گان نتوانند قانون انتخابات 

را تصویب کنند.
کردند  تأکید  گذشته  روز  جلسه  در  نمایندگان  از  شماری 
افغانستان  برای شهروندان  را  برابر  اساسی حقوق  قانون  که 

تضمین کرده است.
سمیع اهلل صمیم، نماینده والیت فراه گفت: »در کجای قانون 
مالتره  اما  بدهید«.  امتیاز  کسی  به  که  است  آمده  اساسی 
که  گفت  عمومی  جلسه  در  کوچی ها  نماینده  کوچی،  خیل 
در شرایط کنونی تقسیم بندی حوزه ها برای کوچی ها ممکن 

نیست.
کوچی ها  به  است.  خراب  امنیتی  »وضعیت  گفت:  کوچی 
انتخاباتی  حوزۀ  پس  نمی شود.  رسانده  انتخاباتی  کارت های 
باید به حال خود باقی بماند و تمام افغانستان برای کوچی ها 

یک حوزه باشد«.
قانون  می رود  امید  جنجالی،  ماده  این  برسر  توافق  از  پس 
حاضر  حال  در  شود.  تصویب  پارلمان  سوی  از  انتخابات 
سیاسی  ایتالف های  و  احزاب  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
تأکید می کنند که برای برگزاری یک انتخابات شفاف در سال 

2014 قانون انتخابات باید از سوی پارلمان تصویب گردد.
کمیسیون  صالحیت های  و  تشکیل  قانون  حال  همین  در 
انتخابات که برای توشیح به رییس جمهور فرستاده شده، قرار 
است با 19 مورد پیشنهاد تعدیل، بار دیگر به پارلمان فرستاده 

شود.

پاکستانی ها براساس یک...
اسناد  زمینه  این  در  که  خواسته ایم  مومند  آقای   
که  گفته  هم  او  و  کند  ارایه  را  خویش  شواهد  و 
روز دوشنبه سندی را در این خصوص، به مجلس 

عمومی ارایه خواهد کرد.
رییس هیأت مجلس که به منظور بررسی درگیری های 
ننگرهار سفر کرده بود، می گوید:  مرزی به والیت 
» به دلیل مهم بودن این مسأله آجندای روز دوشنبۀ 
از  و  داده  ایم  اختصاص  آن  به  را  مجلس)فردا( 
»میدیا  جای  به  که  خواسته ایم  هم  رسانه ها  تمامی 
پول« برای پوشش نشست روز دوشنبه، وارد تاالر 

عمومی مجلس شوند.«
آقای حمیدزی گفت که اعضای هیأت مجلس که 
به والیت ننگرهار سفر کرده بودند، سوگند یادکرده 
مردم  به  دوشنبه  روز  به  را  حقایق  تمامی  که  اند 

افغانستان در تاالر عمومی مجلس بازگو کنند.
پولیس  سرباز   90 که  گفت  مجلس  هیأت  رییس 
والیت  گوشتۀ  ولسوالی  چهار  کندک  در  سرحدی 

ننگرهار در تشکیل وجود دارد، اما 40 نفر آن ها از 
سوی سناتوران و اعضای مجلس به حیث محافظ 
خدمتی گرفته شده اند و 20 تن دیگر هم در وظیفه 
حاضر نیستند؛ در حقیقت در این منطقه، ۳0 سرباز 

پولیس سرحدی حضور دارند.
روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته در درگیری چند ساعته 
یک  پاکستان،  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  میان 
تن  سه  و  کشته  افغانستان  سرحدی  پولیس  سرباز 

دیگر زخم برداشتند. 
از تلفات نیروهای پاکستانی در این نبرد اطالعات 

دقیقی در دست نیست.
نبرد   این  در  که  گفته اند  افغانستان  امنیتی  مقام های 
افغانستان  خاک  در  را  پاکستان  مرزی  تأسیسات 

