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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نواز شریف به کامرون:

عزم راسخ برای تأمین 
صلح در افغانستان داریم

یکی از مقام های ارشد ارتش انگلیس اعالم کرد، به احتمال زیاد 
نیروهای کشورش به منظور حمایت از افغانستان برای مقابله با 

طالبان تا سال 2020 میالدی در این کشور می مانند.
به گفتۀ این مقام ارتش انگلیس، به احتمال زیاد نیروهای انگلیسی 
حمایت های  و  مجروحان  خروج  هوایی،  حمایت  منظور  به 
امریکایی  نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان  نیروهای  لجستیک 

تا سال 2014 میالدی از افغانستان در این کشور خواهند ماند.
این منبع در ادامه گفت: درگیری نظامی نیروهای انگلیس پس از 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان احتماالً بیش از آنچه که 

در پیش اعالم شد، مهم محسوب می شود.
وزرای انگلیس پیش از این تنها اعالم کرده بودند که 100 سرباز 
انگلیسی در آموزش نیروهای افغانستان در یک آموزشگاه نظامی 

حضور هستند.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در...            ادامه صفحه 6

کمیسیون امور بین المللی مجلس نماینده گان خواهان 
فرار  به  ارتباط  از وزیر خارجۀ کشور در  وضاحت 

دیپلومات های افغانستان شده است.
بازگشت  عدم  به  ارتباط  در  گزارش ها  نشر  پی  در 
امور  افغانستان، کمیسیون  دیپلومات های  از  شماری 
بین المللی مجلس نماینده گان تصمیم گرفته است تا 
زلمی رسول وزیر خارجه را برای ارایۀ پاسخ در این 

مورد فرا خواند.

سید اسحق گیالنی یک عضو این کمیسیون از فرار 
معضلۀ  یک  عنوان  به  افغانستانی  دیپلومات های 
حال  تا  خارجه  وزارت  که  گفت  کرده  یاد  بزرگ 
برای جلوگیری از آن، اقدامات الزم را روی دست 

نگرفته است.
از  آن ها  که  گفت  آزادی  رادیوی  به  گیالنی  آقای 
از  یکی  به  که  اند  کرده  دعوت  رسول  زلمی  داکتر 
بین المللی  امور  کمیسیون  آیندۀ  هفتۀ  نشست های 

مجلس نماینده گان حضور یابد.
او گفت: »ما امروز هم اتفاقًا روی این موضوع بحث 
کمیسیون  به  را  خارجه  وزیر  دیگر  بار  و  کردیم 
دعوت کردیم، این همه مشکل به دوش وزارت و 
باید یک مکانیزم را مد نظر  وزیر خارجه است که 
احتمال  به  و  دادیم  اطالع  برایش  امروز  ما  گیرند. 
قوی یکشنبه و یا سه شنبۀ آینده به کمیسیون تشریف 
خواهد آورد.« ...                         ادامه صفحه 6

سناي افغانستان: 

تالش خارجي ها براي تجزیۀ کشور 
شکست مـی خـورد
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کمیسیون امور بین المللی مجلس نماینده گان:

از فرار دیپلومات ها جلوگیری نشده است

فضل الرحمان اوریا عضو ایتالف ملي افغانستان:

آجندای ملی طرحی بی بدیل است

         گفت وگو كننده: ناجيه نوري

آقای اوريا با سپاس از اين كه حاضر به يك مصاحبۀ 
گشايش  نخست  در  شديد.  ماندگار  روزنامه  با  ويژه 

دفتر سياسي براي طالبان در قطر چه تأثيری دارد؟
ما به این باور استیم که مشکل افغانستان با زورِ تفنگ و 

از راه جنگ قابل حل نیست؛ بنابراین نیاز است تا بحران 
افغانستان از طریق مذاکره حل شود؛ اما مشکل اساسي 
این است که جنگ و بحران در افغانستان ریشۀ خارجي 
عوامل  افغانستان  جنگ  مي گوییم،  که  زماني  و  دارد 
و  منطقه  همسایه،  کشورهاي  نقش  پس  دارد،  خارجي 
فرا منطقه در مذاکرات صلح افغانستان بسیار مهم است.
براي پیشبردِ مذاکره با طالبان الزم بود تا آنان یک آدرس 
مشخص داشته باشند که پس از دو سال تالش تصمیم 
اما  باشند؛  داشته  دفتري  قطر  در  طالبان  تا  شد  آن  بر 

متأسفانه این دفتر خالف تمامي معیارها باز شد.
بايد  دفتر  اين  كه  اند  باور  اين  به  آگاهان  از  برخی 
اين كه  دوم  مسالۀ  و  مي شد  باز  افغانستان  داخل  در 
طالبان  با  سال  چند  طول  در  كه  احزابي  از  شماري 
مذاكره  و  پروسۀ صلح  در  بايد  بودند،  درگير جنگ 

سهيم مي بودند؛ چه فكر مي كنيد اين احزاب چرا از 
اين پروسه كنار زده شدند؟

الزم بود تا این دفتر باید در داخل افغانستان باز مي شد؛ 
این  به حکومت  نسبت  طالبان  اعتماد  عدم  دلیل  به  اما 
دفتر در بیرون از افغانستان باز شد که من فکر نمي کنم 
مشکالتي را به بار بیاورد؛ ولي مسالۀ مهم این است که 
حکومت پروسۀ صلح را در انحصار خود نگهداشته بود 
نهادهاي مدني  و  ایتالف هاي سیاسي  احزاب،  مردم،  و 
هیچ نقشي در آن نداشتند که شاید علت شکست پي هم 

این پروسه همین مساله بوده باشد.
در خصوص سوال دوم تان باید بگویم که بدون حضور 
پروسۀ  افغانستان  ملي  ایتالف  خصوص  به  و  احزاب 
ملي  ایتالف  بنابراین  صلح و مذاکره غیر ممکن است؛ 
افغانستان به عنوان...                         ادامه صفحه 6

که  انگلیس  وزیر  نخست  کامرون  دیوید  به  پاکستان 
سرگرم دیدار از این کشور است، اطمینان داد در حالی 
از  خود  نیروهای  خروج  از  پیش  غربی  کشورهای  که 
افغانستان می کوشند با طالبان وارد مذاکرات صلح شوند، 
اسالم آباد نیز از تالش های صلح در افغانستان حمایت 

خواهد کرد.
همزمان با گفت وگوهای کامرون...           ادامه صفحه 6

صفحه 6



رییس جمهور کرزی معتقد است که برخی کشورها 
پی  در  این سو  به  شش ماه  از  پاکستان  جمله  از  و 
هستند.  افغانستان  در  ملوک الطوایفی  نظام  ایجاد 
صالح  به  را  نظامی  چنین  کرزی  رییس جمهور 
مردم افغانستان و پاکستان نمی داند و از پاکستانی ها 
می خواهد که از اجرای چنین طرحی دست بردارند. 
آقای کرزی این سخنان را در نشست خبری مشترک 
و  کرد  بیان  بریتانیا  وزیر  نخست  کامرون  دیوید  با 
نام  که  خارجی یی  کشورهای  از  او  هدِف  شاید 
نگرفت، بریتانیا بوده باشد. چون به هر حال بحث 
کشور  دو  میان  استراتژیک  و  سیاسی  نزدیکی های 
پاکستان و بریتانیا از گذشته ها مطرح بوده و حتا در 
نیز به نوعی به آن اشاره شد.  همین نشست خبری 
تعمق  سِر  از  نگاهی  نوشته،  این  اصلی  ولی هدف 
رییس جمهوری  عنوان  به  کرزی  آقای  اظهارات  به 
افغانستان و درس آموختۀ رشتۀ علوم سیاسی است. 
بارها گفته ایم و حاال هم به تأکید می گوییم که آقای 
کرزی سیاست را نمی فهمد و یا بسیار بد می فهمد. 
تالش  به شدت  سیاسی  علوم  در  که  مبحث  خلط 
اظهاراِت  در  همواره  آن حذر شود،  از  که  می شود 
آقای کرزی جایگاه خاصی داشته است. آقای کرزی 
بدون آن که به ریشه ها و معنای مفاهیم و اصطالحات 

سیاسی توجه داشته باشد، از آن ها استفاده می کند. 
در  گذشته  قرن های  در  ملوک الطوایفی  نظام  بحث 
اروپا به وجود آمد و بخشی از تفکر نظام فیودالی 
این جستار،  برای روشن تر شدِن  به شمار می رود. 
استفاده  با  اصطالح  این  از  جامع  تعریفی  آغاز  در 
علی  غالم رضا  نوشتۀ  سیاسی«  علوم  »فرهنگ  از 
سیاسی«  علوم  »فرهنگ  در  می شود.  ارایه  بابایی 
چنین  ملوک الطوایفی   / فیودالیسم  اصطالح  ذیل 
که  است  اصطالحی  اصوالً  »فیودالیسم  است:  آمده 
برای دورۀ معینی از تاریخ کشورهای اروپایی )قرن 
9 تا 13(. فیودالیسم نوعی نظام اجتماعی است که 
در آن قدرت سیاسی میان زمین داراِن بزرگ تقسیم 
شده و هر ارباب یا زمین دار، دارای عده یی رعیت 
می باشد که این ها در برابر خدمت کردن در سپاه و 
یا سایر خدمات، حق تملک یا استفاده از قطعه یی 
زمین  این  به  می آورند.  به دست  ارباب  از  را  زمین 
به  اروپا  در  فیودالیسم  ظهور  می شد.  گفته  تیول 
 )742  -811( شارلمانی  امپراتوری  تجزیۀ  دنبال 
یافتند.  رونق  محلی  قدرت های  و  گرفت  صورت 
مردم شهرها و روستاها که خود را در خطر هجوم 
بیگانه گان می دیدند، چاره یی جز توسل به زورمندان 

ارباب  ترتیب،  بدین  نیافتند.  محلی  فرمان روایان  و 
محلی تنها پاسدار آن ها شناخته می شد و این آغاز 
استقرار نظام فیودالی در اروپای غربی بود. در ظرف 
سه قرن این نظام به صورت منظم تری درآمد. بسیاری 
از دانشمندان معتقدند که این نظام مخصوص همان 
در  را  آن  نباید  و  اروپاست  تاریخ  از  خاص  دورۀ 
به خاطر  برخی  ولی  کرد.  دیگر جست وجو  جوامع 
پراکنده گی  مسالۀ  )به خصوص  شباهت ها  پاره یی 
قدرت و به وجود آمدن ارباب های محلی( اصطالح 
نیز  دیگر  محل های  و  کشورها  برای  را  فیودالیسم 
که  می دهد  نشان  فیودالیسم  تاریخ  برده اند.  کار  به 
هرگاه شرایط زیر در جامعه یی وجود داشته باشد، 

فیودالیسم به آسانی در آن رشد می کند:
- شکل اصلی تولید، کشاورزی باشد؛

- جامعه به اقوام و قبایل متعددی تقسیم شود که 
پیوندهای اقتصادی و فرهنگی و تاریخی میان شان 

سست باشد؛

علل  به  مملکت  مختلِف  نقاط  میان  روابط   -
جغرافیایی یا علل دیگر، دشوار یا ناممکن باشد؛

- وحدت اقتصادی مملکت، دچار تجزیه شود و یا 
سیاسی  اقتصادی، وحدت  نبودن وحدت  به سبب 

کشور امکان پذیر نباشد؛
برابر  در  را  خود  اتباِع  نتواند  مرکزی  حکومت   -

ستم گران داخلی و مهاجمان خارجی حفظ کند.« 
مشخص  آن گاه  شود،  توجه  مولفه ها  این  به  اگر 
برای  ملوک الطوایفی  اصطالح  کاربرد  که  می گردد 
مصداق  بدون  اصطالحی  افغانستان،  مثل  کشوری 
می تواند باشد. حداقل این موضوع روشن می شود 
از  نادرست  و  ناقص  فهمی  کرزی،  آقای  که 

در  اصطالح  این  کاربرد  دارد.  سیاسی  اصطالحات 
شرم ساری  مایۀ  می تواند  بریتانیا،  نخست وزیر  کنار 
مسایل  این گونه  به  کرزی  آقای  متأسفانه  که  باشد 

کمتر اهمیت می دهد. 
اما نظام ملوک الطوایفی از یک منظر دیگر، هنوز بر 
حیاِت  به  افغانستان  به ویژه  و  جهان  از  بخش هایی 
خود ادامه می دهد. این نظام با آن چه که در تاریخ 
قرون گذشته وجود داشت، فرق فاحش دارد و به 
ملوک الطوایفِی  نظام  نوعی  را  آن  باید  دلیل  همین 
به  اشاره  شاید  کرزی  آقای  آورد.  شمار  به  مدرن 
این جاست  جالب  ولی  است،  داشته  نظام  این گونه 
که او نظام ملوک الطوایفی را با فدرالیسم نیز گاهی 
ویژه یی  سیاسِی  نظام  فدرالیسم  می گیرد.  اشتباه 
مبنا  این  بر  جهان  در  زیادی  کشورهای  که  است 
روسیه  و  آلمان  امریکا،  نظام های  گرفته اند.  شکل 
در  فدرالی  نظام های  شکل های  معروف ترین  از 
جهان معاصر هستند. حاال این که چرا چنین نظامی 
که بسیار مدرن هم خوانده می شود، برای کشوری 
مثل افغانستان مشکل ساز تمام می شود، پرسشی ست 
و  دهد  پاسخ  آن  به  می تواند  کرزی  آقای  فقط  که 
بس. اما جالب این جاست که نظام فعلی افغانستان 
که آقای کرزی افتخار رهبری آن را دارد، بیشتر به 
نظام ملوک الطوایفی باتوجه به تعریف آن، همخوانی 
دارد تا به یک نظام با مولفه های دموکراتیک. حداقل 
دو ـ سه مورد از مولفه های نظام فعلی افغانستان، با 
نظام ملوک الطوایفی همخوانی های نزدیک دارد. مگر 
آقای کرزی خودش را ارباب این کشور نمی داند و 
در مناسبات خود به جای رعایت اصول دموکراتیک، 
از شیوه های سنتی و ملوک الطوایفی استفاده نمی کند؟ 
کشور،  در  ریاست جمهوری  گذشتۀ  انتخاباِت  دو 
نشان داد که آقای کرزی چه قدر وابسته به بزرگان 
و ارباب های محل است و با داشتن فهرستی از این 
افراد، چه قدر تالش کرد که رای مردم را در انتخابات 
از آِن خود کند. همین حاال میلیون ها دالر که از منابع 
در  می گیرد،  قرار  کرزی  آقای  اختیار  در  مشکوک 
اختیار بزرگان و موسفیداِن محلی قرار داده می شود 
تا به نحوی از حکومت آقای کرزی حساب ببرند. 

