
برای  تا  اند  از حکومت خواسته  نماینده گان  از  شماری 
تجهیز ارتش کشور یک صندوق مالی را ایجاد کند. در 
حال حاضر تجهیز و مصارف نیروهای امنیتی افغانستان 

از سوی جامعه جهانی صورت می گیرد.
که  گفتند  شنبه  سه  روز  جلسۀ  در  مجلس  نماینده گان 
ایجاد یک صندوق مالی باعث می شود که برخی افغان ها 

نظر به توان خود برای ارتش افغانستان کمک کنند.
این  در  نماینده  گان  مجلس  عضو  خوگیانی،  سایمه 
با  گردد،  ایجاد  صندوقی  چنین  اگر  گفت  نشست 
ارتش  تجهیز  برای  افغانی  میلیاردها  افغان ها  سهمگیری 
به دست خواهد آمد: »من خواهران و برادران خود را فرا 
می خوانم که برای ایجاد همچو صندوقی جهت تقویت 
آنها حتی  یقین دارم که  به کار شوند. من  ارتش دست 
را جهت  آن  پول  و  فروخت  را خواهند  زیورات خود 
خریداری اسلحه برای ارتش در اختیار قرار خواهند داد.«

افغان ها  ایجاد چنین صندوقی  با  هنوز معلوم نیست که 
که اکثر شان در فقر به سر می برند، چه اندازه در تجهیز 
نیروهای ارتش شان کمک خواهند کرد، اما نماینده گان 
کمک  شان  توان  حد  در  مردم  که  اند  مطمین  پارلمان 

خواهند کرد.
محمد یاسین عثمانی، دیگر...               ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

سازمان ملل به حکومت افغانستان:

انتخابات عادالنه را برگزار کنید

امریکا با درخواست هند برای شرکت در مذاکرات صلح 
قطر به دلیل آنچه مواضع پاکستان خواند، مخالفت کرد.
با  امریکا  قطر،  در  طالبان  دفتر سیاسی  افتتاح  دنبال  به 
شرکت و حضور هیأت هندی در نشست های احتمالی 

آینده مخالفت کرد.
هند برای حفظ منافع خود در افغانستان خواهان شرکت 
در مذاکرات قطر بود، اما بعد از...         ادامه صفحه 6

فرمانده نیروهای بین المللی کمک به برقراری صلح و امنیت در 
افغانستان )ایساف( گفت که از این پس مسوولیت برقراری امنیت 
و اجرای عملیات های امنیتی به دست وزارت های داخله و دفاع 

افغانستان می افتد و من تنها یک فرمانده کمکی هستم.
فرمانده  دانفورد،  جوزف  جنرال  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
نیروهای ایساف و تفنگدران دریایی امریکا گفت: ما دیگر دست 
و  امنیتی  عملیات های  بلکه  نمی زنیم  طرفه  یک  عملیات های  به 

عملیاتی های پاکسازی و پشتیبانی انجام می دهیم.
نیروهای  نقش  افغانستان  در  ائتالفی  نیروهای  مشارکت  تحول 
ائتالفی تحت رهبری امریکا را از عملیات های جنگی به اموزش 

و حمایت از نیروهای ارتش ملی افغانستان تغییر داده است.
جنرال دانفورد افزود: تفنگداران دریایی امریکا با یک چالش ویژه 
رهبری مواجه هستند. تفنگداران دریایی...          ادامه صفحه 6

افغانستان  امور  در  روسیه  ویژۀ  نمایندۀ 
پروسۀ  از  کشورش  که  گفته  پاکستان  و 
رهبری  به  که  می کند  حمایت  صلحی 

افغان ها باشد.
ارگ  در  گذشته  روز  کابلوف  ضمیر 
ریاست جموری افغانستان با رییس جمهور 

کرزی دیدار و گفت وگو کرد. 
در  طالبان  دفتر  پیرامون  دیدار،  این  در 
مهم  مسایل  برخی  و  صلح  پروسۀ  قطر، 
صورت  گفت وگو  و  بحث  دیگر  منطقۀ 

گرفت.
مواضع  بر  افغانستان  امور  در  روسیه  ویژۀ  نمایندۀ 

تأکید  افغانستان  صلح  پروسۀ  در  کشورش  گذشتۀ 
کرده و گفته است که آن ها از پروسۀ صلحی حمایت 

خواهند کرد که مالکیت آن تنها و تنها به 
دست خود افغانستان باشد.

گشایش  برابر  در  روسیه  این،  از  پیش 
دفتر طالبان در قطر واکنش نشان داد و از 
موضع حکومت افغانستان در قبال این دفتر 

حمایت کرد. 
طالبان  دفتر  گشایش  افغانستان  حکومت 
به  تبعید خواند و  در قطر را حکومتی در 

شدت با آن مخالفت کرد.
که  است  تازه یی  بازی های  نگران  روسیه 
را  افغانستان  شمال  و  میانه  آسیای  امنیت 

تهدید می کند. 

امریکا درخواست هند 
برای شرکت در مذاکرات 

قطر را نپذیرفت

فرمانده نیروهای ایساف:
دست به عملیات های 

یک طرفه نمی زنیم

طرح ساختن صندوق اعانه برای ارتش:

مردم برای حمایت ارتش زیورات شان را 
هم خواهند فروخت

آجندای ملی؛
 طرحی 
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روسیه: 
از پروسۀ صلحی حمایت می کنیم که تنها و تنها 

افغان ها در رأس آن باشند



نخستین  برگزاری  شاهد  کابل  شهر  دوشنبه،  روز 
نشست مشورتی در مورد آجندای ملی بود؛ طرحی 
که دیگر از یک حوزه و شهِر مشخص بیرون شده 
و در سراسر کشور می توان طنیِن آن را شنید. طرح 
قرار  مخاطب  را  جامعه  نخبه گان  که  ملی  آجندای 
می دهد، بر اساس منطِق مکالمه آن گونه که میخاییل 
مسایل  که  دارد  تالش  می کند،  تعبیر  آن  از  باختن 
جامعه را از طریق گفت وگو به راه حِل عقالنی نزدیک 

سازد. 
را  خود  فروتنی  با  که  طرحی ست  ملی  آجندای 
حاال  و  کرده  کشور  سیاسِی  گفتمان  فضای  وارد 
است.  شده  تبدیل  گسترده  و  فراگیر  طرحی  به 
به دلیل  ملی  آجندای  که  گفت  به وضاحت  می توان 
انعطاف پذیری و به رسمیت شناختِن نقش آزمون و 
قابل  می تواند طرحی  اجتماعی،  محاسبات  در  خطا 
پذیرش برای شهرونداِن کشور به شمار رود. از این 
رو، به چند نکتۀ اساسی در مورد آجندای ملی پس از 

نخستین نشست مشورتی باید اشاره کرد:
1( در نخستین نشست آجندای ملی، مشخص شد 
اعضای  نخبه گان،  از  اعم  شرکت کننده گان  همۀ  که 
جامعۀ مدنی و نماینده گان احزاب سیاسی، این طرح 
را به عنوان الترناتیِف حل مشکالت جامعه و طرحی 
قابل قبول، به رسمیت شناخته اند. حضور طیف های 
نخستین  در  نظر  اهل  و  روشن فکران  از  وسیعی 
که  است  مسأله  این  بیان گر  ملی،  آجندای  نشست 
همه گان بحران موجود در کشور را به عنوان تهدیدی 
جدی در برابر ارزش های مدنی و دموکراتیک قبول 
دارند و فکر می کنند که بدون همگرایی ملی نمی توان 

بر این بحران فایق آمد.
2( آجندای ملی برای مشکالت موجود در افغانستان، 
طراحی و تدوین شده و می خواهد طرحی کارساز 
برای چالش های جامعۀ درگیر تناقضات و اختالفات 
بیش  افغانستان  باشد.  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
از سه دهه درگیر بحرانی اجتماعی و سیاسی است 
زده  آسیب  به شدت  را  عرصه ها  تمام  بحران  این  و 
سامان  به  رسیدن  برای  بحران  دچار  جوامع  است. 
سیاسی، نیاز به اندیشه گری و آسیب شناسی وضعیت 
دارند. هرچند در دوازده سال گذشته فرصت مناسبی 
چالش های  به  تا  بود  گرفته  قرار  کشور  اختیار  در 
سیاسی خود رسیده گی کند، اما به دلیل آفات متعدد 
به هدر  این فرصت  تمامیت خواهی گروه حاکم،  و 
رفت و افغانستان نتوانست به توسعۀ سیاسی نزدیک 
شود. بحث اصلی در جوامع درگیر منازعه و بحران، 
به  اندیشمندان  برخی  است.  سیاسی  توسعۀ  بحث 
این باور اند که برای چنین جوامعی، توسعۀ سیاسی 

مقدم بر توسعۀ اقتصادی باید مطرح گردد تا بتوانند 
از وضعیت بحرانی نجات یابند. افغانستان در دوازده 
پیدا  دست  سیاسی  توسعۀ  به  تنها  نه  گذشته  سال 
نکرده، بل که در سطح توسعۀ اقتصادی نیز نتوانسته 

شاهد پیشرفت های ابتدایی باشد.
به  و  کالن  طرحی  هرچند  ملی  آجندای  طرح   )3
برای  درازمدت  طرحی  مسعود،  ولی  احمد  گفتۀ 
فوری  اثرات  ولی  است؛  افغانستان  مشکالت  حل 
و کوتاه مدت نیز برای جامعه در پی خواهد داشت. 
افغانستان در فاصلۀ سال 2013 تا 2014 شاهد یک 
مهم ترین  از  بود.  تغییرات و تحوالت خواهد  رشته 
ریاست جمهوری،  انتخابات  برگزاری  تحوالت،  این 
خروج نیروهای ناتو و ایجاد مناسبات جدید در عرصۀ 
ملی و بین المللی است. همین حاال به وضوح دیده 
انقطاب سیاسی حاکم بر فضای کشور،  می شود که 
نگرانی های زیادی را در برابر جامعه قرار داده است. 

این نگرانی ها در ابعاد مختلف مطرح شده اند. مسالۀ 
گفت وگوهای  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  امنیت، 
صلح، از مسایل اساسی یی است که در حال حاضر 
پرسش های  عنوان  به  کشور  شهروندان  برابر  در 
اساسی قامت افراشته اند. دولت مردان فعلی ناتوان در 
مدیریت سیاسی جامعه، هر روز به یک فکر و خیال 
اند. برخی ها به این نظر اند که مشکل افغانستان را 
می توان بعد ازخروج نیروهای ناتو و از راه یک تفاهم 
مقطعی با گروه های شورشی، به یک نتیجۀ صلح آمیز 
نزدیک کرد. در حالی که برخی دیگر ناامید از دست 
یافتن به یک راهکار مشترک با گروه های شورشی، 
در  دارند.  کشور  برای  را  روزهای خطرناکی  انتظار 
این میان، اگر به گونۀ منفعل عمل کرد، باید خود را 

تسلیم گروه هایی نمود که حتا توانایی تبیین وضعیت 
را هم ندارند. چنین تسلیمی به هیچ وجه تأمین کنندۀ 
درازمدت  و  کوتاه مدت  در  کشور  شهروندان  منافع 
از  گریز  معنای  به  سیاسی  انفعال  باشد.  نمی تواند 
عقالنیت و خردورزی سیاسی می تواند تعبیر شود. بر 
این اساس، حل مشکالت آنی جامعه را نیز باید در 

درون آجندای ملی جست وجو کرد.
از  کثرات گراست.  طرحی  ملی،  آجندای  طرح   )4
می تواند  فراگیر،  و  موفق  طرح  یک  ویژه گی های 
کثرت ها  امروز، جهان  باشد. جهان  آن  کثرت گرایِی 
و به رسمیت شناختِن این تکثر است. جامعۀ متکثر، 
جامعۀ متفکر هم است. چه قدر به این ویژه گی جامعۀ 
است؟  توجه شده  مختلف  در طرح های  افغانستان، 
آیا همۀ گروه های موجود در کشور، این کثرت را به 

رسمیت می شناسند؟ 
که  می دهد  نشان  گذشته  دهۀ  یک  از  بیش  تجربۀ 
بخشی از گروه های موجود در کشور تالش کرده اند 
همان  با  را  آن  جامعه،  پویایی  گرفتن  نادیده  با  که 
سنجه های گذشته ارزیابی کنند و برای مشکالت آن، 
وضعیت  پیچیدن ها،  نسخه  این گونه  بپیچند.  نسخه 
که  است  کرده  دسترس  از  دور  و  بغرنج  چنان  را 
افغانستان  که  رسانده  نتیجه  این  به  را  بسیاری ها 
که  گذاشت  یا  و  کرد  رها  خودش  حاِل  به  باید  را 
تمامیت خواهان هر آن چه را که می خواهند، بر سرش 
کوچک  مناسبات  در الک  چنان  نیز  برخی  بیاروند. 
قومی و گروهی فرو رفته اند که فقط پیش پای خود 
را می بینند و به مسایل و مشکالت کالن جامعه اصاًل 
نخستین  از  شاید  ملی  آجندای  طرح  نمی اندیشند. 
طرح هایی باشد که کثرت را می پذیرد و در درون این 
نشان دهد.  را  منافع مشترِک همه  کثرت می خواهد 
طرح آجندای ملی این ظرفیت را دارد که همه را به 
عقالنیِت سیاسی دعوت کند و در محور یک بحث 

کالن عقالنی، برای مشکالت جامعه راه حل بجوید.
ملی  قهرمان  بنیاد  رییس  مسعود  ولی  احمد   )5
ابتکار تدویِن طرح آجندای ملی را برای  کشور که 
در  اصلی  پنج محور  به  دارد،  در کشور  نخستین بار 
این آجندا اشاره می کند که بدون تردید باید از آن ها 
به عنوان اصول پنجگانۀ راهکار بیرون رفت از بحران 
افغانستان، یاد کرد. راه اندازی دیالوگ  بین  االفغانی و 
گفتمان ملی، توافق روی دیدگاه های مشترک ملی و 
اتخاذ استراتژی واحد سیاسی، پروسۀ اعتمادسازی، 
ـ  پایدار  صلح  ایجاد  و  ملی  وحدت  دولت  ایجاد 
ملی  اجندای  طرح  پنجگانۀ  مبانی  سیاسی،  ریفورم 
افغانستان  پنج گانه،  اصول  این  محور  در  است. 
و  جدید  سیاسی  مناسبات  و  فضا  وارد  می تواند 

مطابق با واقعیت های خود شود. فراموش نکنیم که 
طرح های زیادی در سه دهۀ گذشته برای حل معضل 
افغانستان از سوی نهادها و سازمان های مختلف ارایه 
در  بدون  ارایه شده،  اکثر طرح های  ولی  است؛  شده 
نظرداشِت شرایط کشور تهیه شده بودند و به همین 
دلیل هرگز نتوانستند در محور تنظیم کننده گاِن خود 
هم محبوبیت و مقبولیت پیدا کنند. طرح آجندای ملی 
اما یک طرح مرحله بندی شده است و در هر مرحله، 
به  با توجه  ارایه می کند؛ آن هم  راهکارهای خود را 
این اصل که راهکارهای بدیل را نیز باطل نمی داند و 
حتا حاضر است برای دقیق شدِن مفاهیم و راهکارها 
در تمام عرصه ها، خود را در اختیار نقادان و مصلحاِن 