ویران کرده اند.
که  گفت  گذشته  روز  کرزی  رییس جمهور 
خط  افغانستان  حکومت  دارند،  تالش  پاکستانی ها 
آقای  گفتۀ  به  اما  بشناسد،  رسمیت  به  را  دیورند 
کرزی، آن ها هرگز این خط تحمیلی انگلیس ها را به 

رسمیت نخواهند شناخت.
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اړه  په  کال   ۲۰۱۴ د   چې  کې  حال  داسې  په  پوښتنه: 

کومې  موږ  اوس  انده  له  ستاسو  اخیستی،  زور  اندېښنو 

خوا ته روان یو؟

ځواب: له بده مرغه چې موږ اوس په یوه ګونګ وضعیت 

کې قرار لرو، خپله حکومت ګونګ سیاست غوره کړی، 

خلکو ته یې دا نه ده روښانه کړې، چې په دغه کال کې 

به څه پېښېږي. د همدې بدبختۍ له امله خلک سخت په 

اندېښنه کې دي، سوداګر خپلې پانګې بايس او ولسونه 

وېرېديل دي.خو زه په دې باور یم چې وضعیت به بیا هم 

داسې خراب نيش لکه څومره چې افغانان وېرېديل دي. 

له نېکه مرغه چې اوس په هېواد کې کابو درې ـ درې نیم 

لکه امنیتي ځواکونه لرو، چې تر یوه حده ښه روزل شوي 

دي او تر یوه حده په سپکو وسلو هم سنبال شوی دي. 

درسته ده، چې تجهیز ته به اړتیا لري، لکه هوايي او نورې 

دې  نړیوالې  چې  ده  نه  هم  داسې  خو  ده؛  وسلې  درنې 

داسې له افغانستانه ووځي چې بیا دې موږ هېر کړي. یا 

افغانان په خپلو کې رسه ونښيل او یا هم بیا له افغانستانه 

د ترهګرو ځاله جوړه يش.

د  چې  يش  کوالی  اردو  افغان  هم  وضعیت  اوسني  په 

صورت  هېڅ  په  طالبان  وسايت.  امینت  خاورې  خپلې 

یا  او  ونیيس  هم  پوسته  یوه  چې  لري،  نه  توان  دا  اوس 

افغانستان ته رس خوږی جوړ کړي. زه خپلو خلکو ته ډاډ 

ورکوم چې په ۲۰۱۴ کال کې به هغه څه چې اندېښنې په 

اړه وررسه دي، نه پېښېږي.

پوښتنه: د ۲۰۱۴ کال په اړه دغه وېره چا را خوره کړې او 

ولس یې په ولس سیوری غوړولی؟

ځواب: لومړی حکومت مسوولیت لري، چې باید خپلو 

او  روښانه  ښه  ورته  وضعیت  او  ورکړي  ډاډ  ته  خلکو 

ترشیح کړي. ځکه له دې وېرې او اندېښنو نه موږ سرت 

زیانونه وینو. له دې امله زموږ هېواد درنه اقتصادي رضبه 

ولیده، او ډېر زیانونه یې وکړل. 

دا د حکومت مسوولیت و، چې خلکو ته یې ډاډ ورکړی 

وای او په دې قانع کړي وای، چې افغان حکومت دومره 

ډاډ  دغه  وکړي.  ساتنه  هېواد  د  لري، چې  وړتیا  او  توان 

زیانونه  درانه  یې  ته  او خلکو  کړای شو  نه  ور  ته  خلکو 

واړول.

په  خلک  هم  ګاونډيان  زموږ  کې  برخه  دې  په  دویم 

اندېښنه کې اچوي او زموږ وسله وال مخالفان هم هڅه 

لپاره  دې  د  او  کړي  پیدا  اندېښنې  ته  خلکو  چې  کوي، 

ډېرې هڅې او تبلیغات کوي. 