نظام دموکراتیِک  آقای کرزی  در یک دهۀ گذشته، 
و  کرد  تبدیل  ملوک الطوایفی  نظام  به  را  افغانستان 
در  می خواهند  که  می کند  دیگران شکایت  از  حاال 
آورند.  به وجود  ملوک الطوایفی  نظام  افغانستان 
دیگران هم به آقای کرزی دیده اند و چنین طرحی 
به ذهن شان رسیده که نظام کاربردی برای افغانستان، 
می تواند یک نظام ملوک الطوایفی باشد؛ همان نظامی 

که فعاًل آقای کرزی در رأِس آن قرار دارد؛ نظامی 
نظام  اصول  با  ولی  است،  دموکراتیک  می گوید  که 

فیودالیسم، رهبری و کنترول می شود. 
نیز نوعی نظام ملوک الطوایفی  امارت اسالمی  نظام 
قرایتی  طالبان،  سیاسی  و  دینی  قرایت  اصاًل  بود. 
پیشامدرن و مبتنی بر نظام های سنتی قبایلی است. آیا 
آقای کرزی چنین تفکری ندارد؟ تفاوت دموکراسی 

آقای کرزی با امارت اسالمی طالبان در چیست؟
و  نظام  دو  این  به  سیاسی،  اندیشۀ  منظر  از  اگر 
روابِط آن ها نگاه شود، یک اصل مشترک میان آن ها 
می توان یافت و آن اصل مشترک، همان ویژه گی های 

نظام های ارباب رعیتی و یا ملوک الطویفی است.

2سال پنجم y شمارة یکهزار و نود و دوم y دوشنبه 10 سرطان/تیر y 1392 1 جوالی 2013 www.mandegardaily.com

احمد عمران

از دموکراسیِ ملوک الطوایفیِ آقای کرزی 

تا
 امارتِ ملوک الطوایفیِ طالبان

 

ادامۀ راه پیمایی های هفت روزه در والیت تخار، اکنون به 
پیدا کرده است.  صف آرایِی گروه های متخاصم شباهت 
برای  مردم  از  زیادی  شمار  اعتراضاِت  از  پس  چنان که 
آن چه که آن را فساد مالِی استاندار و فرمانده پولیِس آن 
والیت خوانده اند، اینک جمعی دیگر از مردم به حمایت 
از مقاماِت آن والیت )استاندار و فرمانده پولیس( دست 
به راه پیمایی زده اند. از ظاهِر امر پیداست که دستۀ نخست 
مظاهره چیان، مسالۀ فساد مالی و همکاری مقاماِت تخار 
با مافیا را دلیِل تظاهرات شان عنوان کرده اند و خواستار 
یک  کنش،  این  مسلمًا  شده اند.  مقامات  این  برکنارِی 
حرکت مدنی و دموکراتیک است؛ اما طرف داراِن مقامات 
تخار نیز به حرکت بالمثل پرداخته که در نتیجه، هر دو 
گروه با هم برخورد کرده اند و این رویداد باعث کشته و 

زخمی شدِن شهروندان تخار شده است.
گروه ها  این  از  کدام یک  که  نیست  آن  بر  بحث  این جا 
حق به جانب  استند، بل که هدف آن است که چرا اجازه 
می دهیم به دنباِل یک حرکت مدنی، خشونت و جنایت 

صورت گیرد؟
مطرح  مقامات  فساد  وقتی  کارا،  نظام  یک  در  اصوالً 
ادعاهای  بررسِی  و  تحقیق  به  نظام  کارگزاران  می شود؛ 
مطروحه می پردازند و گاهی هم اگر در تحقیق و بررسی 
به وسیلۀ  ـ حاال  تعلل صورت می گیرد، طراحان مسأله 
مظاهره، تحصن، اعتصاب یا هر چیزی که آن را گزیده 
باشند ـ کارشان را تا جایی ادامه می دهند که کارگزاران 
نظام مجبور شوند قضیه را پی گیری کنند. اما از آن جایی 
به  و  است  فاسد  کل  به صورت  افغانستان  در  نظام  که 
حرکت های  نمی کند،  اعتنا  شهروندان  خواسته های 
هم  گاهی  می شوند.  کشیده  به خشونت  غالبًا  نیز  مدنی 
آنانی  به ویژه  بلندرتبه،  مقامات  از  برخی  که  شده  دیده 
ریاست جمهوری اند،  کاخ  در  اصلی  سیاست گذاران  که 
این گونه  ایجاد  تیمی خویش، در  منافع سیاسی و  بر  بنا 
به  توجه  با  اکنون  می کنند.  ایفا  نقش  خشونت ها 
سیاست های قومی  حاکم بر افغانستان و نیز نزدیک شدن 
انتخابات، بسیار محتمل است که برخی حلقات حکومتی 
در این ماجرا دخیل باشند، ولی از آن جایی که هیچ سند 
و گزارش موثقی در این مورد وجود ندارد، نمی توان با 

قاطعیت از این دخالت صحبت کرد.
این است  است  مهم  همه گان  برای  آن چه  حال،  هر  به 
که به رغم این همه دلیل، چرا باید یک حرکت مدنی به 

خشونت بیانجامد؟
چنگال  در  همین اکنون  افغانستان  مردم  که  آن جایی  از 
خشونِت طالبانی و نیز سایر خشونت های ایدیولوژیک، 
که  نیست  مصلحت  اند،  و...گرفتار  اجتماعی  سیاسی، 
یک حرکت اجتماعی مدنی که محض برای اصالحات 
شماری  شدِن  کشته  و  خشونت  به  می گیرد،  صورت 
خایِن  دست  فرض،  بر  اگر  بیانجامد.  ما  هم وطناِن  از 
گروه های خاِص حکومتی و غیرحکومتی ـ ولو بنا به هر 
دلیل قومی، سیاسی، گروهی و... ـ در این ماجرا دخیل 
هم باشد، توقع از شورای مجاهدیِن والیت تخار و نیز 
مقامات محترمِ این والیت آن بود که سعی در فرونشاندِن 
خشونت افگن  مهره های  شناسایی  و  مردم  احساسات 

می کردند.
اما سوگ مندانه چنین نشده، و نه تنها برای جلوگیری از 
خشونت کاری صورت نگرفته، بل که مردم علیه هم دیگر 
نیز تحریک شده اند. روشن است که اینک کسی به فکر 
خواسته های  اگر  حتا  بنابراین  بود.  نخواهد  اصالحات 
باشد، حاال همه  بوده  مظاهره چیاِن دستۀ اول برحق هم 
تظاهرات  این  در  دالیل خشونت  کردِن  پیدا  دنبال  باید 
باشند. زیرا چه بسا ممکن است که این بی نظمی ها، به 
جنایت کارانۀ  عملیات های  مجال  نیز  افراطی  گروه های 
دیگر را در آن والیت فراهم کند و اگر خدای نکرده چنین 
بیافتد، آن گاه هیچ یک از گروه های مظاهره کننده،  اتفاقی 

قابل بخشیدن نخواهد بود.

ماجرای تخار و آن چه 
نباید اتفاق بیافتد

در یک دهۀ گذشته، آقای كرزی نظام دموكراتيِک افغانستان را به نظام 
ملوک الطوایفی تبدیل كرد و حاال از دیگران شکایت می كند كه می خواهند در 
افغانستان نظام ملوک الطوایفی به وجود آورند. دیگران هم به آقای كرزی دیده اند 
و چنين طرحی به ذهن شان رسيده كه نظام كاربردی برای افغانستان، می تواند 
یک نظام ملوک الطوایفی باشد؛ همان نظامی كه فعاًل آقای كرزی در رأِس آن قرار 
دارد؛ نظامی كه می گوید دموكراتيک است، ولی با اصول نظام فيوداليسم، رهبری 
و كنترول می شود
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تظاهرات  برگزاری  با  یکشنبه  روز  مصری  هزاران  که  حالی  در 
میلیونی خواهان برکناری محمد مرسی هستند، رییس جمهوری مصر 

اعالم کرد که انقالب دومی در کشورش رخ نخواهد داد.
محمد مرسی، رییس جمهوری مصر در مصاحبه با روزنامه انگلیسی 
برگزاری  برای  مخالفانش  درخواست  با  را  خود  مخالفت  گاردین 

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اعالم کرد.
رییس جمهوری مصر متعهد شد که در مقابله با هرگونه اقدام مغایر 

قانون اساسی کوتاهی نخواهد کرد.
از  منصبش  از  وی  زودهنگام  استعفای  که  داشت  عنوان  وی 
مشروعیت افراد پس از وی می کاهد و در نتیجه راه را برای وقوع 

»آشوب بی پایان« در کشور باز می کند.
رییس جمهوری مصر خاطرنشان کرد: اگر شخصی به غیر از ما نیز بر 
اساس قانون اساسی انتخاب شود و روی کار بیاید، افراد دیگری با 
رییس جمهوری جدید نیز مخالفت خواهند کرد و بعد از یک هفته و 

یک ماه خواهان برکناری وی می شوند.
علیه  گفتن  سخن  برای  عرصه یی  هیچ  اینکه  بیان  با  مرسی  محمد 
می توانند  مردم  گفت:  ندارد،  وجود  اساسی  قانون  مشروعیت 

تظاهرات کرده و نظرات خود را بیان کنند.
رییس جمهوری مصر عنوان داشت، مهم این است که قانون اساسی 

اجرا شود و این مساله تعیین کننده و سرنوشت ساز است.
در حالی که یک سال بیشتر از قدرت گرفتن محمد مرسی نگذشته 
برگزاری  و  استعفای محمد مرسی  مخالفان مصری خواهان  است، 

انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام هستند.

