
           محمد هارون مجیدی

برخی از نهادهای مدنی، پروسۀ صلح حکومت با مخالفان 
مردم  که  گفته اند  و  کرده  انتقاد  شدت  به  را  دولت  مسلح 
افغانستان تا اکنون در جریان مذاکرات صلح قرار نگرفته اند.

در  »درونمای صلح  عنوان  زیر  که روز گذشته  نشستی  در 
افغانستان« از سوی ایتالف عدالت خواهان افغانستان در تاالر 
کنفرانس های وزارت اطالعات و فرهنگ برگزار شده بود، 
سخنرانان دولت های قطر و پاکستان را به خاطر حرکت های 

اخیرشان به شدت مورد انتقاد قرار داده اند.
افغانستان  عدالت  خواهان  ایتالف  رییس  امینی  علی  لیاقت 
شده  حفظ  آن  در  مردم  و  کشور  عزت  که  صلحی  گفت: 

 باشد، نیاز همۀ ما است و همه برای آن تالش می  نماییم.
 او با این که همۀ کشورها در افغانستان در صددِ عملی ساختن 
برنامه های خود هستند، گفت: گشایِش دفتر طالبان در قطر 
با حمایت حکومت پاکستان و قطر برای دوباره روی کار 

آوردن امارت اسالمی طالبان صورت گرفته است.    
آقای امینی تصریح کرد: این عملکردِ قطر و پاکستان سبب 
شد طالبان که یک گروهِ بی هویت بودند، مشروعیت سیاسی 

پیدا کنند و در محور معادالت سیاسی قرار بگیرند. 

او به  این باور است اتفاقاتی که در دفتر قطر به میان آمد، 
زلزله یی سیاسی بود که ارگ ریاست جمهوری را نیز لرزاند.
با  مبارزه  عالی  ادارۀ  رییس  لودین  عزیزاهلل  حال،  این  در 
فساد در این نشست گفت: تا زمانی که در یک کشور قانون 

رعایت نگردد، عدالت یک خیال است. 
کشورمان،  تاریخ  طول  در  ما  که  است  معتقد  لودین  دکتر 
تنها در دوازده ساِل گذشته توانستیم که سرنوشت خود را 

انتخاب کنیم و از آن استفاده ببریم.
او افزود: شرایط امروزی افغانستان شبیه به »وادی گرگ ها« 
در  و  می شود  بدتر  شرایط  که  می بینیم  روز  هر  و  است 
راستای تطبیق قانون هم توجه کمتر صورت می گیرد و تا 
زمانی که دولت ادارۀ خود را اصالح نکند، هیچ گونه پالیسِی 

نمی تواند تطبیق شود.
او گفت، مردم می توانند با حرکت های مدنی حق خود را به 
دست آورند. ...                                  ادامه صفحه 6

دفتر طالبان در قطر ارگ را لرزاند
دکتر لودین: وضعیت افغانستان شبیه به »وادی گرگ ها« است

ویروس  به  ابتال  موارد  افزایش  از  عامه  صحت  وزارت 
نشان  آمار  تازه ترین  می دهد.  هشدار  کشور  در  ایدز 
این ویروس معتادان تزریقی  ناقالن  بیشترین  می دهد که 
مبتال می باشند. شمار معتادان تزریقی در افغانستان بیشتر 

شده است.
یا  وی«  آی.  »اچ.  بخش  رییس  پیکان،  محمد  فدا  داکتر 
ویروس ایدز در وزارت صحت عامه می گوید که بیشترین 
شمار مبتالیان در کابل و کمترین آن در والیت بادغیس به 
ثبت رسیده است. به گفته او، در 31 والیت از 34 والیت 

افغانستان واقعات مثبت ایدز ثبت شده اند.
ما  اطالعاتی  بانک  در  که  »آماری  می گوید:  پیکان  داکتر 
ثبت شده، می رساند که تا ختم سال 2011 میالدی 1367 
تن به اچ. آی. وی. مبتال بوده اند. این آمار ممکن است 
ایم که  تنها کسانی را ثبت کرده  باشد، چرا که ما  بیشتر 

خودشان داوطلبانه برای آزمایش خون حاضر شده اند«.
پیکان می افزاید که وزارت صحت عامه به کمک سازمان 

صحی جهان و دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان 
ملل متحد، همه ساله آمار بیمارانی را که به تازگی ثبت 
می شوند، اعالم می کنند. به گفتۀ وی در ماه دسمبر سال 

جاری آمار سال 2012 نیز منتشر خواهد شد.
دفاعی  سیستم  که  است  مهلکی  ویروس  وی«  آی.  »اچ. 
بدن را مورد حمله قرار می دهد. این ویروس وقتی وارد 
مرحله چهارم رشد یا ایدز می شود، ...       ادامه صفحه 6
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اغلب آن هایی پیروز و موفق می شوند که کمتر تعریف و تمجید 
شنیده اند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دو سیاست متناقضِ آقای کرزی 
در مورد انتخابات

طالبان  با  مذاکرات  در  خود  دولت  شرکت  که  کرزی  حامد 
لغو  در دوحه  این گروه  دفتر  بازگشایی  از  بالفاصله پس  را 
کرد، اکنون خواهان پیمان امنیتی دوجانبه یی است که امریکا را 

مجبور به محافظت از این کشور در مقابل پاکستان کند.
روزنامۀ نیویارک تایمز امریکا گزارش داد، تحت چنین پیمانی، 
حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان همچنین خواهان اقدام 
پناهگاه های امن طالبان در خاک  امریکا علیه  نظامی مستقیم 

پاکستان می شود.
کرزی خواهان آن است که امریکا...               ادامه صفحه 7

محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب می گوید برای تأمین برِق 
مورد نیاز کشور میلیاردها افغانی سرمایه گذاری می کنند. 

این درحالی است که هم اکنون بسیاری از والیت های افغانستان 
هنوز هم با کمبود انرژی برق مواجه اند و برخی از فابریکه ها به 

دلیل عدم دسترسی به برق، بسته شده اند.
وزیر انرژی و آب افغانستان روز شنبه ضمن بازدید از یک بند 
برق در شرق کشور گفت که بلندبردن ظرفیت تولید برق دو بند 
دو  این  است.  جدید  طرح  شامل  نغلو،  و  درونته  کشور،  عمدۀ 
بند برق تا حدی نیازمندی والیت های کابل و ننگرهار را تأمین 

می کنند.
از چهار توربین بند برق درونته، تنها یکی از آن فعال است و کار 
ترمیم دو توربین دیگر جریان دارد. هر دو بند برق نام برده جمعًا 
تقریبًا چهار میگاوات برق تولید می کنند...            ادامه صفحه 6

کـابوس هــای 
حامد کرزی

وزیر انرژی و آب:
میلیاردها افغانی در زمینة 

تأمین انرژی برق هزینه می شود

هشدار وزارت صحت عامه از افزایش 
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و  سستی  و  بی اعتمادی  که  فضایی  در 
رخوت بیداد می کند و همه به دنباِل فرار از 
مشکالت هستند و ترس از آیندۀ افغانستان 
کسانی  این که  است،  گرفته  بر  در  را  همه 
برای  حِل معقول و همه پذیِر مسایِل کشور 
دست به کار شده اند، به راستی امیدوارکننده 

و تحسین برانگیز است. 
5 روز قبل با برگزاری اولین نشست اجندای 
ملی، یک اتفاِق خجسته شکل گرفت؛ این که 
تعدادی از نخبه گان سیاسی و صاحب نظراِن 
میز  آمدند و دور یک  این عرصه، گرد هم 
نشستند و ارادۀ قوِی خود را برای حمایت از 
هر طرح و برنامه یی که بتواند این ملِت از هم 
پاشیده و متفرق را یک جا سازد، به نمایش 
گذاشتند. این نشست، شایستۀ تقدیر است، 
اما نه تقدیری از این دست که خوش وبشی 
کرده ایم و تعارفی، و این نشست هم تبدیل 
شود به یک شوی تلویزیونی و بعد از آن هم 
تمام! بلکه این بار انتظار این است که طرح 
افغانستان،  نخبه گان  به همت  ملی،  اجندای 
یابد و برای دریافت  تداومی قوی  و راسخ 
ملی  سند  یک  ترتیِب  و  کالن  راه حِل  یک 
بحران،  و  جنگ  از  خسته  افغانستاِن  برای 
بسیج  معنوِی کشور  و  مادی  نیروهای  تمام 

گردد. 
مسالمت آمیز  انتقال  به  ما  مردمِ  سرنوشت 
بطن  از  که  تیمی  به  حاکم  تیم  از  قدرت 
خورده  گره  بیاید،  بیرون  رأی  صندوق های 
و  مردم  نظر  در  اگر  آتی  انتخابات  است. 
جامعۀ جهانی، فاسد و تقلب آمیز و ناکارآمد 
رسیدِن  اتمام  به  معنای  به  کند،  جلوه 
فرصت های پیش رو برای همۀ ماست. بدون 
شک تدوین آجندا و طرح ملی یی که بتواند 
اعتمادسازی  برای  مانع  و  جامع  برنامه یی 
میان مردم و بعد نقشه یی برای دولت سازی 
و حکومت دارِی خوب و مردمی ارایه کند، 
حساب  به  افغانستان  ضرورِت  مهم ترین 

رسالِت  این  بتوانند  که  اشخاصی  و  می آید 
و  احترام  قابل  شوند،  عهده دار  را  سنگین 

ارج گزاری هستند.
در دیاری که همه از هم روی گردانده اند، در 
فضایی که معامله گری با مصالح و منافع مردم، 
عادت شده است، همین کنار هم نشستن و به 
یکدیگر گوش سپردن، آغازی نیک و مبارک 
نشست  نخستین  شاید  می شود.  شمرده 
برای  باشد  گامی  ملی،  اجندای  مشورتی 
یافتن  سمِت  به  متفاوت  دروازه یی  گشودِن 
تقسیم  دیرینۀ  مناقشات  پایاِن  برای  راه حلی 
قدرت و دست یابی به فرمولی برای آوردن 
صلح و ثبات به کشور. شاید تصورِ ممکن 
ساختِن همۀ این ناممکن ها هم بلندپروازی 
اما بدون شک برای رسیدن به  به نظر آید، 

آرزوهای بزرگ، اراده ها و رویاهای بزرگتر 
برنامه هایی  به کار است که طرِح یک چنین 
و گشودن سرفصل هایی از این دست، خود 

حرکتی بزرگ به حساب خواهد آمد. 
برنامه یی  و  طرح  چنین  یک   موفقیت  ولی 
و  عمیق  اعتمادسازِی  به  قدم،  اولین  در 
چرا  دارد؛  نخبه گان ضرورت  میان  صادقانه 
ما،  سیاسی  نخبه گان  میان  که  روزی  تا  که 
هرگز  باشد،  داشته  بدگمانی وجود  و  شک 
در دیگر سطوح نمی توانیم به یک وحدت و 

نتیجه گیرِی موثر دست یابیم. سیاست مداران 
و نخبه گان سیاسِی ما باید با اعتماد و باور به 
یکدیگر، برای نجاِت افغانستان از بحران و 
بی ثباتی بیاندیشند، طرح بریزند و عمل کنند 
و این پروسه را در میان مردمِ عادی تسری 
بدهند و این گونه زمینۀ یک تحوِل مثبت و 

ماندگار را در کشور فراهم سازند.
اجندای  دغدغه های  از  یکی  آتی،  انتخابات 
باید  ملی  طرح  این  اما  باشد؛  باید  ملی 
و  برنامه  نیز  انتخابات  از  بعد  فردای  برای 
به  که  کند،  ارایه  همه گیر  و  جامع  طرحی 
حکومت دارِی  را  آن  می توان  خالصه  طور 
سنجیده و مردمی نامید. برای رسیدن به این 
معماران  و  طراحان  که  است  نیاز  اهداف، 
با رای زنی ها و مشورت ها  اجندا،  این  اولیۀ 
و نشست های پی هم و نفس گیر، همگرایِی 
و  نخبه گان  نقش آفرینِی  برای  را  گسترده یی 
مهیا  عرصه  این  در   سیاسی  صاحب نظران 
و  سیاست  برای  را  محکمی  بنای  و  کرده 

حکومت داری در افغانستان پی بریزند.
 امروز همه خوب می دانند که نقاط افتراق 
و  احزاب  مردم،  واگرایی  کانون های  و 
که  است  آن  هنِر  چیست.  در  ما  گروه های 
مشترک  دیدگاه های  مشترک،  نقاط  بتوانیم 
و ارزش های مشترکی را برجسته ساخته و 
تفاهم کنیم که منهای آن ها،  آن ها  بر محورِ 
افغانستان برای هیچ کدام از گروه ها و دسته ها 
و جریان های فعال کنونی، فضایی مناسب و 

امن برای ادامۀ حیات سیاسی  نیست.
که  است  ضرورتی  ملی  اجندای 
مطرح کننده گاِن آن به خوبی و ظرافت درک 
کرده اند که اگر بخواهند فردایی بهتر را برای 
افغانستان رقم بزنند، چاره یی جز این  مردمِ 
تجمع  به  را  سیاسی  نخبه گان  که  ندارند 
کرده  تشویق  مشترک شان  دیدگاه های  روی 
ریختِن  با روی هم  که  بخواهند  آن ها  از  و 
ظرفیت ها و توانایی  های شان، یک نقشۀ راهِ 
در  ثبات  و  صلح  به  رسیدن  برای  مطمین 