اوس په افغانستان کې یوه رواين جګړه پيل ده. تر مخامخ 

اغېز کوي.  بد  ډېر  په خلکو  تودې جګړې رواين جګړه 

روانې جګړه له ښځو او ماشومانو نیولې د ټولنې په ټولو 

هغه  یوازې  جګړه  جبهې  او  سنګر  د  کوي.  تاثیر  غړو 

خو  وي.   ناست  کې  سنګر  په  چې  زیامننوي،  خلک 

باید حکومت د دې کار مخنیوی وکړي او خلکو ته ډاډ 

ورکړي.

پوښتنه: په همدې ۲۰۱۴کال کې  ټاکل شوې چې ټاکنې 

هم تررسه يش. په دغسې حساس پړاو کې څنګه کېدای 

يش ټاکنې رڼې او درغلیو پاکې تررسه يش؟

ځواب: د هرې بدبختۍ مور نا امني او د هرې نېکمرغي 

مور امنیت دی. که چېرې موږ په هېواد کې امنیت ولرو 

څوک  که  يش.  رسه  تر  عادالنه  او  رڼې  مو  به  ټاکنې  نو 

کوالی،  نيش  السوهنه  وکړي  السوهنه  کې  په  وغواړي 

خدای  چېرې  که  او  جوړوالی  نيش  ستونزې  ته  ټاکنو 

مکړه په هېواد کې نا امني وي؛ نو د رڼو او عادالنه ټاکنو 

تر رسه کېدل ممکن نه دي او ټاکنې به هغه ډول زیامننې 

بیا دعوې کوي  به  تېر ځل چې شوې. خلک  لکه  يش، 

به له منځه الړ يش.  به راپورته کړي. باور  او جنجالونه 

زه هیله من یم چې د ټاکنو تر مهال باید نړیواله ټولنه هم 

هڅه وکړي، چې په هېواد کې امنیت رايش.

 ټاکنې د موجوده طالب، اسالمي حزب، اپوزیسیون او 

اوسني حکومت لپاره هم دي. دا د هېواد برخلیک دی او 

د هېواد په برخلیک کې ټول خلک رشیک دي. له ټولو 

مې غوښتنه ده چې په ټاکنې کې برخه واخيل او یا حد 

بیا  چې  کړي،  نه  رامنځته  فضا  داسې  لپاره  ټاکنو  د  اقل 

هم داسې څوک راځي، چې هغه په درغلیو، تقلب او په 

ټګۍ راځي پر خلکو تحمیل کېږي. 

اوسنی  یانې  شته.  اړتیا  ته  صداقت  لږ  لپاره  ټاکنو  د 

په  خلکو  د  واکداران  اوسني  او  نظام  اوسنی  حکومت، 

سرتګو کې خاورې وانه چوي، ټګي برګي ونه کړي.

پوښتنه: په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان تر 

منځ اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي دي. غواړم وپوښتم 

چې ولې د پاکستان او افغانستان اړیکې بیا خرابې شوي 

دي او د دې اړیکو د خړ پړتیا المل څه بولئ؟

ځواب: منم چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې 

دي خو په هغه اندازه هم نه دي، چې ورته په اندېښه کې 

شو. افغان حکومت تر اوسه کومه روښانه بهرنۍ پالیيس 

ګاونډيانو،  د  چې  وکړي،  اعالن  ته  ولس  چې  لري،  نه 

اړه  په  او په ځانګړي ډول د پاکستان  د نړۍ د هېوادونو 

مو دريځ او پالیيس دغه دی او له پاکستانه هم دغه ډول 

یوه ورځ ولسمرش  مرغه چې  بده  له  تګالره غواړو. خو 

حکم کوي، هيڅوک حق نه لري د حکومت ویاندویان 

چې د پاکستان ضد څرګندونې وکړي، خو بله ورځ بیا په 

لپاره  او یوه ولسمرش  برعکس خربې کوې. د یوه هېواد 

ډېره  باید  هېواد  یو  دي.  نه  کار  په  څرګندونې  ډول  دغه 

په  ژر  نيش،  احساسايت  باید  ژر  ولري،  پالیيس  روښانه 

مقابل کې غربګون ونه ښيي او ټول عمر ورته ځان وا نه 

چوي. زموږ یوازینۍ کمزوري همدغه ده، چې د پاکستان 

ثابته بهرنۍ پالیيس نه  پر وړاندې یوه روښانه، شفافه او 

او  دوست  ورته  ورځ  یوه  یو چې  اخته  دې  په  تل  لرو.  