جان کری: 

به دست آوردهایم افتخار می کنم
امریکا  خارجه  امور  وزیر 
کنفرانسی  در  یکشنبه  روز 
مطبوعاتی در اراضی اشغالی با 
تاکید بر پیچیده بودن موضوع 
صلح  مذاکرات  سرگیری  از 
بر  اسراییل،  و  فلسطین  میان 
لزوم اجرای راهکار تشکیل دو 

کشور تاکید کرد.
به گزارش شبکه خبری اسکای 
وزیر  کری،  جان  عربی،  نیوز 
امور خارجه امریکا در کنفرانس 
مطبوعاتی که در پایان سومین 
عباس،  محمود  با  دیدارش 
خودگردان  تشکیالت  رییس 
فلسطین در شهر اللد، واقع در 
با  شد،  برگزار  اشغالی  اراضی 
نمی توان شاهد  اینکه  بر  تاکید 
فلسطین  میان  اختالفات  ادامه 
و اسراییل بود تاکید کرد: آغاز 
هر چه سریعتر مذاکرات صلح 

امری ضروری است نه فقط مذاکره به خاطر مذاکره بلکه 
این مذاکرات باید در نهایت به صلحی دائم میان فلسطین 
کنار  در  دو طرف  مسالمت آمیز  همزیستی  و  اسراییل  و 

هم منتهی شود.
وی گفت: ما باید برای حل اختالف فلسطین و اسراییل 
و  عباس  محمود  باشیم.  ریشه یی  راهکاری  دنبال  به 
جدیت  با  دو  هر  اسراییل  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
و صراحت در این خصوص صحبت می کنند اما چیزی 
که مشخص است این است که حل این اختالفات مدتی 
به درازا خواهد کشید. من بار دیگر به منطقه بازخواهم 
چرا  بیشتر  خوشبینی  و  امیدواری  با  بار  این  اما  گشت 
نتانیاهو شاهد پیشرفت های  با عباس و  که در مذاکراتم 

ملموسی بودم و این حایز اهمیت است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره زمان از سرگیری 
مذاکرات صلح گفت: اشتباه است که بخواهیم برای این 
در  ما  گفتم  چنانکه  کنیم  تعیین  مشخصی  زمان  مساله 
خصوص صلح فلسطین و اسراییل تالش زیادی کردیم 
اما باز هم مشکالت به تالش بیشتر نیاز دارد. من بسیار 
از مذاکراتم راضی ام و به دستاوردهایی که در این دیدار 

حاصل شد افتخار می کنم.
اما  کردم  دیدار  عباس  و  نتانیاهو  با  من  داد:  ادامه  کری 
به وقت بیشتر نیاز دارم تا با دو طرف برای حل برخی 

نتانیاهو  و  عباس  دهم.  انجام  بیشتری  مذاکرات  مسایل 
صلح  روند  در  مشارکت  که  خصوص  این  در  دو  هر 
دارند و می دانند حاال زمان  تفاهم  امری ضروری است 
تحقق  برای  راه  بهترین  است.  رسیده  فرا  مشارکت  این 
ارائه  از  ممانعت  خصوص  این  در  موفقیت  و  پیروزی 
افکار و پیشنهاداتی است که سازمان دهی شده و بررسی 

شده نیستند.
کری از اعالم جزئیات بیشتر مذاکرات سه روز اخیر با 

عباس و نتانیاهو خودداری کرد.
از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
یکی  عنوان  به  شهرک سازی ها  مساله  درباره  خبرنگاران 
فلسطین  و  اسراییل  میان  اختالف  مورد  مهم  مسائل  از 
میان  ارتباطی  پل  توانستیم  ما  گفتیم  که  گفت: همانطور 
دو طرف ایجاد کنیم. اما هنوز چالش های زیادی وجود 
دارد و مذاکرات بسیار پچیده است. امیدوارم این مسائل 
هر چه سریعتر حل شود تا شاهد تشکیل دو کشور در 
کنار هم و در صلح باشیم اما می توانم بگویم من با عباس 
کردم  صحبت  افکارشان  و  دیدگاه ها  درباره  نتانیاهو  و 
بسیار  طرف  دو  دیدگاه های  که  چرا  خشنودم  بسیار  و 

نزدیک است.
خاطر  به  نتانیاهو  و  عباس  محمود  از  پایان  در  وی 
اعالم کرد که دو  جدیتشان در مذاکرات تشکر کرده و 

تا  خواستند  کری  از  طرف 
بار  مذاکرات  ادامه  برای 

دیگر به منطقه سفر کند.
سوال  درباره  کری  جان 
در  خبرنگاران  از  یکی 
امریکا  موضع  خصوص 
و  مصر  حوادث  به  نسبت 
توجه  با  واشنگتن  اینکه 
بنغازی  در  اخیر  حادثه  به 
را  امنیتی  تدابیر  چه  لیبی 
در خصوص سفارتخانه اش 
عنوان  کرده  اتخاذ  مصر  در 
داشت: ما از نزدیک اوضاع 
مصر را دنبال می کنیم و من 
عمرو  البرادعی،  محمد  با 
جبهه  چهره های  از  موسی، 
سایر  و  مصر  ملی  نجات 
مصری  مخالفان  رهبران 
ملک  با  و  کردم  گفتگو 
اردن  پادشاه   ، دوم  عبداهلل 
ما  همه  برای  مصر  داشتم.  گفتگوهایی  مصر  درباره  نیز 
ما  که  می کنم  اعالم  ولی  است  نگران کننده  موضوعی 
خود  دیپلمات های  و  امریکا  سفارت  امنیت  حفظ  برای 
و  اطراف سفارت  در  را  امنیتی شدیدی  تدابیر  در مصر 

کنسولگری هایمان اتخاذ کرده ایم.
تا  خواست  مصر  مقیم  امریکایی  شهروندان  از  در  وی 
حد امکان از حضور در مکان های برگزاری تظاهرات در 

استان های مختلف مصر خودداری کنند.
به  داشت:  عنوان  نیز  سوریه  اوضاع  درباره  کری  جان 
بسیار  وضعیتی  در  حاضر  حال  در  سوریه  من  عقیده 
خطرناک به سر می برد. ما همواره امید داریم که اوضاع 
سوریه بهتر شود. من اخیرا با اخضر االبراهیمی، فرستاده 
مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه نیز مذاکره 
کردم و هر دوی ما درباره اینکه راهکار سیاسی بهترین 
راه حل برای بحران سوریه است توافق داریم چرا که به 

عقیده هر دوی ما دخالت نظامی بی نتیجه است.
سوریه  نظام  کرد:  خاطرنشان  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
با  آینده ام  دیدار  در  من  اما  دارد  مختلفی  دیدگاه های 
بررسی  به  روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف،  سرگئی 
خواهم  سوریه  بحران  حل  برای  مشترکمان  تالش های 

پرداخت.

مرسی: 
انقالب دومی در مصر رخ 

نخواهد داد

تجمع »هزاران نفر« از مخالفان 
محمد مرسی در ميدان تحریر قاهره

رییس ارتش پاکستان: دیدار اوباما با خانواده ماندال
خواست صلح بزرگ ترین توانایی 

ارتش ماست
باراک اوباما از خانواده نلسون 
و  آپارتاید  قهرمان ضد  ماندال، 
دیدار  جنوبی  آفریقای  بیمار 
همدردی  ابراز  ضمن  و  کرد 
رجل  این  وی،  از  تمجید  و 
سیاسی بازنشسته را که به طور 
از  یکی  است،  بیمار  وخیمی 
تاریخ  بزرگ  شخصیت های 

نامید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، 
سالمتی متزلزل نلسون ماندالی 
جمهوری  رییس  ساله،   94
جنوبی،  آفریقای  پیشین 
چهره یی که در جهان به عنوان 

نماد مبارزه با بی عدالتی و نژاد پرستی ستایش می شود، از موضوعات مهم سفر دو 
روزه اوباما به آفریقای جنوبی است.

به  امریکا،  خارجی  سیاست  علیه  جنوبی  آفریقای  مردم  اعتراضات  با  اوباما  اما 
ویژه حمالت پهپادی این کشور مواجه شد. پولیس برای متفرق کردن چند صد 
معترضی که در برابر محوطه دانشگاه ژوهانسبورگ تجمع کرده بودند، نارنجک های 
بی هوش کننده پرتاب کرد. قرار بود اوباما بعد از ظهر برای دانشجویان در این مکان 

سخنرانی کند.
اوباما در دومین مرحله از سفر به سه کشور آفریقایی به جای مالقات مستقیم با 
رییس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی که حاال ضعیف و کم بنیه در بیمارستان 

است از خانواده ماندال دیدار کرد تا پیام حمایت خود را به آنها ابالغ کند.
دیدار اوباما از آفریقای جنوبی گمانه زنی های زیادی را مبنی بر این برانگیخته بود 
که اولین رییس جمهوری آفریقایی-امریکایی ایاالت متحده به اتاق نخستین رییس 
جمهور سیاهپوست آفریقای جنوبی در بیمارستان سر خواهد زد. بدتر شدن حال 
ماندال در هفته گذشته و وضعیت بحرانی او، کاخ سفید را مجبور کرد تا تصمیم به 

دیدار خانواده او بگیرد.

گزارش ها حاکی است که مخالفان محمد مرسی، رییس جمهوری 
مصر، روز یکشنبه در میدان تحریر قاهره تجمع کرده اند. روز یکشنبه 
پیشتر رسانه ها  مراسم تحلیف محمد مرسی است و  اولین سالگرد 
از تجمع مخالفان در این روز  به عنوان تظاهرات سرنوشت ساز یاد 
کرده بودند. به گزارش رویترز، خواست اصلی تظاهر کنندگان برکناری 
سقوط  از  پس  شده  انتخاب  جمهور  رییس  نخستین  مرسی  محمد 
حکومت حسنی مبارک است.  مخالفان وی کمپینی با عنوان »تمرد« 
راه انداخته اند و می گویند  که نامه یی برای برکناری محمد مرسی  
با امضای در حدود 22 میلیون نفر، یعنی نزدیک به نیمی از واجدان 

شرایط رای در مصر، تهیه کرده اند.
به گزارش »شبکه الجزیره«، هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی روز 
یکشنبه در میدان تحریر قاهره تجمع کرده اند و  هر لحظه بر شمار 

آنها اضافه می شود.
ایمن المهدی،  سخنگوی کمپین »تمرد« گفته است: ما به محمد مرسی 
رای اعتماد دادیم تا برنامه های تازه یی بیاورد، هر آنچه که حسنی 
مبارک انجام داده بود را تصحیح کند، اما او این کارها را نکرده است. 

بنابراین ما  مردم مصر حق داریم رای اعتماد خود را پس بگیریم.
شاهد  مصر  یکشنبه،  روز  در  مخالفان  تظاهرات  برگزاری  آستانه  در 
جمعه  روز  بود.  مرسی  محمد  موافقان  و  مخالفان  بین  تنش  تشدید 
درگیری ها بین مخالفان و موافقان محمد مرسی در مناطق مختلف 
مصر جریان داشت که دست کم سه نفر از جمله یک عکاس خبری 

آمریکایی کشته شدند. 
چهارشنبه گذشته محمد مرسی در سخنانی به مخالفان خود پیشنهاد 

کرد قانون اساسی جنجال برانگیز مصر اصالح شود.
مرسی همچنین خواستار تشکیل کمیسیونی با حضور نمایندگان اقشار 
مختلف مصر و نمایندگانی از کلیسا و دانشگاه االزهر، برای آشتی ملی 
شد. او در سخنرانی خود که دو ساعت و نیم به طول انجامید، از کسانی 
که آن ها را »دشمنان مصر« نامید انتقاد کرد و گفت که آن ها دموکراسی 

جدید را با تنش سیاسی، بحران اقتصادی و نا امنی، خراب کرده اند.
اکنون نگرانی از درگیری های گسترده بین اسالمگرایان هوادار مرسی و 

مخالفان او، در روزهای آینده تشدید شده است.
پیش تر، ارتش تهدید کرده بود که اگر طرف ها به توافق دست نیابند، 
»وارد عمل خواهد شد«. گزارش ها حاکی از آن است که گروهی از 
شهروندان مصری به خاطر نگرانی از اوضاع در روزهای آینده، اقدام به 

انبار مواد غذایی کرده اند.

پاکستان  ارتش  رییس 
مسلح  نیروهای  گفت، 
ثبات  خواستار  پاکستان 
توازن  پایه  بر  منطقه  در 
که  ثباتی  هستند؛  قدرت 
به استقالل هر فرد احترام 
برای  تقاضا  و  می گذارد 
هرگونه سیطره را سست 

می کند.
مطبوعاتی  بیانیه  یک  در 

کرد، خواست صلح  بیان  پاکستان  ارتش  رییس  کیانی،  پرویز  اشفق  جنرال 
برای  اعتماد  نیروها وقار و  به  پاکستان است که  ارتش  توانایی  بزرگ ترین 

خویشتن داری را می دهد، حتی زمانی که آنها تحریک شده باشند.
نظامی  آکادمی  در  افسری  دانشکده  دانشجویان  دوره  پایان  رژه  در  که  او 
سریالنکا سخن می گفت، اعالم کرد، سریالنکا و پاکستان هر دو کشورهای 
خارجی،  و  داخلی  چالش های  گرفتن  نظر  در  بدون  و  صلح اند  خواستار 
نیروهای مسلحشان پیوسته در جستجوی صلح در داخل مطنقه و فراتر از 

آن هستند.
جنرال کیانی با تمجید از روابط نظامی پایدار دو جانبه بین دو کشور گفت، 
پاکستان این را ثابت کرده که هر زمان الزم باشد دوست واقعی سریالنکاست.
وی افزود: باور من این است که این بنای مستحکم یک دوستی صادقانه و 
حسن نیت حقیقی را می گذارد که بین دو کشور و نیروهای مسلح ما وجود 

دارد.
نیروهای دو  اعتماد و همکاری  امیدواری کرد:  ابراز  پاکستان  ارتش  رییس 

کشور در زمانی که پیش روست هرچه بیشتر تقویت شود.
ارتش سریالنکا در جستجو  از  به حمایت  پاکستان  ارتش  متعهد شد:  وی 

برای تکامل ادامه خواهد داد.
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بخش دوم و پایانی

درمان تب خال 
با نسخه های خانه گی و طبیعی

  معجون سيب و عسل را امتحان كنيد
بهبود  در  زیادی  تأثیر  می تواند  عسل  و  سیب  معجون  از  استفاده  طبیعی  شیوه های 
تب خال های دهانی داشته باشد. برای تهیۀ این معجون کافی است سیِب پوست کنده و 
رنده شده را با یک قاشق عسل مخلوط کنید و این مرهم را یک بار در روز با آرامش 
میل کنید. مصرف این معجون به مدت 3 تا 4 روز، می تواند تأثیر زیادی در بهبود 

تب خال های دهانی داشته باشد.
  خاصيت ضدويروسی گل هميشه بهار

به ویژه  تب خال  درمان  برای  گیاهی  و  طبیعی  مواد  دیگر  از  همیشه بهار  گِل  مرهِم 
تب خال هایی ست که روی بیره و لب بروز می کنند. قرار دادِن این مرهم روی تب خال 
عالوه بر آن که به کنترول و از بین رفتِن ویروس ها کمک می کند، موجب تسریع روند 
از جوشانده، مرهم گل   که  افرادی  رفتِن ویروس می شود.  بین  از  و  درمان تب خال 
همیشه بهار یا داروهای صنعتی تهیه شده از این گیاه برای درمان بیماری خود استفاده 
می کنند، عالوه بر تسریع روند درمان به کاهش میزان خارش و سوزش موضِع تب خال 

نیز کمک می کنند.
  تا تب خال داريد، كدام غذاها ممنوع است؟

برای درمان تب خال بهتر است در طول دورۀ درمان، از خوردن غذاها و خوراکی هایی 
مثل انواع چاکلیت، کاکاو، میوۀ خشک، گندم، جو، عدس، بادام زمینی )مام پلی(، انواع 
ساس، غذاهای حاضری و سرخ کردنی پرهیز کنید. مصرف این مواد، موجب تحریک 
بیماری تب خال شده و به طول درماِن آن می افزاید. این مواد از آن جهت که موجب 
افزایش حساسیت و تحریک پذیری تب خال می شوند، بهتر است در طول مدت درمان 

و تا مدتی پس از بهبودی بیماری، مصرف نشوند.
  فوراً به پزشك مراجعه كنيد اگر ...

