
سفیران افغانستان و پاکستان در سازمان ملل متحد به انتقاد 
از یک دیگر پرداخته و اتهام های متقابل علیه کشورهای یک 
دیگر وارد کردند. سازمان ملل متحد افزایش تنش میان دو 

کشور را »تاسف بار و خطرناک« خواند.
ظاهر طنین، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، 
روز پنج شنبه در شورای امنیت درباره وضعیت کشورش 
توضیح داد و گفت که »پاکستان همچنان از تروریست ها در 
خاکش حمایت می کند و برخی از عناصر )در این کشور( 
به استفاده از تروریسم به عنوان ابزار در سیاست خارجی 

ادامه می دهند«.
مسعود خان، سفیر پاکستان در سازمان ملل این گفته های 
طنین را با قاطعیت رد کرد و گفت که »تروریست ها در هر 
دو طرف مرز قابل نفوذ، فعالیت دارند«. او گفت که بسیاری 
طرح ریزی  افغانستان  خاک  در  پاکستان  علیه  حمالت  از 

می شود. سفیر پاکستان بر لزوم پاسبانی تهاجمی و نظارت 
از مرزها تاکید کرد.

از  راکتی  آنچه که حمالت  از  اخیر  افغانستان در دو سال 
خاک پاکستان بر افغانستان می خواند، شکایت کرده است. 
در یک مورد، نیروی مرزی دو کشور...       ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نماینده افغانستان در سازمان ملل:

قطر از مداخله در امور داخلی 
افغانستان دست بردارد

پس از این که کابل نارضایتی خود را از شیوه  گفت وگوها 
ابراز  ناتو  دبیرکل  کرد،  اعالم  دفتر دوحه  در  طالبان  با 
به  افغانستان  درباره  صلح  مذکرات  که  کرد  اطمینان 

زودی شروع شود.
اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو در یک کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با پالمن اورشارسکی ، نخست وزیر 
بلغارستان در مقر ناتو در بروکسل گفت، طی دیدار دو 
روز قبل خود از کابل وی نشست های خوبی با حامد 
کرزی، رییس جمهوری افغانستان...      ادامه صفحه 6

که  می گوید  آباد  اسالم  در  افغانستان  سفارت  سخنگوي 
مهاجمان  تیراندازي  هدف  افغاني  دیپلمات هاي  از  یکي 

ناشناس در پایتخت پاکستان قرار گرفت و مجروح شد.
افزود:  افغانستان  سفارت  سخنگوي  زرداشت  شمس 
نقیب اهلل ابراهیم خان سکرتر سوم سفارت کابل و مسوول 
امور دانشجویي سفارت افغانستان عصر جمعه در منطقه 
قرار  هدف  مورد  مهاجمان  سوي  از  آباد  اسالم   ۱۰ اف 

گرفت و از ناحیه پا مجروح شد.
بر اساس این گزارش ابراهیم خان به بیمارستان پیمز شهر 
اسالم آباد منتقل شد و تحت درمان پزشکان قرار گرفت.
سخنگوي سفارت کابل در اسالم آباد گفت: ابراهیم خان 
چهارشنبه شب نیز از سوي گروهي...      ادامه صفحه 6

تند  واکنش های  قطر  در  طالبان  دفتر سیاسی  گشایش 
رهبران سیاسی افغانستان، نهادهای جامعۀ مدنی، مردم 
و برخی از کشورهای منطقه و جهان را در پی داشته 

است.
در  طالبان  پرچم  برافراشتن  که  است  گفته  بلخ  والی   
دوحه، نبرد یازده سالۀ جامعۀ جهانی در افغانستان را 

زیر سوال برده است.
نماینده گی  شناختن  به رسمیت  به  واکنش  در  آلمان 
طالبان گفته که دشمنی با طالبان را فراموش نکرده اند. 
روسیه در این باره گفته که طالبان باید اصول و قواعد 

مصالحه را بپذیرند.
به  امریکا  خارجۀ  وزیر  سفر  در  که  گفته  هندوستان   

خواهند  توضیحات  او  از  باره  این  در  جدید  دهلی 
که  نوشته  دهلی  معتبر  رسانه  های  از  یکی  خواست. 
واشنگتن  اعتبار  طالبان،  با  امریکا  عجوالنۀ  معامالت 
به شدت صدمه زده  افغانستان  را در حلقات سیاسی 

است.
هرچند وزیر خارجۀ امریکا در...           ادامه صفحه 6

دبیر کل ناتو:

آشتی آسان نیست

سفارت افغانستان در اسالم آباد:

یک دیپلومات ما مورد 
حمله قرار گرفته است
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صفحه 6

نمایندۀ پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل: کرزی تنش آفرین است

شورای صلح: اگر امریکایی ها می خواستند دفتر سیاسی در قطر باز کنند و آن ها را به عنوان دولت به رسمیت بشناسند، چرا به افغانستان 
حمله کردند و در دوازده سال گذشته شمار زیادی از افراد بی گناه را به کشتن دادند؟

آلمان: ما فراموش نکرده ایم، طالبان دشمنان ما هستند که در ده سال اخیر همرای آن ها جنگیده ایم و فرزندان ما و شما را کشتند، هرگاه 
طالبان در روند مصالحه می پیوندند باید از گروه های هراس افگن فاصله بگیرند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند



قانون اساسی در واقع قرارداری است میان اقوام 
ساکن در افغانستان که بر مبنای مفاد آن بتوانند 
امنیت و  از  آن  دولتی تشکیل دهند و در سایۀ 

رفاه بهره مند گردند.
سال  در  جهانی  جامعۀ  میانجی گری  به   
افغانستان،  در  درگیر  طرف های  سران  2۰۰۱م، 
موافقت نامۀ بن را به امضا رسانیدند، که به تأسی 
از آن لویه جرگۀ قانون اساسی، قانون موجود را 
تصویب نمود، و پس از آن مرعی االجرا گردید. 
یک  از  پس  موجود  قانون  که  می رسد  نظر  به 
را  دهه کارآزمایی، ضعف ها و کمبودهای خود 
به نمایش گذاشت؛ اینک مهم ترین هدِف آن که 
اقوام  ـ  درگیر  گروه های  همسویی  و  وحدت 
ساکن در کشور ـ  بود، نه تنها جنبۀ عملی پیدا 
باقی ست  کماکان  بالقوه  تنش های  بلکه  نکرده، 
و رویارویی ها به طور آشکار رو به فزونی نهاده 

است.
قانون اساسی موجود نتوانسته حدود منافع اقوام 
را روشن سازد؛ بسیاری از خواست هایی که از 
می شود،  مطرح  قومی  آدرس های  برخی  جانب 
و  غیرمشروع  دیگر،  قومی  آدرس های  از سوی 
یا  حساسیت ها  می آید.  حساب  به  اضافه ستانی 
عمدتًا  که  اقوام  میان  موجود  همدیگرنپذیرِی 
در  مستقر  حلقه های  کار  سال  دوازده  محصول 
را  قومی  تقابل های  از  بلندی  میزان  ارگ است، 
نشان می دهد. اگر از تقابل ها و مناقشات بسیار 
جدی و تکان دهنده در رسانه ها ـ خصوصًا در 
سایت های انترنتی ـ بگذریم، ذکر مثال هایی چند 
از این رویارویی ها که در سطح ملی جریان دارد، 

ما را به عمق تضادها رهنمون می گردد.
ـ با تدفین عظام رمیم شاعر بزرگ معاصر کشور 
استاد خلیل اهلل خلیلی در محوطۀ دانشگاه کابل، 
برخاستند،  مخالفت  به  دانشجویان  از  دسته یی 
ظاهراً آنان عمومًا به گروپ قومی پشتون تعلق 

داشتند.
ـ با تغییر نام دانشگاه تعلیم و تربیه به دانشگاه 
استاد ربانی، دسته هایی از محصلین پشتون تبار و 
حرکت  این  پرداختند.  مخالفت  به  هزاره  بعضاً 
از جانب کسانی در کمیسیون  از درون ارگ و 
تحصیالت عالی ولسی جرگه، حمایه و رهبری 

می شد.
ـ با حضور ده نمایندۀ کوچی در ولسی جرگه، 
اکثریت نماینده گان غیر پشتون مخالفت نمودند؛ 

آنان این نماینده گی را غیر واقعی و عملی برای 
در  پشتون  قوم  نماینده گان  کمِی  برتری  حفظ 
علی رغم  ـ  )هرچند  می دانستند  جرگه  ولسی 
مخالفت ـ اصل امتیاز برجای خود باقی ماند(؛ 
آن  پشتون،  نماینده گان  اکثریت  که  حالی  در 
عنوان  کوچی ها  حسب الحال  بلکه  امتیاز  نه  را 

می کردند.
ـ با ورود واژه های دانشگاه، دانشکده، دانشمند، 
عالی  تحصیالت  ادبیات  در  غیره  و  دانشیار 
مخالفت  پشتون  نماینده گان  عمدتًا  افغانستان، 
می کنند. به همین دلیل است که قانون تحصیالت 

عالی تا حال مجال تصویب نیافته است.
ـ درج نام اقوام در شناس نامه های الکترونیک را 
آنان فکر  عمومًا غیر پشتون ها می خواهند؛ زیرا 
محو  معنای  به  »افغان« خواندن شان  که  می کنند 
هویت شان می باشد. به قول »یونس فکور«، افغان 
نام دیگر پشتون است. پس چه بهتر است به جای 
شناس نامه  درج  مادری«  »زبان  اقوام،  نام  ذکر 
از  آن،  کاربرد عملی  بر  اقدام عالوه  این  گردد. 
زمینۀ  نموده،  جلوگیری  مدهش  واگرایی های 

همگرایی ها را فراهم می سازد.  
مالک های  از  یکی  دیورند«  »خط  بحث  ـ 
قومی  دیدگاه های  ارزیابی  برای  مهم  و  کلیدی 
دیدگاه های  مورد  این  در  است.  افغانستان  در 
است.  کرده  تحول  ـ  زمان  تأثیر  طی  ـ  اکثریت 
تا پیش از کودتای کمونیستی و پیامدهای آن )از 
پاکستان(،  کم  به  جمله مهاجرت تعداد کثیری 
افغانستان  ارضی  توسعۀ  فکر  که  کسانی  نبودند 
آن،  از  پس  ولی  می دانستند.  مرجح  را  اتک  تا 
اینک  و  دگرگون شد  ـ  به تدریج  ـ  دیدگاه  این 
باشد  پشتونی حاضر  غیر  کمتر  می رسد  نظر  به 
را  دیورند«  خط  سوی  آن  اراضی  »استرداد  که 
این  که  می دانند  اینان  چه  بداند.  خویش  داعیۀ 
قوم گرای  دستۀ  و  دارد.  داخلی  مصرف  ادعا 
حاکم می خواهد نصاب حضور پشتون ها را در 
برنامۀ  تا  برساند  قاطع  اکثریت  به  کشور  سطح 
محو هویت دیگران، بدون مقاومت انجام گیرد. 
از همین روست که این »ادعا« حتا در زمان های 
نیافته  ارتقا  ملی«  »داعیۀ  سطح  به  نیز  گذشته 
است. چون رییس جمهور افغانستان در این مورد 
موضِع بسیار روشن داشته است، باید گفت که 
غیر پشتون ها، مسلمًا با او نیستند. رییس جمهور 
کرزی با این موضع خویش، یکی از شعارهای 

است.  نموده  معین  را   2۰۱3 سال  انتخاباتی 
مکلف اند  ریاست جمهوری  مقام  احراز  نامزدان 
سازند.  روشن  رابطه  این  در  را  موضع خویش 
بگذرد.  مسأله  این  کنار  از  نمی تواند  زیرا کسی 
ریاست  اول  معاون  فهیم  مارشال  نگاه  بی تردید 
مقام،  آن  دوم  معاون  خلیلی  کریم  و  جمهوری 
مبنی بر تأکید مذاکره با پاکستان، دیدگاه بسیاری 
را  پشتون ها  از  برخی  حتا   و  پشتون ها  غیر  از 

برمی تابد.
سطح  در  تقابل ها  ارزیابی  برای  دیگر  مالک  ـ 
بسیاری  است.  طالبان  با  صلح  موضوع  ملی، 
پشتون های  سران  از  برخی  و  پشتون ها  غیر  از 
از  طالب  خواندن  برادر  با  مقاومت،  عضو 
موضع  نیستند)البته  موافق  رییس جمهور  جانب 
بسیاری  دیدگاه  بازتاب  کرزی،  رییس جمهور 
به  مقاومت  از سران  بسیاری  پشتون هاست(.  از 
این باور اند که در دولت موجود، سهم طالبان 
به عنوان یک تفکر قومی، بسیار برجسته است. 
رییس جمهور، برخی از رؤسای ارکان دولت و 
بسیاری از وزرا و رؤسای مهم، جزو دستۀ فکری 
طالبان اند که بنا به معاهدۀ بن، شامل دولت جدید 
موضع  طالبان،  با  مذاکره  مورد  در  الاقل  شدند. 
بوده  روشن  بسیار  رییس جمهور  معاون  دو  هر 
است. همان عده فکر می کنند موضع اختصاصی 
قومی  هم تبارش، خاستگاه  تیم  و  رییس جمهور 
امر  این  در  را  خود  تمایل  رییس جمهور  دارد؛ 
که رهبر طالبان باشد، پنهان نکرده است. از دید 
بسیاری از رهبران مقاومت، طالبان بیشتر گروه 
نشنلیست هستند تا فرقۀ دینی. نظریه پردازان و 
آنان، دین را بر مبنای دیدگاه عشیره یی  عالمان 

تفسیر می کنند.
ـ شاید برای وانمودن مواضع متباعد اقوام، بحث 
انتخابات مهم تر از همه باشد. مطابق حکم قانون، 
حدود ده ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی 
مانده است؛ اما به نظر می رسد که رییس جمهور 
رویداد  این  پذیرش  برای  آماده گی  نوع  هیچ 
ندارد. یکی از نزدیکان رییس جمهور به جمعی 
از اعضای ولسی جرگه )که نویسنده نیز در میان 
بر  مبنی  که  نشانه یی  هیچ  من  گفت:  بود(  آنان 
قدرت  از  رفتن  کنار  به  رییس جمهور  تمایل 

باشد، مشاهده نمی کنم.
مالحظه  به  رشته فعالیت  دو  حاضر،  حال  در   
می رسد که سِر هر دو در انگشتان رییس جمهور 

است. 
رشتۀ اول که اینک مسما به »اجماع ملی« شده، 
از  است.  گردیده  طراحی  خلیل زاد  توسط  بدواً 
امریکایی  تابعیت  به دلیل  آن جایی که موصوف 
میان  در  تبارز  مجال  سیکوالریستی،  اعتقاد  و 
افغانستان را ندارد، کسان دیگری  مردم دین دار 
ـ از جمله استاد سیاف ـ آن را به پیش می برد. 
خالصۀ این طرح آن است که پیش از رفتن به 
رییس جمهور  که  مطلوبی  فرد  روی  انتخابات، 
به توافق برسیم. زیرا در غیر آن،  باید  می شود، 
مآالً  و  نمی پذیرند  برخی ها  را  انتخابات  نتیجۀ 
شاملین  می رود.  داخلی  جنگ  سوی  به  کشور 
افغانستان  سرشناساِن  و  نخبه گان  ملی،  اجماع 
و  دقیق  تعریف  است)هرچند  شده  عنوان 
فهرسِت مشخصی از آنان منتشر نگردیده است(.