ورور وایو بله ورځ ورته دښمن وایو. یوه ورځ مو وررسه 

ورته  بله ورځ  او  بندي کړی  مو  جګړه وي، چې طالب 

وایو چې طالب مو راته ساتې. زه تر اوسه د افغانستان په 

دې ژبه نه یم پوهېدلی. 

موږ  له  لحاظ  سیايس  او  پوځي  په  پاکستان  چې  منم 

پیاوړی دی او د افغانستان پر وړاندې اخالص نه لري. که 

پاکستان اخالص درلودای نو د افغانستان ستونزه به دومره 

نه  پر وړاندې اخالص  دا چې هغوی زموږ  اوږدېده.  نه 

لري او موږ يې پر وړاندې روښانه تګالره نه لرو نو دغه 

ډول ستونزې به نورې هم ډېرې يش.

پوښتنه: که چېرې د افغانستان او پاکستان تر منځ شخړې 

دوام وکړي او خربه له دیپلوماتیکو هڅو نورو الرو چارو 

ته ورسېږي، د افغانستان وړتیا او د نورو الرو انتخاب ته 

په کومه سرتګه ګورئ؟

ځواب: یقینًا افغانستان کوالی يش که دیپلوماتيکې الرې 

ناکامه کېږي نورې انتخاب کړي. دا یو ملک دی، پنځه 

ویشت میلونه وګړي په کې ژوند کوي، یو تاريخي هېواد 

دی، اوس د خدای په فضل اردو، پولیس او ځواک لري، 

نړیواله ټولنه یې تر څنګ والړه ده، مرسته وررسه کوي؛ 

خو که خدای مکړه بیا هم افغان حکومت دومره مجبوره 

يش کوالی يش نورې الرې هم وټاکي. 

د افغانستان او پاکستان ترمنځ فاصله کمه ده او که چېرې 

پاکستان وغواړي موږ ته زیان را وروسوي افغانان به لس 

چنده زیان ور ورسوي؛ خو زه د دې پلوی نه یم. زه د دې 

پلوی یم چې افغانان په امن کې ژوند کړي، په سوله کې 

ژوند وکړي او په ورورۍ کې ژوند وکړو. 

دا اوس په پاکستان کې ډېر لوی لوی ګوندونه دي چې 

هغه په خپله د پاکستان سخت مخالف دي، ډېر لوی لوی 

قومونه دي چې هغه د پاکستان سخت مخالف دي. دا 

اسانه چارې دي که چېرې پاکستان تر اخره الره یونيس 

او مالتړ  تر شا ودرېږي  اړ دی چې د هغوی  افغانستان 

یې وکړي.

چې  وايي،  افغانان  یوشمېر  او  حکومت  افغان  پوښتنه: 

