
چنین  پاکستان:  ارتش  ارشد  افسر  یک 
مذاکراتی بدون تالش های ما امکان پذیر نبود. 
ما طالبان را متقاعد کردیم که این مذاکرات به 
سود افغانستان است و دیگران را نیز متقاعد 
کردیم که این چیزی است که طالبان واقعاً به 

آن فکر می کنند

جان کری وزیر امور خارجة امریکا روز دوشنبه گفت 
شرایط برای مذاکره با طالبان در افغانستان هنوز فراهم 

نشده است.
وی این اظهارات را پس از بحث و کشمکش بر سر 
که  کرد  مطرح  قطر  در  طالبان  جدید  دفتر  بازشدن 
مذاکرات صلح افغانستان را نیز با خطر خارج شدن از 

مسیر خود روبرو کرده است.
کری در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه 
برای  شرایط  فراهم شدن  تا  افزود:  نو  دهلی  در  هند 
مذاکرات فاصله زیاد است و مشخص نیست شرایط 
چه زمانی مهیا شود. ....                  ادامه صفحه 6
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در دنیا کسانی موفق می شوند که به انتظار دیگران ننشینند و 
همه چیز را از خود بخواهند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

گره های کورِ 
گفت وگوهـای صـلح

په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا 

ځانګړی استازی قطر ته له سفر وروسته کابل ته را رسېدلی، د 

سیايس چارو شنناندي وايي، چې نوموړی له افغان چارواکیو 

به  او ټول هغه مسایل  اړه خربې وکړي  په  رسه د قطر د دفرت 

وررسه رشیک کړي، چې امریکا او طالبانو پرې خربې کړي 

دي.

هغوی وايي، اوس د ټولو ښکېلو خواوو په نظرونو کې نرمښت 

راغلی او مته ده چې د سولې پروسه به مخ ته الړه يش.

د کابل پوهنتون استاد او د سیايس چارو...               پاتې ۶ مخ

متحدة  ایاالت  ویژة  نمایندة  دابنز  جیمز  با  کرزی  رییس جمهور 
امریکا برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد.

روز  عصر  که  دیدار  این  در  ریاست جمهوری،  خبرنامة  بنیاد  بر 
گذشته در ارگ انجام شد، هر دو جانب در رابطه با پروسة صلح 

و دفتر طالبان در قطر، بحث و تبادل نظر کردند.
که  کرد  تاکید  دیگر  یک  بار  دیدار  این  در  کرزی  رییس جمهور 
افغانستان خواهان پروسة صلحی می باشد که به تمام معنی تحت 
رهبری و مالکیت افغان ها باشد و وسیلة اهداف خارجی ها قرار 

نگیرد.
حامد کرزی افزود که افغانستان خواهان پروسه صلحی می باشد 
که باعث تقویت نظام، وحدت ملی و حفظ دست آوردهای بیشتر 
از یک دهة گذشته در کشور گردد. ...                ادامه صفحه 6

پیام من به عنوان یک زن افغان به کساني که در ایجاد دفتر سیاسي براي طالبان در قطر 
نقش کلیدي داشتند، این است که با سرنوشت و خون مردم افغانستان به خاطر منافع 
خودتان معامله نکنید؛ چرا که خون زن افغان با خون زن امریکایي هیچ تفاوتي ندارد.
ما دیگر از مهاجرت و جنگ خسته شده ایم و از جامعة جهاني مي خواهیم که دیگر از 

معامله گري ها در مورد افغانستان دست بردارند و اجازه دهند تا خود افغان ها دربارۀ سرنوشت 
شان تصمیم بگیرند.

د قطر د دفتر برخلیک 
به څه شي؟

کرزی به نمایندۀ ویژۀ امریکا:

صلح نباید وسیلۀ اهداف 
خارجی ها قرار گیرد

جان کری:

تا فراهم  شدن شرایطِ مذاکره فاصله 
بسیار است

آقای کرزی 
خود برای 
گشایش 

دفتر امارت 
اسالمی  تالش 

می کند
2

4

7
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خوانش 
من از 

»صد غزل«

حمالت 
هواپیماهای 

بدون 
سرنشین 
مؤثر و 

قانونی است

در برگ ها

مردم 
افغانستان؛ 
گروگان های 

دیورند!
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شکیبا هاشمی عضو مجلس نماینده گان:

روشن شد طالبان را کی ها حمایت می کنند

این از بازی های خطرناِک آی.اس.آی 
پاکستان است که همواره تالش کرده 

آدرس و مشخصاِت افراِد وابسته به گروه 
طالبان را مخفی نگه دارد تا در زمان الزم 
از آن ها سود ببرد. اکنون هم وضع چنین 
است و گفته های رییس پیشیِن امنیت 

ملی می تواند زنگ خطری برای مذاکرات 
صلح تلقی شود. این بار این گونه نشود 
که هیأت محترم شورای عالی صلح با 
کسانی گفت وگو و توافق کند که بعداً 

مشخص شود که اصاًل هویت افغانستانی 
نداشته اند. چه ضمانتی وجود دارد که 

تمام افرادی که به قطر رفته اند، اعضای 
گروه طالبان اند؟ دولت افغانستان و 

شورای عالی صلح، چه شناختی از این 
افراد دارند؟ 

دربارۀ اجندای ملی با مردم در والیت ها 
گفت وگو شود



گاهی یک خبرنگار ماهر، حرف سیاست مداراِن 
ناشی را طوری از زیر زبانش بیرون می کشد 
و طوری درمانده اش می سازد که برای او هیچ 
راه گریزی جز اظهار عجز و افشای حقیقت 

نمی گذارد.
با  مصاحبه یی  در  کرزی  آقای  پیش،  چندی 
و  داشت  حالی  چنین  »جیونیوز«  خبرنگار 
ناشیانه و ناسنجیده به مسایلی معترف شد که 
افغانستان  رسانه های  بل  پاکستانی ها،  تنها  نه 
بارها بر آن انگشت گذاشته بودند. این مصاحبه 
که قبل از گشایش دفتر قطر انجام یافته بود و 
را  آن  افغانستان  ملِی  تلویزیون  پیش  روز  دو 
بازپخش کرد، دقیقًا به حقایقی دست یافته که 
گشایش  ماجرای  هفته  دو  یکی  از  پس  حاال 
گذاشته  صحه  آن  بر  قطر،  در  طالبان  دفتر 

می شود.
این  در  کرزی  آقای  که  مسایلی  مهم ترین 

مصاحبه بیان کرد، عبارت بودند از:
1- حمایت آقای کرزی از طالبان پاکستانی؛

2- هم موضع بودن با پاکستان در برابر حمالت 
هواپیماهای بی سرنشین بر خاک پاکستان؛

3- اصرار بر رهایی زندانیان طالبان؛
4- پاکستان زندانیاِن میانه رو را از زندان ها رها 

نکرده است؛ 
پاکستان،  استخبارات  دستور  به  طالبان   -5
و  نمی دانند  مذاکره  الیق  را  افغانستان  دولت 

آن ها یک گروه مزدور استند.
از این مصاحبه می توان نتیجه گرفت که آن چه 
را آقای کرزی به عنوان یک رییس جمهور بیان 
داشت، چیزی نبود جز اعتراف به سیاست های 
که  سوال برانگیز  قومی   و  طالبانی،  متناقض، 
پاکستانی ها را برحق تر جلوه می داد. بی گمان 
که این گفت وگو روی اذهان عامه در پاکستان 
این که:  نتیجه  و  داشت  خواهد  زیادی  تأثیر 
از  بیشتر  اگر  کرزی،  حکومت  سیاست های 
پاکستان در امر تقویت هراس افکنی در منطقه 
و برگشت طالبان به کشور موثر نبوده، کمتر از 

آن نیز نبوده است.
و  تالش ها  با  را  نتیجه  این  اکنون 
اعالم  از  پس  کرزی  آقای  موضع گیری های 

امارت  نام  زیر  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش 
اسالمی  طالبان، با هم مقایسه می کنیم تا ببینیم 

که حق به جانب کیست؟ 
متحده  ایاالت  کرزی  آقای  نخست ـ  نکتة 
جانب  اطالع  بدون  که  می شمارد  مقصر  را 
نماینده گی  تا  داده  افغانستان، طالبان را مجال 
بگشایند.  را  قطر  در  اسالمی  را  امارت 
حمالت  از  می گوید  خود  حال آن که 
بر  طالبان  مواضع  بر  بی سرنشین  هواپیماهای 
خاک پاکستان، حمایت نمی کند و مخالف آن 
است. این موضع گیری به ما می گوید که وقتی 
متحده  ایاالت  با  پیمانش  آقای کرزی خالف 
عمل  می تواند  نیز  کشور  آن  می کند،  عمل 

بالمثلی را انجام دهد.  
دفتر  گشایش  از  پس  طالبان  این که  دوم 
که  کردند  اعالم  نیز  قطر  اسالمی  در  امارت 

است  متحده  ایاالت  گروه،  آن  مذاکرة  طرف 
با جانب  بود  احیانًا الزم  اگر  و  افغانستان،  نه 
می رسد  نظر  به  می کنند.  مذاکره  افغانستان 
از  برخی  مخالفت های  از  پس  طالبان  این که 
کشورها با برافراشتن پرچم امارت اسالمی  و 
را  مذاکره  آن، هنوز هم  پایین کشیدن  دوباره 

ادامه می دهند، مایة دلخوشی افغانستان شده و 
به همین خاطر است که آقای کرزی بر ادامة 
حالی  که  در  می ورزد.  تأکید  مذاکرات  این 
این مذاکره تنها با ایاالت متحده ادامه خواهد 

داشت نه با آقای کرزی.
گروهی  طالبان  اگر  که  است  این  سوم  نکتة 
پاکستان،  استخبارات  دستور  به  و  اند  مزدور 
رسمیت  به  را  افغانستان  اساسی  قانون 
نمی شناسند، پس چرا آقای کرزی سعی دارد 
با این گروهِ مزدور وارد تعامل شود و حتا به 
رغم این که آن گروه در قطر نماینده گی امارت 
اسالمی  را باز کرده، تالش می  کند که شورای 
عالی صلح را از جانب افغانستان به آن کشور 

گسیل بدارد؟
پاکستان  اگر  که  است  این  چهارم  نکتة  و 
محرِک اصلی طالبان است و طالبان به دستور 
مذاکره  افغانستان  با  نمی خواهند  پاکستان 
خشکاندن  با  کرزی  آقای  چرا  پس  کنند، 
پاکستان  خاک  در  تروریسم  سرچشمه های 
حمالت  و  است  مخالف  متحده  ایاالت  با 
را  پاکستان  خاک  به  بی سرنشین  هواپیماهای 

محکوم می کند؟
کرزی  آقای  سیاست های  در  تناقضات  این 
کرزی  جناب  که  می نمایاند  بیاناتش  نیز  و 
دارد،  جریان  قطر  در  آن چه  از  بی خبر  خیلی 
نیست. همان گونه که به بسا از این حقایق در 
اشاره کرده  پاکستانی  با خبرنگار  مصاحبه اش 

است.
از  که شماری  می رسانند  گزارش ها  از  برخی 
»آی. مأمورین  از  قطر  در  طالبان  نماینده گان 

کردند  اعالم  طالبان  خود  نیز  و  اند  اس.آی« 
است  قرار  که  داشتند  خبر  دوحه  مقامات  که 
دفتر  عنوان  به  قطر  در  طالبان  موجود  دفتر 
یابد،  گشایش  اسالمی  طالبان  امارت  سیاسی 
اما آقای کرزی خود را بی خبر از این موضوع 

می انگارد.
آقای  عمل کردهای  و  صحبت ها  از  چنان که 
او  دست  می آید،  به  باال  مقایسة  در  کرزی 
خود در برجسته سازی طالبان، آزادی زندانیان 
امارت  آن گروه، مسالة گشایش دفتر سیاسی 
از این که او  نیز  اسالمی،  نقش داشته است و 
مذاکره  آی.اس.آی  مزدورِ  گروه  یک  با  عماًل 

می کند، بی خبر نیست.
با  مصاحبه اش  در  که  همان طور  کرزی  آقای 
یادآور  دیورند  خط  دربارة  پاکستانی  رسانة 
شد، تمامِ تالشش را برای یک جا کردِن مردمِ 
دو سوی دیورند جزم کرده است. به عبارت 

دیگر، گرایش های قوم پرستانة  آقای کرزی، او 
را وادار به انجامِ هر کار غیرمنطقی و نادرست 
رسمیت  به  منجر  کار  این  اگر  حتا  می سازد، 
شناختِن یک گروهِ مزدور و مأمور استخبارات 

کشورهای بیگانه گردد.
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منوچهر

آقای کرزی خود برای گشایش 
دفتر امارت اسالمی  تالش می کند

 

مستقل  کمیسیون  مسووالن  که  بود  گذشته  هفتة  شنبة 
این کمیسیون خبر  از آتش  گرفتِن یک ُگدام در  انتخابات، 

دادند و این آتش سوزی تا نیمه های آن شب ادامه داشت. 
آتش سوزی  این  که  بودند  گفته  کمیسیون  اگرچه مسووالن 
در مکانی صورت گرفته است که هیچ اسناد مهمی در آن 
نگه داری  آن  در  استفاده  قابل  غیر  اسناد  و  نداشته  وجود 
می شده است؛ اما این خبر به تنهایی نتوانست نگرانِی مردم 

را برطرف کند.
حاال که چند روز از این آتش سوزی سپری شده است، هنوز 
علِت این حادثه روشن نیست و مردم هر روز از چه گونه گی 

و چرایِی رویداد می پرسند.  
انتخابات،  کمیسیون  در  آتش سوزی  که  است  این  باور 
نمی تواند تصادفی باشد و نباید به گفتِن این که »این اتفاق 

تصادفی بود«، بسنده کرد. 
که  فرصتی  در  آتش سوزی  این  که  اند  باور  این  به  آگاهان 
می شود،  گرفته  انتخابات  سوی  به  رفتن  برای  آماده گی ها 
زیرا  شود؛  تلقی  می تواند  هدف مندانه  و  عمدی  اقدامِ  یک 
آن گونه که برخی منابع می گویند، در این آتش سوزی ممکن 
است که تمامِ اسناد مهِم این کمیسیون ـ به ویژه آن اسنادی 
که می تواند چه گونه گی میزان تقلب را در انتخاباِت گذشته 

نشان بدهد ـ از بین رفته باشد.
به گفتة آگاهان، حلقاتی که می ترسند مبادا روزی این اسناد 
مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرند، تالش دارند که آن اسناد 
بار  انتخاباِت گذشته یک  پروندة  اگر  زیرا  ببرند؛  بین  از  را 
بدون شک تشت  گیرد،  قرار  بررسی  مورد  به گونة شفاف 