کشور ترسیم کنند.
افغانستان،  مردم  آحاد  که  است  شایسته 
و  صاحب نظران  اندیشمندان،  شخصیت ها، 
بزرگان سیاسی کشور، حکومت و نهادهای 
حساب شده  حرکِت  این  از  مدنی،  جامعۀ 

گرفتِن  با  و  کنند  حمایت  دموکراتیک  و 
و  ملی  آجندای  در  خویش  به سزای  سهِم 
و  غنامندی  بر  بین االفغانی،  گفت وگوهای 
موثریِت آن بیافزایند. بی اعتنایی و یا نادیده 
نجات  برای  افتاده  به راه  این صدای  گرفتِن 
افغانستان، می تواند به مرِگ تمام فرصت های 
باقی مانده برای ما بیانجامد؛ پس خوب است 
که تا دیر نشده این طرح را دریابیم و آن را 

تا رسیدن به مقصد، همراهی کنیـم.
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حلیمه حسینی

اجندای ملی؛
 ضرورتی اساسی برای حیات سیاسی افغانستان

 

در شرایطی که دفتر طالبان در قطر گشوده شده است، طرح 
به  افغانستان  برخی والیت های  بر واگذاری  مبنی  پاکستان 

طالبان نمی  تواند ساده باشد.  
ریاست جمهوری افغانستان در پیوند به این طرِح اسالم آباد، 
و  مقبول  چندان  داشته،  هم  اگر  یا  و  نداشته  الزم  واکنش 

جدی نبوده است.
که  پاکستان  تازۀ  نخست وزیر  شریف  نواز  آقای  شاید 
خصوص  به  افغانستان  سیاست مداران  با  سال هاست 
طرح  این  بی خیال  دارد،  شناخت  و  رابطه  پاکستان نشینان 
را سامان نداده و بی جهت آن را به حکومت رییس جمهور 

کرزی نفرستاده است.
بر بنیاد طرح پاکستان باید چند والیت افغانستان به طالبان 
سپرده شود و هم چنان از عمق استراتژیک پاکستان در قبال 

افغانستان حمایت شود.
اما چرا مقام های حکومتی و جریان های سیاسی که هر روز 
و  نادرست  طرح  این  برابر  در  می کوبند  حکومت  نعل  به 

شیطانی سکوت اختیار کرده اند.
 واضح است که پاکستان با این طرح خود به عنوان تالش 
برای صلح افغانستان نشان داد که هر روی سکه این کشور 
یک کاربرد دارد و آن این که چه گونه این کشور را به عنوان 

صوبۀ پنجم خود در اختیار داشته باشد.
تا  افغانستان خواست  علمای  که شورای  بود  پیش  چندی 
نقشی در حل بحران افغانستان بازی کرده و برای پایان دادن 
به جنگ طالبان و دولت افغانستان، مذاکره با شورای علمای 
پاکستان را مطرح کرد و از  تدویر کنفرانس مشترک صلح 
در کابل به اشتراک شورای علمای پاکستان سخن گفته بود.
و  مقطع  چنان  در  پاکستان،  علمای  شورای  ریاست  اما   
فرصت، عملیات انتحاری در افغانستان را جایز و مشروع 

خواند که اعتراض هایی در آن زمان به آن وارد شد.
 حاال هم طرح واگذاری چند والیت  افغانستان به طالبان، 
این مسأله بخشی  پاکستان مطرح می گردد و که  از جانب 
از عمق استراتژیک پاکستان در قبال افغانستان را مشخص 

می سازد. 
اما دیده می شود که پاکستان چه در صلح و چه در جنگ 
افغانستان، یک هدف را دنبال می کنند؛ ریش کل و ریش دار 
پاکستان نگاهِ مشابه و یگانه در بارۀ افغانستان دارند.  شورای 
علمای پاکستان و نخست وزیر این کشور فقط برای توجیه 
افغانستان سخن  در  گروه  این  رسیدن  قدرت  به  و  طالبان 

می گویند.
 طرح جدید نوازشریف به معنای این تلقی شده می تواند 
به  یا  نشود،  طالبان سپرده  به  اگر والیت های مشخص  که 
مورد  افغانستان  جانب  از  پاکستان  شرط های  اگر  عبارتی 
قبول قرار نگیرد، صلح در افغانستان آمدنی نیست وتلویحًا 
کشور  این  پرانی های  راکت  که  می دهند  نشان  نیز  را  این 
هیچ  و  داشت  خواهد  ادامه  کماکان  نیز  افغانستان  برخاک 
دستی هم وجود ندارد که مانع این سیاه کاری های پاکستان 

گردد.
این نوع برخورد پاکستان نشان می دهد که آن کشور برای 

به کرسی نشاندن طالبان کمر بسته است. 
اگرچه انتظار می رفت که حکومت، شخص رییس جمهور، 
به  را  مسأله  این  رسانه ها،  و  افغانستان  جریان های سیاسی 
اما  گونۀ جدی مورد بحث قرار داده و آن را تقبیح کنند؛ 
است  شده  سبب  موضع  این  برابر  در  ناخواسته  خاموشی 
که مردم افغانستان برداشت های منفی نسبت به این مسأله 
داشته باشند. هم اکنون مردم به این باور شده اند که ممکن 
است امریکا، پاکستان و آقای کرزی در یک برنامۀ مشترک 
تا  بسپارند  طالبان  به  را  افغانستان  می خواهند چند والیت 
کنند.  تأمین  افغانستان  در  را  پاکستان  منافع  طریق  آن  از 
افغانستان  حکومت  ضعیف  و  محافظه کارانه  سیاست های 
از  جدیدی  فصل  پاکستان،  براندازانۀ  طرح های  برابر  در 

مشکالت را می گشاید. 
کشور حد  سیاسی  که جریان های  می رود  انتظار  این  بنابر 
تا  باشند،  داشته  واکنش های چشم گیری  مورد  این  در  اقل 
نشود که روزی خواب های پاکستان بنابر غفلت ما به تحقق 

بپیوندد.

طرِح پاکستان و سکوت 
حکومت و جریان های سیاسی

شایسته است که آحاد مردم افغانستان، شخصیت ها، اندیشمندان، صاحب نظران 
و بزرگان سیاسی کشور، حکومت و نهادهای جامعۀ مدنی، از این حرکِت 
حساب شده و دموکراتیک حمایت کنند و با گرفتِن سهِم به سزای خویش در 
آجندای ملی و گفت وگوهای بین االفغانی، بر غنامندی و موثریِت آن بیافزایند. 
بی اعتنایی و یا نادیده گرفتِن این صدای به راه افتاده برای نجات افغانستان، 
می تواند به مرِگ تمام فرصت های باقی مانده برای ما بیانجامد؛ پس خوب است 
که تا دیر نشده این طرح را دریابیم و آن را تا رسیدن به مقصد، همراهی کنیـم
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مسیر دشوار دموکراسی در مصر
در  مصر  تحوالت  به  اشاره  با  زکریا  فرید 
دشوار  دموکراسی  »مسیر  عنوان  با  مقاله یی 
با  دموکراسی  مسیر  در  مصر  نوشت:  است«، 
دشواری های بسیار بیشتری از آفریقای جنوبی 

مواجه خواهد بود.
زمانی که مسووالن امریکایی به حسنی مبارک، 
رییس جمهور پیشین مصر فشار می آوردند که 
خود  مخالفان  گذاردن  فشار  تحت  از  »دست 
واقعی  اصالحات  انجام  به  و  بردار  زندان  در 
می گفت:  آن ها  به  او  بپرداز«،  دموکراتیک  و 
می خواهید اخوان المسلمین به قدرت برسند؟ 
چهارشنبه  حوادث  که  است  روشن  حال،  و 
قرار  گزینه  این  برابر  در  را  مصری ها  گذشته، 
داده است که یا دیکتاتوری نظامی را قبول کنند 

و یا به دموکراسی غیرلیبرال عمل کنند.
کسب  برای  است:  افزوده  روزنامه نگار  این 
به  باید  مصر  جدید  رییس جمهور  موفقیت، 
دنبال راهی باشد که به او امکان دهد تا با هر 
وظیفه  این  و  کند  مخالفت  گزینه ها  این  دوی 
مصری ها است نه امریکایی ها. بیشتر رسانه های 
غربی عادت کرده اند که آن چه در مصر اتفاق 
می افتد را شکاف میان اسالم گرایان و سکوالرها 
رییس جمهور  مرسی،  محمد  کنند.  توصیف 
برکنار شده مصر سعی  کرد تا در دوره یک ساله 
اسالم گرایان  برنامه های  جمهوری اش  ریاست 
این  نیست که در  کند. شکی  اجرا  را  رادیکال 
با  دارد  وجود  هم  درستی  ماجراهای  داستان 
وجود این که مساله در واقع به در دست گرفتن 

قدرت بستگی دارد تا اجرای شریعت اسالم.
اخوان المسلمین  و  مرسی  است:  نوشته  زکریا 
ریاست  برای  را  نامزدی  که  مساله  این  وعده  با 
کسب  دنبال  به  و  کرد  نخواهند  معرفی  جمهوری 
دادند و  را فریب  نیستند، همه  پارلمان  اکثریت در 
به  آن  بر  عالوه  و  نکردند  عمل  وعده های شان  به 
ضمانت هایی  که  پرداختند  اساسی  قانون  تصویب 
سعی  آن ها  نبود.  آن  در  بشر  حقوق  حفظ  برای 
کردند تا مخالفان را ساکت کرده و مانع از عهده دار 
شدن پست های رسمی از سوی کلیه اعضای حزب 

مبارک شوند.
  سقوط آزاد؛

این نویسنده سرشناس ادامه داد: صرف نظر از آن 
که شکست مرسی و اخوان المسلمین در مصر بیانگر 
سقوط  موجب  که  است  بوده  آن  عملکرد  ضعف 
موجب  که  دالیلی  به  باید  است،  شده  کشور  آزاد 
اقتصاد  آن  از جمله  که  کرد  اشاره  شد،  مساله  این 
ویران، افزایش میانگین بیکاری، افزایش میزان جرم 
فروپاشی  و  اجتماعی  خدمات  توقف  جنایت،  و 

ایجاد  برای  موارد خود  این  که  است  عمومی  نظم 
نارضایتی مردم کافی است. این احساس نارضایتی 
بار  این  بود،  یافته  بروز  ارتش  علیه  بار  اولین  که 
مستقیما مرسی را هدف قرار داد از این رو تا زمانی 
که اوضاع مصر به شکل ملموسی بهبود نیابد، این 

احساس نیز به سادگی از بین نخواهد رفت.
است:  آورده  مقاله اش  ادامه  در  پرداز  نظریه  این 
خود  »نرم«  کودتای  با  که  است  کرده  اعالم  ارتش 
نه آن که آن  بازگرداند  تا دموکراسی را  قصد دارد 
شود  موفق  امر  این  در  که  اگر  و  کند  تخریب  را 
شرایط می تواند به نحوی که در ترکیه پیش رفت، 
پیش برود؛ زمانی که در ترکیه ارتش این کشور در 
سال 1997 دولت اسالمی را ساقط کرد اما اگر که 
شکست بخورد مساله همانند حوادث بعد از انقالب 
الجزایر در سال 1992 خواهد بود که در واقع آغاز 

خشونت ها بود.
توانستند  مصری  نظامیان  حال  به  تا  افزود:  وی 
کشور  در  قدرت  بزرگ ترین  عنوان  به  را  ارتش 
که از مزایای بسیاری برخوردار است، حفظ کنند. 

بودجه ارتش هیچ گاه تحت نظارت پارلمان 
یا رییس جمهور قرار نمی گیرد. جالب این جا 
مدیریت  سوء  که  لیبرال  گروه های  که  است 
تا به  مرسی آن ها را برانگیخته، سعی کردند 
واسطه ارتش به قدرت برسند همان کسانی 
که برای بیان اعتراضات شان در دوره مبارک 

جنگیده بودند.
  عواقب اسفبار؛

فرید زکریا نوشت: در واقع ما اکنون در مصر 
که  هستیم  اسفباری  دینامیکی  عواقب  شاهد 
شده  نمایان  دیکتاتوری  سال ها  نتیجه  در 
پیامدهای  از  یکی  فعلی  تندروی های  است. 
اندازه  استبدادی است و هر  حکومت مطلق 
بیش تر  قمع  و  قلع  دنبال  به  حاکم،  نظام  که 
استفاده  خشونت  ابزار  از  نیز  مخالفان  باشد 
می کنند. با این حال اخیرا به مرسی و اخوان 
جهنمی  توخالی  حلقه  این  از  خروج  برای 
دموکراسی  راستای  در  تا  شد  داده  فرصت 
تالش  لیبرال  سیاسی  زندگی  یک  داشتن  و 
واقع  در  بگیرند.  فاصله  قدرت  از  و  کنند 
و  عدالت  حزب  موفقیت  اساس  مساله  این 
اسالم گرای  حزب  که  بود  ترکیه  در  توسعه 
آشکاری  پیروزی های  اردوغان  طیب  رجب 
را به دست آورد اما برای این که بتوان در این 
باید همانند رهبری  برداشت مرسی  قدم  راه 
در  اکنون  که  از جنس دیگر می بود. رهبری 
تخت بیمارستان در شهر پرتوریا در آفریقای 
جنوبی با مرگ دست و پنجه نرم می کند. او 
کسی نیست جز نلسون ماندال که از صفات 
او  وقتی  که  این  جمله  از  است؛  برخوردار  بارزی 
قدرت را به دست گرفت همه آن چه را که در توان 
داشت به کار بست تا به همه آفریقایی ها چه سیاه و 
چه سفید اعالم کند که در آفریقای جنوبی جدید از 

»جایگاه« برخوردارند.
وی در پایان افزوده است: شما اکنون باید آن میزان 
فشار گسترده یی را که آن زمان، این مرد از جانب 
تصور  بود،  مواجه  آن  با  سیاه پوستش  هموطنان 
قصد  او،  آمدن  کار  روی  از  بعد  که  کسانی  کنید؛ 
انتقام جویی از هموطنان سفیدپوست شان را داشتند 
به  نسبت  شدیدی  نژادی  تبعیض  آن ها  که  چرا 
آفریقایی ها داشتند. با همه این وجود ماندال در برابر 
این فشارها ایستادگی کرد و آن چه را برای کشور 
و تاریخش درست بود، انجام داد. اما مرسی، ماندال 
این گونه  نیز  جانشینش  زیاد  احتمال  به  و  نیست 
دموکراسی  مسیر  در  مصر  رو  این  از  بود.  نخواهد 
آفریقای جنوبی  از  بیش تری  بسیار  با دشواری های 

مواجه است.