پاکستان  او  افغانستان  د  ټولنې  نړیوالې  او  امریکا  ګویا 

نه  ننګه  افغانستان  د  کې،  شخړه  رسحدي  دې  په  ترمنځ 

او  امریکا  له  افغانستان  داسې حال کې چې  په  کړې  ده 

نورو هېوادونو رسه سرتاتېژیک تړونونه لري او له امریکا 

رسه په امنیتي تړون خربې روانې دي، په دې اړه ستاسو 

نظر څه دی؟ 

ځواب:  په تاسف رسه چې په افغانستان کې د نړیوالې 

توانېدو  ونه  موږ  رسه  رسه  شتون  کلن  دولس  له  ټولنې 

هغومره ګټه ترې پورته کړو چې الزمه وه. ځکه د دوی 

دوی  د  او  تبلیغات  دوی  د  امکانات،  مايل  دوی  پوځ، 

وسایل او تجهیزات زموږ په واک کې ول. دا هغه ضعف 

دی چې زموږ په وجود کې شته دی. زه منم چې امریکا 

به هم زموږ له وجوده او خاورې استفاده کړې وي، یا به 

پرې خپل سیاالن ګواښي، وېروي به یې او هغوی ته به 

ګټه  ډېره  له حضوره  د دوی  باید  موږ  ور ښيي، خو  څه 

اړ دي  ته  یو. دوی هم موږ  اړ  پورته کړو ځکه موږ ډېر 

او له همدې امله دلته راغيل باید ترې اعظمي ګټه پورته 

شوې وای. 

که نور څه نه وای حد اقل موږ باید دا ګټه ترې پورته کړې 

وای، چې دا جګړه پای ته رسېدلې وای، هېواد کې امن 

راغلی وای، په ټولو رسحدونو کې مو رسحدي ځواکونه 

وای  نه  جرئت  دا  باید  هیچا  وای.  شوي  ځای  پر  ځای 

کړی او نه ورته دا زمینه برابره وای، چې مبونه یې په خرو 

هغه  دا  راوړالی.  یې  دلته  او  وای  کړي  بار  را  موټرو  او 

زموږ د ادارې کمزروي او ضعف دی چې سمه ګټه مو 

ترې وانخیستالی شوای.

که امریکا په رښتیا رسه وغواړي چې پاکستان ته ووایي 

نور طالبان مه را استوه، بم او ځامنرګي مه رالېږه زه په 

دې عقیده یم چې سبا به دا جګړه نه وي. خو امریکا هم 

هغه ډول چې الزمه ده نه غواړي او خپل قوت ورته څنګه 

پاکستان  چې  غواړي  نه  امریکا  ځکه  ښيي.  نه  دی  چې 

د هند، چین  پاکستانه  له  امریکا  په رس خپه کړي.  زموږ 

او ایران په ضد کار اخیستلی يش او هغه یو اټومي هېواد 

دی، چې یو میلیون روزل شوی پوځ او بېالبيل توغندي. 

امریکا هڅه کوي، چې پاکستان هم خوشاله وسايت او 

د افغانستان ستونزه هم په کرار کرار یو ډول حل کړي. 

جنجال  دغه  پاکستان  او  افغانستان  د  به  بالخره  پوښتنه: 

چېرته رسېږي؟

ځواب: اوس وضعیت داسې ښکاري، چې پاکستان هم 

سختې  هم  هغه  دی.  شوی  ستړی  نه  وضعیت  روان  له 

رضبې لیديل دي. تاسو وګورئ په افغانستان کې اوس په 

هغه اندازه مرګ او ژوبله یا چاودنې نشته چې په پاکستان 

کې شته. زه په پاکستان کې هم په دغسې وضعیت خوښ 

نه یم خو دا په خپله دوی ځان ته وغوښتل او دغسې يې 

ده  طبيعي  بالوه  اور  یې  کې  افغانستان  په  کړل.  پېښ  را 

چې د دې اور ملن به پاکستان ته هم رسېده. د پاکستان 

اردو او سیاستوال هم اوس په دې پوه شوي دي، تر هغې 

د ارامۍ ژوند نه يش کوالی چې په افغانستان کې ارامي 

او  افغانستان  به  اوس  چې  کوم  فکر  زه  وي.  نه  راغلې 

پاکستان په ګډه د دې اور مخه نييس او مړ کوي به یې. 

که یو سطل اوبه پرې افغانستان تویولې کېدای يش پنځه 

پرې پاکستان توی کړي. ځکه اوس خپله دوی د دې اور 

خوراک شول.