حامد  کار  ادامۀ  برای  زمینه سازی  دوم،  رشتۀ 
کرزی است. وی در سال پیش از این، از ناممکن 
و  پذیرایی مسوولیت های جنگی  بودن هم زمان 
برگزاری  و  افغانستان  دولت  جانب  از  امنیتی 
نهاد،  آن  توسط  ریاست جمهوری  انتخابات 
سخن گفته بود. همین طور، او هرگاه و ناگاهی، 
از برگزاری لویه جرگۀ مبهمی سخن می گوید که 
ایاالت  با  امنیتی  به بحث امضای قرارداد  ظاهراً 
متحده مرتبط می نماید. اما همه گان می دانند که 
در حال حاضر، ایاالت متحده چنین تقاضایی را 
آن  که  می رسد  نظر  به  است.  نگذاشته  میان  در 
کشور، امضای این قرارداد...      ادامه صفحه 7
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داكتر محی الدین مهدی / عضو مجلس نماینده گان

بازنگری در قانون اساسی؛ 
ضرورت یا الزام؟

)نه تنها کرزی، بلکه نظام باید عوض شود(

 

با  افغانستان« در قطر،  »امارت اسالمی  با آن که گشایش دفتر 
واکنش هایی در کشور مواجه شده و حتا حکومت باز شدِن 
امور  وزارت  داده،  قرار  انتقاد  مورد  را  عنوان  این  به  دفتری 
خارجۀ کشور، از اسالم آباد خواسته است که سران طالبان را از 
زندان رها کند. این وزارت در خبرنامه  یی گفته است که آزادی 
افراد مهم طالبان از زندان  های پاکستان، زمینۀ مذاکرات میان 
شورای عالی صلح و سران گروه طالبان را هموارتر می سازد.

فورِی  آزادی  که  آمده  هم چنین  خارجه  وزارت  خبرنامۀ  در 
زندان های  در  این سو  به  از چندسال  که  افغانی  طالباِن  سران 
می تواند  پاکستان  که  مفیدی ست  کار  می برند،  به سر  پاکستان 

برای تسریع روند صلِح افغانستان انجام بدهد.
طالبان  مهِم  زندانیان  آزادی  که  است  باور  این  به  حکومت 
هیأت  با  آن ها  گفت وگوی  زمینه ساز  پاکستان،  زندان های  از 
پیشتر  می شود.  کابل  در  یا  و  دوحه  در  صلح  عالی  شورای 
نیز پاکستان به خواست همین شورا، صدها زندانِی طالب به 
شمول ده تن از فرماندهان معروِف این گروه را آزاد کرده؛ اما 
عالی صلح و حکومِت  عنوان شورای  به هیچ  تاهنوز  طالبان 
موجود را به رسمیت نشناخته است. بنابراین تالش های جدید 
پاکستان،  از  طالبان  زندانیان  رهایی  برای  افغانستان  حکومت 
تمام  طالبان  مفاد  به  بیشتر  که  دارد  جدیدی  بازِی  از  نشان 

می شود.
قرینه ها و تجربه ها نشان می دهند که آقای کرزی با باز شدن 
»دفتر امارت اسالمی« در اصل موافق است و مخالفت ظاهرِی 
اذهان عامه و  انحراِف  به منظور  این حرکت، صرفًا  با  نیز  او 
تا  افغانستان صورت می گیرد. زیرا حکومتی  گول زدن مردم 
کنون از سرنوشِت ده ها زندانِی طالِب آزادشده از زندان های 
پاکستان بی خبر است، بازهم دل چسپانه آزادِی دیگر زندانیاِن 

طالبان را از حکومت پاکستان تقاضا می کند.
آقای  این که:  آن  دارد و  واضح است که مسأله روی دیگری 
کرزی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱388 به این سو، در 
برآمده  طالبان  مجدد  آوردِن  صحنه  به  و  کردن  مطرح  صدد 

است؛ چیزی که بارها نسبت به آن هشدار داده بودیم.
اسالمی  »امارت  دفتر  عنوان  زیر  طالبان  دفتر  شدن  باز  پس 
افغانستان« به معنای آن است که تالش های سیاسِی آقای کرزی 
و تیم تخنیکِی او برای رسیدن طالبان به میدان چانه زنی، نتیجه 
داده است و حاال این تیم برای محکم کردن بیشتر این بازی، 
می خواهد سران در بند طالبان از پاکستان رها شوند تا بتوانند 

با توش و تواِن جدید سیاسی نظامی، وارد میدان گردند. 
اقدام و تالش ها برای برهم  این  این است که  نتیجۀ نخست 
یک  پی  در  تک قومی،  یک حکومت  ایجاد  و  انتخابات  زدن 
معامله صورت می گیرند. زیرا آقای کرزی می داند که بر بنیاد 
قانون اساسی نمی تواند در انتخابات پیش رو نامزد باشد و نیز 
احتمال این که برادر او در این انتخابات به پیروزی برسد نیز 
اندک است؛ بنابراین او می خواهد اوضاع را به گونه یی سامان 
سبب  غیرقانونی،  لویه جرگۀ  یک  برگزاری  با  بتواند  تا  دهد 
ابقای خودش در قدرت شود و یا هم افغانستان را بار دیگر با 

یک روِش دیگر به طالبان و پاکستان تحویل دهد.
البته این یک ضلِع این بازِی خطرناک است و اضالع دیگِر آن 

را اهداف و برنامه های امریکا در افغانستان تشکیل می دهد. 
آقای کرزی در ۱2 سال گذشته ثابت کرده است که فقط بر 
مبنای سناریوی امریکایی ها طی یک داد و ستد، حرف و عمل 
آب  ناحیه  همین  از  نیز  به صحنه  طالبان  بازگرداندِن  و  دارد 

می خورد. 
اما باز شدن »دفتر امارت اسالمی افغانستان« در قطر، به این 
معنا نیست که همه چیز تمام شده است؛ زیرا مخالفان طالبان 
در افغانستان که هم اکنون در داخل نظام فعال اند و هم چنان در 
بیروِن نظام حضور سنگین دارند، به هیچ عنوان نمی خواهند 
که طالبان تعیین کنند و دیگران چانه بزنند. این جریان ها از 
نوع  هر  مخالِف  به شدت  دیگر،  از طرف  مردم  و  یک طرف 
معامله و واگذاری افغانستان به گروه طالبان و از آن طریق به 

حکومت پاکستان می باشند.
اما اکنون آن چه مهم است این است که باز شدن دفتر طالبان 
در قطر به این نام و نشان، چه سود و حاصلی برای امریکا 

می تواند داشته باشد؟ 
و  دارد  را  خود  اهداِف  و  محاسبات  امریکا  که  است  واضح 
می خواهد زمینه یی فراهم کند تا چند والیِت افغانستان برای 
تشکیل امارت اسالمی، به گروه طالبان سپرده شود و این گونه 
راه حلی برای مسالۀ جنگ در افغانستان ارایه گردد. اما بدون 
شک گذر زمان، بهترین پاسخ را به پرسش های ما خواهد داد.

گشایش دفتر امارت اسالمی؛ 
موفقیـِت حامد کرزی و تیم 

تخنیکِی او



خود  یي  هفته  دو  سفر  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
را  آسیایي  و  خاورمیانه  کشور  هفت  کم  دست  به 

آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاري اسوشیتدپرس، کري در این 
سفر، از جمله براي پیشبرد سازش میان فلسطین و 
رژیم صهیونیستي خواهد کوشید و به کشور هند، به 
عنوان قدرت نوظهور در مقابل چین، سفر خواهد 
کرد. کري سفر آسیایي خود را با حضور در همایشي 

امنیتي در کشور برونئي به پایان خواهد برد.
قرار است وزیر امور خارجه امریکا روز شنبه وارد 
موسوم  کشور   ۱۱ نشست  در  و  شود  دوحه  شهر 
این نشست،  کند.  به گروه دوستان سوریه شرکت 
راههاي رساندن سالح و کمک هاي مالي به عناصر 

مسلح و مخالف سوریه را بررسي خواهد کرد.
جان کري روز پنجشنبه براي دیدار و گفت و گو با 
نماینده گان مجالس امریکا درباره موضوع سوریه و 

نشست دوحه، به کنگره رفته بود.

امریکا در حالي روز شنبه وارد  وزیر امور خارجه 
پایتخت قطر خواهد شد که قرار است دیپلمات هاي 
طالبان  فرستادگان  با  آینده  روزهاي  در  امریکایي 
دیدار و گفت و گو کنند؛ هرچند جان کري خود در 

این گفت و گوها حضور نخواهد یافت.

به  سفر  در  است  قرار  امریکا  ارشد  دیپلمات 
هندوستان نیز عالوه بر انجام یک سخنراني سیاسي، 
اقتصادي،  موضوعات  پیرامون  نو  دهلي  رهبران  با 
آموزش،  جوي،  هاي  دگرگوني  انرژي،  بازرگاني، 
دو  کند.  گو  و  گفت  تروریسم  با  مبارزه  و  امنیت 
طرف، درباره همکاري هند با نواز شریف، نخست 
خواهند  نظر  تبادل  به  نیز  پاکستان  جدید  وزیر 

پرداخت.
عربستان سعودي، کویت، اردن و رژیم صهیونیستي، 
دیگر مقصدهاي جان کري در این سفر دو هفته یي 

خواهند بود.
حضور عربستان و ایران در عرصه سیاسي سوریه، 
محور اصلي گفتگوهاي کري در ریاض خواهد بود.

قطر در حالی تا زانو در جنگ داخلی سوریه فرو رفته 
که خود درگیر مناقشات و مجادله های خانواده سلطنتی 
سپردن  دنبال  به  عربی  کوچک  کشور  این  امیر  و  است 

زمام امور به پسر 33 ساله  خود است.
داشته  مصر  و  سوریه  بر  را  تاثیر  بیشترین  کشور  کدام 
است؟ این کشور، امریکا با 3۱6 میلیون جمعیت یا ایران 
و عربستان سعودی یا حتی روسیه نیست. این اثرگذاری 
دو  جمعیت  با  فارس  خلیج  در  کوچک  کشور  یک  را 
قطر مخالفان  دارد. در سوریه،  قطر  نام  به  نفری  میلیون 
انواع  با  را  سوریه  جمهوری  رییس  اسد،  بشار  دولت 
تجهیزات و تسلیحات مجهز می کند و با عربستان سعودی 
به عنوان پشتیبان اولیه مخالفان به رقابت می پردازد. این 
کشور همچنین بزرگترین تامین کننده مالی دولت محمد 
به  می شود  محسوب  نیز  مصر  جمهوری  رییس  مرسی، 
طوری که مبلغ پنج میلیارد دالر بدون هیچ شرطی برای 
ایجاد اصالحات خالف آنچه که صندوق  بین المللی پول 

در نظر گرفته بود، برای مصر تامین کرده است.
چرا قطر تا به این حد در مصر و سوریه دخالت می کند؟ 
این یک سئوال خوب و بجاست. بخشی از جواب این 
با  قطر  و  است  در صحنه  امریکا  غیبت  دلیل  به  سئوال 
به  آن  از  و  کرده  استفاده  فرصت  از  این خالء  مشاهده 
وجهه  ارتقاء  برای  جدید  شانس  و  فرصت  یک  عنوان 

بین المللی اش سود جسته است.
سیاست خارجی قطر بر مبنای هوس شکل گرفته یا به 
بیان مودبانه تر براساس دیدگاه امیر این کشور حمد بن 
خلیفه آل ثانی و شیخ حمد بن جاسم آل ثانی است که 
وی هم اکنون به عنوان نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
قطر فعالیت می کند. کنترل خصوصی و شخصی این دو 
بر کشور باعث شده تا متحدان اصلی و بزرگ این کشور 

تا حدودی از اطراف آن پراکنده شوند.
چندی پیش روزنامه ایندیپندنت، چاپ لندن کاریکاتوری 
را منتشر کرد که ترسیم گر یک جت جنگنده بود که دیوید 
کامرون، نخست وزیر انگلیس و نیکوال سارکوزی، رییس 
در  داشته  برعهده  را  آن  کنترل  فرانسه  سابق  جمهوری 
حالیکه باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در حالی که 
در صندلی عقب نشسته بود، بر هدایت هواپیما نظارت 
بود و  این هواپیما سوار  بر دماغه  نیز  امیر قطر  می کرد. 
انگشت خود را به سمت مسیری که باد می وزید، نشانه 

رفته بود.
که  غربی  رهبران کشورهای  از  گروه  این  اکنون  هم  اما 
نظاره گر  خاورمیانه  منطقه  در  را  قطر  توسعه  و  رشد 
و  غربی  دیپلمات های  هستند.  تغییر  حال  در  بو ده اند، 
عرب هفته  جاری گزارش دادند که امیر حمد 6۱ ساله 
و  کرده  گیری  کناره  قدرت  از  می خواهد  اکنون  همه 
قدرت مطلقه قطر را به پسر 33 ساله اش تمیم بن حمد 

آل ثانی که ولیعهد است، بسپارد.
این اظهار نظر از سوی امیر قطر در سراسر پایتخت های 
کشورهای همسایه به شدت صدا کرده چرا که ولیعهد 
افزایش  بحبوحه  در  تازه کار  و  مبتدی  رهبری  عنوان  به 
تنش ها و ناآرامی ها در منطقه قرار خواهد گرفت و این 

اقدام خطر آفرین به نظر می رسد.
صورت  نباید  قدرت  انتقال  چرا  اینجاست؛  سوال  اما 
بگیرد؟ تفکری که در این باره وجود دارد این است که 
وضعیت سالمت امیر قطر در حال بدتر شدن است؛ چرا 
مشخص  البته  می کند.  کار  او  کلیه های  از  یکی  تنها  که 
 ۱997 سال  در  که  است  کلیه ای  همان  آیا  که  نیست 
میالدی پیوند زده یا کلیه ای که متعلق به خودش است 
امیر  میالدی  اگر تصویر سال 2۰۰9  دچار مشکل شده. 
در  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  با  که  را  قطر 
جاری  سال  اپریل  در  که  عکسی  آن  با  گرفته  نیویارک 
شده،  گرفته  امریکا  جمهوری  ریاست  دفتر  در  میالدی 
مقایسه کنیم، متوجه وخامت و تغییر حال و کاهش وزن 

شدید او خواهیم شد.
البته برخی کارشناسان علت کناره گیری امیر قطر را مساله 
نمی دانند  وی  سالمت  و  جسمانی  شرایط  شدن  بدتر 
برنامه ریزی  قدرت  انتقال  یک  روند  این  که  ومدعی اند 

پولدار،  و  کوچک  کشور  این  ولیعهد  که  است  شده 
سال هاست در صف آن قرار دارد.