رسوایِی بسیاری ها از بام می افتد.
رقابت های  در  می توان  را  آتش سوزی  این  دیگِر  پهلوی 
سیاسی در داخل کمیسیون انتخابات مشاهده کرد؛ زیرا این 
احتمال وجود دارد که دستانی در داخل کمیسیوِن انتخابات 
این  مسووالِن  و  کارمندان  میان  بی اعتمادی  ایجاد  به هدف 
چنین  مهندسِی  به  دست  تا  باشند  کرده  تالش  کمیسیون، 
نشانه  را  هدف  دو  تیر  یک  با  این گونه  و  بزنند  رویدادی 
بگیرند؛ تیر اول، اعتماد مسووالن کمیسیون را از بین می برد 
و تیر دوم هم اعتماد و باورِ مردم نسبت به این کمیسیون و 
انتخابات را هدف قرار می دهد. از طرفی، این آتش سوزی 
موافق  انتخابات  برگزاری  با  که  باشد  کسانی  کار  می تواند 
نیستند و می خواهند با این کار، امکانات و مدارِک الزم برای 

برگزاری انتخابات در موعِد مقرر را از میان ببرند.
اما آن چه بیشتر جنبة سیاسی بودن و قصدی بودِن این رویداد 
را برجسته می سازد، پیشینة این رویداد در گذشته می باشد. 
چنان که بعد از نتایج انتخابات سال 1389، رویداد جالبی در 
این کمیسیون اتفاق افتاد. بر بنیاد گزارش هایی که در آن زمان 
شایع شد، مرکز دیتانتری یا مرکز دیتابیس های این کمیسیون 
بررسی  مورد  رویداد،  این  که  می شد  گفته  و  گرفت  آتش 

نهادهای مربوط و باصالحیت هم قرار گرفته است.
گوش  به  مورد  این  در  آن زمان  در  جالبی  گزارش های   
این  کارمندان  از  شماری  که  می شد  گفته  حتا  و  می رسید 
هم چنان  و  گرفته اند  قرار  بازخواست  مورد  کمیسیون، 
به  رویداد  این  از  بعد  کمیسیون  این  کارمنداِن  از  شماری 
در  مسایل  این  هیچ گاه  اما  کرده اند.  فرار  نامعلومی  جاهای 
رسانه ها بازتاِب گسترده نیافت. اگر این پیشینه درست بوده 
باشد، بدون شک عمدی بودِن رویداد اخیر را نیز تصدیق 

می کند.
امنیتی کشور،  و  نهادهای کشفی  که  انتظار می رود  بنابراین 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  آتش سوزی  چه گونه گی 
به  به گونة درست و کامل  را  آن  نتیجة  بررسی کرده و  را 
رسانه ها و مردم ابالغ کنند. در غیر آن، آتش سوزی یی که در 
کمیسیون مستقل انتخابات رخ داد، می تواند بی باوری مردم 
اعتماد  و  آورده  به بار  را  آرای شان  تعیین کننده گِی  به  نسبت 
انتخاباِت شفاف و عادالنه  آن ها را نسبت به برگزاری یک 

به شدت کاهش دهد.
آتش سوزی در انبار کمیسیون انتخابات و بعد هم بی اعتنایی 
و فراموش کردن آن، پرسش هایی را در اذهاِن عامه به وجود 
آورده که بدون شک ارایة پاسخ های قناعت بخش به آن ها، 
رو  پیِش  انتخاباِت  در  مردم  مشارکِت  میزان  در  می تواند 

تأثیرگذار باشـد.

آتش سوزی در کمیسیون 
انتخابات را جدی باید گرفت!

اگر طالبان گروهی مزدور اند و به دستور استخبارات پاکستان، قانون اساسی 
افغانستان را به رسمیت نمی شناسند، پس چرا آقای کرزی سعی دارد با این گروِه 
مزدور وارد تعامل شود و حتا به رغم این که آن گروه در قطر نماینده گی امارت 
اسالمی  را باز کرده، تالش می  کند که شورای عالی صلح را از جانب افغانستان به 
آن کشور گسیل بدارد؟

آقای کرزی همان طور که در مصاحبه اش با رسانة پاکستانی دربارۀ خط دیورند 
یادآور شد، تماِم تالشش را برای یک جا کردِن مردِم دو سوی دیورند جزم کرده 
است. به عبارت دیگر، گرایش های قوم پرستانة  آقای کرزی، او را وادار به انجاِم 
هر کار غیرمنطقی و نادرست می سازد، حتا اگر این کار منجر به رسمیت شناختِن 
یک گروِه مزدور و مأمور استخبارات کشورهای بیگانه گردد
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کرد  اعالم  متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  غذا  جهانی  برنامه  مدیر 
گرسنگی در پاکستان پس از سالها درگیری و سیل در این کشور در 

سطح اضطرار قرار دارد .
پاکستان بودجه مورد  افزود برغم چنین بحرانی در  ارتارین کازین 
نیاز برای پرداختن به این مسأله کاهش یافته است زیرا بحران های 
جدید ازجمله بحران سوریه توجه کمک کنندگان را به خود جلب 

کرده است .
به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری ها در مناطق قبیله ای پاکستان 
در مرز افغانستان به همراه مشکالت ناشی از سالها وقوع سیل در 
پاکستان که باعث از بین رفتن محصول کشاورزان شده میلیون ها 

نفر را مجبور کرده است بطور موقت خانه های خود را ترک کنند.
اما  اند  بازگشته  اکنون  افراد  این  اکثر  اگرچه  کرد  تصریح  ارتارین 
نیمی از جمعیت پاکستان همچنان از دسترسی به مواد غذایی کافی 

محروم هستند.
وی گفت 50 درصد از کودکان در پاکستان دچار سوء تغذیه مزمن 
طبیعی  رشد  از  تغذیه  سوء  علت  به  آنها  از  درصد   40 و  هستند 

برخوردار نیستند.
ارتارین در مصاحبه با رویترز افزود این یک شرایط اضطراری هم به 

لحاظ امنیت غذایی و هم به لحاظ سوء تغذیه است.

آرزوهای بزرِگ جان کری
جان کری در چهار ماهی که وزیر امور خارجه امریکاست 
به  که  رسیده  زمان  آن  اکنون  و  داده  بسیاری  قول های 

وعده های خود عمل کند.
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا، در خاورمیانه امیدها را 
برانگیخته که تالش تک نفره دیپلماتیک وی می تواند باعث 
پیشرفتی تاریخی شود که به شش دهه درگیری بین اعراب 

و اسراییل پایان دهد.
او متعهد شده دولت بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، را 
وادار به اطاعت کرده و با روسیه در پایان دادن به جنگ 
داخلی در سوریه همکاری کند. کری هم چنین پیشنهاد داده 
اگر چین بتواند کوریای شمالی را از سالح های هسته یی 
پاکسازی کند، سیستم دفاع موشکی امریکا را در اقیانوس 
آرام به عقب براند. وی همچنین به گفت وگوهای یک به 
یک بین امریکا و کیم جونگ اون، رهبر منزوی کوریای 

شمالی در صورت کارساز بودن اشاره کرده است.
کری از زمان جانشینی هیالری رودهام کلینتون، وزیر امور 
خارجه سابق امریکا، تاکنون وعده های دست نیافتنی یکسان 
این منشأ نگرانی تیم  به حامیان و رقبایش داده است که 

سیاسی باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا شده است.
مورد  در  کری  اظهارات  از  را  خود  بالفاصله  سفید  کاخ 
کوریای شمالی دور نگاه داشته و از زمان دیدار چند روز 
گذشته باراک اوباما با والدیمیر پوتین، رییس جمهور سوریه 
برابر  در  مسکو  مقاومت  شدت  شاهد  شمالی  ایرلند  در 

استراتژی کری در خصوص سوریه بوده ایم.
می گوید:  خارجه  امریکا  وزارت  سخنگوی  پساکی،  جن 
کری بر این باور است که این لحظه دشوار در جهان احتیاج 
به تمایل برای پرداختن به موضوعات پیچیده دارد. او معتقد 
است ریسک دیپلماسی شخصی مخاطره آمیز بسیار کمتر از 
ریسک رها کردن موقعیت های سخت است تا بدتر شوند 
یا به صورت مارپیچی غیرقابل کنترل در بیایند. به همین 
علت بود که او به تالش های ما در حوزه های سرنوشت ساز 
مانند کوریای شمالی، سوریه و فرآیند صلح خاورمیانه جان 
تازه ای بخشید و شخصا زمان و تالش خود را به کار گرفت 

تا توپ را به جلو ببرد.
به نشانه تغییر رهیافت محتاطانه دوره اول ریاست جمهوری 
اوباما، کری اعالم کرد، نخستین سفر خارجی وی بر تغییر 
عقیده اسد درخصوص حاکمیت نظامی و وادار کردن او به 
کناره گیری از قدرت در آخر کار متمرکز خواهد شد. هر 
تنها، بدتر شده است. در  تاکنون جنگ،  از آن زمان  چند 
حالی که اسد تسلط خود را بر بیشتر کشور مستحکم کرده 
امریکا  داده اند و  از دست  را  نفر دیگر جان خود  هزاران 
حتی تمام کمک خود در قالب تجهیزات غیرکشنده را که 
کری قول آن را به مخالفان سوریه داده بود تحویل نداده 
است، چه برسد به سالح ها و مهماتی که اوباما اخیرا اجازه 
صدور آن را داده است. کری که موفق نشد شکل جنگ 
را تغییر دهد، با رفتن به مسکو راهبرد خود را تغییر داد تا 
فرآیند صلح دیگری برای سوریه ایجاد کند؛ فرآیندی که 
کلینتون آن را در جون 2012 مهندسی کرده بود اما از آن 

زمان تاکنون به فراموشی سپرده شده بود. در 
مسکو، کری این را ستود که دشمنان پیشین 
جنگ سرد تنها کارهای بزرگی را در زمانی 
که دنیا به  آن نیاز داشت به انجام رسانیدند و 
تصمیم گرفت در پایان ماه می یک کنفرانس 
بین المللی تشکیل دهد که دولت و مخالفان 
سوریه نیز در آن باشند. دیپلماسی تک نفره 
نشانگر  جهات  بعضی  از  سوریه  در  کری 

خواست و عالقه اوست.
مقامات گفته اند وی در جریان دیدار با سرگئی 
تصمیم  روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف، 
برای  را  روسی  امریکایی-  راهبرد  تا  گرفت 
دولت انتقالی سوریه احیا کند و مشاوران را 
پس  ساخت.  مطلع  تصمیمش  از  پس  تنها 
عقب  به  زمان  که  ورزید  اصرار  وی  آن  از 

برنمی گردد، زیرا امریکا و روسیه قصد دارند راه هایی پیدا 
کنند تا این طرح را به راه بیندازند. 

این طرح تا بیش از دو ماه بعد هیچ پیشرفتی نداشت.
در فرآیند صلح خاورمیانه نیز کری اعتبار خود را در معرض 
خطر قرار داده است. در حالی که کری کمکی به جلوگیری 
از یکی از دشوارترین درگیری های دنیا نکرد، چهار سفر به 
منطقه خاورمیانه داشت تا با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسراییل، محمود عباس، رییس جمهور فلسطین و مقامات 
ارشد دولتی هر دو طرف دیدار کند. کری طی چند روز 
آینده بار دیگر از منطقه دیدار خواهد کرد تا دو طرف را 
تاکنون  اینکه  علیرغم  برگردند،  مذاکوریای  به  کند  وادار 

تالش های او نتایج کمی در برداشته است.
کری بر این نکته پا فشاری می کند که دیپلماسی آرام او به 
پیش می رود، ادعایی که تنها او، نتانیاهو و عباس می توانند 

آن را ثابت کنند زیرا بیشتر بحث ها یک به یک است.
جان کری در مساله صلح خاورمیانه، تنها، در حال جنگ 
است. وی از زمان دیدار اوباما از اسراییل در ماه مارچ تقریبا 
هیچ نشانی از حمایت رییس جمهور دریافت نکرده است 
و به نظر می رسد کاخ سفید تمایلی برای به خطر انداختن 
واشنگتن، در تالشی که اغلب یأس به دنبال دارد، نداشته 

باشد. 
این در حالی است که بن رهودز، معاون مشاور امنیت ملی 

اوباما از تالش های کری تاکنون تمجید می کند.
وی می گوید: هیچ کدام از اینها موضوعاتی نیستند که بتوان 
در چند ماه  آنها را حل کرد. این حقیقت که او همه اینها را 
با انرژی به عهده گرفته موهبت بزرگی برای دولت است. 

این ها دشوارترین چالش هایی است که ما داریم.
رهیافت فرد گرایانه کری درخصوص سیاست خارجی تا 

حدودی بسته به شرایط و تا اندازه ای عمدی است.
وزیر امور خارجه امریکا در حالی که در وزارت خارجه 
مقامات ارشد خیلی کمی که سنا آنها را تایید کرده سر جای 
خود دارد، با کمبود مشاور در سطوح عالی مواجه است؛ 
به  برای  نمایندگانی  عنوان  به  او  غیاب  در  که  مشاورانی 

پیش بردن برنامه های او فعالیت کنند. از میان این مشاوران 
و  خاورمیانه  به صلح  فشار  برای  میشل  و جرج  کلینتون 
»ریچارد هالبروک« در افغانستان و پاکستان هستند. کری با 

فقدان چنین شخصیت های برجسته یی روبروست.
کری بر دوستی های طوالنی مدت در سراسر جهان تاکید 
کرده و شبکه تماس های او ممکن است نقشی در تنها امتیاز 
ملموسی که او تاکنون در خاورمیانه به دست آورده بازی 
کند: یعنی تصمیم کشورهای عرب برای شیرین تر کردن 

پیشنهاد جامع به اسراییل برای صلح با فلسطینیان.
که  سال هایی  میراث  دیگر  از  امریکایی  مقامات  بعضی 
کری در سنا بود عصبانی هستند. این میراث عالقه شدید 
در  او،  است.  نادرست  و  نامنسجم  گفت وگوهای  به  وی 
موضوعات اساسی تر سیاست امریکا، ادعاهای سوال برانگیز 
درخصوص هر چیز، از خط مشی پهپادهای امریکا گرفته 

تا تغییر اوضاع، دارد.
در مواقع دیگر مقامات خویشتنداری او را مورد سوال قرار 
می دهند؛ مانند وقتی که او »رابطه خاص« نوظهور با چین 
کمونیست را ستود، یعنی کری برای یکی از دشمنان اصلی 
ژئوپلتیک امریکا از عبارات دیپلماتیکی استفاده کرد که به 
اسراییل  و  انگلیس  مانند  امریکا  و سخت  متحدان سفت 
به  تنش ها  کردن  آرام  برای  همچنین  او  دارد.  اختصاص 
تعدیل  نظامی  موضع  شامل  غیرمجاز  پیشنهادهای  یکباره 

شده به چین و تعامل با کوریای شمالی را داد.
او در جریان سفر به ترکیه، با مقایسه قربانیان ماراتن بوستون 
با ترک هایی که در عملیات کماندویی سال 2010 اسراییل 
به کشتی ترکیه ای کشته شدند حامیان اسراییل را خشمگین 
که  دولت هایی  دیگر  به  گفته اند  امریکایی  مقامات  کرد. 
واشنگتن به مدت طوالنی  آنها را خود سر می پنداشته - از 

کوبا گرفته تا زیمبابوه- باید نگاه تازه ای شود.
در حالی که کری خود را در آغاز راه می بیند و به خاطر 
وجهه اش در نگاه مردم نیز هیچ نگرانی ای ندارد، این باعث 
شده تا خیلی بلندپروازانه فکر کند. هر چند او به زودی 

مجبور خواهد بود این آرزوها را محقق کند.

