
پس از گذشت چهار سال، گروه تماِس افغانستان روز 
داشت.  نشستی  آلمان  در  نخستین بار  برای  شنبه  سه 
افغانستان وعدۀ  به  آلمان  گیدو وستروله وزیرخارجۀ 
انجام  خواهان  همچنان  و  داد  بیشتر  حمایت های 

اصالحات در این کشور شد.
حکومت  به  آلمان  وزیرخارجه  وستروله،  گیدو 
افغانستان خاطرنشان کرد که جد وجهدهای بیشتری 

پیاده  عمل  در  را  اصالحات  همچنان  و  دهد  انجام 
سازد.

بین المللی  کنفرانس  یک  در  شنبه  سه  روز  وستروله 
فساد،  علیه  توانمند  مبارزه  یک  خواهان  برلین  در 
حمایت از حقوق زنان و اقلیت ها و همچنان انتخابات 
ریاست جمهوری منصفانه و شفاف در سال آینده شد. 
وی اذعان نمود که »صرف یک...       ادامه صفحه 6
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شکست، نتیجۀ خودداری از انجاِم یک عمل ]مثاًل یک تلیفون کردن، 
یک کیلومتر راه رفتن یا اظهاِر عشق و محبت[ است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

حکومت افغانستان به امریکا:

زمان تهدید، تطمیع، فشار و 
پنهان کاری گذشته است

آن  که طبق  را عملی می کند  برنامه یی  کابل  شهرداری 
مردم وسرمایه گذاران می توانند در مدت کوتاهی جواز 
اعمار ساختمان به دست آورند. روند طوالنی و پیجیدۀ 
برابر  در  غیرمقاوم  و  سرو  خود  ساختمان های  گذشته 
زلزله را به وجود آورده است. ...         ادامه صفحه 7

ولسمرشۍ ماڼۍ د وليس جرګې د غړو ټولې هغه څرګندونې رد 

کړې، چې ګوا کې د وليس جرګې د کمزورتیا او شخړو تر شا 

د حکومت الس دی.

له دې وړاندې یوشمېر وکیالنو له ماندګار ورځپاڼې رسه په خربو 

کې ادعا کوله، چې حکومت د وليس جرګې د کمزوري کولو 

هڅې کوي او غوښتنو ته یې پام نه کوي.

د ولسمرش ویاند ایمل فیيض له ماندګار ورځپاڼې رسه په مرکه 

کې وویل، دوی ټولې دغه ډول ادعاوې ردوي او بې بنسټه یې 

ګڼي.

د  دی، چې  د وليس جرګې حق  مخې  له  قانون  د  وایي،  هغه 

مواجه دالیلو پر اساس وکیالن وزیران ور وغواړي، استجواب 

نيش  هیڅوک  څخه  دوی  له  حق  دا  او  کړي  اسېتضاح  او 

اخستالی. ...               پاتې ۶ مخ

شهردار کابل:
اداره های شهرداری به 
شکل »پاتک« فعالیت 

می کردند

ولسمشرۍ ماڼۍ:

ولسي جرګه ناحقه وزیران 
ور غواړي

وزیر خارجۀ آلمان در نشست گروه تماس در بارۀ افغانستان:

افغانستان را فراموش نمی کنیم
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صفحه 7

صفحه ۶

سید حسین عالمی بلخی نمایندۀ کابل در مجلس:

رهبران به یک آجندای ملی تن دهند
  اگر یک انتخابات شفاف و عادالنه با حضور مردم برگزار شود و واقعاً 
رأی شهروندان در آن تعیین کننده باشد، در آن صورت این انتخابات 

می تواند خیلی از مشکالت افغانستان را حل کند. اگر انتخابات همراه با 
تقلب باشد و بازهم نتیجه از قبل از بیرون یا از داخل منهدسی شده باشد، 

در آن صورت پیامدهای ناگواری را شاهد خواهیم بود.

     باید یک تعداد از شخصیت های سیاسی از طرح و برنامه های شخصی 
و قومی، زبانی و سمتی خودشان بگذرند و رهبران به یک آجندای ملی تن 
دهند تا در نیتجۀ یک آجندای ملی، بتواینم یک اجماع ملی را در انتخابات 

پیش  رو به وجود بیاوریم



آن چنان  پاکستان  و  افغانستان  ملِت  سرنوشت 
یکی  سعادِت  نمی توان  که  شده  تنیده  درهم 
دو  بازِ  مرزهای  کرد.  تصور  دیگری  منهای  را 
کشور به سمِت یک دیگر و چندین سال میزبانِی 
پناه جویان افغانستانی و ریشه های مشترِک دینی 
و عقیدتی، و قرابت های ساکناِن دو طرِف مرز، 
جزِو ده ها دالیلی ست که افغانستان و پاکستان 

را این چنین به هم وابسته ساخته است.
در  که  برجسته گی هایی  این  همۀ  کنار  در  اما   
روابِط دو ملت وجود  دارد، نمی توان انکار کرد 
که فضای سیاسی دو کشور، همواره پُرتنش و 
جنجال زا بوده است. مسالۀ تروریسم پروری و 
مشکالتی که در طول بیش از یک دهۀ گذشته 
از  ناحیۀ تروریستان و طالبان متوجه افغانستان 
روابِط  نوع  در  را  زیادی  حساسیت های  بوده، 
دو کشور به وجود آورده، تا جایی که همواره 
تروریستان  النۀ  که  داشته اند  ادعا  افغانستانی ها 
پاکستان  در  یعنی  افغانستان،  مرزهای  آن سوی 
است. و مشکالت و تنش های اخیر بر سِر مرز 
دیورند و گفت وگو با طالبان و نقش کلیدی یی 
که پاکستان همواره برای تعامالت و معادالت و 
معامالت حول محور افغانستان در قبال مسایل 
افغانستان  در  جنگ وصلح  و  طالبان  به  مربوط 
قابل  غیر  مسلِم  یک حق  عنوان  به  خود  برای 
تنشِی  زمینه های  همه  و  همه  دانسته،  انکار 
و  افغانستان  سیاست گذاراِن  میان  را  فزاینده 

پاکستان به وجود آورده است.
سال 93، سالی سرنوشت ساز هم برای پاکستان 
و هم برای افغانستان است. برای افغانستان از 
آن جا که می رود برای انتخاباِت 2014 آماده شود 
و برای پاکستان از این جهت که نتایج انتخاباتی 
را  کشور  این  سیاسِی  سرنوشت  گذشت،  که 
تعیین خواهد کرد. اما آن چه به مسالۀ افغانستان 
به  دقت  و  توجه  می شود،  مربوط  پاکستان  ـ 
و  نگاه  نوِع  و  آینده  دولِت  که  است  نکته  این 
در  و جنگ وصلح  طالبان  قبال  در  عمل کردش 
افغانستان، می تواند نقشی کلیدی و تعیین کننده 
بازی  افغانستان  آتِی  در حوادث و رویدادهای 

کند یا خیر. 

در  که  نوازشریف  مثل  کسی  اگر  شک  بدون 
شمارش مقدماتی در صدرِ آرای به دست آمده 
قرار دارد، بتواند میدان را ببرد، نگرانی هایی از 
این دست که تا چه حد جناِب ایشان و یا هر 
از  را  ریاست جمهوری  بتواند  که  دیگری  کس 
آِن خود کند، مایل است برای حفظ منافِع خود 
و پاکستان، میدان و عرصه را برای تروریستان 
و دهشت افکنان باز بگذارد تا خود از حمله ها 
و تهاجماِت این گروه های شورشی ـ که نه تنها 
پاکستانی ها  برای خود  حتا  که  افغانستان  برای 
امان  در  ـ  شده اند  دردناک  چالشی  و  دغدغه 
باشد، تعیین کنندۀ آن چه قرار است در افغانستان 

روی دهد نیز خواهد بود. 
و  نفرت  به جای  پاکستان  و  افغانستان  امروز 
و  صلح  نیازمند  یک دیگر،  علیه  کینه جویی 

ثبات و آرامشی هستند که بتوانند در سایۀ آن، 
اقتصادی  و  سیاسی  بی ثبات  و  آشفته  وضعیِت 
و امنیتِی خود را سامان دهند. اگر نواز شریف 
توانسته با شعار اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد! تا این 
این جاست  پرسش  کند،  کسب  موفقیت  حد 
دایمی، چه گونه  ثبات  و  امنیت  یک  منهای  که 
را  کشور  یک  توسعۀ  و  رشد  رونِد  می توان 
نتواند  پاکستان  آیندۀ  دولت  اگر  کرد؟  تضمین 
چالش های امنیتی داخلِی خود را کنترل کند و 
در سرحداِت خود با افغانستان آرامش و ثبات 
عنوان  به  همواره  بخواهد  و  آورد  فراهم  را 
برای  تهدیدکننده  و  تحریک کننده  عامل  یک 

نیز  خودش  شک  بدون  بماند،  باقی  افغانستان 
شدن  گسترده تر  ناحیۀ  از  را  زیادی  هزینه های 

دشمنِی دو کشور متحمل خواهد شد. 
اجناس  از  مملو  افغانستان  بازارهای  امروز 
پاکستانی است. مرزهای بازِ این دو کشور به نام 
جابه جایِی  برای  کانال  خطرناک ترین  برادری، 
عوامل و عناصر ضد امنیت برای دو طرف است 
اسالم آباد  غیرصادقانۀ  سیاست های  هم چنین  و 
دیپلماسی  ضعِف  هم چنین  و  کابل  به  نسبت 
افغانستان و نبود یک همگرایی ملی برای ترسیم 
در  درست وحساب شده  خارجِی  سیاست  یک 
و  پاکستان  وضعیِت  همسایه،  کشورهای  برابر 
که  بحرانی یی  و  قرمز  خطوط  به  را  افغانستان 

فعاًل در آن قرار داریم، نزدیک ساخته است. 
دولتی  پاکستان،  آیندۀ  دولت  اگر  شک  بدون 
مدافِع  و  گذشته  سیاست گذاری های  طرف دارِ 
و  باشد  آی.اس.آی  استخباراتی  طرح های 
تعاملش  و  نگرش  در  اساسی  تغییر  نخواهد 
و  شورشیان  از  هم چنان  و  بیاورد  افغانستان  با 
دهشت افکنان حمایت کند، افغانستان برای یک 
دورۀ دیگر ناامنی و بی ثباتی را شاهد خواهد بود 
و حتا انتخاباتی که افغانستان در سال آینده پیش 
رو دارد، جزِو هدف های اساسی کسانی خواهد 
بود که هرگز خواهاِن به وجود آمدِن یک دولت 
مقتدر و مردمی در افغانستان نیستند. از این رو 
به  نسبت  پاکستان  آیندۀ  دولت  که  دید  باید 
افغانستان چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت 
اسالم آباد  که  بعدی یی  قدم های  به  توجه  با  که 
برمی دارد، می توان حوادث و وقایع در افغانستان 
را هم ارزیابی دقیق تر کرد. زیرا سیاست امروز 
افغانستان به شدت پاکستانی زده شده است و در 
پاکستان  استخبارات  که  نیست  این جای شک 
این  کالِن  سیاست گذاری های  در  باال  دستی 
سرزمین مثِل پروسۀ صلح دارد. و این درست 
توجه به این نکته را الزامی می کند که به همان 
نسبت که دولت آیندۀ پاکستان و سیاست هایش 
منطقه  صلح وثباِت  برای  افغانستان  به  نسبت 
قرار  که  دولتی  است،  تعیین کننده  و  حساس 
است بعد از 2014 زمام امور را به دست بگیرد 
نیز تعیین کننده خواهد بود و آن این که باید دید 
دولت آیندۀ افغانستان تا چه حد می تواند خود 
تارهای کهنه و فرسوده یی رهایی بخشد  از  را 
که سیاست افغانستان را از سوی پاکستانی ها به 
با  آیا خواهد توانست  گروگان گرفته است، و 

ما،  انتخابات  روز  تا  که  پاکستان  دولت جدید 
جنجال های  و  تنش ها  شد،  خواهد  یک ساله 
چندین ساله را حل وفصل کند؟ چرا که تجربه 
ثابت کرده است که دولت و نظام حاکم فعلی، 
داشته  را  پاکستان  با  مسایل  مدیریت  توان  نه 
حل وفصل  برای  قوی  اراده یی  و  انگیزه  نه  و 
تنش ها و مشکالتی که هر بار در فصلی بحرانی 
در  کارآمد  ابزاری  آن ها  برای  است  توانسته 
جهت نجات شان از فشار افکار عمومی باشد، 
همان طور که این روزها مسالۀ دیورند، داغ شده 
و هستند کسانی که می خواهند از بدِل آن برای 

خود وجهۀ ملی و اسطوره یی کسب کنند.
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حلیمه حسینی

 

گزارش ها می رسانند که یک بارِ دیگر ده ها دانش آموزِ دختر در 
والیت بلخ مسموم شده اند. این بار در میان دانش آموزان، شماری 
از آموزگاراِن مسموم نیز دیده شده که تا هنوز چندی و چونِی 

آن روشن نیست.
هفتۀ پیش، گزارش هایی مبنی بر مسمومیِت دانش آموزاِن مکاتب 
نشر شد که خشم وزیر معارف آقای وردک را برانگیخت. جناب 
از مسمومیت شاگردان  این، کسی  از  اگر پس  که  وردگ گفت 

مکاتب گزارش دهد، با مجازاِت سختی روبه رو خواهد شد.
با آن که شماری زیادی از نهادها، افراد، رسانه ها و... در برابِر این 
هشدار آقای وردک موضع گرفتند و این هشدار را یک حرکِت 
مسموم  این  ماهیِت  که  نپرسید  کسی  اما  خواندند،  نابخرادنه 

کردن ها چیست، و چرا این برنامه را پایانی نمی باشد؟
قبل بر این، یافته های ابتدایی نشان می داد که گروه هایی به صورت 
پنهانی، دست به مسموم کردِن شاگردان مکاتب می زنند و در دو 
سال گذشته، ده ها مکتب را در والیاِت مختلف آماج برنامه های 
ادعا کرد  معارف  قبل وزیر  اما چند روز  داده اند.  قرار  شوم شان 
که مسموم شدن شاگردان مکاتب، ناشی از بوی پاروی حیوانی 
بوده و هرگز کسی یا گروهی، شاگردان را مسموم نساخته است.
واقعۀ بلخ اما نشان می دهد که جناب وزیر معارف کاماًل در اشتباه 
بوده و آگاهانه و یا ناآگاهانه، روی فاجعۀ بزرگی که در شرف 