انقالبی که
به فاجعه انجامید

مجازات اعدام به سیستم قضایی 
پاکستان بازگشت

مهار  برای  تالش  در  پاکستان  جدید  دولت 
در  شبه نظامی گری  و  افزون  روز  جنایات 
کشور به ممنوعیت مجازات مرگ در کشور 
خاتمه داد؛ اقدامی که محکومیت  سازمان های 

بشردوستانه بین المللی را به دنبال داشت.
در  پاکستان  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
به مدت  اعدام را  سال 200٨ اجرای احکام 
پنج سال به حالت تعلیق درآورد. این مهلت 
در روز 30 ماه جون )هفته گذشته( به پایان 
رسید اما اقدامی در جهت تمدید آن صورت 

نگرفت.
تصمیم به تعلیق مجازات اعدام در دولت به رهبری 
اتخاذ شد که بی نظیر بوتو، رهبر فقید  حزب مردم 

آن، از جمله مخالفان جدی مجازات اعدام بود.
عمر حمید خان، سخنگوی وزارت داخلۀ پاکستان، 
شریف،  نواز  دولت  گفت:  رویترز  خبرگزاری  به 
نخست وزیر، »برنامه یی برای تمدید تعلیق مجازات 

اعدام ندارد.«
ماه می سال  در  که  پاکستان  پارلمانی  انتخابات  در 
لیگ  مسلم  راستگرای  حزب  شد،  برگزار  جاری 
)شاخه نواز( به رهبری نواز شریف به اکثریت قابل 

از اوایل ماه  توجه آرا دست یافت و دولت جدید 
جون کار خود را آغاز کرد.

خان گفته است که دولت در نظر دارد احکام تمامی 
مشمول  که  کسانی  جز  به  را،  اعدام  به  محکومان 
عفو شده اند، به اجرا بگذارد. طبق قوانین پاکستان، 
اجرای حکم اعدام مستلزم امضای رییس جمهوری 

است.
مدافع  المللی  بین  سازمان های  از  بین الملل،  عفو 
تا هشت  را  اعدام  به  بشر، شمار محکومان  حقوق 
هزار نفر ذکر کرده اما منابع دولتی، این رقم را حدود 

400 تن اعالم کرده اند.

به خصوص  پاکستان،  در  جرایم  میزان  افزایش  ابا 
در شهرهای بزرگ مانند کراچی، و همچنین مناطق 
فعالیت طالبان در نزدیکی مرز با افغانستان، مقامات 
راهی  را  اعدام  مجازات  شریف  نواز  جدید  دولت 
برای مقابله با این معضل اجتماعی و سیاسی تلقی 

می کنند.
اجرای  با  مخالفت  در  الملل  بین  عفو  مقابل،  در 
احکام اعدام در پاکستان گفته است که با توجه به 
افرادی  پاکستان، احتمال دارد  نظام قضایی  نواقص 
بی گناه در اثر خطا در قضاوت در این کشور اعدام 

شوند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در اصل نیز با اعدام به 
عنوان یک حکم کیفری مخالف است و آن را مغایر 
مبانی حقوق بشر می داند و معتقد است که این نوع 

مجازات، تاثیری هم در کاهش جرایم ندارد.
الملل  بین  انتقاد عفو  به  پاسخ  عمر حمید خان در 
کشورهای  خاص  اعدام  مجازات  که  است  گفته 
عقب مانده نیست بلکه »در ایاالت متحده که دارای 
بهترین نظام قضایی است هم هنوز لغو نشده است.«
در حال حاضر، بیش از 150 کشور جهان مجازات 
این  لغو  بدون  لغو کرده و شماری دیگر،  را  اعدام 
مجازات، از اجرای احکام اعدام خودداری می کنند.

با این همه، صدور و اجرای احکام اعدام هنوز در 
تعدادی از کشورها رواج دارد و برخی از ایالت های 
اجرا  و  صادر  اعدام  احکام  هم همچنان  امریکا 

می کنند.

حضور میلیونی مخالفان و موافقان رییس جمهوری مصر 
انقالب  شدن  تبدیل  نشان دهنده  قاهره  خیابان های  در 
این  در  اوضاع  می تواند  که  است  فاجعه  یک  به  مصر 
جنگ  بروز  سبب  و  کرده  بدتر  را  آفریقا  شمال  کشور 

داخلی شود.
از مردم مصر  به گزارش روزنامۀ گاردین، میلیون ها تن 
محمد  علیه  مشروع  شکایت های  با  اخیر  روزهای  طی 
آن ها  آمدند.  خیابان ها  به  مصر  رییس جمهوری  مرسی، 
گرفتن  نادیده  قدرت،  کردن  تک قطبی  به  را  مرسی 
جدایی اختیارات میان دو قوه مجریه و قضائیه، سرکوب 
این ها  کردند.  متهم  اقتصاد  کردن  نابود  و  خبرنگاران 
جمهوری  ریاست  سال  یک  از  پس  واقعی  نگرانی های 
و عصبانیت  دلیل خشم  به  معترضان  این  و  بودند  مصر 
طغیان  بود،  آن  مسبب  اخون المسلمین  حزب  که  شدید 
طغیان  این  که  می رفت  انتظار  پیش  مدت ها  از  کردند. 

صورت بگیرد.
این در حالی است که روز گذشته صدها هزار تن دیگر از 
مردم مصر به خیابان ها آمده و خواستار بازگشت مرسی 
شدند. محمد مرسی چه خوب، چه بد انتخاب آن ها بود 
و با سرنگونی محمد مرسی در حقیقت رای آن ها دزدیده 
شده است. آن ها می گفتند، اگر شما می توانید به خیابان ها 
بیایید، ما هم می توانیم همین کار را انجام دهیم و آن ها 
این  آمدند.  خیابان ها  به  مصر  استان های  از  بسیاری  در 
رژیم ها  سرنوشت  برای  تصمیم گیری  پیامدهای  از  یکی 
با کودتاهای نظامی است. زمانی که شما یک کودتا برپا 
زمانی  بیندازید.  راه  نیز  دیگری  کودتای  می توانید  کنید، 
که پارلمان ها منحل شده و قانون اساسی به حالت تعلیق 
به  بود.  خواهد  مشروع  محکمه  تنها  خیابان ها  درآید، 
اتحادیه  برخالف  آفریقا  اتحادیه  که  است  خاطر  همین 

اروپا این رویداد را یک کودتا نامید.
از آنجایی که تعداد مجروحان و کشته شدگان درگیری ها و 
تیراندازی های خیابانی افزایش یافته، فهمیدن این که این 
راه به کجا ختم می شود خیلی دشوار نیست. این شرایط 
برای کل جهان عرب خطرناک  بلکه  برای مصر  تنها  نه 
است. پیش از آنکه فاجعه ناگوار جنگ داخلی در مصر 
باید  احزاب  تمامی  باید حل شود:  مساله  دو  بگیرد،  در 
در این گذار شرکت داشته باشند و انتخابات باید هرچه 
بلکه  در حرف  تنها  نه  مساله  این  برگزار شود.  سریع تر 
باید در عمل نیز انجام شود. برای عدلی منصور، قاضی 
جمهوری  رییس  عنوان  به  مصر  فعلی  موقعیت  در  که 
به سراغ  تا  ندارد  فایده چندانی  یاد کرده  موقت سوگند 
اعضای اخوان المسلمین برود، آن هم هنگامی که 300 
دستور  و  شده  دستگیر  اخوان المسلمین  مقام های  از  تن 
اصطالح  در  است.  شده  صادر  نیز  آن ها  باقی  بازداشت 
به  می گویند  گردن زنی  کار  این  به  عملیات هایی،  چنین 
کرده  زمین گیر  را  حزب  یا  سازمان  یک  که  ترتیب  این 
مخالف  سازمان  یا  حزب  یک  به  آن  شدن  تبدیل  از  و 

جلوگیری کنند.
دعوت به مداخله ارتش یکی از بزرگترین اشتباهاتی است 
که توسط معترضان در میدان تحریر صورت گرفته است. 
ارتش مصر تنها موافقت کرد تا پس از سرنگونی حسنی 
مبارک، دیکتاتور سابق مصر، انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار شود چرا که اکثریت مقامات ارشد ارتش متوجه 

شدند که نمی توانند کشور را به تنهایی اداره کنند.
این نتیجه حتی در حال حاضر درست تر و دقیق تر است 
چرا که اعتراضات علیه این کودتا چند برابر شده است. 
ارتش مصر با تیراندازی به طرف مردم مصر از هر دسته 
و گروهی که باشند نمی تواند از هرگونه انقالب حمایت 

کند بلکه این کار آن را به خطر می اندازد.

فرید زکریا             
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همه چیز 
دربارۀ نوشیدنِ آب!

زمان بندی صحیح برای آب خوردن:
با زمان بندی صحیح آب خوردن، اثر آن را در بدن خود باال ببرید. 

ـ دو لیوان آب بعد از بیداری، به فعال کردن ارگان های داخلی کمک می کند.
ـ یک لیوان آب 30 دقیقه قبل از غذا، به هضم راحِت غذا کمک می کند. 
ـ یک لیوان آب قبل از حمام کردن، به کاهش فشار خون کمک می کند.

ـ یک لیوان آب قبل از خواب، از سکتۀ مغزی یا حملۀ قلبی جلوگیری می کند.

  ده خاصيت مهم مصرف آب: 
سالمت پوست: رطوبت پوست مانع پیري مي شود و پوست سالم تر مي ماند. 
سردرد: 75 درصد مغز هر فرد از آب تشکیل شده است. بنابراین کمبود آب 

بدن، باعث سردرد مي شود. 
مي آید.  وجود  به  بدن  در  مایعات  کمبود  اثر  بر  ناراحتي  این  درد:  کمر 
مانند  و  است  مایعات  از  پر  انسان  هر  کمر  قسمت  در  موجود  دیسک هاي 
کمک فنر ]جمپینگ[ عمل مي کند، فعالیت بدني منظم و میزان کافي مایعات، 
دیسک ها را آب رساني کرده و به آن ها اجازه مي دهد تا قسمت فوقاني بدن 

را حمایت کنند. 
معموالً مایع درون دیسک در تحمل 75 درصد وزن بدن نقش دارد، در حالي 
که خود اسکلت دیسک تنها در تحمل 25 درصد وزن بدن نقش دارد. کاهش 
مایعات، اسکلت را مجبور مي کند وزن بیشتري را تحمل کند و در نتیجه درد 

و ناراحتي به وجود مي آید. 
کاهش عفونت: سیستم لنفاوي موجود در بدن، وظیفۀ دفع ضایعات را دارد. 
این سیستم قبل از ورود سموم به جریان خون، آن ها را مي شکند. آب ناکافي 
در سیستم لنفاوي در بدن اختالل ایجاد مي کند و در نتیجه مقاومت بدن را در 

مقابل عفونت هاي خطرناک کاهش مي دهد. 
مانند  غذایي  فرآورده هاي  از  بعضي  در  موجود  سموم  مي تواند  آب  تمرکز: 
افزودني ها و مواد نگه دارنده را از کبد دفع کند و باعث فعال تر شدن فرد و 

افزایش تمرکز مي شود. 
  بوي دهان: بوي نامطبوع دهان، نشانۀ بارز کمبود آب بدن است. آب دهان 
در از بین بردن باکتري هاي موجود در دهان و آب رساني به زبان نقش موثري 

دارد. 
در  مي  شود.  منتقل  به عضالت  طریق خون  از  آکسیجن  گرفته گي عضالت: 
صورت نرسیدن آکسیجن به خون، عضالت اسیدالکتیک ترشح مي کنند که 

گرفته گي عضالني به وجود مي آورد. آب کافي یعني تأمین آکسیجن خون. 
فشار خون باال: تقریبا ٨5 درصد حجم خون از آب تشکیل شده است. بنابراین 
حجم خون با مصرف آب ارتباط تنگاتنگي دارد. به محض کاهش حجم خون، 
کافي  خون  به  فعال تر  قسمت هاي  تا  مي شود  بسته  فعال،  کم تر  مویرگ هاي 
دسترسي داشته باشند. با بسته شدن رگ ها، به عضالت فشار وارد مي آید و 

مصرف آب مي تواند فشار وارد بر عضالت را تسکین دهد. 
مصرف منظم آب به مغز کمک مي کند تا دماي بدن را کنترل کند. براي حفظ 
نرمي  بر  عالوه  آب  دارد.  نیاز  آب  به  بدن  دهان،  و  بیني  چشم ها،  رطوبت 

مفاصل، از اعضاي بدن محافظت مي کند. 
شصت درصد وزن بدن از آب تشکیل شده است که هر روز مقداري از آن 
از طریق عرق کردن، ادرار و نفس کشیدن از دست مي رود. اگرچه مصرف 
بدن  نیاز  اما در واقع مقدار آب مورد  لیتر آب توصیه شده است،  روزانه 2 
به عوامل مختلفی از جمله جنسیت، سن، فعالیت بدني، آب و هوا، ابتال به 
سالم  غذایي  رژیم  یک  با  فعال  و  سالم  فرد  یک  دارد.  بسته گی  و...  بیماري 

مي تواند آب مورد نیاز بدن را تأمین کند. 