انتقال قدرت در قطر به ندرت با راحتی و آسانی همراه 
در  قدرت  انتقال  هشت  گذشته  سال   ۱۰۰ در  است. 
بخواهیم  اگر  البته  گرفته  صورت  قطر  سلطنتی  خاندان 
تعداد دقیق این گذار قدرت را اعالم کنیم به تعریف ما از 

»انتقال قدرت« بستگی دارد.
با این حال، تمامی آن ها بر مبنای ربودن قدرت از دیگری 
بوده اند و علت آن هم به خاطر این است که خانواده آل 
ثانی در داخل قطر در طول تاریخ دشمنان فراوانی داشته 
و همچنان هم دارد که تعدادشان دست کم به چند هزار 

نفر می رسد.
قطر یک کشور دموکراتیک نیست چرا که خاندان آل ثانی 
تنها حوزه و قطب سیاسی این کشور محسوب می شوند 
اما اتحاد و یگانگی این خاندان از زمان کودتای حمد بن 
خلیفه آل ثانی امیر کنونی قطر علیه پدرش متشنج شده 
است. کودتای امیر کنونی قطر علیه پدرش در سال ۱972 
میالدی باعث شد تا بخشی از خاندان آل ثانی ناراحت 

شوند چرا که با این اقدام از رقبای خود پیشی گرفت.
ظاهرا تمیم بن حمد آل ثانی مجبور خواهد شد تا برای 
حالیکه  در  دهد؛  انجام  اقدامی  رسوایی  این  پوشاندن 
نزدیک  از  پیشکسوتان و رجال سیاسی قطر  از  بسیاری 
اقدامات  امیر کنونی در اجرای  برعملکرد پسر 33 ساله 

سیاسی چشم دوخته اند.
تمیم بن حمد آل ثانی، چهارمین پسر امیر قطر و دومین 
سابق  سفرای  از  یکی  می شود.  محسوب  وی  ولیعهد 
قطر  امیر  بزرگ  پسر  دو  از  گفته:  او  درباره  دوحه  در 
به  زیادی  دیگری  و  است  عیاش  و  خوش گذران  یکی 
مقام  و  دارد  نام  که جاسم  پسر سوم  می پردازد.  عبادت 
والیت عهدی را در سال 2۰۰3 میالدی از دست داد، به 
فلسطینی اش مورد  به مشاوران  زیاد  دلیل گوش سپردن 

توجه پدرش نیست.
ثانی آنچنان که به نظر می رسد آماده  تمیم بن حمد آل 
دوری جستن از تمام دشواری ها و گرفتاری هایی است 
آمده  پیش  سال ها  این  در  خانواده اش  و  قطر  برای  که 
است. او در آکادمی نظامی سلطنتی انگلیس آموزش دیده 
و  اما موضوع سخت  دارد  را  و جدیت الزم  پشتکار  و 
دشوار برای این ولیعهد جوان، مورد قبول واقع شدن از 

جانب »موزه«، همسر دوم امیر قطر است.
عملی  سیاسی  تغییر  این  که  نیست  مشخص  هنوز  البته 

شود و آیا امیر کنونی قطر پس از به دست گرفتن قدرت 
توسط تمیم در دوحه می ماند یا خیر که اگر پاسخ مثبت 
باشد این روند باعث تضعیف قدرت تمیم خواهد شد. 
خلیفه بن حمد آل ثانی، پدر امیر کنونی قطر چندین سال 
است که در تبعید و در فرانسه به سر می برد و اکثرا به 

اوضاع سیاسی کشور بی اعتناست.
نخست  ثانی،  آل  جاسم  بن  حمد  شیخ  مورد  در  حال 
وزیر و وزیر امور خارجه قطر چه باید بگوییم؟ وی در 
آوریل  ماه  در  بروکینگز  موسسه  توسط  که  مراسم  یک 
پر  استقبال  مورد  بود،  شده  برگزار  میالدی  جاری  سال 
که  نشده  مشخص  هنوز  البته  گرفت.  قرار  حضار  شور 
پس از او چه کسی سکان وزارت امور خارجه قطر را 
نهاد  این حال، وی همچنان مسئول  با  برعهده می گیرد. 
سرمایه  دالر  میلیارد   2۰۰ که  قطر  سرمایه گذاری  اصلی 

دارد، باقی می ماند.
زمانی که انتقال قدرت در خاندان آل ثانی تکمیل شود، 
تمیم بن حمد آل ثانی مسئول رهبری مداخله نظامی قطر 
در سوریه علیه حکومت بشار اسد، و ابقای تاثیرگذاری 
آنکه  به دلیل  قطر بر جهان عرب خواهد شد. همچنین 
قطر به عنوان بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی در جهان 
بدون  قطر  ولیعهد  نمی رود که  محسوب می شود، گمان 

سرمایه بماند.
خدمت  به  را  خارجی  مشاورانی  می تواند  حتی  تمیم 
بگمارد؛ به گونه ای که در گذشته نیز این گونه بوده است. 
به  قریب  اکثر  قطر،  شبه جزیره  میلیون سکنه   ۱  /  7 از 
اتفاقی را نه شهروندان بلکه کارگران و مهاجران تشکیل 

می دهند.
حاکم  حزب  مالی  حامی  بزرگترین  همچنان  او  آیا  اما 
همچنان  او  آیا  می ماند؟  باقی  مصر  در  اخوان المسلمین 
در  می ماند؟  سوریه  در  گرایان  افراط  پشتیبان  و  حامی 
اتفاقی  است چه  قطر  رقیب  که  مورد عربستان سعودی 
می افتد و امیر جدید قطر چه تصمیمی درباره عربستان 

خواهد گرفت؟
همانند  ثانی  آل  خاندان  در  موجود  کشمکش های 
درگیری ها و مناقشات موجود در خاورمیانه اضطراب آور 
و ترسناک است. برای چندین سال گذشته، قطر تالش 
اما هم  بین المللی نشان دهد  تا خود را در صحنه  کرده 
اکنون به نظر می رسد این روند در حال معکوس شدن 

است.«
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پولیس پاکستان اعالم کرد، یک عامل انتحاری بر روی نمازگزاران 
یک مسجد شیعیان در پیشاور که در حال برپایی نماز جمعه بودند، 

آتش گشود و مواد منفجره اش را در داخل مسجد منفجر کرد.
در این حمله که تازه ترین حمله به اقلیت شیعیان بود، ۱۰ تن کشته 

شدند.
پیشاور  حمله  گفت،  پاکستان  پولیس  ارشد  افسر  خان،  شفیع اهلل 
همچنین باعث مجروح شدن 25 نفر شد. خان عنوان کرد، این حمله 
در زمانی رخ داد که امام جماعت در حال خواندن خطبه نماز جمعه 

بود.
دیوارهای  و  زمین  روی  بر  خون ها  که  داد  نشان  محلی  تلویزیون 
مسجد پاشیده و شیشه های شکسته روی کف زمین ریخته شده بود.
اخیر  بدعت گذار می پندارند، در چند سال  را  تندروها که شیعیان 

حمالت علیه آنها را در پاکستان افزایش داده اند.
تاکنون هیچ کس مسئولیت این بمب گذاری را برعهده نگرفته است.

نیز بمبی که به نظر می رسد شیعیان را هدف گرفته بود  روز شنبه 
در اتوبوسی که دانشجویان دختر را حمل می کرد در شهر کویته در 
جنوب غرب پاکستان منفجر شد که باعث کشته شدن ۱4 نفر شد. 
شبه نظامیان پس از آن به بیمارستانی که زخمی ها به آنجا برده شده 

بودند نیز حمله کردند و تعداد بیشتری را کشتند.
گروه شبه نظامی »لشگر جنگوی« مسئولیت حمله کویته را برعهده 
در  گروه  این  باشد.  نیز  پیشاور  حمله  مظنون  می تواند  و  گرفته 
سال های اخیر بسیاری از حمالت علیه شیعیان در پاکستان را انجام 
داده است به خصوص در استان بلوچستان که کویته مرکز آن است.

تغییر رژیم در قطر

تیرباران شیعیان در پیشاور
دست کم 40 تن کشته و زخمی شدند

سفر دوهفته یی کری به آسیا آغاز شد

سفر اشتون به غزه و تاکید 
بر ضرورت لغو محاصرۀ 

فلسطینیان

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سفر به نوار غزه بر ضرورت 
به  تجاری  تمامی گذرگاه های  بازگشایی  و  منطقه  این  محاصره  لغو 
منظور ورود کاالها و نیازمندی های اساسی شهروندان فلسطینی تاکید 

کرد.
کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی 
و  امدادرسانی  آژانس  عالی  کمیسر  گراندی«  »فیلیپو  با  مطبوعاتی 
این  به  من  کرد:  نشان  خاطر  آنروا  فلسطینی  آوارگان  برای  کاریابی 
مهم  شهر  این  ساکنان  محنت  و  رنج  تا  کردم  بازدید  غزه  از  دلیل 

فلسطین را برای جهانیان بازگو و تشریح کنم.
اشتون افزود: چندین مرتبه از غزه بازدید کرده ام و امروز نیز همزمان 
با روز آوارگان به این باریکه سفر کرده ام تا رنج و محنت های ساکنان 
این منطقه را برای همگان به تصویر بکشم. ما از آوارگان فلسطینی و 

فعالیت های آژانس آنروا حمایت می کنیم.
وی تاکید کرد: ما نباید به حرف و حدیث در مورد اوضاع انسانی 
ساکنان غزه و رنج و محنت های آنان بسنده کنیم، زیرا تا به امروز نیز 
مقامات زیادی از کشورهای مختلف از این باریکه دیدن کرده اند، اما 

مهم نتایج این دیدارهاست.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تشریح کرد: از اینکه 
این است که  اما مهم  بسیار خرسندم،  اینجا حضور دارم،  امروز در 
پس از اینکه این غزه را ترک کردم، اوضاع به چه گونه خواهد بود و 
چه تغییراتی در وضعیت اقتصادی و دیگر بخش های این منطقه ایجاد 
خواهد شد و آیا ما شاهد بهبود وضعیت آموزشی و آینده کودکان 

فلسطینی در این منطقه خواهیم بود یا نه.
کاترین اشتون ضمن اشاره به حمایت های همیشگی اتحادیه اروپا از 
بیشتر  مالی و سیاسی  ارایه حمایت های  و  آنروا  آژانس  فعالیت های 
به این آژانس، تاکید کرد: ما خواستار بازگشایی گذرگاه های غزه و 
بهبود وضعیت اقتصادی این منطقه و فراهم نمودن وضعیت معیشتی 

مناسب برای کودکان فلسطینی هستیم.
وی ضمن اشاره به اینکه اتحادیه اروپا از عملیات سازش در منطقه و 
تغییر اوضاع انسانی در نوار غزه حمایت می کند، تاکید کرد: حمایت 
های موقت و مقطعی از ساکنان غزه کفایت نمی کند، به همین خاطر 
اتحادیه اروپا و 27 کشور عضو آن به هر شیوه ممکن در تالش برای 

بهبود اوضاع در این منطقه خواهند بود.

           سيمون هندرسون/ فارين پالسی
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بخش دوم و پایانی

فنون کاریزماتیک شدن را 
بیاموزید!

  یادتان نرود که هر سخن جایی دارد 
اگر در یک گفت وگو قرار گرفته اید، وضعیت تان با زمانی که سخنرانی می کنید، باید فرق 
کند. شما که می خواهید کاریزماتیک باشید، باید آداب گفت وگو را هم خوب بشناسید، به 
فرد مقابل تان احترام بگذارید، صحبت هایش را قطع نکنید و با خوب گوش کردن، هم به او 
احترام بگذارید و هم پاسخی مناسب را در ذهن تان بپرورانید. از طرف دیگر، خود را یک 
فرد همه چیزدان معرفی نکنید و به فرد مقابل این احساس را بدهید که برخی چیزهایی که 

نمی دانسته اید را به شما انتقال می دهد و با حرف هایش روی شما تاثیر می گذارد. 
نخواهید درست در  دارد، پس  نیاز  تمرین  به  کار دیگری  مثل هر  کاریزماتیک شدن هم 
مهم ترین سخنرانی تان، از نکاتی که به تازه گی یادگرفته اید، استفاده کنید. در گفت وگوهای 
عادی و روزمرۀتان، اصل هایی که آموخته اید را تمرین کنید. اشکالی ندارد اگر گاهی شکست 
بخورید. شما در این مالقات های ساده، نقاط ضعف و قدرت تان را می شناسید و می فهمید 
که چه رفتاری می تواند شما را کاریزماتیک تر جلوه دهد. کسب کاریزما، کار یک شب و 
یک لحظه نیست. شما ماه ها و سال ها برای تبدیل شدن به یک کاریزماتیک واقعی زمان 

نیاز دارید. 
  مخاطب را به بازی بگیرید 

تضاد، کلید رسیدن به هدف است، چرا که یک متن را با دالیل و تالش برای پیروز شدن 
در چنین مبارزه یی همراه می کند و می تواند تا مدت ها آن را در ذهن شنونده اش ماندگار 
باشد:  برده  یاد  از  باشد و  این جملۀ جان اف کندی را شنیده  کند. کم تر کسی است که 
»نپرسید که کشورم برای من چه می تواند بکند، بپرسید من برای کشورم چه می توانم بکنم.« 
اهمیت تضاد در ماندگار شدن یک سخنرانی، چندان درک نشده است؛ اما باید بگوییم که 
این روش، یکی از ساده ترین و تاثیرگذارترین تکتیک هایی است که می توانید یاد بگیرید و 
در صحبت های تان از آن استفاده کنید. با کمک تضاد، مخاطب را وارد یک کشمش و اسیر 
فلسفه بافی تان کنید. به کار بردِن جمالت متضاد، مخاطب را به یک درگیری درونی وارد 
می کند و عقاید کهنۀ او را به چالش می کشد. این جاست که مخاطب گمان می کند در تمام 

این سال ها در اشتباه بوده و باید سر و سامانی به عقاید قدیمی اش بدهد. 
  ادیب باشید 

جمالت ادبی و تک بیت ها، چه در گفت وگوهای روزانه و چه در سخنرانی های بزرگ، به 
کرات استفاده می شود؛ اما یک فرد کاریزماتیک، بیشتر از هر کس دیگری از آن ها کمک 
می گیرد. تفاوت این جمالت با داستان ها در این است که این بار شما به متن به طور کامل 
وفادار هستید و دقیقاً همان چیزی را که یک شاعر یا نویسنده بیان کرده، مطرح می کنید. این 
جمالت می تواند در شروع صحبت های شما به کار برود یا در پایان آن، باعث ماندگاری 
کالم تان شود. چنین پایان بندی یی، می تواند مثل یک نتیجه گیری باشد و چند ساعت صحبِت 
شما را در چند بیت یا چند جمله خالصه کرده و آن را در ذهن مخاطب حک کند. شاید 
گاهی الزم باشد از اشعار فردوسی استفاده کنید و گاهی هم چند جمله از یک طنزپرداز 

ماهر، بتواند ارزش کالم شما را چندبرابر کند. 
  شنونده را وارد میدان کنید 

وارد کردِن مخاطب به جریان صحبت های تان، راه های متفاوتی دارد؛ اما پرسش کردن یکی 
از بهترین راهکارهاست. مطرح کردِن پرسش ها می تواند دو تاثیر متفاوت داشته باشد؛ سوال 
شما می تواند خیلی صریح و ابتدایی باشد و با اولین جرقه، ذهن شنونده پاسخش را دریافت 
کند. چنین سوالی ابزار آدم های کاریزماتیک نیست؛ اما از طرف دیگر، سوال شما می تواند 
به طراحی یک پازل کمک کند و ذهن مخاطب را برای دریافت پاسخ، ساعت ها و روزها 