اگرچه ابتال به تب خال به ویژه تبخال های دهانی از جمله بیماری های نگران کننده و 
خطرناک نیست، اما سهل انگاری در درمان این بیماری می تواند عوارض جبران نشدنی 

به همراه داشته باشد.
اگر تب خال روی بینی و در نواحی نزدیک به چشم بروز کرده، باید فوراً برای درماِن 
آن به پزشک مراجعه کرد و از هرگونه خوددرمانی پرهیز نمود؛ زیرا یکی از شایع ترین 
اختالل های ناشی از عفونت های چشمی، ناشی از تب خال یا ویروس هرپس، اختالل 

در بینایی است.
در شرایطی که تب خال بزرگ، قرمزرنگ و دارای کانون های عفونی و چرکی است، 

باید برای درمان سریع تر به پزشک مراجعه کرد.
در شرایطی که ابتال به تب خال با افزایش حرارت بدن و تب و لرز همراه بود، باید 
از پزشک مشورت گرفت تا احتمال ابتال به بیماری های دیگر نیز بررسی شود. شاید 

بروز تب خال عالمتی برای ابتال به بیماری یی دیگر باشد.
در صورتی که درون تب خال به جای رطوبت و ترشحات معمول تب خال، سطحی 
چروک خورده داشت و عالیمی مانند سردرد و دردهای عضالنی نیز با تب خال همراه 

بود، در این شرایط نیز باید به پزشک مراجعه کرد و روند بیماری را بررسی کرد.
نام  با  آن چه  شبیه  پوستی  ضایعات  یا  تب خال  دچار  تناسلی  ناحیۀ  در  که  افرادی 
تب خال های دهانی است می شوند نیز باید فوراً به پزشک مراجعه کنند تا احتمال ابتال 

به تب خال تناسلی را بررسی کنند.
  4 هشدار مهم

را  آن ها  یا  و  نخارانید  را  شده  ایجاد  چشم  اطراف  در  که  تب خال هایی  هرگز  ـ 
دست کاری نکنید.

ابتال به تب خال، مصرف مایعات سرد، آیس کریم و عرق های گیاهی با  ـ در دوران 
طبع سرد را جدی بگیرید.

یخ،  توته  با یک  را  پوستی  بروز ضایعۀ  بیماری، محل  اول و دوم شروع  ـ در روز 
کمپرس کنید.

ـ برای گذاشتن دارو، روغن یا مرهم های گیاهی روی تب خال، حتمًا از گوش پاک کن 
استفاده کنید و در صورتی که دست شما با آن تماس داشت، برای پیش  گیری از انتقال 

به دیگر افراد خانواده، در طول روز چندین بار دست های تان را بشویید.

         غالم محمد محمدی

امریکایی  افغانستان شناس  روبین  بارنت 
و  اسالمی  گروه های  »مبارزۀ  می گوید: 
منطقه و کشورهای غربی علیه  کشورهای 
بود  جهانی  مبارزۀ  از  بخشی  خان،  داوود 
علی  و  ایران  شاهِی  دولت  طریق  از  که 
سوی  از  و  پشتیبانی  پاکستان،  رهبر  بوتو 
هدِف  می شد.  سازمان دهی  امریکا  دولت 
دولت  از  کمونیست ها  راندن  مبارزه،  این 

و نشاندِن داوود خان بر سِر جایش بود.«
غربی،  کشورهای  مشورۀ  به  خان  داوود 
دست  اصالحات  به  باید  حوزه  دو  در 
می زد: یکی، اصالحات خارجی؛ و  دیگری 
اصالحات داخلی. اما داوود خان کارش را 
197۶م  سال  در  خارجی  روابط  ترمیِم  از 
آغاز کرد و به تشویق دولت ایران و ترکیه، 
سفر  کابل  به  که  کرد  تقاضا  بوتو  علی  از 
کند. بوتو در 7 جون 197۶م به کابل آمد و 
داوود خان از 20 تا 24 اگست 197۶م به 
پاکستان سفر کرد و تنش میان دو کشور از 

همین سال فروکش نمود. ۶۵
استقباِل  مورد  داوود خان  که  این سفر  در 
پاکستان قرار گرفت، علی بوتو به او  گرمِ 
قضیۀ  و  می خوانم  پدر  را  تو  »من  گفت: 
پشتونستان را به هر ترتیبی که تو بخواهی، 
من هم می خواهم که همان طور باشد؛ لیکن 
ندهید.«  ملتش خجالت  نزد  را  فرزند  یک 
این سیاست مورد قبول رهبران پشتوِن آن 

طرف دیورند نیز قرار داشت. ۶۶ 
به مردم  این سفر طی خطابه یی  داوود در 
پاکستان گفت: »من به شما اطمینان می دهم 
به وطن تان  نیت  کمال حسِن  با  امروز  که 
مشکل  می کوشم  حتی المقدور  و  آمده ام 

خود را با پاکستان حل کنم.« 
این گرمی روابط، نشانۀ انصراف از قضیۀ 
ساخته گِی پشتونستان بود. اما دشمنی یی را 
جاهالنه  امروز  تا  نمود،  پایه گذاری  او  که 

دنبال می شود.
به  دوستانه،  مالقات  این  در  رهبر  دو  هر 

اصول  بر  سیاسی،  اختالف  حل  منظور 
در  مسالمت آمیز  همزیستِی  اصل  پنج گانۀ 
کنفرانِس بادونگ تأکید کردند و در صدور 
پشتونستان  از  نیز  اعالمیۀ مشترک خویش 
در  نیاوردند.  عمل  به  تذکر  به طور صریح 
واقع قبول پنج اصل مسالمت آمیِز کنفرانس 
مرز  حیِث  به  دیورند  مرز  قبول  بادونگ، 
بین المللی و انصراف از ادعای ارضی بود؛ 
زیرا دو اصل از اصول پنج گانۀ آن عبارت 

بودند از:
1ـ اصل احترام به مرزهای همسایه 

داخلی  امور  در  مداخله  عدم  اصل  2ـ 
یکدیگر. ۶7

معین  عبداهلل  وحید  به  خود  خان  داوود 
اصل  پنج  تا  داد  دستور  خارجه  وزارت 
در  را  باندونگ  کنفرانس  مسالمت آمیِز 

مسدودۀ اعالمیه بگنجاند.
وحید عبداهلل می نویسد: »داوود خان به من 
خویش  فکر  از  که  است  ضرورت  گفت:  
با  ما  زیرا  بگیریم؛  کار  حقایق  دربارۀ 
پاکستان در حل صلح آمیِز مسایل سرحدِی 
پاکستان،   مردم  و  هستیم  مجبور  خویش 
حساب  خود  خاِک  جزِو  را  پشتونستان 
می کنند و فعالیت های ما را مداخله در امور 
داخلِی خود می شمارند. الزم نیست از یاد 
ببریم که خان عبدالولی خان گفته بود، او 
را  نیز خود  پدرش  پاکستانی است و  یک 
باشندۀ پاکستان می دانست. قبول پنج اصل 
نمی رساند؛  ضرر  ما  به  بادونگ،  کنفرانس 
ثابت  پاکستان  به  را  ما  نیت  ُحسن  بلکه 

می سازد.« ۶8
به همین سبب داوود در اگست 19۶7م در 
جریان کنفرانِس غیر متعهدها در کولمبو، از 
پشتونستان اسمی نبرد و از کولمبو مستقیم 

به پاکستان سفر کرد.
نظامی  کودتای  با  1977م  جوالی   ۵ در 
بوتو  علی  حکومت  ضیاءالحق،  جنرال 
و  شد  اعدام  بعدها  خودش  و  سرنگون 
حل  مورد  در  بوتو  و  خان  داوود  برنامۀ 

اختالف سیاسی دیورند نیز ناتمام ماند.

»جنرال  می گوید:  خان  عبدالولی  خان 
مرا  قدرت،  به  رسیدن  از  پس  ضیاء الحق 
از  )دور  راولپندی  شفاخانۀ  به  زندان  از 
صحبت  مفصل  داد.  انتقال  مردم(  انظار 
در  که  دادم  مشورت  برایش  من  کردیم. 
حال حاضر داوود خان هیچ گونه ادعایی بر 
خاک پاکستان )پشتونستان( ندارد، وقِت آن 
است که با داوود مذاکره کنید. من دوباره 

به زندان رفتم.
م   1977 اکتوبر   10 تاریخ  به  ضیا  جنرال 
به من گفت:  برگشت،  کابل  از سفر  وقتی 
کابل  در  رسمی  ضیافت  در  داوود  سردار 
اعالم کرد که بر خاک پاکستان )پشتونستان( 

هیچ گونه ادعایی بعد از این ندارد.« ۶9
علی  با  اخیرش  مذاکراِت  در  خان  داوود 
بوتو و جنرال ضیاء  نشان داد که حاضر به 
پذیرِش مرز دیورند به حیث مرز بین المللی 
ادعاهای وی در گذشته،  است. یعنی همۀ 
سیاسی بوده اند. اما این که در این دشمنی، 
افغانستان به تباهی رفت، برای فاشیست ها 

فرقی نمی کند.
دیه گوکوردویز می نویسد: »داوود خان در 
یک مالقات با سران پشتون و بلوِچ ناراضی 
هشت هزار  تمام  داشت،  اظهار  کابل  در 
چریک ها و ناراضیاِن آن ها که در افغانستان 
به  1978م  اپریل   30 تا  باید  پناه گزین اند، 

وطن شان مراجعت کنند.«
»اجمل  می کند:  اضافه  گوکوردویز  دیه 
ختک به من گفت، داوود خان تأکید کرد 
را  بلوچ  و  پشتون  زندانیان  که جنرال ضیا 
آزاد می سازد. هم چنان ختک افزود: داوود 
خان به ما گفت نباید تشویش داشته باشید،  
حکومِت  در  را  خویش  حقوِق  ما  زیرا 
ضیاء الحق به دست خواهیم آورد. ما اظهار 
دغل باز  مردی  ضیا،  جنرال  که  داشتیم 
است، ما برنمی گردیم. ختک اضافه کرد که 
داوود  این خیانِت  از  پشتون  افسران  وقتی 
دیگر  ]رهبر  امین  حفیظ اهلل  با  شدند،  آگاه 
فاشیست ها[ در شبکۀ زیرزمینی وی کمک 

کردند تا داوود سرنگون شود.« 70

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش هفدهـم



         تندخوانی را بياموزید 
  تندخوانی برای برخی ها واژه يی آشناست، ولی 

آيا به درستی با آن آشنا هستيد؟ 
تندخوانی در کل یعنی بتوانید و بدانید کجای یک مطلب 
را سریع تر خوانده و کجای مطلب را با دقت بیشتری 
دنبال کنید. هدف اصلی تندخوانی، سریع تر خواندن و 
مفیدتر خواندن است. موضوع تندخوانی بسیار گسترده 
ولی  دربرمی گیرد،  را  گوناگونی  روش های  و  بوده 
استفادۀ 4 شیوۀ ساده زیر برای شما مفید خواهد بود: 

1 ـ برای خواندن هر سطر کتاب از انگشت اشارۀ خود 
باال خواهد  را  این کار هم تمرکز شما  بگیرید.  کمک 
افزایش می دهد. اگر  برد و هم سرعت خواندن تان را 
اشاره  انگشت  جای  به  می خوانید،  الکترونیکی  کتاب 
می توانید از همین ماوس استفاده کنید و با مکان نمای 