شکل گیری ست، سرپوش می گذارد.
هرچند این بار نیز برخی از مسووالن والیت بلخ گفته اند، مسموم 
باز شدِن  از  ناشی  آن والیت،  در  لیسۀ خراسان  شاگرداِن  شدن 
این  به نظر می رسد که  اما  بوده است؛  انسانی  مجرای فاضالِب 
تصور ساده لوحانه، برخاسته از اخطارهای وزیر معارف می باشد. 
می دهند  نشان  که  است  مطرح  تحلیل هایی  و  پرسش ها  چون 
از  سازمان یافته  برنامۀ  یک  طی  مکاتب،  شاگردان  شدن  مسموم 

سوی حلقاِت نامعین صورت می گیرد.
پرسش نخست آن است که چرا این واقعات پیوسته در مکاتِب 

دخترانه رخ می دهند؟
پاروی حیوانی،  بوی  یا  و  فاضالب  بوی چاه  که  است  بدیهی   
تنها در مکاتب به مشام نمی رسد. سیستم کانالیزاسیون در سراسر 
افغانستان ناقص است، اگر این بوی و تعفن می تواند شاگردان 
مکاتب را مسموم سازد، پس چرا در سایر نهادها و ارگان ها شاهد 

چنین واقعه ها یی نمی باشیم؟
پرسش دوم آن است که چرا این چاه های فاضالب و یا سرگین 

حیوانی به طور منظم سر باز می کنند؟
در دو سال گذشته، این برنامه در فاصله های معین زمانی عملی 
می شد، آیا کسی آگاهانه این کار را می کند و یا آیا کسی است 
که چنین عملی را انجام می دهد و یا این که این چاه ها به طور 

خودکار سر باز می کنند؟
بی تردید که ادعای آقای وردک، یاوه یی بیش نیست و از سوی 
دیگر، همه می دانند که این گروه های افراطی نظیر طالبان، حزب 
تحریر و ... اند که مخالِف آموزش دختران می باشند. این گروه ها 
بارها دیده شده  آموزش می زنند.  به اخالِل روند  پیوسته دست 
و  مکاتب  معلمان  مساجد،  امامان  مال  گروه ها،  این  که  است 
دانش آموزان را به قتل رسانده اند، مکاتب و مساجد را به آتش 
کشیده اند و... که هیچ یک از این جنایت ها را نمی توان انکار کرد.
حتا در تازه ترین مورد، بازهم شمار زیادی از مکاتب را در والیت 
غزنی بسته اند. پاسخ آقای وردک، در برابر مسدود شدن مکاتِب 
والیت غزنی چیست؟ آیا در آن جا هم جانوران درهای مکاتب 

را بسته اند؟
جنایتی را که گروه های افراطی در معارف کشور مرتکب می شوند، 
قابل توجیه نیست و دست کم از وزیر معارف توقع نمی رود که به 
تبرئه  خاطر پوشانیدِن ضعف مدیریتی خودش، جنایت کاران را 

کند.
برنامۀ مسموم سازی دانش آموزاِن مکاتب دخترانه، یک حرکِت 
دو  یکی  عامالنش هم مشخص هسـتند.  که  است  ایدیولوژیک 
طالبان خودشان  بود،  افتاده  به راه  این حرکت  تازه  که  قبل  سال 
کاملی  تحقیق  اگر  اکنون هم  به دوش گرفتند.  را  آن  مسوولیِت 
صورت گیرد، به ساده گی رد پای آن ها را در این وقایع می توان 

یافت.
وزیر معارف نباید از گزارش دهِی واقعاِت مسموم شدِن شاگردان 
اکنون  بهراسد که همین  این روند  ادامۀ  از  باید  او  باشد،  نگران 
تمام روند آموزش را به هم زده است. به گونه یی که دیگر بسا 
از خانواده ها از فرستادن فرزندان شان به مکاتب، حذر می کنند. 
در کشوری که سنت هاِی آن علیه زن و آموزِش زن قرار دارد، 
بر فرض اگر این روند فراگیرتر شود، نتیجۀ آن چه خواهد بود؟

بنابراین، الزمی ست که وزیر معارف به مسموم شدن سیستماتیِک 
دانش آموزاِن دختر در مکاتب، به عنوان یک خطِر جدی نگاه کند 
بررسی  ارگان های جنایی و قضایی، یک جا مورد  با  را  و قضیه 
قرار دهد. در غیر آن، ما شاهد روزی خواهیم بود که دیگر هیچ 

خانواده یی جرأت فرستادِن فرزندش به مکتب را ندارد.

این بار بوِی چه چیزی شاگردان 
را مسموم کرده است؟

سال 93، سالی سرنوشت ساز هم برای پاکستان و هم برای افغانستان است. 
برای افغانستان از آن جا که می رود برای انتخاباِت 2014 آماده شود و برای 
پاکستان از این جهت که نتایج انتخاباتی که گذشت، سرنوشت سیاسِی این 
کشور را تعیین خواهد کرد. اما آن چه به مسالۀ افغانستان ـ پاکستان مربوط 
می شود، توجه و دقت به این نکته است که دولِت آینده و نوِع نگاه و عمل کردش 
در قبال طالبان و جنگ وصلح در افغانستان، می تواند نقشی کلیدی و تعیین کننده 
در حوادث و رویدادهای آتِی افغانستان بازی کند یا خیر

    انتخابات پاکستان 
 و دورنمای افغانستان
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بارک اوباما و دیوید 
نخست  کامرون 
راه  به  بریتانیا  وزیر 
سوریه  مسألۀ  حل 
مذاکرات  طریق  از 
نمایند.  می  تأکید 
دو  این  دیدار 

سیاستمدار در کاخ سفید محدود بودن تأثیر امریکا و بریتانیا را در 
معضلۀ سوریه نشان داد.

برابر  در  پیش دو سیاستمدار دیگری در کاخ سفید  تقریبًا ده سال 
بریتانیا  آنزمان  وزیر  نخست  بلیر  تونی  داشتند.  قرار  خبرنگاران 
امریکا  متحدۀ  ایاالت  آنوقت  جمهور  رئیس  بوش  واکر  جورج  و 
میخواستند رویداد های جهان را مسیر دیگری بدهند و آگاهانه یک 
مداخلۀ نظامی در عراق را اعالم کردند. قرار بود این مداخله بسیار 
کوتاه مدت و موفقیت بار باشد، اما دریغا که جنگ در عراق 9 سال 

طول کشید و این کشور تا هنوز هم از پیامد های آن رنج میبرد.
اوباما و کامرون در نشست خبری روز دوشنبه، با هم به اصطالح 
کمی »رسمی تر« بودند. حتی شوخی های همیشگی شان به عنوان 
این  در  میکرد.  مزه جلوه  بی  اینبار  دو دوست سیاسی و شخصی، 
نشست خبری بسیار زود فهمیده شد که هردو سیاستمدار طرفدار 
راه حل معضلۀ سوریه از طریق مذاکره اند. آنها گفتند که یک نشست 

سران با روسیه میتواند سودمند باشد.
هیتر کانلی از مرکز تحقیقات استراتیژیک بین المللی )سی اس آی 
اس( در واشنگتن دلیل این خویشتن داری امریکا و بریتانیا را جنگ 
های دوامداری میداند که بیشتر از یک دهه ادامه دارند. این خانم 
میگوید: »واضح است که منظور عراق است، اما اگر صادقانه بگویم، 
نیز است. هردو کشور )امریکا و بریتانیا( پس از دوازده  افغانستان 
منازعات  افزاید  می  او  اند«.  این کشور خسته شده  در  سال جنگ 
قومی و مذهبی، استفاده از سالح کیمیایی، موجودیت یک دیکتاتور 
ظالم و کشته شدن تخمینًا 80 هزار انسان در سوریه، در موضعگیری 
این دو قدرت جهان نمیتواند تأثیری داشته باشد. نماینده گان ارشد 
مذاکره  برای  عالمتی  هیچ  بریتانیا  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت  متحدان 
نشان نداده اند؛ ساحۀ منع پرواز بر فراز سوریه ایجاد نشده است؛ 
تسلیح اپوزیسیون صورت نگرفته است؛ و یک حمله بر تأسیسات 
واشنگتن  در  سیاستمداران  از  برخی  چنانیکه  سوریه،  هوای  دافع 

تقاضای آن را دارند، به هیچ صورت قابل تصور نیست.

نواز شریف: 

تروریسم میراث پرویز مشرف است
تاکید  با  مصاحبه یی  در  شریف  نواز 
بر اینکه اجازه نخواهد داد تروریسم 
از خاک پاکستان به هند صادر شود، 
امضای  با   1999 سال  در  ما  گفت: 
حاصل  زیادی  پیشرفت  الهور  بیانیه 
کردیم و همچنین نباید فراموش کنیم 
از تروریست ها  نیز خود  پاکستان  که 
در رنج است. تروریسم میراث پرویز 

مشرف است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، حزب 
نواز  به  متعلق  پاکستان  لیگ  مسلم 
شریف در انتخابات پارلمانی 11 می 
کرد  پیدا  دست  مطمینی  جایگاه  به 
منظور  به  رایزنی  حال  در  اکنون  و 

تشکیل دولت جدید است.
محمد نواز شریف که به دنبال پیروزی 
حزبش در انتخابات پارلمانی پاکستان 

رهبر این کشور خواهد بود، در مصاحبه یی نخست وزیر 
هند را برای حضور در مراسم تحلیف خود دعوت کرد.

رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز پاکستان در مصاحبه یی 
به شبکه تلویزیونی ان.دی.تی.وی هند گفت که به دهلی 

نو سفر خواهد کرد.
وی تاکید کرد که روابط پاکستان با هند را از جایی که 
احیا  بود،  رسیده  بن بست  به   1999 سال  در  روابط  این 

خواهد کرد.
نواز شریف خطاب به رسانه های خارجی در شهر الهور 
گفت: مطمین هستم که از نخست وزیر هند برای سفر به 

پاکستان و حضور در مراسم تحریف دعوت کنم.
نواز شریف که تاکنون دو بار نخست وزیر پاکستان شده، 
اظهار داشت که تالش خواهد کرد که همه مناقشات با 

هند را از طریق مذاکرات حل و فصل کند.
مانموهان سینگ، نخست وزیر هند روز یکشنبه پیروزی 
حزب نواز شریف را به وی تبریک گفته و از او برای 

سفر به هند دعوت کرد.
نخست وزیر هند در بیانیه  خود گفت که کشورش آماده 
است تا با دولت جدید پاکستان در ترسیم مسیر جدیدی 
برای روابط میان دو کشور همکاری کند. وی همچنین 
از نواز شریف دعوت کرد در زمانی که برای دو طرف 

مناسب باشد به هند سفر کند.
امریکا  با  پاکستان  روابط  خصوص  در  شریف  نواز 
گفت که به امریکا بر سر مساله مناقشه برانگیز حمالت 
پهپادها در مناطق قبیله نشین پاکستان از آنجا که برخالف 
حاکمیت پاکستان هستند، مذاکره خواهد کرد. وی اظهار 

اطمینان کرد که واشنگتن را برای متوقف کردن حمالت 
پهپادها متقاعد کند.

خصوص  در  پرسش هایی  به  پاسخ  در  شریف  نواز 
تروریسم گفت که برای مقابله با تروریسم یک سیاست 

ملی تدوین خواهد کرد.
وی همچنین گفت که به دنبال همکاری دیگر احزاب به 
منظور یافتن راه حلی برای تروریسم و وضعیت نظم و 

قانون در بخش هایی از کشور خواهد بود.
اظهار  پارلمانی  انتخابات  نتیجه  به  نسبت  شریف  نواز 
رضایت کرده و از دیگر احزاب خواست حکم رقبایشان 

را بپذیرند.
از سوی دیگر نواز شریف در نخستین مصاحبه خود با 
یک روزنامه هندی عنوان کرد که کشورش اجازه نخواهد 
داد تروریسم از کشورش به هند صادر شود و اطمینان 

داد که عناصر شبه نظامی را مهار خواهد کرد.
بزرگترین چالش خود گفت:  نواز شریف در خصوص 
سخت ترین چالش من احیای اقتصاد خواهد بود. اولویت 
من خارج ساختن کشور از بحران اقتصادی بوده و اگر 
بتوانیم این کار را انجام دهیم خواهیم توانست مشکالت 
جایگزین  که  هستم  خوشحال  من  کنیم.  حل  را  زیادی 
دولتی می شوم که اجازه پیدا کرد دوره خود را تمام کند.
باید  که  جایی  عنوان  به  پاکستان  در  این  افزود:  وی 
از  پیش  تقویت شود، مهم است. من  آن  دموکراسی در 
پیدا  بار اجازه  اما هر دو  بار نخست وزیر بودم  این دو 

نکردم تا دوره خود را تمام کنم.
نواز شریف در پاسخ به پرسشی در خصوص نگرانی های 

از  تروریسم  به صادر شدن  نسبت  هند 
شما  گفت:  کشور  این  به  پاکستان 
را  تروریسم  خصوص  در  من  سیاست 
وجود  تردیدی  هیچ  بگذارید  می دانید. 
داد  نخواهیم  اجازه  ما  باشد.  نداشته 
تروریسم از خاک پاکستان به هند صادر 
شود. ما در سال 1999 با امضای بیانیه 
الهور پیش از اینکه من با اجبار به تبعید 
زیادی حاصل کردیم و  پیشرفت  بروم، 
همچنین نباید فراموش کنیم که پاکستان 
نیز خود از تروریست ها در رنج است. 