به فعالیت وادارد. 
با پرسش تان ذهن مخاطب را درگیر کنید و به او این حس را بدهید که پاسخش می تواند 
تاثیر خارق العاده یی بر این موضوع بگذارد. به او بفهمانید که این پاسخ و نتیجه گیری او در 

مورد این موضوع، می تواند تکلیف خیلی چیزها را عوض کند. 
کاریزماتیک ها، خشک و بی حرکت حرف نمی زنند. صحبت های آن ها برخالف افراد ناموفق، 
هیچ شباهتی به خواندِن یک متن از رو ندارد. آن ها می توانند بهترین کمک را از بدن شان 
بگیرند و با خندیدن، اخم کردن و تکان دادن به موقع دست ها، شدت پیام شان را بیشتر 
کنند. کاریزماتیک ها، ظاهرشان را با پیام شان هماهنگ می کنند؛ در جایی که یک پیام حماسی 
لبخند  می کنند،  تعریف  وقتی یک خاطرۀ خنده دار  و  می زنند  می خوانند، محکم تر حرف 
آرامی را روی لب های شان می نشانند. یک فرد کاریزماتیک می داند که تعجبش را باید هم با 
حرف و هم با چهره اش نشان دهد و خشمش را هم تنها با یک کلمه به نمایش نمی گذارد.
منبع: سیب سبز

         غالم محمد محمدی

به گفتۀ آقای غالم جیالنی ځواک، بیش از 
مناطق  در  غیرنظامی  مردم  از  ۱5۰هزارتن 
پشتون نشین کشته و ده هاهزار دیگر مجروح 
وزیر  گفتۀ  به  هم  و  گردیده،  معیوب  و 
اسالمی  حزب  عضو  و  پشتون تبار  معارف 
مناطق  در  مکتب  پنج صد  حکمتیار، حدود 
پشتون نشین بسته است و آن هایی هم که باز 
هستند، مطابق معیار تعلیمی مکتب نیستند.  
اگر هر مکتب دوهزار تن دانش آموز داشته 
نعمت  از  پشتون  میلیون  باشد، ساالنه یک 
حالی  در  می مانند.  محروم  دانش  و  علم 
به  به سرعت  هزاره،  فرهنگ پرورِ  ملیِت  که 

سوی ترقی و تعالی به پیش می رود.
پشتون نشین،  مناطق  در  قومی  گروه  کدام 
این مکاتب را می سوزاند، کدام گروه امنیِت 
کدام گروه  است،   زده  برهم  را  مناطق  این 
است  تمدن  و  فرهنگ  علم،  مکتب،   ضد 
ارگ  در  طالبان  گروه  از  کسانی  چه  و 

ریاست جمهوری حمایت می کنند؟

گروه های  به  طالبان  که  می دانند  همه  حاال 
بلکه  نمی شوند؛  تقسیم  میانه رو  و  تندرو 
تقسیم  »نکتایی دار«  و  »لنگی دار«  طالبان  به 
هلمند،   در  لنگی دار  طالبان  که  می  گردند 
شورای کویته،  پشاور، قندهار و نقاط دیگر 
هستند و طالبان نکتایی دار در ارگ و اطراف 

ارگ ریاست جمهوری.
و  زمام داران  چهرۀ  از  هم  نقاب  این  حاال 
کرزی  آقای  است.  افتاده  شوونیست ها 
طالبان را برادر خطاب می کند. حاال بگویید 
و حکومت  هستند  کی ها  پشتون ها  دشمن 

در این کشور به دست کیست؟
بارها ناشیانه و کودکانه گفته می شود: دولت 
حق تصمیم گیری در مورد معضلۀ دیورند با 
امضای  مورد  در  آیا  اما  ندارد.  را  پاکستان 
صالحیت  امریکا  با  استراتژیک  معاهدۀ 
دارد؟ دهقان هیچ وقت نمی آید باالی مسایل 
بزرگ تصمیم بگیرد،  اکنون که ارکان ثالثۀ 
والیتی  شوراهای  است،   تکمیل  دولت 
به حیث پارلمان های والیتی وجود دارند و  

جامعۀ جهانی در کمال قدرت حضور فعال 
هوا  و  زمین  از  را  افغانستان  قلمرو  داشته،  
قضیۀ  ساختِن  حل  وقت  دارد،   کنترول  در 

دیورند نیست، پس کی وقِت آن است؟ 
پُررویی  با  تمامیت خواهان  از  تعدادی 
دیورند  معضلۀ  می گویند:  دیده درایی  و 
این  اما  دارد.   تاریخی  اهمیت  برای شان 
زیرا  می باشد؛  شرم آور  بسیار  آن ها  سخِن 
را  افغانستان  این قضیه،  که  است  36 سال 
سرحد  این  بودِن  باز  و  کشانده  تباهی  به 
مبدل  افغانستان  مردم  برای  دهلیز مرگ  به 
شده است. برخالف ادعای ناسیونالیست ها، 
بسته شدِن این مرز در تفاهم با پاکستان و 
جامعۀ جهانی هرچه زودتر برای ما اهمیت 
از عوامل  فوق العاده و حیاتی دارد و یکی 

عمدۀ نجات از جنگ و مداخله است. 
انگلیسی  هند  وایسرای  و  کرزون  الرد 
گفته  قبل  یک صدوبیست ساِل  حدود 
تیِغ  لبۀ  مانند  کشورها  »سرحدات  است: 
به  کشورها  مماِت  و  حیات  که  است  تیز 

سرحدات شان بسته گی دارد.«

افغانستان  بگذاریم  می گویند  که  آن ها 
اتومی  تسلیحات  دارای  یعنی  نیرومند 
کور  بسیار  کنیم،  حل  را  قضیه  بعد  شود، 
عوامل  از  یکی  این که  نخست  خوانده اند. 
همین  افغانستان،  در  ملی  اختالف  عمدۀ 
است؛  دیورند  مرز  بودِن  باز  و  قبیله گرایی 
تعادِل  و  پیشرفت  منتظر  اگر  این که  دوم 
قدرت نظامی باشیم، باید گفت که وضعیت 
که  کهنه یی ست  بایسکِل  مانند  افغانستان، 

دنبال موتر 4۰4 بسته باشد.
طالبان  وقتی  که  بگویند  می خواهند  شاید 
به قدرت برسند، این کشور را به ترقی و 

تعالی می رسانند!
کلکین،   مانند  شدن  ملت  بیمار!   آقایان 
را  آن  نجار  که  نیست  صندلی  و  دروازه 
رفراندم  از  عبارت  ملت  بسازد.  چوب  از 
حقوق  قبول  اجتماعی،   عدالت  روزانه،  
احترام  فردی،  آزادی  به  اعتقاد  شهروندی، 
مردم،   دایمی  رضایت  دیگران،   حقوق  به 
تفکر  داشتن  و  واقعی  برادرِی  و  برابری 

 ... ملی  بزرِگ  مسایل  در  سیاسی  مشترِک 
است.

واژه ها و ترکیب هایی مانند ملی،  خانۀ ملت،  
کوچۀ ملت،  باغچۀ ملت،  پدر ملت و مادر 
به  و  هستند  خیالی  و  واهی  کاماًل  ملت،  
خودفریبی،   یا  و  عامه  افکار  فریب  منظور 
زبان ها  برسر  ارادی  غیر  یا  شده،  طراحی 

افتاده اند.
در  پاڅون  عتیق  نام  به  محترمی  نویسندۀ 
کتاب »مروری کوتاهی بر تاریخ افغانستان 
نوشته   2۰5 صفحۀ  پشتونستان«  قضیۀ  و 
کابل  به  دیورند  مارتیمر  »وقتی  است: 
فشار  با  طرفین،   مذاکرات  کرد،   مواصلت 
و  خوف  با  انگلیس ها،   جانب  از  تهدید  و 
خان  عبدالرحمن  امیر  طرف  از  بدگمانی 
جریان یافت.  امیر با واگذاری مناطقی مانند 
و  فشار  اما  نبود،   موافق  انگلیس ها  به   ...
تهدید انگلیس از یک طرف و احساس خطر 
از دست رفتن سلطنت از سوی دیگر، او را 
مجبور ساخت  این معاهده را امضا نماید.« 
)اگرچه مورخ و استاد پوهاند محمد حسن 

کاکر،  اظهار می دارد که او نسخۀ اصل سند 
دیورند را به زبان انگلیسی دیده و مرحوم 
سند  این  اوالً  که  است  نموده  تأکید  کاکر 
معاهده نیست،  بلکه موافقت نامه است؛  زیرا 
treaty ترتی  انگلیسی  زبان  در  معاهده 
  agreementاگریمنت موافقت نامه  و 
ترجمه می شوند و ثانیًا امیر افغانستان، این 

سند را خود امضا نکرده است.( 28  
در  که  دارند  توجه  گرامی  خواننده های 
امیر عبدالرحمن  از اظهارات  صفحات قبل 
تقاضای  و  موافقت  بر رضایت،   مبنی  خان 
خودش از دولت انگلستان برای تعیین مرز 
ُطغرا  دو  در  قرارداد  یا  معاهده  امضای  و 
تذکر و توضیِع الزم به عمل آمد. حاال در 
معاصر  تاریخ  در  که  می بینید  صفحه  این 
افغانستان تا چه حدی جعل و تقلب موجود 
دیده درایی و خالف  بسیار  با  آن هم  است، 

اخالِق نویسنده گی.
آقای  یا  کرده  تقلب  پاڅون  آقای  یا  پس 

حسن کاکر و یا هر دو.

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش دهـم



          سمانه سادات صفویه

آن  و  آشناست  کتاب  با  جست وجوگری  انساِن  هر 
آن  به  و  مي داند  مهرباِن خود  یارِ  و  را دوست خوب 
انس دارد. کتاب و یا به عبارتي علم، نقش مهمي در 
زنده گِي ما بازي مي کند. کتاب هاي خوب، علم آدمي را 
افزایش مي دهند و راه هاي روشني را به روي بشریت 

باز مي کنند. 
جهان هستی مملو از حقایق و عجایب شگفت انگیزي 
در پي جست وجوي  آغاز خلقت  از  انسان ها  و  است 
حقایق به شیوه هاي مختلف بوده اند و از این طریق در 

جهت اعتالي علم بشریت کمک کرده اند. 
اگر بخواهیم به عصر امروز نگاهي داشته باشیم، متوجه 
که  دارند  وجود  هنوز  بسیاري  حقایق  که  مي شویم 
کشف نشده اند و بشر امروز در گرفتاري ها و معضالت 

گوناگوني قرار گرفته است. 
اگر جامعۀ امروز را با گذشته مقایسه کنیم، به مشکالت 
پاسخ گوي  هنوز  ما  علِم  یعني  مي بریم.  پي  فراواني 
مشکل  شما  نظر  به  نیست.  ما  مشکالت  از  بسیاري 
کجاست و چه راه حلي بایستي اندیشیده شود؟چه گونه 
مي توانیم به سواالت خود پاسخ دهیم و راه حلي براي 

مشکالت پیدا کنیم؟ 
اگر بخواهیم اهمیت این مسأله براي مان شفاف تر شود، 
و  بیاندازیم  خودمان  موجودِ  وضع  به  نگاهي  بایستي 
براي مان  این موضوع  اهمیت  تأمل دقت شود،  با  اگر 
چند  به  است  بهتر  راستا  این  در  شد.  خواهد  آشکار 

نکته توجه شود: 
اگر به زنده گي افراد موفق و پیشرِو روزگار دقت کنیم، 
دارند.  سایرین  با  متفاوتي  زندگي  آن ها  که  مي بینیم 
یعني آن ها با علم و کتاب خواني انس خاصي دارند و 
این علم )یا به عبارتي روزِي تقسیم نشدۀ خداوند که 
زنده گي  در  نقش خاصي  برویم(  آن  دنبال  به  بایستي 

آن ها بازي مي کند. 
کشف  و  سؤاالت  به  پاسخ  و  مشکالت  براي حل  ما 
حقایق، نیاز به علم داریم. این علم درجاتي دارد و هر 
کسی با توجه به همِت خود به آن دست مي یابد. شاید 
بتوان گفت انساني که از این رزق الهي محروم است، 
پویایِي  و  حیات  زیرا  شده؛  غرق  بزرگ  گردابي  در 
انسان، در گرِو پاسخ دادن به سواالت و کشف حقایق 

مي باشد. 

اگر مبناي زنده بودن را بر اساس علم آموزي بگذاریم، 
گرفت.  خواهیم  انس  کتاب خواني  و  کتاب  به  آن گاه 
دنبال کشف حِل مشکالت خود  به  زنده  انساِن  یعني 
و دیگران است و نسبت به آن ها بي تفاوت نمي باشد، 
چرا که مي داند پاسخ تمام سواالِت خود را مي تواند از 

صحنۀ هستي استخراج کند. 
فرهنگ  که  مي شود  مطرح  رسانه ها  در  پیوسته 

کم تر  آن ها  و  ضعیف شده  مردمِ  بین  در  کتاب خواني 
به خواندِن کتاب مي پردازند. اما نهادها و اشخاصي که 
همه،  از  قبل  بایستي  هستند،  مشکل  این  حِل  پي  در 
جنبۀ روان شناسي این قضیه را در نظر بگیرند که چرا 
دارند،  را  فرهنگ  این  که  و کساني  کتاب خواند  باید 

چه کمکي به خود و دیگران مي کنند. زیرا کساني که 
انس با کتاب دارند، مي توانند بهترین مروجاِن فرهنگ 

کتاب خواني باشند. 
 

نکتۀ قابل توجه این است که محدودۀ کتاب خواندن، 
دلیل  به  گردد.  باید مشخص  فکر  تولید  و  علم  تولید 
آن که هر چه قدر هم که کتاب بخوانیم، بازهم مسایلي 

از  را  پاسخ شان  نتوانیم  است  ممکن  که  دارند  وجود 
کتاب ها به دست آوریم. 