جامعه بگذارد.
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احمد عمران

آجندای ملی؛
 طرحی برای نجـاتِ افغانسـتان

 

معاوِن بان کی مون دبیر کل سازمان ملل گفته است که اگر 
روند صلِح افغانستان با مشکل روبه رو شود، در صورت 

تقاضا، این سازمان حاضر است به این روند کمک کند.
خبری  نشست  یک  در  بان کی مون،  معاون  الیاسون  یان   
در کابل گفت که هرچند تا حال از این سازمان خواسته 
نشده که در پروسۀ صلِح افغانستان میانجی گری کند؛ اما 
درخواست  افغانستان  دولت  به ویژه  و  جناح  دو  هر  اگر 

کند، سازمان ملل حاضر به میانجی گری است.
به  را  طرحی  پاکستان  که  می شود  گفته  حال  همین  در 
حکومت افغانستان پیش کرده است که به باور آن کشور، 

می تواند ثبات را در افغانستان حاکم سازد.
نشان می دهد که حکومت  ملل  معاون سازمان  اظهارات 
افغانستان در 12 سال گذشته، هیچ تالشی برای کشاندِن 

پای سازمان ملل به حل مسالۀ افغانستان نداشته است.
ستون  همین  در  و  روزنامه  این  در  بارها  ما  اگرچه 
افغانستان،  در  صلح  تأمین  راه  یگانه  که  کرده ایم  مطرح 
حل  در  نقش آفرینی  برای  ملل  سازمان  از  درخواست 
اما  با جانب پاکستان است؛  افغانستان به خصوص  مسالۀ 
حکومت افغانستان هیچ گاه این تالش را در هیچ زمینه یی 

به خرچ نداده است.
این  به  سال   12 این  در  افغانستان  حکومت  چرا  این که 
مهم توجه نکرده و پای این سازمان جهانی را به میداِن 
دارد؛  پرسش  بسی  است، جای  نکشیده  افغانستان  صلِح 
حکومت  که  باشد  این  می تواند  آن  دلیِل  ساده ترین  اما 
و ختم جنگ،  تروریسم  با  مبارزه  روند  در  کرزی  آقای 
صادق نبوده و همۀ امکانات و منابع را در این مورد به 
گونۀ نادرست به مصرف رسانده است و جامعۀ جهانی 
راهبرد  و  اهداف  مصروِف  بیشتر  نیز  امریکا  به خصوص 
سیاسِی خودش در افغانستان و منطقه بوده و از وضعیت 

جنگ افغانستان به عنوان ابزار سود برده است.
چرا  که  می شود  مطرح  نیز  پرسش  این  حال،  همین  در 
سازمان ملل در این 12 سال، تماشاچِی اوضاِع کشورمان 
بوده و حاال در پایاِن مأموریِت دولت و حاکمیت موجود، 
مسالۀ  حل  برای  سازمان  این  ظرفیِت  از  می خواهد 

افغانستان سخن بگوید؟
هرچند به نظر نمی رسد که حکومت آقای کرزی در این 
متحد،  ملل  سازمان  کمِک  به  بتواند  پایانی  فرصت های 
خشونت در افغانستان را مهار و کشور را به سوی صلح 
عالقه مندِی  و  پیشنهاد  نفِس  اما  شود؛  رهنمون  ثبات  و 
یک  عنوان  به  افغانستان،  مسالۀ  حل  برای  ملل  سازمان 
عنصر موثر در حل مسایل کشور، حایز اهمیت است و 
باید جریان های سیاسی و نهادهایی که خواهاِن حل مسأله 

افغانستان اند، از این عالقه مندی نهایِت استفاده را ببرند.
سازمان ملل باید این نکته را درک کند که حکومت آقای 
مثل طرح  نیز طرح هایی  و  داد  قرار  راه  پایاِن  در  کرزی 
پاکستان به حکومت افغانستان، هرگز نمی تواند راه گشای 
صلح در افغانستان باشد. بنابرین خوب است که سازمان 
مشکل  حل  برای  برنامه یی  و  قصدی  اگر  متحد  ملل 
افغانستان و آوردن صلح به این کشور دارد، از طرح های 
حل  برای  افغانستان  داخل  در  که  کند  حمایت  مکتوبی 
مسایِل این کشور ترتیب شده و کار علمی و منظم روی 

آن جریان دارد.
دو روز پیش به همِت بنیاد شهید مسعود، طرح آجندای 
ملی طی یک نشست مشورتی، به مشورۀ نخبه گاِن کشور 
و فعاالن و جریان های سیاسی مدنی گذاشته شد که مورد 
نهادهای  توجه  و  گرفت  قرار  داخلی  نهادهای  حمایِت 
که  است  داشت. خوب  معطوف  خود  به  نیز  را  بیرونی 
سازمان ملل با حمایت از این طرح مدون، افغانستان را 
ساِل   از  پس  برای  سیاسی  جدید  بستر  یک  ساخت  در 
2014 حمایت کند. حمایت صادقانۀ سازمان ملل از این 
طرح و اجرای آن، می تواند بسیاری از مسایل که پهلو های 
بحران در کشور را فربه کرده اند، حل سازد؛ همان مسایلی 
تحلیل  و  شناسایی  را  آن ها  افغانستان  مردم  نخبه گاِن  که 
کرده اند و حکومت در این ده ـ دوازده سال هیچ توجهی 

به آن ها نداشته است.

سازمان ملل به طرح 
آجندای ملی توجه کند

طرح های زیادی در سه دهۀ گذشته برای حل معضل افغانستان از سوی نهادها 

و سازمان های مختلف ارایه شده است؛ ولی اکرث طرح های ارایه شده، بدون در 

نظرداشِت رشایط کشور تهیه شده بودند و به همین دلیل هرگز نتوانستند در 

محور تنظیم کننده گاِن خود هم محبوبیت و مقبولیت پیدا کنند. طرح آجندای ملی 

اما یک طرح مرحله بندی شده است و در هر مرحله، راهکارهای خود را ارایه 

می کند؛ آن هم با توجه به این اصل که راهکارهای بدیل را نیز باطل منی داند و 

حتا حارض است برای دقیق شدِن مفاهیم و راهکارها در متام عرصه ها، خود را در 

اختیار نقادان و مصلحاِن جامعه بگذارد



در  تدریس  برای  است  قرار  امریکا  ارتش  سابق  جنرال 
دانشگاهی واقع در نیویورک که اواخر سال جاری میالدی 

آغاز می شود، ساالنه مبلغ 150 هزار دالر دریافت کند.
به گزارش شبکه خبری راشاتودی، دریافت این دستمزد 
شش برابر بیشتر از حقوق فردی است که برای اولین بار 
مشغول به تدریس می شود. در اپریل سال جاری میالدی 
دانشگاه شهر نیویورک اعالم کرد که جنرال دیوید پتریوس، 
فرمانده سابق ارتش امریکا قرار است به عنوان استادیار به 

تدریس سیاست عمومی بپردازد.
همچنین قرار بود دستمزد ساالنه پتریوس مبلغ 200 هزار 
دالر باشد اما گمان می رود که وی جهشی از این حقوق را 

صرف سازمان های سربازان از جنگ برگشته خواهد کرد.
پتریوس 60 ساله که به دلیل سازمان دهی استراتژی مقابله 

با شبه نظامیان در عراق مورد استقبال دولت امریکاست، 
پس از آنکه باراک اوباما،  رییس جمهوری امریکا شد، وی 
اما  کرد.  رییس سازمان سیا  میالدی  در سپتمبر 2011  را 
در تابستان سال 2012 میالدی جیل کلی، یکی از دوستان 
خانوادگی پتریوس به پولیس فدرال امریکا )اف.بی. آی( 
گفت که ایمیل های تهدید آمیزی را از یک شخص ناشناس 
دریافت می کند. پس از تحقیق و بررسی مشخص شد که 
بیوگرافی  نویسنده  برادول،  پائوال  جانب  از  ایمیل ها  این 
پتریوس ارسال شد و به زودی مشخص شد که برادول و 

پتریوس در سال 2011 میالدی با یکدیگر رابطه داشتند و 
این ارتباط در تابستان 2012 پایاه یافت.
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به دنبال ناآرامی های اخیر در مصر و تظاهرات میلیونی مخالفان مرسی 
از  الیوم به نقل  در والیت  های مختلف این کشور روزنامه مصری 

مبارک نوشت: مخالفان من بسیار کمتر از مخالفان مرسی بودند.
مبارک،  حسنی  کردند،  اعالم  الیوم  مصری  روزنامه  به  آگاه  منابع 
دیکتاتور سابق مصر در واکنش به تظاهرات مخالفان مرسی در سراسر 
تاکید  مبارک  جمال  و  عالء  فرزندانش  با  گفت وگو  در  کشور  این 
کرده است: مخالفان من در جریان انقالب 25 جنوری بسیار کمتر از 
میلیون ها مصری بودند که 30 ژوئن فریاد سقوط نظام مرسی و اخون 

المسلمین را سر دادند.
وی نسبت به اینکه محمد مرسی،  رییس جمهوری مصر به خواسته های 

مردم پاسخ مثبت داده و از قدرت کنار بکشد، ابراز تردید کرد.
این منابع همچنین اعالم کردند که مبارک به ویژه ظرف چند روز 
گذشته و به دنبال تماشای برنامه های تلویزیونی حوادث مصر بسیار 
مطلوب  شکل چشمگیری  به  وی  روحی  وضعیت  و  شده  خشنود 

است.
مصر از روز یکشنبه و همزمان با اولین سالروز انتخاب محمد مرسی 
به عنوان رییس جمهوری این کشور شاهد تظاهرات مخالفان مرسی 

است.

چرا مرسی برکنار شود؟
که  روزی  از  سال  یک  تنها  وجود  با 
نهایی  پیروز  عنوان  به  مرسی  محمد 
اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری 
اکنون  این کشور  اعالم شد،  در مصر 
و  مخالفان  میلیونی  تظاهرات  شاهد 
مردمی است که با سردادن شعار«ارحل 
خواهان  النظام«  اسقاط   « و  ارحل« 
المسلمین  اخوان  و  مرسی  برکناری 
هستند. مردمی که در دو روز گذشته، 
شب و روز میدان های مصر را خالی 
نگذاشته اند . ولی سوالی که پیش می 
مخالفت  این  دلیل  که  است  این  آید 
ها و اعتراضات چیست وچرا مردمی 
پیروزی  از  ناشی  شعف  با  روزی  که 
انقالب به پای صندوق های رای آمده 
مرسی  برکناری  برای  امروز  بودند 

پافشاری می کنند؟
رییس  مرسی،  محمد  مخالفان  تظاهرات  که  حالی  در 
جمهوری مصر وارد سومین روز خود می شود روزنامه 
بررسی  به  این خصوص  در  گزارشی  در  الوطن سوریه 
اوضاع مصر و دالیل و عواملی که باعث این اعتراصات 
شک  نویسد:«بدون  می  چنین  و  پرداخته  است  شده 
ملت مصر ده ها دلیل برای انقالب علیه مرسی و اخوان 
نظام مصر و  علیه  میلیونی  این خروج  دارند.  المسلمین 
موج خشم و غضب مردمی دلیلی است بر این که مردم 
احساس کرده اند اهدافشان در انقالب 25 جنوری محقق 

نشده است.
اما درباره این سوال که چرا مردم این چنین خشمگین اند 
پاسخ های مشخص و روشنی وجود دارد که از جمله آن 

ها می توان به این 10 مورد اشاره کرد:
حتی  نشده  موفق  گذشته  یکسال  در  مرسی  1-دولت 
کمترین خواسته های مردم را برای برخورداری از زندگی 
راحت تامین کند و نه در اقتصاد ، نه سرمایه گذاری و نه 
گردشگری عملکرد چشمگیری نداشته است بلکه حتی 
اوضاع زندگی و معیشت مردم بسیار بدتر از دوره مبارک 

شده است.
2-دولت مرسی در تحقق امنیت و ثبات در مصر شکست 
مساله در خصوص صحرای سیناء  این  که  خورد چنان 
مشهود است و ده ها تن از سربازان مصری در عملیات 

های جداگانه در سیناء ربوده و برخی کشته شدند.

در  که  سخنرانی  هر  در  و  مناسبتها  همه  در  3-مرسی 
یک سال گذشته ایراد کرده تاکید کرده است که رییس 
جمهور حزب اخوان المسلمین است نه مصر و مردم آن، 
و در حقیقت این بیانگر ایدئولوژی دینی است که اداره 

مصر با آن هیچ منفعتی برای این کشور ندارد.
همه  المسلمین  اخوان  رهبر  بدیع،  محمد  و  4-مرسی 
نهادهای  کردن  اخوانی  برای  را  اولیاتشان  و  توانشان 
دولتی و اجتماعی به کار بسته اند نه برای تاسیس دولتی 
مدنی که بر اصولی چون آزادی ، پیشرفت و شکوفایی 
و مردم ساالری اتکا دارد و این همان عاملی است که به 
سیاسی  احزاب  بزرگترین  از  ملی،  نجات  جبهه  تشکیل 

مصر انجامید.
مواضع  در  ثباتی  بی  خاطر  به  المسلمین  5-اخوان 
مصر  در  قدرت  بر  غلبه  برای  تالش  و  سیاسی شان 
محبوبیت و اعتبار سیاسی خود را در میان مردم از دست 
دادند. به ویژه پس از دروغ هایی که مردم از این حزب 
دیدند چنان که اخوان المسلمین در ابتدا متعهد شده بود 
انتخابات نامزدی معرفی نمی کند و بعدها عکس  برای 

این مساله را عمل کرد.
6-مرسی در اداره مصر اشتباهات فراوانی مرتکب شده و 
بارها از حدود قانون اساسی تجاوز کرد و دستوری تحت 
عنوان متمم قانون اساسی مصر را صادر کرد که به خشم 
این اشتباهاتش را  انجامید وهنوز هم  نارضایتی مردم  و 

درباره نهادهای قضایی ، رسانه ای و 
می  و تالش  کند  می  تکرار  آموزشی 
کند این نهادها را با اعضای اخوان پر 

کند.
دوران  مصردر  خارجه  سیاست   -7
درباره  ویژه  به  را  خود  اعتبار  مرسی 
غزه  نوار  مشخصا  و  فلسطین  مساله 
این  گفت:  توان  می  و  داد  دست  از 
سیاست ها درباره رنج های مردم غزه 
ویران  و  ها  گذرگاه  بستن  طریق  از 
کردن تونل ها عمیق تر شد کاری که 
حتی در دوران مبارک هم اتفاق نیفتاد.
8- پوسیدگی و تضعیف سیاست های 
منطقه یی مصر به نحوی که این مساله 
در خصوص سیاست های این کشور 
نسبت به سودان و اتیوپی نیز مشخصا 
از  جنوبی  سودان  است.  لمس  قابل 
اتیوپی سدی را روی رود  شمال این کشور جدا شد و 
نیل ایجاد کرد که مردم مصر را از بخش اعظم آب نیل 
محروم کرد در حالی که دولت مصر گویا هیچ نقش و 

جایگاه موثری ندارد.
این  مصر،  بر  حکومتش  یکساله  دوران  در  مرسی   -9
کشور را به کشوری با وام های کالن تبدیل کرد که از 
جمله نمونه های بارز آن دریافت وام از قطر و گدایی از 

ترکیه اشاره کرد.
ثباتی در مواضع سیاسی مصر در دوران مرسی  10-بی 
چنانکه  کرد.  می  بیداد  سوریه  اوضاع  درباره  ویژه  به 
مرسی از یک سو مردم سوریه را علیه نظام این کشور 
می  تشویق  سوریه  نظام  براندازی  برای  و  شوراند  می 
بهتر  تاکید می کند بحران سوریه  از سوی دیگر  کند و 
عملکرد  این  و فصل شود.  سیاسی حل  از طریق  است 
متفاوت و این بی ثباتی ها از دیگر دالیل کاهش اعتبار 
سیاست خارجی مصر در دوران مرسی است به نحوی 
که گویا مرسی فردی فرصت طلب است که از مواضع 
دولتش  از  مالی  و  سیاسی  برای جلب حمایت  مختلف 

سوء استفاده می کند.
بی شک همه این دالیل و ده ها دلیل دیگر عواملی است 
که انقالب امروز ملت مصر علیه مرسی و آغاز انقالبی 
جدید برای پایان دادن به سلطه اخوان المسلمین از نتایج 

آن است.