سازمان ملل متحد در 
مورد بحران گرسنه گي در 

پاکستان هشدار داد

وزیر امور خارجة سوریه: 
مسلح کردن شورشیان کار 

خطرناکی است

کالشنیکف بستری شدوضعیت نلسون ماندال بحرانی است
اکنون وضع نلسون ماندال نه تنها »جدی«، بلکه 
»بحرانی« است. او در معرض شدیدترین خطر 
افریقای  ملی  قهرمان  این  دارد.  قرار  حیاتی 
در  سو  بدین  هفته  دو  از  بیش  از  جنوبی 
شفاخانه یی در پرتوریا تحت معالجه قرار دارد.

ریاست جمهوری افریقای جنوبی شام یک شنبه 
اعالم نمود که ماندال از 24 ساعت بدین سو در 
به سر می برد.  نظر حیاتی خطرناک  از  وضعی 
روز دو شنبه این کشور اعالم کرد که وضعیت 

صحی ماندال همچنان وخیم است.
جاکوب زوما، رییس دولت افریقای جنوبی، سیریل المفوسا معاون رییس حزب حاکم کنگره 
ملی افریقا و گراچا میچل، همسر ماندال در شفاخانه با هم دیدار نمودند و در مورد وضع او 
مذاکره کردند. زوما گفت: »طبیب ها تا حد امکان می کوشند وضع وی بهبود یابد و تالش 
می کنند که مادیبا یا پدر ملت خوب معالجه شود تا شفا یابد. او توسط یک تیم مجرب 

داکتران معالجه می شود«.
امیدی به شفا وجود ندارد

زوما هفته گذشته به خانواده ماندال گفته بود که این شخصیت 94 ساله اندکی بهتر شده است. 
ماندال را در افریقای جنوبی با همان نام سنتی عشیره یی اش یعنی »مادیبا« یاد می کنند. او 
دو هفته پیش روز شنبه بر اثر یک عفونت شدید شش ها در شفاخانه یی در پرتوریا بستری 

شد. ماندال در ماه های گذشته چندین بار در درون شفاخانه مورد معالجه قرار گرفته است.
ماندال که 27 سال از زندگی اش را در زندان گذشتانده است، به خاطر مبارزات اش علیه 
سیستم آپارتاید یا تعبیض نژادی برنده جایزه نوبل شد. در زندان او به مرض سل )توبرکلوز( 

مبتال شد و این سر آغاز مشکالت دایمی شش های وی گردید.
از سال 1994 به بعد ماندال به مثابه نخستین رییس جمهور افریقای جنوبی دموکراتیک راه 
را برای آشتی بین سیاه ها و سفیدها در کشورش هموار ساخت. در سال 1999 از مقام 
ریاست جمهوری کشورش کناره گیری کرد و تا امروز به مثابه پدر افریقای جنوبی مدرن 
مورد احترام و اعزاز قرار می گیرد. آخرین بار وی در سال 2010 در مسابقات نهایی قهرمانی 

فوتبال در یوهانس بورگ در مالء عام ظاهر شد.

ولید معلم، وزیر خارجه سوریه تصمیم کشورهای عربی و غربی 
این کشور را خطرناک توصیف کرده  در مسلح کردن شورشیان 
و گفته است که این اقدام تنها باعث طوالنی شدن این بحران و 

گسترش خشونت ها می شود.
ترکیه  و  عربی  کشورهای  همراه  به  غربی  کشورهای  از  گروهی 
که از مخالفان بشاراسد، رئیس جمهور سوریه حمایت می کنند، 
اعالم کرده اند که تصمیم آنها مبنی بر مسلح کردن شورشیان تنها 
با هدف برقراری توازن در جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان 

صورت گرفته است.
آقای معلم که روز دوشنبه در کنفرانسی خبری صحبت می کرد 
هدف  این  با  شورشیان  کردن  مسلح  که  گویند  می  »آنها  گفت: 
صورت می گیرد تا مذاکرات صلح ژنو موفقیت آمیز باشد. حال 
آن که مسلح کردن مخالفان ، مانعی در جهت انجام این مذاکرات 
خواهد بود، مسلح کردن مخالفان تنها به کشته شدن شمار زیادی 

از مردم منجر خواهد شد.«
آقای معلم دربخش دیگری از سخنانش گفت:«ما به ژنو نمی رویم 
که قدرت را به طرف دیگر واگذار کنیم. به هر کسی که چنین 

تصوری دارد نصیحت می کنم که به ژنو نرود.«
وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: »ما برای مشارکت و تشکیل دولت 

وحدت ملی به ژنو می رویم.«
او افزود اگر مخالفان انتظار دارند و یا تصور می کنند که می توانند 
انتظار  در  سالها  باید  کنم  می  »فکر  بگیرند،  اختیار  در  را  قدرت 

چنین تصوری باشند.«
ابتکار  به  که  صلح  مذاکرات  برگزاری  برای  دقیقی  تاریخ  هنوز 
روسیه و آمریکا قرار است در ژنو برگزار شود، اعالم نشده است.
در  گفت  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  سوریه  خارجه  وزیر 
صورت برگزاری این مذاکرات باید آتش بسی بین طرفین برقرار 

شود.
او گفت که مقامات در دمشق آماده هستند تا درباره نحوه نظارت 

بر این آتش بس بحث و مذاکره کنند.

کالشنیکف  میخائیل 
اسلحه  ساله  طراح 93 
معروف AK-47 پس 
از آنکه در خانه اش در 
روسیه  ایژوسک  شهر 
منظور  به  شد،  بیمار 
در  بستری  و  معالجه 
بیمارستان با هواپیما به 

مسکو منتقل شد.
پایگاه  گزارش  به 

اینترنتی راشا تودی، گزارش شده که وضعیت این طراح معروف اسلحه وخیم است.
خبرگزاری ایتارتاس نیز گزارش داد، کالشنیکف پرواز به مسکو را به خوبی تحمل 
خواهد  قرار  معالجه  تحت  روسیه  پایتخت  در  نظامی  بیمارستان  یک  در  و  کرده 

گرفت.
ایرینا روسیوس، سخنگوی وزارت امور اضطراری روسیه عنوان کرد: کالشنیکف 
بیمارستان تخصصی قلب در شهر  به دلیل وجود یک لخته خون در ریه در یک 
ایژوسک مورد پذیرش قرار گرفت اما پزشکان تصمیم گرفتند او را به منظور نظارت 

پزشکی به کلینیکی در مسکو بفرستند.
پیشرفته  تجهیزات  و  پزشکان  به  مجهز  پزشکی  هواپیمای  یک  وی  انتقال  برای 
فرستاده شد. میخائیل کالشنیکف، در پایان ماه مه سال جاری میالدی مدت دو هفته 

را در بیمارستان ایژوسک به منظور انجام آزمایشات گذراند.
کالشنیکف حین بستری در بیمارستان تصمیم گرفت تا حق استفاده از نام تجاری 
کننده  تولید  بزرگترین  که  ایژماش  تسلیحات سازی  کارخانه  به  را  کالشنیکف 

مسلسل های اتوماتیک و تک تیرانداز روسیه است، واگذار کند.
براساس گزارش ها، وضعیت سالمت کالشنیکف در ماه دسمبر 2012 رو به وخامت 
است. وی پس از یک معاینه عادی در تاریخ 20 دسمبر سال گذشته میالدی برای 

مدتی تحت مراقبت ویژه قرار گرفت.

اسوشیتدپرس             
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وقتی مردی شما را 
بخواهد...

ـ وقتی مردی شما را بخواهد، هیچ چیز نمی تواند جلوی او را بگیرد.
- دست از بهانه گیری برای یک مرد و رفتارِ او بردارید.

- هیچ وقت خودتان را برای رابطه یی که ارزشش را ندارد، تغییر ندهید.
- رفتار آرام تر، همیشه بهتر است.

- قبل از این که بفهمید، واقعاً چه چیز خوشحال تان می کند، با کسی ارتباط برقرار 
نکنید.

- اگر رابطةتان به این خاطر که مردتان آن طور که لیاقتش را دارید با شما رفتار 
نمی کند، به اتمام رسید، هیچ وقت سعی نکنید که با هم دو دوست معمولی باشید. 

یک دوست با دوسِت خود بدرفتاری نمی کند.
- پاگیر نشوید. اگر فکر می کنید که شما را در حالت تعلیق نگه داشته است، مطمین 

باشید که حتمًا این کار را کرده است.
- هیچ وقت به خاطر این که فکر می کنید گذر زمان ممکن است اوضاع را بهتر کند، 
در یک رابطه نمانید. ممکن است یک سال بعد به خاطر این کار از خودتان عصبانی 

شوید، چون اوضاع هیچ تغییری نکرده است.
- تنها کسی که در رابطه می توانید کنترلش کنید، خودتان هستید.

- از مردانی که پیش از ازدواج، تقاضای رابطة جنسی می کنند، دوری گزینید.
- برای رفتاری که با شما دارد، حد و مرز بگذارید.

-اگر چیزی ناراحت تان می کند، حتماً با او درمیان بگذارید.
- هیچ وقت اجازه ندهید، طرف تان همه چیزتان را بداند. ممکن است بعدها بر ضد 

شما از آن ها استفاده کند.
- شما نمی توانید رفتار هیچ مردی را تغییر دهید؛ زیرا تغییر از درون ناشی می شود.
- هیچ وقت نگذارید احساس کند او از شما مهم تر است، حتا اگر تحصیالت یا 
شغل بهتری نسبت به شما داشته باشد. او را به یک بت تبدیل نکنید. او یک مرد 

است، نه چیزی بیشتر و نه کم تر.
- اجازه ندهید مردی هویت و وجود شما را توصیف کند.

- هیچ وقت مرد کِس دیگری را هم قرض نگیرید.
- اگر به کِس دیگری خیانت کرده، مطمین باشید که به شما هم خیانت خواهد کرد.

- مردها طوری با شما رفتار می کنند که خودتان اجازه می دهید.
- همة مردها بد نیستند.

- نباید همیشه شما انعطاف از خودتان نشان دهید؛ هر مصالحه یی دوجانبه است.
- بین از دست رفتِن یک رابطه و شروع یک رابطة جدید، به زمانی برای ترمیم و 
التیام نیاز دارید؛ قبل از شروع کردِن یک رابطة تازه، مسایل قبلی تان را تصفیه کنید.
- هیچ وقت نباید دنبال کسی باشید که مکمل شما باشد. یک رابطه از دو فرد کامل 

تشکیل می شود. دنبال کسی باشید که مشابه تان باشد نه مکمل تان.
- شروع رابطه و قرار مالقات با اشخاص مختلف جهت یافتن بهترین فرد، خوب 
است. نیازی نیست که با هر کس که دوست می شوید، همان فرد مورد نظِر شما 

برای ازدواج باشد.
- کاری کنید که بعضی وقت ها دلش برای تان تنگ شود. وقتی مردی همیشه بداند 

که کجا هستید و همیشه در دسترسش باشید، کم کم نادیدةتان می گیرد.
شما  به  را  می خواهید  رابطه  از  که  چیزهایی  آن  همة  که  مردی  به  هیچ وقت   -

نمی دهد، به طور کامل متعهد نشوید.
این مطالب را برای بقیة خانم ها هم مطرح کنید. با این کار لبخند به لبان بعضی ها 
می آورید، بعضی ها را در مورد انتخاب شان به فکر می اندازید و خیلی های دیگر را 

هم آماده می سازید.
کنید، یک ساعت  پیدا  را  فرد خاص  دقیقه طول می کشد که یک  می گویند یک 
طول می کشد که او را تحسین کنید، یک روز تا دوستش بدارید و یک عمر تا 

فراموشش کنید.
منبع: پورتال مردمان

         غالم محمد محمدی

استاد  یونس  فرید  محمد  دکتور  آقای 
می نویسد:  کالیفورنیا  ایالتی  دانشگاه 
آمدن  به وجود  اجازة  نه  »پاکستان 
نه  و  داد  خواهد  را  مستقل  پشتونستاِن 
نه  و  کرد  خواهد  مسترد  را  مناطق  این 
مردم آن طرف، این خواست خیالِی دولت 

افغانستان را می پذیرند.« 
به هر صورت، موضوع سفربری حکومت 

آسمار  و  کنرها  طریق  از  خان  داوود 
چون  بود،  گرفته  صورت  پاکستان  باالی 
این همه سوقیات، وسیع و قدرتمند نبود. 
ارتش  از  مقابل،  در  پاکستان  حکومت 
را  ملیشه های سرحدی  نگرفته،  کار  خود 
احتمالی،  تا در صورت جنگ  داد  وظیفه 
با ارتش افغانستان مقابله کنند. این همان 
که  بودند  سرحدی  پشتون   ملیشه های 
آن ها  برای  کابل  قبیله یِی  و  قومی  دولت 

داعیه داشت.
یعنی وقتی که پاکستان 8ساله بود، دولت 
امروز  و  نبرد.  پیش  از  کاری  افغانستان 
جهان  قدرتمنِد  ارتش  هفتمین  پاکستان 
را در اختیار دارد و یگانه کشور اسالمِی 
استخبارات  و  هسته یی  نیروی  دارای 