تروریسم میراث پرویز مشرف است.
دیکتاتوری،  کرد:  تاکید  شریف  نواز 
سبب  را  تروریسم  و  گرایی  افراط 
مستقیم  نتیجه  تروریست  و  می شود 

سیاست های مشرف است.
گفت:  هند  به  اطمینان  ابراز  با  وی 
بگذارید به شما و همچنین از طریق شما به شهروندان 
هند بگویم که ما خواهان دوستی با هند هستیم و اجازه 
حمالت  نظیر  دیگری  تروریستی  حمالت  داد  نخواهیم 
بمبئی و کارگیل تکرار شود. تروریسم به هر دو کشور 

آسیب می زند.
فرآیند  در  ارتش  مشارکت  خصوص  در  شریف  نواز 
از  مخالفتی  هیچ  که  نمی کنم  گمان  گفت:  هند  با  صلح 
سوی ارتش با روابط بهتر با هند وجود داشته باشد. البته 
درست است که در زمان مشرف مشکالتی وجود داشت 
اما مشرف با ظرفیت شخصی خود اقدام می کرد و ارتش 

یک سازمان حرفه یی است.
وی خاطرنشان کرد: ارتش حامی اقدامات مشرف نبود و 
من مطمین هستم که ارتش تا جایی که مربوط به فرآیند 
کرد.  خواهد  مشارکت  شود  پاکستان  و  هند  میان  صلح 
همچنین به شما اطمینان می دهم که متعهد به حل و فصل 
همه مسائل مطرح از جمله کشمیر باشم. بیانیه الهور در 
سال 1999 یک نقطه آغاز مناسب است و مصمم هستم تا 
اختیارات نخست وزیری را بازیابی کنم. ارتش به نخست 

وزیر که رییس خواهد بود، گزارش خواهد داد.
نواز شریف در پاسخ به پذیرش دعوت مانموهان سینگ 
برای سفر به هند گفت: باعث خوشحالی خواهد بود که 
با من گفت وگو  مانموهان سینگ  کنم.  هند سفر  به  من 
کرد و من از اظهار لطف وی تشکر می کنم و بی صبرانه 
منتظر دیدار با او هستم. بگذارید این طور بگویم که ما 
باید با یکدیگر مالقات کرده و برای یک منطقه جنوب 

آسیای موفق و آرام همکاری کنیم.

تأثیر محدود امریکا و بریتانیا 
بر سرنوشت منازعۀ سوریه

انزجار گسترده از انتشار ویدیوی 
خوردن قلب یک سرباز سوری

رییس جمهوری چک در یک مراسم 
ویژة دولتی مست بود!

انگال مرکل:
هرگز پنهان کاری نکرده ام

حالت های غیرعادی رییس جمهوری 
دولتی  ویژه  مراسم  یک  در  چک 
این  مردم  از  بسیاری  تا  شد  سبب 
مست  وی  که  شوند  مدعی  کشور 
بوده اما دفتر ریاست جمهوری چک 
اعالم کرد که وی مریض بوده است.
این  پست،  واشنگتن  نوشته  به 
مراسم ویژه دولتی که در آن میلوس 
زمان، رییس جمهوری چک و دیگر 
مقامات ارشد این کشور با احترام از 
بازدید  کشور  این  جواهرنشان  تاج 
می کردند، به طور مستقیم از شبکه 

تلویزیون ملی چک پخش می شد.
روزنامه انگلیسی زبان پراگ دیلی مانیتور در گزارش خود نوشت، در این فیلم میلوس زمان 

به نظر گیج و الیعقل می آمد.
به یک  میلوس زمان  پای  پرفروش جمهوری چک در گزارش خود نوشت:  این روزنامه  
سیم و سپس به چند پله گیر کرد و تنها با گرفتن چوکی کنارش از زمین خوردن خویش 
جلوگیری کرد. این فیلم همچنین نشان داده، در حالی که میلوس زمان حالت عادی نداشت و 
تلو تلو می خورد، نزدیک بود تا با این تاج جواهرنشان برخورد کند که یک نگهبان به صورت 

آشکار هشدار داد تا او را نگه دارند.
یک عکاس اهل چک که در این مراسم حضور داشت، تصاویر گرفته از این مراسم را تحت 
عنوان »مردم معتقدند که رییس جمهوری چک در این مراسم رسمی مست بوده« در یک 
وب سایت مستقل عکاسی منتشر کرد. وی در شرح این تصاویر نوشت: با وجود آنکه دفتر 
ریاست جمهوری چک می گوید که وی مریض بوده و دچار ویروس شده، اما بسیاری از 

مردم معتقدند که میلوس زمان مست بوده است.
پراگ دیلی مانیتور نوشت: مصرف الکل میلوس زمان هرگز از نظرها پنهان نبوده است.

این روزنامه  به نقل از یکی از نخست وزیران سابق این کشور نوشت: میلوس زمان عادت 
دارد مشروب زیادی بخورد.

رییس جمهوری چک  عنوان  به  آراء  درصد   55 کسب  از  پس  مارچ  ماه  در  زمان  میلوس 
انتخاب شد.

که  ویدویی  انتشار 
شورشی  یک  آن  در 
جسد  شده  شناخته 
سوری  سرباز  یک 
و  شکافد  می  را 
او  قلب  از  تکه یی 
انزجار  می خورد  را 
برانگیخته  وسیعی 

است.
بشر  حقوق  دیده بان 
جنایت  را  عمل  این 
جنگی دانسته و به کسانی که چنین اعمالی را انجام می دهند هشدار 

داده است که روزی بدست عدالت سپرده خواهند شد.
دیده بان حقوق بشر فردی را که در ویدیو دیده می شود شناسایی کرده 
شناخته شده شهر  از شورشیان  یکی  او  سازمان،  این  گفته  به  است. 
حمص به نام ابوصقر است که رهبری گروهی به نام بریگاد مستقل 

عمرالفاروق را به عهده دارد.
در این ویدیو که اصالت آن را منابع مستقل تأیید نکرده اند، ابوصقر در 
کنار جسد یک سرباز سوری ایستاده و می گوید: »به خدا قسم که دل و 

جگر شما سگهای بشار را خواهیم خورد«.
و  درآورده  را  قلب جسد  از  تکه یی  او  که  می رسد  نظر  به  همچنین 

می خورد.
ائتالف مخالفان حکومت در سوریه اعالم کرده که ابوصقر را محاکمه 

خواهد کرد.
افراد دشمن جنایت  »مثله کردن جسد  دیده بان حقوق بشر می گوید 
جنگی است، اما نگران کننده تر از همه سقوط سریع به ورطه شعارها و 

خشونت های فرقه ای است.«
این سازمان هشدار داده کسانی که در هر دو طرف درگیری مرتکب 
جنایت جنگی می شوند باید بدانند که هیچ اغماضی در حق آنها روا 

نخواهد شد و روزی باید پاسخگوی این اعمال باشند.
دیده بان حقوق بشر می گوید قبال ویدئوهای دیگری از ابوصقر منتشر 
شده بود که در آنها او به مناطق شیعه نشین لبنان موشک شلیک می 
کند و در کنار جسد نیروهای حزب اهلل لبنان که در کنار سربازان دولتی 

سوریه می جنگیده اند عکس می گیرد.
جیم میور، خبرنگار بی بی سی در بیروت می گوید این ویدیو که روز 
یکشنبه منتشر شده، هولناکترین ویدئویی است که در این دو سال از 

جنگ داخلی سوریه منتشر شده.
سازمان ملل شمار کشته شدگان جنگ داخلی سوریه را که از ماه مارچ 
2011 آغاز شده ۷0 هزار نفر تخمین زده، اما ناظران حقوق بشر سوریه، 
نهاد مستقلی که مقر آن در بریتانیاست، تعداد کشته شدگان را بیش از 

80 هزار نفر می داند.

بی  با  آلمان  صدراعظم 
مطالب  دانستن  اهمیت 
داشتن  به  را  وی  که  کتابی 
سیستم  با  نزدیک  رابطه 
شرقی  آلمان  کمونیستی 
کرده اعالم داشت که هرگز 

مخفی کاری نکرده است.
دیلی  روزنامه  نوشته  به 
مرکل 58 ساله ،  انگال  میل، 

صدراعظم آلمان در آلمان شرقی بزرگ شد و از زمان فروپاشی کمونیسم در سال 
همانند  نیز  مرکل  انگال  شده  مشخص  که  است  سال ها  شد.  سیاست  وارد   1989

بسیاری دیگر به سازمان جوانان کمونیست ملحق شده بود.
کتابی که در هفته جاری منتشر شده، سواالتی را در خصوص اینکه آیا مرکل وزیر 

تبلیغات این سازمان بوده یا خیر، مطرح می سازد.
و  کرده  انکار  را  مساله  این  را جذاب می داند  زنده گی سیاسی اش  که  مرکل  انگال 

می گوید، وی یکی از مقامات فعال اتحادیه کارگری بوده است.
صدراعظم آلمان تاکید کرد که وی هرگز مخفی کاری نکرده اما ممکن است برخی 
مسایل به تازه گی روشن شده باشند چرا که کسی تاکنون در خصوص آنها از وی 

سوال نپرسیده است.
آلمان شرقی  از مواد شوینده  پذیرفت که همچنان  نیز  انگال مرکل در سال 2010 

استفاده می کند و نمی تواند از عادت ذخیره کردن مواد غذایی دست بردارد.
مرکل در مراسم بیستمین سالروز اتحاد آلمان شرقی و غربی گفت: گاهی اوقات 
نمی توانم از خرید اجناس مختلفی که حتی به آنها نیاز هم ندارم سر باز زنم. تمایل 
به ذخیر کردن اجناس یکی از عادت های دیرینه من است چرا که در دوران کمونیسم 
باید جمع  اجناس وجود داشت، هر چه که می توانستید  که کمبود مواد غذایی و 

می کردید.
آلمان به دنبال شکست نازی ها در جنگ جهانی دوم به آلمان شرقی کمونیست و 
تظاهرات  ماه ها  از  و غربی پس  آلمان شرقی  تقسیم شد.  کاپیتالیست  غربی  آلمان 
سبب  امر  این  و  شدند  متحد  دوباره  میالدی   1990 سال  اکتبر  سوم  در  صلح آمیز 

فروپاشی دیوار برلین شد.



سال پنجم y شمارة یکهزار و پنجاه و نهم y چهارشنبه 25 اردیبهشت/ثور y 1392 15 می 42013 www.mandegardaily.com

تفاوت بین نقد و قضاوت
خیلی مهم است که فرق بین انتقاد و قضاوت را بدانیم؛ زیرا با این که بعضی افراد 
این دو را به جای هم استفاده می کنند، هرکدام معانی و مفاهیم مختلفی دارد. هر 
دوی این کلمات دیدگاه منفِی کسی را درمورد چیزی یا کسی نشان می دهد، اما 
قضاوت، تصمیم نهایی آن فرد است و انتقاد به استقبال بحث می رود. چرا که فرد 
هم جوانب مثبت و هم منفی یک فرد، اثر هنری، فیلم یا هر چیز دیگر را مطرح 

می کند.
وقتی صحبت از نقد کردن می شود که کسی قصد تحلیل چیزی را داشته باشد. 
معموالً درمورد آثار ادبی، فیلم ها، بازی ها و پیشنهادات تجاری نقد انجام می شود. 
وقتی از کلمۀ نقد استفاده می شود، بار منفی واژه کم تر است. دلیل آن این است 
که یک منتقد خوب هم نقاط مثبت و هم منفِی یک موضوع را بررسی می کند؛ از 

این رو یک منتقد خوب باید عادل بوده و تعصب نداشته باشد.

  انتقاد و نقد کردن
از  منفی تری  شکل  کردن  انتقاد 
از  کسی  وقتی  است.  کردن  نقد 
کسی یا چیزی انتقاد می کند،  به 
جای این که هم نقاط مثبت و هم 
روی  کند،  بررسی  را  آن  منفی 
نقاط منفِی آن فرد یا چیز متمرکز 
می شود. حتا ممکن است چیز یا 
کسی که خالف میلش باشد را، 
معموالً به دالیل متعصبانه، کاماًل 

ُخرد کند.
دید  با  می توان  هم  را  قضاوت 
منفی نگاه کرد. دلیل آن این است 
فردی  کسی،  می بینیم  وقتی  که 
به  می کند،  قضاوت  را  دیگر 
او  که تصورات  نظرمان می رسد 
سریع و بی فکر است و ناعادالنه 
و اغلب منفی بافانه تصور می کند 
است  خاصی  نوع  فرد  آن  که 

بررسی  برای  معموالً  کردن  قضاوت  نمی کند.  او  شناخت  برای  تالشی  هیچ  و 
تبعیضات نژادی و جنسیتی استفاده می شود.

  قضاوت در دادگاه
قضاوت در دادگاه تصمیمی نهایی و رسمی است. وقتی می خواهیم یک قضاوت 
دادگاهی را توصیف کنیم، این واژه منفی یا مثبت دیده نمی شود زیرا تصمیماتی 
که در دادگاه اتخاذ می شود، جایز الخطاست، اما ساختاربندی شده است و درمورد 
آن خوب فکر می شود. یک قضاوت در دادگاه ممکن است به تعهد یا بدهی های 
اتخاذشده با تصمیم دادگاه برگردد یا حتا فرد اصلی که این تعهد یا بدهی را لیست 

می کند. 

  قضاوت و تصمیم گیری
از قضاوت می توان به عنوان راهی برای توصیف گرفتِن یک تصمیم استفاده کرد. 
کسی که تصمیمات خوب می گیرد، معموالً فردی با »قضاوت بهتر« یا »قضاوت 
خوب« قلمداد می شود. به این ترتیب، از قضاوت می توان به جای ارزیابی استفاده 
کرد. فرد می تواند یک موقعیت را با ارزیابی همۀ انتخاب های خود قضاوت کند. 
بعد از قضاوت یک موقعیت، می تواند تصمیم گیری کند که چه کاری باید انجام 
از اختیاری ترین راه های استفادۀ قضاوت است؛ زیرا وقتی کسی  دهد. این یکی 
موقعیتی را قضاوت می کند، از تمام زوایا آن را برسی می کند و بنا بر تصورات 

قبلی تصمیم گیری نمی کند.