مبارک: 

مخالفان من بسیار کمرت از 
مخالفان مرسی بودند!

برخورد »تصادفی« اوباما و 

بوش در آفریقا!

»پیرشفت« در توافق برای برگزاری کنفرانس صلح سوریه

پرتیوس برای تدریس در دانشگاه ساالنه 150 هزار 

دالر دستمزد می گیرد

جان کری، وزیر خارجه امریکا، روز سه شنبه، خبر داد که 
او و همتای روسی اش، سرگئی الوروف، در زمینه توافق بر 
سر برگزاری کنفرانس صلح سوریه پیشرفت هایی کرده اند و 
افزود که طرفین بر برگزاری هرچه سریع تر چنین کنفرانسی 

تأکید دارند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری پس از دیدار با 
همتای روسی خود در برونئی به خبرنگاران گفت که »هنوز 
مسائلی وجود دارد که در جریان روزهای آینده باید به آن 
پرداخت، اما آقای الوروف و من هر دو حس می کنیم که 

این دیدار بسیار مفید، سازنده و مثمر ثمر بود«.
وی افزود که »ما موفق شدیم برخی گزینه های مربوط به 
ظرفیت های آن کنفرانس را دست چین کنیم و نظر هر دو 
طرف بر این بود که این کنفرانس باید هرچه زودتر برگزار 

شود«.
وی در ادامه خبر داد که کنفرانس یادشده به احتمال زیاد 

پس از ماه اگست برگزار خواهد شد.
واشیگتن و مسکو پیش از این از طرح هایی برای برگزاری 
کنفرانس صلح سوریه معروف به »ژنو 2« در ماه می خبر 
داده بودند، اما در روابط بین دو قدرت در این زمینه، به ویژه 
پس از تغییر وزنه نبرد به نفع نیروهای بشار اسد، تغییراتی 

ایجاد شد.
روز سه شنبه میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه، 
به خبرگزاری روسی اینترفکس گفت که مسایل مربوط به 
نوع و ماهیت حضور اپوزیسیون سوری در کنفرانس ژنو 
2، مانع اصلی بر سر انتخاب تاریخ برگزاری این کنفرانس 

است.
وی در این باره افزود »زمانی که میزان آمادگی اپوزیسیون 
کنفرانس صحبت  تاریخ  مشخص شود می توان در مورد 

کرد«.
معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت از آنجا که ایاالت 
متحده مذاکره کننده اصلی با اپوزیسیون سوریه است سؤال 

در مورد میزان آمادگی اپوزیسیون باید با امریکا مطرح بشود.
نیروهای مخالف حکومت بشار اسد در سوریه قرار است 
خود  بین  را  جلسه ای  جوالی  پنجم  و  چهارم  روزهای 
برگزار کنند و پس از آن ماه رمضان آغاز می شود. به گفته 
معاون وزیر خارجه روسیه، پیشنهاد امریکا برای برگزاری 
کنفرانس صلح سوریه در تاریخی پس از ماه اوت احتماالً 

با این امر ارتباط دارد.
امریکا از جمله کشورهایی است که برای سرنگونی رژیم 
بشار اسد در سوریه به مخالفان این رژیم کمک می کند، 
دو  این  نیست.  موافق  رژیم  این  سرنگونی  با  اما  روسیه 
قدرت سعی داشتند کنفرانس بین المللی سوریه را در ماه 

جون در ژنو برگزار کنند، اما این امر محقق نشد.
جنگ داخلی سوریه 27 ماه است که ادامه دارد و نیروهای 
یک  هر  گذشته،  وقت  چند  در  شورشیان  و  اسد  بشار 

بخش هایی از سوریه را به تصرف خود درآورده اند.
سال جنگ  دو  از  بیش  جریان  در  ملل،  سازمان  گفته  به 
از  بیش  از جمله  تن،  هزار  در سوریه حدود 93  داخلی 
شش هزار کودک کشته شده اند. این در حالی است که ناظر 
حقوق بشر سوریه می گوید که شمار کشته شدگان سوریه از 

مرز صد هزار تن گذشته است.

برخورد  یک  در  شنبه  سه  روز  بوش،  دبلیو  جورج  و  اوباما  باراک 
امریکا  از  دور  فرسنگ ها  تانزانیا  کشور  در  بی سابقه  »تصادفی« 
علیه   1998 سال  حمالت  قربانیان  یاد  و  کرده  مالقات  را  همدیگر 

سفارت خانه های امریکا در تانزانیا و کنیا را گرامی داشتند.
دبلیو  جورج  و  اوباما  باراک  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
بوش، روسای جمهوری فعلی و سابق امریکا حضوری بی سر و صدا 
و کوتاه با یکدیگر در یک بنای یادبود قربانیان بمب گذاری های سال 
1998 در شهر دارالسالم، پایتخت تانزانیا داشتند و بر حسب اتفاق 
هر دوی آنها در یک زمان در این محل حضور پیدا کردند. با وجود 
آنکه این دو مقام با یکدیگر گفت وگو و تعاملی نداشتند اما همسران 

آنها حضوری مشترک در یک نشست مربوط به زنان  آفریقا داشتند.
به  هفته یی خود  در آخرین روز سفر یک  اوباما و همسرش  باراک 
آفریقا به شهر دارالسالم رفتند در حالی که جورج بوش و همسرش 
میزبان نشستی به منظور ارتقای نقش بانوهای اول کشورهای آفریقا 

برای ایجاد تغییر در کشورهایشان بودند.
جورج دبلیو بوش در نهایت با رییس جمهور فعلی در مراسم قرار دادن 
تاج گل در بنای یادبود قربانیان حمالت همزمان به سفارتخانه های 
برنامه ریزی شده  اسامه بن الدن  کنیا که توسط  تانزانیا و  امریکا در 

بود، شرکت کردند.
روسای جمهور سابق و فعلی امریکا در حالی که یک تفنگدار دریایی 
امریکا تاج گل های قرمز، سفید و آبی را روی بنای یادبود قرار داد، 
تعظیم کردند. پس از چند لحظه آنها با بازماندگان و بستگان قربانیان 
این حوادث دست دادند و پس از چند دقیقه با یکدیگر به سفارت 

امریکا رفتند.
در همان لحظه همسران آنها در یک نشست حضور پیدا کردند که 
هدف آن تشویق بانوان اول قاره آفریقا برای بیان جدی حمایت از 

آرمان هایشان بود.
اوباما روز دوشنبه در سخنانی از تالش های جورج بوش به منظور 
مقابله با بیماری ایدز و »نجات جان میلیون ها نفر در آفریقا« ستایش 

کرد.
اوباما همچنین گفت که می خواهد رویکرد امریکا در قبال آفریقا را 

تغییر دهد.
وی تاکید کرد: ما به دنبال الگوی جدیدی هستیم که نه تنها بر اساس 

کمک و یاری بلکه بر اساس تجارت و شراکت نیز باشد.
اوباما گفت: هدف نهایی آفریقا باید ساخت این قاره برای آفریقایی ها 

باشد.

الوطن              
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5 راِه شگفت انگیز برای گفنِت 

»دوستت دارم«
۳ـ وقتی کوچ کشی دارید

کوچ کشی کردن، یکی از پُراسترس ترین موقعیت های زنده گی است. این استرس 
می تواند مثبت باشد، به خاطر خانۀ جدیدی که می خواهید به آن نقِل مکان کنید. 
یا منفی باشد، به خاطر همۀ چیزهایی که به آن ها عادت کرده اید، یا همۀ دوستانی 
که در محل قبلی داشته اید؛ اما مجبورید با همۀشان خداحافظی کنید. در هر حال، 
اوقات پُراسترس اوقاتی است که بیشتر از همیشه نیاز دارید مورد توجه و محبت 

قرار بگیرید؛ پس بیکار ننشینید و فرصت طلب باشید!
ـ هر کدام از کارت ها و بسته هایی که پُر می کنید و سرش را می بندید، یک فرصت 
باید مطمین  اول  البته  دارم«!  »دوستت  بنویسید  این که رویش  برای  است  طالیی 

باشید که این جعبه را خودِ او باز می کند، نه دیگران!
ـ قبل از این که او وارد خانۀ جدید شود، خودتان را برسانید و یک یادداشت روی 
دروازه بچسپانید: »آشیانۀ جدیِد دو پرندۀ عاشق«! اگر خیلی آدمِ باحوصله و البته 
کمی هم دست به جیب هستید، ایدۀ نصب بنِر خوش آمدگویی برای خودتان هم 

می تواند فکر خوبی باشد!
ـ خیلی ساده تر از همۀ این ها، بگذارید وسایل و دکوریشن را آن طوری که دلش 
می خواهد بچیند ـ البته شما هم باید راضی باشید، ولی زیاد سخت نگیرید. اگر 
اتاِق کار دارد، اول آن جا را بچینید و مرتب کنید تا به او بفهمانید که به فکرش 

هستید.
ـ اگر تازه ازدواج کرده اید، یک یادداشت داخل بیکش بگذارید: »به خانۀ جدیدمان 

خوش آمدی!«
۴ـ وقتی تولدش است

روز تولِد او یعنی روزی که نیمۀ گم شدۀ شما پا به این دنیا گذاشت. چون تولد هر 
سال تکرار می شود و ما سال ها در کنار هم زنده گی می کنیم، یکی از سخت ترین 
کارها این است که تصمیم بگیریم برای روز تولدش چه کار کنیم. چند راه پیش 

پای تان می گذاریم تا برای دو سه سال آینده خیال تان راحت باشد!
می کند.  ایجاد  او  در  خوبی  کار حس  این  بفرستید.  تبریک  کارت  ایمیلش  به  ـ 
حواس تان باشد که این کار جای هدیه دادن را نمی گیرد، پس در کنارش تحفۀ 

تولد یادتان نرود!
مارکر و  تا  مقوای خوش رنگ و چند  نمی آورید، یک  انترنت سر در  از  اگر  2ـ 
چسپ و قیچی و... تهیه کنید و با ابتکار خودتان یک کارت قشنگ درست کنید 
و با خِط خودتان برایش یک تبریِک جانانه بنویسید: »بزرگ ترین شانس زنده گی 
من، قدم گذاشتِن تو به سرنوشتم بود، فرشتۀ زنده گی من!«. البته این هم نمی تواند 

جای هدیۀ روز تولد را بگیرد.
3ـ یک آلبوم دیجیتال یا کاغذی از عکس هایش درست کنید و به شکلی خاص، آن 
را طراحی کرده و تقدیمش کنید. این آلبوم نباید یک آلبومی معمولی باشد. شاید 
الزم باشد از مدتی قبل از تولدش شروع کنید از او عکس های پنهانی تهیه کنید تا 

با دیدن شان غافل گیر شود.
را  بخواهید دل نوشت های شان  از همۀ عزیزانش  و  بردارید  زیبا  دفترچۀ  4ـ یک 
برای او در این دفتر بنویسند. آشناهای دور و نزدیک، دوستان قدیمی که کمتر 
آن ها را می بینید، فامیل و آشنا و هر کسی که برایش عزیز است، می تواند جزو 

فهرست تان باشد.
-5 وقتی عزیزی را از دست داده است

ای کاش زنده گی سراسر جشن و شادی و خوشی و تولد و... بود، اما این یک 
آرزوی محال است. باالخره اتفاقات بد هم برای همۀ ما پیش می آید و باید بدانید 
که درست در همین لحظاِت ناگوار است که او بیشترین نیاز را به شما و عشق و 
توجه تان پیدا می کند. این وظیفۀ همۀ اطرافیان داغ دیده است که او را به آرامش 
به عنوان شریک عاطفی اش صدبرابر  میان مسوولیِت شما  این  اما در  برگردانند؛ 

بیشتر از بقیه است.
ـ سنگ صبورش باشید. بگذارید هرقدر که می خواهد؛ برای تان درد دل کند، گریه 
کند و خاطرات عزیز از دست رفته اش را تعریف کند. او نیاز شدیدی به بیرون 

ریختِن احساساتش دارد و شما باید بهترین همدل و همدمش باشید.
ـ کارهایش را تا جایی که می توانید، انجام دهید. نگذارید سختی و زحمت دیگری 

به جز این غم داشته باشد. 
ـ به او بگویید که برای کم کردن غصه اش، چه کاری از دست تان برمی آید. اگرچه 
شاید هیچ کاری نتوانید بکنید، اما به او بگویید که ای کاش می توانستید کاری کنید 

تا حداقل کمی از غصه هایش کم شود.

