
حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه در جلسه استیضاح 
در  و  گرفت  تایید  رای  کشور  نماینده گان  مجلس 
بار  دومین  این  اخیر  ماه  دو  در  گردید.  ابقا  مقامش 
بود که وزیر مالیه برای استجواب و استیضاح خواسته 

شده است.
 نماینده  گان مجلس نماینده  گان روز دو شنبه  در مورد 
وزیر مالیه افغانستان رای گیری کردند. براساس اصول 
 245 جمله  از  نماینده  گان  مجلس  داخلی  وظایف 
عضو، باید 123 نماینده رای منفی بدهند تا یک وزیر 

سلب صالحیت شود.
با  نماینده  گان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالروف 
اعالم نتیجه رای گیری گفت که در جلسه از مجموع 
عمر  حضرت  به  نماینده   105 حاضر،  نماینده   187
زاخیلوال رای رد دادند و 72 نماینده دیگر زاخیلوال 
افغانستان در  مالیه  نتیجه وزیر  تایید کردند که در  را 

سمتش ابقا شد.
جلسه های  به  مالیه  وزیر  که  بود  این  استیضاح  دلیل 
استجوابیه مجلس نماینده  گان حاضر نشده و همچنین 

شش تن از  نماینده  گان را به قاچاق و اعمال غیرقانونی 
از   شماری  باور  به  که  هایی  اتهام  بود.  کرده  متهم 

نماینده  گان بی بنیاد بوده است.
وزارت  در  دست آوردهایش  گفت  زاخیلوال  آقای 
کنند:  اقدام  او  علیه  حلقات  از  برخی  تا  شده  سبب 
»بیایید صادقانه حساب کنیم. تا چه حد این استیضاح 
ها قابل توجیه است؟ در سال هایی که من متصدی 
بیشترین  افغانستان  داخلی  عواید  بودم،  مالیه  وزارت 
رشد را داشته و در این چند سال...     ادامه صفحه 6
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فضیلت انسان در نگه داشتِن حد وسط میاِن افراط و تفریط است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

پیشنهاد دولت پاکستان برای اتحاد دولت افغانستان با 
خشم  کشور،  این  در  ائتالفی  دولت  تشکیل  و  طالبان 
کابل را در پی داشت. ...         ادامه صفحه 6

گذشته  روز  افغانستان  اسالمی  جمعیت  حزب 
تشکیالت موقت خود را اعالم کرد.

صالح الدین ربانی رییس شورای عالی صلح و فرزند 
رهبر پیشین این حزب، به عنوان رییس و احمد ضیا 
مسعود و کلیم اهلل نقیبی به عنوان معاونین این حزب 

تعیین شدند.
اسالمی  جمعیت  حزب  رییس  ربانی  الدین  صالح 
است  این  موقت  تشکیالت  ساختن  از  »هدف  گفت: 
که جمعیت اسالمی با راهبرد مشخص و متحدانه وارد 

انتخابات پیش رو شود.«
در  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  قراراست 

بهار 13۹3 برگزار گردد.
آقای ربانی گفت که حزب جمعیت در این انتخابات 
فعال  حضور  و  کرد  خواهد  معرفی  را  خود  نامزد 

خواهد داشت.

به گفتۀ وی، برگزاری مجمع عمومی این حزب زمان 
حزب  این  بزرگان  و  گرفت  برخواهد  در  را  زیادی 
برگزاری آن را در زمان فعلی مساعد ندانستند؛ به این 

دلیل تشکیالت موقت را ساختند.
او افزود که این تشکیالت تا زمانی که مجمع عمومی 
از  پس  تا  یعنی  شود  برگزار  اسالمی  جمعیت  حزب 
خواهد  باقی  افغانستان،  جمهوری  ریاست  انتخابات 

بود.
به گفتۀ وی، اعضای تشکیالت موقت حزب جمعیت 
اسالمی پس از مشوره های نخبه گان این حزب تعیین 

شده اند.
صالح الدین ربانی یک ماه پس از شهادت پدرش، در 
ماه میزان سال 13۹0 به عنوان سرپرست حزب تعیین 

شده بود.
سوی  از   1۹71 سال  در  که  اسالمی  جمعیت  حزب 

تاسیس شد، دست کم طی  ربانی  الدین  برهان  استاد 
بوده  افغانستان  مطرح  احزاب  از  گذشته،  سال  سی 

است.
تشکیل موقت حزب جمعیت اسالمی افغانستان:

    صالح الدین ربانی رییس حزب
    احمد ضیا مسعود معاون حزب ...    ادامه صفحه 6

خشم کابل 
از درخواست تازۀ پاکستان
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رهبری حزب جمعیت برگزیده شد

در نخستین نشست مشورتی آجندای ملی:

»آجندای ملی« مورد حمایت قرار گرفت
صفحه 7



مستقل حقوق  کمیسیون  اعضای جدید  گزینش 
بین المللی  و  ملی  سطح  در  افغانستان،  بشر 
واکنش های زیادی را برانگیخته است. به تازه گی 
نگرانی  متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق  بخش 
خود را در این مورد با صدور اعالمیه یی بازتاب 

داده است. 
حقوق  و  مدنی  جامعۀ  نهادهای  این،  از  پیش 
جدید  اعضای  انتصاب  مورد  در  افغانستان  بشر 
کمیسیون حقوق بشر افغانستان ابراز نگرانی کرده 
تاریخ 5 سرطان،  به  بودند. رییس جمهور کرزی 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  جدید  اعضای 
افغانستان را معرفی کرد. از میان این اعضا، چهار 
تِن آن ها چهره های جدید هستند و گمان می رود 
که این چهره ها سبب بحث و جدل ها شده باشند. 
نهادهای جامعۀ مدنی کشور با استناد به اصول نامۀ 
کمیسیون های  اعضای  گزینش  مورد  در  پاریس 
انتصاب  در  اند که  نظر  این  به  بشر  ملی حقوق 
اعضای جدید، این اصول نامه نقض شده و افرادی 
که به عنوان اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر 
ارگ  با  نزدیک  رابطۀ  شده اند،  معرفی  افغانستان 
هم چنین  نهادها  این  دارند.  ریاست جمهوری 
کمیسیون  جدید  چهره های  که  می ورزند  تأکید 
حقوق  خوِب  پیشینۀ  از  افغانستان،  بشر  حقوق 
در  این عرصه  در  یا  و  نیستند  برخوردار  بشری 

گذشته فعالیتی نداشته اند. 
با توجه به این مسایل، آیا واقعاً می توان گفت که 
افغانستان،  بشر  حقوق  کمیسیون  جدید  اعضای 
خالف موازین به این سمت ها انتصاب شده اند و 
این موضوع می تواند تأثیرات ناگواری بر پیشنیه 

و کارکرد این نهاد بگذارد؟ 
یک  عنوان  به  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون 
نهاد ملی حقوق بشری، پس از سقوط حاکمیت 
طالبان در کشور ایجاد شد. این کمیسیون وظیفه 
و  بشر  اعالمیۀ جهانی حقوق  با  مطابق  که  دارد 
در  جهانی  پذیرفته شدۀ  دیگِر  کنوانسیون های 
بشری  حقوق  فرهنگ  کردِن  نهادینه  خصوص 
سال های  تجربۀ  که  افغانستان  مثل  کشوری  در 
طوالنی جنگ و اختالفاِت میان گروهی را تجربه 
می کند، فعالیت هایی را روی دست گیرد. اما در 
بشر  حقوق  کمیسیون  دهه،  یک  از  بیشتر  طول 
گوناگون  اتهام های  مظان  در  همواره  افغانستان 
که  باوراند  این  به  بسیاری ها  است.  داشته  قرار 

صالحیت گزینِش اعضای کمیسیون حقوق بشر 
گذاشته  رییس جمهوری  اختیار  در  انحصاراً  که 
این تصور  لطمه زده و  نهاد  این  اعتبار  به  شده، 
بشر  کمیسیون حقوق  که  است  کرده  تقویت  را 
افغانستان، پیش از این که یک نهاد مستقل حقوق 
از سوی  نهاد دولتی است که  باشد، یک  بشری 

رییس جمهوری امر و نهی می شود.
در  بشر  حقوق  ملی  کمیسیون های  این که  برای 
کشورهای مختلف بتوانند باصالحیت و به دور 
از نفوذ گروه ها و حکومت ها به فعالیت های خود 
سازمان  اجالس  در  پاریس  اصول نامۀ  بپردازند، 
گزینش،  نوع  عمدتاً  که  شد  تدوین  متحد  ملل 
صالحیت ها و وظایف کمیسیون های حقوق بشر 
ملی را مشخص می کند. در اصول نامۀ حقوق بشر 
پاریس، در بخش«ترکیب و تضمین استقاللیت و 
رعایت کثرت گرایی« چنین آمده است: »ترکیب 
نهاد ملی حقوق بشر و تقرر اعضای آن، چه از 

بر  باید  دیگر،  به هر شیوۀ  یا  و  انتخابات  طریق 
با اصل  اساس پروسیجر باشد تا مطابقِت آن را 
نماینده گی از حلقاِت وسیع و بانفوذ و پُرقدرِت 
جامعۀ مدنِی ذی دخل در عرصۀ حفاظت و بهبود 
آن حلقات  حقوق بشر ، تضمین کند؛ خصوصاً 
و  است.  امکان پذیر  موثر  همکاری ِ  آن ها  با  که 
حقوق  ملی  نهاد  حاِل  بر  اعضای  کوشش  به  یا 
تعیین می گردند:  ذیل  نماینده های  از طریق  بشر 
الف ـ سازمان های غیردولتی مسووِل حقوق بشر 
و مبارزه با تبعیضات نژادی، اتحادیه های تجارتی، 
چون  ذی دخل  اجتماعی  مسلکی  سازمان های 
انجمن های حقوق دانان، دکتوران، ژورنالیستان و 

دانشمندان برجسته؛ ب ـ نماینده های مکتب های 
و  دانشگاه ها  نماینده های  ج ـ  مذهبی؛  و  فلسفی 
متخصصین باتجربه؛ هـ ـ سازمان های دولتی مگر 
بخش  این  در  مشورتی.«  نقش  داشتن  با  صرف 
اعضا  گزینش  روند  که  است  مشخص  کاماًل 
می توانند  افراد  کدام  و  انجام شود  باید  چه گونه 
عضویت کمیسیون مستقل حقوق بشر را به دست 

آورند. 
نقش  به  اشاره یی  هیچ  پاریس،  اصول نامۀ  در 
اعضای  گزینش  در  دولتی  بلندپایۀ  مقام های 
در  اما  است.  نرفته  بشر  حقوق  کمیسیون 
افغانستان که متأسفانه تمام قدرت سیاسی و دیگر 
قدرت های برآمده از آن در اختیار رییس جمهوری 
و افراد نزدیک به او قرار دارد، کمیسیون مستقل 
حقوق بشر نیز به نهادی دولتی تبدیل شده است؛ 
نهادی که به دلیل همین رابطۀ غیرقانونی با قدرت 
اتهام  مظان  در  همواره  آن  کارکردهای  سیاسی، 
قرار داشته است. در این خصوص، از بی توجهی 
نهادهای بین المللی و سازمان های مرتبط با مسایل 

حقوق بشری نیز نباید چشم پوشید. 
بشر  حقوق  مستقل  نهاد  کارکرد  مورد  در  اگر 
افغانستان، از آغاز نگرانی های الزم در نظر گرفته 
می شد، بدون تردید امروز این همه انتقاد متوجه 
اصوالً  چرا  دیگر،  جانب  از  نمی بود.  نهاد  این 
باید رییس جمهوری در مورد گزینش و ترکیب 
تصمیم  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  اعضای 
بگیرد؟ حتا اگر در این خصوص پای مالحظات 
برای  باز  باشد،  میان  در  مصلحت ها  و  ملی 
رییس جمهوری این حق را نمی دهد که به عنوان 

حاکم بالمنازع در این مورد اعمال سلیقه کند. 
اعضای  تقرر  صالحیت  اگر  رییس جمهوری 
کمیسیون مستقل حقوق بشر را دارد؛ ولی باید در 
گزینش اعضای آن، مشورۀ نهادهای حقوق بشری 
دهد.  قرار  نظر  مد  را  افغانستان  مدنی  جامعۀ  و 
انتصاب  از  کشور،  مدنی  جامعۀ  نهادهای  وقتی 
می رسند،  نظر  به  آشفته  این همه  جدید  اعضای 
مشخص است که این نگرانی ریشه در مسایلی 
جانب دارِی  عدم  و  استقالل  می تواند  که  دارد 
کمیسیون مستقل حقوق بشر را زیر سوال ببرد. 
در چنین وضعیتی، نمی توان انتظار فعالیتی موثر 

از کمیسیون مستقل حقوق بشر را داشت. 
نگاهی  هم  گذشته  در  کمیسیون  این  به  نگاه 
میان شهرونداِن  در  اعتماد  از  مشفقانه و سرشار 
در  تازه  گزینش های  و  است  نبوده  کشور 
پست های کلیدی این کمیسیون، این نگاهِ همراه 
آقای  است.  کرده  تحریک  به شدت  را  تردید  با 
آستانۀ  در  دارد  تالش  که  همان گونه  کرزی 

نهادهای  در  ریاست جمهوری،  آیندۀ  انتخابات 
کند،  حفظ  را  خود  قدرِت  و  نفوذ  مختلف 
بلیه در  نیز از این  کمیسیون مستقل حقوق بشر 
زیادی  سروصداهای  اخیراً  است.  نمانده  امان 
مبنی بر نصِب افراد مورد اعتماد آقای کرزی در 
در  جمله  از  و  انتخابات  والیتی  کمیسیون های 
کمیسیون انتخاباِت والیت قندهار، بر سِر زبان ها 
افتاده و حاال هم بخش حقوق بشر سازمان ملل 
و نهادهای جامعۀ مدنی کشور، نسبت به گزینش 
اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

ابراز نگرانی می کنند.
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احمد عمران

  تردیدهادر مورد استقالل 
     کمیسیون حقوق بشر

 

روز گذشته پس از ماه ها انتظار، نخستین نشست مشورتِی 
اجندای ملی با اشتراک شمار زیادی از شخصیت های ملی، 
افراد مستقل سیاسی، در کابل  اعضا و رهبراِن احزاب و 
برگزار شد. آن چه در این نشست قابل توجه بود، حضور 
به هم رساندِن شماری از صاحب نظران و نخبه گان سیاسی 
با کارنامه ها و بگ روندهای گوناگون بود که پیرامون تعییِن 