         عزت اهلل فوالدوند

مسالۀ  پلورالیسم  با دو مسالۀ  دیگرهم  همراه  
مي شود: یکي  مشروعیت  و دیگري  ثبات  که  
رالز مي گوید در کتاب  اولش  مغفول  مانده  
عبارت   بیان،   ساده ترین   به   مشروعیت   بود. 
کسي   شرایطي   چه   تحت   که   است   این   از 
قانوني  را مشروع  مي داند ولو خودش  با آن  
به   است   ممکن   ثبات   مسالۀ   باشد.  مخالف  
دربارۀ  وقتي  کسي   که   بیان  شود  این  شرح  
فقط   نیست   کافي   مي کند،  صحبت   عدالت  
نظریه یي  ارایه  دهد، بلکه  باید بگوید چرا آن  
نظریه  ثبات  دارد و جامعه یي  که  بر اساس  آن  
بنا مي شود، پایدار خواهد ماند. به  یاد دارید 
که  رالز در کتاب  «نظریه یی  در باب  عدالت » 
پشت   و  اولیه   موقعیت   در  که   بود  مدعي  
حجاب  بي خبري ، همه  کس  با آن  دو اصل  
بنیاديِ  عدالت  موافقت  خواهد کرد و از این  
لحاظ  هم  مشروعیت  براي  دولت  و قوانین  
جامعه .  براي   ثبات   هم   و  مي آید  دست   به  
ولي  بعد این  فکر براي  او حاصل  شد که  حتا  
اصول  عدالت ،  با  منطبق   کاماًل  در شرایطي  
افراد عادل  و منصف  و آزاد و برابر، باز بر 
کرد.  خواهند  پیدا  اختالف   اصول   آن   سر 
مطابق  اصل   اول  عدالت  رالز، هرکسي  باید 
از بیشترین  حد آزادي  سازگار با همان  قدر 
آزادي  براي  دیگران  برخوردار باشد. آزادي  
وضوح   به   پلورالیسم ،  یعني   بیان ،  و  عقیده  
در این  اصل  مندرج  است . اشکالي  که  رالز 
بعدها به  آن  برخورد و در کتاب  «لیبرالیسم  
سیاسي » کمر به  رفع  آن  بست ، این  بود که  
آموزۀ  مذهبي  یا فلسفي  یا اخالقي ِ جامع  و 
فراگیري  که  بخواهد میان  همۀ مردم  مشترک  
دولت   سرکوب گر  قدرت   با  فقط   باشد، 
ممکن  است  دوام  پیدا کند. این گونه  آموزۀ 
از  تعبیر،  به   ایدیولوژي   یا   فراگیر  جامع  و 
بیخ  و بن  نه  تنها فرض  آن  کتاب  را نقض  
مي کند، بلکه  اصوالً با  لیبرالیسم  در تعارض  
این  سخن  فوق العاده  در خور توجه   است . 
در  بزرگ   فیلسوفي   مي بینیم   زیرا   است ، 
نظریه یی  که  سال ها بر سِر آن  زحمت  کشیده  
نظریه  آن   به   که   برمي خورد  عیبي   به   بود، 
مورد  تنها  وارد مي کند.  بدي    خدشۀ  جدي  
مشابهي  که  به  خاطرم  مي رسد ویتگنشتاین  
سال ها  و  آورد  نظریه یی   نخست   که   است  
با آن   یا مخالفت   بعد کتاب  دیگري  در رد 

نظریه   نوشت .
افرادي   که   است   این   رالز  کالم   حاصل  
استفادۀ  دلیل   به   متعقل   و  منصف   کاماًل 
بر  اجتناب ناپذیر  به طور  عقل   قوۀ   از  آزاد 
پیدا  اختالف   هم   با  بنیادي   آموزه هاي   سر 
را  چیزي   چنین   نام   رالز  کرد.  خواهند 
عقالیي   کثرت گرایي   یا  پلورالیسم   واقعیت  
آموزۀ  یک   چون   نمي گوید  رالز  مي گذارد. 
غیرعاقالنه   ایدیولوژي   یا  فراگیر  و  جامع  
است  منجر به  اختالف  مي شود. او مي گوید 
آموزه یي  واحد  بر  بنیایش   هر جامعه یي  که  
حتا  خود لیبرالیسم  باشد، براي  حفظ  خود به  

قدرت  سرکوب گر دولت  نیازخواهد داشت . 
جملۀ  رالز  سیاسي ،  لیبرالیسم   کتاب   در 
درخشاني  دارد به  این  عبارت  که  مي گوید: 
این  مسالۀ  زجرآور  »من  همیشه  دل مشغول  
در جهان  معاصر بوده ام  که  آیا دموکراسي  با 
آموزه هاي  جامع  و فراگیر دیني  یا غیردیني  
چه گونه ؟«  هست ،  اگر  و  است   سازگار 
با  مفاهیم   تحلیل   وسیلۀ  به   رالز  بیست سال  
آیا  که   مي کرد  نرم   دست  وپنجه   مساله   این  
هرگونه   از  عاري   لیبرال   دموکراسي   مفهوم  
مفهومًا  و  منطقًا  آیا  و  است   ذاتي   تناقض  
عبارت   به   است ؟  ممکن   آرمان  پروري  
یا  فراگیر  آموزه هاي   وجود  فرض   با  دیگر 
با  آشتي ناپذیر  و  متعارض   ایدیولوژي هاي  
واقعیات   که   فرضي   جامعه ،  در  یک دیگر 
جهان  امروز صحتِ  آن  را تأیید مي کند، آیا 
لیبرال   مبناي  دموکراسي   بر  جامعه  مي تواند 

اداره  شود؟
رالز نه  در نظریه یي  در باب  عدالت  و نه  در 
لیبرالیسم  سیاسي  و نه  در هیچ یک  از دیگر 

برشمردن   به   الک  شروع   برخالف   آثارش،  
مخالفان   رد  و  لیبرال   دموکراسي   محاسنِ  
مفهوم   ببیند  مي خواهد  بلکه   نمي کند، 
به   مي انجامد.  کجا  به   لیبرال   دموکراسي  
نوشتۀ  او در »لیبرالیسم  سیاسي » شهروندان  
مي دانند که  ممکن  نیست  دربارۀ  آموزه هاي  
به   ایدیولوژي ها  یا  آشتي  ناپذیر  فراگیر 
باید  بنابراین   برسند.  تفاهم   حتا  یا  موافقت  
توجه  بکنند که  در موقع  بحث  بر سر مسایل  
عاقالنه یی   دالیل   قسم   چه   سیاسي،   بنیادي  

ممکن  است  براي  یک دیگر بیاورند. مقصود 
رالز این  است  که  اگر مي خواهید به  تصوري  
دموکراسي   از  تناقض   از  خالي   و  منسجم  
لیبرال  برسید، در مورد بیشتر مسایل  اساسي  
کنار  را  یا حق   مفهوم  حقیقت   باید  سیاسي  
بگذارید و مفهوم  انصاف  یا عقالیي  بودن  را 
جانشینِ  آن  کنید. در غیر این  صورت  بیهوده  
آموزه هاي   به   قایالن   باشید  منتظر  که   است  
فراگیر یا ایدیولوژي هاي  متعارض  به  توافق  
آن   از  هریک   ذات   در  زیرا  چرا؟  برسند 
نهفته   حقیقت   از  متفاوتي   مفهوم   آموزه ها، 
است  و معیار واحدي  وجود ندارد. بنابراین  
کسي  که  بخواهد به  دموکراسي  لیبرال  برسد، 
باید این  پندار قدیمي  را کنار بگذارد که  همه  
و  حقیقت   و  حق   ماهیت   مورد  در  بتوانند 

حقانیت  به  موافقت  برسند.
رالز نمي گوید باید از اعتقادات  خود دست  
استقرار  به   امید  تنها  مي گوید  بلکه  کشید. 
میان  حوزۀ   که   است   این   لیبرال   دموکراسي  
خصوصي  و قلمرو عمومي  و سیاسي  فرِق 

 روشني  بگذارید. آن چه  به  عقیدۀ  رالز اهمیت  
لیبرالیسم  سیاسي  نسبت   این  است  که   دارد 
به  همۀ  نظرهاي  فراگیر یا ایدیولوژي ها اعم  
از دیني  و سکوالر بي طرف  باشد. تنها آموزۀ  
لیبرالیسم  سیاسي  نسبت  به  آن   فراگیري  که  
بي طرف  نیست،  آموزه یی  است  نامنصفانه  یا 
غیرعقالیي . لیبرالیسم  بنا به  نظر رالز، مستلزم  
برابر  و  آزاد  شهروندان   بین   متقابل   احترام  
و  فلسفي   و  دیني   عقالیي   عقاید  تحمل   و 

اخالقيِ  یک دیگر است . 

رالز نمي گويد بايد از اعتقادات  خود دست  کشيد. بلکه مي گويد 
تنها اميد به  استقرار دموکراسي  ليبرال  اين  است  که  ميان  حوزۀ  

خصوصي  و قلمرو عمومي  و سياسي  فرِق  روشني  بگذاريد. آن چه  
به  عقيدۀ  رالز اهميت  دارد اين  است  که  ليبراليسم  سياسي  نسبت  به  
همۀ  نظرهاي  فراگير يا ايديولوژي ها اعم  از ديني  و سکوالر بي طرف  

باشد. تنها آموزۀ  فراگيري  که  ليبراليسم  سياسي  نسبت  به  آن  
بي طرف  نيست،  آموزه يی  است  نامنصفانه  يا غيرعقاليي . ليبراليسم  
بنا به  نظر رالز، مستلزم  احترام  متقابل  بين  شهروندان  آزاد و برابر 

و تحمل  عقايد عقاليي  ديني  و فلسفي  و اخالقيِ  يك ديگر است

بخش سوم

لیبرالیسم  سیاسي  جان  رالز

از قضاوت می توان به جای ارزیابی 
استفاده کرد. فرد می تواند یک 
موقعیت را با ارزیابی همۀ انتخاب های 
خود قضاوت کند. بعد از قضاوت یک 
موقعیت، می تواند تصمیم گیری کند که 
چه کاری باید انجام دهد. این یکی از 
اختیاری ترین راه های استفادة قضاوت 
است؛ زیرا وقتی کسی موقعیتی را 
قضاوت می کند، از تمام زوایا آن را 
برسی می کند و بنا بر تصورات قبلی 
تصمیم گیری نمی کند



بخش  دوم و پایانی

          کاوه آهنگر

کتاب  نوشتن  با  دکارت 
بردن  راه  روش  در  »گفتار 
توانایی  تنها  نه  عقل«، 
دریافِت  در  را  آدمی  عقل 
نمود؛  تصدیق  »حقیقت« 
درسِت  روش های  بلکه 
برای  را  عقل  بردِن  کار  به 
تبیین  نیز  »حقیقت«  درِک 
رنسانس،  از  پس  کرد. 
متفکرین  و  دانشمندان 
در  نیز،  روشن گری  عصر 
مبانی عقل و خرد  تحکیم 
»حقیقت«  درک  در  آدمی 
ماهیِت جهان کوشیدند.  و 

یک سان  اندیشمندان،  این  اندیشه های  آن که  با 
با  تقابل  و  تضاد  در  بعضًا  و  نبودند  هم  موافِق  و 
یک دیگر قرار داشتند؛ اما خرد انسانی در نزد همۀ 
آن ها، جایگاه محوری برای درِک »حقیقت« داشت.
از جمله کسانی که در کشور ما در دوران شگوفایی 
فرهنگ و تمدن خراسان زمین، بر محور قرار دادِن 
اصرار  جهان  شناخِت  و  درک  در  آدمی«  »خرد 
 ورزیدند، ابوعلی بن سینای بلخی، ابونصر فارابی، 
ابوریحان بیرونی و شاعر نوگرا ناصرخسرو بلخی 
که  آن جا  »اضحویه«  رساله یی  در  سینا  ابن  بودند. 
تذکر می دهد  »معاد« صحبت می کند،  با  رابطه  در 
که »معاد« روحانی را می شود با ادله و دالیل عقلی 
از طریق  به »معاد« جسمانی فقط  اما  اثبات نمود؛ 
»خبر« یا »نقل« می توان باور داشت. و یا آن جا که 

ناصر خسرو می گوید:
»با گردش زمانه و با تیغ تیز دهر

دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا«

این بیت از شعر ناصر خسرو، در حقیقت جایگاه 
خرد انسانی را در کنارِ دین قرار می دهد که در آن 
زمان، عملی جسورانه و انقالبی محسوب می شد؛ 
زیرا در جامعه یی که عقل عقیله محسوب می گردد 
قرار  است،  دلیلی  و  برهان  هر  از  باالتر  دین  و 
دادن خرد انسانی در کنار دین، بدون شک عملی 

متهورانه و نوگرایانه است.
که  نشود  استنباط  چنین  آمدیم،  گفته  آن چه  از 
عقل انسانی سراسر تهی از خطا و اشتباه است و 
برعکس آن چه در تقابل با آن قرار دارد، نادرست 
و غلط. در محدود بودن توانایی خرد انسانی برای 
شناخت جهان و درک »حقیقت«، نه تنها مخالفان 
خردگرایی، بلکه بعضًا طرف داران و نظریه پردازان 

به  داده اند.  ارایه  براهینی  و  دالیل  نیز  روش  این 
عقل  »نقد  کتاب  در  کانت  ایمانوئل  مثال،  گونۀ 
خالص« حدود کارآیی عقل آدمی را، بررسی کرده 
است و به این نتیجه رسیده که تکیه بر عقل، نباید 
مستقل و جدا از دقت به گسترۀ مرزهای عمل کرد 
آن باشد و در عین حال، باورمندی به عقل انسانی، 
نباید از سنجش دامنۀ کارآیی و نقادی آن، بکاهد.
خردگرایان در قرون پس از رنسانس، با حمالتی 
که به عقاید مسیحیت و کلیسا نمودند، زمینۀ تصادم 
میان دین و مدرنیته را فراهم ساختند. این تصادم 
که در آغاز محدود بود به تضاد میان خردگرایاِن 
اروپایی و عقاید کلیسا، بعداً به شکل اصلی درآمد 
را  هرچه  کشورها  سایر  در  مدرنیسم،  ناقلین  که 
به نام دین یافتند، مورد انتقاد قرار دادند و سعی 
در نابودی آن کردند. البته این نکته کاماًل مبرهن 
با  نمی تواند  است که خردگرایِی تجربی هیچ گاه 
به  ایمان  داشتن  به  مربوط  که  از دین  آن بخشی 

موضوعاتی ست که قابل تجربه نیستند، بسازد. زیرا 
عقیده  داشتن  برای  محلی  تجربی،  خردگرایی  در 
به موضوعاتی که با تجربه نمی توان آن ها را ثابت 
که  داشت  خاطر  به  باید  اما  ندارد،  وجود  نمود، 
دین سهم به سزایی در تاریخ تکامل بشری، داشته 
دینی  که مصلح  تاریخ  از  دوره یی  هر  در  و  است 
نموده است، تحولی در ساختار  پیامبری ظهور  یا 
که  است  آورده  وجود  به  خود،  جامعۀ  اجتماعی 
اگر فیلسوفی خردگرا در همان دوره ظهور می کرد، 
قادر به ایحاد آن تحول نمی شد. مگر نه این است 
که دین توانست قوم برده و ذلیلی چون سبطی ها 
را که حتا اجازه نداشتند بدون اذن فرعون به تولید 
مثل بپردازند، از ورطۀ ذاللت به آزاده گی و عزت 
رساند، یا مردمی که قامت های شان زیر چکمه های 

به  بود،  خمیده  قرن ها  برای  رومی  لژیونرهای 
بر  و  کنند  راست  قد  توانستند  مسیحیت  کمک 
بزرگ ترین قدرت عصر، نه بگویند و آیا می توان 
فکر  سطح  ارتقای  و  تربیت  در  را  اسالم  نقش 
اعرابی که جز راهزنی، عیاشی و تحقیر زن چیزی 
را نمی شناختند، فراموش کرد و نقشی را که در 
به وجود آوردِن یکی از بزرگ ترین تمدن های بشر 
داشت، از یاد برد، و یا از سهمی که آیین بودا در 
و  هند  شبه قارۀ  در  بزرگ  تمدن های  به وجودآیی 
افغانستان داشته است، چشم پوشی نمود؟ به همین 
گونه است نقش زردشت، الئوتزو و کنفوسیوس 

در شرق و مرکز آسیا.
 