انسان در مرحلۀ کتاب خواندن، نقش تکاثر را دارد و 
اما  مي کند؛  ذخیره  حافظۀ خود  و  ذهن  در  را  علومي 
را  و چشم  کوثر  نقش  که  برسد  مرحله یي  به  بایستي 

داشته باشد و از این ذخایر اوالً در جهت منفعت رساني 
و  علم  تولید  جهت  در  ثانیًا  و  دیگران  و  خود  به 
مختلف  آراي  تالقي  حاصل  که  جدید  اندیشه هاي 

اندیشمندان است، گام بردارد. 
نکتۀ دیگر، بحث مدیریت مطالعه و ایجاد مراکزي است 
که در این جهت تالش کنند. جامعۀ نخبه گان باید در 
این زمینه تالش کنند و هم چنین دولت مراکز پژوهشي 
و آموزشي یي تأسیس کند که در راستاي این هدف گام 
بر دارند. هر ساله مراکز مختلف پژوهشي، گزارشي از 
فعالیت ها و برنامه هاي خود ارایه مي دهند، اما مشکل 
این  است که این فعالیت ها مدیریت نمي شوند. بنابراین 
نیاز به وجود مرکزي واحد احساس مي شود که حاصل 
تمام مطالعات و پژوهش ها را ذخیره و دسته بندي کند. 
به  را  باید سعي کرد خود  و  است  رقابت  دنیا عرصۀ 
هم  و  هم خود  بتوان  تا  رساند  دانش  و  علم  قله هاي 
دیگران را از چشمه هاي علم سیراب کرد و در جهت 
نجات بشریِت امروز گام برداشت و دانست که علم، 
نوري است که خداوند در دل هر کس که بخواهد قرار 
مي دهد. توفیق دریافت این علم را از خداوند بخواهیم 
و بدانیم که سعادِت بشریت در این راه قرار داده شده 

است. 
نقش مروجان و مربیان را نیز نباید فراموش کنیم، زیرا 
آن ها الگوهاي خوبي در راستاي فرهنگ سازي مطالعه 
مربي،  یک  از  مفید  و  مؤثر  سخني  باشند.  مي توانند 
آثار  و  کند  بازي  اجتماع  در  را  مهمي  نقش  مي تواند 

مفیدي را بر جاي گذارد. 
در بین تمامي کتب، بهتر است از بهترین کتاب، یعني 
قرآن هم یاد شود. کتابي که چراغ روشن زنده گي بشر 

است و دستورات سازنده براي انسان سازي دارد. 
در  آن  کردِن  کاربردي  و  قرآن خوانی  فرهنگ  اگر 
نمونۀ  بهترین  خود  شود،  ساري  و  جاري  زنده گي، 
فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی خواهد بود. نکتۀ جالب 
این که اولین کلمۀ قرآن که بر پیامبر گرامي اسالم وحي 
این  اهمیت  این جا  و  است  کلمۀ خواندن  است،  شده 

موضوع دو چندان مي شود. 
امید است که بشِر امروز به شناخت وجودي خود، روز 
قله هاي  به  رسیدن  گام هاي  و  آید  نایل  بیشتر  روز  به 

رفیِع علم و دانش را به سالمت طي کند. 

لئو تولستوی
برگردان: محمد حق شناس

شیوۀ دومی  که ظاهری از هنر به دست می دهد، 
اساس  نامیدم.  تقلید  را  آن  من  که  است  همان 
جزییاتی  عرضۀ  به  که  است  آن  بر  شیوه  این 
بپردازند که مالزم چیزی است که به توصیف یا 
بازنمودنش مشغول اند. در هنر کالمی، این شیوه 
در  درگیر  که شخصیت های  آن  از  است  عبارت 
و  جزییات  کوچک ترین  ذکر  با  را  داستانی  هر 
عادی  زنده گی  در  که  تمامی حوادثی  همراه  به 
به  آن جزییات  کنند، خواه  پیش می آید توصیف 
به  خواه  و  باشد  مربوط  شخصیت ها  آن  ظواهِر 
و  حرکات  و  جامه ها  به  یا  و  آنان  صورت های 
صداها و اقامتگاه های آنان. این است که می بینیم 
قهرمانی  هر  با هر سخن  داستان ها  و  رمان ها  در 
چه  با  قهرمان  را  سخن  آن  که  می دهند  توضیح 
به چه کاری دست  آن  از  ادا کرده و پس  لحنی 
زده است و این است که خود سخنان، قهرمانان 
به  را  مطلوب  معانی  که  نمی کنند  بیان  چنان  را 

بهترین وجهی بازگو کنند؛ بلکه آن ها را به همان 
در  که  درهم وبرهمی  بازمی آورند  و  بی ربط  طرز 
و  وقفه ها  تمام  با  می دهد،  رخ  معمولی  زنده گی 

تمام پایان گرفتن های ناگهانِی آن ها...
هنر  ارزش  معیار  نمی تواند  روی  هیچ  به  تقلید 
این  هنر  عمدۀ  ویژه گی  اگر  که  چرا  شود،  واقع 
باشد که بتواند احساساتی را که هنرمند توصیف 
صورت  آن  در  دهد،  سرایت  دیگران  به  می کند 
آن  نه  و  دادن  سرایت  این  نه  که  گفت  باید 
آن چه  با شرح جزییات  به هیچ روی  احساسات 
که  است  سهل  ندارد؛  مالزمت  می شود  منتقل 
شرح جزییات چنان چه از حد بگذرد، می تواند در 
انجام این مهم آشوب و خلل وارد آورد. این گونه 
برداشت  جزییات، هرچند که خوب و دقیق هم 
شده باشند، توجه کسی را که در معرض تاثرات 
لذا  به خود معطوف می کنند و  هنری قرار دارد، 
خواننده  به  نویسنده  احساسات  تا  می شوند  مانع 
احساساتی  هیچ  نویسنده  اگر  البته  گردد؛  منتقل 

داشته باشد.
چنان چه بکوشیم که آثار هنری را بر اساس میزان 
جزییاتی  میزان  براساس  یعنی  آن ها،  واقع گرایی 
که در آن آثار آورده شده است ارزش یابی کنیم، 
کار ما به همان اندازه عجیب وغریب خواهد بود 
بر  را  خوراکی  هر  غذایی  ارزش  بخواهیم  که 
بگذاریم.  داوری  به  و  بسنجیم  آن  ظاهر  اساس 
میزان  مبنای  بر  را  هنری  اثر  هر  ارزش  وقتی 
واقع گرایی آن اثر می خواهیم تعیین کنیم، درواقع 
یک  از  نه  ما،  که  می دهیم  نشان  فقط  کار  این  با 
اثر هنری، بلکه از تقلیدی از آن سخن می گوییم.

مجموعه   )۱897( چیست«  »هنر  تولستوی.  لئون 
آثار )۱9۰4(، جلد 22، ترجمه لئون ورنر

اثر میریام  از کتاب رمان به روایت رمان نویسان، 
آلوت
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تقلید نمی تواند معیار باشد

یار مـــــهربان
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تقلید به هیچ روی نمی تواند معیار ارزش هنر واقع شود، چرا که اگر ویژه گی عمدۀ هنر این باشد که بتواند احساساتی را که 
هنرمند توصیف می کند به دیگران سرایت دهد، در آن صورت باید گفت که نه این سرایت دادن و نه آن احساسات به هیچ روی 

با شرح جزییات آن چه منتقل می شود مالزمت ندارد؛ سهل است که شرح جزییات چنان چه از حد بگذرد، می تواند در انجام این مهم 
آشوب و خلل وارد آورد. این گونه جزییات، هرچند که خوب و دقیق هم برداشت شده باشند، توجه کسی را که در معرض تاثرات 
هنری قرار دارد، به خود معطوف می کنند و لذا مانع می شوند تا احساسات نویسنده به خواننده منتقل گردد؛ البته اگر نویسنده 

هیچ احساساتی داشته باشد



خطر امارت طالبان ...
بنیادینی در راستای پذیرش شرط های آن گروه   تحوالت 
تا  گروه  آن  چنان که  است.  راه  در  متحده  ایاالت  از سوی 
هنوز از خواسته های شان دست نکشیده و حتا گفته اند که 
طالبان مذاکرات سیاسی و مبارزات نظامی  را یک جا به پیش 
خواهند برد و حتا همین اعالم موقف، ادامۀ مذاکراِت صلح 

را منتفی نکرده است.
زودی  به  افغانستان  این که  بحث  شرایط،  این  به  باتوجه 
صاحِب دو دولت که یکی امارت اسالمی طالبان ـ به گمان 
اسالمی  دولت  دیگری  و  ـ  پشتون نشین  مناطق  در  اغلب 
محض  به  و  است  مطرح  شدت  به  می باشد،   افغانستان 
اجرای این طرح، افغانستان عماًل با یک تجزیۀ کامل روبه رو 

خواهد بود.
نیروهای  سنگیِن  سکوت  آیا  شرایطی،  چنین  در  اکنون 

مقاومت، به معنای استقبال از بازگشت طالبان نیست؟
منتظر روشن شدن  از چهره های ضدطالبانی  بسا  بی گمان، 
دست  آن  به  هرگز  که  استند  پیچیده  ماجرای  این  بیشتِر 
نخواهند یافت. منتظر نشستن، تنها وضعیت را بدتر از پیش 
خواهد کرد. راه بهتر همانا مخالفِت گسترده و دوام دارِ این 
نیروهاست که در پی بسیج مردم به وجود می آید. انتظار آن 
است که چهره های تاثیرگذار و ضدطالب، مخالفت مردم را 

با طالبان به گونۀ ملموس به جهان نشان دهند.
بنیاد  بر  از سوی حکومت،  طالبان  با  مذاکره  زیرا سیاست 
این نظر که طالبان یک نیروی قومی ست و باید با این قوم 
مذاکره کرد، شکل گرفته بود. با توجه به شرایط پیش آمده، 
به نظر می رسد که ضربۀ اول امارت اسالمی،  بر پیکر جامعۀ 
مورد  هیچ وجه  به  مساله  این  که  آمد  خواهد  وارد  پشتون 
پذیرش پشتون ها نخواهد بود و موضع سایر اقوام ساکن در 

کشور نیز در برابر طالبان روشن است.
مردم افغانستان دیگر با این نوع سیاست، موافق نیستند و 
این  اگر  اکنون  ندارند.  را  طالبان  بازگشِت  تحمل  هیچ گاه 
مدیریت  ضدطالبانی  نیروهای  رهبران  سوی  از  مخالفت 
موقعیت  این که  از  نمایش گذاشته شود، جدای  به  و  شده 
کنونِی طالبان در انظار جامعۀ جهانی و ایاالت متحده متزلزل 
می گردد،  ثابت  غلط  طالبان  با  مذاکره  سیاست  و  می شود 
امتیاز  قبال  در  بزرگش  متوجه خطاهای  نیز  متحده  ایاالت 
مردم  این که،  برتر  ُحسن  اما  می شود.  طالبان،  به  دادن 

افغانستان از خطر تسلط هیوالی طالب نجات می یابد.
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ابزار پاکستان...
شد.  کشته  افغانستان  مرزی  پولیس  یک  و  شدند  درگیر   

افغانستان مساله مرزی را به شورای امنیت کشانده است.
خبرگزاری  با  مصاحبه  یک  در  آن  از  پس  خان  مسعود 
شورای  در  مرزی  مساله  کشیدن  پیش  که  گفت  رویترز 
آباد  اسالم  و  کابل  زیرا  است،  بوده  »غیرعاقالنه«  امنیت 
می کنند.  مذاکره  زمینه  این  در  دیگر  کانال های  طریق  از 
سفیر پاکستان در سازمان ملل، حامد کرزی، رییس جمهور 

افغانستان را مسوول افزایش تنش ها دانست.
رهبران  با  کرزی  رییس جمهور  که  هنگامی  گفت  خان 
معناست.  تمام  به  سیاستمدار  می کند، یک  دیدار  پاکستان 
می  حرف هایی  می  کند،  صحبت  رسانه ها  با  او  وقتی  اما 
زند که باعث برانگیختن احساسات می شود و این عملکرد 

او نه تنها هیچ کمکی نمی کند، بلکه بیشتر باعث بی ثباتی 
می شود: »ما بسیار خویشتندارانه واکنش نشان دادیم«.

پهلو  دو  عملکرد  افغانستان،  ساله   ۱2 جنگ  در  پاکستان 
داشته است. این کشور از یک طرف متحد امریکا در مبارزه 
با تروریسم است، از سوی دیگر در تالش برای مقابله با 
نفوذ رقیب منطقه یی اش، هندوستان، در حمایت از طالبان 

افغانستان سابقه طوالنی دارد.
مقام های افغانستان گفته اند که یک سلسله راکت اندازی 
مرزی توسط اردوی پاکستان، مرگ ده ها فرد ملکی افغان 
که  می گویند  پاکستانی  نظامیان  است.  داشته  دنبال  به  را 

هدف آن ها شورشیان طالبان بوده است.
طنین در این ارتباط نگرانی کشورش را نسبت به ادامه این 
شلیک های فرامرزی اعالم کرد و گفت: »این یک تهدید 
روابط  چشم انداز  و  افغانستان  استقالل  متوجه  را  جدی 

دوستانه میان دو کشور می کند«.
به  افغانستان  در  ملل  سازمان  ویژه  فرستاده  کوبیش،  یان 
افغانستان  میان  شدید  تنش های  که  گفت  امنیت  شورای 
و پاکستان به خصوص در این مرحله، یک نگرانی جدی 
و  برانگیز  »تاسف  را  کشیده گی هایی  چنین  او  است. 

خطرناک« خواند.
کوبیش به شورای امنیت گفت این دو کشور باید در مورد 
نگرانی و مشکالت شان با یکدیگر صحبت کنند تا فضای 
اعتماد ایجاد شود. آن ها باید از هر اقدامی که باعث اوج 
انگیزد،  برمی  را  مردم  احساسات  و  می شود  تنش  گیری 

خودداری کنند.
پاکستان(  و  )افغانستان  »آن ها  گفت:  ادامه  در  کوبیش 
نگرانی ها و منافع مشترک دارند، یا با هم موفق می شوند یا 

که ناکام می گردند«.

قطر از 
مداخله در...

 یک تماس تلیفونی به رییس جمهور کرزی وعده سپرده 
است که پرچم طالبان را در دوحه به زیر خواهند کشید؛ اما 
رسانه  ها گزارش داده اند که پرچم طالبان همچنان در دوحه 
بر افراشته است. حکومت افغانستان گفته که با تغییر نام 
و به زیر کشیدن پرچم طالبان، آن ها نمی توانند قانع شوند.

  گفت وگوی طالبان و امریکا به تأخیر افتید
صلح  مستقیم  گفت  وگوهای  طالبان  و  امریکا  دولت   
دوحه  در  شنبه  پنج  روز  بود  قرار  که  را  باال  در سطوح 
پایتخت قطر آغاز شود، به تاخیر انداختند. هدف از این 
گفت  وگوها پایان دادن به چندین سال جنگ در افغانستان 
گفت  وگو  باب  طریق  این  از  است  قرار  همچنین  است. 
نیز باز شود. اوایل پنج  افغانستان  با مقامات  میان طالبان 
شنبه موتری که گفته می شود حامل پرسنل امنیتی امریکایی 
بود وارد دفتر طالبان در دوحه شد، اما نماینده امریکا که 
قرار بود با طالبان گفت  وگو کند از موتر خارج نشد. البته 
گفت  وگوهای سری میان امریکا و طالبان از دو سال پیش 

در قطر آغاز شده بود.
این  در  قطر  سلطنتی  مؤسسه  پژوهشگر  استیونز  میشل 
دعوایی  دارد،  جریان  اینجا  در  آنچه  گفت:  خصوص 
عنوان  به  طالبان  شناخته شدن  به رسمیت  بر سر  نمادین 
بازیگری مشروع و قانونی در آیندۀ افغانستان است. حال 
جمهوری  یا  امارت  را  افغانستان  کشور  نمی کند  فرق 
و  حرف ها  که  است  این  مسأله  بلکه  بنامید،  افغانستان 
مذاکرات یکی است. این گفت  وگوها دو سال است ادامه 
دارد و هیچ تغییری در خواسته های طالبان و امریکایی ها 

اتفاق نیفتاده است.