         غالم محمد محمدی

که  بی.بی.سی  نگار  خبر  آرنی  جارج 
را  جنگ  اخبار  میالدی  هشتاد  دهۀ  در 
مورد  در  می کرد،   دنبال  مرزی  مناطق  از 
آرزو  »ضیا  می نویسد:  ضیا  جنرال  اهداِف 
مسالۀ  طالیی،  فرصت  از  اغتنام  با  داشت 
پشتونستان را برای همیشه به نفع کشورش 
حل کند، هدف وی ایجاد دولتی در کابل 
بر  و  باشد  سپاس گزار  پاکستان  از  که  بود 
در  را  افغانستان  سپاس گزاری،   این  بنیاد 
یک کنفدراسیون اسالمی، به پاکستان ملحق 

کند.« 91
رییس  اختر  جنرال  برنامه،  این  برای 

آی.اس.آی با جنرال »هوارد هارت« بخش 
اسالم آباد  در  امریکا  سفارت  سی.آی.ای 
چندماده یی،  تعهد  یک  طی  و  کرد  دیدار 
سالح،   توزیع  جنگ،  صالحیت های  تمام 
امکانات و غیره مسایل مربوط به جنگ در 
این  از  به عهده گرفت.  را خود  افغانستان 
آن چه  می خواست  هر  آی.اس.آی  بعد،  به 
اجرا می کرد،  رهبران تنظیم ها نیز مانند یک 
مورد  در  را  آی.اس.آی  فرمان  گروگان، 
بر  و  می کردند  تطبیق  کشورشان  ویرانی 
اساس میزان دستورپذیری، پول،  تسلیحات 
این  در  که  می کردند  دریافت  امکانات  و 
راستا، آقای حکمتیار و حزبش نمرۀ باال را  

از آِن خود کرده بودند. 92
بارنت روبین پژوهش گر و افغانستان شناس 
»هرچند  می نویسد:  امریکایی  مشهور 
سرمایه گذاری  دهه  چند  طی  پاکستان 
پشتون های  به ویژه  اسالم گرایان  باالی 
افراطی، باالخره از آن ها یک نیروی مهیب 
تفکر  تا  ساخت  طالبان  نام  به  جنایتکار  و 
گردد؛  مهار  تجزیه طلبی  و  ناسیونالیستی 
ولی در حقیقت، منجر به تحرک و فعالیت 
افراطیوِن اسالم گرا در دو طرف مرز گردید 
خود  متوجه  آن،  عقبی  امروزآتش  که 
است.«  شده  نیز  پاکستان  در  آتش افروزان 

93
دیورند  قضیۀ  که  است  کرده  ثابت  تاریخ 
و پشتونستان خواهی،  به مردابی می ماند که 
بیشتر غرق  تقال کنی،   بیشتر در آن  هرچه 

آوردن  به دست  برای  خواهی شد. تالش 
پشتونستان، در حقیقت تالش برای تباهی 

بیشتِر افغانستان است.
آقای سیستانی در مقاله یی زیر عنوان »زخم 
»حاال  می نویسد:  دیورند«  سرحد  ناسور 
نیروهای ملی گرا در پشتونستان،   از  برخی 
آوردن  به وجود  برای  را  تالش های شان 
پشاور  تا  کابل  از  پشتون نشین  منطقۀ  یک 
و کویته دوچندان کرده اند. این موضوعات 
پشتونستان  مانند:   تحریک آمیز  و  حساس 
برای  حربه یی  بزرگ،   بلوچستان  و   بزرگ 
شکست نظام های سیاسی در کابل و اسالم 
و  پشتون گرایی  مفکورۀ  احیای  است.  آباد 
پشتون پرستی، دقیقًا می تواند باعث تحریک 

تاجیک ها،   میان  اتحاد  جنبش  ایجاد  و 
داخل  در  بلوچ ها  و  ترکمن ها  ازبک ها،  
گردد،   کشور  تجزیۀ  سبب  و  افغانستان 
جنبش های  افغانستان  از  بیرون  در  حتا 
بزرگ،   پنجاب  تشکیل  برای  بزرگ تری 
کشمیر بزرگ،  بلوچستان بزرگ، کردستان 
در  را  بی ثباتی  گردیده،  ایجاد   ... بزرگ 
منطقۀ آسیا به وجود آورد؛ اما نتیجۀ فوری 
و مهم آن، بی ثباتی و تجزیه در افغانستان، 

پاکستان و ایران خواهد بود.«94
اضافه  سیستانی  اکادمیسین  کاندید  محترم 
معتبر  کتب  از  هیچ یک  »در  می کند: 
در  افغانستان   690 صفحۀ  در  مثاًل  تاریخ 
مختصر  تاریخ   300 صفحۀ  تاریخ،   مسیر 
 946 صفحۀ  حبیبی،  مرحوم  اثر  افغانستان 
مرحوم  اثر  سراج التواریخ   3 جلد   950 تا 
کاتب، صفحۀ 61 و 62 کتاب سرحدات و 
تاریخ  افغانستان در طول  اداری  تقسیمات 
اثر پوهاند غالم جیالنی عارض و ده ها اثر 
دیورند  معاهدۀ  بودِن  صدساله  از  دیگر، 
چیزی وجود ندارد و این یک جعل کاری 

در تاریخ می باشد.«
می دهد  نشان  تاریخی  مدارک  و  شواهد 
یا  موقت  قرارداد  یک  دیورند  مرز  که 
میعاددار نبوده؛  بلکه دایمی است. هم چنان 
یک کاپی متن انگلیسی قرارداد یا معاهدۀ 
دیورند که از روزنامۀ کلکته در هندوستان 
فوتوکاپی شده، نزد بنده )نویسندۀ این اثر(  
موجود است. این معاهده دارای هفت ماده 

می باشد که در همۀ مواد آن، از میعاد چیزی 
به نظر نمی رسد.

افغانستان،  معاصر  تاریخ  در  متأسفانه 
می زند.  موج  ملی  خیانت  و  جعل کاری 
این  با  رابطه  در  عزیزپور  عیدمحمد  آقای 
از  ناشی  که  ملی  خیایت  و  جعل کاری ها 
تاریخ  در سراسر  قبیله یی  و  قومی  تعصب 
می باشد،  اخیر  قرن  نیم  ویژه  به   20 قرن 
خویش  تحصیل  دورۀ  یادداشت های  در 
دورۀ  »در  می نویسد:  شوروی  اتحاد  در 
ریاست جمهوری  ظاهرشاه،  زمام داری 
مربوط  حکومت های  به ویژه  و  داوودخان 
تا  تره کی  از  خلق  دموکراتیک  حزب  به 
صدها  که  بودم  آن  شاهد  من  نجیب الهر، 
پاسپورت های  با  )قبایلی(  پاکستانی 
افغانستانی  برای تحصیل به اتحاد شوروی 
تحصیلی  مصارف  و  می شدند  اعزام 
اتحاد  و  افغانستان  طرف  از  نیز  آنان 
آنان  میان  در  و  می شد  پرداخته  شوروی 
جاسوس های آی.اس.آی نیز فراوان بودند. 
قومی  اختالف  قبایلی،  دانشجویان  این 
دامن  افغانستانی  دانشجویان  میان  در  را 
برای  تحصیلی  رشته های  بهترین  می زدند. 
آن ها داده می شد و هرگونه خواستۀ شان از 
سوی سفارت افغانستان برآورده می گشت.  
آن ها پای بندی به موازین اخالقی نداشتند، 
افغانستان را کشوری کم مایه و اشغال شده 
برای  چیزی  افغانستان  می گفتند:  خوانده 
داده  چه  ما  برای  ندارد  خودش  آیندۀ 

می تواند.
به  )پاکستان(  قبایلی  دانشجویان  این 
پاکستانی بودِن خود افتخار می کردند و در 
زمام داران  می گفتند:   دیورند  معضلۀ  مورد 
منافِع  به خاطر  را  غایله  این  افغانستان 
خود به وجود آورده اند، به ما ربطی ندارد، 
می خواهند تا قیامت بگویید »دا پشتونستان 

زمونژ!«
در  قبیله گرا  رهبران  که  بود  حالی  در  این 
دانشجویان  این  خلق،   دموکراتیک  حزب 
قبایلی را، پیشگامان،  پیشروان و علم برداراِن 
می آوردند،  حساب  به  پشتونستان«  »داعیۀ 
مردمان  میان  تمایلی  هیچ  حقیقت  در  اما 
و  گرسنه  افغانستاِن  به  دیورند  طرف  آن 

عقب مانده وجود نداشت. 95
فرهنگی  امور  به  آگاه  دوستان  از  یکی 
طالبان  تسلط  »هنگام  می گوید:  نظامی  و 
پشاوری  تن  یک  با  بودم،   پشاور  در  من 
پل  تا  گفتم:  بحث  جریان  در  پشتون تبار 
به  موصوف  است.  افغانستان  مربوط  اتک 
من گفت: من یک پشتون پاکستانی هستم،  
تا  می گویند   افغانستان  در  که  گروه هایی 
پل اتک از ماست،  بسیار احمق هستند. ما 
»مزار جان« شما را گرفته ایم، شما می گویید 
تا پل اتک از ماست.« ]در آن روزها، طالبان 

مزار شریف را گرفته بودند.[
گفت:  پشتون تبار  پشاوری  شهروند  این 
»پدران شما یا زمام داران شما، بیش از ده بار 
ما را و وطِن ما را به انگلیس ها فروخته اند،  
از  پشتونستان  که  دارید  ادعا  حاال  شما 
ماست. معلوم است که این نوع قضاوت به 
شرم،  حیا و غیرت نیز مربوط می شود. شما 
به اعمال ننگین اجداد خود افتخار می کنید 
که احمدشاه ابدالی هندوستان را فتح کرد،  
ولی این را نمی گویید که چند بار اوالده اش 
وطن و »مادر وطن«ِ خود را به انگلیس ها و 
دیگران فروختند. و در مقابل آن، پادشاهی 

را گرفتند و قدرت خود را حفظ کردند.«

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش بیسـت ویکم



عبدالحفیظ منصور

بخش نخسـت
چکیده

حقوق زن همیشه در افغانستان بحث آور و مناقشه آفرین 
بوده است. آخرین فرصت تصمیم گیری در مورد حقوق 
زنان در  منع خشونت علیه  قانون  زن، بحث روی طرح 
دو  موضع گیری های  اثر  بر  که  بود  نماینده گان  مجلس 

صف افراطی، این طرح از بحث بیرون شد.
تعدد زوجات،  ازدواج،  پدر، سن  تجاوز جنسی، والیت 
لت وکوب، دشنام، توهین و تحقیر زن، از مواردی بودند 
که گفت وگوهای تندی را باعث گردیدند. یک جانب به 
فقه موروثی متمسک بوده و جانب دیگر، حقوق زن در 
جوامع مدرن و پیشرفته را دستاویز قرار داده و از آن سخن 
تفسیرهای  متن گرایی،  در  وابسته  دیدگاه های  می راند. 
ویژه گی های  در  غفلت  دینی،  متون  از  مردساالرانه 
و  قدیم  دنیای  میان  تفاوت  به  بی توجهی  قانون گذاری، 
دنیای جدید و افراطی گری در امر دفاع از حقوق زن، به 

آتِش این مبحث هیزم نهاده است.
هم اکنون مسوولیت دفاع از حقوق زن را نهادهای وابسته 
در  گرفته اند،  عهده  به  افغانستان  در  غربی  کشورهای  به 
حالی که مسلمان ها به ویژه علمای دینی، در دفاع از این 
مسأله سزاوارتر اند؛ زیرا اسالم بیش از همه در این راستا 
امر موفق  این  به  زمانی  دینی  است. علمای  داشته  تأکید 
به  را  اسالمی  میراث  در  بازنگری  جرأت  که  می گردند 
خود بدهند. هرگاه چنین نشود، بحث حقوق زن به شکل 
افغانستان راه خواهد گشود.  با فرهنگ  و شیوۀ معارض 
به حدی حساس و در خور  حقوق زن در حال حاضر 
توجه می باشد که یک چالش عمده بر سر راه نهضت های 

اسالمی به حساب می آید.

سن  مذکر،  تفسیر  متن گرایی،  زن،  حقوق  کلیدواژه ها: 
ازدواج، تعدد زوجات و والیت پدر.