جهانی است. 41
10ـ وقتی داوود خان در به دست آوردِن 
موفق  پاکستان  برضد  نظامی  تسلیحات 
نشد، آتش تعصِب قبیله پرستی و قوم گرایی 
به  و  گردید  مشتعل  بیشتر  وجودش  در 
تاریخ 25 نوامبر 1955م، لویه جرگة قرون 
و  قومی  دولتی،  اشخاص  از  را  وسطایی 
زیر  دیگر  ملیت های  از  دست چین شده 
خود  که  ـ  مهمند  خان  گل  محمد  ادارة 
به بابای فاشیسم معروف است ـ و یکی 
هاشم  سردار  ستمگر  باند  اشخاص  از 
خوانده  خان  نادر  ششم«  »برادر  که  خان 
این  اعضای  طرف  از  و  کرد  دایر  شده، 
تسلیحات  دریافت  تأیید  سرکاری  جرگة 
نظامی، از اتحاد شوروی را برضد پاکستان 
رهبران  از  دیگر،  از سوی  آورد.  به دست 
اتحاد شوروی تقاضا کرد که به افغانستان 

سفر کنند.
1955م  دسمبر   1۶ در  ماه  یک  طی 
بلگانین  و  رهبر  خروشچف  به سرعت 

صدراعظِم اتحاد شوروی به کابل آمدند و 
هرگونه  اعطای  وعدة  مذاکرات شان،  طی 
بی قیدوشرط  اقتصادِی  و  نظامی  کمک 
موقف  از  و  دادند  افغانستان  به  را 
پاکستان  برضد  داوودخان  ناسیونالیستِی 
پاکستان  حمایت کردند. زیرا در آن وقت 
به حیث دژ استعمار غرب در برابر اتحاد 

شوری به حساب می آمد.
این عمل خصمانة داوود خان، آتش خشِم 
کشورهای غربی به ویژه امریکا را مشتعل 

ساخت. یعنی داوود خان به خاطر ادعای 
خیالِی پشتونستان خواهی، دست به سوی 
اتحاد شوروی دراز کرده، افغانستان را به 
نمود.  مبدل  ابرقدرت  دو  رقابِت  صحنة 
امریکا  به  1955م  سال  همین  در  بازهم 
سفر نمود و خواستار انکشاف روابط شد.
به نوشتة مرحوم میرمحمد صدیق فرهنگ، 
داوود خان به علت پافشاری روی مسالة 
خاک  باالی  ارضی  ادعای  و  پشتونستان 
امریکا  متحدة  ایاالت  نتوانست  پاکستان، 
را قناعت بدهد و این بار نیز در سیاسِت 

خصمانة خود ناکام شد. 42
شاهی  »کشور  کتاب  امریکایی  مولف 
در  امریکا«  متحدة  ایاالت  و  افغانستان 
است:  نوشته  کتاب  این   202 صفحة 
امریکا  از  نتوانست  خان  داوود  »هرچند 
طی  اما  کند؛  دریافت  نظامی  تسلیحات 
تحصیالت  و  معارف  عرصة  در  تفاهمی 
امریکا  به  را  دانشجویان  تعدادی  عالی، 
اعزام نمود که از جملة 43 تن جنرال های 
یک  پشتون تبار،  آن ها  تِن   35 عالی رتبه، 
تن  یک  پنجشیری،  تن  یک  هزاره،  تن 

نورستانی و یک تن نیز ازبک بودند.
از جملة 9۶ تن صاحب منصباِن  هم چنان 
رتبه های متوسط که به امریکا اعزام شده 
غیر  تن   3 و  پشتون  آن ها  تِن   93 بودند، 

پشتون بودند. 43
این سند، ُعمق تعصِب کور قبیله یِی داوود 
خان را نشان می دهد که هرگز قابل کتمان 

نیست.
از  نقل  به  اندیشمند  محترم  نوشتة  به 
شخصیت  به  »نگاهی  کتاب   83 صفحة 
رسیدن  با  داوود«،  محمد  سیاست های  و 
1953م  سال  در  صدرات  به  خان  داوود 
)1332 خورشیدی( به جای کاکای پادشاه 

و  افغانستان  روابط  خان(،  محمود  )شاه 
امریکا  چون  گرایید؛  سردی  به  امریکا 
بر  مبنی  خان  داوود  جدی  تقاضای  به 
]برضد  نظامی  تسلیحات  درخواست 

پاکستان[ پاسِخ رد داده بود.«
صدارت،  به  خان  داوود  رسیدن  از  بعد 
محرمانه یی  تحلیل  در  امریکا  سفارت 
وی،  اعمال  و  افکار  شخصیت،  دربارة 
آلمان های   ...« نوشت:  چنین  واشنگتن  به 
نازی را ستایش می کند، با آن ها تمایل و 

را  آن ها  با  تجارت  داشته،  نزدیک  روابط 
دوست  را  انگلستان  کرد،  تشویق خواهد 
ندارد، با امریکا نیز تا کنون روابطی سرد 
کشور،  دو  بین  روابط  در  تغییری  دارد، 
پیش بینی نمی شود؛ آیا روابطش با فرانسه 
به عین شکل باقی می ماند؟ کدام تمایلی 
خاص  به طورِ  شوروی  اتحاد  سوی  به 
تابِع زمان و  ناپایدار،  اما سیاستش  ندارد، 

شرایط خواهد بود.« 44
تحلیل،  این  آخِر  بخش  نظرداشِت  در  با 
تسلیحات  دادن  از  امریکا  امتناع  از  پس 
نفِع  به  شرایط  پاکستان،  برضد  نظامی 
در همین سال  کرد.  تغییر  اتحاد شوروی 
به  امریکا  نظامِی  کمک  وقتی  )1953م( 
به  را  داوود  تمایل  شد،  اعالم  پاکستان 
در  هرچند  ساخت.  چندبرابر  شوروی 
معاون  نکسون  ریچارد  1954م  سال 
کرد  سفر  کابل  به  امریکا  جمهور  رییس 
نظامی  تسلیحات  وی  از  داوود  بازهم  و 
مورد  نیز  این بار  اما  نمود،  درخواست 
پذیرش امریکایی ها قرار نگرفت و روابط 

دو کشور سردتر گردید.
امریکا  به  خان  داوود  1959م  جون  در 
آیزنهاور مالقات و در دو  با  سفر کرد و 
مجلِس آن کشور سخنرانی نمود. در نومبر 
و  کرد  هند سفر  به  آیزنهاور  همین سال، 
یک توقِف شش ساعته در کابل نیز داشت. 
وی به داوود توصیه کرد »روابط خود را با 

پاکستان بهبود بخشد.« 45
افکار  و  قومی  تعصِب  عمق  اسناد،  این 
را  هم فکرانش  و  خان  داوود  فاشیستِی 
نشان می دهد و این گونه اعمال، از سال ها 
به این سو، یکی از عوامِل عمدة نفاق ملی 

را در کشورِ ما شکل داده است.

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش سیزدهم

 )ویژۀ خانم ها(



           عنایت شهیر
این روزها، فضای مجازی »انترنت« و »فیس بوک« چنان در 
انسان ها خانه کرده است که دیگر کمترکسی  جان و جهاِن 
وقت و حوصلة کافی برای مطالعة یک کتاِب صدصفحه یی 

دارد.
در بعضی موارد، »فیس بوک« نویسنده گان را از چاپ و نشر 

کتاب های شان بی نیاز کرده است.
اگر قرار باشد، نویسنده یی در افغانستان کتابی با تیراژ هزار جلد 
چاپ کند، احتماالً یک هزار نفر این کتاب را خواهند خواند؛ 
اما زمانی  که همین شاعر و نویسنده، یکی از آفرینش های ادبی 
خویش را در فضای مجازی »فیس بوک« می گذارد، با موجی از 

»الیک ها« و »کامنت ها«ی خواننده گان مواجه می شود.
با  نویسنده گان،  و  شاعران  که  شده  باعث  حتا  »فیس بوک« 
نشست ها و جلسات شعرخوانی خداحافظی کنند و به نوعی 

از ارضای ذهنی در فیس بوک دست یابند.
از سوی دیگر، افزایش بنگاه های نشراتی و ناشران در سال های 
نشر  و  چاپ  و  چشم گیر  خیلی ها  افغانستان  ادبیات  پسیِن 

کتاب های ادبی این ناشران نیز بسیار ملموس بوده است.
اما پیش از این و پس از تحوالت اجتماعی و سیاسی اخیر 
در افغانستان، تنها انجمن قلم افغانستان را به عنوان یگانه ناشِر 
در  را  کتاب   ده ها جلد  ده سال،  همین  در  که  داشته ایم  فعال 

بخش های مختلف و زبان های مختلف نشر کرده است.
به  افغانستان، در زمستان 1391 کتاب دگری را  قلم  انجمن 
پارسی زبان  معاصر  شاعر  باختری  عفیف  از  »صدغزل«  نام 
با صفحه آرایی  تیراژ یک هزار جلد و  با  در یک صد صفحه، 
و طرح پشتی ژکفرحسینی چاپ کرد. این کتاب یک صد غزل 
از گزینه های استاد عفیف باختریـ  به گزینش خود شاعرـ  را 

در خود جای داده است.
در واقع، شعرهای این گزینه کار و تالش های پی گیر سه دهة 
آخر این شاعر فرهیخته است، شعرهایی که در چند مجموعة 

پیش از این گزینه نیز چاپ شده اند.
عفیف باختری، با چاپ چند مجموعه شعر، چنان رزمنده گان 
افسانه یی حضورش را در قلمرو شعر پارسی برجسته ساخت. 
او از شاعرانی است که شعر را با خونش می نویسد و کم تر 

دست به تصنع می زند.
شاید به همین علت، تولید و عرضة کمتری در این آشفته بازار 
دارد؛ بازاری  که  کتاب هایش در قفسه های بی مخاطب امروز، 

گرد و خاک می گیرد.
بگیرد،  جا  آن  در  غزل  یک صد  که  گزینه یی   چاپ  آن که  با 
کاری ست سخت و دشوار و کمتر اتفاق می افتد یک شاعر 
بتواند یک صد غزل از داشته هایش را که در خور چاپ باشد، 

گزیده و پیشکش یک جامعة ادبی بکند.
با این هم عفیف باختری با خالقیت منحصر به فردی که داشته، 
توانسته است صد غزل از پنج مجموعه قبلی اش را انتخاب 

کرده و یک اثر درخور اعتنا را تحویل جامعة ادبی مان بدهد.
یگانه چیزی که شاعر در گزینش شعرها متوجه آن شده، این 
است که او تغییر ذهنیت و برداشت مخاطب را از شعر درک 
کرده و فهمیده است که زبان دهه های گذشته برای مخاطب 
امروزی تازه گی نداشته و برابر با مذاق مخاطب امروز نیست.

به همین سبب، شاعر دوباره سرایی کرده و بیت هایی از این 
غزل ها را با ذهن و زبان نو و امروزی برای مخاطب پیش کش 
کرده است؛ در واقع در اکثر غزل ها به اندازة سرودن یک غزل 

تازه، عرق ریخته است.
بدون شک، غزل هایی که بازآفرینی شده اند، متفاوت تر و زیباتر 
از شکل قدیمی یا اولِی آن استند؛ تصاویر، عینی تر و کاماًل 

امروزی تر شده اند.
خواننده در موقع خوانش با زبان این غزل ها هیچ گاه احساس 

بیگانگی نکرده، غرق فضای نو و سوریالیستی آن می شود.
به این غزل نگاه کنید:

ترا بیِن جسدها در خیابان جست وجو  کردم
ردِ پاهای ُگنگت را تمامِ روز بو کردم

هوا آلوده / تر می شد، هوا تاریک شد ناگاه
حواسم را نشستم زیِر باران شست و شو کردم

نه آبان ماه... اصاًل ماهِ عقرب بود روزی که
نگاهم را شبیه نیش در چشمت فرو کردم

ترا در بین اجسادی که می پوسند در پاییز
تمام روز گشتم، برگ ها را زیرورو کردم

اگر غرق ا ست در پستی من از غرقاب این هستی
چه چیزی آرزو کردم... چه چیزی آرزو کردم؟

هرچند من هیچ تجربه در گسترة نقد و نویسنده گی ندارم و با 
واژه گان قراردادی یی که منتقدان امروز از آن ها سود می جویند 
نیز چندان آشنا نیستم و نمی خواهم ادای نویسنده گی درآورده، 
فضل فروشی کنم؛ اما در این مختصر، برای اداِی دین و احترام 
می بایستی نوشته یی در مورد غزل های این مرد سترگ می کردم. 

هرچند کاری ست الاقل برای نگارندة این نوشته، دشوار.
درک و دریافت انسان ها از یک متن ادبی بسته گی دارد به نوع 
نگاه و خوانِش آن ها از یک متن، خوانشی که می تواند برداشت 

ذهن یک خواننده را از یک اثر ادبی به معرفی بگیرد.
این خواننده می تواند، آدمی با دانش ابتدایی باشد و یا یک 
منتقد ادبی؛ اما این یافته ها حرِف آخر نیست همان گونه که 

هیچ حرفی در هیچ زمینه یی حرف آخر نیست.
در صد غزل، ما با دوره های مختلف شعرِی عفیف باختری 

روبه رو می شویم؛ شعرهایی با زبان و ساختار منحصر به فرد 
خود شاعر. در واقع شاعر در دوره های مختلف با پرداخت 
زبانی خاص خود در شعر، از دیگر هم نسل هایش متفاوت و 

یک سر و گردن باالتر بوده است.
است،  باورمند  شعر  به  که  اندازه  همان  به  باختری،  عفیف 
تک فضایی  است.  معتقد  نیز  ادبیات  در  انداختن  پوست  به 
و پرداخت یک سان در شعر کاری ست بی بنیاد؛ با درک این 
موضوع، شاعر همواره تالش کرده است تا فضاهای تازه را 

کشف و خلق کند.
خلق  گوناگون  فضاهای  احتوای  در  غزل«  »صد  شعر های 
در  و  ملموس  عینی،  تجربی،  که هرکدام  شده اند. شعرهایی 

عین حال خیلی جان دار هستند.
به این بیت های درخشان که کاًل تجربی و زنده گی شده اند 

نگاه کنید:

مثل باران که خورد رقص کنان بر سِر آب
خورده پیوند دلم با دِل دریایی تو

***
دلم آشفتة آن زلف رها در باد است

سرم از بند هوس های دگر آزاد است

***
تقدیر، مرگ، جبر... جدایی گناه کیست؟
تاریک تر ز بخت تو، بخت سیاه کیست؟

هر چه دایرة واژه گانی یک شاعر وسیع و بزرگ تر باشد، زبان 
و پرداخت زبانِی محکم تری خواهد داشت.