خطوط اساسی اجندای ملی، بحث و تبادل نظر کردند.
این  در  اشخاص شرکت کننده  از  این که هر یک  از  فارغ 
باید  کردند،  ارایه  را  سازنده یی  نقدونظرهای  چه  جلسه، 
گفت که همه گی در صحبت ها و سخنان شان بر چند نکتۀ 
مهم تأکید داشتند که به صورت کل، می تواند بیان گر یک 
آجندای  اصلِی  تعیین خطوط  امر  بر  توافِق عمومی  مبنی 

ملی باشد.
باید  کشور  داخل  در  را  افغانستان  بحران  راه حل   -1
جست وجو کرد، نه این که مانند روند کنونِی گفت وگوهای 
همسایه   کشورهای  و  خارجی ها  پادرمیانِی  منتظر  صلح، 
بود. زیرا این طرز کار تا کنون نتیجه نداده و پس از این نیز 
نخواهد داد و حتا زمینۀ دخالت و دست اندازی کشورهای 

بیگانه را فراهم ساخته است.
2- از روح جلسه پیدا بود که همه گان بر ادامۀ تشخیص 
عمومی  گفت وگوی  به  رسیدن  برای  اولویت ها  تعییِن  و 
 بین نخبه گان تأکید دارند. این طرز کار باعث می شود که 
همۀ گروه ها طی اجنداهای مشخص و زمان های متعدد، 
در  دایمی  ثبات  و  امنیت  فراراهِ  چالش های  و  اشکاالت 
کشور را بسنجند و پس از آن، راه های حل را جست وجو 
این میکانیسم در پی یک گفت وگوی  کنند. بی تردید که 
در  اکثراً  که  را  موجود  سوءتفاهم های  می تواند  دوام دار، 
میان  از  آمده،  وجود  به  بی برنامه گی  و  شتاب زده گی  اثر 
بردارد و زمینۀ یک تفاهم عمومی  را به وجود آورد؛ چیزی 
که ظاهراً تیم حاکم چند سال در پِی آن بوده و بنا بر بسا 
از نقیصه های ساختاری و میکانیسمی،  هرگز به آن دست 

نیافته است.
طرح  این  از  که  است  آن  جهانی  جامعۀ  از  توقع   -3
حمایت کند؛ زیرا اجندای ملی، تنها یک اجماع فراگیر و 
از بازی های قدرت می باشد.  یک حرکِت ملی  و به دور 
می تواند  که  به حدی ست  برنامه  این  استعدادِ  و  ظرفیت 
نظرگیری  برای  را  گوناگون  جریان های  و  گروه ها  افراد، 
واحد  استراتژی  یک  و  کند  جمع  هم  گرد  نظردهی  و 
سیاسی را منطبق با خواسته های جامعۀ جهانی روی دست 
گیرد. تحکیم دموکراسی، دفاع از حقوق بشر، مخالفت با 
بنیادگرایی و حفظ دستاوردهای ده سال گذشته، از خطوط 
آقای  حکومت  که  چیزی  همان  اجنداست؛  این  اصلی 
کرزی زیر فشار جامعۀ بین الملل همواره شعارِ آن را سر 

داده، اما در عمل هیچ گاهی به آن باور نداشته است.
4- این طرح چنان که آقای احمد ولی مسعود از پیشینۀ آن 
گفت، ایدۀ قهرمان ملی کشور بوده و در یازده سال گذشته 
در مراحل مختلف روی آن کار شده است. بنابرین، تردیدی 
تا کنون مطرح  نیست که نظر به طرح هایی که حکومت 
ساخته، پخته تر و همه شمول تر است. طرح های حکومتی 
و...  گروهی  سیاسی،  منافع  بر  بنا  اکثراً  ملی،  اجماع  مثل 
در  که  گونه یی  به  بوده اند؛  مقطعی  بیشتر  و  شده  مطرح 
پس  و  گردیده  مطرح  خاصی  دالیِل  به  بنا  معینی  زماِن 
از گذشِت مدت زمانی بدون آن که نتیجه یی داشته باشند، 
نخستیِن  پیامِ  این رو،  از  فراموشی سپرده شده اند.  باد  به 
نشست مشورتی اجندای ملی به حکومت آن است که اگر 
به راستی در پی حمایت از برنامه های ملی است، باید از 
اجندای ملی استقبال کند تا در گام بعدی، اجماع ملی که 

خواست حکومت نیز خوانده می شود، عملی گردد.
با  جلسه  شرکت کننده گاِن  اکثر  که  بودند  نکاتی  این ها 
اگر گروه ها، احزاب و شخصیت های  بودند و  آن موافق 
ورزیده  اشتراک  نشست  این  در  که  سیاسی یی  مستقِل 
بودند، بر این خواسته های شان ثابت قدم بمانند و متعهدانه 
طرح اجندای ملی را دنبال کنند، دور نخواهد بود که ما 
شکل گیری یک توافِق کالِن ملی و رسیدن به صلح و ثباِت 

پایدار را در افغانستاِن عزیز شاهد باشیم.

اجندای ملی را دریابیـم

آقای کرزی همان گونه که تالش دارد در آستانۀ انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، 
در نهادهای مختلف نفوذ و قدرِت خود را حفظ کند، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
نیز از این بلیه در امان نمانده است. اخیراً سروصداهای زیادی مبنی بر نصِب افراد 
مورد اعتماد آقای کرزی در کمیسیون های والیتی انتخابات و از جمله در کمیسیون 
انتخاباِت والیت قندهار، بر سِر زبان ها افتاده و حاال هم بخش حقوق بشر سازمان 
ملل و نهادهای جامعۀ مدنی کشور، نسبت به گزینش اعضای کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان، ابراز نگرانی می کنند
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تفرقه های خطرناک مذهبی 
در خاورمیانه

فرقه یی  تفرقه های  و  اختالفات  به  اگر 
عرب  جهان  و  خاورمیانه  در  مذهبی  و 
وخیم ترو  پیامد های  نشود  رسیده  گی 
نا آرامی های طوالنی تری را به همراه خواهد 
داشت و ثبات منطقه را غیرممکن می سازد.

حتی در منطقه یی که در آن خشونت امری 
چهار  کشتار  شده،  معمولی  و  عادی  بسیار 
اخیر،  روز  چند  طی  مصر  در  شیعه  مرد 

اقدامی بسیار وحشیانه به نظر می آید.
بر اساس گزارشات اخبار، یکی از گروه های 
قمه  و  به چماق، شمشیر  که  سنی  مسلمان 
مسلح بودند به خانه یی در حومه قاهره که 
حدود 30 تن مراسمی مذهبی برگزار کرده 
بودند، یورش برده و این چهار تن را مورد 
و  قرارداده  چاقو  و حمالت  شتم  و  ضرب 
ویدیویی  فیلم های  کردند.  اعدام  را  آنها 

حاکی از آن بود که اجساد خونین و بی جان این قربانیان 
از  یکی  شهاته،  حسن  می شد.  کشیده  خیابان ها  در 

روحانیان سرشناس شیعه نیز یکی از این قربانیان بود.
تصویر  به  را  خطرناک  فرقه گرایی  یک  رویداد  این 
از  پیش  دیکتاتورهای  توسط  شدت  به  که  می کشد 
این  حاضر  حال  در  اما  بود  شده  سرکوب  عربی  بهار 
مساله، مصر و بخش گسترده ای از جهان عرب را تهدید 
دشمنی ها  از  هم  که  منتخب  تازه  رهبران  اگر  می کند. 
به  هم  و  می کنند  استفاده  سوء  مداوم  خصومت های  و 
مساله  به  نمی پردازند،  آنها  به  سازنده ای  و  موثر  طور 
میان  تفرقه ها  و  اختالفات  نکنند،  رسیدگی  فرقه گرایی 
شیعیان و سنی ها یا میان مسلمانان و دیگر اقلیت ها مانند 
مدت  طوالنی  ناآرامی های  و  شده  وخیم تر  مسیحیان 

منطقه ای حفظ می شوند.
محمد مرسی، رییس جمهوری مصر و اخوان المسلمین، 
حزب اسالم گرای سنی که مرسی از آن حمایت می کند، 
در متحد کردن قاطع این کشور سنی و اقلیت های شیعه 
و مسیحی اش برپایه یک برنامه میانه رو در دوران پس از 
مبارک ناکام ماندند. در عوض آنها روابط با سلفی ها را 
از  تر کرده و مخالفان  این حزب اسالمی مستحکم  در 
جمله بسیاری از سکوالرها را به عنوان »دشمان مصر« 
به سخره گرفته و اقلیت های شیعه و مسیحی را تهدید 

کردند.
از  ماه پس  این گروه مسلمان سنی درست چند  حمله 

سخنرانی های ضد شیعه صورت گرفت. یک هفته پیش 
از وقوع این رویداد، محمد مرسی به همراه روحانی های 
سنی تندرو در مراسمی حضور یافته و مسلمانان شیعه 
را »غیرمطهر و ناپاک« خواندند. تنش ها بر سر حکومت 
مرسی مدتی است که بسیار شدید شده است به طوری 
مصر  در  مردمی  تظاهرات  جریان  در  جمعه  روز  که 
دسته کم سه تن کشته و ده ها تن دیگر نیز زخمی شدند و 
انتظار می رفت در جریان تظاهرات گسترده سی ام جون 
دهد.  رخ  بسیاری  نیزخشونت های  میالدی  جاری  سال 
مرسی  سوگند  مراسم  سالگرد  اولین  در  تظاهرات  این 
صورت گرفته  است. ارتش مصر نیز هشدار داد که اگر 
اوضاع خارج از کنترل شود وارد صحنه شده و مداخله 
می کند. در سخنرانی روز چهارشنبه مرسی هیچ نشانه یی 
خواسته  به  پاسخ  و  انتقادات  و  تنش ها  فرونشاندن  از 

مخالفان مبنی بر استعفایش وجود نداشت.
با این حال مساله فرقه گرایی در خارج از مصر نیز به 
همین صورت است. در عراق کشتار اخیر میان مسلمانان 
به  را  تلفات  رقم  باالترین  سال  پنج  طی  شیعه  و  سنی 
عراق  نخست وزیر  المالکی،  نوری  است.  داشته  همراه 
بر  را  شیعه  اکثریت  رهبری  تحت  دولت  ریاست  که 
که  چرا  است  مساله  این  از  بخشی  مقصر  دارد،  عهده 
وی هیچگاه به وعده هایی که داده از جمله، بازگرداندن 
اقلیت های سنی به صحنه سیاست و نیروهای کار عمل 
حکومت  تحت  که  سنی  اقلیت های  این  است.  نکرده 
صدام قدرتمند شده بودند پس از سرنگونی وی از صحنه 

سیاست کنار گذاشته شدند. در بحرین 
خانواده سلطنتی که نماینده اقلیت سنی 
است به شدت اعتراضات اکثریت شیعه 
را سرکوب کرده اند. این معترضان دنبال 
سیاست  صحنه  در  برجسته تر  نقشی 
در  همچنین  فرقه ای  تنش های  هستند. 

لبنان و ترکیه در جریان است.
یکدیگر  با  کشورها  این  تمامی  شرایط 
این  بزرگتر  مقیاسی  در  اما  است  برابر 
داخلی  جنگ  توسط  منطقه ای  ناآرامی 
سوریه تحریک شده چرا که این جنگ 
داخلی در سراسر این مرز گسترش یافته 
کشورهای  سنی  و  شیعه  مسلمانان  و 
همسایه را تحریک می کند تا به یکدیگر 
حمله کنند. این ناآرامی از دو سال پیش 
به دنبال اعتراضات صلح آمیز علیه بشار 
اقلیت علوی که یک گروه شیعه  از اعضای  اسد، یکی 
است، صورت گرفت. در حال حاضر که جنگ داخلی 
سوریه 100 هزار کشته بر جای گذاشته، مسلمانان سنی 
در سراسر این منطقه نسبت به اقدامات بشار اسد علیه 
مخالفان سنی به شدت عصبانی شده اند و این در حالی 
است که مسلمانان شیعه در خارج از سوریه برای دفاع 
از بشار اسد به دولت وی پیوسته اند.عربستان سعودی، 
استراتژیک  منافع  با  سنی  کشورهای  که  قطر  و  ترکیه 
مرزی محسوب می شوند، حامی مخالفان سوری هستند 
شیعه  دو  هر  که  لبنان  در  مستقر  حزب اهلل  و  ایران  اما 

هستند از بشار اسد حمایت می کنند.
رهبران  می گذرد،  سوریه  در  که  آنچه  به  توجه  بدون 
این  تا  کنند  تالش  سرعت  به  باید  همسایه  کشورهای 
روند را که به سوی فرقه گرایی می رود، تغییر دهند. این 
تساوی  متعهد  باید  رهبران  این  که  است  معنا  بدان  امر 
حقوق تمامی شهروندان شوند و این ضمانت را بدهند 
مراسم  می توانند  اقلیت ها  دیگر  و  شیعه  مسلمانان  که 
چنین  کنند.  برگزار  ترسی  هیچ  بدون  را  خود  مذهبی 
قوانینی در منشور سازمان ملل و بیانیه جهانی حقوق بشر 
مطرح شده است. در نتیجه باید بدانید که انتخابات به 
خودی خود باعث ایجاد دموکراسی نمی شود و دولت ها 
نیز باید شامل آن شوند و اگر به هر دلیلی تفرقه و تنفر 
پرورش یابد، ناگزیر نتیجه معکوس داده و ثبات جوامع 

غیرممکن می شود.