پوښتنه: په دې وروستیو کې یوشمېر کسان د ميل اجامع 

خربه کوي. ایا رښتیا هم موږ ميل اجامع ته اړتیا لرو او له 

ميل اجامع نه ستاسو لید څه دی؟

ځواب: په دې کې موږ ډېرې ستونزې لرو. کله د لویې 

خربه.  اجامع  ميل  د  هم  بیا  کله  او  کوو  خربې  جرګې 

ميل اجامع یانې څوک؟ یو سوال خو دا دی، هغه څوک 

مناسب خلک دي چې په دې اجامع کې دې راټول يش. 

که  هغه  جوړوي.  طبعیت  خپل  په  څوک  هر  اجامع  دا 

د خپلې خوښې  په کې  یې ښاغلی کرزی جوړوي هغه 

یې  که  ده.  اجامع  ميل  دا  وايي  او  غواړي  را  خلک  وړ 

وړ  خوښې  خپلې  د  کې  په  به  هغه  جوړوي  اپوزیسیون 

چې  کې  رشایطو  اوسنیو  دې  په  زه  ټولوي.  را  خلک 

ټاکنو  د  کابینه  لرو، حکومت، ولسمرش،  دلته ميل شورا 

کمېسیون او هر څه لرو، د ميل اجامع هېڅ رضورت نه 

بومل. ځکه موږ د ميل اجامع تعریف نه لرو، نپوهېږو چې 

دي  وکړي، څوک  کې ګډون  اجامع  په ميل  باید  څوک 

چې هغه د هېواد په اړه یو ميل پرېکړه وکړي. زه فکر کوم 

دا ټول هغه اضايف خربې دي، چې یوشمېر خلک غواړي 

پرې د ټاکنو مخه ونیيس.

پوښتنه: د سولې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ با وجود د دې 

چې حکومت او د سولې عايل شورا ډېرې هڅې کوي؛ 

خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې؟

ځواب: کله چې په لومړي ځل په قطر کې د امریکا او 

طالبانو تر منځ خربې وشوې، نو ولسمرش کرزي يې پر 

مخالفت  یې  وررسه  او  وښود  غربګون  سخت  وړاندې 

وکړ. خو وروسته وروسته یې چې کله خپله سفر وکړ بیا 

یې وویل چې باید دفرت پرانیستل يش. ډېر کله ولسمرش 

دا خربه کوي، چې د سولې خربې چې د هر چا په الس 

او د هر چا له خوا کېږي مالتړ یې کوي؛ خو بیا وروسته 

وايي، چې د سولې خربې اترې یوازې د سولې د عايل 

شورا له لوري کېدای يش. لومړی د سولې شورا باید له 

په هر  له طالب رسه  داسې خلکو جوړه وای، چې هغه 

هغو  شوای.  کېناستی  کې  سیمه  هره  او  دښته  هره  غره، 

پیدا کړی وی وررسه هلته ناست وای. هغوی  حکمتیار 

له سیايس اپوزیسیون رسه هم ناست وای، له طالبانو رسه 

یې هم خربې کړې وای، له ولسمرش رسه هم ناست وای 

او د ټولو نظریات یې رسه را ټول کړي وای او وړاندیز یې 

کړی وای. هغه یوه ميل شورا وای، زرګونه ډالره معاش 

یې نه درلودای، په مرمۍ ضد موټرو کې نه ګرځېدای، په 

سپینه ماڼۍ او ارګ کې نه وای ناست، بلکې ټولو خواوو 

ته د منلو وړ وای. ميل شخصیتونه وای او د ميل له منځه 

راوتيل وای. یو څوک چې خپله دوه سوه تنه باډیګاردان 

مرمۍ  لس  راوځي  دفرته  له  ځانه رسه ګرځوي، چې  له 

ضد موټر ترې مخکې او شاته روان وي او په میاشت کې 

وررسه څوک لیدای نيش، هغه څنګه سوله راوستی يش؟ 

ټاکنو  په  د سولې عايل شورا  کېدای يش  یا  نظره  له  زما 

کې د چا لپاره د کمپاین دفرت وبولو او یا هم د ولسمرش 

د ملګرو لپاره د امکاناتو د برابرولو دفرت یې باید وبولو.