  دخالت در امور داخلی افغانستان
متحد  ملل  سازمان  در  افغانستان  دایم  سفیر  و  نماینده 
بازگشایی دفتر طالبان در قطر را دخالت در امور داخلی 

کشور قلمداد کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیرۀ عربی، ظاهر طنین در 
امور  در  قطر  دخالت  از  انتقاد  با  امنیت  شورای  نشست 
قطر  در  طالبان  دفتر  »بازگشایی  گفت:  افغانستان  داخلی 
به منظور اجرای مذاکرات مستقیم با شورای امنیت ملی 

افغانستان است«.
وی تاکید کرد، بازگشایی دفتر طالبان در دوحه نمی تواند 
نماینده گی یک امارت باشد، یا به مرکزی برای حمایت از 

فعالیت های تروریستی تبدیل شود.
نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل خاطر نشان کرد، 
بازگشایی این دفتر در دوحه را به عنوان یک نماینده گی 

مستقل یا امارت اسالمی قبول ندارند.
وی در ادامه این مطلب افزود، فعالیت این دفتر باید بر 
اساس قوانین بین المللی باشد، اما دفتر طالبان در دوحه به 
شکلی باز شد که با اصول ذکر شده در قوانین بین المللی و 

قطعنامۀ شورای امنیت تناقض دارد.
این  در  افغانستان  دولت  شد  آور  یاد  افغانستان  نماینده 
گفت  وگوهای  در  مشارکت  است  گرفته  تصمیم  شرایط 
صلح را متوقف کند و همزمان از شرکت در گفت  وگوهای 

امنیتی با دولت امریکا کنار بکشد.

  واکنش شورای عالی صلح
شورای عالی صلح افغانستان نیز گفتگو با طالبان را تحریم 

کرد.
عطااهلل لودین، از اعضای این شورا از به رسمیت شناختن 

طالبان از سوی مقامات امریکا ابراز ناخرسندی کرد.
وی گفت: »اگر امریکایی ها می خواستند دفتر سیاسی در 
قطر باز کنند و آنها را به عنوان دولت به رسمیت بشناسند، 
چرا به افغانستان حمله کردند و در دوازده سال گذشته 

شمار زیادی از افراد بی گناه را به کشتن دادند؟«

  آلمان: فراموش نکرده ایم طالبان دشمنان ما هستند!
وزارت دفاع آلمان بر افراشتن پرچم طالبان زیر نام امارت 

اسالمی افغانستان در قطر را غیر مسووالنه دانسته است.
توماس دیمیزیر، وزیر دفاع آلمان در سفری به والیت بلخ 
بار دیگر تاکید کرده که طالبان باید پیش از پیوستن به روند 
صلح، باید ارتباطش با القاعده را قطع کرده و قانون اساسی 

افغانستان را بپذیرد.
او گفت: »ما فراموش نکرده ایم، طالبان دشمنان ما هستند 
که در ده سال اخیر همرای آن ها جنگیده ایم و فرزندان ما 
و شما را کشتند، هرگاه طالبان در روند مصالحه می پیوندند 
باید از گروه های هراس افگن فاصله بگیرند و قانون اساسی 

افغانستان را بپذیرند.«
دفتر سیاسی  نام  زیر  دفتر گروه طالبان در قطر  گشایش 
امارت اسالمی افغانستان و بر افراشتن پرچم این گروه، 

واکنش  های تند را در پی داشته است.
از  شماری  و  افغانستان  دولت  موضوع،  این  پی  در 
کشورهای غربی مخالفت شان با این نام را اعالم کرده اند.

دولت افغانستان در پیوند با این موضوع، روند مذاکرات 
موافقت نامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا را به حالت 

تعلیق در آورده است.

  مشروعیت نبرد زیر پرسش قرار گرفت
با این حال، عطا محمد نور، والی بلخ گفته است که بر 

جامعۀ  نبرد  مشروعیت  قطر،  در  طالبان  پرچم  افراشتن 
جهانی در افغانستان را با پرسش رو به رو ساخته است.

او اعالم کرده است که با بازگشایی دفتر طالبان در قطر زیر 
نام امارت اسالمی افغانستان مخالف است.

پیش از این، واشنگتن به کابل اطمینان داد که لوحۀ امارت 
بر  قطر  دفتر گروه طالبان در  از روی دروازۀ  را  اسالمی 

می دارد.
گفت وگوهای  که  است  کرده  تأکید  کشور  این  مقام های 
برگزار  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت  میان  نیز  صلح 

خواهد شد.
 روسیه: طالبان به قاعده های ابتدایی مصالحه عمل کنند

روسیه از موقف حکومت افغانستان در مورد فعالیت دفتر 
طالبان در قطر ابراز حمایت کرد.

ملل  سازمان  در  روسیه  نمایندۀ  معاون  پانکین  الکساندر 
اظهار داشت، نکتۀ مهم این است که طالبان با قاعده های 
ابتدایی مصالحه یعنی  گذاشتن اسلحه بر زمین و قبول 

قانون اساسی افغانستان عمل کنند. 
ملل  امنیت سازمان  پانکین  در جلسه شورای  الکساندر 
متحد در رابطه با افغانستان اظهار داشت: مذاکرات صلح 
در افغانستان می تواند در صورتی موثر باشد که حکومت 

افغانستان در آن نقش فعال بازی کند.
او افزود، روسیه از تالش های جمهوری اسالمی افغانستان  
برای  صلح  زمینه  و مساعد ساختن  ملی  برای مصالحه 
جمله   از  می کند،   حمایت  افغانستان  در  دایمی  ثبات  و 
مخالفان  و  افغانستان  صلح  عالی  شورای  بین  مذاکرات 

مسلح  در این کشور.
 

کرد،  تاکید  متحد  ملل  در سازمان  نماینده روسیه  معاون 
با  صلح  در  کلیدی  قاعده های  که  است  این  اولویت 
اپوزیسیون فراموش نشود، یعنی گذاشتن اسلحه بر زمین، 
قبول قانون اساسی افغانستان و دوری از القاعده و دیگر 

سازمان های تروریستی. 

  آغازی برای تجزیه
است  گفته  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  پیشین  رییس 
اسالمی  امارت  زیرنام  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش  که 
این  نیز  و  تجزیۀ کشور  برای  است  نسخه یی  افغانستان، 
دفتر، یک نهاد موازی با سفارت افغانستان در دوحه است.
 امراهلل صالح هشدار داده است که امارت اسالمی طالبان 

پذیرفتنی نیست و  با آن، مبارزه خواهد شد.
روز گذشته نیز ده هاتن از شهروندان کابل به خاطر گشایش 
دفتر سیاسی طالبان در قطر در مقابل ارگ ریاست جمهوری 

راه پیمایی کردند. 
راه پیمایی کننده گان، مواضع حکومت در پروسۀ صلح را 
زیر سوال برده و گفته اند که باید با طالبان و پاکستان از درِ 

قوت و زور مذاکره صورت گیرد.
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یک دیپلومات ما مورد...
 ناشناس تحت تعقیب قرار گرفت و مهاجمان قصد ربودن 

وي را داشتند.
این مقام سفارت کابل افزود: از انگیزه هاي پشت صحنه این 
حادثه هنوز اطالعاتي بدست نیامده و ما خواستار تالش و 

اقدام دولت پاکستان در این زمینه هستیم.
حادثه  این  که  اند  کرده  اعالم  آباد  اسالم  پولیس  مقامات 
دیپلمات  این  از  سرقت  براي  اقدامي  و  نبوده  تروریستي 

افغاني بوده است.
سجاد بخاري رییس پاسگاه منطقه اف ۱۰ اسالم آباد گفت: 
مهاجمان زماني به دیپلمات شلیک کرده اند که او در برابر 

سارقان مقاومت کرد.
از  حادثه  این  مظنونان  از  تصویري  پولیس  افزود:  بخاري 
نشان  که  دارد  اختیار  در  مداربسته  دوربین هاي  طریق 
مي دهد سارقان به سوي این دیپلمات آتش گشودند که با 
بررسي هاي بیشتر سارقان شناسایي و بازداشت خواهند شد.

آشتی آسان...
 داشت.

راسموسن تاکید کرد: البته آشتی هیچ گاه و در هیچ جایی 
از دنیا فرآیند آسانی نیست. فرآیند منجر به آشتی باید تحت 
در  باید  فرآیندی  چنین  باشد.  افغان ها  مالکیت  و  رهبری 
گذاشته  کنار  بین المللی،  تروریسم  با  رابطه  قطع  برگیرنده 

خشونت و تبعیت از قانون اساسی افغانستان باشد.
وی اشاره کرد: انتقال مسوولیت های امنیتی بخش حساسی 
از پدید آمدن ثبات در افغانستان و منطقه است و گمان من 
بر این است که گفت وگوهای صلح می تواند دستاوردهای 
اتحاد طوالنی  ثبات و  به  آن  بر  تقویت و عالوه  را  امنیتی 

مدت افغانستان کمک کند.
طالبان پیش از مذاکرات با امریکایی ها و دولت کرزی، روز 

سه شنبه دفتری را در دوحه، پایتخت قطر باز کردند.
که  زمانی  تا  وی  دولت  گفت،  پنجشنبه  روز  کرزی  اما 
تحت  صلح  فرایند  نداده اند  اجازه  خارجی  قدرت های 
تحریم  را  قطر  مذاکرات  باشد،  افغان ها  اداره  و  رهبری 

خواهد کرد.
مسوولیت  راسموسن،  با حضور  جاری  هفته  در  هم چنین 
امنیتی افغانستان به طور کلی از نیروهای ناتو به نیروهای 

افغان واگذار شد.

دیگر از دموکراسی...
 با دولت امریکا در روزهای آینده آغاز خواهد شد.

آغاز شده  که  است  طالبان چند سالی  با  مذاکرات مخفی 
است و چندین بار میانجی های این مذاکرات همچنین در 
برای  طالبان  حاال  اما  اند.  داشته  دیدارهایی  هم  با  آلمان 
اولین بار از آغاز جنگ افغانستان در سال 2۰۰۱ رسما بر 
تا  سر میز مذاکره قرار خواهد کرد. در کنفرانس هایی که 
به حال درباره افغانستان برگزار می شد این گروه افراطی 

خارج از گود بوده و حضور نداشتند.
متحدانش  و  امریکا  است.  کرده  تغییر  نشانه ها  حاال  اما 
خروج منظم نیروهایشان از این منطقه بحرانی را در پیش 
با بازگشایی دفتر طالبان در دوحه، رییس  دارند. همزمان 
جمهوری افغانستان اعالم کرده است که ارتش این کشور 
رسما مسوولیت امنیت سراسر افغانستان را بر عهده گرفته 
است. تا پایان سال 2۰۱4 باید صدها هزار نیروی خارجی 
از افغانستان خارج شده و تنها نیروهای آموزشی نظامی در 

این کشور باقی خواهند ماند.
افغانستان هیچ  از  از بازگشت  ناتو می خواهد حداقل بعد 
هرج و مرجی را از خود باقی نگذارد. دیگر از آن اهداف 

بلندی که در سال 2۰۰۱ و در شروع جنگ افغانستان غرب 
وعده آن را داده بود، از جمله دموکراسی، حقوق بشر و 

یک رهبری مسوول خبری نیست.
نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه غرب اکنون طالبان را 
به دو گروه متعادل و افراطی تقسیم کرده و متعادل آنهایی 
گرا  افراط  و  قانعند  افغانستان  در  حکومت  به  که  هستند 
آنهایی که با کمک القاعده یک دولت جهانی را می خواهند 
تاسیس کنند همچنین نوشت: اما هر دو این گروهها حقوق 

زنان و اقلیتها را زیر پا می گذارند.
به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر اکنون یک تصویر 
تیره و تارتری برای آینده حقوق زنان در افغانستان ترسیم 
می شود. همچنین سازمان عفو بین الملل به نقض گسترده 
حقوق بشر در افغانستان انتقاد شدیدی وارد کرده و تاکید 
کرده است که بخصوص زنان و کودکان مرتبا درمعرض 

خشونت طالبان قرار دارند.
مناطق  در  خصوص  به  طالبان  نوشت:  ادامه  در  اشپیگل 
با پاکستان در شرق این کشور کنترل را در دست  مرزی 
گرفته و آنچه که برای یک دولت مد نظر خود الزم است 
را  نظر خود  مد  اهداف  با خشونت  آنها  می کند.  آماده  را 
کودک  دو  آنها  که  بود  گذشته  هفته  همین  می برند.  پیش 

افغانستان جاسوسی می کند  برای دولت  اینکه  اتهام  به  را 
سر بریدند.

شرایط  می،  ماه  پایان  در  آلمان  ارتش  بررسی  اساس  بر 
امنیتی در افغانستان بد است و شمار حمالت تروریستی 
روی غیر نظامیان در سال 2۰۱2 حدود 25 درصد افزایش 

داشته است.
اشپیگل در ادامه با اشاره به اینکه در چنین شرایطی طالبان، 
مصمم وارد میدان می شود و در گشایش دفتر رسمی خود 
پرچمی  زیر  و  کرده  معرفی  را  نمایندگان خود  دوحه  در 
بخش  در  می کند  افغانستان« جمع  اسالمی  »امارت  نام  با 
دیگری از این مطلب نوشت: از طرف طالبان، به اصطالح 
شورای کویته پیشبرد مذاکرات را به عهده دارند. این شورا 
در اصل به عنوان رهبری طالبان در این مذاکرات محسوب 
می شود که در راس آن همچنان مال محمد عمر قرار دارد 
که امریکا و نیروهای مقاومت ملی افغانستان در سال 2۰۰۱ 

وی را از کابل بیرون راندند.
این امکان وجود دارد که مال عمر بار دیگر به جایگاه خود 
در سال 2۰۰۱ برگردد. درپایان مذاکرات امریکا با طالبان 
قرار است یک دولتی در افغانستان تشکیل شود که طالبان 

هم در آن مشارکت دارد.  
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حاضر  جنگ،  سال   ۱2 از  بعد  طالبان  گروه 
به  امریکا شده و  ایاالت متحده  با  به مذاکره 
است.  کرده  باز  قطر  در  دفتری  هدف  این 
کارشناسان می گویند که پاکستان در کشاندن 
طالبان به میز مذاکره نقش اساسی بازی کرده 

است.
اسالم آباد همواره تاکید کرده است که صلح 
در افغانستان بدون حمایت اش تامین نمی شود 
و در آینده افغانستان بعد از خروج نیروهای 
ناتو در پایان سال 2۰۱4، منافع پاکستان نباید 
منافع  از  وقتی  پاکستان  شود.  گرفته  نادیده 
بزرگی  نقش  دادن  منظور،  می کند،  صحبت 
است  افغانستان  آینده  در حکومت  طالبان  به 
و این گروه را »نماینده مشروع« قوم پشتون در 

افغانستان می داند.
که  است  کرده  اعالم  امریکا  متحده  ایاالت 
طالبان  می کنند.  مالقات  قطر  در  مقام هایش 
نیز گفته اند که آماده مذاکره با ایاالت متحده 
افغانستان  این  بار،  این  اما  می باشند.  امریکا 
نشان  بی میلی  مذاکرات  این  به  که  است 
گفت وگوی  از  پاکستان  حکومت  می دهد. 
است.  استقبال کرده  طالبان  امریکا و  مستقیم 
وزارت خارجه پاکستان گفته است: »پاکستان 
یک نقش سازنده و مثبتی را در کمک برای 
رسیدن به این نقطه عطف مهم در روند صلح 
افغانستان بازی کرده است«. پاکستان همچنان 
گفته است که شمار بیشتری از زندانیان طالبان 

را آزاد خواهد کرد.