جمله  از  نیز  فردگرایی  باوری،  خرد  کنار  در 
در  و  می رود  به شمار  مدرنیته  مهم  خصوصیاِت 
حقیقت، ستون اصلی دموکراسی های تیپ غربی 
تعریف  در  دیگر،  عبارت  به  می دهد.  تشکیل  را 
غربی دموکراسی، فرد به عنوان یک اصل جدا از 
اجتماع، مورد مطالعه و دقت قرار می گیرد و گاه 

مقام مساوی با اجتماع، می یابد.
فردی،  آزادی های  به  احترام  و  فرد  اصالت 
از  برخی  در  هم  هنوز  تا  که  موضوعاتی اند 
را  خویش  درسِت  و  منطقی  راه حل  فرهنگ ها، 
آزادی فردی که می گوید  نیافته اند. شعار مشهور 
انجام  می خواهد  هرچه  که  است  آزاد  کس  »هر 
به آزادی دیگران صدمه  این که  به  بدهد مشروط 
وارد نکند«، نقش اوامر و نواهی دینی در زنده گی 
می سازد.  ضعیف  را  انسان ها  شخصِی  و  فردی 
مهم ترین  از  دیگر  یکی  میان  تصادم  جا  همین  از 
اصول مدرنیته با سنت و یا بهتر بگوییم با مذهب، 
اختیار  به  کاًل  فرد  مذهب  در  زیرا  می شود.  آغاز 
خود نیست که هرچه می خواهد انجام بدهد. همه 
زنده گی  در  هم  انسان  برای  مذهب  که  می دانیم 
سلسله  یک  فردی،  زنده گی  در  هم  و  اجتماعی 
دستورها و احکامی دارد که فرد حق ندارد خارج 

از محدودۀ آن ها عمل کند.

  سنت چیست؟
به  آن،  مفهوم  متداول ترین  و  کلی ترین  در  سنت 
که  چیزی  هر  یعنی   Traditum ترادیتوم  معنی 

از گذشته منتقل یا ارسال شده 
می تواند  سنت  است.  باشد، 
روش های  عقاید،  شامل 
مشخص در زنده گی، عادات، 
رفتار، مراسم و مناسِک مذهبی 
خصیصۀ  مهم ترین  باشد. 
باید طی  سنت، این است که 
یک دوران طوالنی تاریخی از 
نسلی به نسلی در یک جامعه 
منتقل شده باشد. گاهی سنت 
انتقال  و  نقل  این  جریاِن  در 
می پذیرد،  تحول  تاریخی 
بدل  چهره  و  می خورد  تغیبر 
می کند. به گونۀ مثال، سنت 
کشور  در  »نوروز«  از  تجلیل 
اول یک سنت مذهبی  ما در 
بود،  دین زردشتی  به  مربوط 
رسم  یک  شکل  به  اینک  اما 
بار  حفظ  با  ملی  پسندیدۀ 
قالب  در  ولی  خود  مذهبی 
اسالم، درآمده است و مردمی 
که امروزه این سنِت کهن را 
تجلیل می کنند، می پندارند که 
آن  به خاطِر  روز  این  تقدس 
در  علی  حضرت  که  است 
نشسته  خالفت  به  روز  این 
است، بدون این که بدانند که 
اهورا  زردشت،  عقاید  بر  بنا 
روز  این  در  را  جهان  مزدا 
از  یکی  جمشید  و  آفریده 
مقتدرترین شاهان آریایی، در 
تاج شاهی  بلخ،  در  روز  این 

به سر گذاشت.
در  سنت،  اهمیت  مهم ترین 
یک  افراد  هویت  تشکیل 
ملت است. سنت ها به عنوان 
پندارها،  از  مجموعه یی 
ما  به  گذشته  از  که  رفتاری  الگوهای  و  باورها 
رسیده اند، برخی مواد نمادین را برای شکل گیری 
هویت، هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی 
از  هویت،  شکل گیری  فرایند  می آورند.  فراهم 
بر  همواره  فرایند  این  شود؛  آغاز  نمی تواند  هیچ 
مجموعه یی از مواد نمادین از پیش موجود که در 
بطن سنت جا دارند و زیرساخت هویت را تشکیل 

می دهند، بنا شده است.
بنا بر همین خصوصیِت سنت است که گاهی فرد 
در روند مدرنیته که برای نفی سنت و مدرن شدن 
می شود  خودبیگانه گی  از  دچار  می کند،  تالش 
مدرنیته  می دهد.  دست  از  را  خویش  هویِت  و 
از  واردشده  پدیدۀ  یک  شکل  به  که  جوامعی  در 
بیرون مورد تطبیق قرار می گیرد، ازخودبیگانه گی و 

گم گشته گِی هویت را به دنبال می آورد.
باید متوجه بود که میان تصادم مدرنیته و سنت در 
اروپا ـ که خاستگاه مدرنیسم است و مدرنیسم در 
حقیقت از بطن همان فرهنگ سر بیرون آورده است 
ـ و تقابل میان سنت و مدرنیسم در جوامعی نظیر 
تفاوِت فراوان وجود دارد. و مهم ترین  ما،  جامعۀ 
تفاوت در این است که مدرنیسم در اروپا، نتیجۀ 
منطقی یک سلسله تحوالتی بود که در طی بیش از 
سه سده در تمام شئون و زوایای جوامع اروپایی، 
رفته  سنت ها  مدت  این  طی  و  پیوست،  وقوع  به 
پذیرش  برای  ذهنیت ها  و  شدند  دگرگون  رفته 

روش های جدید در زنده گی، آماده گردیدند.
اما در افغانستان، همواره تضاد میان سنت و تجدد، 
شدِن  کشیده  زوال  به  و  خونین  جدال های  باعث 
روال تدریجِی پیشرفت و توسعه شده است. دلیل 
این امر، تقریبًا در عدمِ درِک درسِت اکثریت مردم 
از مفهوم مدرنیته و هراسی  نهفته است که مردم و 
به ویژه گروه های محافظه کار اجتماعی از این پدیده 
دارند. در تاریخ معاصر کشورِ ما تجددگرایانـ  اعم 
لیبرال ها و راست گرایان ـ همواره  از چپ گرایان، 
مدرنیسم  فورمول های  خواسته اند  قالبی  شکل  به 
کنند  تطبیق  ما  عقب ماندۀ  به شدت  جامعۀ  بر  را 
و  محافظه کاران  شدیِد  واکنش  باعث  کار  این  که 
به  منجر  و  جناح  دو  این  میان  سنگین  تصادماِت 

توسعه نیافته گِی افغانستان شده است.
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سنت گرایی و تجددخواهی

در افغانستان، همواره تضاد ميان سنت و تجدد، باعث جدال های خونين و به زوال کشيده شدِن روال تدريجِی پيشرفت و 
توسعه شده است. دليل اين امر، تقريباً در عدِم درِک درسِت اکثريت مردم از مفهوم مدرنيته و هراسی  نهفته است که مردم و 

به ويژه گروه های محافظه کار اجتماعی از اين پديده دارند. در تاريخ معاصر کشوِر ما تجددگرايان ـ اعم از چپ گرايان، ليبرال ها و 
راست گرايان ـ همواره به شکل قالبی خواسته اند فورمول های مدرنيسم را بر جامعۀ به شدت عقب ماندۀ ما تطبيق کنند که اين کار 

باعث واکنش شديدِ محافظه کاران و تصادماِت سنگين ميان اين دو جناح و منجر به توسعه نيافته گِی افغانستان شده است



سید حسین عالمی بلخی نمایندۀ کابل در مجلس:

   رهبران به یک
آجندای ملی تن دهند

مجلس  عضو  بلخی  عالمی  با  فرزاد  معین  گفت وگوی 
نماینده گان.

چه گونه  را  کشور  کنونی  وضعیت  بلخی،  استاد  جناب 
می بینید و ما به کدام مسیر می رویم؟

نخست از همۀ نویسنده گان و گزارش گران روزنامۀ ماندگار 
تشکر می کنم.

من وضعیت سیاسی فعلی را بسیار مبهم می بینم. متأسفانه 
یک فضای روشن نیست. فعاًل ما در شرایطی قرار داریم که 
سال2014 از جهت های مختلف مورد توجه واقع شده است.
به مسایل 2014  رابطۀ مستقیم  که  به نظرم موضوع مهمی   
ایاالت  میان  امنیتی  جانبۀ  دو  معاهدۀ  امضای  بحث  دارد، 
متحده امریکا و افغانستان است. باتوجه به شرایطی که هر 
این مسایل می افزاید.  ابهامات  به  دو جانب مطرح می کنند 
سال  نشود،  مشخص  معاهده  این  سرنوشت  که  تاهنگامی 

2014 را هم نمی شود مورد تحلیل قرار داد. 
دولت بیش  از یک دهه است که در سردرگمی به سر 

می برد، این سر درگمی ناشی از چه است؟
 این سر در گمی چند عامل دارد:

یک، عامل اساسی این  است که دولت مسوولیت تصمیم گیری 
دولت  ارادۀ  جهانی  جامعۀ  حضور  ندارد.  کشور  در  در  را 
که  وابسته گی هایی  ویژه  به  است،  کرده  را سلب  افغانستان 
در  دارد. خصوصاً  خارجی ها  به  مختلف  جهات  از  دولت 
عرصۀ اقتصادی، همۀ تصامیم دولت تحت تأثیر کشورها قرار 
گرفته است. آن ها در عرصه های گوناگون کمک می کنند. این 
خود یک نقطۀ مهم است که دولت افغانستان را دچار سر در 

گمی کرده است.
دوم، عدم کفایت دولت، موجب این سر درگمی شده؛  اگر 
در شرایط کنونی یک دولت با کارایی عالی وجود می داشت، 
در  دولت  باید  نمی  ماند.  باقی  درگمی  در سر  دهه  در یک 
موجودیت نیروهای خارجی یک راهی برای عبور از بحران 

و رسیدن به یک نقطۀ روشن برای خود بر می گزید.
سوم، عامل دیگر ناهماهنگی و ناهمگونی در داخل دولت 
است که نظام حاکم، با اندیشه ها و افکار متفاوت، دیدگاهای 
لیبرالیستی، اندیشه های دینی و دیدگاه های به شدت افراطی 
مورد  آمدن یک ساختار  به وجود  مانع  داخل حکومت،  در 
به  را  این سر درگمی  نهایت  در  پذیرش همه گان شده که 

وجود آورده است.
خروج  یعنی  مهم  رویداد  دو  آستانۀ  در  افغانستان  مردم 
انتخابات ریاست جمهوری  نیروهای خارجی و برگزاری 

قرار دارند، فرداها را چه گونه پیش بینی می کنید؟
تا زمانی که مسالۀ پیمان امنیتی با امریکا یک طرفه نشود، فکر 
می کنم که برگزاری انتخابات و سایر حوادث بعد از 2014 
یعنی بیرون رفتن نیروهای خارجی از کشور را نمی شود یک 

تعریف جامع و مردم  باور ارایه کرد.
شماری از آگاهان بدین باور هستند که وضعیت امنیتی به 
گونۀ سازمان یافته در اکثر نقاط کشور به ویژه در شمال 
ناامن ساخته می شود؛ این آگاهان می گویند ناامن سازی پیش 

زمینه  یی برای اخالل انتخابات است، شما چه نظر دارید؟
من به این نظر موافق نیستم که ناامنی ها به خاطر جلوگیری 
از انتخابات باشد. به خاطری که عامالن ناامنی شمال کسانی 
هستند.  انتخابات  برگزاری  طرف دار  آن ها  که  هستند 
ناامن سازی در شمال کشور از سه سال پیش آغاز شد. تعداد 
چرخ بال های   با  آن ها  اند،  دخیل   ناامنی ها  در  عناصری که 
مربوط خارجی ها  در برخی نقاط کشور انتقال داده شده اند 
و این وضعیت تا اکنون ادامه پیدا کرده است. از سوی دیگر، 
یک  با  می گیرد  رابطه  بیشتر  کشور  شمال  در  ناامن سازی 

سلسله برنامه  ریزی ها  در آن طرف مرزهای کشور.
 شما اشاره کردید که در برخی مناطق عناصر اخالل گر 
توسط چرخ بال های خارجی ها انتقال داده شده اند؛ منظور 
شما این است که خارجی ها برخی نقاط کشور را عمداً 

ناامن می سازند؟
ارایه نشده، ولی وقتی  هنوز به گونۀ دقیق اسناد و مدارک 
زمین و فضای یک کشور تحت نظارت و کنترل یک قدرت 
معین است و رادارهای  امنیتی که در هر نقطۀ کشور نصب 
شده است، فضای کشور را کنترل  کند، پس چه گونه پرواز 
این  یعقیناً  می ماند.  مخفی  را دارها،  دید  از  چرخ بال ها  این 
زمین کشور  و  فضا  که  کسانی  برای  باشد  قراینی  می تواند 
این  پرواز  آنان در  باور دارم که  اختیار آن ها است؛ من  در 

چرخ بال ها دخیل بوده اند.
ناامن سازی های شمال کسانی دست  شما گفتید که در 
دارند که آن ها خواهان برگزار انتخابات هستند، اگر چنین 
چیزی وجود داشته باشد، پس چه گونه در سایۀ تهدید و 

توهم انتخابات برگزار خواهد شد؟
پیوند  است،  آمده  به وجود  در شمال کشور  ناامنی هایی که   