عفیف باختری در چینش واژه ها در غزل استاد است. او در 
همان  به  را  وآن ها  می کند  بازی  کلمه ها  با  سرایش،  هنگام 

ساده گی خودشان شاعرانه ساخته، جان می بخشد.
واژه ها را با درنظرداشت تناسب در شعر چنان استادانه می چیند 

که مجال برداشتن کلمه یی را به کسی نمی دهد.
زبان و ساختار زبان در شعرهای عفیف باختری، خیلی نرم، 
ساده و امروزی است او با درک وجه تمایز و تفرق شعر امروز 
با شعر دیروز که زبان شعر دیروز زبانی ست فاخر، سنگین، 
آرکاییک گرا، دیریاب و غرق در سمبول ها و نشانه ها که جهت 
درک و رازگشایی از خود، نیازمند درایت و هوشمندی فراوان 
می باشد. دیگر این که شعر دیروز، احتوایی سنگین و دیرهضم 
دارد و به نوعی بیش تر مخاطِب خاص می طلبد تا مخاطب 
عام! اما غزل های عفیف باختری محتوایی دارد زمینی با زبان 
سلیس، ساده، گویا، همه فهم و زودهضم که با سرک کشیدن 
درگیر  را  مخاطب  امروز،  زنده گی  زاویه های  جزیی ترین  به 

مشغله های فکری خودش می سازد. 
این هم چند گواه:

خدا به چشم تو سنجاق زد نگاهم را
مرا ببخش ندانستم اشتباهم را

بده شراب که من طالعم همین بوده
تلو تلو بخورم قسمت سیاهم را

زمین زنی ست که پرورده است در زهدان
چه مادرانه من و نطفة گناهم را

***
هدف از آن همه برفی که سرم باریدی

غیر پیچاندن من در کفن سرد، چی بود؟

***
جز کالغی که سر آنتن همسایه نشست

با خودش باد خزان آن چه که آورد، چی بود؟

دورة  سه  گزینه  این  شد،  گفته  باال  در  که  همان گونه 
سرایش گری شاعر را در بر گرفته است؛ در دورة اول و دومِ 
سرایش گری  اش، ما بیشتر به شعرهای اجتماعی برمی خوریم؛ 
شعرهایی که به نحوی نشان گر اعتراض، نارضایتی از وضعیت 

و ناهنجاری های روزگار است.
همان گونه که در اکثر شعرهای عفیف باختری تکلف و تصنع 
دیده نمی شود، شعرهای اجتماعی او نیز خالی از این نقض 

است.
این  شاعر  واقع  در  و شهودی اند،  تجربی  بیشتر  غزل ها  این 

روزها و نا هنجاری هایش را نفس کشیده است.
به این بیت ها نگاه کنید:

زیباترین شباهت تان با االغ چیست؟!
در ذهن تان نشانه یی از اعتراض نیست

یا
و آن گه فرود آمد از آسمان سنگ

فرو ریخت بر فرق ما یک جهان سنگ

نمایان گر درد و رنج و  بیشتر  این غزل ها  محتوا و مضمون 
نابه سامانی های یک اجتماع است و این دردها با زبان باختری 
که خود نیز در همان کوره سوخته، جاودانه شده است؛ اما 
دردهای فردی شیرین تری هم هست که مربوط به خود شاعر 

است.

چه انتقام بزرگی که روزگار گرفت
اداره، جان مرا پشت میز کار گرفت

شهر از درد به خود می پیچد
درد هرکس به خودش مربوط است

عفیف باختری، گاه گاهی در شعرهایش خیلی هم ملی گرا و 
وطن پرست حضور دارد؛ او در شعرهایش خلق را به بیداری 
و هوشیاری دعوت می کند و آرمان گرایانه از سینة خود فریاد 

می کشد.
او در این شعرها با استفاده از زبان اندکی فخیم و سمبولیک 
و با استفاده از وزن های رقصان و مطنطن، خواننده را به وجد 

می آورد.

بازوی ماست حلقه به بازوی آفتاب
ما چنگ می زنیم به گیسوی آفتاب

یا
هستیم از کجا و کجا می رویم ما

جایی که کس نرفته چرا می رویم ما؟

و اما عفیف باختری دهة هشتاد الی نود، عفیفی دگری ست 
که در شعر از جان خودش مایه گذاشته در پرباری و باروری 

ادبیات معاصر افغانستان، سهم به سزایی را ایفا کرده است.
در واقع، دورة سوم سرایش گری عفیف، از نوع دگر شعر در 
افغانستان است که با در نظرداشت تصاویر، خلق فضاهای نو 

و هم چنان از نظر ساختارمندی غزل ها، مثل و مانندی ندارد.
او شعر نو را در قالب عروس قالب ها یعنی غزل، در افغانستان 
به معرفی گرفت و بیشتر جوانان نیز از فضاهای خلق شده در 

شعر های او مایه گرفتند.
کلمات در شعرهای او در القای مستقیِم حس به خواننده کمک 
می کنند و هر کلمه در شعرهای او خود کلمه است. عفیف 
باختری کمتر به ترکیب سازی های متصنع می پردازد. از کاربرد 
ترکیباتی چون، خلوت رنگین کمانی، روایت رویا، ترنم باران، 
سکوت تشنة دهلیز و امثال این ها سخت می پرهیزد تا جایی 
که کلمات به تنهایی نقش خودشان را در شعر بازی می کنند 

و گاهی این کلمات چندبعدی و چندمعنایی هم می شوند.
به ساختارمند شدِن  از کلمات،  استفاده  این نوع پرداخت و 
غزل کمک کرده و آن را به ساختار دایمی نزدیک تر می سازد.

با قطاری که قرار است مسافر باشم
کاش پهلوی تو در کوپة آخر باشم

در ُهتل های جهان نه... دلم آن جاها نیست
دور دنیای خودم گردم و شاعر باشم

باالی  بسامد  کنم،  اشاره  این جا  می خواهم  که  دیگر  چیزی 
کلمات مرگ و قطار در شعرهای اخیر عفیف باختری است.

او در شعرهای اخیرش بیشتر با واژة مرگ دست وپنجه نرم 
می کند و حتا در بعضی مواقع با مرگ می ستیزد.

قطار از لحاظ معنایی به نحوی رفتن و گم شدن را تداعی 
می کند که در اکثر شعرها، این دو واژه در کنار هم آمده اند.

بسته گی  شاعر  روح  و  درونیات  به  خود  که  رفتن  و  ماندن 
دارد، گویای این است که شاعر چه قدر از زنده گی، روزگار و 

اطرافیاِن خود به تنگ آمده است.

مرگ، فلمی ست که بایست تماشاچی آن
متواتر، متواتر، متواتر، باشم

من آن قطار غریبم که ترک خواهم گفت
درست یک دو نفس بعد، ایستگاهم را

کنارِ پنجره رفت و به مرگ فرمان داد:
چه بوی می کشی این جا!؟ برو... سِگ ولگرد!

تصویر در شعرهای او نیز از جنس دگر است. تصاویر کلن، 
عینی و حسی حضور دارند. او شاعرانه گی هایش را با خلق 

تصاویر نو و بکر در غزل جاودانه می سازد.
عفیف باختری از شاعرانی است که با چندین هنر تجسمی از 
جمله سینما آشنایی کامل دارد و تصاویر در شعرهای او گاهی 

کاماًل سینمایی و یا تابلویی می شوند.

طرح دگر که می کشم »آرامش شب و
یک کوچه و دو سه سگ ولگرد« می کشم

بگذار مثل بوتل خالي ُقُقل... ُقُقل
ُقل... ُقل... قلُوپ! داخل گنداب گم شوم

به  نیز  را  این گزینه کاستی هایی  این برجسته گی ها،  کنار  در 
همراه دارد که می توان به آن ها شاره کرد. 

در غزل های نخست این گزینه، می بینیم که زبان اندکی کهنه 
است؛ البته کهنه گی زبان نیز بسته گی دارد به جریان های حاکم 
در زماِن خود شاعر. اگر نگاهی به زبان دهة شصت بیافکنیم، 
متوجه می شویم که عفیف باختری از دگر هم گنانش یک قدم 

جلوتر گذاشته و از همان آغاز به نوگرایی پرداخته است.
بعضی از شعرهای قدیمی نشان می دهد که شاعر به نرخ روز 

شعر گفته و کم تر به حسیات درونِی خویش پرداخته است.
این ها نکاتی بود که اشاره شد و اگر عمری بود و فرصتی، به 
یک خوانِش دقیق و موشکافانه تر در مورد این غزل ها خواهم 
پرداخت. عفیف باختری را غنیمت شماریم و به کارهایش 
ارج گزاریم تا باشد او نیز با تالش و پویایی یی که دارد، به 

کارهایش شدت بیش تر ببخشد.
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خوانش من از 
»صد غزل«
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تا فراهم  شدن شرایِط...
اگر مذاکرات  بود  وی همچنین روز شنبه هشدار داده 
صلح با طالبان پیش نرود، دفتر طالبان در دوحه پایتخت 

قطر که به تازه گی باز شده است تعطیل خواهد شد.
روند  به  بگیرد  تصمیم  طالبان  »اگر  کرد:  تصریح  کری 
مذاکرات کمک نکند، ما نیز ممکن است تعطیل شدن 

دفتر طالبان را در قطر مد نظر قرار دهیم.«
بازشدن دفتر طالبان در دوحه در واقع نخستین گام به 
منظور دستیابی به یک موافقتنامه صلح همزمان با پایان 
یافتن ماموریت نیروهای نظامی امریکا و ناتو در پایان 
برای  تالش  به  را  شورشیان  کابل  اما  بود؛  آینده  سال 

تشکیل یک دولت در تبعید متهم کرد.
طالبان  و  امریکایی  مقامات  مذاکرات  حاضر،  حال  در 
به حال تعلیق درآمده و امریکا تاکید کرده است نباید 
برای  عنوان یک سفارتخانه  به  قطر  در  طالبان  دفتر  به 
تندروهای این گروه نگاه شود که سال 2011 حکومت 

آنها در افغانستان سرنگون شد.
دفتر طالبان در قطر پس از افتتاح در دوحه، نام »امارت 
عنوان  که  نهاد  خود  روی  بر  را   » افغانستان  اسالمی 
دولت شورشیان طالبان بین سال 199۶ تا سال 2001 
در افغانستان بود . حامد کرزی رییس جمهور افغانستان 
نیز در واکنش به این اقدام طالبان ، مذاکرات با امریکا 

را حال تعلیق درآورد.
برگزاری  برای  تالش  در  طالبان  شورشیان  و  امریکا 
مذاکرات صلح با یکدیگر به عنوان بخشی از تالش ها 
برای پایان دادن به جنگ 12 ساله در افغانستان هستند. 
امریکا همچنین انتظار دارد ارتش قدرتمند پاکستان نیز 
در تالش ها برای پایان دادن به جنگ در افغانستان ایفای 

نقش کند.
در  نفوذ  برای  پاکستان  با  رقابت  حال  در  که  نیز  هند 
گونه  هر  داد  هشدار  گذشته  هفتة  است،  افغانستان 
آشتی در افغانستان نباید باعث مشروعیت بخشیدن به 

گروه های شورشی شود.
ابهام  از  هاله یی  در  افغانستان  جنگ  در  پاکستان  نقش 
از  اما  امریکاست  متحدان  از  کشور  این  دارد.  قرار 
پیشینه یی طوالنی در حمایت از طالبان به عنوان جنگ 
نیابتی خود در افغانستان برخوردار است. اقدام پاکستان 
در حمایت از طالبان در افغانستان بخشی از یک تالش 
گسترده تر به منظور کنار زدن هند رقیب منطقه یی خود 

در افغانستان بوده است.
نتیجه  این  به  اکنون  پاکستان  معتقدند  غربی  مقامات 
به  کمک  طریق  از  کشور  این  منافع  که  است  رسیده 
روند صلح در افغانستان و روی کار آمدن یک دولت 
دوست در کابل تامین خواهد شد، دولتی که بتواند در 
به  مرج  و  هرج  گسترش  از  و  برقرار  ثبات  افغانستان 

فراتر از مرزهای این کشور جلوگیری کند .
برخی مقامات نظامی و غیرنظامی در مصاحبه با رویترز 
گفتند: پاکستان به متقاعد کردن فرماندهان طالبان برای 
مذاکره با امریکایی ها و افغان ها کمک و همچنین تالش 
که  کند  متقاعد  را  طالبان  فرماندهان  این  است  کرده 

مذاکرات به سود آنهاست.
نامش  خواست  که  پاکستان  ارتش  ارشد  افسر  یک 
تالش های  بدون  مذاکراتی  :» چنین  گفت  نشود،  فاش 
این  که  متقاعد کردیم  را  ما طالبان  نبود.  امکان پذیر  ما 
مذاکرات به سود افغانستان است و دیگران را نیز متقاعد 
کردیم که این چیزی است که طالبان واقعًا به آن فکر 

می کند.«

تالش برای بازداشت...
او همچنین گفت که تانون معلوم نیست که چه کسانی با 
سربازان پولیس درگیر شده اند و تحقیقات در این زمینه 

جریان دارد.
به  نمایندگان  مجلس  در  کابل  نماینده  مجاهد  گل  اهلل 
تاکنون  را  منطقه  این  زمین های  دولت  گفت  بی بی سی 

استمالک نکرده اما قصد دارد در آن شهرک بسازد.
اقدام  این  به  اعتراض  در  محل  باشنده گان  که  گفت  او 
دولت بیست روز پیش راهپیمایی کردند که در نتیجه آن 

یک خیمه به آتش کشیده شد.
افتتاح شهر کابل جدید از سوی  این خیمه برای مراسم 

دولت برافراشته شده بود.
آقای مجاهد می گوید پولیس قصد بازداشت ده ریش سفید 
و بزرگ منطقه را به خاطر این رویداد داشت که برادر او 

نیز شامل این افراد بوده است.
او گفت که پولیس زمانی که به منطقه رسیده باالی مردم 
محل شلیک کرده و دست کم هفت نفر را کشته و ده نفر 

را زخمی ساخته است.
باشنده گان محل نیز می گویند که در این رویداد شماری 

کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
شده  زخمی  پا  ناحیه  از  درگیری  این  در  که  شاه  احمد 
است،  بستری  کابل  ایمرجنسی  بیمارستان  در  اکنون  و 
ما  سر  آمدند  عسکرها  برآمدیم  که  اتاق  »از  می گوید: 

شلیک کردند. بچه کاکایم و دو سه دوستم شهید شدند. 
ما را لت و کوب کردند، بعد به دفتر والیت بردند و بعد 

به شفاخانه آوردند.«
او می گوید که در زمان این رویداد، یک نشست مردمی 
منطقه  این  در  محل  باشندگان  مشکالت  بررسی  برای 

جریان داشته است.
ده سبز در شمال شرق کابل منطقه یی است در مساحت 
بیشتر از هفتصد کیلومتر مربع زمین که قرار است شهر 

جدید کابل در آن ساخته شود.
از  برخی  سوی  از  منطقه  این  در  زمین  غصب  موضوع 
مقام های بلند پایه دولتی و برخی زورمندان بارها جنجال 