  طرح مسأله
مسالۀ حقوق زن در جهان اسالم به ویژه در افغانستان، از 
زمرۀ مباحثی ست که حیات فردی و جمعِی مسلمان ها را 
عملکرد  دیگر،  ادیان  پیروان  است.  ساخته  متأثر  سخت 
مسلمان ها را در گوشه و کنار جهان در مورد زنان عنوان 
قرار داده، اسالم را یک دین زن ستیز معرفی می دارند و 
سخت گیرانۀشان،  دیدگاه های  با  مسلمان  قشری  علمای 
آموزه های  با  تضاد  در  را  زنان  برای  بیشتری  آزادی های 
اسالم وانمود می سازند. در این میان، بر مصلحان مسلمان 
است که به سراغ راهی برایند تا از یک جانب از مصایبی 
که بر دوش زنان سنگینی می کند، بکاهد و حقوق انسانی 
ایشان را تأمین کند، از سوی دیگر هم کرامت بشری زنان 

و نظام خانواده گی محفوظ باقی بماند.
گام برداشتن در این وادی نه از روی هوس است و نه 
از سر تفنن، بلکه مسوولیت انسانی و وجیبۀ دینی است 
که دل سوزی توام با جسارت را می طلبد. زیرا آن هایی که 
از حربۀ تکفیر علمای  نه  این راستا حرکت می کنند،  در 
نه هم زرق و برق  به دل راه می دهند و  قشری هراسی 
تمدن غرب، چشم ایشان را خیره می دارد تا به هر گونه 
آن،  بر  عالوه  بگویند.  لبیک  غربی  مؤسسات  سفارش 
توسعه  هوای  که  آن هایی  برای  حتا  زن  حقوق  موضوع 
سرنوشت ساز  نیز  دارند  افغانستان  در  را  مادی  رفاه  و 
نمی توان،  مبحث،  این  به  رسیده گی  بدون  زیرا  می باشد؛ 
جنبشی را برای پیشرفت و ترقی افغانستان سازمان داد. 
وقتی نیمی مهم، تأکید می کنم: نیمی مهم از پیکرۀ جامعه، 
زیر شکنجه، تهدید، استخفاف به سر برند و از حقوق شان 
و  باشند  نداشته  نفس  به  اعتماد  احساس  باشند،  بی بهره 
و  بهروزی  امید  بدانند،  مردان  به  متکی  پیوسته  را  خود 
خوش بختی، خیالی عبث و آرزویی دست نیافتنی می باشد.

چند هفته پیش، طرح قانون منع خشونت علیه زنان، غرض 
نماینده گان  مجلس  عمومی  جلسۀ  اجندای  در  تصویب 
قرار گرفت؛ اما همین که بحث آغاز شد، خالف معمول 
چند تن از اعضای مجلس نماینده گان، با لحنی عتاب آمیز 
آغازگر  را  مشاجرات  سلسلۀ  و  پرداختند  سخنرانی  به 
شدند. در اثر این مشاجرات، طرح قانون مذکور به بهانۀ 
بررسی بیشتر از اجندای جلسۀ عمومی بیرون شد، ولی 
داغ خواهد  و  است  داغ  آن، هم چنان  به  مربوط  مباحث 
بود. مسایلی که در این طرح قانون، اسباِب صف آرایی و 

دل آزاری را فراهم آورد، عبارت اند از:

1. تجاوز جنسی
2. تعدد زوجات

3. لت وکوب کردن زن
4. سن ازدواج

5. حق تعلیم و حق کار
6. خانه های امن

7. صالحیت پدر در تزویج دختران
٨. دشنام، توهین و تحقیر زن. 

دل آزاری  عربده جویی های  و  صف آرایی ها  شد،  گفته 
جانب  یک  که  بابت  این  از  دل آزار  پذیرفت.  صورت 
علمی  مناظرۀ  از  و  می کرد  دعوت  منطق  و  استدالل  به 
از  دیگر  جانب  اما  می آورد،  میان  به  باب سخن  این  در 
تنها  بود و  این مورد ردیف کرده  قبل حرف هایی را در 
حاضر به شنیدن حرِف خودش بود و به حرف سایرین 
نویسنده، ریشه های تشویش و  باور  به  نبود.  قایل  بهایی 

کشمکش در باب طرح قانوِن منع خشونت علیه زنان، به 
مسایل متعددی می رسند که عمده ترین آن ها عبارت اند از:

الف. متن گرایی
هم  یکی  اسالمی،  جوامع  بیشتر  بر  حاکم  سنت های  از 
»متن گرایی« است؛ بدین معنی که در میان مسلمان ها، آثار 
مکتوب نقش فوق العاده یی نسبت به وقایع تاریخی دارند. 
اندک کسانی به اعمال روزانه و چاره جویی های مسلمان ها 
می نگرند؛ اما اکثریت دیگر، متون متعلق به میراث اسالمی 
مورد  در  را  چون وچرایی  هرگونه  و  می دهند  ترجیح  را 
به  با توسل  از مواردی که  نادرست می انگارند. یکی  آن 
متن گرایی بحث آفرین شده، روایتی ست که در باب سن 
پیامبر  حضرت  با  ساله گی   9 در  )رض(  عایشه  ازدواج 
عالمان  از  شماری  روایت،  این  پایۀ  بر  می باشد.  )ص( 
دینی، تعیین سن ازدواج دختران را در حد 9 سال درست 
می خوانند و تعیین سن ازدواج را به بیشتر از آن، مغایر 

سنت رسول اهلل )ص( می شمارند.
زیر  نوشته یی  باب  این  در  انصاری  احمد  بشیر  خواجه 
عنوان »عایشه و دایه های مهربان تر از مادر« دارد و به طور 
مبسوط در این باره حرف زده است. متن گرا، زنده گی بیش 
از یک میلیارد مسلمان را نمی نگرد و یا از دیدِن آن عاجز 
است و فقط متن را اساِس عمل و قضاوِت خویش قرار 
می دهد. این همه کشور اسالمی، جنبش های دینی و مفتیان 
در دنیای عرب و عجم، پیِش چشمش نمی آیند و تنها به 
یک متن چسپیده است. اگر بگوید که همۀ مسلمان های 
عالم به بیراهه رفته اند و از راهِ راست منحرف شده اند و 
تنها ایشان اند که به حقیقِت دین دست یافته اند، کار را از 
بنیاد خراب کرده اند، در این صورت نه برای خود پایه یی 
باقی مانده اند و نه به اسالم جایگاهی. متن گرایان عصر ما 
که در صدور فتوا، دلیرِی حیرت برانگیزی دارند، از درک 

مانده اند؛  محروم  نیز  خویش  شخصِی  زنده گی  واقعیت 
زیرا در عین حالی که از سن ازدواج دختران در 9 ساله گی 
باحرارت صحبت می کند، ولی در دادِن دختران خودشان 
در این سن و سال، آماده نیستند. به سخن دیگر، مفتی های 

ما فتوایی صادر می کنند که خود به آن باور ندارند.
در  اسالم  عزیز  پیامبر  با  )رض(  عایشه  ازدواج  روایت 
حدیث،  این  راوی  زیرا  نیست.  بدیهیات  از  ساله گی،   9
»هشام بن عروه« است؛ از یک سو »مالک بن انس« راویان 
عراقی را معتبر نمی دانست، از سویی هم امام ذهبی راوی 

آن حدیث را به ضعِف حافظه توصیف کرده است.
بن حجر عسقالنی در »االصابه« گوید: فاطمه وقتی به دنیا 
آمد که کعبه را بنا می کردند و پیامبر سی وپنج سال داشت 
مورخین  از  بود.  بزرگتر  عایشه  از  پنج سال  فاطمه  و   ...
ابوبکر  است  معتقد  که  طبری ست  امام  هم  یکی  نامدار 
)رض( چهار فرزند داشت که همه متولد عهد جاهلیت 
بودند. ابن هشام کسی که برای نخستین بار سیرت نبوی را 

نگاشت، می نویسد: عایشه از نخستین پیروان محمد )ص( 
بود. این پیرو باید دست کم چهار یا پنج سال عمر داشته 
باشد، بدین ترتیب تا سال دوم هجرت که ازدواج عایشه 
به  پذیرفت، سن عایشه صدیقه  با محمد )ص( صورت 

هیچ صورت 9 سال بوده نمی تواند.
از  دینی  تکالیف  بلکه  نیست،  ازدواج  سِن  تنها  جوانی 
جمله روزه، زکات و حج در جوانی فرض می گردد. خود 
داوری کنید که یک دختر در چنین سن وسالی می تواند از 
قبوِل  آید. جوانی، دوران  بیرون  این تکالیف دینی  عهدۀ 
مسوولیت های حقوقی هم است، آیا در 9 ساله گی به یک 
دختر میراث پدری اش سپرده می شود، در دادگاه شهادتش 
کودکی  هنوز  که  نمی شود  گفته  آیا  و  می گردد  پذیرفته 
بیش نیست... و آیا در صورت ارتکاب جرمی، استدالل 
و  نرسیده  بلوغ  و  رشد  به  دختر  این  هنوز  که  نمی شود 
دادگاه باید در حقش تخفیف روا دارد و به جای زندان، 
به دارالتأدیب فرستاده شود. و یا اگر 9 ساله گی سن بلوغ 
دختران است، آیا می توانند از حق رای دادن و رای گرفتن 
برخوردار شوند و یا این که دختر تنها در 9 ساله گی برای 
کودک  هم چنان  موارد  بقیه  در  و  می شود  بالغ  ازدواج 

می باشد؟ 
روایت دیگری هم است که عایشه صدیقه )رض( در مکه 
نامزدی هم داشت، ولی مانند شماری از زنان و دختران 
مسلمان که اسالم میان آن ها و شوهران شان جدایی آورد، 
به  که  بود  آن  از  پس  و  گردید  فسخ  نیز  عایشه  نامزدی 
نامزدی پیامبر اسالم در آمد و یک سال بعد از هجرت، 
این ازدواج صورت پذیرفت. اگر ازدواج عایشه با پیامبر 
ساله گی  چند  در  باشد،  گرفته  صورت  ساله گی   9 در 

نامزدی اولش صورت پذیرفته بود؟ 
افـراطی در هر کاری به جای سود،  دوستـی آتشیـن و 

زیان هایی را به بار می آورد. مفتیان عاشق جامعۀ ما که در 
هوای دفاع از حریم اسالم و سودرسانی به مسلمان ها، به 
9 ساله گِی سن ازدواج حضرت عایشه )رض( هر دو پا را 
در یک کفش می فشارند، عنایت ندارند که با این کارشان 
کودک آزار  و  شهوانی  شخصی  را،  اسالم  پیامبر  جناب 
و  مسیحی  مبلغان  تبر  ترتیب،  بدین  و  می دارند!  معرفی 
یهودی را که از هر حربه یی برضد اسالم کار می گیرند، 
و  افراطی گری  عاید  است  این  فرجام  در  می کنند.  دسته 
دفاع بی دلیل و برهان. افزون بر آن، روایت نباید در تضاد 
با قواعد عمومی احکام اسالم که در آن سهولت، واقع بینی 
از اصول مسلم اند، قرار داشته باشد. آیا اناتومِی بدن یک 
دختر 9 ساله برای مادر شدن مساعد است و آیا از رهگذر 
تجارب زنده گی، یک کودک در این سن وسال آمادۀ تنظیم 
امور خانواده می باشد، یا این که زن موجودی است که تنها 

برای کام جویی مرد آفریده شده است؟
طلب علم و دانش از فرایض مسلِم دینی است و درحال 
حاضر، هر دختر دست کم باید 12 سال درس بخواند و 
تعلیم ببیند و اگر به 9 ساله گِی سن ازدواج دختران صحه 
گذاشته شود، آیا به جاست که طلب علم که فرض است، 

به موجب ازدواج که سنت است، ترک گفته آید؟
یکی دیگر از مظاهر متن گرایی شدید، در تفسیر آیۀ 33 

سورۀ احزاب دیده می شود. در آیۀ مبارکه آمده است:
»و در خانه های خود بمانید و هم چون جاهلیت پیشین در 
میان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید و نماز را برجا 
دارید و زکات را بپردازید و از خدا و پیامبرش اطاعت 
کنید. خداوند قطعًا می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت 

دور کند و شما را کاماًل پاک سازد.«
شماری از مفسرین این آیه را مختص به اهل بیت پیامبر 
)ص( می دانند، به ویژه شیعیان بر این نظر تأکید می ورزند. 
ولی شماری دیگر از مفسرین از جمله ابن کثیر، مخاطب 
این آیه را عموم مسلمان ها می داند. در دوره های معاصر، 
بر  معروف،  حدیث شناسان  از  یکی  البانی  ناصرالدین 
اساِس این آیه، کار سیاسی و اجتماعی را بر زنان حرام 
می خواند. در مقابل، فهمی هویدی از نواندیشان مسلمان، 
در  را  البانی  جمله  از  وی  پیروان  و  کثیر  ابن  برداشِت 
در  زیرا  می داند؛  اسالم  صدر  واقعیت های  با  مغایرت 
امور اجتماعی و  صدر اسالم زنان دوشادوش مردان در 
سیاسی شرکت ورزیدند. بر پایۀ این برداشت، آیۀ مبارکه، 
کاری،  هر  به  و  کرده  قدغن  را  نابه جا  گشت وگذارهای 
را  زنان  آن که  نه  نظر گرفته است،  مقصدی و هدفی در 
در منزل زندانی سازد. در حال حاضر دیدگاه سلفی های 
سنتی که متن گرایی را به حد اعالی آن پذیرفته اند، تسلط 
یافته است؛ ولی در عالم واقع، همان گونه که در مخالفت 
با واقعیات صدر اسالم قرار دارد، با زنده گی زنان مسلمان 

در اکثریت کشورهای اسالمی نیز سازگار نمی باشد.