عمیق با پالن آیندۀ نظامیان پاکستان دارد که همۀ این ناامنی ها 
از آن طرف مرز سازمان دهی و مدیریت می شود، ولی عناصر 
داخلی با ایجاد بدامنی و اخالل انتخابات می خواهند از این 

وضعیت استفاده کنند.
رهبران سیاسی و شخصیت های ملی کشور در آستانۀ این 

دو رویداد مهم و سرنوشت ساز، چه مسوولیتی دارند؟
یک  سیاسی  شخصیت های  رسالت  و  مسوولیت  مهم ترین 
دهند.  قرار  اولولیت  در  را  ملی  منافع  که  است  این  کشور 
مذهبی  منطقه یی،  زبانی،  سمتی،  حزبی، شخصی،  منافع  از 
بگذرند. باید همه دیدگاه ها در محور منافع ملی کشور تمرکز 
یابد و نیز گفته های رهبران سیاسی در چهار چوب منافع ملی 

تعریف شود.
از کشور،  نیروهای خارجی  با نزدیک شدن زمان خروج 
شهروندان ابراز نگرانی می کنند که افغانستان دو باره به 
هرج و مرج کشانده خواهد شد، این نگرانی ها تا چه حد  

به جاست؟
باشد که وضعیت  به جا  بُعد می تواند  از یک  نگرانی ها  این 
معاهدۀ امنیتی میان ایاالت متحده امریکا و افغانستان در ابهام 
قرار دارد. قراین و شواهد نشان می دهد که اگر این توافق نامه 
امریکایی ها از افغانستان مثل  با امریکا امضا نشود، احتماالً 
بحران های  ممکن  صورت  این  در  شوند.  خارج  عراق 
جدی  تری در افغانستان شکل بگیرد. بی تردید این یک مقدار 
نگرانی  شهروندان را به جا می سازد. چون همۀ نگرانی ها و 
عدم  و  خروج  به  مرتبط  می گیرد،  صورت  تحلیل هایی که 

خروج آن هاست.
آگاهان سیاسی، برخی حلقات داخل نظام را متهم می کنند 
که آن ها در فکر ایجاد فضای طالبانی در کشور هستند و 
عده یی نیز دولت را در رویدادهای مهم سال های پسین 

دخیل می دانند، نظر شما چیست؟
طالبان  برگشت  فکر  در  تعدادی  که  نیست  شکی  این  در 
هستند. در همۀ زمان ها عناصر تأثیرگذار خواستار برگشت 
ریاست  به  در دورۀ حکومت مجاهدین  بودند. حتا  طالبان 
استاد ربانی که در آن زمان طالبان هنوز وارد کابل نشده بودند، 
تالش های زیادی برای مدغم ساختن آن ها در دولت وقت 
صورت گرفت. حتا قهرمان ملی احمدشاه مسعود با طالبان در 
میدان وردک مالقات کرد و جنرال محمد داوود داوود در این 
سفر آمر صاحب مسعود را همراهی کرده است. آمر صاحب 
این  بود و  برای خلع سالح شدن پذیرفته  شرایط طالبان را 
نشان می دهد که احمدشاه مسعود به شدت عالقه مند آوردن 
طالبان به  داخل نظام یا مدغم کردن آن ها در دولت بوده است.
پس از آن در جریان مقاومت وقتی که دولت از کابل بیرون 

شد، بازهم تالش ها ادامه داشت. 
بار بار مذاکره شد و آخرین مذاکره یی که صورت گرفت، در 
ترکمنستان بود. در این نشست از طرف دولت وقت، جناب 
قانونی ریاست این هیأت را برعهده داشت و از طرف طالبان 

مولوی متوکل وزیر خارجه طالبان بود.
در  که  می گویم  نیز  بار  این  گفتم،  بارها  من  را  مسأله  یک 
دورۀ مقاومت در یک جلسه من حضور داشتم، شماری از 
فرماندهان یک طرح را به آمر صاحب مسعود پیش نهاد کردند 
و گفتند که باید طالبان را یک ضربۀ محکم بزنیم و این طرح 

برای ضربه زدن آن ها موثر خواهد بود.
طالبان  نابودسازی  فکر  در  ما  گفت:  شهید  مسعود  اما 
نیستیم. این اظهارات او برای فرماندهان بسیار جالب بود. 
آن ها به آمر صاحب گفتند: وقتی ما در فکر نابودی طالبان 

نباشیم پس چه کنیم؟
 حرف و تعبیر مسعود شهید این بود که ما مقاومت می کنیم. 

برای اولین بار عنوان مقاومت از همین جا شکل گرفت.
آمر صاحب گفت: ما و شما در برابر فکر و اندیشۀ طالبان 
مقاومت می کنیم تا آن ها به این نتیجه برسند که ما قابل حذف 
نیستیم. آنان باید این را بپذیرند که ما اتباع افغانستان هستیم و 
باید همدیگر را قبول بکنیم و به صورت مسالمت آمیز در کنار 
هم زنده گی کنیم. هدف اساسی مقاومت این بود، نه نابودی 

و حذف کامل طالبان.
 حال حکومت فعلی هم می خواهد طالبان بر گردند و آن ها 
در کنار دولت و مردم افغانستان زنده گی کنند، ولی این طالبان 
کسانی نباشند که خواستار حذف دیگران باشند؛ آن ها آنانی 
افراطی را به مردم تحمیل  نباشند که بخواهند یک دیدگاه 
کنند.  دولت هم نباید زمینه را به گونه یی فراهم کند که باز 
هم تروریستان بیایند در این کشور جای بگیرند و مشکل ملی 

و بین المللی را به وجود آورند. 
را  افغانستان  اساسی  قانون  و  باشند  شده  تعدیل  طالبان 
همان  به  را  طالبان  که  می کنند  برخی ها تالش  اما  بپذیرند. 
افکار و باورهای پیشین و سخت گیرانۀ شان دوباره به قدرت 

برگردانند که این خیلی خطرناک خواهد بود.

مردم  می تواند  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  آیا 
یک  به  و  دهد  نجات  موجود  بحران  از  را  افغانستان 

وضعیت مطلوب برساند؟ 
این بسته گی به انتخابات ریاست جمهوری دارد که چه گونه 
برگزار می شود. اگر یک انتخابات شفاف و عادالنه با حضور 
مردم برگزار شود و واقعاً رأی شهروندان در آن تعیین کننده 
باشد، در آن صورت این انتخابات می تواند خیلی از مشکالت 
افغانستان را حل بکند. اگر انتخابات همراه با تقلب باشد و 
بازهم نتیجه از قبل در بیرون یا از داخل منهدسی شده باشد، 

در آن صورت پیامدهای ناگواری را در پی دارد.
متأسفانه در دو انتخابات گذشته تقلب گسترده وجود داشت، 
اگر چنین انتخاباتی  برگزار شود، من فکر می کنم به آینده 

کشور بسیار مضر خواهد بود.
برخی ها معتقد هستند که رییس جمهور می خواهد به عنوان 
یک رویکرد از طرح مدودف و پوتین در افغانستان استفاده 
کند و بازهم به نحوی در قدرت باقی بماند، شما چه فکر 

می کنید؟
روسیه  اساسی  قانون  ندارد،  زمینه  افغانستان  در  طرح   این 
با قانون اساسی ما متفاوت است. در قانون اساسی روسیه 
نمی تواند  متوالی  دورۀ  دو  هیچ کس  که  شده  پیش بینی 
رییس جمهور باشد؛ اما در قانون اساسی افغانستان به صورت 
مطلق دو دوره را به عنوان نهایت درجه مطرح کرده است که 
یک نفر می تواند در قدرت باقی بماند. اگر این صحت داشته 
باشد که رییس جمهور برای ماندن در قدرت تالش  کند، بهتر 
که  است  جمهوری هایی  مشابه  طرح  این  که  بگویم  است 

برخی کشورهای عربی با سیستم شاهی اداره می شود. 
از چند سال بدین سو آقای احمد ولی مسعود طرح آجندای 
انتخابات  آستانۀ  در  طرح  این  و  است  کرده  را  مطرح 
است،  گرفته  قرار  برخی ها  پسند  مورد  ریاست جمهوری 
شما چه فکر می کنید. آیا این طرح، یک طرح عملی است؟
طرح آجندای ملی به نظر من یک طرح آیده آل و مطلوب است 
که این طرح بیشتر تداعی می کند سال های 2001 را در کشور 
که آقای کرزی به اساس طرح اجماع ملی آمد در رأس ادارۀ 
موقت قرار گرفت و بعد در لویه جرگۀ اضطراری به حیث 
رییس  دولت انتقالی برگزیده شد. این طرح نشان می دهد که 
بازهم در پایان دورۀ دوم انتخابات ریاست جمهوری احزاب 
سیاسی و شخصیت های ملی کشور با هم بنشینند و به سر 

یک مسالۀ کالن ملی توافق کنند.
در گذشته اجماع ملی وجود داشت، اکنون این طرح به شیوۀ 

آجندای ملی می تواند موثر باشد.
 اگر کسی  در رأس نظام آینده به اساس اجماع ملی می آید 
طرح  سازد.  ضایع  گذشته  سال  ده  مثل  را  فرصت ها  نباید 
آجندای ملی بدیل مناسب است؛ ولی با برخی از واقعیت های 
موجود تطابق ندارد. باید یک تعداد از شخصیت های سیاسی 
سمتی  و  زبانی  قومی،  و  شخصی  برنامه های  و  طرح  از 
خودشان بگذرند و رهبران به یک آجندای ملی تن دهند تا 
در نیتجۀ یک آجندای ملی ما بتواینم یک اجماع ملی را در 

انتخابات پیشرو به وجود بیاوریم. 
 به باور شما چه گونه می توان از بحران موجود در کشور 

عبور کرد؟ 
برای عبور از بحران تنها راهی که وجود دارد، تسلیم شدن 
به ارادۀ مردم است؛ اگر تصمیم گیرندۀ واقعی مردم باشند، 
ما می توانیم تصمیم گری را از دست خارجی ها بگیریم، اگر 
ارادۀ مردم حاکم شود، راه حل برای چالش های موجود در 

افغانستان پیدا خواهد شد.
بحران موجود در کشور ناشی از چیست؟

یک ضرب المثل معروف است که این قصه سر دراز دارد. 
بحران از زمان حاکمیت های استبدادی آغاز می شود، مداخلۀ 
رخدادهای  گوناگون،   حوادث  شکل گیری  خارجی ها،  
ناگوار، حضور نیروهای خارجی در کشور، حساسیت های 
قومی، زبانی، منطقه یی، ضعف رهبران سیاسی، بحران سازی 
و توطیه های بیرونی، این همه  پیش زمینۀ برای بحران کنونی 

بود.
مسووالنی  ناتوانی  از  ناشی  بحران  پسین  دهۀ  یک  در  اما 
که زمام امور را  در دست داشتند، است. هرکس در محور 
مسایل منافع شخصی اش   فکر کرده که چه گونه منافع فردی، 
همواره  مسووالن  کند.  تأمین  را  خودش  قومی  و  گروهی 
تالش کرده اند در حریم قدرت سیاسی تنها خودشان باشند، 

دیگر هرچه که اتفاق می افتاد برای آن ها مهم نبوده است.
کوتاه این که عدم ثبات در افکار و اندیشۀ رهبران سیاسی ما- 
آن هایی که داعیه داران قدرت هستند- سبب شده باگذشت 
هر روز بحران گسترش یابد و وضعیت پیچیده تر شود در کل 
عوامل بر شمرده شده، دست به هم داده بحران کنونی را در 

کشور به وجود آورده است.

ولسي جرګه ناحقه وزیران...
د  په دې وروستیو کې  په تاسف رسه چې  په خربه،  ده  د 

قانون له مخې دغه چاره نه تر رسه کېږي او د موجه دالیلو 

پرته په ناحقه وزیران استجواب کېږي، استېضاح او حتی 

سلب اعتامد کېږي.

ښاغلی فیيض زیاتوي، د مالیې وزیر حق و، چې حقایق 

را برسېره او د وکیالنو او ولس مخ ته یې کېږدي، خو هغه 

کسان چې اوس تورن شوي او د دې خالف له ځانه رسه 

ثابتوي،  بېګناه  هغوی  چې  لري،  شواهد  او  اسناد  داسې 

په کار ده چې د څارنوالۍ له لوري دا قضیه حل و فصل 

کړي، که چېرې روښانه شوه چې بېګناه دی هغه مهال دې 

د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړي.

د  په وليس جرګه کې  که چېرې  وايي،  ویاند  د ولسمرش 

مالیې د وزیر څرګندونې او ځوابونه د ملت استازو ته د 

منلو وړ نه وای، نو ټولو به په مطلق اکرثیت د تایید رایه 

نه ورکوله.

رایه  مخالفت  د  هم  وکیالنو  نیمو  چېرې  که  وايي،  دی 

چې  وای،  شوی  شک  دا  شوای  کېدای  بیا  وای  ورکړې 

حکومت به تر شا پټه لوبه لري؛ خو وکیالنو ته د نوموړي 

د  هېڅ  ته  مداخلې  حکومت  د  او  وې  وړ  منلو  د  خربې 

پوښتنې ځای نه پیدا کېږي.