برانگیز شده و در مواردی به خشونت انجامیده است.
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گره های کورِ 
گفت وگوهـای صـلح

          احمد عمران

را  هیأتی  به زودی  که  کرده  اعالم  عالی صلح  شورای 
در  می فرستد.  قطر  به  آغاز گفت وگوهای صلح  برای 
همین حال نماینده گان طالباِن مستقر در قطر نیز پس از 
رای زنی ها میان خود، گویا توافق کرده اند که به جای 
بسته شدن دروازة دفتر این گروه، به وضعیِت موجود 
گردن نهند و به نحوی به مذاکرات آغاز کنند. اما چند 
مسالة  کورِ  گره های  عنوان  به  این خصوص  در  نکته 
زمانی  تا  و  دارند  طالبان هم چنان وجود  با  گفت وگو 
که این گره های کور گشوده نشوند، فکر نمی شود که 
گفت وگوها در زمینة استقرار صلح در کشور، به نتایج 

مطلوب برسد. 
احزاب  شورای  که  مساله یی ست  همان  نخست،  گره 
اجالس  در  آن  به  افغانستان،  در  سیاسی  نهادهای  و 
روز یک شنبة خود اشاره کرده  است. شورای احزاب 
اعالم  نهادهای سیاسی کشور، طی یک گردهمایی  و 
کرده  که از روند گفت وگوهای صلح حمایت می کند 
اما با این پیش شرط که پیش از آغاز هر گونه گفت وگو 
نیروهای  میان  آتش بس  افغانستان،  در  مذاکره یی  و 

متخاصم برقرار شود. 
بدون تردید این مسأله به عنوان پیش درآمد مذاکرات 
که  زمانی  تا  و  است  بااهمیتی  و  مهم  مسالة  صلح، 
طرف های درگیر به عنوان حسن نیت و متقاعد شدن 
به گزینة سیاسی به جای راه حل نظامی، به آتش بس تن 
ندهند، هرگونه گفت وگو و مذاکره از آغاز به بن بست 

می انجامد. 
که  می کند  پیدا  معنا  زمانی  صلح  گفت وگوهای 
به  عماًل  نظامی  راه حل  به  نسبت  درگیر  طرف های 
را  مذاکره  و  گفت وگو  گزینة  و  باشند  نرسیده  نتیجه 
با تمام صداقت و مولفه های آن قبول کنند. آیا گروه 
طالبان به این نتیجه رسیده است که در میدان جنگ، 
پیروزی نخواهد داشت و باید به گفت وگوهای صلح 

روی بیاورد؟ 
به این پرسش هنوز از سوی رهبراِن این گروه پاسخ 
رسمی داده نشده است، ولی حضور نماینده گاِن آن در 
قطر می تواند تلویحاً بیان گر چنین نتیجه یی از سوی این 
گروه باشد. اما در صحنة عمل هنوز نشانه هایی از چنین 
طالبان  جنگ جویان  و  نمی خورد  چشم  به  رویکردی 

هم چنان به جنگ و کشتار غیرنظامیان ادامه می دهند. 
گره کور دوم، بحثی ست که امراهلل صالح رییس پیشین 
بر  صالح  آقای  است.  کرده  مطرح  کشور  ملی  امنیت 
برخی  می گوید  دارد،  اختیار  در  که  یافته هایی  اساس 
افراد که در قطر به نماینده گی از گروه طالبان حضور 
یافته اند، هیچ رابطه یی در دوازده سال گذشته با رهبران 
این گروه نداشته اند و از سوی ادارة استخبارات پاکستان 
به دوحه فرستاده شده اند. این مسأله یک پرسش بزرگ 
را می تواند به میان آورد و آن این که چه گونه می توان 
گروه  سوی  از  قطر  در  موجود  افراد  که  بود  مطمین 

طالبان نماینده گی می کنند؟ 
دولت مردان کشور تجربه های تلخی در این خصوص 
دارند. در گذشته، شماری از افراد به نام و یا نماینده گِی 
گروه طالبان با آن ها تماس گرفته اند در حالی که بعداً 
مشخص شده است که این افراد هیچ رابطه یی با گروه 
طالبان نداشته اند. آن ُدکان دار اهل کویته را همه به یاد 
دارند که خود را نمایندة طالبان معرفی کرد و با آقای 
کرزی هم دیدار نمود و پس از گرفتن پول های کالن 
ناپدید  زمین  روی  از  ناگهان  ریاست جمهوری،  ارگ 
خارجی  وجود  فردی  چنین  هرگز  این که  مثل  شد، 

نداشته است. 
است  پاکستان  آی.اس.آی  خطرناِک  بازی های  از  این 
افرادِ  که همواره تالش کرده که آدرس و مشخصاِت 
وابسته به گروه طالبان را مخفی نگه دارد تا در زمان 
است  اکنون هم وضع چنین  ببرد.  آن ها سود  از  الزم 
زنگ  می تواند  ملی  امنیت  پیشیِن  رییس  گفته های  و 
خطری برای مذاکرات صلح تلقی شود. این بار این گونه 
کسانی  با  عالی صلح  محترم شورای  هیأت  که  نشود 
که  شود  مشخص  بعداً  که  کند  توافق  و  گفت وگو 
اصاًل هویت افغانستانی نداشته اند. چه ضمانتی وجود 
دارد که تمام افرادی که به قطر رفته اند، اعضای گروه 
طالبان اند؟ دولت افغانستان و شورای عالی صلح، چه 

شناختی از این افراد دارند؟ 
عنوان  به  را  افراد  این  معتبری هویِت  نهاد  هنوز هیچ 
این  و  است  نکرده  تأیید  طالبان  گروه  نماینده گاِن 
به  پاکستان  استخبارات  بازهم  که  دارد  احتمال وجود 
البته  نوعی دیگر بر سرمقام های کشور کاله بگذارد. 
این بار کاله چنان گشاد است که شورای عالی صلح 

حتا نخواهد توانست که پیش پای خود را هم ببیند. 

گره کورِ سوم این است که هیأت شورای عالی صلح 
مقابل  طرف  با  می خواهد  برنامه یی  و  طرح  چه  با 
گفت وگو کند؟ آیا دولت مردان کشور جوانب مختلِف 
مسأله را به دقت وارسی کرده اند و می دانند که چه را 
بر سر میز مذاکره از دست خواهند داد و به جای آن 
چه خواهند گرفت؟ زیرا بسیار محتمل به نظر می رسد 
و  عاطفی  نزدیکی های  دلیل  به  مذاکره کننده  گروه  که 
فکری با تفکرات طالبانی، به توافقاتی دست پیدا کنند 
که اصاًل با روند سیاسی موجود هم خوانی نداشته باشد 
و شهروندان کشور خواهاِن چنین توافقاتی نباشند. باید 
دید که صلح به چه قیمتی قرار است به دست بیاید؛ آیا 
به قیمت از دست رفتِن آزادی های مشروِع شهروندان 

کشور؟
طالبان  حاکمیت  زماِن  افغانستان  امروز،  افغانستان   
نیست و حتا ما در واکنش به گشایش دفتر این گروه 
در قطر، شاهد آن بودیم که مردم افغانستان چه قدر به 
آزادی ها و روند دموکراتیزه شدِن جامعه بها می دهند. 
قربانی  را  شهروندی  حقوق  و  دموکراسی  نمی توان 
برده گِی شهروندان  اسارت و  پیام آور  که  صلحی کرد 

کشور باشد.
گره کور چهارم، موضوع افکار و خواست های طالبان 
است. طالبان تا امروز خود را به عنوان گفتمان غالب، 
به  غالب  گفتمان  دهد.  نشان  که  است  کرده  تالش 
این معناست که تفکر طالبانی، تفکر غالب بر جامعه 
افغانستان  مردم  از  نماینده گی  به  گروه  این  و  است 
سخن می گوید. چنین برداشِت حداکثری از وضعیت 
دستاوردهای  رفتن  دست  از  خطر  به  عماًل  موجود، 
فعلی می انجامد و این چیزی نیست که مردم افغانستان 
خواهاِن آن باشند. طالبان در بهترین وضعیت ممکن، 
مطرح  سیاسی  تفکر  یک  عنوان  به  را  خود  می توانند 
کنند و از این منظر به فعالیت های سیاسی و مشروع در 
افغانستان ادامه دهند. طالبان باید بدانند که آن ها گفتمان 
غالِب جامعه نیستند، کما این که در گذشته نیز نبوده اند؛ 
ولی شرایط و جو نظامِی آن زمان این فرصت را برای 
این گروه و حامیان منطقه یِی آن  فراهم کرده بود که 
به چنین توهمی دچار شوند. طالبان می توانند در کنار 
دیگر تفکرات و اندیشه های سیاسی، برای خود جایی 
بیابند و اگر چنین جایی نبود، به ساده گی واقعیِت تغییر 

و تحول در کشور را بپذیرند. 
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صلح نباید وسیلۀ اهداف...
در اعالمیة ارگ ریاست جمهوری، هیچ اشارة به این که 
نمایندة ویژة امریکا در این دیدار در بارة پروسة صلح و 

دفتر طالبان در قطر چه گفته است، نشده است.
برای  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  دوبینز،  جیمز 
افغانستان و پاکستان یک روز پس از آن عازم کابل شده 
افغانستان گفته است یک موافقتنامه  است که حکومت 
چگونگی  مورد  در  امریکا  متحده  ایاالت  با  تحریری 

اجراآت دفتر طالبان نقض شده است.
قای دابینز پس از  گشایش دفتر گروه طالبان به دوحه، 
این  نماینده گان  با  بود  قرار  و  کرد  قطر،  سفر  پایتخت 
گشایش  سر چگونگی  بر  جنجال  اما  کند،  دیدار  گروه 

دفتر طالبان، مانع این دیدار شد.
این دومین سفر آقای دابینز به کابل به عنوان نماینده ویژه 

امریکا در امور افغانستان و پاکستان است.

د قطر د دفتر برخلیک...
 شننونکي فاروق برش ماندګار ورځپاڼې ته وویل، د افغانستان 

او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی به کابل ته د خپل 

په  د سولې  چارواکي وهڅوي، چې  افغان  کې  لړ  په  سفر 

پروسه کې برخه واخيل او ټولې هغه خربې چې په قطر کې 

د امریکايي او طالب چارواکیو تر منځ شوي، له ولسمرش 

کرزي  رسه رشیکې کړي.

کې  برخه  دې  په  هم  سفر  کېري  جان  د  ته  هند  وايي،  دی 

بې څه دی او دوی به له افغان چارواکیو رسه خربې وکړي 

پر  به ورته ويش، چې د سولې خربې څنګه  او وړاندیزونه 

بوځي.

نوموړی زیاتوي، قطر ته د سولې د عايل شورا د سفر اعالن 

دا روښانه کوي، چې قطر او بیا کابل ته د امریکايي چارواکیو 

د  او  کړی  نرم  دریځ  طالبانو  او  حکومت  افغان  د  سفرونو 

سولې پروسه به دوام پیدا کړي.

ښاغلی برش وايي، له یوولس کاله جګړې وروسته د سولې 

پروسه لنډمهال او اسانه پروسه نه ده، بلکې دا یو اوږد بهیر 

دی، چې ښکېل اړخونه به چنې وهي، د یو بل غوښتنې به 

اوري، د یو بل نظرونه به اوري او په پای کې به پرېکړه کېږي، 

چې حکومت له څه تېر يش او طالبان له څه تېر يش.

تېرو یوولسو کلونو کې طالبانو درک کړه،  په  هغه زیاتوي، 

امله  له همدې  ده  ناشونې  بریا  یې  له الرې  د جګړې  چې 

یې غوره وبلله چې د خربو اترو له الرې پر افغان حکومت 

خپلې یو لړ غوښتنې ومني.

او امریکا ومني،  به دا پر حکومت  د ده په خربه، د طالبان 

افغان  له  باید  باید خوشې يش، دوی  بندیان  چې د هغوی 

حکومت رسه په حکومت کې رشیک يش، په ټاکنې ښايي 

برخه واخيل او دا ټول هغه پړاوونه دي، چې د سولې په بهیر 

کې به قدم په قدم پرې بحث کېږي.

خپل  لوري  دواړه  چې  ده  دا  خربه  مهمه  وايي،  برش  استاد 

مرکچیان پوه، باتجربه او وړ کسان غوره کړي، څو وکوالی 

ته  لوري  مقابل  توګه مطرح کړي،  په ښه  يش خپل مسایل 

قناعت ورکړي او رسه تفاهم ته ورسېږي.

هغه وویل، طالبان اوس پوه يش چې باید خربې وکړي او د 

دوحې د دفرت پرانستل یې د همدې لپاره دي، که څه هم چې 

تر  به خربې کوی؛ خو وررسه  امریکا رسه  له  ویيل یې دي 

څنګ یې افغانان هم یاد کړي او دا چې افغان حکومت یې 

نه دی یاد کړی، دا به هم یاد کړي او دا چې د سولې له عايل 

شورا رسه خربې کوي، دا د افغانستان استازي دي.

نوموړي په دې باور دی، چې په تدریج رسه به طالبان هر څه 

ومني او د سولې پروسه به مخ ته یويس.

دا په داسې حال کې ده، چې د افغانستان او پاکستان لپاره 

کې  قطر  په  راغلی څو  ته  کابل  استازی  امریکا ځانګړی  د 

ته  کرزي  ولسمرش  اړه  په  پرمختګونو  او  پېښو  وروستیو  د 

معلومات ورکړي.

خربې  هم  دې  په  رسه  ولسمرش  له  جیمزډابینز  به  راز  دغه 

ته  په رهربۍ مخ  افغانانو  د  به  وکړي، چې د سولې خربې 

ځي او افغان حکومت به وهڅوي چې قطر ته خپل پالوی 

واستوي.

نیوز  کابل  یوې رسچینې  کې  دوحه  په  کې  په همدې حال 

په دوحه کې  لپاره  د زرو طالب کورنیو  ته ویيل، چې قطر 

چمتووالی نیولی دی.

رسچینې ویيل، امریکا قطر ته سپارښتنه کړې، چې د هغو 

زرو تنو طالبانو کورنیو ته په قطر کې د اوسېدو زمینه برابره 

کړي، چې له پاکستانه به قطر ته سفر کوي. دمګړۍ په قطر 

کې شل تنه طالبان له خپلو کورنیو رسه اوسېږي.