منبع: مجلۀ موفقیت

         غالم محمد محمدی

نورمحمد تره کی که شخص سیاسی ماهری 
نبود، از سوی دیگر در قبضۀ حفیظ اهلل امین 
به حیث یک شیطان سیاسی و ناسیونالیست 
این  آن ها  داشت.  قرار  قدرت  از  مست 
پیشنهاد ظریفانۀ رهبر پاکستان را که حاضر 
سر  بر  دیورند،  معاهدۀ  تصدیق  با  بود 
مخالفین حکومت معامله کند، رد کردند و 
سرحد دیورند را به مثابۀ خنجری در پیکر 

افغانستان خواندند.
کامه  خود  قرض دارِ  عقل  از  رهبران  این 
قرار  بدی  شرایط  در  آن که  با  مستبد،  و 

داشتند، ُمصمم به سرکوب قطعِی مخالفان 
بودند. امین که بسیار ناشیانه فکر می کرد، 
با صراحت به جنرال ضیاء گفت: »پشتون ها 
و بلوچ ها از انقالب ثور دفاع می کنند، آن ها 
حامیان وفادار انقالِب ما هستند، ما از این 
پشتوِن  برادران  که  می بالیم  خود  به  ناحیه 
در  ترقِی سریع  از  آن طرِف سرحد  ما در 

افغانستان پشتیبانی می کنند.« 77
پنجشیری  دستگیر  غالم  آقای  نوشتۀ  به 
دموکراتیک  حزب  سیاسی  بیروی  عضو 
بدون  فرجام  در  تره کی  »نورمحمد  خلق: 
را  خود  طرِح  دیپلماتیک،  ظرافت  رعایت 
برای جنرال ضیا، صاف وپوست کنده چنین 
بیان کرد: »به مردم پشتون آن سوی دیورند، 
این حق و امکاِن عادالنه را فراهم کنید تا 
مقررات تاریخِی خود را از طریق انتخابات 
دموکراتیک تعیین کنند. هرگاه به مردم آن 
ارادیت داده شود  طرف دیورند حق خود 
و نام »پشتونخوا« در قانون اساسی پاکستان 
بر  افغانستان  شود،   شناخته  رسمیت  به 
دیورند  خط  پشتون ها،  خود  ارادۀ  اساس 
را به رسمیت می شناسد و اسناد توافق های 
کاالی  ترانزیت  حق  شمول  به  جدید 

تجارتی را با پاکستان امضا می کند.« 78
آمده  کابل  به  که  به هدفی  اما جنرال ضیا 
در  را  خود  بعدِی  سیاست  و  نرسید  بود، 
رابطه با افغانستان تدوین کرد. او به جنرال 
اختر عبدالهو صمن رییس isi دستور داد: 
»آهسته آهسته افغانستان را به آتش بکشید!« 

)به نقل از کتاب تلک خرس(

در  خان  نجیب الها  سردار  طرح  اکنون 
جناح،  علی  محمد  با  1947م  مذاکرات 
پارلماِن  سوی  از  اخیر  سال های  طی 
به  سرحد  صوبۀ  و  شده  تأیید  پاکستان 
شناخته  رسمیت  به  پشتونخواه«  »خیبر  نام 
سالۀ   60 خواسِت  به  پشتون ها  و  شده 
که  این جاست  پرسش  اما  رسیده اند.  خود 
از  افغانستان  خودکامۀ  و  جاهل  رهبران 
به دست  چه  پافشاری ها  و  پیشنهادها  این 

آوردند؟
در حالی که همه با چشِم سر شاهد بودیم 
به  دیورند،  طرف  آن  پشتون  مردمان  که 
جز چند تن ناسیونالیست، از کودتای ثور 

امِن  خانۀ  مناطق شان  و  نکردند  حمایت 
گروه های جهادی و فعالیت های استخباراتی 
و نظامِی پاکستان بود. و اکنون زیست بومِ 
النۀ  به  دیورند،  ماورای  پشتون های  همین 
انتحارکننده گان،  تروریست ها،آدم کشان، 
مکتب سوزها و در کل به دهلیز مرگ برای 

مردم افغانستان تبدیل شده است.
معامله  برای  که  ضیا  جنرال  حال،  هر  به 
کابل  به  اسالمی  نهضت  گروه های  سر  بر 
با  آمدن  کنار  که  شد  متوجه  بود،  آمده 
نظر  به  محتمل  حزبی،  جاهل  رهبران  این 
نمی رسد. از این رو، ُمصمم به سازمان دهی 
»اخوان المسلمین«  نهضت  اعضای  اعزام  و 
نورمحمد  اما حکومت  گردید؛  جبهات  به 
در  نگرفته،  جدی  را  دشمنان  این  تره کی 
نیمۀ اول سال 1357 خورشیدی، جهاد را 

علیه آن ها اعالم کرد.
از  حمالت  و  شورش ها   ،1358 حمل  از 
گردید  آغاز  پکتیا  والیت  تانۀ سرحدی   4

کشته  افغانی  محافظیِن  از  تن  هفت  و 
احتجاجیه ها  و  صدوراعالمیه ها  شدند.  
دو  میاِن  خورشیدی   1358 جوزای  از  نیز 
باالی  فشار  داخل  از  گردید.  آغاز  دولت 
مخالفین روز تا روز بیشتر می شد و هزاران 
تن زیر فشار دولت، تحریکات و تبلیغاِت 
فعالین جنبش اخوان المسلمین و کشورهای 
خارجی، وارد پاکستان و ایران می شدند و 

این پروسه روز به روز شدت می یافت.
آن چه  خالِف  است،  این  توجه  قابل  نکتۀ 
و  قیام  انتظار  ناشیانه  امین  حفیظ اهلل 
به  را  دیورند  ماورای  پشتون های  خیزِش 
نخستین  داشت،  حکومتش  از  طرف داری 
حامیاِن منطقه یی گروه های جهادی، همین 
پشتون های پاکستان به ویژه قبایلی ها بودند. 

79
حفیظ اهلل امین بازهم بعد از کشتن و بستِن 
از مرکب جهالت فرود  هزاران هموطنش، 
نیامد و برای این که پاکستان را تحت فشار 
قرار دهد تا از مخالفینش حمایت نکند،  به 
همۀ پشتون های ماورای دیورند )پاکستانی( 
به روی  مملکت  »دروازه های   کرد:  اعالم 
به  که  تعدادی  هر  است،  باز  شما  تمامِ 
مکتب  و  زمین  خانه،  بیایند،   افغانستان 

همه جا در خدمت شان است.« 80
و  امین  تالش های  ِاین  تمام  اما 
بی نتیجه  ناسیونالیست  کمونیست های 
و  اختناق  شرایط  این  در  کسی  زیرا  بود؛ 
کشور،  این  در  آزادی ها  همۀ  شدِن  کشته 
مردم  بلکه  بیاید.  افغانستان  به  نبود  حاضر 

دسته دسته کشور را ترک می کردند.
و  حزب  داخل  از  هم  که  امین  حکومت 
کشتن  و  پرچمی ها  راندِن  دلیل  به  دولت 
وسیلۀ  به  اکناف  و  اطراف  از  هم  تره کی، 
سوی  از  هم  و  شورش گری ها  و  قیام ها 
کشورهای همسایه و کشورهای سرمایه دارِ 
غرب تحت فشار قرار گرفته بود،  به بازی 
صدد  در  و  پرداخت  حقه بازی  و  سیاسی 
رهبران  پای  به  و  برآمد  پاکستان  با  تفاهم 

پاکستانی خم شد.
امین در نخستین بیانیۀ خود، مبنی بر دعوت 
از جنرال ضیاءالحق به کابل گفت: »انتظار 
دارم بنا بر دعوت ما، جاللتمآب ضیاءالحق 
به  زودتر  هرچه  مشاورشان  آغاشاهی  و 
افغانستان سفر کنند. هر زمام دار افغانستان 

که خواسته است روی مسالۀ خلق پشتون، 
بین  از  روسیاهی  با  نماید،  معامله  خفا  در 
مسالۀ  یگانه  داریم  انتظار  ما  است.  رفته 
به  دوکشور،  میان  سیاسی  اختالف  مورد 

حمایت خلق های آن حل گردد.« 81 
رهبران  را  امین  حفیظ اهلل  تقاضای  این 
آباد  اسالم  در  امریکا  سفارت  با  پاکستان 
امریکا یک ونیم  میان گذاشت. سفارت  در 
به واشنگتن  را  آن  با بی عالقه گی  بعد،  ماه 
مخابره کرد. قرار شد پس از مذاکرات دو 
شاه ولی(  داکتر  و  )آغاشاهی  خارجه  وزیر 
زمام داران دو کشور نیز با هم مذاکره کنند.

حفیظ الله امین بعد از کشنت و بسنِت هزاران هموطنش، بازهم از 

مرکب جهالت فرود نیامد و برای این که پاکستان را تحت فشار 

قرار دهد تا از مخالفینش حامیت نکند،  به همۀ پشتون های ماورای 

دیورند )پاکستانی( اعالم کرد: »دروازه های  مملکت به روی متاِم 

شام باز است، هر تعدادی که به افغانستان بیایند،  خانه، زمین و 

مکتب همه جا در خدمت شان است.« ۸۰

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش نوزدهـم



سیامک وکیلی 

بخش نخست

پدیدۀ زمان است.  پدیده های هستی  رازآمیزترین  از  یکی 
اما همیشه این طور نبوده، چرا؟ با این که بخش بندی زمان 
به ساعت و دقیقه در دوران هخامنشیان رواج داشت، اما 
دوره  آن  آدمیان  ذهن  تا  نیافت  را  آن  ارزش  زمان  هرگز 
باشد  می توانست  این  آن  نماید. علت  به خود سرگرم  را 
امروز  که آدمی زمان را درنمی یافت و آن را ـ چنین که 
دورۀ  مردمان  نمونه؛  برای  نمی شناخت.  ـ  می شناسد 
می توانستند  دقیقه  و  ساعت  از  استفاده یی  چه  هخامنشی 
بکنند؟ آیا نمایش های درباری باید هرشب سر ساعت و 
دقیقۀ مشخصی آغاز می شد؟ و یا چاپارها باید سر ساعت 
و دقیقۀ مشخصی حرکت می کردند و به مقصد می رسیدند، 

درست مانند هواپیما ها، قطارها و یا بس های شهری؟
این بخش بندی در زنده گی روزانۀ  این است که  حقیقت 
کوچک ترین  بنابراین  و  اثر  کوچک ترین  زمان،  آن  مردم 
که  داشتند  دیگری  بخش بندی  آنان  نداشت.  استفاده یی 
مانند؛  بود  استوار  آنان  غریزی  نیازهای  اساس  بر  بیشتر 
هنگام های صبح، چاشت، شام. روز برای کار و شب برای 
و  در کشاورزی  استفاده  برای  تغییر فصل ها  یا  و  خواب. 
گله داری. این البته در مورد یک زنده گی عادی ست، وگرنه 
و  سیل  همانند  طبیعی  پدیده های  یا  جنگ  زمان های  در 
آتش سوزی و مانند این ها زمان می توانست ارزش بیش تری 
بیابد که با پایان این ها، دوباره توجه به زمان به دورۀ عادی 
بازمی گشت. به همین دلیل، هنگامی که ما آفریده های ادبی 
و  قصه ها  حکایت ها،  افسانه ها،  مانند؛  دوران  آن  هنری  ـ 
داستان ها را بررسی می کنیم، به جز از این بخش بندی چیز 
دیگری نمی بینیم. یعنی در واقع ما عنصری به معنای زمان 
در آن ها نمی توانیم بیابیم. به این تکه از »گیلگمش« دقت 
کنید؛ »پس او ]انکیدوEnkidu نان[ خورد تا آکنده شد و 
هفت جام از شراب تند نوشید، طرب ناک شد، قلب او به 
وجد آمد و چهره اش درخشیدن گرفت. موی درهم بافتۀ 
به  انکیدو  کرد.  را چرب  تنش  با روغن  و  را سترد  تنش 

آدمی دگردیسی یافته بود.« 
در یکی از حکایت های هزار و یکشب نیز بنام »حکایت 
ای  گفت  صالح   ]...[« می خوانیم:  گوهره«  و  باسم  بدر 
ملک  دختر  گوهره  ملکه  جز  تو  پسر  شایستۀ  خواهر، 
گفت  بشنید  برادر  گلنار سخن  ]...[ چون  نیست  سمندل 
ای برادر، به خدا سوگند که راست گفتی که من او را بارها 
با هم یار بودیم و اکنون هژده سال  دیده ام و در کودکی 
است که او را ندیده ام. شایستۀ پسر ]هفده سالۀ[ من جز 

او دختری نیست.«
دوران  ساله اش، دوست  هفده  پسر  برای  مادر  این جا؛  در 
کودکی خود را در نظر دارد. در دفتر ششم از مثنوی مولوی 
هم قصه یی ست زیر سرنام »حکایت آن پادشاه در وصیت 
کردن او سه پسر خویش را کی در سفر در ممالک من...«. 
برای  را  پسر خویش  سه  که  پادشاهی ست  قصه،  این  در 
آنان  به  اما  سرکشی به گوشه و کنار کشورش می فرستد. 
هشدار می دهد که به دژی به نام »دژ هوشربا« که رسیدند 
هرگز به آن نزدیک نشوند. پسران به سفر آغاز می کنند، اما 
به دژ که می رسند، کنجکاوی آنان را به درون آن می کشاند 
دژ  دیوارهای  از  یکی  بر  را  دختری  چهرۀ  آن جا  در  و 
می بینند که زیبایی اش هوش از سر آنان می رباید و هر سه 

را واله و شیدای خود می کند.
در پرس وجوی پسین آشکار می شود که آن چهره، چهرۀ 
دختر خاقان چین است و سال هاست که بیننده گان خویش 
را واله و شیدای خود کرده و گویا خود پادشاه نیز در زمرۀ 
آنان است که پسران خویش را به آن هشدار داده بوده. به 
تا به چین روند و  هر روی این سه پسر بر آن می شوند 
ادامه  ببینند. چنین می کنند و ماجرا  از نزدیک  دخترک را 
می یابد. اما گذشته از زیبایی این قصه، مهم این است که 
دختر خاقان چین در همۀ این سال ها هنوز همان است و 
با چهره اش بر دیوار دژ هوشربا یکی ست و گویی که زمان 

هرگز بر او نگذشته است. 
بی جایگاهی  

و  ایلیاد  تا  گرفته  گیلگمش  حماسۀ  از  افسانه ها  همۀ  در 
ادیسه و شاهنامه و هزار و یک شب، و همۀ قصه ها، زمان 
آورده شد،  که  نمونه هایی  در  است.  ناشناخته  گونه یی  به 
به ویژه نمونۀ هزار و یکشب، به این معنا نیست که مردم 
آن دوره هیچ از زمان نمی دانسته اند. اما این دانش آگاهانه 
و  دیری  و  کم،  و  بیش  طبیعی  گونۀ  به  آنان  است.  نبوده 
خود آگاه  ذهن  به  هنگامی که  اما  می شناخته اند،  را  زودی 
یا  حکایت  ـ  نمونه  برای  ـ  تا  می کرده اند  سفر  خویش 
را نمی شناخته اند و  به نام زمان  بنویسند، عنصری  قصه یی 
از وجودش آگاه نبوده اند. و این در جزویات است و نه 
داشته  به زمان توجهی  فلسفۀ آن دوران  یعنی  کلیات.  در 
است و فلسفه یک دانش کلی و کلی گوی است. به همین 
دلیل، یکی از کهن ترین آرزوهای آدمی، عمر جاودان بوده 
اما در یک قالب  که نشان دهندۀ توجه آدمی ست به زمان 
فلسفی و کلی. هم چنین یکی از شاخه های دین زرتشتی 

»زروانیه« نام داشته که خدای زمان را می پرستیده اند به نام 
»زروان« )زمان( که صفت های »بی کرانه« و »درنگ خدای« 
نیز از آن او بوده. و مهرداد بهار بر این باور است که »فرقۀ 
زروانیه به احتمال قوی قبل از زرتشت وجود داشته و دین 
تودۀ مردم بوده.«)1( بنابراین چنین که پیداست، این توجه 
بسیار کهن تر از آنی ست که تصورش می رود. اما شناخت 
و  می گیرد  پایان  زمان  از  کلیات  همین  به  دوران  آن  آدم 
آن  از  می شود،  ـ  هنر  یعنی  ـ  جزویات  وارد  که  هنگامی 