اعتراض فرانسه و آلمان 
به ادعاهای شنود امریکا از 

دفاتر اتحادیه اروپا

تاخیر عضویت ترکیه در اتحادیه مرسی به اشتباهاتش پی برده است
اروپا دالیل سیاسی دارد در  مردمی  گسترده  تظاهرات  دنبال  به 

مصر دفتر ریاست جمهوری این کشور 
خواست  مخالف  گروه های  رهبران  از 
تا برای ارائه دیدگاه های سیاسی شان با 

دولت وارد مذاکره شوند.
عمرعامر،  الجزیره،  گزارش  به 
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر 
در کنفرانسی مطبوعاتی در کاخ ریاست 
جمهوری در قاهره از رهبران گروه ها و 
کشور  این  در  مخالف  سیاسی  احزاب 

خواست تا ضمن شرکت در مذاکرات با دولت دیدگاه های سیاسی شان را مطرح کنند.
اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری مصر پس از نشست مرسی با مسئوالن این کشور ایراد 

شد که این نشست تا ساعتی پس از نیمه شب دوشنبه ادامه داشت.
وی همچنین برخی از رهبران احزاب سیاسی مصر را مسوول متوقف شدن مذاکرات سیاسی 
در این کشور دانسته و تاکید کرد، جوانان مصری بر اساس قانون حق برگزاری تظاهرات 
مسالمت آمیز دارند. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر عالوه بر این به آغاز مذاکرات 
سیاسی جدید در مصر اشاره و اعالم کرد، دوست داشتم بگویم که پاسخ به این درخواست 

ضعیف بوده اما در حقیقت هیچ پاسخی از جانب سران مخالفان دریافت نکردیم.
عمر عامر عالوه بر این به مردم مصر نسبت به انجام اصالحاتی در امور کشور داری در 

ماه های آینده در این کشور وعده داد.
وی درباره متوقف شدن مذاکرات سیاسی مصر نیز گفت: تاکنون مذاکرات چندین بار از زمان 
آغازش متوقف شده و در این خصوص شماری از رهبران احزاب سیاسی مسئول اند چرا 
که هر حزب و جریانی تالش می کند تا به جای ارائه دیدگاه به تحمیل دیدگاه خود بپردازد.
تظاهرات گسترده  و  التحریر  میدان  اوضاع  درباره  ریاست جمهوری مصر  دفتر  سخنگوی 
مخالفان محمد مرسی،  رئیس جمهوری مصر نیز خاطرنشان کرد: ریاست جمهوری مصر 
به  که  نیست  کند و ممکن  تظاهرات محروم  برگزاری  در  از حقشان  را  مردم  نمی خواهد 
خواسته های جوانانی که سرمایه اصلی کشور هستند بی توجه بود اما آنچه ریاست جمهوری 
مصر با آن مخالف است این است که بخواهیم دیدگاه هایمان را بر دیگران تحمیل کنیم چرا 

که این مساله شدت درگیری ها و اختالفات را بیشتر می کند.
وی افزود: محمد مرسی صبح روز یکشنبه با نخست وزیر، وزیر کشور، وزیر دفاع و مدیر 
تظاهرات  بودن  آمیز  مسالمت  و  تظاهرکنندگان  امنیت  تامین  برای  اطالعات مصر  سازمان 

دیدارهایی برگزار کرد.

ادعاهای  به  اشاره  با  فرانسه  جمهور  رییس  اوالند،  فرانسوا 
مربوط به جاسوسی امریکا از متحدان اروپایی اش، خواستار 
اقدامات شد و یکی از سخنگویان آنگال  این  »توقف فوری« 
دوستان،  کردن  »شنود  که  گفت  هم  آلمان  صدراعظم  مرکل، 

غیرقابل قبول است«.
پیشتر جان کری، وزیر امور خارجه امریکا گفته بود که جمع 

آوری اطالعات برای حفظ امنیت ملی، امری عادی است.
بر  که  کرده  افشا  را  مدارکی  بریتانیا،  چاپ  گاردین،  روزنامه 
اساس آن کشورهای فرانسه، یونان و ایتالیا ازجمله »اهداف« 

عملیات جاسوسی سازمان امنیت ملی امریکا بوده اند.
مدارک افشا شده در شماره روز دوشنبه روزنامه گاردین نشان 
ژاپن،  نظیر  امریکا  اروپایی  غیر  متحدان  از  برخی  که  می دهد 
عملیات  این  »هدف«  ترکیه هم  و  هند  کره جنوبی،  مکزیک، 

بوده اند.
شیوه  از  جزئیاتی  به  مدارک  این  گاردین،  روزنامه  نوشته  به 

های بسیار پیشرفته برای شنود و جاسوسی اشاره می کند.
به  مربوط  دیگر  کرده  درز  گزارش  یک  از  همچنین  گاردین 
برای  که  شده  گفته  آن  در  که  برده  نام  میالدی   2007 سال 
شنود در دفتر اتحادیه اروپا در واشنگتن، از یک دستگاه فکس 

استفاده شده است.
روزنامه گاردین این مدارک را در حالی افشا کرده که مقامات 
در  که  خواستند  امریکا  دولت  از  یکشنبه  روز  اروپا  اتحادیه 
مورد گزارش جاسوسی آن کشور از دفاتر نمایندگی اتحادیه 

اروپا در واشنگتن و نیویورک توضیح دهد.
مجله اشپیگل آلمان پیشتر با اشاره به یک سند سری امریکایی 
ملی  امنیت  نوشت که سازمان  میالدی  به سال 2010  مربوط 
امریکا شبکه های کامپیوتری داخلی اتحادیه اروپا در واشنگتن 
رد  متحد  ملل  سازمان  مقر  در  اتحادیه  این  نمایندگی  دفتر  و 

نیویورک را مورد تجسس قرار داده است.
ادعاهای مطرح شده  از درستی  او  که  آقای کری گفته است 

درروزنامه های اشپیگل و گاردین اطالعی ندارد.
اما وزیر امور خارجه امریکا در جریان کنفرانسی خبری گفته 
که هر کشوری در جهان برای حفظ امنیت ملی خود فعالیت 
برای  دانم  می  که  آن جایی  تا  و  دهد  انجام می  زیادی  های 

بسیاری از کشورها این امری غیرمعمول نیست.
جزئیات  و  حقایق  تمام  به  که  زمانی  »تا  افزود:  کری  آقای 
این مورد  این در  از  این موضوع آگاه نشوم، بیش  به  مربوط 

اظهار نظر نمی کنم.«
پیشتر مسوول سازمان امنیت ملی امریکا در واکنش به انتشار 
های  کانال  طریق  از  امریکا  دولت  که  بود  گفته  مدارک  این 

دیپلماتیک به اتحادیه اروپا پاسخ مناسب را خواهد داد.
یاد آور شیوه  امریکا را  این رفتار  وزیر دادگستری آلمان هم 
هایی دانسته که در دوران »جنگ سرد« مورد استفاده قرار می 

گرفت.
امنیت  سازمان  سابق  پیمانکار  اسنودن،  ادوارد  که  شده  گفته 

ملی امریکا این مدارک و اسناد را افشا کرده است.
اموال  سرقت  و  جاسوسی  به  را  اسنودن  آقای  امریکا  دولت 

دولتی متهم کرده و خواهان استرداد او به امریکا شده است.
در  کنگ  هنگ  ترک  از  پس  که  سنودن  آقای  شود  می  گفته 
درخواست  اکوادور  از  برد،  می  سر  به  مسکو  در  فرودگاهی 

پناهنده گی کرده است.
دولت  از  آلمان  و  فرانسه  در  سبزها  حزب  حال  همین  در 
های خود در خواست کرده اند تا به ادوارد اسنودان پیشنهاد 

پناهندگی بدهند.
»از  است:  گفته  آلمان  در  سبزها  حزب  رهبر  تریتن،  یورگن 

فردی مثل ادوارد اسنودن باید محافظت شود.«
به گفته آقای تریتن به دلیل افشا گری های ادوارد اسنودن، باید 

در اروپا مکانی امن به او داده شود.
کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در 
ابراز  باره  این  در  برونئی،  در  کری  جان  با  دیدارش  جریان 

نگرانی کرده است.

اتحادیه  امور  وزیر 
از  پیش  ترکیه  اروپای 
شرکت  منظور  به  آنکه 
در مراسم های ویژه ورود 
اروپا  اتحادیه  به  کرواسی 
شود  زاگرب  شهر  عازم 
در کنفرانسی خبری تاکید 
در  ترکیه  عضویت  کرد: 
دالیل  به  اروپا  اتحادیه 
افتاده  تاخیر  به  سیاسی 

است.
 اگمن باغیس، وزیر امور 
در  ترکیه  اروپای  اتحادیه 

این کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت: هر کسی دوست دارد ببیند که ما نیز 
مثل کرواسی، کشوری که همزمان با آن مذاکرات را آغاز کردیم، عضو اتحادیه 
دیگر  راه  سر  بر  تاکنون  که  موانعی  از  بسیاری  این  وجود  با  اما  باشیم  اروپا 
کشورها برای عضویت در اتحادیه اروپا قرار نداشته در فرآیند عضویت ترکیه 
قرار داده شده است.عضویت ترکیه به سبب دالیل سیاسی به تاخیر افتاده است.
اتحادیه اروپا نگران  افزود: برخی محافل در اروپا از عضویت ترکیه در  وی 
هستند چرا که این کشور یکی از قدرتمندترین و بزرگترین کشورهای قاره 

اروپا خواهد بود.
وی تاکید کرد: برای ترکیه فرآیند عضویت بسیار مهمتر از نتیجه این فرآیند 
است. این فرآیند برای ما بسیار مهم است برای اینکه به یک کشور دموکراتیک تر، 

شفاف تر و محترم تر تبدیل شویم.
با وجود آنکه ترکیه در سال 2005 مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا را با این 
اتحادیه آغاز کرد، این فرآیند به دلیل مناشه ای بر سر مساله قدس معلق شد و در 
این میان مخالفت کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه با عضویت ترکیه در اتحادیه 

اروپا مشکل ساز شده است.

           نیویورک  تایمز/ برگردان: ایسنا
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 بخش نخست

5 راِه شگفت انگیز برای گفتِن 
»دوستت دارم«

بعضی  دارید،  بگویید دوستش  به کسی  این که  اما  است،  آسان  عاشق شدن 
وقت ها بسیار دشوار می  گردد. شاید بخواهید اولین باری که به کسی می گویید 
»دوستت دارم«، بسیار خاص باشد، و وقتی برای یک هزار مین بار این را به او 

می گویید، بازهم همان قدر به یادماندنی باشد.
۱ـ وقتی با خانواده اش هستید

یکی از بهترین و تأثیرگذارترین فرصت ها برای نشان دادِن عالقۀتان به او، 
زمانی است که در کنار خانواده اش هستید. حتا اگر شما با بعضی از اعضای 
خانواده اش زیاد آب تان در یک جوی نمی رود، بازهم این قانون در موردتان 

صدق می کند.
درست است که چون شما او را دوست دارید، دلیل خوبی برای این نیست 
که حتمًا عاشق خانواده اش هم باشید، چون عشق و عالقه زوری نیست، اما 
دوست داشتِن او می تواند انگیزۀ خوبی برای احترام گذاشتن به خانواده اش 
باشد و به خصوص دلیلی باشد که او را نزد خانواده اش باال ببرید و کاری کنید 
که به او افتخار کنند. این کار را می توانید به ساده گِی آب خوردن انجام دهید 
و با این که کار کوچک و ساده یی است، اما تأثیرش به اندازۀ کهکشان هاست!
ـ وقتی در کنار خانواده اش هستید، خودتان را برای شان شیرین کنید. درست 
کردِن یک غذای خاص، انجام یک کار خاص و یا هر چیِز دیگری که در نظر 
همسرتان و خانواده اش خاص باشد )نه در نظر خودتان(، می تواند موثر باشد.
کردن  تعریف  از  که  نیست  هیچ کس  کنید.  تعریف  او  از  خانواده اش  نزد  ـ 
خوشش نیاید. تعریف کردن، رمز عبور خیلی ساده برای ورود به قلب ۹۹/۹ 
چندبرابر  خاصیتش  کردن،  تعریف  نوع  این  اما  است،  جهان  مردم  درصِد 
است: وقتی از او پیش خانواده اش تعریف می کنید، باعث می شوید خانواده 
به خودشان افتخار کنند که چنین شخصی را تحویِل جامعه داده اند. هم چنین 
می فهمند که شما چه آدم فهمیده یی هستید و قدرِ او را می دانید و از این بابت 
به خود شما هم افتخار می کنند و از این گذشته، آن ها حتمًا این موضوع را 
به گوِش خودش هم می رسانند که باعث می شود به عشِق شما پی ببرد و 

عالقه اش به شما دوچندان شود.
و  برگردید  گذشته  دوراِن  به  است  ممکن  هستید،  خانواده ها  کنار  وقتی  ـ 
که  بکنید  کارهایی  اگر  حالت  این  در  شود.  کمتر  هم  به  نسبت  توجه تان 
هم  و  می کند  کمک  خودتان  رابطۀ  به  هم  دهید،  نشان  هم  به  را  توجه تان 
خانواده را از این که شما مناسب ترین زوج برای هم هستید، مطمین تر می کند.
ـ یک زبان رمزِی کاماًل محرمانه برای خودتان اختراع کنید تا زمان هایی که 
به نظر می رسد ظاهراً به هم توجه ندارید، از آن برای نشان دادِن عالقۀتان 
نشانۀ »دوستت  به  بزنید،  بار روی دستش  انگشت دو  با  مثاًل  کنید.  استفاده 

دارم«!
۲ـ وقتی به رستورانت یا کافی شاپ می روید

معموالً چه کسانی به رستورانت یا کافی شاپ می روند؟ آن هایی که هنوز در 
دورۀ نامزدی به سر می برند؛ چون می خواهند هم اوقات خوبی داشته باشند و 
هم بتوانند با هم حرف بزنند و این جا هم بهترین جاست. ُخب چرا شما این 
کار را نکنید؟ به این فکر کنید که کجای دنیا مثل یک کافی شاِپ آرام به شما 
این فرصت را می دهد که بدون دغدغه های زنده گی و بدون مزاحمت کسی، 
دو دقیقه روبه روی هم بنشینید و همدیگر را بیشتر بشناسید؟« البته خیلی از 
همسران هم برای موقعیت های خاص این گونه جای ها پیدای شان می شود، اما 

فقط برای موقعیت های خاص.
ـ یک رستورانتی را که مورد عالقۀ هر دوی شماست انتخاب کنید و هر بار 
که دل تان برای هم تنگ شد ـ اگرچه هر روز یک دیگر را می بینید ـ با هم 

قرار بگذارید و به آن جا بروید و دیداری تازه کنید!
برنده،  تا  کنید  برگزار  با هم مسابقه یی  بروید،  بیرون  بار که خواستید  ـ هر 
کافۀ مورد نظر را انتخاب کند. یا این که هر کدام تان نظر خودش را بنویسد 

و قرعه کشی کنید.
ـ مثل آن روزها بهترین لباس های تان را بپوشید و تمام مدت، به چشم های او 

خیره شوید و اطراف را نبینید ـ این یعنی که خیلی دوستش دارید!