له دې وړاندې یوشمېر وکیالنو له ماندګار ورځپاڼې رسه 

د  جرګې  وليس  د  چې  تورناوه  حکومت  کې  خربو  په 

کمزورتیا، پاشل کېدا او له کړکېچ رسه یې د مخ کېدو هڅو 

کوي. هغوی دا هم ویل چې حکومت وليس جرګې ته په 

ارزښت نه دي قایل او مشورو ته یې پام نه کوي.
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افغانستان را فراموش...
 پروسۀ سیاسی برای آشتی بین افغان ها می تواند یک صلح 

دایمی را تأمین کند«.
وستروله این مطالب را در کنفرانس گروه تماس بین المللی 
برای  ویژۀ  نماینده گان  آن  در  که  داشت  اظهار  افغانستان 

افغانستان از بیش از 50 کشور جهان شرکت کرده بودند.
وستروله در مورد حمایت جمهوری آلمان از افغانستان بعد 
از سال 2014 اطمینان داد. او وعده نمود که »ما افغانستان 

را فراموش نمی کنیم«.
بازسازی  ساحۀ  در  کمک ها  به  ویژه  به  همایش  این  در 
ملکی و همچنان تقاضاها برای حکومتداری خوب پرداخته 
شد. قرار بر آن است که در ماه اپریل 2014، در افغانستان 
لودین،  جاوید  شود.  انتخاب  کرزی  حامد  برای  جانشینی 
معاون پیشین وزارت خارجۀ افغانستان اطمینان داد که یک 
»انتخابات اعتماد برانگیز و منصفانه« صورت می گیرد. این 
او  ندارد«.  بدیلی وجود  این  از  غیر   « که  افزود  دیپلومات 
گفت که این انتخابات یک فرصت مهم برای آینده کشورش 

می باشد.
دراین کنفرانس از 3 سرباز گرجستانی تذکار به عمل آمد که 
درجزو نیروهای آیساف خدمت می کردند و روز سه شنبه 
براثر یک حمله طالبان درجنوب افغانستان جان های شان را 

از دست دادند.
وستروله همچنان از دوسرباز نیروهای ویژۀ اردوی فدرال 
افغانستان کشته  ماه می در  آغاز  نمود که در  یادبود  آلمان 
افغانستان فراروی ما قرار  اند. او گفت، راهی که در  شده 

گرفته، بسیار دشوار می باشد.
فرستاده  دوبینز،  مذاکرات جیمز  این  در  بار  نخستین  برای 
نیز  وپاکستان  افغانستان  برای  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه 
شرکت کرده بود. گروه تماس افغانستان قریب هرچهار ماه 
 ، بدین سو   2009 سال  اپریل  از  می کند.  اجالس  بار  یک 
این نخستین اجالس این گروه است که در آلمان صورت 

می گیرد.

شماری از سربازان مان...
در  افغانستان  از  انگلیسی  نیروهای  از خروج  پیش  دیگر   

سال 2015 نیاز باشد.
پس از پایان عملیات رزمی، چند صد سرباز تا سال 2015 
در والیت هلمند در جنوب افغانستان خواهند ماند تا فرایند 

بازگرداندن تجهیزات باارزش را به انگلیس تکمیل کنند.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اعالم کرده است تعداد 
نظامیان این کشور در افغانستان تا پایان امسال، از نه هزار 
و 500 نفر در دوران اوج آن به حدود پنج هزار و 200 نفر 

کاهش خواهد یافت.
هاموند گفت تعداد نیروهای انگلیسی در افغانستان تا پایان 

این ماه حدود هفت هزار و900 نفر خواهد بود.
نیروهای انگلیسی از زمان آغاز جنگ در افغانستان در سال 

دو هزار و یک تاکنون در هلمند مستقر بوده اند.
 444 مجموع  در  لندن،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 

نظامی انگلیسی تاکنون در افغانستان کشته شده اند.
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مال اغاجان معتصم:

یوه ملي اجنډا کوالی شي د 
کورنۍ جګړې مخنیوی وکړي

مال  چاروکی  پخوانی  یو  طالبانو  د 

معتصم وايي، که چېرې په افغانستان کې 

وتو مخکې  له  بهرنيانو  د  اړخونه  ښکېل 

پر يوې ميل اجنډا تفاهم ونه کړي، د دې 

افغانستان كې يوځل  په  امکان شته چې 

بيا  کورنۍ  جګړه  پيل يش.

افغانستان  په  چې  کړې،  زیاته  نوموړي 

لپاره  ټينګښت  د  سولې  او  امنيت  د  کې 

د بهرنيانو د السوهونو بندېدا او د سولې 

ميکانيزم  داسې  يو  د  اترو  خربو  د  لپاره 

ته  ټولو خواوو  اړين دي، چې  جوړېدل 

د منلو وړ وي.

د  او  مسوول  سیايس  پخوانی  طالبانو  د 

مال  وزیر  مالیې  د  یې  مهال  پر  واکمنۍ 

اغا جان معتصم له عريب ورځپاڼې الرای 

په  طالبانو  د  راز  دغه  کې  مرکه  په  رسه 

تحريک کې د يو لړ بدلونونو غوښتنه هم 

کړې ده.

د  لوري  له  افغانانو  د  یوازې  وايي،  هغه 

یوې ميل اجنډا پر رس تفاهم کوالی يش 

له  او هېواد  ته پای ورکړي  ناورین  روان 

کورنۍ جګړې وژغوري.

لپاره  ځل  لومړي  د  طرحه  اجنډا  ميل  د 

 ۱۳۸۸ په  لوري  له  مسعود  احمدويل  د 

سیايس  ګڼو  چې  شوه،  مطرح  کې  کال 

جریانونو او طرفونو یې هرکلی وکړ.

ورځپاڼې  یادې  د  اژانس  خربي  پژواک 

له خولې  معتصم  د ښاغيل  په حواله  نه 

په  چې  ده  اړتيا  ته  دې  اوس  ویيل، 

شموله  افغان  داسې  يو  کې  افغانستان 

ته  خواوو  ټولو  چې  يش،  رامنځته  نظام 

د منلو وړ  وي.

په  نظام  ډول  دغه  د  باور،  په  اغا جان  د 

رامنځته کېدو به په هېواد کې روانه دېرش 

کلنه جګړه پاى ته ورسېږي او افغانان به 

امنيت  او  په سوله  يو بل رسه  له  په ګډه 

کې ژوند وکړي.  

را  د دې وخت  نور  په خربه،  نوموړي  د 

الس  جګړو  له  افغانان  چې  رسېدلی 

او  ورسېږي  ته  پای  وژنه  ورور  واخيل، 

وینه تویېدل بند يش.

زیاتوي،  چارواکی  طالب  پخوانی  دغه  

چارو  الرو  سیايس  له  چې  کوي  هڅه 

افغانستان کې روانې  په  په ګټنې رسه  نه 

جګړې ته د پای ټکی کېږدي.

په  چې  غوښتي،  امريکايانو  له  هغه 

پروسه  په  سولې  د  دې  توګه  صادقانه 

کې کار  وکړي، ځکه چې په جنګ کې 

برياليتوب ناشوىن دى.

په  چارواکى  پخواىن  دغه  طالبانو  د 

مخالف  سخت  جګړو  د  کې  افغانستان 

دى، دى پر سوله او خربو باور لري.  

د هغه په وينا، مال عمر اوس هم ژوندى 

دى خو له چا رسه ليده کاته نه کوي. له 

محمد  مال  مرش  طالب  د  وړاندې  دې 

او  اړه خلک شکمن ول  په  عمر د ژوند 

یوشمېر کسانو اټکل کاوه چې هغه ژوند 

نه دی.

طالب  د  څخه  لېست  تور  له  نوموړي 

سولې  د  هم  ايستل  نومونو  د  مرشانو 

پروسې د پر مخ وړو لپاره اړين بويل.

هغه وايي، القاعده بېرته افغانستان ته نه 

په  اوس  وينا،  په  ده  د  راځي؛ ځکه چې 

عريب نړۍ کې حاالت بدل شوي دي.

پاکستان  د  کې  کال   ٢٠١٠ په   اغاجان 

په کراچۍ ښار کې د ناپېژانده وسله والو 

له يوه بريده روغ ووت، وروسته د ترکيې 

هېواد ته والړ او اوس هلته اوسېږي.

نوموړی د طالبانو له بنسټ ايښودونکیو 

څخه دی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال 

د  چې  وړاندې  دې  له  و.  وزیر  مالیې  د 

سولې له پروسې رسه یو ځای يش، هغه 

په غاړه  د سیايس دفرت مرشي  د طالبانو 

درلوده.

د سولې له بهیر رسه د ده تر یو ځای کېدو 

نوموړی  چېرې  که  کېده،  اټکل  وړاندې 

يش  ځای  یو  رسه  پروسې  له  سولې  د 

ډېر شمېر طالبان  او  به کمزوري  طالبان 

به د سولې له پروسې رسه یو ځای يش؛ 

خو کله چې دی له طالبانو جال شو ټول 

او  او د سولې  ناسم وختل  اټکلونه  دغه 

ښکاره  کوم  کې  برخه  په  جګړې  روانې 

پرمختګ رانغی.

يب  يب  له  نوموړي  وړاندې  وخت  څه 

په  مرکه کې ویيل ول، چې  په  يس رسه 

په  حزب  سیايس  یوه  د  کې  افغانستان 

جوړولو اخته دی.

د ميل اجنډا طرحه د لومړي ځل لپاره د 

احمدويل مسعود له لوري په ۱۳۸۳ کال 

ګڼو سیايس جریانونو  مطرح شوه، چې 

او طرفونو یې هرکلی وکړ.

دغه طرحه په دې وروستیو کې د ۲۰۱۴ 

یوې  د  لپاره  وتلو  د  نه  ناورین  له  کال 

په  موخه  په  کېدو  پیدا  د  الرې  معقولې 

کتايب بڼه چاپ شوې  او ټولنې ته وړاندې 

شوې ده، چې له مخې یې کېدای يش د 

ناورین د پای ته رسېدو یوازینۍ حل الره 

وموندل يش.

سفارتونو،  یوشمېر  ملتونو،  ملګرو 

سیايس ګوندونو او جریانونو، د پوهنتون 

ټولنې  د  او  شخصیتونو  ميل  استادانو، 

نخبه ګانو، د دې لپاره  چې یوه معقوله 

یوازینۍ  وتلو  د  نه  ناورین  له  او  طرحه 

الره ده، هرکلی کړی او منلې یې ده.

پوهنتونو  د  ګانو،  نخبه  ډېرو  راز  دغه 

بهرنیو  او  شخصتونو  ميل  استادانو، 

دې  د  استازو  ديپلوماتیکو  او  سیايس 

ويل  احمد  ښاغيل  له  اړه  په  طرحې 

د دې  او  په جال جال کتيل  مسعود رسه 

اړه  په  کېدو  پيل  او  د څرنګوايل  طرحې 

یې وررسه بحثونه کړي دي.

په دې وروستیو کې یوشمېر سیاسیونو او 

سیايس جریانونو دغه طرحه په لږ بدلون 

رسه کاپي کړې او مطرح کړې ده. 

دا چې له بحران نه د وتلو یوازینۍ الره 

همدغه ميل اجنډا ده نو ارزښت ته په کتو 

یې هم ښايي مال اغا جان معتصم د هغې 

وړاندیز کړی وي. 

حکومت افغانستان به امریکا:

زمان تهدید، تطمیع، فشار و 
پنهان کاری گذشته است

آن ها  که  می گویند  امریکایی  دیپلومات های 
در  دایمی  پایگاه  ایجاد  به  عالقه یی  هیچ 

افغانستان ندارند.
اما حکومت افغانستان ادعاهای دیپلومات های 
می گوید  و  می خواند  بی اساس  را  امریکایی 
ایجاد  خواستار  بارها  امریکایی  مقام های  که 
9 پایگاه در شماری از مناطق افغانستان شده 

اند.
که  گفت  کرزی  رییس جمهور  پیش  هفتۀ 
شهرهای  در  پایگاه   9 دارد  نظر  در  امریکا 
بلخ،  کابل،  در  جمله  از  افغانستان  مختلف 
شیندند  و  بگرام  ننگرهار،  هرات،  قندهار، 

داشته باشد.
به دنبال این اظهارات، سخنگوی کاخ سفید 
کرد  رد  را  را  کرزی  آقای  سخنان  به شدت 
پایگاهی در  و گفت که آن  ها خواستار هیچ 

افغانستان نیستند.
در  امریکا  سفیر  معاون  لورنز،  هوگو  حاال 
پیش   ...« است:  گفته  سی  بی  بی  به  کابل 
که  کنم  روشن  می خواهم  دیگر  هرچیز  از 
در  دایمی  نظامی  پایگاه  به  هیچ عالقه یی  ما 
امنیتی  موافقت نامۀ  در  ما  نداریم.  افغانستان 
نیروهای  ماموریت  قواعد  درباره  دوجانبه 
اختیارهای  درباره  می کنیم.  مذاکره  امریکایی 
حرف   2014 سال  از  بعد  نیروهای مان 
می زنیم؛ این که چه کارهایی می توانیم بکنیم 

و چه کارهایی نه.«
شما  »پس  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
مناطقی  امریکا در چه  نگرفته اید که  تصمیم 
از افغانستان پایگاه های خود را حفظ کند؟« 

گرفته  تصمیمی  چنین  نه.  اصاًل  نه.  گفت:  
ما  اصلی  نقش  که  می دانید  است.  نشده 
در  آن طوری که  چون  بود.  خواهد  مشورتی 
کنفرانس های لیسبون و شیکاگو نهایی شده، 
نقش رزمی امریکا تا پایان سال 2014 تمام 
می شود. مأموریت بیشتر آموزشی و مشورتی 
است  مهم  ما  برای  که  چیزی  بود.  خواهد 
دسترسی ما به پادگان های نیروهای افغانستان 
برای انجام این کار است. مذاکرات ما بیشتر 
درباره  این محور است. مسألۀ مذاکره  روی 
وضعیت سربازان خیلی پیچیده و فنی است و 

مذاکره کننده گان سرگرم آن هستند.
معاون سفارت امریکا در کابل گفته است که 
مساله اصلی این است که ما تنها در صورتی 
بخواهند.  افغان ها  که  می مانیم  افغانستان  در 
موافقت نامه یی  هم  این  است.  ساده  مسالۀ 
طبق  و  موثر  کشور  دو  هر  برای  که  است 
قانون اساسی دو کشور باشد. من مطمینم که 
سرانجام موافقت نامه امنیتی به سود افغانستان 
و امریکا خواهد بود. نسبتاً خوشبینم که این 

موافقت نامه در زمان درستش نهایی شود.
  دوران تطمیع و تهدید گذشت!

حکومت افغانستان به شدت اظهارات معاون 
سفارت امریکا در کابل را رد کرده و می گوید 
که دوران آن گذشت که کشورهای خارجی 
به  را  شان  خواست های  تهدید  و  تطمیع  با 
گونۀ پنهانی برحکومت های افغانستان عملی 

می کردند.
کرزی  رییس جمهور  سخنگوی  فیضی  ایمل 
هرگز  افغانستان  رییس جمهور  که  می گوید 

در  دایمی  پایگاه  امریکا   که  است  نگفته 
افغانستان می خواهد.