درک و فهمی ندارد. 
نبودِ زمان، چنان چه پس از این خواهیم دید، بنیان نمادهای 
ساده است. مانند نمونه یی که از حماسۀ گیلگمش آوردیم. 
اما جالب تر این که هر کجا نبودِ زمان احساس می شود، نبودِ 
مکان را نیز احساس می کنیم. از دست رفتن زمان سبب از 
دست رفتن مکان نیز خواهد بود. ما پس از این خواهیم 

دید که علت این امر، یکی بودن زمان و مکان است. 
در واقع، مکان نسبت به زمان برتر است؛ چون زمان زادۀ 
مکان است. از این روست که اگر زمان را از دست بدهیم 

در حقیقت مکان، یعنی کل هستی، را از دست داده ایم.
جایگاه اصطالحی است که به جای اصطالح زمان ـ مکان 

زمان  پسوند  نیز  گاه،  و  مکان  پسوند  »جای«  برگزیده ام. 
پسوند  همچون  به  را  گاه  فارسی،  در  امروز  بود.  خواهد 
مکان هم استفاده می کنیم، مانند: جایگاه، خوابگاه، ایستگاه، 
پایگاه، فرودگاه و... و بی جایگاهی، به معنای نبودِ زمان و 
مکان، به علت از دست رفتن یکی از آن ها، به ویژه زمان، 

است.
ادبیات  ویژۀ  )که  حکایت ها  افسانه ها،  در  بی جایگاهی 
پارسی است( و قصه ها بسیار عادی است. اما چرا چنین 
است؟ چرا افسانه ها و حکایت ها و قصه ها، و در حقیقت، 
مردم باستان، زمان را از دست می داده اند؟ پیش از پاسخ 
به این پرسش، بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم: زمان 

یعنی چه؟ 

زمان چیست؟
گفت:  که  بود  کسی  نخستین  قدیس  اگوستین  می گویند 
»زمان یک خاصیت هستی است که خداوند آفریده و پیش 
اسعد  فخرالدین   )2( است.  نداشته  وجود  عالم،  خلق  از 
گرگانی، شاعر و داستان سرای سدۀ پنجم خورشیدی، نیز 
در دیباچۀ »ویس و رامین«  دقیق تر و روشن تر این معنی 
را گفته است: »بدان جایی که جنبش گشت پیدا / از آن 
دو  هر  گفتۀ  دانشمندان  امروز  هویدا«.  شد  زمانه  جنبش 
و  شده  آغاز  بزرگ  انفجار  با  جهان  که:  می کنند  تأیید  را 
یافته.  هستی  بزرگ  انفجار  آغاز  لحظۀ  همان  از  نیز  زمان 
به  یا  و  هستی،  ویژه گی های  از  یکی  باید  زمان  بنابراین 
عبارت درست تر، یکی از ویژه گی های جنبش یا حرکت، 
باشد. و بازهم به عبارت درست تر، زمان زادۀ حرکت است 
و زمان یعنی حرکت، و تصور آن بدون حرکت، ناممکن 

خواهد بود.
تا این جا دیدیم که افسانه ها و قصه ها که زمان را از دست 
می دهند، در واقع مکان را هم از دست داده اند. حس زمان 
پیوسته  به هم وابسته و  و حس مکان در حقیقت آن قدر 
هستند که یکی بدون دیگری معنا نمی دهد. و البته حرکت 

مقدم بر زمان است. و پس از این خواهیم دید که همین امر 
دلیل امکان ناپذیری سفر در زمان خواهد بود.

اگر زمان به معنای حرکت باشد، و حرکت به معنای رفتن 
از نقطه یی به نقطۀ دیگر فهمیده شود، حرکت دارای جهت 
نیز  زمان  باشد،  جهت  دارای  حرکت  اگر  و  بود.  خواهد 
جهت دار است. دکتر استفن هاوکینگ که دارای جدیدترین 
نظریه دربارۀ زمان است، این جهت را »پیکان زمان« نامیده 
و بخش بندی هوش مندانه یی ارایه داده است. او می گوید:  
یا  بی نظمی  است.  زمان  ترمودینامیکی  پیکان  »نخست 
می یابد.  افزایش  زمان  ترمودینامیکی  جهت  در  آنتروپی 
پیکان  جهت  در  است.  زمان  روان شناختی  پیکان  سپس 
می گذرد  زمان  که  می کنیم  احساس  زمان،  روان شناختی 

در  آینده  از  چیزی  ولی  می آوریم  به خاطر  را  گذشته  و 
کیهان شناختی  پیکان  سرانجام  و  نمی شود.  یافت  ذهن مان 
زمان است. در این جهت، گیتی به جای انقباض، گسترش 

می یابد3«.
من بخش بندی زمان داستان را از این تقسیم بندی گرفته ام. 
ایراد بزرگ  آقای هاوکینگ یک  این وجود بخش بندی  با 
دارد و آن این که او زمان را هم چون یک عنصر مستقل از 

هستی انگاشته و به نظر درست نمی آید.
زمان  یک  می کنیم،  استفاده  آن  از  روزمره  که  را  زمانی 
لندن  سوی  به  پاریس  از  مثال:  گونۀ  به  قراردادی ست. 
ما روی عدد هشت صبح است.  حرکت می کنیم. ساعت 
می آییم،  بیرون  هواپیما  از  لندن  درفرودگاه  هنگامی که 
ساعت ما ده ونیم را نشان می دهد. اگر از ما بپرسند که از 
پاریس تا  لندن چه مدت در راه بوده ایم، پاسخ خواهیم داد: 
دوساعت ونیم. »دو ساعت ونیم« یعنی چه؟ این یک قرارداد 
است. اما همین قرارداد بر  اساس حرکت نهاده شده است. 
ما یک بار گردش زمین به دور خودش را یک شبانه روز 
می نامیم. یک شبانه روز را به بیست و چهار ساعت، هر 
ثانیه  شصت  به  را  دقیقه  هر  دقیقه،  شصت  به  را  ساعت 
و... بخش می کنیم. یک بار گردش زمین به دور خورشید 
را یک سال نامیده ایم و آن را به چهار فصل و سه صد و 
می توانستیم  ما   کرده ایم.  بخش  و...  روز  پنج  و  شصت 
ـ  پیش ترها  که  هرچند  باشیم،  داشته  دیگری  بخش بندی 
پیش از آن که ابوریحان بیرونی بخش بندی کنونی را عرضه 

کند ـ ما تقسیم بندی دیگری داشته ایم.
می بینید که از این نظر میان حرکت زمین به دور خودش 
یا  و  لندن،  به  پاریس  از  ما  حرکت  خورشید،  دور  به  یا 
هیچ  اتم،  هستۀ  دور  به  پروتون ها  و  الکترون ها  حرکت 
تفاوتی به چشم نمی خورد. هر حرکت و جنبشی، آفرینندۀ 
زمان است. اما ببینیم که چه نسبتی با هم دارند. بر اساس 
و  است.  نور  سرعت  مرز  سرعت،  باالترین  عام  نسبیت 
در این سرعت ـ اگر ما هنوز وجود داشته باشیم ـ زمان 
اما چه گونه؟ گمان  می دهد.  از دست  را  موجودیت خود 
نمی کنم کسی باشد که تاکنون مسابقات خودرو رانی را ـ 
دست کم ـ در تلویزیون ندیده باشد. فرض کنیم که مسیر 
ما یک مسیر یک صد کیلومتری راست و هموار است. طبق 
قراردادها، اگر موتر ما با سرعت یک صد کیلومتر در ساعت 
پیمود.  یک ساعت خواهد  در  را  مسیر  این  کند،  حرکت 
با  پایان  نقطۀ  تا   آغاز  نقطۀ  از  ما  موتر  حرکت  بنابراین، 
آن  ما  که  آفرید  خواهد  زمانی  کیلومتر،  یک صد  سرعت 
را، به پیروی از قراردادها، یک ساعت می نامیم. اکنون اگر 
کیلومتر  پنجاه  به  کیلومتر  یک صد  از  را  موتر  سرعت  ما 
کاهش دهیم، چه می شود؟ برای پیمودن این مسیر، دو برابر 
به جای یک صد  اگر  اما  آفریده خواهد شد.  پیشین  زمان 
کیلومتر، سرعت خود را به  دوصد کیلومتر برسانیم، زمان 
آفریده شده به نیمه خواهد رسید، یعنی نیم ساعت. اگر ما 
پیوسته سرعت خود را کم و کم تر کنیم تا به صفر برسد، 
بنابراین سرعت خودرو  ماند.  آغاز خواهد  نقطۀ  موتر در 
صفر خواهد بود، و زمان نیز صفر. و اگر پیوسته بر سرعت 
تا  شد  خواهد  کم تر  و  کم  زمان  برعکس،  بیفزاییم،  موتر 
برسد،  نور  مرز سرعت  به  اگر سرعت خودرو  که  جایی 
زمان نیز تا مرز صفر کاهش خواهد یافت. این بدان معنی 
است که اگر خودروی ما با سرعت نور حرکت کند، راننده 
جا  را  ]گیر[  دنده  گرفت:  خواهد  قرار  وضعی  چنین  در 
انداخته، پای چپش روی کالج و پای راستش روی صفحۀ 
می شود.  داده  حرکت  عالمت  است.   ]accelator[ گاز 
هم زمان  و  برمی دارد  کالج  روی  از  را  چپش  پای  راننده 
صفحۀ گاز را با پای راست می فشارد، اما او می باید پای 
دو حرکت صفحۀ  این  با  هم زمان  که  باشد  داشته  سومی 
پایان رسیده است.  نقطۀ  به  نیز فشار دهد، چون  را  ترمز 
به  که  کم  آن قدر  است؟  بوده  چه قدر  موتر  حرکت  زمان 

دشواری  می توانیم اندازه بگیریمش.
زادۀ حرکت  هستی،  همۀ  در  زمان،  که  بودید  شاهد  شما 
است و البته با آن نسبت معکوس دارد. این نسبت همانند 
این بیت منوچهری دامغانی است که: »چنان دو کفۀ سیمین 
ترازو / که این کفه شود زان کفه مایل.« یعنی به طور دقیق 
مانند دو کفۀ ترازو است که اگر هر کدام پایین رود، آن 
دیگری باال خواهد آمد. از این رو اگر حرکت وجود نداشته 
در  درست  و  بود.  نخواهد  هستی  دارای  نیز  زمان  باشد، 
به  نادرست  هاوکینگ  آقای  بخش بندی  که  همین جاست 
از  پیش  زمان  »مفهوم  که:  می کند  تأیید  او  می رسد.  نظر 
بی معنی  حرکت[  پیدایش  از  پیش  ]یعنی  جهان  پیدایش 
قایل  و جهت  استقالل  زمان  برای  این وجود  با  است«.4 
)یعنی  جهان  به  مربوط  را  بخش بندی  این  او  اگر  است. 
حرکت( می دانست، قابل قبول بود. در حالی که مشاهده 
زمان  نمی دهد.  معنی  مستقل  صورت  به  زمان  کردید، 
آقای هاوکینگ همان زمان قراردادی است، درست مانند 
زمان قراردادی روزمره، با این تفاوت که این زمان، زمان 
قراردادی هستی است. اما پیش از ادامۀ این مطلب، نخست 

ببینیم که ما چه گونه از زمان در داستان استفاده می کنیم.
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زمان در هستی
زمان در داستان
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زمان، در همۀ هستی، زادۀ حرکت است و البته با آن نسبت معکوس دارد. این نسبت 

هامنند این بیت منوچهری دامغانی است که: »چنان دو کفۀ سیمین ترازو / که این کفه 

شود زان کفه مایل.« یعنی به طور دقیق مانند دو کفۀ ترازو است که اگر هر کدام پایین 

رود، آن دیگری باال خواهد آمد. از این رو اگر حرکت وجود نداشته باشد، زمان نیز دارای 

هستی نخواهد بود. و درست در همین جاست که بخش بندی آقای هاوکینگ نادرست 

به نظر می رسد. او تأیید می کند که: »مفهوم زمان پیش از پیدایش جهان ]یعنی پیش از 

پیدایش حرکت[ بی معنی است«



امریکا درخواست هند...
از  این کشور  هند،  به  امریکایی  مقامات  اخیر   سفر 
امریکا خواست مقدمات شرکت نماینده گان هند در 

مذاکرات قطر را فراهم کند.
این  امور خارجه هند و سازمان استخبارات  وزارت 
هند  بودند.  دوحه  به  نماینده  اعزام  خواهان  کشور 
این  که  کند  قانع  را  امریکایی  مقامات  کرد  سعی 
افغانستان  اقتصادی  پیشرفت  در  زیادی  نقش  کشور 
دارد بنابراین باید یکی از طرف های مذاکره باشد و با 

طالبان به توافق برسد.

قطر  در  را  هند  نماینده گان  کرد  سعی  ابتدا  امریکا 
برای  تهدید  و  پاکستان  شدید  اعتراض  اما  بپذیرد 
توقف کامل مذاکرات سبب شد واشنگتن دست رد 

به سینه هند بزند.
جزو  هند  کرده  اعالم  خود  اعتراض  در  پاکستان 
کشورهای همسایه افغانستان نیست و اگر قرار باشد 
کشور دیگری در این مذاکره شرکت کند ایران به هند 

اولویت دارد.
فشار هند برای شرکت در مذاکرات قطر ادامه دارد 
به  نتوانسته  کاخ سفید  هنوز  که  است  در حالی  این 

طور قطعی با هند و پاکستان کنار بیاید.

به دنبال گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر وزارت 
خارجه پاکستان در بیانیه یی از این اقدام استقبال کرد.

در همان حال، رسانه های هند اعالم کردند، این کشور 
با  مناقشه اش  در  افغانستان  رییس جمهوری  از  کامال 
دوحه  در  افغان  طالبان  دفتر  افتتاح  مورد  در  امریکا 

حمایت می کند.
دفتر  گشایش  به  واکنش  در  هم  هند  خارجه  وزیر 
تالش  که  گفت  و  کرد  نگرانی  ابراز  قطر  در  طالبان 
برخی از کشورها برای امتیاز دهی به طالبان می تواند 

ثبات نسبی افغانستان را تهدید کند.