         غالم محمد محمدی

»ما  که  خان  داوود  گفتۀ  این  مورد  در 
حقوق خویش را در حکومت ضیاءالحق 
تأیید  اخبار  آورد«،  خواهیم  به دست 
نشده یی وجود دارد که گویا داوود طی 
ادعای  از  پاکستان،  رهبران  با  تفاهمی 
این  به  کرده،  صرف نظر  خود  سیاسِی 
موافقه می رسد که افغانستان مرز دیورند 
رسمیت  به  بین المللی  مرز  حیث  به  را 
راه  یک  پاکستان  مقابل،  در  و  بشناسد 
ترانزیت ریلی )کوریدور( به طور مستقل 
از بندر گوادر بلوچستان در آینده برای 
راه صلح  بدون  زیرا  باز  کند؛  افغانستان 

کشور  دو  هر  نیست  ممکن  تفاهم،  و 
تا  گوادر  بندر  )از  ببینند.  آرامش  روی 
کوتل  غرب  جنوب  )در  هلمند  والیت 
مزاری( 3۹0 کیلومتر فاصله وجود دارد؛  
اما از بندر کراچی تا مرز تورخم، 11۶3 

کیلومتر راه است.( 71
و  قبل  دموکراتیک خلق،  مواضع حزب 

بعد از کودتای ثور در مورد پاکستان
خلق،  دموکراتیک  حزب  رهبران 
شیفتۀ  و  شوروی  اتحاد  سیاست  پیرو 
و  بودند  مارکسیسم لنینیسم  ایدیولوژی 
اتحاد شوروی نیز یکی از محرکیِن قضیۀ 

پشتونستان بود.
بنابرین، منازعۀ دیورند برای این حزب، 
هر از گاهی خوراِک رسانه یی و تبلیغاتی 
در  پرچم  و  خلق  جناح  دو  هر  داشت. 
مورد قضیۀ پشتونستان، مواضع و دیدگاه 
»جنبش  را  غایله  این  و  داشتند  مشترک 

آزادی بخش خلق پشتون« می خواندند.
ببرک کارمل در شمارۀ ۹ سنبلۀ 1347 )21 
اگست 1۹۶8م( که به نام روزپشتونستان 
نام گذاری شده بود، طی مقاله یی موقِف 
مورد  در  اتحادشوروی  سخت گیرانۀ 
دولت  مواضع  از  ستوده،  را  پاکستان 
کامل  قاطعیِت  عدم  نسبت  به  ظاهرشاه 
در قضیۀ پشتونستان انتقاد کرده و دیدگاهِ 
نموده  بیان  قرار زیر  ماده  را در 4  خود 

است: 
جنبش  از  دلیرانه  و  پی گیر  دفاع  1ـ 

آزادی بخش ملی خلِق پشتون و بلوچ
نیروهای  تمام  هم بسته گی  و  اتحاد  2ـ 
افغانستان،  داخل  ملی و دموکراتیک در 
صف  یک  در  بلوچستان  و  پشتونستان 

واحد و مترقی
3ـ مبارزه علیه پکت های نظامی سیاتو و 

سنتو و تأیید خط مشی ضد استعماری
4ـ شرکت دادن و به شور و شوق آوردِن 
خلق ها در یک جبهۀ متحد آزادی بخش 
قدرت های  و  پاکستان  برضد  ملی 

استعماری.
مرزی  خط  از  هیچ گاه  که  حالی  در 
مرو  و  پنجده  مرزی  و خط  شمال شرق 
عبدالرحمن خان  حکومت  زمان  در  که 

بعد از اشغال پنجده توسط روسیۀ تزاری 
بیش  مجروح شدِن  و  کشته  از   پس  و 
از 400 تن از نظامیان و مدافعین کشور 
پایین رتبۀ  کارمند  وسیلۀ  به  و  تعیین  ما، 
و  نمی کردند  یاد  بود،  امضا شده  دولتی 
از  حرفی  هیچ گاه  و  نمی کنند  هم  هنوز 
زبان  به  ترکمن  و  ازبک  خلِق  حقوق 

نیاورده اند.72 
در آخرین سال تجلیل از ۹ سنبله )1352 
نگرانِی خود  اجمل ختک  خورشیدی(، 
را از سیاست حکومت داوود خان ابراز 
کرد و بیش از هر زمان دیگر، این بیانیۀ 
او، مورد استقباِل قبیله گرایان قرار گرفت.

داوود که در سفر 12 اپریل 1۹77 خویش 
عجوالنه،  پرخاش  یک  طی  مسکو،   به 
مناسبات دولتش را با حکومت شوروی 
تیره ساخته بود،  هر روز به مرِگ خویش 
فردهالیدی  گفتۀ  به  می شد.  نزدیک تر 
با  وی  روابط  اگر  لندن،  دانشگاه  استاد 
اتحاد شوروی متوازن و دوستانه می بود، 
حزب دموکراتیک خلق جرأت نمی کرد 

دست به کودتا بزند. 73
پس از کودتای 7 ثور 1357 و سرنگونی 
تره کی  نورمحمد  بازهم  خان،   داوود 
به  خود،   مشی  خط  نخستین  ایراد  در 
موضوع روابط با پاکستان پرداخت و در 
این باره گفت: »خواستار حل مسالۀ ملِی 
خلق های پشتون و بلوچ بر اساس ارادۀ 
از  منطقه،   تاریخی  سوابق  و  آن ها  خودِ 

سیاسی  صلح آمیِز  مفاهمۀ  و  مذاکره  راه 
میان افغانستان و پاکستان است.«

طریق  از  خود  که  ضیاء الحق  دولت 
کودتا در پاکستان به قدرت رسیده بود، 
تره کی،  مداخله گرانۀ  اظهارات  وجود  با 
یک  ارسال  با  1۹78م  مِی   ۶ تاریخ  به 
یادداشِت رسمی توسط علی ارشد سفیر 
به  را  کودتایی  دولِت  کابل،  در  پاکستان 
رسمیت شناخت و به نور محمد تره کی 

تبریکی داد.
نامۀ  1۹78م(  می   18( بعد  روز   11
رسمِی دیگری به وسیلۀ سفیر پاکستان به 
نورمحمد تره کی تحویل داده شد که در 
آن از حسن نیت و ایجاد روابط متقابل و 
دوستانه در آینده میاِن دو کشور صحبت 

شده بود. 74
سیاسی  ظریفانۀ  اقدام  این  برخالِف  اما 
آن  دولِت  مخالفین  پاکستان،   رهبران 
کشور هریک خان عبدالغفارخان، اجمل 
سفر  کابل  به  دیگر  تعدادی  و  ختک 
نموده،  کودتای ثور را به مقامات حزب 

تبریک گفتند. )18ثور 1357(
بعد در ۹ سپتمبر 1۹78م  ماه  درست 4 
برگشت  هنگام  بازهم جنرال ضیاءالحق 
از  رسمی  دعوت  بدون  ایران،  سفر  از 
سوی دولت افغانستان، وارد کابل شد و 
گردید  استقبال  امین  حفیظ اهلل  سوی  از 
امین  تره کی و  نورمحمد  با  پغمان  و در 
مالقات نمود و بازهم حسن نیت نشان 

داد.
این زمانی بود که از یک سو شورش ها و 
حرکات نظامی و سیاسی از داخل برضد 
از  و  بود  آمده  وجود    به  خلقی  دولت 
سوی دیگر، خرابی مناسبات درون حزبی 
با جناح پرچم در حال اوج گیری بود و 
صحبت  تره کی  با  حالی  در  ضیاءالحق 
تن  هزاران  حتا  و  صدها  که  می کرد 
یا  اسالمی  جنبش  فعالین  و  رهبران 
اخوان المسلمین و ناراضیان دولت داوود 
و تره کی در پاکستان تحت تعلیم و تربیۀ 
بودند،  و شورش گری  قیام  برای  نظامی 
و  مصالحه  به  حاضر  ضیاء  جنرال  اما 

معامله باالی آن ها بود. 
موضوع  که  کرد  پیشنهاد  ضیاء  جنرال 
مورد اختالف میان افغانستان و پاکستان، 
را  ستر  ایجاب  که  است  دیورند  سرحد 
برای حل  راه صلح آمیز  یگانه  می نماید. 
اختالف میان دو کشور، بستن آن است. 
پاکستان در حال حاضر توانایی بستن آن 
و  منظم  اردوی  سرباز  هشتادهزار  با  را 

ملیشه دارد. 75
به جا،  طرح  این  مقابل  در  تره کی  اما 
و  شدید  واکنش  به موقع،  و  صادقانه 
نادرست نشان داده گفت: »این مرز، یک 
خط استعماری است که مانند شمشیری 
افغانستان فرو رفته و مردم دو  پیکر  در 
از  غیرطبیعی  به طور  را  سرحد  طرِف 
ظرافِت  بدون  او  است.«  کرده  جدا  هم 
و  پشتون  مردم  »برای  گفت:  دیپلماتیک 
بلوچ حق تعییِن سرنوشت را فراهم کنید،  
در صورت دادِن خودارادیت به آن ها و 
در  »پشتونخوا«  به  صوبۀشان  نامِ  تعیین 
قانون اساسی،  ما نیز سرحد را به رسمیت 

می شناسیم ...« 7۶

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش هجدهـم



نویسنده: ژان رودو
برگردان: الله رستکار

 
استعاره یی   گودال  ماالرمه،  آثار  همانند  بودلر  آثار  در 
زاییدۀ  اغلب  که  اضطرابی  اضطراب؛  بیان  برای  است 
یا  زمانی  شکسته گی  در  حضور  از  ناشی  احساسات 
یک  لبۀ  بر  ایستادن  یا  نیمه شب  مانند  است.  مکانی 

پرتگاه.
یک  بیشتر  ماالرمه  تا  نروال  از  شعرا،  نزد  اضطراب 
فیزیولوژیک.  واقعیت  یک  تا  است  متافیزیکی   تصور 
اضطراب روشی برای بیان  افکار و احساسات از طریق 
احساس  نتیجۀ  اضطراب   است.  اضطراب  و  تشویق 
دوری و رهاشده گی است. این احساس را گناهکاری 
که به خالق خویش پشت کرده است، به هنگام تنهایی  
کتباب  در  می کند.  حس  خوبی  به  خویشتن  با  مطلق 
خرد )Sagesse( اثر ولتر، مسیح خطاب به همین فرد 
گناهکار است که توصیه  می کند، به درد و رنج به عنوان 

فرصتی دوباره برای اتفاق عقیده  ایمان داشته باشد.
 »آیا برای اضطراب زیادت هق هق نکردم؟

آیا عرق شب هایت را نلیسیدم؟
دوست ترحم انگیزی که مرا هر کجا هستم، می یابی.” 
شدیدترین اضطرابی که انسان تجربه خواهد کرد، روز 

قیامت است.
تنگی، فشار و  به مفهوم   »اضطراب” در کاربرد رایج 
احساس خفقان است. بودلر در ترجمۀ  داستان »سایه” 
»یک  می کند  بیان  این گونه  را  آن  آلن پو  ادگار  اثر 
برای  هم چنین  او   . اضطراب”  یک   خفه گی،  احساس 
رنجی  و  درد  احساس  از  اضطراب،  کردن  مشخص 
سینه  قفسۀ  شدید  »انقباض  شامل  که  می کند  صحبت  

و شش ها” می شود.
زمانی  که وحشت، ناشی از هیاهو و جار و جنجال یا 
عذاب های وحشت ناک باشد، اضطراب  نیز مانند دلهره 
با احساس تنگی نفس و خفقان همراه  می شود. تنفس 
کوتاه می شود، درست مانند این که شبحی  قفسۀ سینه 

را له می کند.
مغز،  به  تولد  زمان  هول ناک  خاطرات  هجوم  هنگام 
کافی است  که رواند از سنگینی روی قفسۀ سینه باشد 
تا رویاها به سمت  سرداب های نم ناک، تاریک و تنگی 
که با جمجمه ها و درپوش چاه ها نقطه گذاری شده اند، 
سیاه  رمان  در  که  آن چه  مانند  درست   شوند.  هدایت 

وجود دارد.
ایماژهای ادبی متفاوتی برای اضطراب به کار می روند 
در  نروال  که  آن چه  )مثل  دوگانه گی  احساس  مانند 
کتاب اورلیا به آن اشاره می کند: »این وجود چیست که 
هم در من و هم  خارج از من است؟” یا موپاسان در 

کتاب اورال. یا مانند فرم  های غیربشری که در رمان های 
تحسین انگیز برادبری و الوکرافت به آن ها برمی خوریم 
یا ادراک از گردش زمان، فنا و نابودی خویشتن. اما با 
پاسکال،  و  بودلر  توسط  شده  ارایه  مصادیق  به  توجه 
اصلی ترین نحوۀ بیان اضطراب استعارۀ »گودال” است.

 
  بودلر؛ یک زمین ناپایدار

احساسی  از  ناشی  اغلب  اضطراب  ادبی،  روایات  در 
است که ما در هنگام قرار گرفتن در شکسته گی مکانی 
شکسته گی  یا  پرتگاه(  یک  لبۀ  بر  گرفتن  قرار  )مثل 
عقیدۀ  به  می کنیم.  تجربه  نیمه شب(  )مانند  زمانی 
بودلر که خود نیز دچار چنین مشکلی است، »پاسکال 
اورلیا  در  نروال  می کرد”.  حمل  خود  با  را  گودالش 
آن  در  زمان  که  دارد  لحظه یی وجود  می کند،  تصدیق 
من  برای  زمان  آن  زد.  زنگ  »نیمه شب  می شود:  مردد 
حال  عین   در  و  جذاب  چیزی  بود”.  نحس  ساعتی 
لبۀ  مجذوب  ما  دارد.  وجود  پرتگاه  در  اضطراب آلود 
سرگیجه  وحشت  از  درحالی که  می شویم  پرتگاه 
می گیریم. در این جا نیز همانند بسیاری بازی های دیگر 
ترس برای ما لذت و شادی می آفریند. پاسکال، یکی 
از بزرگ ترین فیلسوفان دنیا، نمی توانست از روی یک 

الوار، هرچند بسیار پهن، که بر روی یک بلندی قرار 
او  به  عقیدۀ  بود، بدون سرگیجه عبور کند.  داده شده 
بسیاری از افراد نمی توانند بدون ترس و عرق کردن  با 

این مسأله روبه رو شوند.
در  گرفتن  قرار  هنگام  به  که  را  شادی یي  پاسکال،   
ما حوادث  است.  کرده  فراموش  می کنیم،  خطر حس  
را زمانی که در آن ها به عنوان شاهد و ناظر صحیح و 
سالم هستیم، دوست داریم. لوکرس در کتاب طبیعت 
اشیاء آن را چنین بیان می کند: »در نگریستن به حوادثی 
مسایل  دارد«.  وجود  آرامش  گریخته ایم،  آن ها  از  که 
نیز  گذرا  سرگیجه های  از  غیر  بیشتری  اضطراب آور 
وجود دارند، مانند سقوط بی پایان، وحشت از زندان ها 
یا بازجویی  که در آثار ادبی، معموالً با تعدد سیاه چال ها 
و پلکان های بی پایان  نشان داده می شوند. فرد محکوم 
به  آلن پو  ادگار  اثر  آونگ  و  چاه  کوتاه  داستان  در  که 
تصویر کشیده شده است، پلکان هایی  را می پیماید که 
»مرا در سکوت به پایین می بردند. بازهم پایین. خیلی 
از تصور  تا لحظه یي که سرگیجۀ وحشت ناکی  پایین، 
این  فرود بی پایان نفسم را تنگ می کرد”. ایماژهای پو 
در بیان  اضطراب، توسط بودلر نیز به کار برده می شوند.