ماوس خطوط کتاب را دنبال کنید. 
به  کنید  و سعی  کنید  انتخاب  کتاب  یا چند  ـ یک   2
گونه یی که درک مطالب برای تان سخت شود، آن ها را 
این یک تمرین است و قطعًا فقط برای  تند بخوانید. 
چند کتاب به طور نمونه باید انجام شود. وقتی سرعت 
از  بعد  شما  مغز  کنید،  سریع  بسیار  را  خود  خواندن 
مدتی به سرعت باالتر درک مفاهیم عادت خواهد کرد. 
3 ـ قبل از خواندن هر کتابی هدف خود را از خواندن 
کتاب  مطالعۀ  از  قبل  کنید.  مطلب روشن  و  کتاب  آن 
مورد نظر مشخص کنید که به چه دلیل می خواهید این 
متن را بخوانید. این روش برای باال بردن سرعت درک 

مفاهیم در مغزتان، بسیار موثر خواهد بود. 
4 ـ سعی کنید مطالب را در ذهن تان نخوانید. احتماالً 
از مهم ترین  این توصیه تعجب کرده اید، ولی یکی  از 
رکن های تندخوانی، عدم تکرار مطالب در ذهن است، 

یعنی وقتی مطلبی را می خوانید باید بتوانید آن را فقط 
از جلوی چشمان تان رد کنید. این تکنیک نیاز به تمرین 
زیاد داشته، ولی تاثیر فوق العاده یی در افزایش سرعت 

مطالعه و درک بهتر دارد. 
  هميشه يك كتاب همراه خود داشته باشيد 

نظر  به  واضح  و  پیش افتاده  بسیار  شاید  توصیه  این 

افزایش  بر  تاثیر بزرگی  رسد، ولی همین کار کوچک 
شما  وقتی  می گذارد.  خوانده شده  کتاب هاي  تعداد 
همیشه همراه خود یک کتاب داشته باشید، می توانید از 
زمان های تلف شدۀ خود و زمان هایی که کار دیگری 
استفاده  کتاب  برای خواندن  ندارید،  دادن  انجام  برای 

کنید. 
  هر دفعه فقط يك كتاب بخوانيد 

برخی تصور می کنند که اگر هم زمان چند کتاب را با 
باالتر  به خواندن کنند، سرعت مطالعۀشان  هم شروع 
از نظر منطقی فرقی برای  این کار  خواهد رفت. ولی 
با  را  کتاب  چند  اگر  داشت.  نخواهد  مطالعه  سرعت 
هم بخوانید، ممکن است مطالب مهم یکی از کتاب ها 
از حافظۀ کوتاه مدت تان پاک شود و تمرکز خود را از 
دست بدهید. پس با خود شرط کنید تا زمانی که کتابی 

را تمام نکرده اید، سراغ کتاب جدید نروید. 
فهرستی از کتاب هایی که می خواهید بخوانید، تهیه کنید 
می توانید فهرستی برای کتاب های یک ماه یا یک سال 
برای تان  که  کنید  انتخاب  را  کتاب هایی  کنید.  تهیه 
انگیزۀ  کار  این  بیشتر شود.  تا عالقۀتان  باشند  جذاب 
یاد  به  می دهد.  افزایش  خواندن  بیشتر  برای  را  شما 
بعید  مثاًل  کنید.  هدف گذاری  عاقالنه  که  باشید  داشته 
یاد  به  بخوانید!  سال  در  کتاب   1000 بتوانید  می دانم 
داشته باشید هدف اصلی مطالعۀ کتاب، افزایش آگاهی 
تعداد  افزایش  برای  پس  است؛  دیدتان  شدِن  بازتر  و 
اگر  ندهید.  به خود سختی  می خوانید،  که  کتاب هایی 
روش های گفته شده را اجرا کنید و با عالقه و انگیزه 
کتاب بخوانید، ناخودآگاه تعداد کتاب هایی که در یک 
مدت خاص مثاًل یک سال می خوانید، افزایش می یابد.
bornaketabdaran.blogfa.com :از 

           مهدی اميرخانلو
بازی با نمایش یا عمل نمایشگری احتماالً یکی از مشغله های 
بوده  نمایشنامه نویس  مقام  در  پیراندللو«  »لوییجی  اصلی 
که  او  نمایشنامه های  معروف ترین  از  مورد  سه  است. 
»شش شخصیت...« نیز جزِو آن هاست، صرف همین بازی 
»ماهیت  منظور کشف  به  پیراندللو  بازی هایی که  شده اند؛ 
واقعیت« ترتیب می دهد. از سوی دیگر، پیراندللو را اغلب 
او را به عنوان یکی  به عنوان مولفی ضدواقع گرا، و درامِ 
شاید  پس  می شناسند.  »ریالیسم«  از  چرخش ها  اولین  از 
از  را  خود  راه  چه گونه  پیراندللو  این که  در  کندوکاوی 
واقع گرایی مرسوم جدا کرد، ارتباط او با واقعیت را بهتر 
از هرچیز آشکار کند؛ کندوکاوی که در پرتِو معروف ترین 
یک  جست وجوی  در  شخصیت  »شش  او،  نمایشنامۀ 

نویسنده«، انجام خواهد شد. 
ریالیست ها، برای واقعی جا زدِن آن چه روی صحنۀ نمایش 
ابتدا  که  می خواهند  تماشاگران،  مقام  در  ما،  از  می گذرد، 
واقعیت بیرون صحنه را به نفع واقعیت سر صحنه تعلیق 
خواسته  تماشاگران  از  اجرا،  شروع  از  قبل  )همیشه  کنیم 
کنند(،  خاموش  را  خود  همراه  تلیفون های  که  می شود 
می کنند.  بازسازی  صحنه  روی  را  واقعیت  همان  سپس 
آن ها اساس کار خود را بر »پندار« تماشاگران گذاشته اند: 
و  باشیم  لندن  در  هم  هم زمان  نمی توانیم  که  می دانیم  ما 
روی صحنه  آن چه  که  می پذیریم  اما  مسکو؛  در  مثاًل  هم 

بازنمایی  از  مراد  شاید  جاهاست.  همین  در  می دهد،  رخ 
نیز همین باشد: ما یک بار واقعیت بیرون صحنه را تعلیق 
ما  برای  را  آن  دوباره  سر صحنه  واقعیت  بعد  و  می کنیم 
این  ابتدا  همان  از  پیراندللو  می کند.  بازنمایی  یا  بازسازی 
او  می گذارد:  کنار  را  ما  »پندار«  و  می زند  برهم  را  قاعده 
با  و  نمایش می بیند  دارد  اعالم می کند که  تماشاگرش  به 
آن  از  بیرون  واقعیت  و  واقعیت سر صحنه  مرز  کار،  این 
در  هنوز  که  نمایشی  با  »شش شخصیت...«  برمی دارد:  را 
حال تمرین است، آغاز می شود و آن دیگری، »امشب از 
خود می سازیم«، با حضور کارگردان روی صحنه و توضیِح 
اما  او دربارۀ نمایشی که قرار است فی البداهه اجرا شود. 
دراماتیک  کنش  اپیک،  تیاتر  در  هم چون  آگاهی،  این  آیا 
به نمایش بدل می کند؟ پاسخ منفی است.  بازنمایی  از  را 
نمایش  به  بازنمایی  این فرآیند،  این است که در  واقعیت 
فرو نمی کاهد، بلکه حتا یک مرتبه به آن افزوده می شود؛ 

یعنی بدل به بازنمایی مجدد می شود. 
می گردند  مولفی  پِی  دربه در  که  نمایشی  شخصیت  شش 
تا زنده گِی آن ها را به »روایت« درآورد، میان تمرین یک 

گروه تیاتر ظاهر می شوند و از آن ها می خواهند که اجازه 
نمایش دهند. حال ما  دهند داستان خود را روی صحنه، 
به  آدم های  موقعیت  یکی  داریم:  سروکار  موقعیت  دو  با 
اصطالح واقعی که همان بازیگران گروه تیاتر اند و دیگری 
موقعیت آدم های غیرواقعی که همان شش شخصیت اند در 
جست وجوی یک نویسنده. این بار ما نه با پندارمان که با 
موقعیت ها  و  آدم ها  این  از  کدامیک  می پرسیم:  آگاهی مان 

با چند جهان درهم  این جا، تماشاگران  »واقعی تر«اند؟ در 
فرورونده مواجه می شوند: یکی جهانی که خود در آن به 
سر می برند و نیز عوامل نمایش با همان نام هایی که بیرون 
شخصیتی  شش  جهان  دیگری  می شناسندشان،  صحنه  از 
که به دنبال نویسنده می گردند که این جهان با جهان ما و 
عوامل نمایش متفاوت است. جهان دیگر، جهان »نمایش«ی 
است که روی صحنه اجرا می شود. در این میان، ما بنا به 

را  صحنه  بیرون  واقعیت  بار  یک  تماشاگری مان،  عادت 
تعلیق کرده ایم، سپس همان را روی صحنه باز می یابیم که 
به واقعیت سر صحنه نشت کرده و واقعیت هایی برساخته 
که ما از خود می پرسیم کدام حقیقی اند و کدام ساخته گی. 
با یادآوری کابوس می توان گفت هم چون واقعیت هایی که 

در دل هم کاشته می شوند. 
حال، آیا این حالت الیه الیه موجب غرق بیشتِر تماشاگران 
است؛  منفی  دوباره  پاسخ  نمی شود؟  صحنه  واقعیت  در 
طرح  می شود،  قربانی  مجدد«  »بازنمایی  در  آن چه  زیرا 
طرح های  به  است  واکنشی  این  و  است  منسجم  داستانی 
خوش ساخت سابق: آن چه در مقابل ارایه می شود، چندان 
هرچه  ما  خوش ساخت  نمایش های  در  ندارد.  جذابیتی 
بیشتر در واقعیت صحنه غرق می شویم، از آن چه بیرون از 
آن در حال وقوع است، دورتر می شویم. چرا در حالی که 
می دانیم زمان در نمایش های خوش ساخت در گذر است، 
فراموشی  بیرون می رود؟  از دست مان  بیرون صحنه  زمان 
این زمان با تعلیق واقعیت بیرون صحنه گره خورده است. 
وقت  با  پیاپی،  وقفه های  انداختن  با  اما  پیراندللو  درام 
و  جذابیت  آن  جدیدش،  جهان های  ساختن  برای  گرفتن 
بنیادی  انحراف  این  و  می کند  دریغ  ما  از  را  افسون گری 
درام پیراندللو از ریالیسم مرسوم یا »درام ارسطویی« است. 
اما آگاه بودن از عمل تماشاگری چه تاثیری بر این وضعیت 

می گذارد؟ 

ساخته گی بودِن جهانی که دارد فرآیند ساخت نمایش را 
توضیح می دهد، در درجۀ اول، حاکی از آن است که خود 
جهان نمایش هم برخالف ادعاها به همین اندازه ساخته گی 
است. اما کار پیراندللو از این هم فراتر می رود: آیا واقعیتی 
که خود ما در آن حضور داریم هم ممکن است به همین 
بازنمایی  اندازه ساخته گی باشد؟ همین جاست که تجدید 
متمایز می کند. در تجدید  نیز  نمایش حماسی  از  را  خود 
نه مضمونی که  »بازنمایی« هدف می شود  بازنمایی، خود 
برای  هرحال،  به  شخصیت...«،  »شش  می شود.  بازنمایی 
ما داستانی روایت می کند، اما با وقفه انداختن در فرآیند 
کامل شدن روایت، در حقیقت ما را از نحوۀ شکل گیری 
را  ما  روایی«  »فهم  پیراندللو  عبارتی،  به  می کند.  آگاه  آن 
به  نمایشگری،  عمل  با  بازی  کمک  به  او  می رود:  نشانه 
پا  نمایش  خود  چه گونه  که  می دهد  نشان  تماشاگرانش 
می آفریند.  پندار  و  می زند  جا  واقعی  را  خود  می گیرد، 
این چنین، تماشاگری به عملی فعال و تاملی بدل می شود، 

بی آن که خبری از تعلیم های حماسی در کار باشد.
******************************
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کندوکاوي در »شش شخصیت در جست وجوی نویسنده« 
اثر لوییجی پیراندللو
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ریالیست ها، برای واقعی جا زدِن آن چه روی صحنة نمایش می گذرد، از ما، در مقام 
تماشاگران، می خواهند که ابتدا واقعیت بیرون صحنه را به نفع واقعیت سر صحنه تعلیق 

کنیم، سپس همان واقعیت را روی صحنه بازسازی می کنند. آن ها اساس کار خود را بر 
»پندار« تماشاگران گذاشته اند: ما می دانیم که نمی توانیم هم زمان هم در لندن باشیم و هم 
مثاًل در مسکو؛ اما می پذیریم که آن چه روی صحنه رخ می دهد، در همین جاهاست. شاید 

واقعیت بیرون صحنه را تعلیق می کنیم و مراد از بازنمایی نیز همین باشد: ما یک بار 
بعد واقعیت سر صحنه دوباره آن را برای ما بازسازی یا بازنمایی می کند