  اعتراض کرزی
طالبان  از  سال  چند  برای  که  کرزی  حامد 
از  شوند،  حاضر  مذاکره  میز  به  می خواست 
تحوالت جدید ناراضی است. او گفته است 
که »قدرت های بیرونی« در عقب گشایش دفتر 
طالبان در قطر قرار دارند و گفت این مذاکرات 

نام  به  همچنان  افغانستان  می کند.  تحریم  را 
طالبان  دفتر  در  افغانستان«  اسالمی  »امارت 
جان  کرد.  اعتراض  آن ها  بیرق  برافراشتن  و 
به  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  کری، 
کرزی تیلفون کرد و اطمینان داد که این عنوان 
برداشته شده و بیرق طالبان نیز پایین می شود.

را  پاکستان  سال ها  که  افغان  مقام های  برای 
از  حمایت  و  افغانستان  در  ناآرامی  ایجاد  به 
طالبان متهم کرده اند، آمادگی طالبان به مذاکره 
با ایاالت متحده امریکا تنها یک مفهوم دارد: 
اسالم آباد به طالبان چراغ سبز نشان داده تا با 

امریکایی ها وارد گفت وگو شوند.

  شمولیت اسالم آباد
علی چشتی، تحلیلگر مسایل دفاعی و امنیتی در 
کراچی می گوید، اسالم آباد در متقاعد ساختن 
طالبان به مذاکره با امریکایی ها، نقش بزرگی 
ظهیراالسالم،  او،  گفته  به  است.  کرده  بازی 
رییس کنونی سازمان استخبارات پاکستان )آی 
با  بهتری  به سلف اش رابطه  اس آی( نسبت 

ایاالت متحده امریکا دارد.
ایاالت  سال  سه  از  »بیش  می گوید:  چشتی 
متحده امریکا، افغانستان و پاکستان در مورد 
حکومت  حاال  اما  می کردند.  کار  روند  این 
افغانستان فکر می کند که به کنار گذاشته شده 
است. کابل نگرانی های خود را دارد، اما فکر 
نشان  بیشتری  بلوغ  باید  افغانستان  می کنم 
بدهد، زیرا فعاًل در موقعیت خاصی قرار دارد«.
این تحلیلگر مسایل نظامی و دفاعی  باور  به 
پاکستان، حکومت اسالم آباد صرفاً منافع خود 
را در افغانستان تعقیب می کند و جز این، نباید 
از اسالم آباد انتظاری داشت. او اشاره می کند 
که اسالم آباد سقوط کابل به دست طالبان را 
از  بعد  حتا  و  ممکن ساخت  در سال ۱996 
با  نزدیک خود  رابطه  یازدهم سپتمبر 2۰۰۱، 

طالبان را نگهداشته است.
پاکستان  تنها  این  »اما  می گوید:  چشتی  علی 
ایران،  دارد.  افغانستان  در  منافعی  که  نیست 
دارند.  را  خود  منافع  نیز  چین  و  هندوستان 
کرزی همچنان باید از دیگر کشورهایی که در 
انتقاد  می کند،  مداخله  افغانستان  داخلی  امور 

کند«.
نواز  پاکستانی، هرچند  تحلیلگر  این  گفته  به 
شده  انتخاب  جدیداً  وزیر  نخست  شریف، 
پاکستان روابط خوبی با طالبان دارد، اما تاثیر 
اندکی بر مذاکرات با این گروه خواهد داشت: 
»در مورد این مسایل توسط نظامیان پاکستان 
تصمیم گرفته می شود. شریف کاری را انجام 

خواهد داد که اردو برایش می گوید«.

  مشارکت پرمخاطره
اما برخی تحلیلگران به این نظرند که تحوالت 
در آینده به نرمی پیش نخواهد رفت و طالبان 
به گفت وگوهای صلح زیاد عالقمند نیستند و 
به تصاحب کامل قدرت در سراسر افغانستان 
اگر  تحلیلگران، حتا  این  باور  به  می اندیشند. 
طالبان با امریکایی ها به توافقی برسند، صلح 

در افغانستان تضمین نمی شود.
به همین دلیل است که غربی ها اعتماد کامل به 
نهادهای پاکستانی ندارند و گیج اند که چگونه 
این بحران را حل کنند. غرب از یک سو به 
همکاری پاکستان در تامین ثبات در افغانستان 
نیاز دارد، از سوی دیگر به همکاری این کشور 

اعتماد کامل ندارد.
مکتب  در  پژوهشگر  شومیکر،  ایمریس 
که  این  »نخست  می گوید:  لندن  اقتصادی 
افغانستان  به  ارتباط  در  غرب  سرمایه گذاری 
و  پاکستان  در  اتفاقات  از  متاثر  زیاد  خیلی 
کاری است که این کشور در افغانستان انجام 
زیادی  آرزوی  می کنم  فکر  بنابراین،  می دهد. 
اتفاق  افغانستان  در  که  آنچه  تا  دارد  وجود 
می افتد از طریق روابط با پاکستان شکل داده 
شود. دوماً، هنوز احساس بسیار قوی وجود 
احتمالی  تروریسم  از  غرب  امنیت  که  دارد 
پاکستان  در  آموزشی  کمپ های  از  برخاسته 
متاثر می شود. همچنان در مورد سالح هسته یی 

پاکستان نیز نگرانی هایی وجود دارد«.
برخی تحلیلگران پاکستانی به این باورند که 
اسالم  بدون حمایت  کابل  در  هیچ حکومتی 
پیش  به  را  مسایل  آرامی  به  نمی تواند  آباد 
ببرد. ناصر طفیل، خبرنگار پاکستانی می گوید: 
به  اگر  پاکستان  دیدیم،  گذشته  در  »چنانچه 
منافع اش دست نیابد، می تواند از شورشگری 

در افغانستان حمایت کند«.

تالش پاکستان 
برای رساندن طالبان به قدرت

بازنگری در 
قانون اساسی...

 را، تا »عصر بعد از کرزی« به تعویق انداخته 
یقین،  به  قریب  احتمال  به  بنابرین،  است. 
ادامۀ  لویه جرگه، مسالۀ  این  رییس جمهور در 
گردهمایی  کرد.  خواهد  مطرح  را  خود  کار 
و  کندهار  والیت  ارغنداب،  در  اقوام  سران 
فعالیت دسته یی از جواناِن آن والیت و تقاضای 
قانون  مادۀ 62  از   فقره یی  تغییر  بر  مبنی  آنان 
اساسیـ  که ورود کرزی در انتخابات دور سوم 
را قدغن می کند ـ مستقیمًا به این آجندا تعلق 

می گیرد.
هر دو طرح اخیر )اجماع ملی و لویه جرگه برای 
جمع اند،  قابل  به آسانی  که  کرزی(  کار  ادامۀ 
یک هدِف مشخص را دنبال می کنند که در این 
تن  انتخاباتی  به  نباید  می شود:  جمله خالصه 
داد که نتیجۀ آن قطعًا به نفع تیم حاکم نیست. 
رییس جمهور و هم فکرانش به خوبی می دانند 
کشور،  شمال  والیات  در  افغانستان  رای  که 
و  پایتخت  در  غربی،  والیات  مرکزی،  مناطق 
است.  متمرکز  پایتخت،  هم جوار  والیات  در 
در این مناطق، هم امنیت نسبی وجود دارد که 
هم  و  بروند،  رای  صندوق های  پای  به  مردم 
اینان شرکت در انتخابات را بهترین گزینه برای 
آوردن تغییر در نظام و در کشور می دانند. در 
حالی که در بسیاری از والیات شرق و جنوب 
انتخابات  برگزاری  برای  الزم  امنیت  کشور، 
وجود ندارد، طالبان مانع برگزاری انتخابات و 
رفتن مردم به پای صندوق های رای می شوند. 
این جاست که در می یابیم نگرانی رییس جمهور 
و هم فکرانش کاماًل به جاست. آنان از کابوسی 
ولسی  انتخابات  نتایج  به  شبیه  که  می ترسند 

جرگۀ سال ۱389 در والیت غزنی است.
سیاسی  مخالفین  و  جهانی  جامعۀ  تأکید  اما 
کرزی بر برگزاری انتخابات، و بی بدیل دانستن 
میان  رویارویی  عرصۀ  مهم ترین  پروسه،  این 
طرفین است. طی ماه های آینده، رییس جمهور 
تا  بدهد  تاب  بیشتر  را  دوم  رشتۀ  می کوشد 
حامیان بیشتری برای تدویر لویه جرگه و تغییر 
تالش  این  کند.  پیدا  اساسی  قانون  دل به خواه 
وسیع تری  ابعاد  موجود،  قومی  استقطاب  به 
خواهد داد. بلند شدن صدا از ارغنداب، مبنی 
بر حمایت از ادامۀ کار رییس جمهور کرزی، 
پیش  از  پیش  ـ  دسته یی  که  معناست  این  به 
را  آن  نتیجۀ  مآالً  و  شفاف،  انتخابات  اصل  ـ 

نمی پذیرند.
در این صورت، به راستی رفتن به انتخاباتی که 
نتیجۀ آن را بخشی از مردم افغانستان نپذیرند، 
عمیق  شکاف  داشت؟...  خواهد  معنایی  چه 
میان رهبران اقوام و احزاب سیاسی، در این جا 

به خوبی بازتاب می یابد.  
پرسش مذکور، پروسۀ بن و نتایج آنـ  از همان 
آغاز تا ۱6 حمل ۱393 )یعنی روز انتخابات( ـ 
را به چالش می کشد. برخی ها به این عقیده اند 
که نظام موجود ـ نظامی که از معاهدۀ بن سر 
برآورده ـ نمی تواند پس از کرزی ادامۀ حیات 
کاستی هایی  و  کمی ها  به  نظر  باشد؛  داشته 
ـ  رسیده  مشاهده  به  نظام  این  ساختار  در  که 
ابهامات  و  تناقضات  نواقص،  از  همه گی  که 
می کند  ایجاب  ـ  می گیرد  منشأ  اساسی  قانون 
گردد.  رونما  آن  در  بنیادین  دگرگونی هایی 
فلسفۀ سیاسی این نظام که در بن ریخته شد، 
به  نسبت  قوم  یک  کمِی  برتری  و  سیادت 
آن  نمایندۀ  یا  رییس  که  شده  دانسته  سایرین 
هرچند  می شود.  خوانده  مملکت  رییس  قوم، 
این نظریه در موافقت نامۀ بن و قانون اساسی 
انعکاس نیافته؛ ولی به قول روهرواباکر، دوبینز 
انتخابات جناح  برندۀ  دیگران، ستار سیرت  و 
حامد  به  را  جا  نبودن،  پشتون  دلیل  به  روم 
در  دقت  همین طور  کرد.  خالی  پشتون  کرزِی 
مخصوصًا  ـ  موافقت نامه  آن  اجرایی  مراحل 
شاهی  عصر  اساسی  قانون  دانستِن  الزم االجرا 
لویه  دو  تدویر  انتقال،  و  موقت  دورۀ  برای 
جمهوری«،  ریاست  »مقام  ترکیب  تا  ـ  جرگه 
همه و همه گویای همین مدعا است. پشتون 
بودن متحتم رییس جمهور افغانستان، در برنامۀ 

حزب افغان ملت به روشنی مندرج است.
به نظر می رسد که این نظریه، نارسایی خود را 
فرصت  سال،  دوازده  است.  رسانیده  اثبات  به 

کافی برای این نظریه بود. با این حال، صدای 
حلقوم  از  حتا  نظام،  نوع  این  با  مخالفت 
نظریه پردازاِن آن نیز به گوش می رسد. بنابرین، 
در صورتی که هر دو رشته فعالیت های رییس 
جمهور به جایی نرسد، علی رغم خواسِت او و 
هم فکرانش، انتخابات شفاف برگزار گردد، هر 
کسی )بدون توجه به خاستگاه و تعلقات قومی 
و زبانی اش( که جانشین او شود، خود را ملزم 
به آوردن تغییر می بیند؛ حاال اگر به فرض آن 
تعلقات  )با خاستگاه و  از جناح مخالف  کس 
قومی خالف کرزی( باشد، دگرگونی در نظام 

امر حتمی است.
با این مقدمات، آوردن تغییر در قانون اساسی، 
ضروری ست  الزامی.  هم  و  ضروری ست  هم 
چون نواقص، تناقضات و ابهامات در آن بسیار 
زیاد است. و همین طور آوردن تغییر در قانون 
اساسی، امر الزامی ست به دلیل ناکارا بودن اصل 

نظامِ طراحی شده در آن، یعنی نظام ریاستی.
الاقل  حاکم  تیم  می دانیم،  که  آن جایی  تا 
اساسی  قانون  در  تغییر  آوردن  الزامِی  دالیل 
و  کرزی  رییس جمهور  هم   نمی پذیرند؛  را 
)از  تیمش  بلندپایۀ  اعضای  از  بسیاری  هم 
بارها گفته اند که:  جمله اشرف غنی احمدزی( 
نیست«.  نظام ها  تجربۀ  البراتوار  »افغانستان 
ـ  شورا  فوق العادۀ  جلسۀ  در  کرزی  عالوتًا، 
که در تابستان سال پار دایر گردید ـ با آوردن 
تمثیل زنندۀ خطاب به کسانی که نظام پارلمانی 
و توزیع قدرت در هر دو محور افقی و عمودی 
نیز  »این آرزو را پدرت  را می خواهند، گفت: 

به گور برده بود«.
  تیم رییس جمهور، تغییر را در جهت واگذاری 
اختیاراِت بیشتر به رییس جمهور می خواهند تا 
این توتالیتر و قوم محور  از  نظام موجود بیش 

باشد.
رییس  همکاران  از  دسته  دو  هر  حال،  این  با 
طرفداران  و  ملی  اجماع  )طرف داران  جمهور 
نظام  در  بن بست  اصل  جرگه(،  لویه  تدویر 
قانون  می خواهد  اول  دستۀ  کرده اند.  درک  را 
بگذرد.  آن  کنار  از  یا  و  بزند  دور  را  اساسی 
شکلی  و  صوری  محضًا  انتخابات  که  طوری 
باشد؛  روشن  پیش  از  پیش  آن  نتایج  باشد؛ 
را  قانون مندتری  حرکت  ظاهراً  دوم  دستۀ  اما 
مادۀ  همان  می خواهند  آنان  دیده اند؛  تدارک 
قانون تغییر کند که مانع ورود کرزی به کارزار 
دور سوم می شود. ولی به نظر می رسد که این 
معترف  ملی  مشارکت  نظریۀ  ناکامی  به  دسته 
پنج  الاقل  اگر  که  می کنند   فکر  آنان  نیستند. 
به  موفق  گیرد،  قرار  اختیارشان  در  دیگر  سال 

قلع وقمِع هر صدای مخالفی خواهند شد.
به نظر من ـ همان طوری که پیشتر گفتم ـ ادامۀ 
کار نظامِ موجود ناممکن است. قانون اساسی 
هر دو دسته تغییرات )هم الزامی، هم ضروری( 
تناقضات  رفع  به  باید  هم  می نماید.  اقتضا  را 
نواقصات  ترمیم  و  ابهامات  روشن سازی  و 
فکر  در  اساس  از  می باید  هم  و  پرداخت، 

دگرگونی نظام بود. 
تا ته و باال نگردد این نظام 

دانش و تهذیب و دین سودای خام
از  بسیاری  می رسد،  مالحظه  به  که  جایی  تا 
احزاب و ائتالف های سیاسی مخالف دولت، و 
منتقدین، شخصیت های  از  بسیاری  همین طور 
و  تغییرات  سیاسی،  مستقل  فعاالن  و  ملی 
ساختار  در خصوص  )فقط  را  آتی  تزییدهای 

نظام( امر الزامی می دانند:
۱. رییس جمهور کشور از طریق آرای شورای 
این  گردد.  انتخاب  والیتی  شوراهای  و  ملی 
و  نخبه گان  اختیار  در  نوبتی  به طور  فرصت 
خبره گان اقوام ساکن در کشور قرار داده شود، 
تا شخصیت های متنفذ ازبک، تاجیک، پشتون، 
هزاره و دیگران هر یک به نوبت بتوانند سمت 

رهبری کشور را عهده دار گردند.
و  ملی  شورای  آرای  توزیع  چه گونه گی 
شوراهای والیتی توسط قانون روشن می گردد.