 
کتاب گل های  بر  تحلیلی که  فوندن تجزیه و  بنژامین 
رنج بودلر انجام داده است را »تجربه ی گودال” می نامد.
نه می تواند به صورت دایره شود و  بودلر  برای  زمان 
نه به صورت خط، بلکه همانند مارپیچ است. درحال 
سقوط در گودال زمان، وجود، گرفتار در گردابی که 
را  سینه اش  دورتادور  مرطوبی  ریسمان های   همانند 
سروته  که  گودالی  می شود.  خفه  تدریج  به  گرفته اند، 
ندارد. »و روح من همیشه با سرگیجه یي آزاردهنده در 

حسرت فنا شدن و کرخی”. بودلر
به  پرتگاه  دیدن  از  چه  که  است  گیجی یي  سرگیجه، 

وجود آید و چه از دیدن آسمان:
 »تو چه از آسمان بیایی چه از جهنم، فرقی نمی کند”. 

بودلر 
جاذبه و کشش یک سانی انسان را به سمت خیلی پایین 

یا خیلی باال می کشاند.
روشن  دست نیافتنی  الجورد  روحانی،  »آسمان های   

می شود و تیره می گردد با جذبۀ گودال”. بودلر
انسان تنهایی که مجذوب یک پرتگاه شده و یا در حال 
سقوط در فضاهای ابدی است، به یک  اندازه مضطرب 
می شود و احساس فشار می کند. ما روی چمن به پشت 

دراز می کشیم و خالي آسمان را به زمین می آوریم.
از آن جا که انسان از سقوط بی پایان یا از پرتگاه هایی 
که هیچ دست آویزی ندارند می ترسد، تصور می کند که 
نتیجتًا طبیعت نیز از خأل می ترسد. به همین جهت دنیا 
را خیلی محدود می شناسد. از این رو بیان مفهوم دنیای 
نامحدود در عصر جیوردانو برونو همانند طرح نظریۀ 

تعدد دنیاها توسط فونتونل، باعث رسوایی شد.
 »ما بدون هیچ نگرانی بر لبۀ پرتگاه می دویم از زمانی که 
مانعی را جلوی دیدمان قرار دادیم”. به عقیدۀ پاسکال، 
خالي  تصور  از  را  ما  بیشتر  سرگرمی ها  و  تفریحات 
ابدی )تا بی نهایت( دور می کنند تا فکر مرگ. پاسکال 
در پاسخ در پاسخ به کسانی که تصور می کنند طبیعِت 
نیز  این وحشت  موضوع  و  می کنند  را حس   وحشت 
مطرح  را  روشنی  صریح  بسیار  پرسش  است،  خأل 
بتواند  که  دارد  وجود  خأل  در  چیزی  »چه  می سازد:  

آن ها را بترساند؟”
یک  برای  اما  کند،  درک  را  خأل  می تواند  فیزیک دان 
است.  فهم  غیرقابل   فقدان  یک  خأل  حساس،  انسان 
اشیا  فضای  و  حوادث  از  بتواند  زمان  گذشت  اگر 
بیافریند و  منفک شود، ریزش زمان می تواند وحشت 

اضطراب جای خود را به خوف و دهشت می دهد.
تنها تسلی در چنین وضعیتی این است که چیزی در 
قصر  به  رفتن   »فرو  باشد.  داشته  وجود  پرتگاه  قصر 
قصر  به  می کند؟  فرقی  چه  بهشت  یا  جهنم  گودال، 
ناشناخته، برای یافتن چیزی!” و این  پایان خوشی برای 

سفر خواهد بود.
اعالم می کند؛  را  زمان شکسته ساعت، شکست زمان 
نیمه شب است. ساعت جنایت، زمانی که گفته  می شود 

در آن مرده گان از ترک های زمان لیز می خورند. 
از آن جا که انسان از سقوط بی پایان یا از پرتگاه هایی 
که هیچ دست آویزی ندارند می ترسد، تصور می کند که 
نتیجتًا طبیعت نیز از خأل می ترسد. به همین جهت دنیا 
را خیلی محدود می شناسد. از این رو بیان مفهوم دنیای 
نامحدود در عصر جیوردانو برونو همانند طرح نظریۀ 

تعدد دنیاها توسط فونتونل، باعث رسوایی شد.
 »نیمه شب بود” این عبارتی است که ادگار آلن پو در 
اثری به نام گفت وگو میان مونوس و اونا، برای نشان 
پوست اندازی  روز  به  شب  که  زمان  از  مقطعی  دادن 

می کند، به کار می برد. ماالرمه، در ابتدای یکی از آثارش 
به نام »ایژیتور”، ایماژهای اصلی و اساسی اضطراب را 
گردآوری  کرده است: »نیمه شب زنگ می زند. ایژیتور 
از پله ها پایین می رود، از روح انسانی، به قصر اشیا، به 

آن مطلق که هست”.
است.  نقش  نخستین  دوبارۀ  شروع  لحظۀ  شب  نیمه 
برای بازی مجدد صحنۀ آغازین الزم  است که مقبره ها 
از میان خاکستر اجداد کشف بشوند. لحظه یي که در آن 
تاریکی و روشنایی  رو در روی یکدیگر قرار می گیرند.
برتراند مارشال در کتابش به نام صنایع شعری، یادآور 
می شود که »شعر دیگر به معنای طریقی  به سوی ابدیت 

نیست، بلکه فضای خأل و عدم حضور است”.
به عقیدۀ پل کلودل، یکی از زیباترین اشعار زبان فرانسه 

در یکی از آثار ماالرمه به نام  »اضطراب” وجود دارد.
 »تویی که نابودی را بیشتر از مرده گان می شناسی.”

او در این شعر، روسپی یي را خطاب قرار می دهد که 
روحش مرده است. از نظر او دو نوع مرگ  وجود دارد. 
در  ما  برای همۀ  آن  که شناخت  یکی مرگ جسمانی 
در  تصورش  که  روح  مرگ   دیگری  و  است  دسترس 
ما اضطراب ایجاد می کند. حذف شدن از شمار زنده ها 

که به معنی  سقوطی بی پایان در گودالی بی انتها است.
از  گرفتن  فاصله  با  ماالرمه،   ،18۶۶ سال  حدود  در 
تفکراتش، از لغات و اصطالحاتی مشابه بودلر استفاده 
می کند. به دنبال پیدا کردن چیزی در قصر ناشناخته ها. 
احساس  از  اضطراب  تحقیق  ندارد.  وجود  چیزی  اما 
مکان  و  فضا  می آید:  وجود  به  شکاف  با  مواجهه 

می شکند و زمان شکاف برمی دارد.
برای یافتن علت و درمان درد و رنج، بیهوده است و 
ماندن در وضعیتی را موجب می شود که  خواب و رویا 

در آن ممنوع است.
بدل  روشن بینی  برای  فرصتی  به  اضطراب  ناگهان  اما 
می شود. روشنایی یي که به همراه  می آورد عالم خواب 
و رویا را می دراند و فرصت فعالیت در شب را مهیا 
آپریل   28 در  کازالیس  به  نامه یی  در  ماالرمه  می کند. 
18۶۶، ضمن بیان این که با دو سراشیبی روبه رو است، 
باشد  ریوی  بیماری  می رسد  نظر  به  »یکی  می نویسد: 
و دیگری تجربۀ نابودی و فنا، که من بدون مطالعه  و 

شناخت بودیسم به آن رسیده ام”. 
به نظر می رسد که او این آگاهی را هنگام نوشتن یکی 
از آثارش، ارودیاد و زمانی که مشغول  بررسی صنایع 

شعری بوده، به دست آورده است.
بر اساس عقاید تائوئیسم )یکی از مذاهب چینی( فنا 
باعث خوف و وحشت نمی شود، بلکه به  عنوان یک 

خالي عالی در نظر گرفته می شود.
اضطراب، وسیله یي است برای حذف کردن آن چه که 
در درون ما و در دنیای بیرون اتفاق می افتد.  »... و برای 
چه کسی تشویق ها شکوه و جالل فراموش شده و راز 

بیهودۀ وجودتان را حفظ می کنید”.
و ارودیاد به نوریس پاسخ می دهد:

 »برای من”
و تأکید می کند:

بار  به  خلوت  و  تنهایی  در  که  من  من،  برای  »بله،   
می نشینم!”

ما  است.  رهاشده گی  معنی  به  نیز  این جا  در  خلوت، 
با نابودی و فنا شدن از طریق اضطراب به  وارسته گی 
و رهایی نایل می شویم. اضطراب صرفًا یکی از انواع 
هراس، دلهره، ترس و یا وحشت نیست، بلکه وسیله یی 
برای انعکاس است. معادل معنوی آن چه که روشنایی 

شب را حفظ می کند. 
یک  به  ادبی  آثار  در  »احتضار”  و  »اضطراب”  کلمات 
»احتضار”  کلمۀ  عموما  شده اند.  گرفته  کار  به  مفهوم 
اضطراب  بیان کنندۀ  مسیحی   نویسنده گانی  آثار  در 
است. اضطراب از احساس شکاف ناشی می شود: فضا 
می شکند و زمان شکاف برمی دارد. ما به  قصر بی انتها 
بی نهایت  یا  باال  بی نهایت  سمت  به  می کنیم.  سقوط 
آزادی  احساس  خأل  در  ما  که  است  این  مهم  پایین. 
بی نهایت  به سوی  را  مارپیچ اضطراب، شب  می کنیم. 
یا پرتگاه پیش می برد. اما اضطراب مشعل دار شب های 
تار می شود و در این سقوط ما به نیستی نایل می شویم. 

گرفته شده از: مد و مه
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لبة پرتگاه
)دربارة بودلر و ماالرمه(

5 www.mandegardaily.com



سال پنجم y شمارة یکهزار و نود و سوم y سه شنبه 11 سرطان/تیر y 1392 2 جوالی 62013

گفت وگوهای امنیتی با امریکا تا 
هنگام شروع مذاکرات آغاز نمی شود

در یک ماه 300 پولیس...
یافته  کاهش  ها،  افغان  به  عملیات  رهبری  واگذاری   
است. نیروهای ایتالف زیر فرماندهی ناتو در ماه جون 
سرتاسر  در  را  امنیتی  عملیات  همه  مسوولیت  رسمًا 

افغانستان به نیروهای افغان واگذار کردند.
بنا به شمارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، در سال روان 
میالدی تا پایان ماه می 807 تن از منسوبان نیروهای 
امنیتی افغانستان به شمول سربازان و ماموران پولیس 
این  در طی  اند. جمعًا  کشته شده  ملکی  فرد   3۶5 و 
مدت ۶3 تن از نیروهای ایتالف بین المللی نیز کشته 

شده اند.
پولیس  و  سرباز   3۶5 می  ماه  پایان  تا  گذشته  سال 
در  ملکی کشته شدند.  باختند و 338  افغانستان جان 
بین  ایتالف  نیروهای  گذشته  سال  در  مدت  این  طی 

المللی 177 سرباز شان را از دست دادند.
که  است  گفته  افغانستان  داخله  وزارت  سخنگوی 
بزرگترین خطر برای نیروهای امنیتی این کشور بمب 
های کنار جاده یی می باشد: »از این ناحیه است که ما 

تلفات زیادی داشته ایم«.
در همین روزی که صدیقی این آمار را به خبرنگاران 
ولسوالی  پولیس  فرمانده  الرحمان،  حبیب  کرد،  ارایه 
برکه والیت بغالن با سه تن از افرادش در انفجار یک 
ماین کنار جاده یی کشته شدند. آنها عازم کابل بودند 

که موتر حامل شان با ماین برخورد کرد.
همچنان میرویس میرزاکوال، سخنگوی والی بادغیس 
گفت که در جریان دو روز جنگ با شورشیان در یک 
پوسته امنیتی، 12 جنگجوی طالبان کشته شده اند. در 

این حادثه سه پولیس نیز زخمی گردیده اند. زاخیل وال...
بین  های  کنفرانس  بزرگترین  توانست  افغانستان   

المللی را دایر کند«.
از  نیز  ثور سال جاری   23 تاریخ  به  زاخیلوال  آقای 
نام  که  آن  از  پس  ولی  شد  استیضاح  پارلمان  سوی 
شش تن از  نماینده  گانی را که به گفته او در قاچاق 
اند، افشا  و درخواست های غیرقانونی دست داشته 

کرد، رای قناعت  نماینده  گان را به دست آورد.
آرد،  قاچاق  به  ننگرهار  نماینده  قدیر،  ظاهر  حاجی 
غیرقانونی  ورود  به  قندهار  نماینده  حمیدزی  اللی 
تیل،  قاچاق  به  فراه  نماینده  صمیم  اهلل  سمیع  موتر، 
درخواست  به  بغالن  نماینده  محسنی  عظیم  محمد 
به  غزنی  نماینده  رحمانی  عارف  و  زمین  غیرقانونی 
در خواست غیرقانونی پول از سوی وزیر مالیه متهم 
شده اند. این شش نماینده اتهام های وزیر مالیه را رد 

کرده و گفته اند اسنادی در دست دارند که نشان می 
دهد خود وزیر در قاچاق دست دارد.