چـند گام 
به سوي کتاب خوانيِ حرفه يی



آجندای ملی طرحی...
 اپوزیسیون رسمي هم در مذاکرات و هم در تأمین صلح و 

ثبات در افغانستان نقش برازنده یی داشته و دارد.
چند  معرفي  و  ملي  اجماع  بحث  مورد  در  ديدگاه تان 

كانديد از سوي اين اجماع چيست؟
و  بخورد  شکست  کشور  هر  در  حاکم  عناصر  که  زماني 
جیب هاي شان با پول فساد پر شود، چنین عناصر به هیچ 
کنار  داوطلبانه  به شکل  را  قدرت  تا  نیستند  حاضر  عنوان 
در  را  قدرت  تا  مي کنند  تالش  قوت  تمام  با  بل  بگذارند، 
حاکم  تیم  که  بخشند  تداوم  را  آن  و  داشته  خود  انحصار 
براي  بنابراین  قماش هستند؛  از همین  نیز  افغانستان  فعلي 
حفظ و تداوم قدرت گاه به نام اجماع ملي و گاهی تحت 
عنوان لویه جرگه مسایل را مطرح مي کنند؛ ولي اجماع ملي 
یک پدیدۀ کهنه است که در کشورهاي عقب مانده امتحان 

شده و با شکست مواجه شده است.
تا  است  آن  صدد  در  ملي  اجماع  عنوان  تحِت  حاکم  تیم 
اقدام  این  اما  برساند؛  ارگ  به  را  خود  نظر  مورد  کاندید 
عملي  هیچگاه  و  بوده  افغانستان  اساسي  قانون  خالف 

نخواهد شد.
يا  و  برگزار خواهد شد  انتخابات  آيا  فكر مي كنيد،  چه 

خير؟
با در نظر داشت قانون اساسي کشور، حکومت مکلف است 
تا انتخابات سراسري و عادالنه را برگزار کند؛ اما تا اکنون 
حکومت در راستاي برگزاري انتخابات که یکي از وظایف 
به  اما  برنداشته؛  گامي  کوچک ترین  مي باشد،  آن  اساسي 
قانون  خالف  عنواني  هر  تحت  انتخابات  انداختن  تعویق 
اساسي شمرده مي شود؛ بنابراین ما امیدوار استیم که مردم 
افغانستان به کمک جامعۀ جهاني انتخابات شفاف و عادالنه 

را برگزار کنند و حکومت هم در این راستا همکاري کند.
قانون  اگر  كه  كرده  اعالن  انتخابات  مستقل  كميسيون 
انتخابات پاس نشود، مجبور هستند انتخابات را بر اساس 
به اين  با توجه  فرمان تقنينی رييس جمهور برگزار كند، 
مسايل شما چه فكر مي كنيد، آيا ما شاهد برگزاري يك 

انتخابات شفاف خواهيم بود؟
هیچ  به  کرزي  حامد  فرمان  براساس  انتخابات  برگزاري 
زودتر  هرچه  باید  پس  نیست؛  قبول  قابل  ما  براي  عنوان 
قانون انتخابات پاس شده و همچنان یک کمیسیوِن مستقل 
انتخابات تشکیل شود، تا سالمتي انتخابات آینده را ضمانت 

کند.
و  امروز  بحران هاي  حل  براي  سياسي  نخبه گاِن  نقش   
انتقال سالم افغانستان براي پس از 2014 چگونه است؟ 

اثرگذار در  نخبه گان و شخصیت هاي سیاسي نقش نهایت 
ما  بنابراین  دارند،  افغانستان  جامعۀ  تحوالت  و  تغییرات 
امیدوار استیم شخصیت هایی که اثر گذاري موثر روي مردم 
مردم  نماینده گي  به  باشند،  مردم  دارند و مي توانند صداي 
درکنار احزاب و ایتالف ها در برگزاري انتخابات شفاف و 

عادالنه و تأمین صلح و ثبات تقش خوبي را ایفا کنند.
نخبه گان سياسي مي توانند قبل از فرا رسيدن سال 2014 
به تفاهم رسيده و يك بستر كالن ملي را ايجاد كنند تا 

افغانستان را از وضعيت نا به سامان كنوني نجات دهند؟
و  شدند  بسیج  احزاب  و  ایتالف ها  در  نخبه گان  بیشترین 
شماري از نخبه گان سیاسي خارج از ایتالف ها فعالیت دارند 
این  از فرا رسیدن سال 2014  قبل  تا  استیم  امیدوار  ما  که 
نخبه گان به توافق برسند و رسالت  خود را در برابر جامعه 

انجام دهند.
فعلي،  شرايط  در  كه  هستند  مدعي  آگاهان  از  شماري 
افغانستان به يك اجنداي ملي نياز دارد، به نظر شما كي ها 
اين اجنداي ملي را و چه گونه بايد تنظيم كنند، تا نتيجۀ 

مثتبي براي افغانستان پس از 2014 باشد؟
باید گفت که مردم افغانستان در شرایط فعلي نیاز به یک 
اجنداي ملي دارند و در خصوص اجنداي ملِي که از سوي 
احمد ولي مسعود ارایه شده، باید بگویم که طرح بي بدیل 
و نیرومند است. این طرح مي تواند تشکیل نیرومند ملي را 

به وجود بیاورد.
نکته یی که باید یادآور شوم این است که خوب خواهد بود 
تا طرح اجنداي ملی موردِ حمایت ایتالف ها و احزاب قرار 
گیرد. در این صورت شانس پیروزي بیشتري خواهد داشت.
کار  آن  بدین سو روي  از چند سال  که  ملي  اجنداي  طرح 
دهندۀ  انعکاس  و  است  بار  پر  نهایت  طرح  دارد،  جریان 
بنابراین  است؛  افغانستان  مردم  افکار  و  نظریات  عقاید، 

ممکن است که این طرح به یک سند ملي تبدیل شود.
سپاس فراوان از شما جناب اوريا.

از شما هم سپاس.
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سناي افغانستان: 

تالش خارجي ها براي تجزیۀ کشور 
شکست مـی خـورد

اکثریت مردم در...
 کمترین حمایت را نزد مردم دارند: »حدود 73 درصِد 
های  گروپ  شامل  قبال  که  شخصی  اند   گفته  مردم 
شامل  ها  گروپ  این  در  فعاًل  یا  بوده  مسلح  مخالف 

است، نباید کاندید باشند«.

  ديدگاه مردم در مورد دموكراسی
براساس این نظرسنجی بیشتر مردم افغانستان در مورد 
دموکراسی نظر مثبت دارند. 39 درصد گفته اند که تا 
درصد   33 و  هستند  راضی  دموکراسی  از  زیادی  حد 
مردم از دموکراسی ابراز رضایت کرده، ولی 4 درصِد 
مردم گفته اند که دموکراسی در افغانستان وجود ندارد.

سید یاسین حسینی، از مسووالن این موسسه گفت: »ما 
یافتیم اکثریت کسانی که با آن ها مصاحبه شده، دیدگاه 
مثبتی نسبت به دموکراسی در افغانستان دارند و تعداد 

اندکی از دموکراسی ابراز نارضایتی کرده اند«.
به  نسبت  زنان  که  است  آمده  نظرسنجی  این  در 
دارند.  دموکراسی  مورد  در  تری  مثبت  دیدگاه  مردان 

چنانچه 43 درصد زنان و 3۵ درصد مردان گفته اند از 
دموکراسی راضی اند.

مسووالن این نظرسنجی تاکید دارند که تأمین امنیت و 
بلندبردن آگاهی مردم در مورد انتخابات، میزان حضور 

آنان را در پای صندوق های رای افزایش خواهد داد.
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تا 2020...
افغانستان خاطرنشان کرد که این کشور   سفرش به 
 2014 سال  از  پس  سال  چند  تا  است  شده  متعهد 
میالدی به حمایت های مالی از ارتش افغانستان ادامه 

دهد.
ملی  ارتش  به  خوش بینی  ضمن  ناتو  فرماندهان 
طالبان  با شورش  مبارزه  توانایی  مورد  در  افغانستان 
نسبت به فقدان توانایی لجستیکی و فنی آنها نگران 

هستند.

مقام مذکور از ارتش انگلیس هم چنین اظهار کرد: به 
عنوان نتیجه احتماالً به سربازان انگلیسی برای ایفای 
دسمبر  از  پس  سال  پنج  تا  سه  مبارزاتی  غیر  نقشی 

2014 میالدی نیاز خواهد بود.
اعالم  نیاز  مورد  نیروهای  تعداد  مقام  این  گفتۀ   طبق 
کامرون  دیوید  توسط  نهایی  تصمیم  و  است  نشده 

گرفته خواهد شد.
با  تا  آمد  افغانستان  به  شنبه  روز  کامرون  دیوید 
سربازان انگلیسی به مناسبت روز نیروهای ارتش در 

پایگاه اصلی این کشور در افغانستان دیدار کند.
دیوید کامرون همچنین تصریح کرد که روند پس از 
بهتر سازماندهی  میالدی می تواند  حمله سال 2001 

شود.
افغانستان  انگلیسی در  در حال حاضر 7900 نیروی 
این  میالدی  جاری  سال  پایان  تا  که  دارند  حضور 
رقم به ۵200 نیرو خواهد رسید و تعداد پایگاه های 
انگلیسی در افغانستان از 11 عدد به چهار یا ۵ عدد 

کاهش می یابد.

از فرار دیپلومات ها...
قبلی  نشست های  در  خارجه  وزیر  که  افزود  او 
تایید  نماینده گان  مجلس  بین المللی  امور  کمیسیون 
از  افغان پس  از دیپلومات های  اکثر  کرده است که 
این  نماینده گی های سیاسی  در  کارشان  دورۀ  پایان 

کشور در خارج، حاضر نیستند باز گردند.
در یک گزارش نشریۀ اشپیگل جرمنی که به تازه گی 
به نشر رسیدع آمده است که ده ها دیپلومات افغان 
افغانستان  به  بازگشت  از  خود  ماموریت  ختم  در 

خود داری کرده اند.
اما وزارت خارجه افغانستان با پخش اعالمیه یی این 
گزارش را رد کرده و ارقام ارایه شده را بی اساس 

خوانده است.
فرار  خصوص  در  گزارش های  هم  این  از  پیش 

دیپلومات های افغان به نشر رسیده است.
که  می گویند  کارشناسان  از  شماری  حال،  این  در 
نگرانی از آینده کشور و عدم مسلکی بودن بسیاری 
از دیپلومات های افغان باعث می شود که آن ها برای 

بازگشت به  کشورشان عالقه نگیرند.
داکتر فاروق بشر یکی از آگاهان گفت: » آنها این 
وضعیت   2014 سال  از  بعد  که  می کنند  فکر  طور 
افغانستان بحرانی می شود و اکثر مردم ممکن است 
که باز هم مجبور خواهند شد که وطن خود را ترک 
و  تعلیم  این ها  که  است  این  دیگر  مشکل  گویند. 
که  اند  افرادی  آنها  نداشتند،  را  دیپلوماسی  تربیۀ 
به  دوکاندار  و  ران  تکسی  که  دارم  خاطر  به  حتی 
حیث دیپلومات مقرر شده اند، به خاطری که آنها 
با گروه های سیاسی در افغانستان در ارتباط استند.«

از  عده  آن  اکثراً  که  اند  موجود  گزارش های 
نمی گردند  باز  شان  کشور  به  افغان  دیپلومات های 
گماشته  دولت  پایه  بلند  های  مقام  سفارش  به  که 

شده اند.
وزارت خارجه افغانستان سال گذشته گفته بود که 
کشور  دیپلومات های  فرار  از  جلوگیری  منظور  به 

تدابیری را اتخاذ کرده است.
نماینده گان،  از اعضای مجلس  به گفته شماری  اما 
تالش های وزارت خارجه در این بخش موثر نبوده 

است.
آگاهان امور از حکومت افغانستان می خواهند که در 
نماینده گی های  در  دیپلومات  عنوان  به  افراد  تعیین 
را  واسطه و شناخت  در خارج  این کشور  سیاسی 
کنار گذاشته و اصل شایسته ساالری را در نظر بگیرد.

مجلس سنا اعالم کرد که تالش خارجی ها برای 
تجزیۀ افغانستان بی نتیجه خواهد بود.

موضوع  سنا  مجلس  گذشتۀ  روز  جلسه  در 
و  سیاسی  نظام  تغییر  برای  خارجی ها  تالش 

تجزیۀ کشور بررسی شد. 
فضل الهادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت: 

مردم این کشور باید اتحاد خود را حفظ کنند، 
نشود.  عملی  افغانستان  دشمنان  دسیسه های  تا 
دنبال  به  نیز  این  از  پیش  قدرتمند  کشورهای 

استعمار افغانستان بودند اما شکست خوردند.
نشست  در  کرزی  رییس جمهور  شنبه  روز 
نخست وزیر  کامرون  دیوید  با  خبری  مشترک 

برخی  پیش  ماه  شش  از  بود:  گفته  انگلیس 
نظام  تغییر  با  کردند  تالش  کشورهای خارجی 
ما  بر  را  فدرالی  حکومت  کشور  این  سیاسی 

تحمیل کنند.
آقای کرزی همچنان گفت که پاکستان به دنبال 

ایجاد نظام ملک الطوایفی در افغانستان است.