  ب. تفسير مذکر
در روایاتی که در دسترس ما گذاشته شده، زن به عنوان 
از  آدم  دین، عامل هبوط حضرت  ناقص العقل و  انسانی 
بهشت معرفی شده است. گاهی هم روایِت تورات زبان 
به زبان می گردد و برخی از مفسرین، آن را به اشتباه ذکر 
کرده اند. بر اساس آن، زن از قبرغۀ چِپ مرد خلق شده، 
از این رو موجودی کج فطرت، بی وفا و کج فکر بار آمده 
اسالم  در  که هیچ کدام ریشه  باورها  این  بنیاد  بر  است. 
شده اند،  اسالمی  تعلیمات  وارد  دیگر  ادیان  از  و  ندارند 
حیوانات  از  باالتر  و  مرد  از  فروتر  جایگاهی  زن  برای 
از زن  ناروا  تفسیرهای  تعبیرها و  این  بوده است.  مطرح 
تقریبًا بر سراسر فرهنگ دینی غلبه یافته است. بر اساس 
ناتوان  و  ضعیف  موجودی  زن  که  باورهاست  همین 
شمرده شده است، باید دست نگِر مردان باشد، اگر برای 
پیشه کنـد.  بدهند، بخورد و در غیر آن، صبر  او چیزی 
انواع دشنام ها و تحقیرهای مردان را با جبیِن باز بپذیرد 
و شکنجه ها را خاموشانه تحمل کند و هرچه بر سرش 
می آید، با کس دیگری در میان نگذارد. این پدر یا برادر 
است که صالحیت تصمیم گیری در مورد زن را دارد؛ پدر 
می تواند او را به هر کس که بخواهد، به همسری بدهد و 
اصاًل رضایت او در میان نیست، چه بسا که در بدل جرم 
و خیانت پدر یا برادر خود، »بد« داده شود و همۀ عمر را 
زیر بار ظلم و بیداد به سر بَرد. زمانی که همسرش وفات 
می کند، چه بسا که مانند مال و متاع میراثی، زن نیز میان 

میراث خواران تقسیم می گردد. 
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دو سیاست متناقضِ آقای کرزی 
در مورد انتخابات

چیزی به نام پروسة...
مساله را همه شنیده اید، پروسۀ صلح حساسیت هایی دارد، 
هر حرفی که زده می شود تاثیر آن باالی اجتماع هم است و 

باالی جانب مقابل هم.«
را  وکال  از  برخی  خشم  لحظه یی  از  پس  مساله  این  بیان 
برانگیخته و آنان به رسم اعتراض جلسه را ترک گفته تاکید 

کردند که مسایل صلح نباید از مردم پنهان نگهداشته شود.
از چندی به این طرف بحث روی تالش های صلح و ایجاد 
و  است  زبان ها  برای گفت وگوهای صلح سر  طالبان  دفتر 

بیشتر مقام های حکومت روی این مساله حرف می زنند.
این  که  زمانی  هر  می گویند  افغانستان  حکومت  مقام های 
حاضر  صلح  عالی  شورای  با  مذاکرات  انجام  برای  گروه 
شوند، هیات شورای عالی صلح را با یک اجندای قوی به 

قطر می فرستد.
اما پس از پایان جلسۀ سری روز شنبه، تعدادی از اعضای 
از حکومت به خصوص شورای عالی  نماینده گان  مجلس 
اکنون  تا  حکومت  که  گفتند  کرده  انتقاد  شدت  به  صلح 
نکرده  تهیه  برای گفت وگوهای صلح  را  اجندای مشخص 

است.
»رییس  گفت:  وکال  این  از  یکی  فایق  اهلل  داکترنقیب 
داراالنشای شورای عالی صلح چیزی برای گفتن نداشت،  
با  که جانب حکومت  بود  این  داشت  اسرار  که  را  چیزی 
تعدادی از طالبان به گونۀ مخفی در تماس است که از طیب 
آغا نام برد، اما داکتر سپنتا با جرأت به نماینده ها گفت که در 

افغانستان چیزی بنام روند صلح اصاًل وجود ندارد.«
آقای فایق به نقل از مشاور شورای امنیت ملی گفت: برخی 
افراد به اساس شناخت های قومی شان با حکومت در تماس 

هستند.
به  پیش  سال  چهار  حدود  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
هدف پیش برد گفت وگوهای صلح با مخالفان مسلح و ختم 

جنگ چندین ساله ایجاد گردیده است.
در این حال برخی از اعضای مجلس نماینده گان می گویند 
که کار کردهای چهار ساله شورای عالی صلح موثر نبوده و 

باید این شورا لغو شود.

هشدار وزارت صحت عامه...
این  کند.  می  رو  به  رو  مرگ  خطر  با  را  بیمار  حیات 
درمان  قابل  کنون  تا  اما  است،  پیشگیری  قابل  بیماری 

نیست.
هجری   136٨ سال  در  افغانستان  در  ایدز  واقعه  اولین 
خورشیدی تشخیص شد. در سال هایی که در افغانستان 
بیماری  این  مورد  در  تا  نبود  فراهم  زمینه  بود،  جنگ 
آگاهی داده شود و به خاطر همین مردم افغانستان بیشتر 

در معرض ابتال به این بیماری قرار گرفته اند.
وقایه  مورد  در  آگاهی  داشتن  که  می گوید  پیکان  آقای 
از این بیماری بسیار مهم است. به همین خاطر وزارت 
صحت عامه به کمک حمایت کننده های مالی مختلف 
4٨ مرکز آگاهی بخشی، مشوره و تشخیص داوطلبانه را 
در سراسر کشور ایجاد کرده است. او می افزاید که در این 
کشور 40 پروژه برای جلوگیری از گسترش این بیماری 
هم اکنون جریان دارند و تنها دو مرکز تداوی برای این 
بیماری در والیت های کابل و هرات فعالیت دارند. این 
مراکز تنها 170 تن از بیماران مبتال به ایدز را به صورت 

رایگان تحت درمان قرار داده اند. همچنان کلینیک هایی 
در مرز با کشورهای همسایه افغانستان ایجاد شده اند که 
در آنها به تردد کنندگان در مورد این بیماری آگاهی داده 

می شود و داوطلبانه آزمایش خون انجام می گیرد.
که  می دهند  نشان  تحقیقات  صحی،  مقام های  گفته  به 
»مخصوصًا  افغانستان  خارج  از  ایدز  واقعات  بیشتر 
در  اند و  منتقل شده  این کشور  به  کشورهای همسایه« 
حال حاضر بیشترین ناقالن ویروس ایدز معتادان تزریقی 

می باشند که از سوزن های مشترک استفاده می کنند.
وزارت صحت عامه می گوید که هم اکنون بیش از پنج 
هزار معتاد تزریقی در افغانستان تحت پوشش برنامه های 
به  برنامه  این  در  دارند.  قرار  ایدز  انتقال  از  پیشگیرانه 
معتادان آگاهی داده می شود و به آنها بسته های حاوی 
می  توزیع  کاندوم  و  تزریق  شده  تعقیم  وسایل  سرنج، 
گردد. بیماری ایدز از طریق مقاربت جنسی، انتقال خون، 
از  مشترک  استفاده  و  مادر  شیر  مبتال،  افراد  ولد  و  زاد 
انتقال  تراشی  ریش  تیغ  مانند  تخریش کننده  وسایل 

می یابد.

غزنی  والیت  در  که  است  جوانی  مستعار(  )نام  احمد 
زنده گی می کند و مدتی است که از اروپا به افغانستان 
برگشته است. او می گوید: »من در اروپا زندگی می کردم 
و باید صادقانه بگویم آنجا خیلی عیاشی کردم، حاال من 
ایدز هستم،  به  مبتال  را می دانم. من  بدن خود  وضعیت 
بدهم«.  آزمایش  باید  ماه  هر  و  دارم  قرار  درمان  تحت 
او نمی خواهد با هر کس در مورد بیماری اش صحبت 
کند، زیرا به گفته خودش، در آن صورت مردم با او بد 

برخورد می کنند.
دانند.  نمی  زیاد  ایدز  بیماری  مورد  در  افغانستان  مردم 
محمد هاشم، یکی از باشنده گان والیت هلمند می گوید: 
»من نمی دانم که ایدز از چه طریقه هایی انتقال می یابد و 
هنوز هم نمی دانم که آیا افرادی که ایدز دارند انسان های 
عادی هستند و دارای وضعیت روانی متعادل هستند یا 

خیر؟«.
اجتماعی  عادی  روابط  داشتن  طریق  از  ایدز  ویروس 
همانند دست دادن، غذا خوردن، آب بازی کردن در یک 

حوض مشترک و بوسیدن انتقال نمی یابد.

          احمد عمران

این روزها بحث وجنجال ها بر سر مسایل افغانستان به 
گونۀ سرسام آوری در سطح ملی، منطقه یی و جهانی داغ 
شده است. در یک دهۀ گذشته با آن که چشم ها همواره 
به سوی افغانستان دوخته شده بود و رویدادهای کشور 
پیوسته مایۀ تشویش و نگرانی بوده؛ ولی این نگرانی و 
تشویش به میزانی که امروز شاهد آن هستیم، این قدر 

اضطراب برانگیز و دلهره آور نبوده است.
نقشه های  کنار گفت وگوهای شک برانگیِز صلح و  در 
و  طماع  همسایه های  برخی  سوی  از  که  آن چنانی 
کشیده شده؛  افغانستان  برای  آن ها  بین المللی  متحدان 
انتخابات  و  مسوولیت ها  انتقال  چون  موضوعاتی 
مناقشه برانگیز  مسایِل  از  نیز  آینده  ریاست جمهوری 
در سطح جامعه است. بسیاری از آگاهان و جناح های 
آیندۀ  انتخاباِت  به  نسبت  کشور،  در  سیاسی  مطرح 
برای گذار  مهم  اصل  عنوان یک  به  ریاست جمهوری 

به دهۀ تحول، به شدت نگران اند. 
افغانستان هرچند در یک دهۀ گذشته، شاهد برگزاری 
دو انتخابات ریاست جمهوری بوده، ولی نگرانی ها به 
انتخابات آینده وجود دارد، نبوده  میزانی که در مورد 
و  نیستند  دلیل  و  ریشه  بدون  نگرانی ها  این  است. 
که  کرزی  آقای  کنایه آمیز  سخنان  خالِف  شک  بدون 
هر از گاهی نسبت به سال 2014 مطرح می شود، سال 
و  اتفاق ها  آبستِن  و  سرنوشت ساز  ساِل  یک   2014
کوچک  اشتباه  یک  است.  پیش بینی ناپذیر  رویدادهای 
افغانستان،  مردم  برای  را  سال  این  می تواند  سیاسی 
بسازد. چنان که  از حوادِث خونین  پُر  بدیُمن و  سالی 
از حاال نشانه های این تغییِر وضعیت را در همۀ ابعاد و 
ساحه های زنده گی سیاسی و اجتماعی کشور می توان 

شاهد بود. 
خطرناک  بن بستی  به  تنها  نه  صلح  گفت وگوهای 
ناامنی ها  از  تازه یی  بستر  زمینه ساز  بلکه  شده،  منتهی 
و مداخالت در امور داخلی کشور شده است. سخناِن 
ملی  امنیت  شورای  مشاور  هشدار  و  نگرانی  با  توام 
سر  بر  افغانستان  دولت  و  دربارۀ سوءتفاهِم غرب  را 
موضوع مبارزه با تروریسم در همایش »رهبران سیاسی 
سخنانی  تردید  بدون  سخنان  این  شنیدیم.  مردم«  و 
این  باشد.  اندیشیده  آن ها  به  کرزی  آقای  که  نیستند 
حلقۀ  دیدگاه های  در  عمیق  شکاف  بیان گِر  سخنان 
باشد؛  می تواند  ریاست جمهوری  ارگ  در  محوری 
بلند  آن  از  با طالبان  ارگی که هم صدای موافقت  در 
می شود و طالبان، برادر خطاب می شوند و هم صدایی 

تأکید  با  و  می نشاند  القاعده  ردیف  در  را  طالبان  که 
به  نمی توان  تعویذ  و  »تضرع  سیاست  با  که  می گوید 

صلح و امنیت« دست پیدا کرد. 
رییس  ـ  احمد ولی مسعود  اظهارات  در همین حال، 
روشن گر  طرح  تدوین کنندۀ  و  ملی  قهرمان  بنیاد 
افغانستان  انتخابات  آیندۀ  مورد  در  ـ  ملی«  »آجندای 
نیز بخِش دیگری از معضل کالن افغانستان را تصویر 
می کند. آقای مسعود به تازه گی در یک گفت وگوی ویژه 
جامعۀ  نگرانی های  کشور،  خبرگزاری های  از  یکی  با 
انتخاباِت  مورد  در  را  نخبه گان کشور  و  روشن فکری 
تازۀ  طرح  از  مسعود  آقای  است.  کرده  مطرح  آینده 
حکومت خبر می دهد که برای جلوگیری از برگزاری 
انتخابات، در دسِت اجرا قرار دارد. او گفته است: »9 
تصمیم  که  می بینیم  اما  مانده،  انتخابات  به  دیگر  ماه 
حکومت تاکنون معلوم نیست؛ آنان برای منافع خود، 
در مورد انتخابات در مجالِس شبانه تصمیم می گیرند.« 
مجالس شبانه، حرِف دقیقی است که برای نخستین بار 
از سوی یکی از فعاالن سیاسِت کشور مطرح می شود. 
از  بسیاری  کرزی  آقای  گذشته،  سال  ده  در  چند  هر 
مجالس  چنین  در  را  خود  سیاسِی  مهم  تصمیم های 
برگزاری چنین  از  بسیاری ها  ولی  است؛  گرفته  شبانه 
وقتی  کرزی  آقای  بوده اند.  بی خبر  شبانه  نشست های 
می خواهد در مورد امور مهم کشوری، در مورد جنگ 
شبانه  مجالس  چنین  به  کند،  اتخاذ  تصمیمی  و صلح 