این  از تحقیق در مورد  افغانستان پس  دادستانی کل 
شش نماینده به استثنای اللی حمیدزی که به تحقیق 
اعالم  الخروج  ممنوع  را  ها  آن  تن  پنج  حاضر شد، 

کرده است.
  استیضاح برای معامله؟

کارکرد  از  پارلمان  افغانستان  اساسی  قانون  براساس 
وزیران  که  در صورتی  و  کند  می  نظارت  حکومت 
از سوی  کنند،  به وظایف شان درست عمل  نتوانند 
باور  به  ولی  شوند.  می  صالحیت  سلب  پارلمان 
توسط  وزیران  استیضاح  تحلیلگران  از  شماری 
به منبع درامد  پارلمان به جای نظارت بر حکومت، 

برای  نماینده  گان تبدیل شده است.

اجمل بلوچ زاده، فعال مدنی در کابل می گوید نفوذ 

حکومت در درون پارلمان بیشتر از آن است که فکر 
بین   که  زدوبندهایی  دلیل  به  گوید  می  او  شود.  می 
نماینده  گان و حکومت وجود دارد، پارلمان نمی تواند 

وزیران را صلب صالحیت کند.
وزیران  استیضاح  موضوع  وقتی  می گوید  زاده  بلوچ 
می  تالش  نماینده  گان  از   شماری  شود،  می  مطرح 
کنند با استفاده از این فرصت از وزیران پول و امتیاز 
دروازه  می خواهند  نماینده  گان  از   »بعضی  بگیرند: 
معامله را برای شان باز کنند که این مسایل از رسانه 
می  صورت  تالش  و  کرد  می  پیدا  انعکاس  نیز  ها 
گرفت تا بعضی از وکال پول بگیرند و کمپاین های 

بیشتری داشته باشند«.
توسط  وزیران  استیضاح  می گوید  مدنی  فعال  این 
پس  زیرا  است.  نشده  اصالحات  به  منجر  پارلمان 
از استیضاح وزیران نیز کم کاری، فساد و کارشکنی 

همچنان در این وزارت خانه ها وجود دارد.

سر  بر  گفت وگوها  که  است  گفته  افغانستان  دولت 
تنها  را  امریکا  متحده  ایاالت  با  امنیتی  قرارداد  یک 
زمانی شروع می کند که طالبان با شورای عالی صلح 
افغانستان مذاکره کند. گفت وگو بر سر این قرارداد از 

سوی افغانستان به تعلیق درآورده شده است.
رد  را  افغانستان  با حکومت  گفت وگو  پیوسته  طالبان 
را  کشور  این  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  و  کرده 
اند.  کرده  عنوان  امریکا  متحده  ایاالت  نشانده  دست 
این  با  گفت وگو  به  همواره  افغانستان  حکومت  اما 
گروه تاکید کرده و مخالفت هرگونه مذاکره طالبان با 

کشورهای دیگر می باشد.
امنیتی  قرارداد  این  سر  بر  گفت وگوها  کرزی  حامد 
در  طالبان  دفتر  گشایش  چگونگی  به  اعتراض  در  را 
قطر به تعلیق درآورد. طالبان این دفتر شان را با نام و 
پرچم »امارت اسالمی افغانستان« افتتاح کردند که خشم 
رییس جمهور افغانستان را برانگیخت. حضور شماری 
از نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 

براساس این قرارداد امنیتی تعیین خواهد شد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته است که حامد 
کرزی روز یک شنبه در این رابطه با شخصیت های 
گفته  این مالقات  در  و  دیدار کرده  سیاسی کشورش 
شده است که گفت وگو بر سر قرارداد امنیتی »می تواند 
شورای  میان  صلح  گفت وگوهای  شروع  با  همزمان 

عالی افغانستان و طالبان، دوباره آغاز گردد«.
حامد کرزی تا حاال هیات شورای عالی صلح کشورش 

را به قطر نفرستاده و همواره به رهبری این مذاکرات 
توسط حکومت افغانستان تاکید کرده است. او همزمان 
گفته است که گفت وگوهای صلح بعد از شروع باید به 

زودی به افغانستان انتقال یابد.
که  است  گفته  قطر  در  دفترش  ایجاد  با  طالبان  گروه 
با افغان ها در زمان مناسب  این دفتر برای گفت وگو 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این اشاره طالبان این 
امیدواری را خلق کرده است گفت وگو با شورای عالی 

صلح افغانستان قابل بحث خواهد بود.
در آستانۀ خروج حدود 100 هزار نیروی بین المللی از 
افغانستان، گفت وگوهای صلح در این کشور اولویت 
آینده  سال  پایان  تا  است  قرار  می شود.  مبرم شمرده 
میالدی اکثریت نیروهای بین المللی افغانستان را ترک 

کنند.
امریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  بارک 
موانع  افغانستان  صلح  روند  در  که  است  گفته  اخیراً 
زیادی وجود خواهد داشت، اما این تنها راه برای پایان 

بخشیدن به خشونت در این کشور است.
حامد کرزی روز شنبه در کابل گفت: »رییس جمهور 
متحده  ایاالت  و  افغانستان  که  است  امیدوار  اوباما 
امریکا تا ماه اکتوبر در مورد این قرارداد امنیتی به توافق 
برسند«. او افزود: »من به او )اوباما( گفتم که ما در این 
رابطه برخی شرایط واضح و غیرقابل تغییر داریم که 
عبارت از تامین صلح و امنیت در افغانستان، تضمین 
منافع ملی افغانستان و یک حکومت باثبات مرکزی و 

افغانستان متحد می باشد«.
هنوز در مورد شمار نیروهای امریکایی که بعد از سال 
صورت  توافقی  مانند،  می  باقی  افغانستان  در   2014
این  که  اند  گفته  امریکایی  های  مقام  است.  نگرفته 

نیروها میان 2500 تا 12000 تن خواهند بود.
در  نیروهایش  که  است  گفته  امریکا  متحده  ایاالت 
باقی  افغانستان  حکومت  تقاضای  به  صرفاً  افغانستان 
می مانند و در تالش داشتن پایگاه های دایمی در این 
کشور نیست. مصونیت سربازان امریکایی احتماالً یکی 
امنیتی  قرارداد  این  در  اوباما  کلیدی  های  از خواست 
است و کرزی گفته است که این مساله را به لویه جرگه 

ارجاع می کند.
حکومت پاکستان به دوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا 
که بعد از سفر به کابل عازم اسالم شد، اطمینان داده 
است که از تالش های صلح در افغانستان حمایت می 
کند. نواز شریف، نخست وزیر پاکستان بعد از دیدار 
با کامرون در اسالم آباد گفت: »ما امیدواریم که بریتانیا 
به این تالش ها برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان 

ادامه بدهد«.
که  کرد  تاکید  کرزی  موضع  بر  همچنان  شریف  نواز 
روند صلح باید به رهبری افغان ها به پیش برده شود: 
»من عمیقًا باور دارم که یک افغانستان باثبات، شکوفا، 
است، همین طور  پاکستان  نفع  به  دموکراتیک  و  امن 
یک پاکستان قوی، باثبات، امن، شکوفا و دموکراتیک 

به نفع افغانستان است«.
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خشم کابل...
افغانستان  خارجۀ  امور  وزیر  معاون  احمدی  ارشاد 
گفت: پاکستان ایدۀ تقسیم قدرت میان کابل و طالبان را 
به عنوان بخشی از گفت وگوهای صلح در این کشور 

مطرح کرده است.
احمدی گفت این مسأله را سرتاج عزیز مشاور امنیت 
داوودزی  عمر  با  دیدار  در  جمعه  روز  پاکستان  ملی 
سفیر افغانستان مطرح کرد. بر اساس این ایده، دولت 
افغانستان بخشی از قدرت را در تعدادی از والیت ها 
از  نوعی  ترتیب  این  به  و  می کند  واگذار  طالبان  به 

حکومت فدرالی شکل می گیرد.
ما  نظر  »به  گفت :  افغانستان  خارجه  وزیر  معاون 
پاکستانی ها تالش می کنند برای رسیدن به آنچه که از 
طریق طالبان و در عرصه نبرد دست نیافتند، با مطرح 
افتتاح  گفت،  احمدی  برسند.«  فدرالیسم  نظریه  کردن 
اعتراضات  از  پایتخت قطر که موجی  دفتر طالبان در 
را در افغانستان در پی داشت، بخشی از طرح پاکستان 

برای افزایش وجهه بین المللی این گروه است.
پاکستان روی رهبران طالبان افغانستان، که شهر کویته 
قابل  نفوذ  هستند،  مستقر  پاکستان  غرب  جنوب  در 

توجهی دارد.
معاون وزیر امور خارجه افغانستان گفت به رغم اینکه 
دولت جدید  آمدن  کار  روی  با  بودند  امیدوار  برخی 
آباد  اسالم  دخالت  میزان  از  پاکستان  در  شریف  نواز 
در امور افغانستان کاسته شود، ولی مقامات افغانستان 
بازی  به  آباد  احساس می کنند که دولت جدید اسالم 
دوگانه یی ارتش و استخبارات این کشور در افغانستان 

کمک می کند.
استخبارات  رویترز، وی گفت  به گزارش خبرگزاری 
دوحه  در  طالبان  دفتر  افتتاح  در  مهم  نقشی  پاکستان 

داشت.

رهبری حزب جمعیت...
    کلیم اهلل نقیبی معاون حزب

    عطا محمد نور رییس شورای اجرائیوی
    استاد واصل نور مهمند رییس داراالنشا

    عبدالستار مورال رییس کمیته سیاسی
    عبدالشکور واقف حکیمی سخنگوی حزب

»پروسه صلح قطر ناکام نشده است«
عالی  شورای  رییس  اکنون  که  ربانی  الدین  صالح 
صلح افغانستان نیز است، در نشست خبری گفت که 

روند صلح قطر ناکام نشده است.
او گفت: »پس از پایین شدن پرچم و لوحه طالبان از 
دفتر قطر، اکنون مخالفان بین خود مشورت دارند تا 
چند روز آینده شاید تصمیم خود را اعالم کنند. در 
صورتی که آنها موافق نباشند که با شورای عالی صلح 
افغانستان و به اساس توافقات صورت گرفته مذاکره 

کنند، این دفتر بسته می شود.«
طالبان  دفتر  گشایش  از  پس  روز  چند  ربانی  آقای 
نفع  به  این کشور  اگر روند صلح  بود  در قطر گفته 
و خواست مردم نباشد، حاضر است روی راهکاری 

دیگری فکر کند.
جان کری وزیر خارجه امریکا نیز پیش از این اعالم 
آغاز  مورد  در  زودی  به  طالبان  اگر  که  بود  کرده 
مذاکرات صلح تصمیم نگیرند، دفتر آنها در قطر بسته 

خواهد شد.
دفتر طالبان سه شنبه 28 جوزا زیر نام »دفتر سیاسی 
با بلند شدن پرچم  افغانستان« همراه  امارت اسالمی 

سفید طالبان در دوحه گشایش یافت.
که  شد  سبب  افغانستان  حکومت  جدی  واکنش  اما 

پرچم و لوحه این دفتر پایین آورده شود.

مخالفان مسلح راه...
 کشته و سه پولیس هم زخمی شده اند.

طالبان تاکنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده اند.
کشور  با  هم مرز  باالمرغاب  ولسوالی  مورچاق  منطقه 
مرکز  از  کیلومتر   35 منطقه  این  است.  ترکمنستان 

ولسوالی باالمرغاب فاصله دارد.
باالمرغاب بادغیس از ولسوالی هایی است که طالبان در 

آن نفوذ داشته اند.
نبود جاده های هموار و اسفالت شده در بادغیس سبب 
امنیت  نتوانند  آسانی  به  امنیتی  نیروهای  که  می شود 

راه های تدارکاتی را در این منطقه تامین کنند.
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با  گذشته  روز  ملی«  »آجندای  مشورتی  نشسِت  نخستین 
حضور شماری از رهبران سیاسی، نماینده گان شورای ملی، 
نماینده گان  رسانه ها،  و  مدنی  جامعۀ  نهادهای  نماینده گان 
احزاب سیاسی، استادان دانشگاه ها، دانشجویان، نخبه گان و 

چهره های برجستۀ افغانستان در هوتل سرینا برگزار شد. 
در این نشست سخنرانان با استقبال از طرح آجندای ملی که 
از سوی احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود 
اجتماعی،  عدالت  ملی،  وحدت  خواستارِ  است،  شده  ارایه 
قانون گرایی، مدارا، همدیگر پذیری و تساهل در میان مردم 

افغانستان شده اند.
تا  اشتراک کننده گان نشست مشورتی آجندای ملی گفته اند، 
جامعۀ  نهادهای  سیاسی،  نخبه  گان  سیاست مداران،  هنگامی 
مدنی و در مجموع مردم افغانستان یک آجندای ملی را طرح 
استقالل  و  ثبات  به صلح پایدار،  افغانستان  نکنند،  تدوین  و 

اقتصادی و سیاسی دست نخواهد یافت.
طرح آجندا در این نشست مورد توافق همۀ اشتراک کننده گان 
باید برای کار بیشتر روی این  قرار گرفت و تأکید شد که 

طرح، جلسات مشابه به گونۀ پی گیر و مؤثر برگزار شود.
پیرامون مسایل کالن ملی  اشتراک  کننده گان  این نشست  در 

دیدگاه های شان را مطرح کردند. 
در این نشست بزرگ، احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد 
شهید مسعود با استقبال از حضور پرشور نخبه گان گفت که 
تشریف آوری گرمِ شما در این نشست نشانگِر این است که 

شما آرزو و دغدغۀ افغانستان آرام و مرفه را دارید.
ملی  آجندای  طرح  ارایۀ  با  که  می گوید  مسعود  آقای 
می خواهد که یک راه کار مطلوبی را برای عبورِ افغانستان از 
بن بست کنونی با مشورت جمعی سیاست مداران، نخبه  گان و 

فرهیخته گان افغانستان ارایه کنند. 
به گفتۀ او، از هنگامی که طرح آجندای ملی را مطرح کرده 
جامعۀ  اجتماعی  اقشار  تمامی  استقبال  با  طرح  این  است، 
بنیاد  رییس  گفتۀ  به  هرچند  است.  شده  روبرو  افغانستان 
شهید مسعود، طرح اجندای ملی، یک مسوده است و آن ها 
با برگزاری چنین نشست هایی در تالش نقد و بررسی هرچه 