زه خپله د سولې د عايل شورا غړي چې ګورم ورته احرتام 

لرم، دوستان مې په کې دي؛ خو په هېڅ وجه دا د سولې 

لپاره نه ده او نه سوله کوالی يش.

پوښتنه: ځينې خلک وايي، چې د افغانستان قضیه د بین 

یوې  د  لوري  له  ګانو  نخبه  د سیايس  یا  ناستې  االفغاين 

ميل اجنډا په غوره کولو رسه حلېدای يش، ستاسو نظر 

څه دی؟

په  لپاره چې  ځواب: که چېرې سیايس نخبه ګان د دې 

ما  لکه  راويل،  یې  ډول  هغه  او  رايش  سوله  کې  هېواد 

چې وویل چې د هر قوم او بې طرفه خلک په کې ګډون 

لري. خو  ونه  العمل  بد عکس  له ځانه رسه  به  دا  ولري 

بیا  لپاره وي، چې  د دې  راټول  ګانو  نخبه  د سیايس  که 

یاهم  ونیسو،  پرې  مخه  ټاکنو  د  لکه  چارو  نورو  د  پرې 

نورې  به  دا  جوړوو  پارملان  بل  وړاندې  پر  پارملان  د 

ستونزې هم جوړې کړي. اوس د سولې د عايل شورا په 

جوړېدو رسه پارملان ولسمرش ته د سولې د عايل شورا 

په اندازه ارزښت نه لري. په والیاتو کې د سولې د عايل 

ته د والیتي شورا ګانو  شورا والیتي شورا ګانې والیانو 

په نسبت مهم او غوره دي. اوس د سولې یوازينۍ الره 

باید ټول ورته په ګډه  ټاکنو تر رسه کول دي چې  د رڼو 

اسالمي  اپوزیسیون،  دی،  که حکومت  هغه  وکړي،  کار 

حزب او یا هم طالبان دي. ټول باید په ګډه د رڼو ټاکنو د 

تررساوي لپاره کار وکړي.

د ولسي جرګې غړی حمیدالله توخی:

د سولې عالي شورا د ټاکنو د کمپاین لپاره 
جوړه شوې
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سازمان  پول  از  می گوید  کرزی  رییس جمهور 
استخبارات امریکا که به دفتر او کمک شده، برخی از 

»بزرگان سیاسی« نیز استفاده کرده اند.
خاطر  به  روزها  این  در  افغانستان  ریاست جمهوری 
دریافت کمک نقدی از استخبارات امریکا مورد انتقاد 
گسترده قرار گرفته، اما رییس جمهور کرزی دریافت 
پول از سازمان سیا را یک امر عادی میان دولت های 

دو کشور خواند.
گفت  خبری  نشست  یک  در  شنبه  روز  کرزی  آقای 
به  را  امریکا  استخبارات  کمک های  اعظم  بخش  که 

مصرف رسانده است.
او گفت: »دولت افغانستان در هرجایی که شما فکرش 
را کرده می توانید، این پول کمک شده، در هر گوشۀ 
افغانستان و در هرگوشۀ اجتماع افغانستان این کمک 
شده و ما بسیار خوش هستیم، بلی گاه گاهی بزرگان 
سیاسی افغانستان ضرورتی داشتند و خواهش کردند 

این کمک را با آنان کردیم، اما به هدف کمک 
به کدام تحریک و تنظیم ها یا گروه های سیاسی 

نبوده.«
جزییات  مسأله  این  خصوص  در  کرزی  آقای 

بیشتر ارایه نکرد.
مرکزی  ادارۀ  مالی  کمک  موضوع  این  از  پیش 
دفتر  به  ای(  آی.  )سی.  امریکا  استخبارات 
نیویارک  روزنامه  گزارشی  در  رییس جمهور 

تایمز انتشار یافت.
این روزنامه نوشته بود که از یک دهه بدین سو 

و خریطه های  پشتی  بکس های  دیپلومات،  بکس های 
کرزی  رییس جمهور  دفتر  به  دالر  از  مملو  پالستیکی 