عزم راسخ برای تأمین...
 در اسالم آباد، دست کم 24 نفر در سه حمله در شمال 
غربی پاکستان کشته شدند. این حمالت نشان دهنده 
شدت خشونت طلبی ستیزه جویان طالبان بود که در 

هر دو سوی مرز افغانستان و پاکستان می جنگند.
و  افغانستان  از  انگلیس  روزۀ نخست وزیر  دو  دیدار 
به  دادن  پایان  برای  غرب  برنامۀ  از  بخشی  پاکستان 
از شکست تالش های  طالبان پس  شورش 12 سالۀ 
گروه  این  با  صلح  گفت وگوهای  شروع  برای  اخیر 
دفتر  گشایش  از  کابل  نارضایتی  آن  علت  که  است 

طالبان در قطر بود.
گونه  هر  موفقیت  برای  را  پاکستان  حمایت  غرب 
توافق صلح در افغانستان مهم می داند، هر چند روابط 
کابل و اسالم آباد به طور سنتی با مشکل بی اعتمادی 

همراه بوده است.
زرداری  علی  آصف  روابط  در  ظاهری  پیشرفت 
همتای  کرزی  حامد  و  پاکستان  رییس جمهور 
به  که  فبروری  ماه  نشست  در  وی  افغانستانی اش 
میزبانی کامرون برگزار شد از آن پس بر اثر یک رشته 

مناقشات علنی دچار تزلزل شده است.
نواز شریف نخست وزیر جدید پاکستان پس از دیدار 
با کامرون گفت :»ما امیدواریم انگلیس به تالش های 
خود برای برقراری صلح پایدار و ثبات در افغانستان 

ادامه دهد.«
شریف این موضع کرزی را تکرار کرد که هر گونه 
افغان ها«  رهبری  و  مالکیت  »تحت  باید  صلح  روند 
باشد. کرزی با هر گونه تماس با طالبان که موجب 
افغانستان شود مخالف  رانده شدن دولت  به حاشیه 

است.
دربارۀ  انگلیس  وزیر  نخست  به  :»من  گفت  شریف 
عزم راسخ خود برای تحقق هدف مشترک برقراری 
ام.  داده  خاطر  اطمینان  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
امیدوارم سه میلیون آواره افغان که اکنون در پاکستان 
به سر می برند بتوانند با غرور و متانت به کشور خود 

بازگردند.«
کامرون نیز گفت از اظهارات شریف درباره »اهمیت 

حیاتی روابط پاکستان و افغانستان« استقبال می کند.
اعتقاد  عمیقًا  :»من  گفت  انگلیس  وزیر  نخست 
جو  صلح  نیکبخت،  باثبات،  افغانستانی  وجود  دارم 
که  طور  همان  است.  پاکستان  نفع  به  دموکراتیک  و 
و  نیکبخت  صلح جو،  قدرتمند،  پاکستان  یک  وجود 
که  می دانم  من  است.  افغانستان  نفع  به  دموکراتیک 
شما )شریف( و کرزی برای تحقق این اهداف تالش 

خواهید کرد.«
رهبری  تحت  رزمی  نیروی  هزار   100 که  حالی  در 
ناتو در افغانستان خود را برای خروج از افغانستان در 
سال آینده آماده می کنند و نیروهای افغان مسوولیت 

مبارزه با شورشیان را بر عهده می گیرند، تالش برای 
دستیابی به یک قرارداد صلح به یک اولویت فوری 

تبدیل شده است.
برای  شد  افتتاح  جون   18 که  قطر  در  طالبان  دفتر 
تقویت گفت وگوهای صلح بود، اما برعکس موجب 
خشم کرزی شد که این دفتر را مشابه سفارتخانه یک 

دولت تبعیدی می داند.
را  امریکایی ها  با  امنیتی  دوجانبۀ  گفت وگوهای  وی 
متوقف و تهدید کرد که هرگونه روند صلح را به طور 

کلی تحریم می کند.
کرزی روز شنبه به کامرون گفت حمله طالبان به کاخ 
ریاست جمهوری در کابل »ما را از تالش برای صلح 

باز نمی دارد.«
به نظر می رسد تماس های تلفنی باراک اوباما رییس 
این  خارجه  امور  وزیر  کری  جان  و  امریکا  جمهور 
ویژه  فرستاده  دوبینز  جیمز  سفر  و  کرزی  با  کشور 
امریکا، دست کم مقداری از خشم اولیۀ رییس جمهور 

افغانستان را فرو نشانده باشد.
از  که  است  خارجی  دولت  رییس  نخستین  کامرون 
زمان به قدرت رسیدن نواز شریف پس از انتخابات 
عمومی پاکستان در11 می، از این کشور دیدن می کند.
دو طرف وعده دادند حجم مبادالت تجاری انگلیس 
و پاکستان را برای رسیدن به سه میلیارد پوند تا سال 

201۵ افزایش خواهند داد.
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خان جان الکوزی:
 بیشتِر کارمندان مسلکی در اداره های 

افغانستان خارجی ها هستند

بمبگذاری در شهر پیشاور ۱7کشته 
برجای گذاشت

قرقیزستان به حضور نظامي امریکا 
در پایگاه هوایي مناس خاتمه مي دهد 

دې  په  چې  وايي،  چارواکي  تخار  د 

والیت کې د شنبې د ورځې له خونړیو 

وضعیت  اوس  وروسته  الریونونو 

نورمال حالت ته ګرځېدلی دی.

اسیر  خلیل  قوماندان  امنیه  د  تخار  د 

ورغلی  کابل  له  چې  ویيل،  ته  رسنیو 

په  رسه  کوونکیو  الریون  له  هيئت 

خربو اترو اخته دی خو ال یې پایلې نه 

دي روښانه شوي.

په تخار  تېرو شپږو ورځو راهیسې  له 

له  پلویانو  د  دوستم  عبدالرشید  د  کې 

وايل  د  روان دي، چې  لوري الریونه 

ییزو مسوولینو  او یوشمېر نورو سیمه 

د لرې کېدو غوښتنه کوي.

چې  ورځ  په  شنبې  د  الریونونه  دغه 

په  کېده  ورځ  شپږمه  پيل  د  الریون  د 

په  تنه  درې  او  واوښتل  تاوتریخوايل 

کې ووژل شول.

الریونه  کېږي  ویل  چې  هم  څه  که 

کېږي؛  لوري  له  پلویانو  د  دوستم  د 

د  قومندان  امنیه  او  وايل  تخار  د  خو 

د  چارواکیو  حکومتي  د  او  مخالفانو 

پلویانو ترمنځ د اخ وډب سبب شوې 

چې په لړ کې یې درې تنه وژل شوي 

نور یې ژوبل  تنه  پنځوس  او شاوخوا 

کړي دي.

تر  دوستم  جرنال  د  کې  جوزجان  په   

بریايل شول  امر الندې مظاهره چیان 

له دې  چې د کرزي د حکومت وايل 

والیته ایستلو ته اړبايس.

تر  پلویانو  د دوستم  په جوزجان کې   

عامل  محمد  وايل  د  مخکې  مظاهرې 

کړی  برید  وال  وسله  کور  پر  ساعي 

کسان  ډېری  چې  وايي  شاهدان  و. 

بل  یو  پر  خوا  له  کوونکیو  الریون  د 

ژوبل شوي  کبله  له  ویشتلو  د  ډبرو  د 

دي.

په  تاوتریخوايل  د  ورځې  د  شنبې  د 

هم  ډزې  کې  په  چې  کېږي،  ویل  اړه 

د  چې  شوي  ویل  داسې  او  شوي 

دواړو خواوو د مظاهره چیانو په منځ 

ډزې  بل  یو  پر  کسانو  والو  وسله  کې 

کړي دي.

 پولیسو پر چا ډزې نه دي کړي؛ خو 

چیانو  مظاهره  د  توانېديل چې  دي  نه 

ډب  اخو  د  ترمنځ  ډلو  ښکېلو  دوو  د 

مخه ونیيس.

شورا  د  مجاهدینو  د  والیت  تخار  د   

په نوم یوې ډلې، چې دا مظاهرې یې 

چې  څو  تر  ویيل:  دي،  کړي  تنظیم 

لري  وي  نه  قومندان  امنیه  او  وايل 

شوي الریونونو ته به دوام ورکړي.

شوراء  مجاهدینو  د  کې  تخار  په 

پلویان وايي  ترهغې به خپلو مظاهرو 

په  تخار  د  ترڅو چې  دوام ورکوي  ته 

ميل  د  کې  حکومتدارۍ  ییزې  سیمه 

مشارکت اصل په پام کې نه وی نیول 

فیصل  احمد  والی  د  دوی  شوي، 

عبدالحنان  قوماندان  امنیه  او  بیګزاد 

له دندو د ګوښه کېدو  آغاګل قطغني 

غوښتنه کوي.

همدارنګه یوشمېر د تخار اوسېدونکي 

رسټکوي، چې ځينې خربیاالن د دې 

رپوټونه  ډک  افرتا  له  اړه  په  الریونونو 

د  کې  په  ډول  قصدي  په  او  ورکوي 

لوړ  شمېر  کوونکیو  الریون  ازبک 

ښيي.

د دغو له کبله د تخار ښار تړل شوي 

ته ورغيل ټول سړکونه  دی، دغه ښار 

یوشمېر  ورځ  په  شنبې  د  دی.  بند 

کسانو چې له روان وضعیت نه ستړي 

کوونکیو  الریون  ازبک  د  ول،  شوي 

پورې  په الریون الس  يې  وړاندې  پر 

تاوتریخوالی  يې  کې  پایله  په  او  کړ 

رامنځته شو.

مرش  روغتیا  عامې  د  والیت  تخار  د 

د  ویيل،  صايف  الله  حفیظ  ډاکټر 

او  جسدونه  کونکیو  الریون  تنو  دری 

او  دولتي  ټپیان  زیات  نه  پنځوسو  له 

شوي،  وړل  ته  روغتونونو  خصويص 

چې ټپيان ډېری په ډبرو او لرګیو وهل 

شوي دي.

دوکانداران  او  سوداګر  والیت  دې  د 

يي  دېخوا  راپه  اونۍ  یوې  له  وايي، 

په  یې  سوداګري  شوی،  بند  کاروبار 

زیان  مايل  درون  ورته  او  والړه  ټپه 

اوښتی دی.

ټاکل شوې چې ولسې جرګه به د سه 

د حل  ته  کشالې  یادې  ورځ  په  شبنې 

د  استازی  دغه والیت  د  لپاره  موندلو 

څو  واستوي  ور  توګه  په  پالوي  یوه 

کرارۍ   اود  وڅاري  نېږدي  له  مسایل 

الزمي چاري ورته ومومي.

هم  دا  اوسیدونکي  یوشمیر  تخار  د 

وايي، چې الریونونه له بهره تنظیمیږي 

او سیاسې موخو ته رسېدو په خاطر په 

الره اچول شوی دي.

د تخار د الریونو تر شا 
پرتې موخې!

معاون اتاق های تجارت و صنایع می گوید که 
درصِد  شصت  خصوصی،  و  دولتی  اداره های 
کشور  خارج  از  را  خود  مسلکی  کارمندان 

استخدام کرده اند.
تجارت  اتاق های  معاون  الکوزی  جان  خان 
فراغت  محفل  در  شنبه  یک  روز  وصنایع  
تجارس  انستیتیوت  از  دختر  دانشجوی   120
»کاویان«، فرصت های کاریابی زنان و دختران 

را در بخش خصوصی کشور اندک خواند.
آقای الکوزی گفت: »شصت درصِد کارمندان 
هستند  خارجی  شهروندان  کشور  در  مسلکی 
معاش  دالر  هزار  ده ها  آنان  هرکدام  برای  و 
مردم  ضرر  به  رقم  این  که  می شود  پرداخت 

افغانستان است.«
او می گوید که بخش خصوصی در افغانستان 

ضرورت به کارمندان مسلکی دارد.
که  گفت  صنایع  و  تجارت  اتاق  معاون 
مسلکی  کارمندان  به  درحال حاضر  افغانستان 
بیشتر نیاز دارد، اما به گفتۀ او متاسفانه دولت 
در دوازده سال گذشته، توجهی چندانی در این 

زمینه نداشته است.
کسب  برای  جوانان  از  زیادی  شماری  اخیراً، 
معلوماتی،  تکنالوژی  بخش های  در  آموزش 
مند شده  تخنیکی و مسلکی در کشور عالقه 

اند.
ارایه شده در حال حاضر،  براساس اطالعات 
کشور  در  مسلکی  و  تخنیکی  موسسه   2۵0

فعالیت دارند.
شمار دانش آموزانی که در این مراکز مصروف 
تحصیل هستند، نیز به 93 هزار نفر می رسد که 
از این رقم، 2۵ درصد آنان را دختران تشکیل 

می دهند.
اتاق  معاون  الکوزی  جان  خان  حال،  این  با 

های تجارت وصنایع می گوید، انستیوت های 
فعال  افغانستان  در  درحال حاضر  که  مسلکی 
هستند، بسنده نیست و دولت باید در این زمینه 

توجه بیشتری کند.
زنان،  تا  هستیم  عالقه مند  »ما  گفت:  الکوزی 
بیشتر در ادارات دولتی وخصوصی وظیفه اجرا 

کنند.«
او تاکید کرد که تنها زنان با مشکالت اشتغال 
زایی در کشور روبرو نیستند بلکه مردها نیز با 

این مشکل دست و پنجه نرم می کنند.
سال  دوزارده  در  دولت   »اگر  گفت:  الکوزی 
سرمایه  مسلکی  های  انستیتیوت  در  گذشته 
مشکالت  با  جوانان  کرد،  می  بیشتر  گذاری 
روز افزون اشتغال زایی در کشور روبرو نمی 

شدند.«
از  که  دخترانی  از  شماری  حال،  همین  در   
انستیتیوت تجاری »کاویان« فارغ شده از شیوه 
درسی و برنامه های آموزشی این مرکز اظهار 

خرسندی کرده اند.
کوتاه  کورس های  فارغان  از  تن  یک  ناجیه 
بخدی  خبرگزاری  به  انستیتیوت  این  مدت 
گفت.« افرادی که از این مرکز فارغ می شوند 
توانایی کار در ادارات دولتی و خصوصی را در 

بخش های که آموزش دیده، دارند.«
که  می گویند  ناظران  از  شماری  حال،  این  با 
در حال حاضر، دولت افغانستان به تیم کاری 

مسکلی ضرورت دارد.
به گفته آنان دولت باید در زمینه آموزش های 
گذاری  سرمایه  بیشتر  جوانان  برای  مسلکی 

کند.
کارمندان  اکثر،  حد  گویند،  می  ناظران  این 
افغانستان  در  های خصوصی  مسلکی شرکت 

شهروندان خارجی  اند.