مردم برای حمایت ارتش...
 عضو مجلس نماینده  گان گفت: »تا جایی که موضوع دفاع از 
خاک مطرح باشد، همه افغان ها به شمول پیر، جوان و طفل 
همه از خاک شان دفاع کنند در چوکات امکان. صندوقی به 
نام دفاع از خاک و ناموس وطن گذاشته شود، میلیاردها افغانی 

جمع خواهد شد.«
یک  ایجاد  خواستار  حالی  در  نماینده  گان  مجلس  اعضای 
خود  قول  به  که  اند  شده  ارتش  تجهیز  برای  مالی  صندوق 
شان متحدان خارجی وعده های خود را برای تجهیز ارتش با 
سالح ثقیل و توانمند ساختن نیروی هوایی را تا حال عملی 

نکرده اند.
هوایی  نیروی  که  است  گفته  بارها  افغانستان  دفاع  وزارت 
با مشکالت  ترانسپورتی،  نداشتن هلیکوپترهای  با  این کشور 
زیادی روبرو است. این در حالی است که چند روز پیش ادارۀ 
در  افغانستان  بازسازی  از  نظارت  برای  امریکا  متحده  ایاالت 
یک گزارش خود گفته بود که نیروهای امنیتی افغان توانایی 
استفاده از هلیکوپترها را ندارند. در این گزارش از قول رییس 
روسی  هلیکوپترهای  خریداری  طرح  که  بود  آمده  اداره  این 
آن  از  پیش  امریکا  شود.  متوقف  باید  افغانستان  ارتش  برای 
گفته بود که برای تجهیز ارتش افغان 750 میلیون دالر را در 

اختیار قرار می دهد.
حامد کرزی قباًل گفته است اگر متحدان غربی اش ارتش این 
از  نکند،  تجهیز  هوایی  نیروی  بخش  در  خصوصًا  را  کشور 
کشورهای دیگر خواستار کمک می شود. او در سفر اخیرش 
به هندوستان »فهرستی از آرزوهای« کشورش را پیشکش کرد 

که ممکن است شامل تقاضای حمایت تجهیزاتی باشد.
جنرال هاینز فیلدمن، سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان می 
گوید که یکی از اهداف آنها، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی 
افغانستان است. فیلدمن در صحبتی با خبرنگار دویچه وله در 
کابل گفت: »نیروهای ایتالف بین المللی در حال حاضر نقش 
حمایتی دارند، ولی ما در نظر داریم که هم حاال و هم پس 
از سال 2014، به تجهیز و تقویت نیروهای افغان ادامه بدهیم. 
مجهز  افغان  نیروهای  که  است  این  ما  مهم  اهداف  از  یکی 

گردند و بتوانند روی پای خود بیاستند.«
حکومت افغانستان چندی پیش از تخصیص دادن تقریبًا 170 
میلیون دالر برای تجهیز این نیروها خبر داد. شورای امنیت ملی 
از عواید ملی کشور شصت  افغانستان موظف شده است که 
میلیون دالر را برای ترمیم سالح ثقیل و در حدود صد میلیون 
دیگر را برای خریداری پنج بال هواپیمای ترانسپورتی نظامی 

روسی نوع انتونوف اختصاص بدهد.
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سازمان ملل به حکومت افغانستان:

انتخابات عادالنه را برگزار کنید

سرک پل سوخته الـی...
 الی داراالمان را آغاز می کند، اما وی تا کنون به وعدۀ خود 

عمل نکرده است«. 
وی می افزاید: »فرزندان ما از دست خاک این سرک بیمار 
مالریا  پشۀ  افزایش  سبب  سرک  روی  کثافات  اند،  شده 

گردیده و ما از دست خرابی سرک به تنگ آمده ایم«. 
به  بار  چندین  کنون  تا  کابل  شهرداری  که  است  گفتنی 
به  داراالمان،  الی  سوخته  پل  سرک  کار  که  گفته  رسانه ها 
زودی آغاز می گردد؛ اما پس از مدتی دوباره سکوت اختیار 

کرده و هیچ خبری از آغاز کار این سرک نشده است. 
این در حالی است که از سه سال بدینسو شهرداری کابل، 
خانه های شماری از باشنده گان این ناحیه را خراب ساخته، 
اما تا کنون کار این جاده از سوی شهرداری کابل آغاز نشده 

است.

معاون دبیرکل سازمان ملل در پایان سفر پنج روزه خود 
به افغانستان گفت، این سازمان به حمایت خود از کابل 
برای تضمین این مساله که شبح جنگ به افغانستان باز 
بشر  نقض حقوق  و  فقر  با  مقابله  برای  نیز  و  نمی گردد 

ادامه می دهد.
یان الیاسون، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: هر 
برنامه یی که برای افغانستان ترسیم شود ما از آن حمایت 
می کنیم و به فعالیت خود برای مقابله با بحران های موجود 

در این کشور ادامه می دهیم.
با حامد کرزی،  این کشور  به  وی در جریان سفر خود 
همچنین  و  وی  مشاوران  افغانستان،  جمهوری  رییس 

رییس پارلمان افغانستان دیدار کرد.
خود  سفر  جریان  در  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  معاون 
فعاالن  و  زنان  از  گروهی  با  افغانستان  جنوبی  بخش  به 
دیدار کرد و با اعضای گروه منصوب شده از جانب کرزی 
به منظور مذاکره با طالبان و اعضای شورای عالی صلح 
افغانستان و همچنین کمیسیون مستقل انتخاباتی این کشور 

به بحث و مذاکره نشست.
وی با اشاره به این مساله که نیروهای بین المللی کمک به 

برقراری امنیت در افغانستان )ایساف( قرار است در پایان 
سال آتی میالدی از این کشور خارج شوند، گفت: من در 
برهه یی از زمان در افغانستان حضور یافته ام که این کشور 
خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پنجم 
اپریل سال 2014 آماده می کند. این انتخابات یک رویداد 
مهم است و از نظر تاریخی اهمیت فراوانی برای افغانستان 
دارد. امیدوارم انتخابات سال آتی میالدی آزاد و عادالنه 
برگزار شود و مردم حضور گسترده یی در آن داشته باشند.

سفر معاون دبیرکل سازمان ملل در حالی صورت گرفته 
یک  با  میالدی  جاری  سال  جون  ماه  در  افغانستان  که 
انتحاری در دادگاه عالی  انفجار  سری حمالت از جمله 
این کشور و حمالت جداگانه در کاخ ریاست جمهوری 

افغانستان مواجه بود.
براساس گزارش ها، تلفات غیرنظامیان هیات کمک رسان 
سازمان ملل در افغانستان از آغاز سال جاری میالدی تا 
ششم جون بیش از 1000 غیرنظامی در جریان حمالت 
انتحاری و سایر درگیری ها کشته و بیش از 2000 تن دیگر 
زخمی شدند. در حالیکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه 

سال 2012 میالدی 24 درصد افزایش داشته است.

این مقام مسوول سازمان ملل در ادامه با تاکید بر اینکه یک 
راه حل سیاسی باید برای پایان دادن به مناقشات با طالبان 
در نظر گرفته شود، افزود: این یک دوران بسیار مشکل 
و سخت برای دولت و مردم افغانستان است . مردم این 
کشور همچنان بسیار فقیر هستند و ناامنی در این کشور 

بیداد می کند.
برگزاری کنفرانس بین المللی در توکیو در مورد افغانستان 
نیازهای این کشور را مشخص کرد و برگزاری نشستی 
افغانستان  در  امنیتی  اوضاع  بر  نیز  شیکاگو  در  جداگانه 

تمرکز داشت.
همچنین در این دو نشست بیش از 20 میلیارد دالر برای 

کمک به بازسازی و تامین امنیت افغانستان جمع شد.
ادامه گفت: سازمان ملل  ملل در  دبیرکل سازمان  معاون 
هم اکنون در مرحله بحرانی به منظور پیشرفت و توسعه 
نیروهای  دارد. هم اکنون زمان حضور  قرار  افغانستان  در 
سازمان ملل در افغانستان است. اگر این سازمان بین المللی 
نقش سازنده خود را در افغانستان ایفا کند، تمام مشکالت 
حل خواهد شد و اگر هم این موقعیت را از دست بدهیم 

دچار شکست می شویم.
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دست به عملیات های...
که  تازمانی  بنابراین  هستند،  باش  آماده  همواره   
نیروهای افغان آموزش ببینند، آماده اند تا در صورت 

نیاز به نیروهای افغان بپیوندند.
روند  راستای  در  حاضر  حال  در  ائتالفی  نیروهای 
از  مانده   باقی  لجستیکی  تجهیزات  انهدام  یا  خروج 

جنگ افغانستان بسیار تالش می کنند.
این  اقدامات  از  دیگر  یکی  گفت:  دانفورد  جنرال 
در سالن های  کاهش سرو غذاهای گرم  با  که  است 

غذاخوری از حجم حمایت مقاطعه کاران غیرنظامی 
نیروهای ضرری  به سالمت  اقدام  این  البته  بکاهیم. 
وارد نمی کند. صادقانه باید بگویم که فکر می کنم از 
زمانی که به این جا آمده ام سه وعده غذای گرم در 

یک روز نخورده  باشم.
امنیت  برقراری  مسوولیت  گفت:  ارشد  فرمانده  این 
وزارت های  دست  به  امنیتی  عملیات های  اجرای  و 
داخله و دفاع افغانستان می افتد و من تنها یک فرمانده 

کمکی هستم.
را  افغان ها  امنیت  که  مسایلی  کرد،  اعالم  دانفورد 

تضمین می کند، شامل بهبود توانایی مقابله با بمب های 
کنترل از راه دور، پیشرفت در زمینه فرماندهی و کنترل 
انجام عملیات اطالعاتی و بهبود عملکرد سیستم های 

تسلیحاتی و موترهای زرهی است.
شده،  توجه  جلب  باعث  که  تجهیزات  این  از  یکی 
هلی کوپتر روسی ام آی 17 است. کنگره و فعاالن 
را محکوم  کوپترها  هلی  این  از  استفاده  بشر  حقوق 
تامین  برای  کوپترها  هلی  این  از  که  چرا  کرده اند 

تجهیزات برای نیروهای سوری نیز استفاده می شود.

آماده گی تاجیکستان...
 عملیات پیگیری، مقابله با گروه مسلح افراطی و خنثی کردن 
مشترک  مانور  این  برنامه های  محور  از  را  متجاوزان  اهداف 

عنوان کرد.
این منبع حضور فعال نیروهای امنیتی و پرسنل وزارت  کشور 
و دفاع را گامی برای ایجاد زمینه فعالیت هماهنگ مشترک در 
جهت تأمین امنیت در مناطق مرزی و تقویت تدابیر حفاظتی 

مرز با افغانستان دانست.
وی گفت: این مانور مشترک تحت رهبری مقامات کمیته امنیت 

ملی، وزارت  دفاع و کشور انجام می شود.
تاجیکستان با افغانستان حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند 
و به دلیل اینکه جغرافیای بخش عمده ای از این مرز کوهستانی 
نظارت  و  امر حفاظت  در  را  است، مشکالتی  و صعب العبور 

مناسب خطوط مرزی ایجاد می کند.
دولت  گام  را  مانور  این  برگزاری  برنامه ریزی  کارشناسان 
تاجیکستان در جهت تقویت حفاظت مرز کشور و اقدامی در 
زمینه آمادگی برای احتمال بروز بی ثباتی های احتمالی در مرحله 

خروج نیروهای ناتو به رهبری امریکا از افغانستان می دانند.
سازمان  عضو  کشورهای  نظامی  مقامات  نیز  گذشته  هفته 
همکاری شانگهای در نشست »بیشکک« طرحی را از تصویب 
کشورهای  نظامی  همکاری های  آن،  موجب  به  که  گذراندند 
آمریکا و  نیروهای  با طرح خروج  این سازمان همزمان  عضو 

ناتو از افغانستان افزایش خواهد یافت.

پولیس کابل به رییس جمهور و مجلس:

اجازه دهید اهلل گل مجاهدِ را بازداشت کنیم
امنیه  فرماندهی  جنایی  تحقیقات  رییس  ظاهر  جنرال   
از حامد کرزی رییس جمهور و رییس مجلس  کابل، 
بازداشت اهلل گل  نماینده گان خواسته است که دستور 
را  نمایندگان  در مجلس  ده سبز  مردم  نماینده  مجاهد 

صادر کنند.
دارد  اختیار  در  موثق  اسناد  که  می گوید  ظاهر  آقای 
که اهلل گل مجاهد، در ترور، اختطاف های مسلحانه و 

جرایم سازمان یافته در شهر کابل دست دارد.
جنرال ظاهر روز گذشته در کابل به خبرنگاران گفت: 
"اهلل گل مجاهد در اختطاف، حملۀ مسلحانه، دزدی و 
سرقت سالح دست دارد، اسنادش در اداره ما موجود 
اجازۀ  نماینده گان  مجلس  و  رییس جمهور  بنًا  است، 

بازداشت او را به ما بدهند."
به گفته جنرال ظاهر، مجاهد از صالحیت های پارلمان 
این  او،  به گفته  و  استفاده می کند  و حزبی خود سوء 
عضو مجلس اقدام به ترور، آدم ربایی و جرایم سازمان 

یافته در شهر کابل کرده است.
رییس تحقیقات جنایی فرماندهی امنیه کابل، مشخصًا 
از اعضای مجلس نماینده گان و برخی احزاب سیاسی 
گل  اهلل  دستگیری  برای  را  زمینه  که  خواست  کشور 

مجاهد "مفسد" فراهم کنند.
براساس گزارش ها، هفته گذشته، چهار انجنیر جاپانی 
از سوی جنت گل برادر اهلل گل مجاهد در ده سبز کابل 

ربوده شدند.
این چهار انجنیر برای بررسی و ساخت سرک به منطقه 

ده سبز در شمال شرق کابل سفر کرده بودند.
پولیس  ماموران  که  گویند  می  کابل  امنیتی  مقامات 
انجنیر  چهار  این  رهایی  برای  ملی  اردوی  نظامیان  و 
جاپانی عازم این منطقه شده بودند که با افراد مسلح اهلل 

گل مجاهد درگیر شدند.
پولیس  مامور  این درگیری هفت غیرنظامی و یک  در 

کشته و بیش از ده فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
  خانه مجاهد محل سازماندهی ترور و آدم ربایی
امنیه  فرماندهی  جنایی  تحقیقات  رییس  ظاهر  جنرال 
بیشتر جرایم، ترور و آدم ربایی در  کابل می گوید که 

خانه اهلل گل مجاهد سازماندهی می شود.
ظاهر گفت: "بیتشر قاتالن، آدم ربایان و دزدان مسلح 
شهر کابل در خانه اهلل گل مجاهد هستند، در آنجا میله 
دارند و کارهای غیر قانونی را سازمان دهی می کنند."

او می گوید، در زدوخورد که میان ماموران پولیس و 
افراد اهلل گل مجاهد در ده سبز کابل صورت گرفت، 
یکصدوسی کیلو "امونیم هایدرید" از نزد برادر مجاهد 

به دست ماموران پولیس افتاده است.
جاده یی  کنار  بمب های  ساخت  در  هایدرید  امونیم  از 

استفاده می شود.
  واکنش اهلل گل مجاهد

گونه  هر  اما  نماینده گان  مجلس  مجاهد عضو  اهلل گل 
اتهامات وارده به خودش را رد کرد و گفت که او در 

هیچ جرایم سازمان یافته دست ندارد.
آقای مجاهد به خبرگزاری بخدی گفت: "برای برکناری 

رییس تحقیقات جنایی فرماندهی امنیه کابل در ده سبز 
روز گذشته تظاهرات شده بود و به همین دلیل، جنرال 

ظاهر باالیم اتهام وارد کرده است."
مجاهد می گوید که تمامی اسنادهای ارایه شده علیه او 

از سوی فرماندهی امنیه کابل بی اساس است.
قضیۀ  که  کرد  تاکید  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
اتهامات وارده به خودش را به دادستانی ارجاع می کند 
و او اعالم کرد که مشخصًا از نزد جنرال ظاهر به اداره 

عالی مبارزه با فساد اداری شکایت می کند.
  شصت فرد مسلح غیر قانونی

منطقه ده سبز کابل در حومه کابل، از مناطق نسبتا ناآرام 
پایتخت از نگاه جرایم جنایی به حساب می آید.