رسیده است.
ماهانه  که  را  پول هایی  مقدار  رییس جمهور  که  آن  با 
افغانستان  حکومت  به  امریکا  استخبارات  سوی  از 
پرداخته می شود مشخص نکرد، اما وی این کمک را 

اهمیت خوانده گفت که در دیدار  با  افغانستان  برای 
با رییس سازمان این اداره در کابل از او خواسته تا به 

کمک های شان ادامه دهد.
از  پول  دریافت  و  انتقال  کرزی  آقای  دیگر  از سوی 
ادارۀ استخبارات انگلستان را به ریاست جمهوری رد 
کرده گفت که احتمال دارد که این کشور در بخش های 

اوپراتیفی دولت افغانستان را کمک کرده باشد.

والیت  محلی  مقام های 
نیروهای  که  می گویند  کنر 
ناری  ولسوالی  در  پاکستانی 
کیلومتر  یک  والیت،  این 
به سرعت  و  کرده  پیشروی 
تأسیسات  ایجاد  به  اقدام 
افغانستان  خاک  در  نظامی 

کرده اند.
والی  وحیدی  اهلل  سیدفضل 
کنر گفته است که صبح روز 

دستور  افغانستان   نظامی  نیروهای  برای  شنبه 
داده تا مانع پیشروی ملیشه های پاکستانی شوند.
اقدام  هیچ  از  اکنون  تا  که  است  درحالی  این 
نظامیان کشور علیه پیشروی جدید پاکستان در 

این ساحه گزارش نشده است.
والیتی  شورای  رییس  عادل  میاه حسن  حاجی 
منطقۀ  در  پاکستانی  نظامیان  که  می گوید  کنر 
عبور  مرز  از  کنر  ناری   ولسوالی  »باتاشجنگ« 

کرده و به شدت مشغول ساختن...      
  ادامه صفحه 6

ریاست امنیت ملی می گوید که با همکاری مردم محل 
طرح یک حمله موشکی به کابل را خنثی کرده است.

طرح  کردن  خنثی  با  که  کرد  اعالم  ملی  امنیت  ادارۀ 
یک حمله موشکی به کابل از حمله یی تروریستی به 

پایتخت افغانستان جلوگیری کرده است.
نیروهای  امنیت ملی آمده است که  اداره  در خبرنامۀ 
این ادراه موفق به کشف سالح  هایی شده اند که قرار 
بود از محله خاکجبار در شرق شهر کابل به این شهر 

پرتاب شوند.
اداره امنیت ملی تشریح کرده که این طرح با همکاری 
مردم محل کشف و به تعداد ۳0 گلوله توپ 75 ملی 

شده  کشف  نیز  متری  ملی   ۸2 توپ  گلوله   20 و  متری 
است.

مقام های امنیتی کشور ماه حمل اعالم کردند که عملیات 
بزرگی را زیر نام »عقاب« به منظور جلوگیری از تهدیدات 
ایجاد  شهر  این  برای  دولت  مسلح  مخالفان  که  امنیتی 

می کنند، در کابل و والیت های همجوار آن آغاز کرده اند.
تهدیدات  خنثی کردن  عملیات  این  راه اندازی  از  هدف 
اجرای  خوب،  حکومتداری  گسترش  مسلح،  مخالفان 
مخالف  نیروهای  مجدد  بازگشت  توسعه یی،  برنامه های 
دولت به زنده گی عادی و فراهم سازی زمینه برای برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری سال 1۳9۳ خورشیدی است.

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1۳9۳ / 2014 زمان خروج نیروهای 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان 

نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ 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

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

طرح یک حملۀ تروریستی به کابل خنثی شد

حامد کرزی:

از پول سیا گاه گاهی به بزرگان سیاسی کمک کرده ام

نظامیان پاکستانی دوباره به ساختن تأسیسات نظامی در خاک افغانستان پرداختند