بیشتر این طرح می باشند.
احمد ولی مسعود در بخش دیگر از صحبت هایش گفت که 
نهادهای  ایتالف های سیاسی،  و  احزاب  پارلمان،  حکومت، 
آن ها  که همۀ  دارند  کدام طرح هایی  ... هر  و  مدنی  جامعۀ 
مواد مفیدی در خود دارند، اما ما می خواهیم این دیدگاه ها 
را با آجندای ملی یک جا ساخته و یک سند ملی را بیرون 

بدهیم. 
و  شوند  جمع  دورهم  افغانستان  نخبه  گان  اگر  او،  گفتۀ  به 
به یک آجندای واحد ملی تن دهند، آن ها می توانند کشور 

خویش را نجات بدهند. 
آقای مسعود با توضیح فشرده و عمومی طرح آجندای ملی، در 
بارۀ اهداف این طرح گفت که راه اندازی دیالوگ بین  االفغانی 
و گفتمان ملی، توافق روی دیدگاه های مشترک ملی و اتخاذ 
استراتژی واحد سیاسی، پروسۀ اعتماد سازی، ایجاد دولت 
از  سیاسی،  ریفورم  پایدار-  صلح  ایجاد  و  ملی  وحدت 

مهمترین اهداف طرح آجندای ملی می باشد.
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود گفت که طرح آجندای ملی 
برای نخستین بار توسط شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی 

کشور پیش از تشکیل نظام جدید سیاسی ارایه شده بود. 
او گفت که در پیوند به این طرح نشست هایی را در لندن با 
حضور جمعی از چهره های مطرح کشور برگزار کرده  بودند 
شهید  برای  که  تأسف  با  اما  داشته اند،  هم  پیشنهادهایی  و 

مسعود مجال عملی ساختن این طرح داده نشد.
حالِل  می توانند  خود  افغانستان  مردم  که  گفت  او 
که  باشند  منتظر  نباید  هیچگاهِ  آن ها  باشند؛  مشکالت شان 
خارجی ها برای شان کاری کنند. به گفتۀ او، خارجی ها شاهد 
ما  حاال  بوده  اند،  ما  درگیری های  و  کشمکش ها  جنگ ها، 
می  توانیم با تدویر نشست های بین االفغانی و ارایۀ طرح  هایی 

نشان بدهیم که ما اهِل گفت  وگو، تفاهم و ... هم هستیم.
رییس بنیاد شهید مسعود گفت که طرح آجندای ملی فراتر 
او  است.  ارایه شده  ایتالف های سیاسی  و  احزاب  تفکر  از 
از  بیرون شدن  برای  افغانستان  نخبه گان  و  مردم  که  گفت 
چالش هایی که اکنون کشورمان با آن دست وپنجه نرم می کند، 
آجندای  محور  تمامی  کنند.  ایجاد  را  ملی  فضای  یک  باید 
ملی روی پُرکردن خالهایی است که افغانستان را به چالش 

کشیده است. 
افغانستان میان هم هیچ  طراِح آجندای ملی گفت که مردم 
مشکلی ندارند، مشکل در میان نخبه گان، سیاست مداران و 
مدیران جامعه وجود دارد؛ بنًا باید ما از طریق گفتمان ملی 
به تفاهم برسیم. به گفتۀ او، در گام نخست باید مشکالت 
جامعۀ افغانستان شناسایی شده و علل جنگ نیز جست وجو 

گردد. 
او گفت که ما باید یک آدرس ملی برای گفتمان بین االفغانی 
را ایجاد کنیم؛ زیرا کلید صلح در دسِت خود افغان هاست، 
کلید صلح نزدِ بیرونی ها وجود ندارد، صلح گمشده یی ست 

در میان خودمان.
حکومت،  که  دارد  باور  مسعود  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
احزاب، ایتالف ها نتوانسته و نمی توانند این کشور را نجات 
بدهند، بنا براین، باید شخصیت های مستقل، نخبه گان، روی 
وضعیت  از  خروج  برای  و  کرده  کار  ملی  آجندای  طرح 

بحرانی موجود تالش نمایند.
از  که  گفت  اظهاراتش  از  بخشی  در  مسعود  ولی  احمد 
اقای  سالۀ  ده  حکومت  در  ملی  مشارکت  چون  مسایلی 

انتقاد  با  کرزی به خاطر سربازگیری استفاده شده است. او 
از نشست  هایی که پیرامون افغانستان در گذشته برگزار شده، 
افغانستان  در  باطل جنگ  دور  هرنشستی  از  پس  که  گفت 

ادامه یافته است.
سپس، استاد قربان علی عرفانی عضو مجلس نماینده گان با 
ستایش از طرِح آجندای احمد ولی مسعود گفت  که ارایۀ 
افغانستان  مردم  سرنوشت  به  نشست هایی  و  طرح ها  چنین 
تأثیر زیاد دارد و می تواند یک راه  کار و راهنما باشد. او گفت 
که طرِح آجندای ملی ارایه شده از سوی احمدولی مسعود 

می  تواند یک نقشۀ راه باشد.
داشته  طرحی  کِس  هر  ممکن  که  گفت  مجلس  عضو  این 
باشد، اما آقای مسعود ابتکار کرده و طرحش را تدوین نموده 
کرده  برگزار  نیز  را  نشستی  آن،  بارۀ  در  مشورت  برای  و 
است. او گفت که این طرح می تواند به تفاهم بین االفغانی 

منجر شود. 
درصد   80 ملی  آجندای  طرِح  که  می گوید  عرفانی  آقای 
تکامل یافته است، اما آقای مسعود هنوزهم می گوید که  این 

طرح مسوده و خام است و نیاز به مشورت دارد.
گفت  دارد،  وجود  مجلس  در  که  مشکالتی  به  اشاره  با  او 
که ما متأسفانه خیلی پس مانده ایم، ما هنوز هم در خم وپیچ 
باید به  یک واژه هستیم و این جای بسیار تأسف دارد؛ ما 

تفاهم برسیم.
او با اشاره به پروسۀ صلح گفت که این پروسه به دلیل این 
و  احزاب  سیاسی،  شخصیت های  آن  در  و  نیست  ملی  که 
نخبه گان نقشی ندارند، تا اکنون به نتیجه نرسیده است. استاد 
عرفانی، گشایش دفتر طالبان در قطر را تحقیری برای مردم 
افغانستان عنوان کرد و گفت که چون دولت برنامه یی برای 

صلح نداشت، دیدیم که قطر مشکل ایجاد کرد.
دکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
تاریخ  که  می دانیم  همه  گفت:  نشست  این  دیگر  سخنران 
افغانستان پُر از جنگ، خشونت، پدرُکشی و مادر کشی بوده 

است، همۀ این کشت و خون ناشی از برتری طلبی است.
او گفت که ما روی مسایلی پیچیده ایم که هیچ ارزشی ندارد؛ 
دوست داریم مسوولیت همۀ چالش ها و نابه سامانی های مان 
را به دوش دیگران بیاندازیم؛ در حالی که نیروی اصلِی تغییر 

می توانند مردمِ افغانستان باشند.
او با انتقاد از غرور بی جای مردم گفت: ما افغان ها همیشه 
گفته ایم که با غیرت هستیم و جنگجو هستیم؛ درحالی که 

غیرت این است که ما از مشکالت بیرون آییم. 
باید  ما  که  گفت  بشر  حقوق  مستقِل  کمیسیون  رییس 
واقعیت های داخل افغانستان را بازگو کرده و به آن راه حل 
جست وجو کنیم؛ اگر ما عدالت را تأمین کرده و برابری را 
در جامعه ایجاد کنیم و به آن باور داشته باشیم، می توانیم از 

این بن بست رهایی یابیم.
نتوانیم صلح  مایی که جنگ کرده می توانیم، چرا  او گفت: 
را به وجود بیاوریم. از واقعیت های کنونی و تاریخی جامعه 
از این واقعیت ها به معنای  انکار  انکار صورت گیرد،  نباید 

»ماس مالی« است. 
گفتمان  در  زنان  به  بیشتر  نقش  دادن  خواهان  سمر  دکتر 

بین االفغانی شد.
ژورنالیستان  اتحادیۀ  رییس  مبارز  عبدالحمید  حال،  این  در 
همسایه ها  مواضع  از  انتقاد  با  صلح  عالی  شورای  عضو  و 
در قبال کشورمان گفت که اکنون وضعیت طوری شده که 
موجودیت افغانستان به خطر افتیده است؛ ما باید در چنین 

وضعیتی برای نجات کشور ما یک راه حل جست وجو کنیم.  
مبارز می گوید که قوم گرایی به شدت دولت و مردم  آقای 
افغانستان را ضعیف ساخته و تا هنوز روح دیالوگ و تفاهم 

در میان ما مسلط نشده است.
او گفت: کسانی که به نشست آجندای ملی می پیوندند باید 
تفکرات قومی، منطقه یی و... را کنار گذاشته و با اندیشه  و 
خردورزی حرکت کنند. او گفت که ما باید اندیشه گرایی و 

عقل گرایی را جای گزین خودخواهی ها بسازیم.
حمیداهلل فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت با استقبال 
ملی  آجندای  بحث  که  گفت  ملی،  اجندای  طرح  ارایۀ  از 
ضرورت تاریخ کشورمان بوده  و نجات کشورمان مستلزم 

نشست های این چنینی است. 
او خطاب به احمد ولی مسعود و اشتراک  کننده  گان نشست 
گفت که ما به خاطر تحقق این طرح در کنار شما خواهیم 
بود و امیدواریم بتوانیم آجندای ملی را به یک سند غنامند 

تبدیل سازیم.
نماینده  گان  مجلس  عضو  سعادتی  اسداهلل  دیگر،  سوی  از 
که مشکل  کنیم  شناسایی  باید  ما  نخست  گام  در  که  گفت 

اصلی افغانستان چیست؟
او گفت که ما در افغانستان زمینه ها و فرصت های الزم را به 
طور عادالنه و مساویانه در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی نتوانسته  ایم ایجاد کنیم.
به باور او، تا زمانی در این بن بست خواهیم ماند که مسأله 
را کاماًل روشن نسازیم؛ با اندرز و نصیحت نمی توان کاری 

را از پیش برد.
برای  که  گفت  سیاسی  آگاه  رنجبر  کبیر  داکتر  همچنان، 
آجندای ملی باید ایده های ملی را مشخص کرد و آجندا را 

باید مبتنی به همین ایده ها تنظیم کرد. 
آقای رنجبر هشدار داد، اگر ما مردم افغانستان شانس سال 
2014 را از دست بدهیم؛ وطن خویش را از دست خواهیم 

داد.
این  در  نماینده گان  مجلس  عضو  سجادی  عبدالقیوم  داکتر 
کنونی  مسایل  حل  برای  راسخ  ارادۀ  آیا  که  گفت  نشست 
به وجود  باید  ندارد،  هم  ایده وجود  این  اگر  دارد؟  وجود 

بیاید.
دارم  ملی  آجندای  به طرح  نقد  یک  من  که  سجادی گفت 
و آن این است که چرا اعتمادسازی در مرحلۀ سوم مطرح 
شده است، زیرا اعتمادسازی ضرورت تمام طرح ها می باشد.
و  حلقات  تمام  نمی توان  اعتمادسازی  بدون  که  افزود  او 

جریان ها را گردهم آورد و به تفاهم رسید.
سپس، داکتر جاوید به نماینده گی از داکتر عبدالستار سیرت 
حمایتش را از طرح ارایه شده از سوی احمد ولی مسعود 

ابراز داشت. 
افغانستان دچار  که  آگاه سیاسی گفت  بیژن  بشیر  همچنان، 
رنج  چالش ها  این  از  شدت  به  و  است  کالنی  معضالت 
می برد و ما تاهنگامی که شجاعت نقد و بررسی عملکردهای 
گذشتۀ مان را نداشته باشیم و اعتماد سازی نکنیم، نمی توانیم 

به نتیجه برسیم.
یونس فکور تحلیلگر سیاسی سخنران دیگر این نشست مهم 
ملی بود. او گفت که هنگامی تفکر ملی به وجود خواهد آمد 

که ما سیستم ها و برنامه  های دیگران را بپذیریم.
او گفت که مشکل ساز خودمان هستیم، زیرا منافع دیگران را 
در نظر نگرفته و به منافع شخصی خویش اندیشیده ایم؛ اگر 
کمی ما از خودگذری کنیم و کمی هم دیگران از خودگذری 

کنند، مشکل حل خواهد شد.
عبدالجبار آریایی سخنران دیگر این نشست گفت که برای 
عبور از وضعیت کنونی، ما باید گذشتۀ تاریک خودمان را 
نقد کنیم، تازمانی که پنهان  کاری و محافظه کاری شود، هیچ 
راه حل بنیادینی به وجود نخواهد آمد؛ ما باید با توافق روی 
پیش  به  را  ملت سازی  دولت-  روند  مشترک،  ارزش های 

بگیریم.
همچنان، اکرام اندیشمند آگاه سیاسی گفت که آجندای ملی 
است.  برخاسته  افغانستان  نخبه گان  دل  از  که  است  طرحی 
باید  که  گفت  و  شد  نشست هایی  چنین  ادامۀ  خواستار  او 

حرف های دل مان را بازگو کنیم.
او گفت که ما تاکنون ملت نشده ایم، به همین دلیل است 
براساس  ارتش  نیروهای  و  نظام، وزارت خانه ها  رهبری  که 

فیصدی قومی تقسیم بندی می  شود.
آقای  و  مطهر  میرحیدر  هاشمی،  طاهر  داکتر  آن،  از  پس 
و  نشست  مدیریت  برای  پیشنهادهایی  شلگری  عبدالجبار 

تقویت آجندای ملی داشتند.
»برای  گفت:  اقتدار  حزب  رهبر  کاظمی  علی  سید  داکتر 
این که به سوی ملت شدن به پیش برویم، باید همدیگر مان 
باید رفع شود و ما خواستار اصالحات  بپذیریم؛ خالها  را 
او تصریح کرد: همین  فروبپاشد.  نظام  هستیم، نمی خواهیم 
اکنون در پارلمان 200 نظر و ایدۀ جداگانه وجود دارد که 

همه ناشی از نبود احزاب قدرت مند و ملی سیاسی است.
سپس، اشراق حسینی نوشتۀ پژوهشی خویش را زیر عنوان 
»مولفه های اعتمادسازی و تأثیرات آن بر روند دولت- ملت 

سازی در افغانستان« ارایه کرد. 
دولت  پایه های  »تشخیص  بارۀ  در  ملک یار  هلینه  سپس، 
افغانسان و شیوۀ تشکیل آن به حیث یک ضروت  ملی در 
تاریخی« نوشتۀ علمی و تحقیقی خود را به خوانش گرفت.