پناه می برد. 
دارد  اختیار  در  اطالعاتی  که  می گوید  مسعود  آقای 
ملی،  اجماع  ایجاد  دنبال  به  حکومت  این که  بر  مبنی 
چنین  مسعود  آقای  کند.  تقسیم  را  قدرت  می خواهد 
کشور  موجود  شرایط  و  روحیه  مخالِف  را  طرحی 
و  دلیل  هر  به  اگر  که  می افزاید  و  می کند  توصیف 
مردم  شود،  جلوگیری  انتخابات  برگزاری  از  بهانه یی 

افغانستان چندین نسِل دیگر نیز قربانی خواهند شد. 
افغانستان  که  داشت  نمی توان  تردیدی  اصل  این  در 
تنها در سایۀ یک نظام مردم ساالر و پاسخ گو می تواند 
در  که  شرایطی  کند؛  پیدا  دست  صلح آمیز  شرایط  به 
اشاره  آن  به  نیز  ملی  امنیت  شورای  مشاور  اظهارات 
ممثل  که  مقتدر  دولتی  افغانستان  در  اگر  است.  شده 
اراده و رای مردم باشد به وجود نیاید، سیاست »تضرع 

و التماس« نیز راه به جایی نخواهد برد. 
مشروعیت  زوال  نشانۀ  تضرع،  و  التماس  سیاست 
در  را  آن  می توان  به روشنی  که  است  نظام  سیاسی 
چنین  از  گذار  برای  کرد.  مشاهده  ارگ  سیاست های 
وضعیتی، افغانستان تنها یک برِگ برنده در کف دارد 

شفاف،  گونۀ  به  آینده  سال  انتخابات  برگزاری  آن  و 
انتقال  به  بتواند  که  انتخاباتی  است؛  عادالنه  و  فراگیر 
مسالمت آمیز قدرت به فردی مشروع و مورد حمایِت 
برباد  اعتماد  مردم کمک کند و سبب شود که دوباره 

رفتۀ مردم نسبت به نظام اعاده گردد. 
طرح  هر  یا  و  فعلی  گروه  قدرِت  ادامۀ  با  افغانستان 
بدیل دیگر که برگزاری انتخابات را لحاظ نکند و یا 
انتخاباتی مملو از تقلب و مهندسی آرا  را ضمانت کند، 
نمی تواند به جامعه یی امن تبدیل شود. گذار به جامعۀ 
ممکن  فراگیر  و  شفاف  انتخاباِت  مسیر  از  تنها  امن، 
ارضی  تمامیت  از  می تواند  دولتی  چنین  می گردد. 
کشور در برابر مداخالت و تجاوزهای پنهان و آشکار 
و  کند  پاسداری  تمامیت خواه،  گروه های  و  کشورها 
افغانستان به  نگذارد که نقشه های بیگانه گان در مورد 

اجرا گذاشته شود. 
سیاست های آقای کرزی در بیش از یک دهۀ گذشته، 
شرایط امروزی را رقم زده است. اگر افغانستاِن امروز 
برای حل مشکالِت خود  تعویذ  به سیاست تضرع و 
ارگ  درون  از  دقیقًا  سیاست  این  است،  شده  متوسل 

ریاست جمهوری هدایت و رهبری شده است. 
خطاب  برادر  را  طالبان  که  سال هاست  کرزی  آقای 
آن ها  با  را  سیاسی  قدرت  که  است  حاضر  و  می کند 
میان  کرزی،  آقای  سیاسی  گفتمان  در  کند.  تقسیم 
القاعده و طالبان از زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد. 
القاعده، تروریست و بیگانه است؛ ولی طالبان خودی 
عامل  و  منبع  را  طالبان  کرزی  آقای  ناراضی.  برادر  و 
جنگ، کشتار و ویرانی در کشور نمی داند. او به شدت 
به دنباِل آن است که به توافقی سیاسی با طالبان و حتا 
طریق  این  از  و  شود  نزدیک  آن ها  منطقه یی  حامیان 
بتواند بقا و استمرار حیات سیاسِی خود را تأمین کند.

 آقای کرزی طرح دقیقی برای انتخابات در ذهن ندارد 
برای  می تواند  آینده  انتخاباِت  که   می کند  فکر  نه  و 
ادامۀ حیات سیاسی اش مفید باشد. به همین دلیل است 
که می بینیم هر روز  طرحی و بحثی جدید در رابطه 
در  اطرافیانش  یا  و  او  از سوی  انتخابات  برگزاری  با 
کرزی  آقای  می شود.  مطرح  ریاست جمهوری  ارگ 
انتخابات  برگزاری  طرفدار  را  خود  زبان،  به  هرچند 
نشان می دهد؛ ولی در عمل چنین نیست و تالش های 
کشور  در  انتخابات  که  است  داده  سامان  را  فراوانی 
آقای کرزی در  زباِن  متأسفانه دست و  سبوتاژ گردد. 
مورد انتخابات و بسیاری از مسایل کالن جامعه، یکی 

نیستند.
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میلیاردها افغانی در...
 که بر طبق پالن جدید این ظرفیت باید بلند برده شود.

به  نغلو  از  هم  عمومی  »برق  می گوید:  خان  اسماعیل 
که  می دهیم  وعده  انشاءاهلل  ما  و  می شود؛  وصل  این جا 
ظرفیت فعلی تولید شانزده میگاوات برق به 32 میگاوات 

بلند برده خواهد شد«.
به گفتۀ حکومت، بر اساس طرح جدید با سرمایه گذاری 
فابریکه ها  از  امسال شمار زیادی  تولید برق،  در عرصۀ 
برخوردار  برق  نعمت  از  عامه  و  شخصی  تأسیسات  و 
بندهای  ساختن  که عصری  می شود  گفته  شد.  خواهند 
در  آن ها  کامل  ساختن  فعال  و  نغلو،  و  درونته  برق 

اولویت برنامه های کاری حکومت قرار دارد.
بند  تولیدی  برق  که  است  گفته  آب  و  انرژی  وزارت 
درونته تنها به شهر جالل آباد و نواحی اطراف آن رسانده 
را  موجود  اندازۀ  ننگرهار  والیت  مقامات  اما  می شود؛ 
ناکافی می خوانند. حنیف گردیوال، معاون والی ننگرهار 
می گوید که نه و نیم میگاوات برق، که در حال حاضر 
رفع  برای  می شود،  رسانده  ننگرهار  به  درونته  بند  از 
نیازمندی آن والیت بسیار کم است. گردیوال می افزاید: 
»تقاضای ما از وزیر آب و برق این بود که با گسترش 
بند،  این  برق  تولید  ظرفیت  افزایش  و  درونته  برق  بند 
نیز مد نظر گرفته شده  نیازمندی مردم ننگرهار به برق 

و رفع گردد«.
در  برق  تأمین  شبکه های  از  زیادی  شمار  افغانستان  در 
هم  دولت  و  شدند  تخریب  طوالنی  جنگ های  جریان 
توانایی مالی آن را ندارد که در این راستا بسیار سرمایه 
از  بسیاری  مشکل،  این  درنظرداشت  با  کند.  گذاری 
از  پایتخت کشور  کابل  و همچنان  والیت های شمالی 

برق وارداتی مستفید می شوند.
تنها مؤسسات خیریه، به ویژه اداره های انکشافی جهانی 
در  جهانی،  بانک  همچنان  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
کماکان  افغانستان  در  برق  تأمین  برای  اخیر  سال  چند 
با  که  می شود  برده  انتظار  اند.  کرده  سرمایه گذاری 
بلندرفتن ظرفیت تولید برق در بندهای درونته و نغلو، از 
جمله نیازمندی شمار زیادی از کارخانه های صنعتی در 

ننگرهار و کابل نیز مرفوع گردد.
برق  بند  آب  با  مردم،  نیاز  مورد  برق  تأمین  بر  افزون 
درونته می تواند هزاران جریب زمین زراعتی در ننگرهار 
را نیز آبیاری کرد، که در نتیجه زندگی دهقانان بسیاری 

بهتر خواهد شد.

وضعیت افغانستان شبیه به...
 آقای لودین افزود: من به رونِد صلحی که جریان دارد، 
معتقد نیستم؛ زیرا صلح زمانی مبارک است که  مردم در 
جریان آن قرار داشته باشند و بدانند که بعد از به میان آمدِن 

صلح چه می شود.
این  در  نماینده گان  مجلس  عضو  کوفی  فوزیه  همچنان، 
نشست گفت که هیچ کشوری نمی تواند با جنگ به تعالی 

برسد.
و  پارلمان  در  فراوانی  گفت وگوهای  و  بحث  افزود:  او 
بیرون از آن در پیوند به دورنمای صلح صورت می گیرد؛ 
با  که  هم  صلحی  و  نمی رسد  نتیجه  به  که  می بینیم  اما 

مصلحت به میان بیاید، نیز نتیجه یی ندارد.
بانو کوفی خاطرنشان ساخت، تا زمانی  که دولت شفافیت 
را در پروسۀ صلح به وجود نیاورد و طرف های مذاکره کننده 
نکند،  معرفی  افغانستان  مردمِ  برای  را  آن   تمویل کنندۀ  و 

پروسۀ صلح به جایی برای آوردِن صلح نمی رود. 
حکومت افغانستان از چندسال بدین سو در تالش مذاکره 
و مصالحه با مخالفان مسلح دولت به ویژه طالبان است؛ 
اما گروه های مخالف مسلح همواره صدای صلح  خواهانۀ 

حکومت را با انتحار، خشونت و انفجار پاسخ داده اند. 
ریاست جمهوری  ملی  امنیت  مشاور  سپنتا  دکتر  اخیراً 
افغانستان گفت که پروسۀ صلح با عریضه نویسی، تضرع و 

از موضع ضعیف، به شکست می انجامد.
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شننونکي:

له هند نه مرسته غوښتل د ولسمشر 
ستره تېروتنه وه

نخستین دور گفت وگوها میان آلمان و 
است  قرار  خام  مواد  دربارۀ  افغانستان 
همکاری انکشافی و اقتصادی میان دو 
کشور را بار دیگر احیا کند. افغانستان از 
بخش اقتصاد آلمان خواسته است تا در 

بخش معادن سرمایه گذاری کند.
قرار  افغانستان  وله،  دویچه  گزارش  به 
با  جنگ  محل  دیگر  زودی  به  است 
تروریسم نباشد، بلکه به عنوان جایگاه 
شود.  نگریسته  آینده  برای  اقتصادی 
در  جمعه  روز  موضوع  این  کم  دست 
مواد  دربارۀ  گفت وگوها  دور  نخستین 
افغانستان  و  آلمان  میان  معدنی  خام 
مطرح شد. براساس اظهارات مقام های 
ذخایر  دارای  کشور  این  افغانستان، 
هزار  سه  از  بیش  ارزش  به  معدنی 
در  که  است  امریکایی  دالر  میلیارد 
خاک  مانند  ارزشمندی  مواد  آنها  میان 
مس،  تنگستن،  آهن،  لیتیم،  نادر،  های 
و  لیتیم  دارند.  وجود  جست  و  سرب 
صنعت  بخش  برای  نادر  خاک های 
آلمان اهمیت خاصی دارد. هر دوی این 
مواد در تولیدات کمپیوتر و تیلفون های 

هوشمند به کار می روند.
وزارت همکاری های انکشافی آلمان بر 
این نظر است که افغانستان می تواند در 
کشورهای  جمع  در  سال   20 از  کمتر 
جهان  خام  مواد  مهمترین  کننده  صادر 
این  در  می خواهد  طبعًا  آلمان  باشد. 
راستا سهم داشته باشد. در چهارچوب 
همکاری های  و  سرمایه گذاری ها 
در  کشور  این  است  قرار  انکشافی 
درازمدت زمینه همکاری را با افغانستان 

ایجاد کند.
وحید اهلل شهرانی، وزیر معادن و دیگر 
برای  افغانستان  حکومت  نماینده گان 
در  گذاری  سرمایه  درباره  گفت وگو 
بخش مواد خام معدنی به برلین دعوت 
اقتصاد  که  گفت  شهرانی  اند.  شده 
افغانستان می تواند بی اندازه از مواد خام 
سود ببرد. آلمان برای او نخستین آدرس 
اقتصادی  های  همکاری  راستای  در 

است.
شهرانی توضیح داد: »ما همکاری خود 
را با آلمان تقویت کرده ایم؛ زیرا آلمان 
بزرگترین کشور وارد کننده مواد معدنی 
از  این سو، شماری  به  مدتی  از  است. 
در  آلمانی  دهنده  مشوره  های  شرکت 
از  یکی  آلمان  هستند.  فعال  افغانستان 
جهانی  سطح  در  بازیگران  مهمترین 

است«.
  زمينه ساز منازعات بيشتر؟

به  افغانستان  اقتصاد  حاضر  حال  در 
وابسته  مالداری  و  زراعت  به  شدت 
است. وحید اهلل شهرانی گفت تقریبًا در 
ده سال آینده انتظار دارد که سکتور مواد 

تولیدات  از  درصد   40 افغانستان  خام 
تشکیل  را  کشور  این  داخلی  ناخالص 
افغانستان  که  این در حالی است  دهد. 
کشورها  فاسدترین  از  یکی  همزمان 
رود.  می  شمار  به  جهانی  سطح  در 
شفافیت  »ابتکار  نهاد  از  رسا  زرغونه 
می گویند  افغانستان«  استخراجی  منابع 
زمینی  منابع  که  است  مهم  بسیار  این 
افغانستان زمینه ساز افزایش تنش ها در 

این کشور نگردند.
هنوز  »افغانستان  می گوید:  رسا  خانم 
کشوری در حال جنگ است. وضعیت 
امنیتی قناعت بخش نیست. ما ده والیت 
داریم که دارای مواد خام کافی هستند، 
نیستند.  دسترس  قابل  مواد  این  اما 
می  فعالیت  جا  این  که  هایی  شرکت 
کنند، در سطح استنداردهای بین المللی 
آگاهیدهی  کنیم  می  تالش  ما  نیستند. 
مناسب  روش  به  مواد  این  از  که  کنیم 

کار گرفته شود«.
»ابتکار  که  می دهد  توضیح  رسا  خانم 
افغانستان«  استخراجی  منابع  شفافیت 
با  خاطر  همین  به  که  است  نهادی 
تا شفافیت  کند  حکومت همکاری می 
افغانستان  معدنی  منابع  استخراج  در 

تضمین گردد.