با این حال، جنرال ظاهر، می گوید که اهلل گل مجاهد 
نماینده مردم این منطقه در مجلس نماینده گان، بیش از 

شصت فرد مسلح غیرقانونی دارد.
او تاکید کرد که در خانه این عضو مجلس جنگ افزار 

سبک و سنگین مانند، راکت و پیکا موجود است.
او روز گذشته، حداقل یازده سند را به خبرنگاران نشان 
داده که در این اسناد، رد پای اهلل گل مجاهد درترور، 

آدم ربایی و دزدی مسلحانه دیده می شود.
کابل،  امنیه  فرماندهی  تحقیقات جنایی  به گفته رییس 
با  و  پارلمانی  از صالحیت  استفاده  با  مجاهد  گل  اهلل 
های  زمین  از  وسیع  پیمانه  به  برادرش،  همکاری 
باشنده گان ده سبز و دیگر مردم کابل را غصب کرده 

اند.
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سلمان خورشید:
د سولې بهیر باید د افغان دولت 

مرشوعیت زیامنن نه کړي

     دعــــــوت نامــــه

نشست های  سلسله  از  نشست  نخستین 
روز  مّلی،  آجندای  طرح  روی  مشورتی 
دوشنبه )دهم سرطان( با حضور شمار زیادی 
نماینده گان  دانشگاهیان،  سیاست مداران،  از 
مردم در شورای مّلی، نهادهای جامعۀ مدنی، 
سرینا  هوتل  در  نخبه گان  و  احزاب  جوانان، 

برگزار گردید.
در  گسترده یی  بازتاب  ملی  آجندای  نشست 

رسانه های داخلی و خارجی داشت. 
خبرگزاری پژواک در گزارشی زیر نامِ )طرح 
سیاسی  نخبه گان  مشورۀ  به  ملی  اجندای 

گذاشته شد( گزارش داده است:
شاه  احمد  بنیاد  رییس  مسعود  ولی  احمد 
مسعود که در اولین نشست مشورتی نخبهگان 
افغانستان در کابل صحبت مي کرد، گفت: »به 
دلیل این که ما چگونه بتوانیم به صلح پایدار 
برسیم و به دلیل این که چگونه مي شود که با 
ملی-  گفتمان  و  االفغانی  بین  دیالوگ  ایجاد 
مثبت  نتیجۀ  یک  به  بتوانیم  افغانی،  مدنی 
ما یک  که  بود  نسبت  به همین  یابیم،  دست 
کردیم  ارایه  ملی  آجندای  به نام  مداوم  طرح 
که بسیاری از مردم از آن استقبال نموده اند.«

مي خواهند  که  کرد  عالوه  مسعود  آقای 
این  تا  نمایند  دایر  را  مشورتی  های  نشست 
طرح غنی ترشود و اصالحات به وجود آید و 

به یک طرح و یک سند مّلی ارتقا یابد.  
پژواک در ادامه به نقل از احمد ولی مسعود 
از  را  طرح ها  که  مي خواهیم  است:«ما  آورده 
در  و  بکشیم  بیرون  قومی  چهارچوب های 
یک سطح ملی  و یک دیالوگ مستمر مّلی، 
افغانستان  به  واقعاً  که  کنیم  پیدا  را  راه هایی 

مفید باشد.«
گزارشی  در  نیز  سی  بی  بی  فارسی  سایت 
)اشتراک  آن ها  چند  هر  که  است  نگاشته 
گرایش های  لحاظ  به  نشست(  کننده گان 
در  اما  بودند،  متفاوت  بسیار  هم  از  سیاسی 
دیدگاه  افغانستان  در  صلح  به  رسیدن  مورد 
از  صلح  راه  می گویند  آن ها  دارند.  مشترکی 

میان خود افغان ها می گذرد.
برادر  بنیاد مسعود،  احمدولی مسعود، رییس 
در  فقید مجاهدین  فرماندۀ  احمدشاه مسعود 
این نشست گفت: »ما باید به یک اتحاد مّلی 
و  قومی  سلیقه های  سری  یک  از  و  برسیم 

شخصی بگذریم تا به صلح دست یابیم.«
را  تجربۀ جنگ  »ما  کرد:  تاکید  آقای مسعود 
هم داریم که از آن هیچ کس به جایی نرسیده 

است.«
بیان گِر  این همایش  کنندگان  ترکیب شرکت 
نتیجه  این  به  آن است که جناح های سیاسی 
توسط  که  طرحی  دربارۀ  باید  که  رسیده اند 
خود افغان ها برای تامین صلح در کشور ارایه 

شده باشد، فکر شود.
عنوان  به  همایش  این  در  که  آن هایی  بیشتر 
بودند،  کرده  شرکت  سیاسی«  »نخبهگان 
داشته  سیاست ورزی  و  جنگ  سال ها  تجربۀ 
برای  حلی  راه  جستجوی  برای  می گویند  و 

صلح کمر بسته اند.
بی بی سی در ادامۀ گزارِش خود به نقل از کبیر 
رنجبر نمایندۀ پیشین مجلس و آگاهِ سیاسی 
نشست  این  کننده گان  شرکت  از  یکی  و 
درون  در  را  جنگ  عوامل  باید  می نگارد:«ما 
سراسری  صلح  به  تا  ببریم  بین  از  سیستم 

دست یابیم.«

او تاکید کرد: »باید حاکمیت قانون و برابری 
نبود  در  شود.  تضمین  شهروندان  همه 
در  آن صلحی  و مشروعیت  قانون  حاکمیت 

کار نخواهد بود.«
سایت خبری و تحلیلی پیام آفتاب در گزارش 

مفصلی این نشست را پوشش داده است. 
سایت آفتاب در ادامۀ گزارش خود به بخشی 
در  مردم  نمایندۀ  سعادتی  اسداهلل  سخناِن  از 
در  باید  که  است  آورده  و  پرداخته  مجلس 
بحران های  و  مشکالت  تمامِ  نخست،  قدمِ 
کشور شناسایی و عوامل و ریشه های آن رد 
یابی گردد تا بتوان برای آن راهِ حل مناسبی 

جستجو کرد. 
سه  روزِ  شمارۀ  در  نیز  مّلی  آرمان  روزنامۀ 
شنبۀ خود در یک گزارش خبری آورده است 
آجندای  روی  مشورتی  نشست  نخستین  که 
ملی روز گذشته به ابتکار بنیاد مسعود شهید 
برگزار شد. این بحث در حالی برنامه ریزی 
شده که کشور در مسیر حوادث و انکشافات 
نازک سیاسی قرار دارد و بیشتر برتری جویی 

های قومی حلقوم مردم ما را می فشرد.
سخنان  به  توجه  با  ادامه  در  مّلی  آرمان 
بشِر  حقوق  کمیسون  رییس  سیماسمر  خانم 
افغانستان و یکی از سخنران های این نشست 
اصل  گفت،  سمر  خانم  که  است  نگاشته 
برابری  و  اعتقاد  کشور  یک  در  همزیستی 
از  نظر  این کشور صرف  است، هر شهروند 
تعلقات دینی، مذهبی، قومی و زبانی شهروند 
از  انکار  است،  کشور  این  الحقوق  مساوی 
واقعیت ها مشکل را حل نمی کند، نسل جوان 
را  کشور  عمران  و  آبادی  مسؤولیت  که  ما 
و  دانشگاه  واژۀ  روی  تأسف  با  مگر  دارند، 

پوهنتون یک دیگر را می کشند.
نوشتۀ  مردم«  خالی  جای  و  مّلی  »آجندای 
تحلیلی از آقای هاشم قیام بود که در شمارۀ 
به نشر رسید.  دیروزی روزنامۀ هشت صبح 

آقای قیام در این مقالۀ خود می نویسد: 
ارزش  از  طرح ها  کردن  مطرح  اگرچه 
به نظر می رسد  اما چیزی که  است،  برخوردار 
گرفته شده  نظر  در  از طرح های  بسیاری  در 
افغانستان جایش  افغانستان و در مورد  برای 
خالی است، جایگاه مردم می باشد. در بسیاری 
از طرح ها دیده می شود که توقعات نسبت به 
دارندگان  قدرت،  دارندگان  صاحب نظران، 
نفوذ و دارندگان ثروت مطرح می گردد. این 
سرنوشت  موضوع  وقتی  که  است  حالی  در 
سیاسی یک جامعه مورد بحث قرار می گیرد، 

این مردم هستند که از آن متاثر می شوند.
نگاشته  خود  مقالۀ  این  ادامۀ  در  قیام  هاشم 
یکی  که  گفت  می توان  این رو  از  که  است 
یا  و  طرح  برای  اصلی  ضرورت های  از 
طرح هایی که برای بهتر کردن اوضاع سیاسی 
و اجتماعی کشور مطرح می گردد، این است 
به نظر می رسد  ریشه یابی شود.  که مشکالت 
همواره  که  آفت هایی  مهم ترین  از  یکی 
باعث ممانعت از شکل گرفتن ثبات سیاسی 
به  نقش دهی  عدم  است،  شده  افغانستان  در 
مردم و نقش گیری مردم، در ترسیم سرنوشت 

اجتماعی و سیاسی جامعه بوده است.
ادامۀ  در  اوضاِع جاری کشور  به  توجه  با  او 
مردم  امروزه  نگارد:  می  خود  تحلیلی  مقالۀ 
افغانستان نگران وضعیت کشور بعد از سال 
2014 میالدی هستند.  جالب این است که در 

مطرح  افغانستان  در خصوص  که  طرح هایی 
قرار  اشاره  مورد  نگرانی  همین  نیز  می شود، 
می گیرد. پرسش این است که چرا ما نگران 
افغانستان و وضعیت سیاسی و اجتماعی آن 
به نظر  هستیم.  میالدی   2014 سال  از  بعد 
این  به  جواب ها  مهم ترین  از  یکی  می رسد 
پرسش، این می باشد که به این دلیل نسبت به 
آینده نگران هستیم که نمی دانیم با آینده ما و 
نسبت به آینده ما چه صورت خواهد گرفت.

»نسخه های صلح خارجی ها بی ثبات هستند!« 
گزارشی است از خبرگزاری رشد که با استناد 
بنیاد  رییس  مسعود  ولی  احمد  سخنان  به 
شهید احمد شاه مسعود آورده است: هر نوع 
طرح و نسخۀ صلح خارجی ها در افغانستان 
را بی ثبات و نا پایدار می سازد. او می گوید 
مسایل  روی  همگانی  تفاهم  زمانی که  تا 
کشور  در  ریشه یی  و  اساسی  مشکالت  و 
نسخه صلح  و  طرح  نوع  هر  نگیرد  صورت 

خارجی ها در کشور بی نتیجه خواهد بود.
روزنامۀ جامعۀ باز در شمارۀ 32 خود آورده 
است که در نشست آجندای مّلی مطرح شد: 
راه  قومی،  سلیقه های  از  پرهیز  و  مّلی  اتحاد 

حل مشکل فعلی کشور است.
گزارش گِر روزنامۀ جامعۀ باز در ادامۀ گزارش 
این  کننده گان  شرکت  که  است  آورده   خود 
برنامه هایی  اندازی  راه  از  استقبال  با  نشست 
کشور،  در  صلح  ایجاد  برای  دست  این  از 
در  مدنی  های  نهاد  و  احزاب  نداشتِن  سهم 
به  اصلی  عوامل  از  را  صلح  گفت وگوهای 

نتیجه نرسیدن این گفت وگوها دانستند.
جامعۀ باز در اخیر گزارِش خود آورده است: 
در این جلسۀ مشورتی، روی نحوۀ ایجاد یک 
مکانیزم موثر و کار آمد برای رسیدن به صلح 
و ملت سازی در افغانستان نیز بحث و گفت و 
از  مشخصی  های  راهکار  و  شد  انجام  گو 
های سیاسی،  نهاد  و  احزاب  مسوالِن  جانِب 

مدنی برای حل مشکالت پشنهاد شد.
آورده  گزارشی  در  نیز  جمهور  خبرگزاری 
باور  بدین  مسعود  ولی  احمد  آقای  است: 
است” آجندای ملی” که از سوی شماری از 
نخبهگان کشور طرح ریزی و مطرح گردیده 
است؛ می تواند گام موثری در راستای تفاهم و 
همگرایی میان کنش گران سیاسی کشور باشد. 
خبرگزاری بُخدی نیز در یک گزارشی به این 

نشست پرداخته و آورده است:
افغانستان  پیشین  سفیر  مسعود،  ولی  احمد 
احمد شاه  بنیاد شهید  رییس  و  انگلستان  در 
مسعود، هدف از برگزاری این نشست را مهار 
چالش های موجود در کشور و نیز به وجود 

آوردن صلح پایدار در افغانستان خواند. 
شنبۀ  سه  روز  شمارۀ  در  چراغ  روزنامۀ 
و  پرداخته  نشست  این  به  گزارشی  در  خود 
نگاشته است در این نشست که از سوی بنیاد 
کشور  مّلی  قهرمان  مسعود  شاه  احمد  شهید 
سیاسی  نخبه گان  بود،  گردیده  راه اندازی 
کشور بر تحکیم وحدت مّلی و تامین تشریک 

مساعی در قضایای کشور تاکید ورزیدند.
روزنامۀ سخن جدید در شمارۀ دیروزی خود 
در  نشست  این  برگزاری  که  است  نگاشته 
حالی صورت می گرد که اوضاع امنیتی در این 
اواخر رو به وخامت رفته و تنش های سیاسی 
در سطِح تعامالت داخلی و خارجی نیز دچارِ 
نبود  است.  گردیده  پیچیده یی  چالش های 
همگرایی و هم نظری میان گروه های مختلف 
مّلی نیز چالش عمده یی است که دشواری ها 

را در این راستا افزایش داده است.
روزنامۀ افغانستان نیز در یک گزارش تفصیلی 
پرداخته و  مّلی  به نشست مشورتی آجندای 
آورده  است  از گزارِش خود  در یک بخشی 
که در طرح آجندای مّلی، اصالحات قانونی 
و تغییرات بنیادی در ساختار قدرت، تقویِت 
برگزاری  مدنی،  نهاد های  و  احزاِب سیاسی 
انتخابات آزاد و شفاف و همچنان اصالحات 
مهم  موارد  از  انتخابات،  میکانیزم  در  اساسی 
مورد  سیاسی  ریفورم  عنوان  به  که  بوده، 
نخستین  بازتاب  است.  گرفته  قرار  بحث 
نشست مشورتی در برخی از شبکه های مهم 
مثل  خارجی  شبکه های  و  داخلی  تلویزونِی 

بی بی سی و الجزیره بازتاب گسترده داشت.