گفت،  دوشنبه  روز  پاکستان  وزیر  نخست 
دولت پرونده پرویز مشرف، رییس جمهوری 
سابق پاکستان را به اتهام »خیانت« علیه کشور 

در دادگاه عالی پیگیری می کند.
نواز  بیانیه  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
شریف،  نخست وزیر پاکستان پس از آن در 
پاکستان از  ایراد شد که دادگاه عالی  پارلمان 
دادستان کل این کشور خواست موضع خود 
را در مورد محاکمه مشرف در پرونده خیانت 

وی به دادگاه اعالم کند.
این در حالی است که چندین تن در دادگاه 
ثبت  مشرف  علیه  را  دادخواست هایی  عالی 
کرده و خواهان محاکمه وی به اتهام خیانت 

بر  حقوقی  کارشناسان  وجود  این  با  شده اند. 
تنها  خیانت  اتهام  به  محاکمه  که  باورند  این 
فدرال  دولت  که  آغاز شود  می تواند  هنگامی 

این پرونده را پیگیری کند.
گفت:  پاکستان  ملی  مجمع  در  شریف  نواز 
را  اساسی کشور  قانون  بار  دو  پرویز مشرف 
نقض کرده و باید به دادگاه برود. ما تصمیم 
گرفتیم پرونده خیانت علیه کشور را بر اساس 
بند شش قانون اساسی درباره مشرف به اجرا 
درآوریم. احزاب مخالف دولت از اعالم این 
و  کرده  استقبال  شریف  نواز  سوی  از  مساله 
اتهام  تا  کردند  تقاضا  خود  حمایت  اعالم  با 
اقدام مشرف  از  خیانت علیه همه کسانی که 

پشتیبانی کردند، مطرح شود.
مجمع  در  مخالفان  رهبر  شاه،  خورشید  سید 
پاکستان  ملی  مجمع  گفت:  مخالفان  ملی 
پیشنهاد داد تا تصاویر همه حاکمان نظامی از 

ساختمان های دولتی برچیده شود.
اکتبر 1999 دولت نواز  پرویز مشرف در ماه 
شریف را منحل کرد و وی را به تبعید فرستاد.
نواز شریف تاکید کرد: در سال 1999 هنگامی 
که پروز مشرف دولت منتخب را منحل کرد، 
هیچ  و  داشت  قرار  پیشرفت  مسیر  در  کشور 
چیز غیرعادی وجود نداشت. هر قضاوتی که 
از سوی قضات انجام شود مورد احترام بوده 
در  مشرف  پرویز  آمد.  خواهد  در  اجرا  به  و 
ماه اکتبر 1999 و ماه نومبر سال 2007 بدون 
مبنای قانونی دو بار قانون اساس را نقض کرد.
تا  نواز شریف گفت: دولت من متعهد است 
برتری قانون اساسی را به هر قیمتی حفظ کند 

و به همه احکام دادگاه عالی احترام بگذارد.

گفت وگو کننده: ناجیه نوری

به  حاضر  اين كه  از  سپاس  با  هاشمی  بانو 
يك مصاحبۀ ويژه با روزنامۀ ماندگار شديد. 
براي  سیاسي  دفتر  گشايش  اين كه  نخست 
داشته  مي تواند  مفهومي  قطر چه  در  طالبان 

باشد؟
گشایش دفتر طالبان در قطر موضوِع امروز یا 
بحث  قبل  سال  دو  حدود  بل  نیست؛  دیروز 
برسر گشایش این دفتر جریان داشت و سفر 
اخیر حامد کرزي به قطر نیز نشان گر رضایت 
از  کشورها  از  شماري  حمایت  و  حکومت 

ایجاد این دفتر بود.
چرا  كه  مي شود  مطرح  سوال  حاال 
بازگشايي  از  اوايل  ريیس جمهور كرزي در 
اين دفتر و مذاكره با طالبان خوش بین بود؛ 
اما پس از ايجاد اين دفتر نظرشان عوض شده 

و بازي نیز تغییر كرد؟
نخستین  در  طالبان  است.  مشخص  پاسخ 
کردند  اعالن  دفتر  این  بازگشایي  لحظات 
رسمیت  به  را  کرزي  حامد  حکومت  که 
نمي شناسند، بنابراین نارضایتی حکومت نسبت 

به ایجاد این دفتر از همین جا ناشی می شود.
هرچند حامد کرزي دلیل نارضایتی اش را ایجاد 
این دفتر تحت نام امارات اسالمي اعالن کرده؛ 
حامد  نشناختن  رسمیت  به  اصلي  علت  اما 

کرزي از سوي طالبان است.
سوال ديگري كه همیشه از سوي مردم مطرح 
مي شود اين است كه طالبان را كي ها حمايت 

 كرد و مي كند؟ 
پس از بازگشایي دفتر طالبان در قطر، امریکا 
پیشرفت  افغانستان  در  ما  که  مي کند  اعالن 
این  هم  پاکستان  و  انگلیس  و  کردیم  سیاسي 
براي  بنابراین  مي گویند.  تبریک  را  پیشرفت 
مردم افغانستان واضح شد که کي ها از طالبان 
حمایت کرده و آنان را تمویل مي کند.  در حال 
حاضر نگراني مردم این است که آیندة این دفتر 
با  این که،  چه خواهد شد و مسألة مهم دیگر 
چه  انتخابات  سرنوشت  دفتر  این  گشایش 
خواهد شد و آیا انتخابات برگزار خواهد شد 
یا خیر. پس جامعه جهاني باید در مورد آیندة 
دفتر سیاسي طالبان در قطر به مردم افغانستان 

توضیح دهد.
مسالة بسیار مهم دیگر اینکه طالبان انقالبی هاي 
کاري  کم  نبودند،  مردمي  و  خودجوش 
مجاهدین سبب رشد آنان شد. اگر مجاهدین 
به درستي براي مردم کار مي کردند، شاید این 

پروژه هرگز موفق نمي شد. 
فكر  چه  گفتید،  انتخابات  برگزاري  از  شما 

مي كنید آيا انتخابات برگزار خواهد شد؟ 
نماینده گان  از  شماري  و  من  پیش  چندی 
و من  داشتیم  کرزی  رییس جمهور  با  دیداري 
در این دیدار به حامد کرزي در مورد نشستي 
که در هلمند تحت عنوان »ده کرزي لوبغاري« 
برگزار شده بود، گفتم. در آن نشست گفته شده 

و  است  امنیتي خراب  که چون وضعیت  بود 
است؛  طالبان  دست  در  ولسوالي ها  اکثریت 
تغییر  قانون اساسي  بنابراین ما مي خواهیم در 

بیاید و دورة ریاست جمهوري تمدید شود.
که  گفت  من  به  پاسخ  در  صاحب  کرزي 
انتخابات حتماً برگزار خواهد شد و من پس از 
برگزاري انتخابات رییس جمهور متقاعد خواهم 
استم،  انتخابات  برگزاري  خواهان  من  و  بود 
بنابراین امیدوار استم که انتخابات برگزار شود.

كرديد،  مطرح  كه شما  مسايلی  به  توجه  با 
وضعیت افغانستان را پس از 2014 چگونه 

ارزيابي مي كنید؟
 2014 از  پس  امنیتي  وضعیت  نگران  مردم 
بودند و با گشایش دفتر سیاسي طالبان در قطر 
موارد  بیشتر شده و چون همة  نگراني ها  این 
بنابراین  است،  مصلحتي  امنیتي  نظام  حتا  و 
افغانستان  شاید  که  دارد  وجود  نگراني هایی 
این حساب  با  میدان جنگ ها شود،  دیگر  بار 
از  پس  افغانستان  وضعیت  که  گفت  مي توان 

2014 در پردة از ابهام و نگراني ها قرار دارد.
بحران   حل  براي  سیاسي  نخبه گان  نقش 
امروزي و يا بحران  پس از 2014 چه مي تواند 

باشد؟ 
نخبه گان و احزاب سیاسي شاید نتوانند به قطر 
و  نگراني ها  مي توانند  اقل  حِد  اما  کنند؛  سفر 
ملل  سازمان  با  را  خود  مشروع  خواست هاي 
و  نظریات  و  کنند  مطرح  جهاني  جامعة  و 
سازمان  با  نیز  را  افغانستان  مردم  نگراني های 

ملل شریک سازند.
با  نهادهایی هستند که  از جمله  چون احزاب 
طالبان چندین سال درگیر جنگ بودند، بنابراین 
باید در مذاکرات صلح شریک باشند و اجازه 
ندهند که کنار زده شوند. پس مي توان گفت که 
نقش نخبه گان و احزاب براي حل بحران هاي 
اساسي  و  مهم  بسیار   2014 از  پس  و  فعلي 
که  ندهند  اجازه  این که  بر  مشروط  اما  است؛ 
کشورها  سایر  و  امریکا  از  و  شوند  زده  کنار 

بخواهند که در مذاکرات صلح با طالبان شریک 
ساخته شوند.

آيا همین چهره ها و نخبه گان سیاسي مي توانند 
پیش از فرا رسیدن سال 2014 يك بستر كالن 
ملي را ايجاد كرده و افغانستان را از وضعیت 

نا به سامان كنوني نجات دهند؟
معلوم است که مي توانند؛ اما مشروط بر این که 
از  نه  شود،  ایجاد  مردم  توسط  بسترها  چنین 
یقینًا  موارد.  سایر  و  اجماع   راه اندازي   طریق 
منافع  افراد  و  اشخاص  عناوینی،  تحت چنین 

خودشان را جست وجو مي کنند.
احزاب باید مردم را دعوت کنند و از مردم نظر 
بخواهند که خواست ملت چیست؛ تنها در این 
صورت است که مي توان شاهد ایجاد یک بستر 

کالن ملي بود.
از  شماري  سوي  از  زيادي  طرح هاي 
حل  براي  سیاسي  نخبه گان  و  شخصیت ها 
ارايه    2014 از  پس  بحران  و  فعلي  بحران  
شده، نظر تان در مورد اين طرح ها چیست؟ 
نخبه گان سیاسي و چهره هاي مطرح مي توانند 
طرح هایي را براي بیرون رفت از بحران پس 
این  براینکه  مشروط  اما  کنند؛  ارایه   2014 از 
کساني  و  بوده  داخلي  چهره هاي  اشخاص 
نباشند که از بیرون آمده و براي منفعت خود 

کار کنند.
سوي  از  شده  ارایه  طرح هاي  میان  در  اما 
شخصیت هاي مطرح که از مدتی  بدین سو ارایه 
شده، طرح ارایه شدة احمد ولي مسعود تحت 
عنوان اجنداي ملي، طرح خوبي است؛ ولي به 
باور من این طرح باید با مردم شریک ساخته 

شود.
والیات  به  باید  ملي  اجنداي  طرح  ارایه کنندة 
سفر کند و این طرح را با مردم والیات مختلف 
شریک سازد؛ زیرا معلومات دادن در مورد این 
طرح در روزنامه و یا تلویزیونی کافي نیست، 
چرا که اکثریت مردماني که در والیت زنده گي 
دسترسي  تلویزیون  و  روزنامه  به  مي کنند، 
ندارند. بنابراین، باید براي شریک ساختن این 
طرح با مردم در والیت گفت وگو شود. تا این 
طرح به صورت زنده و مستقیم با مردم شریک 

ساخته شود.
با  مردم،  با  این طرح  کنار شریک ساختن  در 
بزرگان و سایر نخبه گان نیز مشورت صورت 

گیرد.
باشید  داشته  خاصي  حرف  اگر  پايان  در 

بفرمايد.
پیام من به عنوان یک زن افغان به کساني که 
در ایجاد دفتر سیاسي براي طالبان در قطر نقش 
و  سرنوشت  با  که  است  این  داشتند،  کلیدي 
منافع خودتان  به خاطر  افغانستان  مردم  خون 
معامله نکنید؛ چرا که خون زن افغان با خون 

زن امریکایي هیچ تفاوتي ندارد.
شده ایم  خسته  جنگ  و  مهاجرت  از  دیگر  ما 
از  دیگر  که  مي خواهیم  جهاني  جامعه  از  و 
معامله گري ها در مورد افغانستان دست بردارند 
و اجازه دهند تا خود افغان ها در بارة سرنوشت 

شان تصمیم بگیرند.
سپاس فراوان از شما بانو هاشمي 

از شما هم تشكر
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اوباما:
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین مؤثر 

و قانونی است

نخست وزیر پاکستان:
پروندۀ مشرف را پی گیری می کنم

شکیبا هاشمی عضو مجلس نماینده گان:

روشن شد طالبان را کی ها حمایت 
حمالت می کنند از  دفاع  با  امریکا  جمهوری  رییس 

هواپیماهای بدون سرنشین به صورت کامل آن ها 
را »قانونی، موثر و ضروری« توصیف کرد.

اظهارات  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
با  همزمان  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک 
این مساله مطرح شد که وی به دنبال خارج کردن 
این کشور از جنگ در چند سال گذشته، دفاع از 
امریکا در مقابل شبکه های کوچک تروریستی و 

افراطگرایان داخلی بوده است.
در  خود  سخنرانی  در  امریکا  جمهوری  رییس 
نه  و  من  نه  گفت:  واشنگتن  ملی  دفاع  دانشگاه 
هیچ رییس جمهوری دیگری نمی تواند قول بدهد 
که هر اقدام تروریستی را دفع می کند و شکست 
می دهد. آنچه که ما می توانیم انجام دهیم از میان 
بردن و منهدم کردن شبکه های تروریستی هستند 
که خطر مستقیمی علیه کشور محسوب می شوند. 
گروه های  حضور  برای  را  راه  کنیم  تالش  باید 

جدید تروریستی به منظور ایجاد پایگاه ببندیم.
با  تا  خواست  امریکا  کنگره  از  همچنین  اوباما 
درخواست ها مبنی بر تعطیلی زندان مورد مناقشه 
گوآنتانامو در کوبا موافقت کرده و متعهد شد تا 
نظارت بیشتری را بر برنامه استفاده از هواپیماهای 

بدون سرنشین صورت دهد.
با این حال، اوباما قصد دارد تا کنترل فعالیت های 
اختیار  در  بیشتر  را  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
سازمان اطالعات امریکا )سیا( بگذارد؛ تصمیمی 
که برای این رییس جمهور موقعیتی نامناسب به 
همراه دارد چرا که وی حین به دست گرفتن این 
راستای  در  را  سیاست هایی  تا  شد  متعهد  سمت 
آزادی های مدنی شهروندان امریکا در نظر بگیرد.