تعداد والیات و محل مرکزیت هر یک از آنان 
قابل بازبینی است.

2. صدر اعظم از میان نماینده گان منتخب مردم 
اکثریت،  حزب  نامزد  یا  و  جرگه  ولسی  در 
جرگه  ولسی  اعضای  مستقیم  رای  توسط 

برگزیده می شود.
وظایف  حدود  و  صالحیت ها  تقسیم 
قانون  توسط  اعظم،  صدر  و  رییس جمهور 

روشن می گردد. 

شاگردانی که 5 سال...
انکار  قابل  غیر  سختی های  و  مشکالت   
این  از  یکی  که  می  کند  نرم  وپنجه  دست 
صنوف  و  مناسب  مکان  نبود  مشکالت 
کابل  شهر  در  حتی  و  والیات  در  درسی 

می باشد. 
اساسات  همه  سوز  خانمان  جنگ  دهه  سه 
و  بلعید  هیوالی  چون  را  کشور  آموزشی 
همان امکانات اندک را نیز به گونۀ کامل از 
بین برد که حتی امروز هم کودکان معصوم 
این سر زمین از این آفت خالصی نیافته و با 
انواع مشکالت از جمله نبود مکان مناسب 

درسی دست و پنجه نرم می کنند. 
رشد؛  خبرگزاری  خبرنگار  حال،  همین  در 
سری به لیسه شهید سید اسماعیل بلخی زده 
و گفتگوی را با کودکان و اولیای شاگردان 
نهایتا خیمه های  و  آفتاب  زیر  که  لیسه  این 
کمکی به تدریس و تعلیم می پردازند انجام 

داده است. 
شاگردان  از  یکی  پدر  احمدی  علی  محمد 
مورد  در  بلخی  اسماعیل  سید  لیسه 
می گویید:  دارد  لیسه  این  که  مشکالت 
کدام  بدون  بلخی  اسماعیل  سید  لیسه 
مناسب  درسی  مکان  و  آموزشی  تجهیزات 
برای شاگردان بسر می برند و در این زمینه 
شخص رییس معارف شهر کابل هیچ گونه 

توجه نکرده است. 
از  درسی  لحاظ  از  لیسه  این  افزود:  وی 
از  اما  باشد  می  برخوردار  خوبی  کیفیت 
گونه  هیچ  از  درسی  مکان  و  تعمیر  لحاظ 
برخوردار  قابل مالحظه  امکاناتی درست و 
نیست و بیشتر از ۱4 صنف درسی این لیسه 
از 5 سال بدین بدون سقف می باشد که در 

آن شاگردان مشغول آموختن هستند. 
توجه جدی  باید  زمینه  این  در  او،  به گفته 
از  لیسه  این  شاگردان  تا  گیرد  صورت 
مشکالت که با آن دست وپنجه نرم می کنند 
به  خوب  فضای  در  بتوانند  تا  رفته  بیرون 

آموزش خویش بپردازند. 
از سوی هم، غالم عباس نوری یکی دیگر 
از اولیای شاگردان لیسه سید اسماعیل بلخی 
می گوید: این لیسه از نقطه نظر مکان درسی 
هیج  و  می باشد  مواجه  زیادی  مشکل  با 
این خصوص روی دست  در  برنامه عملی 

گرفته نشده است. 
اسماعیل  سید  لیسه  شاگردان  افزود:  وی 
آفتاب  که  بدون سقف صنف درسی  بلخی 
باالی این اطاق ها تابپده است به آموزش و 
تعلیم می پردازند که در این مورد مقام های 
معارف و ارگان های زیربط باید توجه جدی 

داشته باشند.
این  آنان، 5 سال قبل تعمیر جدید  به گفته 
لیسه از طریق داوطلبی به یکی از شرکت های 

خصوصی واگذار شد تا به زودترین فرصت 
اما  برساند؛  اکمال  پایه  به  را  ساختمان  این 
پس مدت زمانی که کار ساختمان این لیسه 
اندکی پیش رفته بود؛ شرکت قراردادی فرار 
کرده و حال که چیزی کم 5 سال ازین قضیه 
شنیده  شرکت  از  نه  خبری  هیچ  می گذرد 
می  شود و نه هم مسووالن ریاست معارف 

شهر کابل در این زمینه توجه کرده است.
و  محل  باشنده گان  ادعای  اساس  بر 
قاطع  فرمان  که  حالی  در  شاگردان،  اولیای 
دوم  معاون  کشور،  معارف  وزیر  شخص 
در  امور  اداره  رییس  و  ریاست جمهوری 
لیسه  این  کار  نیمه  تکمیل ساختمان  جهت 
معارف  رییس  جناب  می باشد؛  موجود  نیز 
شهر کابل هیج گونه اقدامی در این خصوص 
نکرده و حتی فرمان قاطع وزیر معارف آقای 

فاروق وردک را نیز زیر پا گذاشته است. 
سیستم  آیا  که  جاست  این  سوال  حال 
اساس  بر  حدی  چه  تا  افغانستان  اداری 
سری  یک  و  شده  تعریف  معیارهای  همان 
چوب  چهار  در  باید  که  اداری  برنامه های 
وزارت خانه ها و سایر دوایر دولتی رعایت 
شود؛ مراعات می شود اگر فرض را بر انجام 
بر فردی که زیر دست آن  اوامر یک وزیر 
سر  باعث  دلیل  چه  بگیریم؛  می کنند  کار 
توسط  معارف  فرمان جناب وزیر  از  پیچی 

رییس معارف شهر کابل شده است؟ 



بعد از دوازده سال جنگ در افغانستان و هزاران 
امریکایی ها  حاال  سخت  مبارزاتی  و  کشته 
می خواهند با طالبان درباره صلح سخن بگویند. 
برای غرب در حال حاضر تنها یک چیز مطرح 
بی  و  صدا  بی سرو  برگشت  یک  آن  و  است 

دردسر از افغانستان است.
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  اشپیگل  نویسنده 
سوسیال  حزب  سابق  رییس   2۰۰7 اپریل  در 
همه  با  مذاکره  پیشنهاد  آلمان  دموکرات 
جمله  از  افغانستان  در  مخالف  گروههای 
وزیر  انتقاد  مورد  که  کرد  مطرح  را  طالبان 
خارجه  افغانستان قرار گرفته و دولت آلمان را 

شوکه کرد نوشت: شش سال بعد ایده این سیاستمدار 
آلمانی اجرایی می شود. روز سه شنبه، طالبان رسماً دفتر 
ارتباطات خود در دوحه قطر را افتتاح کرد. قرار است 

در این کشور عربی حاشیه خلیج فارس گفت وگوهای 
صلح طالبان با دولت افغانستان و کاخ سفید برگزار شود. 
اعالم  را  خود  موافقت  کاماًل  هنوز  کرزی  حامد  البته 
نکرده است اما مذاکرات بین طالبان...     ادامه صفحه 6
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          منوچهر

با پادرمیانی حکومت  ایاالت متحده و طالبان  سرانجام، معاملۀ 
آقای کرزی ُسر گرفت و طالبان حاضر شدند با گشودن دفتری 
در قطر، مذاکراِت صلح را با ایاالت متحده پیش ببرند. پرچم 
نکته  این  بر  قطر،  در  گروه  آن  دفتر  بامِ  بر  طالبان  برافراشتۀ 
صحه گذاشت که دفتر قطر تنها یک دفتر معمولی برای پیشبرد 
مذاکرات صلح نیست؛ بل که نماینده گی امارت اسالمی  طالبان 
و نشانۀ بارزِ به رسمیت شناخته شدِن امارت آن گروه از سوی 
ایاالت متحده است. هرچند این موضوع از سوی ایاالت متحده 
رد شد و گویا در پی خشم حکومت آقای کرزی، پرچم طالبان 
از فراز دفتر آنان به پایین کشیده شده؛ اما روزنامۀ نیویارک تایمز 
گزارش داده که این پرچم فقط برای یک شب پایین بوده است.
این واقعه، خبر بسیار تکان دهنده یی ست که تاثیر بسیار ملموسی 
نیروهای  بازگشت  زمزمۀ  همه جا  و  گذاشته  مردم  روحیۀ  بر 
باقی  اما همه چیز در حد همین زمزمه  طالبان شنیده می شود. 

مانده و تا هنوز از مخالفت های کتله یِی مردم خبری نیست.
در این میانه، جدای از نجواهای مردم، رفتار یک ساِن گروه هایی 
و  می جنگیدند  طالبان  با  دیروز  تا  که  است  توجه  قابل  نیز 
مدعی اند که رهبران واقعی مردم افغانستان هستند. به این معنا 
که پس از اعالم چنین خبری، برخی از چهره های سرشناس ضد 
طالبان، تنها با موضع گیری های لفظی در رسانه ها، از به رسمیت 
شناختن امارت طالبان انتقاد کردند. حال آن که توقع از نیروهای 
شهر  در  را  مخالفت شان  اگر  مردم  بود.  دیگری  چیز  مقاومت، 
و بازار و یا هم در شبکه های اجتماعی ابراز می کنند، یک امر 
خودجوش است و انتظار نمی رود که رهبران جهادی و مقاومت 

نیز مثل مردم، تنها به یک موضع گیرِی رسانه یی اکتفا کنند.
خطرناک  چنان  صلح  گفت وگوی  بازی  که  این جاست  مساله 
شده که تنها با مخالفت های لفظی در این سایت و یا آن روزنامه، 

کاری از پیش برده نمی شود. بل که این مخالفت نیازمند اجرای 
اعتراض های  صورت  به  باید  که  مردمی است  کالن  مانورهای 

گسترده و دوام دار راه بیافتد. 
تجربه نشان داده که حکومت آقای کرزی حکومتی نیست که با 
انتقادهای رسانه یی دست از سیاست های غیر ملی اش بردارد. از 
چندسال به این سو، انتقادهای شدیدی بر پروژۀ مذاکره با طالبان 
از سوی نهادهای مختلف وارد آمده است، اما هیچ یک از این 

نقدها مورد توجه آقای کرزی قرار نگرفته است.
و  طالبان  با  کرزی  آقای  مخالفت  که  می رسد  نظر  به  اینک 
انکار مذاکره با آن گروه از آدرس یک دولِت جالی وطن نیز 
ساخته گی است که در تازه ترین مورد، وزارت خارجۀ افغانستان 
از پاکستان خواسته است تا سران زندانی طالبان را آزاد سازد و 
این خود می رساند که آقای کرزی و همراهانش هرگز از کردۀ 
خود پشیمان نیستند و تا هنوز سعی بر به رسمیت بخشی طالبان 

دارند.
قیمتی  به هر  متیقن شده که  نیز  ایاالت متحده  از سوی دیگر، 
مذاکره  وارد  طالبان  با  و  ببخشد  پایان  را  افغانستان  باید جنگ 
شود. این که طالبان پذیرفته اند با ایاالت متحده روی میز مذاکره 
بنشینند، این موضوع را می رساند که...               ادامه صفحه 6

فراخواِن نخستین نشست مشورتی آجندای ملی 
در راستای رسیدن به تفاهم، هم بسته گی ملی و دست یابی به صلح پایدار، نشست های مشورتی یی در محور 
طرح »آجندای ملی« با رویکرد به ایجاد گفتمان ملی، با اشتراک نخبه گان افغانستان )فعاالن و صاحب نظران 
سیاسی، علمای دینی، اندیشه ورزان امور فرهنگی و اجتماعی و سایر شخصیت های تأثیرگذار( سر از برج 

جاری راه اندازی می گردد. 
طی این نشست های پی هم در مرکز و والیات کشور، آجندای ملی با مولفه های آن به بحث و تبادل نظر 

گرفته می شود: 

1- راه اندازی دیالوگ بین االفغانی ـ گفتمان ملی مدنی
2- توافق روی دیدگاه های مشترک و اتخاذ استراتژی واحد

3- راه اندازی پروسة اعتمادسازی
4- تفاهم روی پایه های تشکیل دولت ملی

5- ضرورت ریفورم و اصالحات گستردۀ سیاسی. 

هموطنانی که به اشتراک در این نشست ها عالقه مند هستند، می توانند نام و نشانِی خود را به آدرس انترنتی
    agenda.national@yahoo.com ارسال کنند و در صورت ضرورت، با شماره تلیفون های0786201201 

و 0700277781 تماس بگیرند تا درج فهرستِ اشتراک کننده گان گردند.

خطر امارت طالبان 
و سکوت نیروهای مقاومت!

اشپیگل:
دیگر از دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان 

خبری نیست

فرار قراردادی

شاگردانی که 5 سال 
است زیر آفتاب 
درس می خوانند!

افغانستان  پای  نو  نظام  از  سال  دوازده 
دولت  دوازده  این  جریان  در  گذشت؛ 
افغانستان شاهد سرازیر شدن میلیون ها 
و حتی میلیاردها دالر کمک های جامعه 
بوده  مختلف  عرصه های  در  جهانی 

است. 
آموزشی کشور  این مدت وضعیت  در 
داشته  خوبی  های  آورد  دست  نیز 
دانش  میلیون  حاضر  حال  در  چنانچه 
اموز اعم از پسر ودختر در همه گوشه 
و کنار افغانستان مشغول آموزش هستند 
و از سوی هم تعداد آموزگاران هم به 
لحاظ کیفیت و هم از نقطه نظر کمیت 
حتی  و  داشته  چشم گیری  افزایش 
می توان گفت که اکثر آموزگاران که قبل 
تحصیلی  سویه  با  سال  داوزده  این  از 
نهایت دوازده تدریس می کردند، امروزه 
با سویه  استادان  اکثریت  بختانه  خوش 
چهارده و لیسانس در مکاتب افغانستان 

استخدام شده اند. 
آمده و  پیش  کنار همه فرصت های  در 
تالش های انجام شده امروزه هنوز هم 
معارف کشور با...        ادامه صفحه 7