ما  که  گفت  سنا  مجلس  عضو  اکبری  گاللی  آن،  از  پس 
امروز به اتحاد و وحدت بیش از هرچیزی دیگری نیازمند 

می باشیم. 
را  نشست هایی  چنین  ملی،  شورای  عضو  این  گفتۀ  به 
می خواهند سبوتاژ کنند و باید جلو سبوتاژ کردن آن گرفته 

شود.
برای  باید  که  گفت  سنا  مجلس  دیگر  عضو  احمدی  لیلما 

دست یافتن به تفاهم مشکالت ریشه یابی گردد.
 او روی مشکالتی که جامعۀ افغانستان از آنها رنج می برد 

صحبت کرد.
صلح  شرایط  بارۀ  در  سیاسی  پژوهشگر  میران  عبدالهادی 

پایدار در افغانستان صحبت کرد.
او گفت که صلح پایدار زمانی تأمین خواهد شد که تمامی 
او  گردد.   مهار  و  شناسایی شده  و خشونت  عوامل جنگ 
روی مشارکت ملی، فقرزدایی و... برای تأمین صلح پایدار 

در کشور تأکید کرد.
احمد سعیدی آگاه سیاسی، سخنران دیگر این نشست بود.  
او با ستایش از ابتکار احمد ولی مسعود، برشایسته ساالری 

در جامعۀ افغانستان تأکید کرد. 
ما  که  گفت  گذشته  چالش های حکومت های  بررسی  با  او 
تاکنون ملت نشده ایم و امریکایی ها ما را به سوی قومی شدن 
تشویق و ترغیب می کنند. او حکومت کنونی حامدکرزی را 

به شرکت سهامی تشبیه کرد.
قاری عبدالمتین امین آگاه سیاسی و یکی از جوانان حاضر 
لحاظ  به  زیادی  مشکالت  با  ما  که  گفت  نشست  این  در 
دینی  نصوص  از  ما  قرائت های  هستیم،  مواجه  تفکر  طرز 
با  دینی  متون  از  من  قرائت  ندارد.  سازش  سِر  باهمدیگر 
قرائت مال عمر زمین تا آسمان متفاوت است و این مشکل 

عمدۀ جامعۀ افغانستان است.
در  که  و گفت  افغانستان شد  اقتصادی  توسعۀ  او خواستار 
انتخابات بعدی باید به تیمی رأی بدهیم که در محور اقتصاد 

و توسعه بیشترینه کار را نماید. 
سمیع دره یی آگاه سیاسی، از طرح آجندای ملی ستایش کرد 
و گفت که باید با به دست گرفتن قدرت سیاسی، در راستای 

ایجاد دولت ملی، مشارک ملی، عدالت اجتماعی کار کرد. 
او گفت که اگر در سال 2014 میالدی ما یک آجندای ملی 
آینده  بحران های  پس  از  خوبی  به  می توانیم  باشیم،  داشته 

موفق به در آییم.
او گفت که اعتمادسازی هم از مجرای قدرت شکل می گیرد.
از سخنرانان  یکی  و صنایع  تجارت  وزیر  احدی  انورالحق 

دیگر این نشست بود. 
او گفت:  ما هنگامی می توانیم یک جامعۀ ملی داشته باشیم 

که یک هویت ملی را بپذیریم.
او گفت که جایگاه این مسأله در طرح آجندای ملی خالی 

است.
پس از گفتمان و بحت های آزاد که با تفاوت و تنوع آرا و در 
فضای مساعد صورت گرفت، شرکت کننده گان بر مواد آتی 

به عنوان نتایج نشست توافق کردند:
در  آن  محورهای  که  ملی   آجندای  طرح  از  حمایت   -1

نشست امروز )دیروز( مطرح و بحث شد.
2- نشست های مشورتی بر سِر طرح آجندای ملی در جهت 

غنامندی و تکمیل بیشتر طرح مذکور ادامه باید.
بحث  منظور  به  بین االفغانی  دیالوگ  مرکز  یک  ایجاد   -3
مداوم در مورد مسایل کالن کشوری جهت توسعه و تکمیل 

آجندای ملی.
مشورتی  نشست  نخستین  گوهای  و  گفت  و  سخنرانی ها 
پیوسته  گونه  به  روزنامه  این  در  ملی،  آجندای  طرح  روی 

به نشر می رسد.

در نخستین نشست مشورتی آجندای ملی:

»آجندای ملی« 
مورد حمایت قرار گرفت
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تېره ورځ په کابل کې د ميل اجنډا د طرحې په اړه چې د شهید 

لوري  له  مسعود  احمد ويل  د مرش  بنسټ  د  مسعود  احمدشاه 

وړاندې شوې، لومړۍ مشوريت غونډه وشوه.

په دې غونډه کې چې د هرې ډلې، ګوندونو، اېتالفونو او بېالبېلو 

فکرونو او اېډيالوژیو خلک په کې راټول شوي ول، په ميل اجنډا 

بحثونه وکړل او خپل نظرونه یې تبادله کړل.

او سیايس  هېواد مخکښو سیاستوالو  د  غونډه کې چې  دې  په 

مرشانو په کې ګډون کړی و، د ميل اجنډا طرحه تر ډېره ومنله.

د ميل اجنډا طرحه په خپل ډول یوازینۍ طرحه ده چې د روان 

بحران د پای ته رسولو او د پرمختګ لور ته د قدم اخیستلو لپاره 

لومړۍ مشوريت  په دې طرحه جوړه شوې  وړاندې شوې، خو 

ناسته بیا له دې هم خاصه او ځانګړې وه.

ښايي دا لومړی وي، چې د بېالبېلو مفکورې خلک او د بېالبېلو 

اېډیالوژیو پر مخ وړونکي سیاستوال، ځوانان او مېرمنې رسه په 

یوه مېز راټولېږي او د هېواد په برخلیک خربې کوي.

که څه هم چې په دې غونډه کې مفصلې خربې وشوې، خو د 

ميل اجنډا طرحه ډېر بحث او څېړنې ته اړتیا لري.

په دې څو ټکي ډېر مهم ول، چې د خلکو پام او توجه یې ځان 

ته اړوله. لومړی دا چې ګډونوال تر ډېره د یوه هدف په تر السه 

کولو غږېدل، که څه هم چې څرنګوالی او انداز یې جال و. مثاًل 

ټولو په هغو توکو او مسایلو ټینګار کاوه او پيل کېدل یې غوښتل 

خواته  پرمختګ  د  لکه  راغلی  ذکر  یې  کې  اجنډا  ميل  په  چې 

او  زغمل  بل  یو  د  کول،  رامنځته  فضا  باور  د  اخیستل،  ګامونه 

نور. خو د دې اهدافو د ترالسه کولو څرنګوايل رسه توپیر درلود.

د غونډې اکرثیت غړو چې سیايس نخبه ګان ول، د ميل اجنډا له 

طرحې مالتړ وکړ او روښانه یې کړه، که چېرې په دې طرحې کار 

ويش، ال غني يش او له ټولو افغانانو رسه رشیکه يش، له شک 

پرته چې د یوې سرتې او یوازینۍ حل الرې په توګه به خلکو 

ته د منلو وړ وي.

د ویناوالو او سیايس شخصیتونو له خربو ښکارېده؛ چې نور په 

افغانستان کې قومپالنه، سمت پالنه، جګړه، ورور وژنه او نورې 

پديدې په خلکو بار شوي، د خلکو ترې نفرت شوی او هر سړی 

ترې د خالصون الره ګوري.

هر څوک په دې اند وو چې نور د دې وخت دی، څو تر څنګ یو 

بل دوست هم وزغمي، په هېواد کې د ټول وګړو حقوق خوندي 

کړي، یو د بل فکر، نظر او اېډیالوژۍ ته احرتام وکړي، یو د بل 

ګټو او ژوند ته خطر پېښ نه کړي او په یوې سوله ییزه، ارامه او 

د پرمختګ په چاپېريال کې رسه ژوند وکړي.

خو د دې غوښتنې لپاره تر اوسه نه کومه طرحه وړاندې شوې وه 

او نه هم کوم غږ پورته شوی و. دا چې ښاغيل احمدويل مسعود 

د لومړي ځل لپاره طرحه وړاندې کړه او ټول یې په یوه مېز رسه 

راټول کړل، خلکو ته یې یو لیدلوری ورکړ نو د خلکو د هرکيل 

وړ وګرځېده.

نور  چې  وه  دا  هغه  وه،  کې  غونډه  دې  په  چې  نقطه  مهمه  بله 

ځینو  چې  ګر  وه.  هېره  خلکو  له  مساله  قوم  او  ژبې  سمت،  د 

اشخاصو ال هم د قومپالنې او سمت پالنې عقیده درلوده؛ خو په 

ټولیز ډول نظر دا و، چې نور خلک له دې مسایلو ستړي شوي 

او باید په یوې نوې تګالره او طرحه فکر وکړي. او دا نوې تګالره 

او طرحه د دوی په مېز ايښې وه.

کوم  ختیزه  له  به  که  وه،  مفکوره  داسې  رسه  خلکو  له  مهال  یو 

سوله ییز حرکت پيل شو، چې موخه به یې هېواد ته سولې، امن 

سوېل  د  حتی  او  لوېدیځ  شامل،  د  ول،  راوستل  پرمختګ  او 

خلکو به یې مالتړ نه کاوه، دغه راز برعکس که د بلې سیمې نه 

د سولې، امن او ترقۍ غږ پورته کېده مقابل لوري یې مخالفت 

کاوه. هیچا د بل بلنه نه منله او هیچا د بل فکر او نظر ته احرتام 

نه درلود.

خو پرونۍ ناستې وښوده، چې اوس دا اند و فکر له کاره لوېدلی 

دی. اوس که د سولې، امن او پرمختګ غږ له هرې سیمې پوره 

کېږي خلک یې هرکلی کوي؛ خو دا غږ باید سولې او پرمختګ ته 

د ورتګ یقينی الره وي. تر کومه ځایه چې ما د ميل اجنډا طرحه 

پرې خربې  پرونۍ غونډه کې  په  تر کومه چې  او  مطالعه کړې 

وشوې دا طرحه کوالی يش چې د خلکو هیلې پوره کړي؛ خو 

په دې ډول چې دغه ډول غونډې ډېرې يش، ښه وڅېړل يش، و 

ارزول يش او په پای کې ټول هغه نظرونه په کې ځای يش، چې 

دمګړۍ په کې نشته او د کمښت اړتیا یې لیدل کېږي.

دېموکراتیکه فضا  او  ازاده  په  لکه څنګه چې  په دې غونډه کې 

کې بحثونه شول او هر لوري مخالف یا موافق په ښه توګه خپل 

نظرونه وویل، دا د غونډې بله خويب وه، چې په اکرثیت غونډو 

او ناستو کې نه وي. که چېرې په راتلونکیو نورو غونډو کې هم 

دغسې فضا برابره يش او سیاستوال خپل نظر وايي، دا به د اجنډا 

د نیمګړتیاوو او ښېګڼو لپاره حقیقي او رښتیني نظرونه را برسېره 

کړي، چې په رڼا کې يې دا طرحه نوره هم ښه کېدای يش. دا چې 

دا طرحه سیايس نخبه ګانو ته وړاندې شوه او دا په هغوی پورې  

اړه لري، چې په اړه څه قضاوت او پرېکړه کوي.

د ملي اجنډا طرحه، د سیاسي نخبه 
ګانو ازمېښت

مخالفان مسلح راه 
تدارکاتی صد پولیس 
را در بادغیس بستند

غرب  شمال  در  محلی  مقامات 
افغانستان می گویند مخالفان مسلح راه 
تدارکاتی صد تن از نیروهای پولیس 
منطقه  در  را  افغانستان  سرحدی 

مورچاق والیت بادغیس بسته اند.
پولیس  فرمانده  شرف،  الدین  شراف 
بادغیس به بی بی سی گفت که راه های 
دشوار گذری که به دو پاسگاه پولیس 
مرزی در منطقه مورچاق می رسد، از 
48 ساعت به این سو توسط مخالفان 

مسلح مسدود شده است.
مخالفان  شمار  احتماال  وی،  گفته  به 
در این ساحات به حدود سیصد نفر 

می رسد.
این  به  هوایی  »کمک های  افزود:  او 
هیچ  کنون  تا  و  شده  آغاز  سربازان 
نان  و  آب  فقط  نداشته ایم.  تلفاتی 

سربازان ما قطع شده.«
وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
داخله نیز می گوید که در درگیری بین 
طالبان و نیروهای امنیتی در این ساحه 
11 تن از مخالفان...    ادامه صفحه 6

وزارت داخله افغانستان از افزایش تلفات نیروی 
پولیس کشور خبر داده است. تنها در جریان یک 
ماه نزدیک به 300 پولیس ملی و محلی افغانستان 

کشته شده اند.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله روز دو 
شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که در جریان 
ماه جوزای سال جاری خورشیدی، 2۹۹ پولیس 
در خشونت ها کشته شده و ۶18 تن دیگر زخمی 

گردیده اند.
 753 زمانی  فاصله  همین  در  که  افزود  صدیقی 
و  اردو  نیروهای  مشترک  عملیات  در  شورشی 
اند.  دستگیر شده  تن   300 و  کشته شده  پولیس 
همچنان طی این یک ماه، 180 نفر ملکی نیز کشته 

شده اند.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان این ارقام را با 
بر محاسبه  بنا  اما  ماه های گذشته مقایسه نکرد، 

سال  در  ها  اسوشیتیدپرس، خشونت  خبرگزاری 
روان تقریبًا مشابه به بدترین حاالت در این جنگ 

حدوداً 12 ساله می باشد.
همزمان به مشغولیت بیشتر نیروهای امنیتی افغان 
در عملیات های امنیتی، میزان تلفات آنها نیز به 
شدت افزایش یافته است. این در حالی است که 
تلفات نیروهای بین المللی با عقب کشیدن شان 
از عملیات های جنگی و...         ادامه صفحه 6

در یک ماه 300 پولیس کشته شده اند