پیشاور  شهر  غرب  شمال  در  قوی  انفجاری 
و  نفر   17 کم  دست  شدن  کشته  به  پاکستان  در 

مجروح شدن بیش از 20 نفر منجر شده است.
موتر  یک  بمبگذاری  این  هدف  که  شده  گفته 

متعلق به نیروهای شبه نظامی دولتی بوده است.
و  موتر  تعدادی  دریافتی،  گزارش های  براساس 
مغازه نیز در جریان این بمبگذاری تخریب شده 

اند.
را  حمله  این  مسوولیت  گروهی  هیچ  تاکنون 
برعهده نگرفته است، اما اغلب از طالبان به عنوان 

عامل این بمبگذاری ها نام برده می شود.
دیوید  که  گرفته  صورت  حالی  در  حمله  این 
با  مذاکره  برای  بریتانیا  وزیر  نخست  کامرون، 

مقامات پاکستانی وارد آن کشور شده است.
هر چند ظاهرا نیروهای امنیتی هدف حمله روز 
گذشته بوده اند، اما گزارش ها از کشته و مجروح 

و  زنان  جمله  ار  غیرنظامیان  از  شماری  شده 
کودکان حکایت دارد.

پیشاور در سالهای اخیر هدف چندین بمبگذاری 
بوده است.

روز دوشنبه گذشته هم یک مقام ارشد پولیس و 
راننده او در این شهر به ضرب گلوله کشته شدند. حضور  به  گرفت  تصمیم  قرقیزستان 

مناس  هوایی  درپایگاه  امریکا  نظامی 
خاتمه دهد.

را  خود  تصمیم  قرقیزستان  مقامات 
اطالع  به  مناس  هوایی  پایگاه  درباره 
دولت امریکا رساندند و اعالم کردند 
که به حضور امریکا در پایگاه هوایی 

مناس خاتمه خواهند داد.
به  قرقیزستان  خارجه  امور  وزارت 
کلیه   کرد  اعالم  امریکایی  مقامات 
توافقنامه های امضا شده  قبلی درباره 

جوالی  ماه  از  مناس  هوایی  پایگاه 
دوهزار و چهارد دیگر اعتبار نخواهد 

داشت.
این الیحه که ابتدا به تصویب پارلمان 
قرقیزستان رسیده بود اکنون با امضای 
شده  تبدیل  قانون  به  جمهور  رییس 

است.
این اقدام قرقیزستان درحالی صورت 
انتظار  می گیرد که مقامات امریکایی 
برای  بیشتر  مبلغ  پرداخت  با  دارند 
همچنان  بتوانند   ، پایگاه  این  اجاره 
در پایگاه هوایی مناس حضور داشته 

باشند.
تامین  در  مناس  هوایی  پایگاه 
در  امریکا  نظامی  عملیات  تدارکات 

افغانستان نقش کلیدی دارد.
ورود و خروج همه  نظامیان امریکایی 
مناس  هوایی  پایگاه  از  افغانستان  در 

صورت می گیرد.

ازدواج گروهی 32...
بدون  پول  نداشتن  خاطر  به  ما  جوان  باید   

ازدواج بماند. 
یک  می خواهند  آن ها  که  می گوید  صدیقی 
مبارزه را علیه این عرف و عنعنۀ ناپسند راه 
و  شرع  خالف  او  گفتۀ  به  که  کنند  اندازی 

عقل است.
به  غور  والیت  از  که  ساله   23 محمد  لعل 
مراسم  توانسته  سالها  از  بعد  و  آمده  هرات 

عروسی خود را برگزار نماید، خواهان توجه 
فرهنگ  نمودن  نهادینه  به  مسوولین  بیشتر 

ازدواج گروهی در بین مردم است.
ازدواج های دست جمعی در حالی در والیات 
افغانستان رواج میابد که شمار زیادی  غربی 
از جوانان مجبور می شوند برای تهیۀ مصارف 
عروسی، به سایر کشورها سفر کنند، خطرات 
زیادی را متحمل شوند و مدت طوالنی انتظار 

بکشند.

وزير دفاع انگلیس:
برقراری ثبات در 

افغانستان امکان پذیر 
شده است

وزیر دفاع انگلیس بر خالف فرمانده ارشد این 
طالبان  با  مذاکره  آغاز  که  است  معتقد  کشور 
10 سال پیش و پس از برکناری این گروه از 

قدرت کار بسیار دشواری بود.
اظهارات  تلگراف،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
واقع  در  انگلیس  دفاع  وزیر  هاموند،  فیلیپ 
پاسخی به اظهارات جنرال نیک کارتر، معاون 
فرمانده ناتو در افغانستان بود که گفته بود اگر 
میالدی   2002 سال  در  طالبان  شبه نظامیان  با 
و  بهتر  بسیار  نتایج  می رسیدیم،  توافق  به 

موفقیت آمیزتری حاصل می شد.
اظهارات  این  دانستن  اهمیت  کم  با  هاموند 
دلیل  به  تنها  طالبان  با  گفتگو  امروز  گفت: 
شده  امکان پذیر  افغانستان  در  ثبات  برقراری 

است.
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یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که 7۶ درصد شهروندان 
ریاست جمهوری سال  انتخابات  در  دارند  افغانستان تصمیم 
1393 شرکت کنند و رأی دهند، اما 12 درصِد مردم گفته اند 

که نمی خواهند در انتخابات شرکت کنند.
در  انترنشنل«  »دموکراسی  موسسه  توسط  نظرسنجی  این 
انجام شده است. چهار هزار شهروند  افغانستان  34 والیت 
اند.  داده  پاسخ  انتخابات  به  مربوط  سوال های  به  افغانستان 
اشتراک کننده گان این نظرسنجی به صورت تصادفی انتخاب 

شده و اقشار مختلف مردم در آن شامل بوده اند.
هدف این نظر سنجی بازتاب دیدگاه مردم در مورد انتخابات 
مسایل  از  مردم  آگاهی  میزان  همچنین  و  دموکراسی  و 

انتخاباتی خوانده شده است.

  ناامنی چالش اصلی
محمد صدیق برکی، مسوول تحقیقات موسسه »دموکراسی 

انترنشنل« روز یکشنبه  در یک نشست خبری در کابل گفت 
که ناامنی مانع اصلی حضور مردم در پای صندوق های رأی 

است.
برکی گفت افرادی که در نظرسنجی اشتراک کرده اند، امنیت 
را شرط اصلی حضورشان در پای صندوق های رای عنوان 
کرده اند: »برای دولت و جامعه جهانی نهایت مهم است که 
به مردم اطمینان دهند که در روز انتخابات امنیت شان تضمین 

است«.
در این نظرسنجی 80 درصد مردان و 72 درصد زنان گفته اند 
نظرسنجی،  این  اساس  بر  می کنند.  انتخابات شرکت  در  که 
افراد تحصیل کرده و متعلمین مکاتب تمایل بیشتری به رای 

دادن و حضور در پای صندوق های رای دارند.
نظرسنجی نشان می دهد که 70 درصد افغان ها تصمیم دارند 
تمایل  ولی  کنند؛  شرکت  نیز  آینده  پارلمانی  انتخابات  در 
مردم به شرکت در آن کمتر از حضور در انتخابات ریاست 

جمهوری می باشد.
نیز  افغانستان  شهروندان  مدنی  دانش  نظرسنجی  این  در 
بررسی شده است. 3۵ درصد مردم گفته اند که در دوره های 
پیشین انتخابات هیچ گونه آگاهی نداشته اند. اما 2۵ درصد 
دیگر گفته اند که معلومات کافی در مورد مسایل انتخاباتی 

داشته اند.
با  رابطه  در  نظرسنجی  این  در  که  شد  یادآور  برکی  آقای 
شرکت مخالفان مسلح در انتخابات نیز از مردم سوال شده 
است. او افزود که گروه های مخالف مسلح...  ادامه صفحه 6

اعالن 
داوطلــبی

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت فواید عامه 

ریاست عمومی حفظ و مراقبت سركها
ریاست فواید عامه والیت پنجشير

آمریت مالی و اداری
مدیریت ترانسپورت

به  پنجشیر  والیت  عامه  فواید  آمریت 
شامل  روغنیات  جنس  قلم  خریداری شش 
دیزل  تیل   )40000( لیتر  هزار  چهل 
)50000( لیتر تیل پطرول، )33( جوره تایر 
مختلف  بطری  جوره   )13( سایز،  مختلف 
و  النوع  مختلف  رنج  سیت   )10( النوع، 
ضرورت  گریس  کیلو  صد  سه  تعداد  به 
شرکت  مینماید.  قرارداد  را  خویش  وسایط 
که  لوژستیکی  و  خصوصی  دولتی،  های 
درخواست  باشند  داشته  را  قرارداد  خواهش 
از  بعد  یوم   21 مدت  الی  را  خویش  های 
ریاست  ترانسپورت  مدیریت  به  اعالن  نشر 
فواید عامه والیت پنجشیر واقع پاراخ مرکز 
را  مشخصات  و  شرطنامه  سپرده  والیت 

مالحظه کرده تضمین نقداً اخذ میگردد.

والیت هرات روز یکشنبه، شاهد برگزاری جشن 
عروسی چندین زوج جوان بود.

از  یکی  در  حضور  با  جوان  های  زوج  این 
را  خود  ازدواج  مراسم  هرات،  والیت  تاالرهای 
به گونه سنتی و بدور از هر گونه موسیقی برگزار 

کردند.
یکی از این دامادان به رادیو آشنا گفت: »این راه 
افرادی مثل ما که از وضعیت  خوبی است برای 
نمی توانند  و  استند  برخوردار  نامناسب  مالی 

زندگی مشترک شان را آغاز نمایند.«
عبدالحق صدیقی یکی از مسووالن برگزاری این 
محفل گفت که عروسان و دامادان این مراسم را 
تشکیل  غور  و  بادغیس  هرات،  والیات  جوانان 

می دهند که از سن شان از 20 به باال می باشد.
صدیقی افزود:« این سومین مرحلۀ عروسی دسته 
جمعی است که ما برگزار می کنیم و این جوانان 
بین 20 تا 30 سال دارند. تجار افغان، جهیز، لباس 

و مصارف این جوانان را به عهده گرفته اند.«
صدیقی عالوه کرد که ترویج و گسترش ازدواج 
های گروهی اقدامی موثر در محو مصارف گزاف 

محافل عروسی است.
او افزود: »ما می خواهیم عروسی این ها را برگزار 
کنیم و مقداری لوازم خانه را برای آنها آماده کنیم 
و بار ازدواج را از روی شانه های آنها برداریم و 
اصاًل هدف ما این است که تا کی باید دختر خود 
را به خاطر پول فروخت. تا کی...  ادامه صفحه 7

نخستین نشست مشورتی »آجندای ملی« 
امروز راه اندازی می شود

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

تأثيرگذار( امروز دوشنبه 10 سرطان برابر با اول ماه جوالی در هوتل كابل سرينا راه اندازی 
می گردد. 

در  اين نشست، آجندای ملی با مولفه های: 

1- راه اندازی ديالوگ بين 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 تشكيل دولت ملی

5- ضرورت ريفورم و اصالحات گستردۀ سياسی
به بحث و تبادل نظر گرفته می شود. 

ازدواج گروهی 32 جوان در هرات

یک نظرسنجی تازه:

اکثریت مردم در انتخابات شرکت 
خواهند کرد