امریکا  که  گفته  کرزی  آقای  که  گفت  او 
می خواهد پس از سال 2014 در افغانستان 9 

پایگاه نظامی داشته باشد.
معاون  اظهارات  کرزی  حامد  سخنگوی 
گفت  و  خواند  بی اساس  را  امریکا  سفارت 
که آقای کرزی نمی تواند به ناحق بگوید که 
می خواهد؛  پایگاه  پنج  یا  چهار  امریکایی ها 
با  را  پایگاه شان   9 مسألۀ   بارها  امریکا 
مطرح  ما  دیپلومات های  و  رییس جمهور 

کرده اند و نمی شود آن را انکار کرد.
او گفت که مسایل مهم، ملی و سرنوشت ساز 
مردم  باید  کرد؛  پنهان  مردم  از  نمی شود  را 
از  امریکا  که  باشند  داشته  آگاهی  افغانستان 
آگاهی  با  آن ها  تا  می  خواهد،  چه  افغانستان 

و ذهنیت روشن  تصمیم گیری داشته باشند.
سوی  از  که  رقمی  گفت:  فیضی  آقای 
رییس جمهور کرزی در خصوص پایگاه های 
امریکایی ها مطرح شد، در نشست های اخیر 
و مالقات هایی که با رییس جمهور داشته اند، 
در سند  را مطرح کرده اند، ضمناً  این مسأله 
پیمان امنیتی که از جانب امریکایی ها برای ما 

فرستاده شده، این موضوع تذکر رفته است.
گفت:  افغانستان  رییس جمهور  سخنگوی 
با  خارجی  کشورهای  که  گذشته  آن  »زمان 
تطمیع، تهدید، زور و فشار باالی حکومت  ها 
در افغانستان تصمیم می گرفتند و حکومت ها 
پنهانی  شکل  به  که  می ساختند  وادار  را 

خواست های شان را بپذیرند.«

اداره های شهرداری...
نیاز  امضا  این دو سال زمان و 600  از  پیش 
کابل  شهرداری  از  ساختمان  جواز  تا  بود 
گرفته شود ولی حاال سرمایه گذاران می توانند 
در مدت 20 روز چنین جوازی را به دست 

آورند.
مراجعان  می گویند  کابل  شهرداری  مقام های 
پول  امضاها،  این  از  بسیاری  بدل  در  باید 

پرداخت می کردند.
شکل  به  اخیر  سال  یازده  در  کابل  شهر 
ساختمان های  است.  کرده  رشد  بی رویه یی 
چندین منزله بدون پارک وسایط ساخته شده 
و دردسر بزرگی برای تردد و توقف وسایط 

به بار آورده اند.
خانه های گلین، کوچه های تنگ و کثیف، نبود 
به  را  افغانستان  پایتخت  برق  و  آب  سیستم 
است. ۷0 درصد  کرده  تبدیل  بی نظم  شهری 
غیرپالنی  صورت  به  کابل  شهر  در  خانه ها 
ساخته شده و از خدمات شهری محروم اند.

روز  کابل  شهردار  اندیش  نو  یونس  محمد 
توضیح  منظور  به  که  کنفرانسی  در  شنبه  سه 
از  یکی  گفت  بود  شده  برگزار  موضوع  این 
دسترسی  جواز،  اخذ  ساده سازی  اهداف 
معیاری  و  قانونی  ساختمان های  به  مردم 
است  فساد  علیه  مبارزه  ما  »هدف  می باشد: 
خصوصی  سکتور  و  سرمایه داران  توجه  تا 

را به سرمایه گذاری در این شهر جلب کنیم. 
شهروندان  برای  می خواهیم  دیگر  طرف  از 
کابل سهولت ایجاد کنیم تا بتوانند برای خود 

سرپناهی آباد کنند.«

  بروکراسی و کارشکنی
شهردار کابل از بروکراسی، کارشکنی و فساد 
بسیاری  او گفت  یاد آورد شد.  اداره  این  در 
عرصه  در  می خواستند  که  سرمایه گذارانی 
ساختمان سازی در شهر کابل سرمایه گذاری 
کنند به دلیل فساد، از این کار منصرف شدند.
شعبۀ  هشت  حداقل  گفت  نواندیش  آقای 
نماینده گان  اختیار  در  کابل  شهرداری 
اداره های مبارزه با فساد قرار دارد و هرکدام 
او  فرصتی هستند.  انتظار  در  نماینده گان  این 
»پاتک«  شکل  به  شهرداری  اداره های  گفت 

فعالیت می کردند و از مردم پول می گرفتند.
طوالنی،  فاسد،  بسیار  »بروکراسی  گفت:  او 
شهر  که  شد  باعث  زمانگیر  و  دهنده  عذاب 
از  را  توسعه  فرصت های  از  بسیاری  کابل 

دست دهد.«
مشترک  کمیته  رییس  عثمانی  یاسین  محمد 
نظارت و ارزیابی فساد اداری در این محفل 
کندی  سبب  کابل  شهرداری  در  فساد  گفت 
کار در اخذ جواز ساختمان سازی شده است: 
یک  تا  شود  برداشته  است  الزم  قدمه   606«
جواز  یک  دوسال  حداقل  ظرف  در  شخص 

ساختمانی به دست آورد.«
به گفته آقای نو اندیش بیشتر از سرمایه گذاران 
افغان به دلیل فساد و کارشکنی در شهرداری 
کابل، سرمایه های شان را در دبی و کشورهای 

دیگر انتقال داده اند.

  نگرانی های جدی
کابل  شهرداری  اصلی  نگرانی های  از  یکی 
نظر  از  آنها  کنترل  بدون  ها  ساختمان  اعمار 
کیفیت می باشد. شهرداری کابل هنوز وسایلی 
در اختیار ندارد تا مقاومت سیخ های ساختمان 

ها را در برابر شدت زلزله سنجش کند.
آقای نواندیش گفت: »کنترول از کیفیت کار 
و رعایت نورم ها و استندردهای ساختمانی 
تضمین  جا  این  در  ارگانی  هیچ  طرف  از 
دارد  وجود  زیادی  های  تشویش  شد.  نمی 
ساختمان هایی که به این شکل ساخته شده 
اند، خدای ناکرده اگر زلزله ای صورت بگیرد 

چه حالتی خواهند داشت.«
وعده  پایتخت  باشنده گان  به  کابل  شهردار 
داد که با هرگونه فساد مبارزه می کند تا روند 
پیش  به  موفقانه  شهر  این  در  را  اصالحات 

ببرد.
روند  می گویند  کابل  شهرداری  در  مقام ها 
کابل  شهر  در  سازی  ساختمان  غیرقانونی 
عاید  نتواند  شهرداری  تا  است  شده  سبب 

خودرا جمع آوری کند.

دولت افغانستان از...
که  می شود  مربوط  شرکت ها  مالیات   
عرضه کننده گان خدمات به دولت امریکا از آن 

معاف هستند.
واشنگتن،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
برپایه   « کرد:  اعالم  نظارتی  سازمان  این 
اصلی  بخش  می رسد  نظر  به  حسابرسی های 

عوارض دیگر نیز غیر قانونی است .«

این سازمان اعالم کرد وزارت مالیۀ افغانستان 
از شرکت هایی مالیه می گیرد که در عین حال 
کرده  اعطا  مالیاتی  معافیت  گواهینامۀ  آنان  به 

است.
برخی  حال  عین  در  که  کابل  اقدامات  این 
نمی کند  تمدید  را  بهره برداری  مجوزهای  از 
از  حمایت  که  شود  موجب  است  ممکن 
کشور  این  در  امریکایی ها  نظامی  عملیات 

متوقف شود.

به گفته جان سوپکو بازرس کل این نهاد نظارتی 
افغانستان  دولت  که  است  بهت آور  امریکا، 
شرکت های امریکایی را با مالیات های بی سابقه 

و ارعاب هدف قرار دهد.
تعجب  »همچنین  کرد:  اعالم  بیانیه یی  در  وی 
امریکایی  دولتی  سازمان های  که  است  آور 
اجازه این کار را داده اند و این مسئله به ضرر 
مالیات دهنده گان امریکایی است . این کار باید 

متوقف شود.«
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شماری از جنگجویان طالبان که در والیت قندهار بازداشت 
شده اند، می گویند که مربیانشان به آن ها تعویذ داده و گفته 
اند که با داشتن آن مرمی به آن ها نمی رسد، نیروهای افغان 

آن ها را نمی بینند و در جنگ پیروز می شوند.
ولسوالی  مختلف  نقاط  در  که  طالبان  گروه  یک  از  تن  نه 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  عملیات  در  قندهار  پنجوایی 
بازداشت شده اند، گفته اند پیش از این که از پاکستان وارد 
افغانستان شوند، مربیان شان تعویذهایی به گردن آنها آویخته 

اند.
یک عضو بازداشت شده این گروه طالبان به دویچه وله گفت 
که در کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، چمن و دیگر 
مناطق پشتون نشین به آن ها آموزش نظامی داده شده و سپس 

به افغانستان فرستاده شده اند.
او گفت: »به ما این تعویذها را دادند و گفتند که این ها را 
به گردن خود آویزان کنیم، کسی ما را دیده و گرفتار کرده 
نمی تواند. به ما در کویته، چمن، جنگل و دیگر جاها درس 
جهاد داده شده و گفته شد اگر با طالبان همکاری کنیم، خدا 

جنت را نصیب ما می کند«.
و  شده  داده  هم  نقد  پول  طالبان  جدید  جنگجویان  این  به 
گفته شده است که اگر از جنگ کامیاب برگردند، برای شان 
موتر نیز داده می شود. آنها از عملکرد خود پشیمان اند و از 
مقام های دولتی می خواهند که این بار آنها را عفو نمایند. آنها 
می گویند که توبه می کنند و بعد از این اصال دست به تفنگ 

نمی برند.
می گویند،  غربی  و  افغانستان  مقام های  که  است  سال  چند 
آموزش های  پاکستان  قبایلی  مناطق  در  طالبان  جنگجویان 
که  می خواهند  پاکستان  حکومت  از  و  می بینند  تروریستی 

برای نابودی این پناهگاه ها دست به اقدام بزند.

یکی از جنگجویان بازداشت شده طالبان به نام محمد طاهر 
گفت که به آنها در مورد ساخت و جا به جایی ماین ها نیز 
آموزش داده شده است. ماین گذاری تاکتیک اصلی طالبان 
علیه نیروهای امنیتی افغان و خارجی است که عمدتًا مردم 

ملکی را قربانی می سازد.
سمونیار سلطان محمد، فرمانده امنیه ولسوالی پنجوایی گفت 
با  افراد طالبان براساس معلومات استخباراتی همراه  که این 
اسلحه، مهمات و ماین های کنار جاده یی بازداشت شده اند. 

او گفت که این افراد به جرم خود اعتراف کرده اند.
زخمی  حالت  در  افراد  این  از  »یکی  گفت:  محمد  سلطان 
افراد  این  از  دارد.  قرار  تداوی  زیر  که  است  شده  دستگیر 
اسلحه، بیشتر از صد حلقه ماین، راکت، کالشنکوف و صدها 

کیلوگرام مواد انفجاری به دست پولیس افتاده است«.
ماین های کنار جاده یی و کنترل از راه دور در والیت قندهار 
قربانیان زیادی از مردم ملکی گرفته است. تنها روز دو شنبه 
13 فرد ملکی که بیشترشان زن و کودک بودند، در این والیت 

قربانی انفجار ماین کنار جاده یی شدند.

انگلیس روز سه شنبه اعالم کرد:  فیلیپ هاموند وزیر دفاع 
تعدادی از نظامیان این کشور باید تا سال 2015 در افغانستان 
بمانند، تا اطمینان حاصل کنند که خروج نیروها از این کشور 

به درستی انجام می شود.
هاموند در پارلمان انگلیس اعالم کرد عملیات رزمی تا آخر 

نهایی  ماموریت های  ولی  یافت،  خواهد  پایان   2014 سال 
»تعداد نسبتًا کمی« از نیروها تا حداکثر نه ماه تمدید خواهد 

شد.
نظامیان انگلیسی در حال حاضر حدود شش ماه در افغانستان 
مستقر  امسال  اکتبر  ماه  که  نیروهایی  ولی  می کنند،  خدمت 

می شوند، به مدت هشت ماه در این کشور خواهند ماند.
هاموند افزود: »علت این تصمیم، مشخص و مبتنی بر توصیۀ 

فرماندهان نظامی است«.
بهتر  »هماهنگی  علت،  یک  گفت  انگلیس  دفاع  وزیر 
انتقالی  دوره  در  مهم  رویدادهای  با  نهایی  ماموریت های 
در   2014 سال  بهار  جمهوری  ریاست  انتخابات  همچون 

افغانستان« است.
لزوم  ماموریت ها همچنین  این  تمدید  نشان شد  وی خاطر 
آموزش و استقرار یک تیپ دیگر را به منظور پوشش دادن 

دو ماه آخر سال 2014، برطرف می کند.
این اقدام باعث می شود فقط به دو تیپ...     ادامه صفحه 6

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 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

انگلیس:

شماری از سربازان مان تا سال 2015 در افغانستان 
خواهند ماند 

يك نهاد امريکايي:طالبان و تعویذهای ضد مرمی

دولت افغانستان 
از شرکت های 
امریکایی مالیۀ 

غیرقانونی می  گیرد
در  امریکا  در  نظارتی  نهاد  یک 
افغانستان  دولت  کرد  اعالم  گزارشی 
از شرکت هایی که برای دولت امریکا 
در افغانستان فعالیت می کنند، به شکل 
این  که  می گیرد  مالیات  قانونی  غیر 
از  حمایت  توقف  موجب  می تواند 
این کشور  در  امریکا  نظامی  عملیات 

شود.
امور  در  ویژه  بازرسی  سازمان 
مسوول  که  افغانستان  بازسازی 
نظارت بر چه گونگی هزینه شدن منابع 
است،  کشور  این  در  امریکا  دولتی 
کرد  اعالم  بیانیه یی  در  شنبه  روز سه 
و  واشنگتن  بین  که  توافقنامه هایی 
کابل امضا شده و هدف از آن اطمینان 
یافتن از این است که از شرکت های 
سازمان های  به  خدمات  عرضه کننده 
نشود،  گرفته  مالیات  دولتی  مختلف 
ظاهراً به اهداف خود دست نیافته اند.
افغانستان از سال 2008، 921  دولت 
از  عوارض  و  مالیات  دالر  میلیون 
شرکت هایی که برای سازمان »یو اس 
اید« یا پنتاگون کار می کنند اخذ کرده 

است.
 93 دالر،  میلیون   921 مجموع  از 
میلیون دالر به...          ادامه صفحه 7