بازتاب نشسِت مشورتی آجندای ملی 

در رسانه ها
افغانستان  د  رسه  طالبانو  له  وایي،  چارواکي  هندي 

ورکوي،  خربداری  خو  کوي،  مالتړ  بهیر  د  سولې  د 

افغان  د  دې  بهیر  شوی  پيل  دا  سولې  د  چې 

حکومت مرشوعیت تر پوښتنې الندې را نه ويل.

په  خورشید  سلامن  وزیر  چارو  بهرنیو  د  هند  د 

کې  کنفرانس  ییز  سیمه  په  اسیان  د  کې  برونای 

له  دې  بهیر  سولې  د  افغانستان  د  چې  وویل، 

نړیوالو منل شویو رسو کرښو وتلی نه وي.

رسه  ډلو  مخالفو  والو  وسله  له  دوی  وايي،  هغه 

د  افغانستان  د  لپاره  پیلولو  د  خربو  ییزو  سوله  د 

خو  کوي.  مالتړ  هلوځلو  د  جمهوریت  اسالمي 

او  مرشۍ  په  افغانانو  د  باید  دا  چې  زیاتوي، 

چوکاټ  په  قانون  اسايس  د  افغانستان  د  مالکیت، 

د  کې  دایره  په  کرښو  رسو  نړیوالو  شویو  منل  د  او 

خربه،  په  نوموړي  د  وي.  بهیر  بنسټه  پراخ  پخالینې 

ټولې  ټولنې  د  افغانستان  د  باید  کې  خربو  دې  په 

ډلې  والې  وسله  ټولې  شمول  په  طالبانو  د  او  برخې 

شاملې وي.

وروسته  پرانستلو  له  دفرت  د  کې  قطر  په  طالبانو 

رسه  افغانانو  او  امریکایانو  له  دي  تیار  چې  وویل 

خربې وکړي.

 (( وویل:  راز  دغه  وزیر  چارو  بهرنیو  د  هند  د 

او  دولت  د  افغانستان  د  باید  بهیر  پخالینې  د 

تېرو  د  کې  افغانستان  په  او  مرشوعیت  حکومت 

ټولنې  نړیوالې  د  کې  لړ  په  کلونو  لسو  باندې  څه 

پرمختګ  ټولنیز  او  اقتصادي  شوی  مرسته  پراخه  په 

زیامنن نه کړي.((

نه  دا  پالیيس  هند  د  وویل،  هم  دا  خورشید  ښاغيل   

ده چې د افغانستان په اړه خپل دریځ بدل کړي.

اندېښنه  هم  خپرېدو  له  ترورېزم  د  کې  نړۍ  په  ده 

طالبانو  افغان  د  یې  کې  پاکستان  په  او  کړه  ښکاره 

کمپونو  دریځو  سخت  والو  وسله  د  شمول  په 

په  ترهګري  وویل،  اشارې  په  ته  روزنځایونو  او 

کار  په  ته  نو  ګواښي؛  ثبات  او  سوله  کې  افغانستان 

او  ځالې  ترهګرو  د  باندې  د  افغانستان  له  چې  ده، 

یې  رسچینې  مايل  او  يش  وځپل  مرکزونه  خوندي 

له منځه یوړل يش.

افغانستان  له  باید  دوی  وویل،  خورشيد  سلامن 

دېموکرات  باثباته،  هېواد  دا  چې  وکړي،  مرسته  رسه 

يش.

ګوندیز  ګڼ  باید  کې  افغانستان  په  خربه،  په  هغه  د 

په  انتقال  او  بدلون  د  باید  ټولنه  نړیواله  يش،  دولت 

امنیتي  او  پرمختیايي  په  رسه  افغانستان  له  کې  پړاو 

چارو کې مرستې ته دوام ورکړي.

قطر  د  پاکستان  او  بریتانیا  امریکا،  چې  دې  له  رسه 

ښکاري  داسې  خو  کوي؛  مالتړ  بهیر  د  سولې  د 

نه  زړه  ته  پروسې  دې  حکومت  افغانستان  د  چې 

ښه کوي.

عايل  د  سولې  د  چې  ده،  کې  حال  داسې  په  دا   

رسه  شورا  له  دوی  د  طالبان  که  ویيل،  مرش  شورا 

صالح  تر  کړي.  بند  به  دفرت  قطر  د  کړي  ونه  خربې 

چارو  بهرنیو  د  افغانستان  د  مخکې  رباين  الدین 

خربي  رویټرز  احمدي  ارشاد  مرستیال  وزارت 

د  افغانستان  د  پاکستان  چې  ول،  ویيل  ته  اژانس 

کې  خربو  په  سولې  د  لپاره  رسېدو  ته  پای  د  جګړې 

نظر  وېشلو  د  قدرت  د  ترمنځ  طالبانو  او  کابل  د 

وړاندیز کړی دی.

ښاغيل  وزیر  مرستیال  چارو  باندنیو  د  افغانستان  د 

نظر  دا  چې  وویل  ته  اژانس  خربي  رویټرز  احمدي 

د  عزیز  رستاج  سالکار  امنیت  ميل  د  پاکستان  د 

د  جمعې  د  رسه  داودزي  عمر  سفیر  له  افغانستان 

ورځې په کتنه کې مطرح کړ.

ډول  یو  وړاندیز  پاکستان  د  وینا،  په  احمدي  د   

یو  په  افغانستان  د  یې  اساس  پر  چې  دی  فدرالیزم 

سپارل  ته  طالبانو  واک  کې  والیتونو  سوېيل  شمېر 

کېږي.

په  چارواکي  امنیتي  لوړپوړي  یوه  د  پاکستان  د 

رسه  عمرداوودزي  سفیر  افغان  کې  اباد  اسالم 

افغانستان  په  چې  و،  کړی  وړاندیز  کې  خربو  په 

يش،  ورکړل  ته  طالبانو  والیتونه  یوشمېر  دې  کې 

افغانستان  په  او  کړل  راګډ  کې  واک  په  دې  هغوی 

کار  دغه  چې  يش،  رامنځته  نظام  فیداريل  دې  کې 

د افغان حکومت تند غربګون راپارولی دی.

غربګون  په  ولسمرش  افغان  د  ته  څرګندونو  دغو 

ملوک  د  کې  افغانستان  په  پاکستان  چې  ویيل،  کې 

الطوایفي د رامنځته کولو هڅې کوي.

صد و هژده جلسه گفتگو و بیش از صد هزار جلد کتاب 
حاصل استمرار یک ابتکار فرهنگي است و این اقدام در 
سرزمیني آکنده از تاریکي به جنگ سیاهي رفتن است.

چراغي به دستم، چراغي در برابرم من به جنگ سیاهي مي روم
صد و هژدهمین گفتگوي آرمان شهر با همراهي انستیتوت 
فرهنگي فرانسه در افغانستان به مناسبت جشن هفت سال 

پافشاري و استمرار براي نهادینه کردن فرهنگ گفتگو و کتاب 
خواني میزبان شماست.

همراه با کنسرت ویژه آقاي فرید رستگار و آقاي رفیع بهروزیان

بررسي یک سیاست فرهنگي
از هفت سال گفتگوي آرمان شهر تا صد هزار جلد کتاب

سخنران ها: خانم گیلدا شهروردي )رییس انستیتیوت فرهنگي فرانسه در افغانستان(، آقاي ضیا مبلغ )فعال 
مدني(، خانم حمیرا قادري )نویسنده و فعال زنان(، آقاي سید عبداهلل احمدي )فعال مدني و مسوول مرکز 

تعاون افغانستان(
گفتگو گردان: روح االمین امیني

زمان: روز چهارشنبه 12 سرطان 1392 برابر با 3 جوالي 2013 ساعت 2 بعد از چاشت
نشاني: روبروي شهرداري کابل، لیسه استقالل، انستیتیوت فرانسه در افغانستان

شماره تماس: 0787195212
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :آدرس الکترونیک

http://openasia.org :تارنما
توجه، توجه! لطفا از شرکت در این برنامه اطمینان دهید. انستیتیوت فرانسه از قبول شرکت کنندگان بدون 

کارت دعوت و از ورود وسایط به داخل محوطه معذور است.
لطفاً هنگام ورود کارت و یا کاپي آن را با خود داشته باشید.

این برنامه با حمایت مالي اتحادیه اروپا و بنیاد هاینریش بل برگزار مي شود اما به هیچ وجه بازتاب 
مواضع این نهادها به شمار نمي رود.

بنیادآرمان شهر عضو فدراسیون بین المللي جامعه هاي حقوق بشر )FIDH( است.
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ناتو  نیروهای  تمویلی  و  لوژستیکی  شرکت  یک  شورشیان 
را در کابل مورد حمله قرار دادند. در این حمله انتحاری و 
تیراندازی، دست کم پنج محافظ و دو فرد ملکی کشته شدند. 

طالبان مسوولیت حمله را به عهده گرفتند.
جنرال ایوب سالنگی، فرمانده پولیس کابل گفت که حوالی 
ساعت چهار و نیم صبح سه شنبه یک حمله کننده انتحاری 
موتر مملو از مواد انفجاری اش را به دروازه ساختمان این 
شرکت راند و منفجر نمود. او افزود که در عین زمان، سه 
شروع  شرکت  این  محافظان  بر  تیراندازی  به  دیگر  مهاجم 

کردند.
به گفته سالنگی، راننده موتری که می خواست وارد ساختمان 
شود در انفجار کشته شد و پنج محافظ این شرکت تمویلی 
ناتو به دنبال انفجار در اثر تیراندازی کشته شدند. چهار تن از 
کشته شده ها محافظان قراردادی نیپالی بوده اند. دو تن دیگر 

از کشته شده ها راننده این شرکت لوژستیکی بوده اند.
این انفجار بسیار قوی بود و گودال بزرگی به عمق 6 متر و 
وسعت 15 متر ایجاد کرد. فرمانده پولیس کابل گفت: »این 
انفجار حفره یی به اندازه یک حوض ایجاد کرد«. او افزود که 
سه واسکت مملو از مواد انفجاری از صحنه حادثه به دست 
برای یک  امنیتی  نیروهای  با  مهاجمان  درگیری  است.  آمده 
ساعت طول کشید تا این که هر سه مهاجم از پای درآمدند.

عتیق اهلل، یک راننده 54 ساله در این شرکت لوژستیکی گفت 
که چهار تن از همکاران او در این انفجار زخمی شده اند. او 
افزود: »من از خواب برخاستم و می خواستم بروم برای نماز 
صبح که ناگهانی یک انفجار قوی صورت گرفت و بعد از آن 
تیراندازی شروع شد. ما از ساختمان فرار کرده به ساختمان 
دیگر در نزدیکی خود رفتیم. نیروهای امنیتی بعد از 30 دقیقه 

آمدند و ما را نجات دادند«.

گروه طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است. ذبیح 
اهلل مجاهد، سخنگوی این گروه در ایمیلی که به خبرگزاری 
ها فرستاده، گفته است که جنگجویان آنها به »یک پایگاه مهم 
و ذخیره گاه لوژستیکی خارجی« وارد شدند. طالبان معموالً 

در مورد نتیجه چنین حمالتی مبالغه می کنند.
برای گفتگوهای  ایجاد دفتر شان در قطر  با  طالبان همزمان 
صلح، حمالت خود را بر اهداف به شدت تحت تدابیر امنیتی 
در کابل نیز شدت بخشیده اند. هفته گذشته این گروه حمله 
دفاع  وزارت  و  جمهوری  ریاست  قصر  نزدیکی  در  را  ای 

افغانستان انجام دادند.
انتحارکننده  یک  افغانستان  امنیتی  نیروهای  نیز  گذشته  روز 
احتمالی را در کابل از پای درآوردند. مقام ها گفتند که این 
فرد ملبس با یونیفورم نظامی، در تالش حمله بر دفتر ریاست 

امنیت ملی یا سازمان استخبارات افغانستان بوده است.
انتحاری  فرد  بازداشت یک  از  پولیس روز گذشته  همچنان 
احتمالی در شرق افغانستان خبر داد. پولیس در شهر جالل 
آباد گفته است که این فرد شهروند پاکستان است و در تالش 

انجام حمله انتحاری بوده است

هفت کشته در حملۀ طالبان بر یک شرکت 
لوژستیکی در کابل

رسک پل سوخته 

الـی داراالمـان 

کاه گل شد!
طرِف  دو  باشنده گان  از  تن  صدها 
شهر  داراالمان  الی  سوخته  پل  سرک 
گردهمآیی  یک  در  دیروز  کابل، 
گسترده، به رسم اعتراض به کم کاری 
رسمًا  را  سرک  این  کابل،  شهرداری 

کاه گل کردند.
که  می گویند  منطقه  این  باشنده گان   
شهرداری  است  سال   4 به  نزدیک 
کابل با وعده های گوناگون، ساکنان و 
اهالی مسیر پل سوخته الی داراالمان را 
فریب داده و به همین دلیل کاسۀ صبر 
اعتراض  رسم  به  و  شده  لبریز  مردم 

دست به کاه گل این سرک زده اند. 
آن ها به شهرداری کابل هشدار دادند، 
در صورتی که کار این جاده به زودی 
اعتراضات  به  روزه  همه  نشود،  آغاز 

شان ادامه خواهند داد. 
زاده  ملک  عبدالعلیم  حال،  همین  در 
وکیل گذر قلعۀ علی مردان در ناحیۀ 
ششم شهر کابل، به خبرنگاران گفت: 
»شهردار بارها به ما وعده کرده که کار 
سرک پل سوخته...     ادامه صفحه 6

تاجیکستان آمادۀ مقابله با ناامنی های احتمالی در 
مرز با افغانستان می شود.

نظامی  و  انتظامی  مرزبان  امنیتی،  نیروهای 
تاجیکستان روز سه شنبه  مانور مشترک در منطقه 

مرزی با افغانستان برگزار کردند.
مرزبانی  نهاد  سخنگوی  رحمت اهلل اف  خشنود 
گفت:  رسانه ها  به  تاجیکستان  ملی  امنیت  کمیته 
در این مانور مشترک که با مشارکت حدود یک 
هزار نظامی مرزبان، نیروهای امنیتی، وزارت های 
در  اقداماتی  است،  شده   برگزار  دفاع  و  کشور 
با  مرز  از  برای حفاظت  همکاری  تقویت  جهت 

افغانستان تمرین خواهد شد.
 2 مدت  در  تمرینات  این  برنامه  وی،  گفته  به 
روز در منطقه »پنج پایان« با استفاده از تجهیزات 
جنگی،  مهمات  کاربرد  دفاعی،  نظامی  گوناگون 

ماشین های زرهی و بالگردها اجرا خواهد شد.
این منبع تصریح کرد که اصل این مانور اجرای 
یک شبیه سازی جنگی است که نیروهای عملیات 
در مقابل یک گروه افراطی مسلح که از خارج به 
مبارزه  مقاومت و  تاجیکستان حمله کرده،  خاک 

خواهند کرد.
رحمت اهلل اف سازماندهی...         ادامه صفحه 6

آماده گی تاجیکستان برای خروج ناتو 
از افغانستان
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