اوباما در ادامه این سخنرانی افزود: هم اکنون زمان 
و سختی  مشکل  از خود سواالت  که  رسیده  آن 
بپرسیم که شامل تهدیدهای جهان امروز است و 

اینکه چگونه باید با آن ها مقابله کنیم.
فشارهای  افزایش  بحبوحه  در  اوباما  اظهارات 
حمالت  و  گوآنتانامو  زندان  مورد  در  کنگره 
هواپیماهای بدون سرنشین صورت گرفته است. 
به طوری که سیاستمداران یک ائتالف دو حزبی 
در کنگره خواستار آشکارسازی و نظارت بیشتر بر 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین علیه اهداف 
مخفی هستند و لیبرال ها هم مساله اعتصاب غذای 

بیش از 100 زندانی گوآنتانامو را مطرح می کنند.
حمالت  از  دفاع  با  امریکا  جمهوری  رییس 
عنوان  به  را  آن ها  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
اقدامی موثر برای مقابله با فعالیت های تروریستی 

می داند.
نظامیان در جریان  وی در مورد کشته شدن غیر 
برای  گفت:  بدون سرنشین  هواپیماهای  حمالت 
بوده اند،  کشتارها  این  شاهد  که  آن هایی  و  من 
کشته شدن هزاران غیرنظامی همواره و تا زمانی 
که زنده ایم، در ذهنمان می ماند. با این حال، پیش 
از انجام حمالت هواپیماهای بدون سرنشین باید 
در  غیرنظامی  فرد  هیچ  که  شویم  مطمئن  کامال 

محل حمله وجود ندارد.
نوین که  امریکای  بنیاد  آماری  اساس گزارش  بر 
را  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  داده های 
بررسی و گزارش می کند، در پاکستان و از سال 
2003 میالدی بیش از 333۶ غیرنظامی در جریان 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین کشته شدند.

این  درباره  جمهوری خواه  مک کین  جان  سناتور 
همچنان  ما  که  می کنم  گمان  می گوید:  حمالت 
در  القاعده  هستیم.  القاعده  با  طوالنی  نبردی  در 
گسترده  مالی  کشور  و  یمن  خاورمیانه،  سراسر 

شده است.
دولت  از  غیرمحرمانه  گزارش  یک  اساس  بر 
چه  شده  تعیین  هدف  که  صورتی  در  واشنگتن، 
توسط امریکا یا یک دولت خارجی دستگیر شود، 
حمله پهپاد صورت نمی گیرد و در صورتی هدف 
تعیین شده یک تهدید جدی و خطرآفرین باشد، 
امریکا از برنامه حمله پهپادی خود استفاده می کند.

اطمینان دادند از...
سال  در  نظامی شان  نیروهای  خروج  آماده گی   
آینده به منظور پایان دادن به یک جنگ نامحبوب 
روی  طالبان  با  گفت وگو  به  واشنگتن  می باشند. 
قطر  در  دفتری  گذشته  هفته  در  که  است  آورده 

باز کردند.
اما کری که پیش از پرواز به هندوستان با رهبران 
قطر صحبت کرد، گفت که پس از آن که طالبان 
سمبول حکومت پیشین شان را به طور تحریک آمیز 
به نمایش قرار دادند، حتا او شاید از سلطنت قطر 

در خلیج تقاضا کند تا دفتر آن ها را ببندد.
مورد  کشورهای  لیست  صدر  در  هندوستان 
ضربت رژیم طالبان قرار داشت. پاکستان، همسایة 
این کشور،  تاریخی رقیب  از لحاظ  هندوستان و 
حامی بزرگ طالبان محسوب می شود. این کشور  
از حامد کرزی  هندوستان  بر حمایت های  عمیقاً 

رییس جمهور افغانستان مشکوک بود.
کری از نقش هندوستان در افغانستان استقبال کرده 
جهان  دموکراسی  بزرگترین  این  که  می گوید  و 
 2014 سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در  باید 
»هندوستان  افزود:  او  کند.  کمک  کشور  این  به 
ایجاد  برای تالش ها در جهت  ما  شریک جهانی 
دموکراسی های قوی تر در سرتاسر آسیای جنوبی 
است. این کشور همچنان در قسمت قواعد اداره 
کردن راه ها در سرتاسر آسیای جنوبی – مرکزی 
و شرقی و ایجاد یک قاره بسیار مرفه و صلح آمیز 

از قفقاز تا سواحل جاپان شریک ما می باشد«.
اما کری که سفرش به اسالم آباد را برای تمرکز 
است،  انداخته  تعویق  به  سوریه  بحران  روی 
همچنان حمایت اش را از آشتی بین پاکستان و 
نواز  تقاضای  از  او  است.  داشته  ابراز  هندوستان 
پاکستان  شده  انتخاب  تازه  وزیر  نخست  شریف 
برای تقویت هرچه بیشتر تجارت فزاینده اما هنوز 

بسیار کوچک بین این دو کشور ابراز داشت.
او گفت: »این امر می تواند آغاز دوران جدیدی در 
مناسبات هندوستان و پاکستان باشد که بر مبنای 
سود متقابل تجارتی و سرانجام اعتماد ایجاد می 

شود«.

جمهوری  ریاست  نامزد  و  سناتور  قباًل  که  کری 
ایاالت متحده امریکا بوده است، برای مدت های 
ایاالت  پرجنجال  روابط  بهبود  در جهت  طوالنی 
از  و  است  کرده  کار  آباد  اسالم  با  امریکا  متحده 
مالی  های  کمک  مجموعه  یک  پرداخت  حامیان 
تا  است  بوده  پاکستان  به  دالری  میلیارد  چندین 

حاکمیت ملکی در پاکستان تحکیم یابد.
منتقدان می گویند که در سال های اخیر مناسبات 
میان ایاالت متحده امریکا و هندوستان دچار رکود 
یافتن  بهبود  از  معنا که پس  بدین  است.  گردیده 
دوری های دوران جنگ سرد، هیچ یک از جوانب 
به طور جدی برای یافتن راه های جدید تعاون و 

همکاری نمی کوشد.
روزنامه  نویسندگان  از  یکی  موهان،  راجا   . سی 
است  نوشته  دوشنبه  روز  اکسپریس«  »اندین 
رکود  این  »روی  سنگه  موهان  من  و  کری  که 
کشور  دو  جانبه  دو  مناسبات  در  غیرضروری« 

بحث می کنند.
روابط  برای  اوباما  »تالش های  است:  نوشته  او 
و  آسیا  به  ثبات بخشیدن  با چین جهت  دوستانه 
و جستجوی کمک اردوی پاکستان برای خروج از 
افغانستان، موجب ابهام در مناسبات دو جانبه بین 
ایاالت متحده امریکا و هندوستان شده است«. به 
نوشته او، »نخستین کار از میان بردن بی اعتمادی 
یک  در  واشنگتن  و  دهلی  بین  که  است  سیاسی 
جهانی  و  یی  منطقه  جانبه،  دو  مسایل  سسلسله 

تراکم نموده است«.
با هندوستان رسمًا  ایاالت متحده امریکا  تجارت 
موجب  این  دارد.  قرار  مناسبات  مقدم  جبهه  در 
می شود که کری مذاکرات دشواری را در مورد 
همکاری  رد  شمول  به  هندوستان  های  سیاست 
پتنت )تجارتی( در  ادویه  در قسمت دادخواست 
بدون  اصلی  ماده  با  )ادویه  جنریک  ادویه  برابر 

مالحظات تجارتی( برای فقرا می نماید.
داد،  بازتاب  را  تجارت  اهل  های  نگرانی  کری 
اما گفت که هندوستان »یک شریک فوق العاده« 
است. او خواهان عصر جدیدی در همکاری ها به 
شمول مبارزه علیه تغییر اقلیم، یکی از موضوعات 

مورد عالقه اش شد.

دربارۀ اجندای ملی با مردم در 
والیت ها گفت وگو شود
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وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا در سفری به هندوستان به این 
گفت وگوهای  در  کشور  این  نگرانی های  به  که  داد  وعده  کشور 
صلح با طالبان احترام می گذارد و احیای نقش افراط گرایان القاعده 

در افغانستان را هرگز نمی پذیرد.
جان کری، وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا در زمانی به هندوستان 
برای گفت وگوهای  دفتری  تاز ه گی  به  سفر کرده است که طالبان 

صلح در دوحه، پایتخت قطر، افتتاح کرده اند.
هندوستان همواره از بازگشت طالبان در حکومت افغانستان ابراز 
نگرانی کرده و هشدار داده است که نباید میان »شورشیان خوب 
با  باور است که طالبان  این  به  قایل شد. هندوستان  تمایز  بد«،  و 
دهلی  دیرینه  رقیب  منافع  کننده  تامین  قدرت،  به  شان  بازگشت 

جدید، پاکستان خواهند بود.
جان کری در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای هندوستانی اش 
مشوره  نزدیک  از  منطقه  در  دیگران  و  هندوستان  با  »ما  گفت: 
برای  امریکا  ویژه  فرستاده  دوبینز،  جیمز  که  افزود  او  می کنیم«. 

افغانستان و پاکستان بعد از سفر به کابل از دهلی جدید نیز دیدار 
می کند.

کری گفت که طالبان به عنوان بخشی از هرگونه توافق در آینده 
افغانستان، رابطه خود را با القاعده قطع کرده، از خشونت بردارند 
و قانون اساسی افغانستان را که حقوق زنان و اقلیت ها را تضمین 

می کند، رعایت کنند.
کری گفت: »این چیزی است که قرار نیست تغییر کند«. با وجود 
در  آمیز  راه حل صلح  امکانات یک  که  است  بهتر  او گفت  این، 

افغانستان جست وجو شود.
وزیر  به  خود  اعتماد  هندوستان  خارجه  وزیر  خورشید،  سلمان 
خارجه امریکا را در مورد توجه به نگرانی های هند ابراز داشت. او 
گفت: »آن ها اطمینان خواهند داد که از هیچ یک از نگرانی های ما 

چشم پوشی نمی شود«.
)مذاکرات( یک  این  می کنم  »فکر  افزود:  هندوستان  وزیر خارجه 
در  پایدار  صلح  برای  الترناتیف  یک  یافتن  در  که  است  آزمایش 

افغانستان انجام شده است. کسی نمی تواند با آن مخالفت کند«.
و  عنوان وزیر خارجه  به  از هندوستان  دیدار جان کری  نخستین 
مالقات اش با سلمان خورشید وزیر خارجه هندوستان، چند روز 
بعد از اقدام محتاطانه اما پرجنجال برای مذاکرات صلح با طالبان 

صورت می گیرد.
مورد  در  کشورش  که  گفت  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
که  نمود  اعتراف  و  بوده  بین«  واقع  »بسیار  افغانستان  مشکالت 

رسیدن به یک راه حل نهایی شاید زمانی طوالنی را در بر بگیرد.
برای  امن  پناهگاه  دیگر  بار  نمی تواند  »افغانستان  گفت:  کری 

تروریسم بین المللی گردد«.
ایاالت متحده امریکا و شرکایش در حال...           ادامه صفحه 6

وزیر خارجۀ هند:

اطمینان دادند از نگرانی های ما 
چشم پوشی نکنند

تالش برای بازداشت 
برادر اهلل گل مجاهد 
به درگیری انجامید

پولیس  افراد  می گوید  کابل  پولیس 
جنت  بازداشت  قصد  که  هنگامی 
از  یکی  مجاهد  گل  اهلل  برادر  گل 
هدف  داشتند،  را  مجلس  نمایندگان 

شلیک گلوله قرار گرفتند.
فرماندهی  معاون  امین،  داوود  محمد 
گفت:  بی بی سی  به  کابل،  پولیس 
حکم  با  همراه  پولیس  »نیروهای 
دادستانی کل، برای بازداشت برادر اهلل 
گل مجاهد رفته بودند که باالی آن ها 
از چهار طرف شلیک صورت گرفته 

و در جواب نیز شلیک شده است.«
که  داده اند  گزارش  رسانه ها  برخی 
اختطاف  اتهام  به  مجاهد  آقای  برادر 
شماری از انجنیران خارجی بازداشت 

می شده است. 
او گفت که در این درگیری مسلحانه 

یک پولیس زخمی شده است.
شمار  که  می کند  تایید  امین  آقای 
یا  کشته  رویداد  این  در  نیز  دیگری 
دقیق  تلفات  آمار  اما  شده اند  زخمی 
معلوم نیست. ...          ادامه صفحه 6

افغانستان  از  درازمدت  بر حمایت  اروپا  اتحادیة 
تأکید می  ورزد. 

روی  گذشته  روز  اروپا  اتحادیه  خارجه  وزرای 
هم  با  اوضاع سوریه  و  افغانستان  اخیر  تحوالت 

گفت گو کردند.
اتحادیه  خارجی  پالیسی  رییس  اشتون  کاترین 
اروپا به خبرنگاران گفت که از افغانستان حمایت 

درازمدت صورت می گیرد.
یک  به  ما  که  است  مهم  »خیلی  گفت:  وی 
این کشور  از  برای حمایت  درازمدت  ستراتیژی 

در آینده بنگریم و ادامه بدهیم.«
که  اروپا  اتحادیة  ارشد  عضو  یک  حال،  این  در 
دی  خبرگزاری  به  نشود،  فاش  نامش  خواسته 
پی آی آلمان گفت که اتحادیه اروپا از نزدیک پالن 
امریکا برای گفت وگو با طالبان را بررسی می کند.
گفته می  شود که گشایش دفتر قطر برای طالبان، 

موضوعی است که کشورهای اروپایی می خواهند 
از تازه ترین تحوالت در آن آگاه شوند.

در کنار حکومت افغانستان، شماری از کشورهای 
از  روسیه،  و  پاکستان  چین،  شمول  به  منطقه 
حمایت  افغان ها  رهبری  تحت  صلح  مذاکرات 

کرده اند.

فراخواِن نخستین نشست مشورتی »آجندای ملی«
به تفاهم، هم بسته گی ملی و دست يابی به صلح پايدار، نشست های مشورتی يی  در راستای رسیدن 
در محور طرح »آجندای ملی« با رويكرد به ايجاد گفتمان ملی، با اشتراک نخبه گان افغانستان )فعاالن 
و صاحب نظران سیاسی، علمای دينی، انديشه ورزان امور فرهنگی و اجتماعی و ساير شخصیت های 

تأثیرگذار( به روز دوشنبه 10 سرطان برابر با اول ماه جوالی راه اندازی می گردد. 
طی اين نشست های پی هم در مركز و واليات كشور، آجندای ملی با مولفه های آن به بحث و تبادل 

نظر گرفته می شود: 

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

3- راه اندازی پروسۀ اعتمادسازی
4- تفاهم روی پايه های تشكیل دولت ملی

5- ضرورت ريفورم و اصالحات گستردۀ سیاسی. 

به  را  خود  نشانِی  و  نام  می توانند  هستند،  عالقه مند  نشست ها  اين  در  اشتراک  به  كه  هموطنانی 
با  ضرورت،  صورت  در  و  كنند  ارسال   agenda.national@yahoo.com انترنتی   آدرس 
تا درج فهرستِ اشتراک كننده گان  بگیرند  شماره تلیفون های0786201201 و 0700277781 تماس 

گردند.

اتحادیۀ اروپا: 

پالن های امریکا را از نزدیک زیر نظر داریم