یوستوس  دانشگاه  از  دیتمن  اندرئاس 
آلمان می گوید  –لیبیگ در شهر گیسن 
که وجود ذخایر مواد خام در افغانستان 
از ده ها سال به این سو آشکار است و 
نیست.  داغ  موضوعی  نیز  دلیل  این  به 
افغانستان  خام  مواد  نباید  او،  گفتۀ  به 
کرد،  گذاری  ارزش  اندازه  از  بیش  را 
زیرا کشورهای همسایه آن قسمًا دارای 
برای  هستند.  همسان  معدنی  ذخایر 
دیتمن عالقه مندی زیاد کشورها به مواد 
این  دارد.  دیگر  دلیل  همه  از  قبل  خام 
دانشمند جغرافیا می گوید: »در افغانستان 
مساله بر سر این است تا نشان داده شود 
که بعد از سال 2014 این کشور مورد 
بی توجهی قرار نمی گیرد؛ بلکه زمینه 
مهیا می شود.  اقتصادی  همکاری های 
صرف نظر از حضور نیروهای آیساف، 
در بخش عناصر کمیاب، یورانیم و طال 
به هر صورت فعالیت های استخراجی 

وجود خواهند داشت«.
افزاید که در وضعیت  آقای دیتمن می 
بین  نیروهای  با خروج  افغانستان  مبهم 
المللی، این اقدام درست است تا نشان 
داده شود که افغانستان از این گونه زمینه 
ها و امکانات برخوردار است. اما باید 

به این امر سال ها پیش توجه می شد.
کشوری غنی که در فقر به سر می برد

افغانستان تقریبًا در تمام  ذخایر معدنی 
در  دارند.  موقعیت  کشور  این  مناطق 

حوالی والیت غزنی، منابع طال و آهن 
نزدیکی های  در  شمال  در  دارد.  وجود 
مانند  کالسیک  خام  مواد  شریف،  مزار 
قسمًا  که  دارد  وجود  گاز  و  نفت 

استخراج نیز شده اند.
انواع  پایتخت،  کابل،  حوالی  در 
وجود  نادر  های  خاک  از  مشخصی 
های  والیت  که  رود  می  گمان  دارند. 
پاکستان  با  مرز  در  خوست  و  غزنی 
دارای یورانیم باشند. در والیت مرکزی 
بامیان، معدن آهن »حاجی گگ« وجود 
قرار است در  دارد که کارشناسان هند 
بر  افزون  کنند.  فعالیت  آن  استخراج 
بزرگ مس  معدن  دومین  افغانستان  آن 
جهان را دارد که در شرق لوگر موقعیت 
دارد. شرکت چینی »ام. سی. سی« چند 
سال پیش قراردادی را با افغانستان برای 
به  اما  کرد؛  امضا  معدن  این  استخراج 
افغانستان،  صنایع  و  معادن  وزیر  گفته 
به دلیل تاخیر در فعالیت ها، آینده این 
تاخیر،  این  دلیل  است.  مبهم  قرارداد 
مواد  انتقال  برای  ها  زیرساخت  فقدان 

خام است.
افغانستان کشوری است که به دریا راه 
وجود  نیز  آهن  خط  سیستم  و  ندارد 
گذاران  سرمایه  دلیل  این  به  ندارد. 
تاسیس  به  نخست  باید  کشور  این  در 

زیرساخت ها اقدام کنند.
دیتمن می گوید که مسیر ترانسپورتی به 
ویژه از طریق پاکستان مشکل ساز است. 
این کشور همسایه همواره مرزهایش با 
افغانستان را به دلیل ناراحتی از جامعه 
جهانی مسدود می کند و به این ترتیب 
راه افغانستان را به بازار جهانی قطع می 

نماید.
  قانون استخراج معادن

برای جامعه جهانی خیلی مهم است که 
برای  حقوقی  شده  نهادینه  شرط  پیش 
اقتصاد خصوصی  های  گذاری  سرمایه 
در  شود.  وضع  خام  مواد  با  رابطه  در 
این راستا قرار است قانون جدید برای 
از جانب حکومت  مواد خام  استخراج 
باشد  داشته  اساسی  نقش  افغانستان 
های  کمک  به  کشور  این  وابستگی  تا 
المللی تدریجًا کاهش یابد.  جامعه بین 
که  است  تعهداتی  از  یکی  قانون  این 
سال  در  توکیو  کنفرانس  در  افغانستان 
کرد  آمادگی  ابراز  آن  مورد  در   2102
را  نقدی  امدادهای  وسیله  این  به  تا 
 2014 سال  از  بعد  انکشافی  امور  در 
چنین  برای  اولی  طرح  نماید.  دریافت 
با شکست مواجه شد.  قانونی در آغاز 
این طرح قانون از ماه می سال 2013 به 
پارلمان برای تصویب ارائه شده است . 
شهرانی مطمین است که این طرح پیش 
تصویب  امسال  تابستانی  تعطیالت  از 
قانون  این  که  گفت  او  شد.  خواهد 
تغییرات زیاد جدید و مثبت را به همراه 
خواهد داشت. وزیر صنایع و معادن می 
خواهد عالقمندی های سرمایه گذاران 
را در این مورد در افغانستان جلب کند.

از  دیگر  کشور  پنج  ترتیب،  همین  به 
جمله هند، امارات متحده عربی، امریکا، 
ترکیه در صف  و  پولند  بریتانیا،  کانادا، 
مواد  استخراج  مورد  در  تا  دارند  قرار 
این  با  را  قراردادهایی  افغانستان  خام 
کشور امضا کنند. آلمان در نظر دارد تا 
یک کنفرانس بین المللی را برگزار کند. 
دور اول گفت وگو درباره مواد خام باید 

آغازی برای این اقدام ها باشد.

کشوری غنی که در فقر 
به سر می برد

د  رسه  افغانستان  له  هند  چې  کې  حال  داسې  په 
دي،  یې  ویيل  او  کړې  رد  غوښتنه  مرستې  پوځي 
چې د دې مرستې د ورکولو جوګه نه دی، یوشمېر 
وايي،  غړي  د وليس جرګې  او  شننونکي  سیايس 
چې له هند نه د پوځي مرستو غوښتل سرته تېروتنه 

وه.
دغه شنناندي وايي، افغانستان یو ګونګ سیاست 
او  اچوي  الس  خواته  هرې  یې  امله  له  چې  لري 
امریکا  له  رسه  سیاست  روښانه  په  چې  ده  کار  په 

مرستې او ناټو مرستې وغواړي.
ماندګار  توخي  حمیدالله  غړي  جرګې  وليس  د 
ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، هند تر اوسه په دې 

وضعیت کې نه دی چې له افغانستان رسه دې 
پوځي مرستې وکړي، ځکه هند خپله مرستو ته 
اړتیا لري او د افغانستان پوځ دومره مرستو ته 

اړتیا لري، چې د هند له توانه وتلې ده.
هغه وايي، دا د ولسمرش تېروتنه وه چې له هند 

نه د پوځي مرستې اخیستو اعالن یې وکړ.
پاکستان  له  کې  سیمه  په  هند  خربه،  په  ده  د 
ولې  او  لري  حساسیتونه  او  رقابتونه  هم  رسه 
په لوی الس دې رقابتونو کې ځان  افغانستان 
ښکېل کړي او په دې هم ښه پوهېږو چې هند 
له افغانستان رسه د پوځي مرستو وړتیا نه لري 

او که یې لري هم دومره کمه ده چې حساب پرې 
نيش کېدالی.

ته  اعالن  دې  اوله  له  دی  زیاتوي،  توخی  ښاغلی 
خوشبین او پرې ډاډه نه و، ځکه هند دومره توان نه 

لري او دې مرستې ته له پیله هم لېواله نه و.
د ده په وینا، افغانستان نباید د سیمه ییزو رقابتونو 
طرف واقع يش او نه په دې وضعیت کې دی چې 

طرف يش.
نوموړی وايي، نپوهېږي چې ولسمرش کرزی ولې 
دومره ډاډه و او ولې یې له هند نه د پوځي مرستو 

اخیستو اعالن وکړ.
ښاغلی حمیدالله توخی زیاتوي، چې د افغانستان 
په قضیه کې ناټو او  امریکا مستقیاًم ښکېل دي او 
او  دی  مسوولیت  یې  جوړول  پوځ  د  افغانستان  د 
که افغان پوځ ونه روزي او جوړ یې نه کړي تجهیز 
یې نه کړي نو د افغانستان له جګړې ځانونه نيش 

خالصوالی.
هغه زیاته کړه، په سیمه کې یوازینی هېواد روسیه 
ده چې کوالی يش له افغانستان رسه مرسته وکړي 

او وړتیا یې لري، ځکه روسیه د ترهګرۍ له ګواښ 
رسه هم مخ ده او که افغانستان بیا د ترهګرو ځاله 
جوړېږي نو روسیه به ترې مستقیاًم اغېزمنه کېږي.

دی وايي، د روسیې په مرسته ممکنه ده چې افغان 
پوځ جوړ يش، ځکه هغه یو لوی 

توان  مرستو  د دې  او  دی  هېواد  لوی  طاقت دی، 
لري.

الله  عتیق  شننونکی  چارو  پوځي  د  همدارنګه 

وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  امرخېل 
له  او  لري  تاریخي دوستي  هند رسه  له  افغانستان 
ډېر پخوا نه هم وررسه پوځي اړیکې هم لري، ځکه 
یو مهال هوايي او کامنډويي ځواکونه په هند کې 

روزل کېدل.
دی وایي، دا چې امریکا څو ځله ویيل چې افغانانو 
لپاره  او هوايي ځواک  درنې وسلې  لپاره  د دې  ته 
الوتکې نه ورکوي، چې هغوی یې نيش ساتلی، نو 
ولسمرش پر امریکا د فشار راوستلو لپاره هند ته د 

مرستې الس غځولی وي.
د نوموړي  په خربه، هند دومره اقتصاد نه لري چې 
هغومره وسلې او تجهیزات افغان پوځ ته ورکړي، 

ته  افغانستان  روسیې  مهال  یو  چې  څنګه  لکه 
ورکوله.

ښاغلی امرخېل وايي، د شوروي د مرستو پر مهال 
پلویانو  خپلو  د  شوروي  او  وه  روانه  جګړه  سړه 
له  یې  امله  همدې  له  او  کاوه  کوښښ  ډېرېدو  د 

افغانستان رسه پرېامنه مرستې کولې.
د هغه په خربه، چې اوس هند په څو مسایلو کې 
ښکېل دی لومړی دا چې د امریکا له اجازې پرته 
وکړي،  مرستې  رسه  افغانستان  له  کوالی  نيش 
را  حساسیت  پاکستان  د  غواړي  نه  چې  دا  دویمه 
وپاروي، ځکه پاکستان په امریکا منلې چې افغان 

پوځ ته دې تجهیزات او درنې وسلې نه ورکوي.
هم  اقتصاد  هند  د  خوا  بلې  له  زیاتوي،  نوموړی 
پوځي  د  دې  افغانستان رسه  له  دی چې  نه  دومره 
درنو وسلو مرسته وکړي او یا دې پور ورکړي، ځکه 
له  ډېره وسله  هند خپله  او  پیسې غواړي  ډېرې  دا 

روسیې نه په بیه رانیيس.
چې  ده  کار  په  وویل،  امرخېل  الله  عتیق  ښاغلی 
ناټو  ولري،  سیاست  روښانه  یو  حکومت  افغان 
دېته  هغوی  او  ورکړي  قناعت  ته  مریکا  او 
وهڅوي چې له افغان پوځ رسه د درنو وسلو 

مرسته وکړي.
امریکا له مرستې  او  ناټو  اند، ځکه د  په  د ده 
پرته بل هیڅوک له افغانستان رسه مرستې نيش 
کوالی او نه افغانستان دومره پیسې لري چې 

وسلې پرې را ونیيس.
او  ناټو  يش  کوالی  افغانستان  زیاتوي،  هغه 
شوې  مرسته  چې  ورکړی  قناعت  ته  امریکا 
پرې  نغدې ورکړي څو خپله حکومت  پیسې 

وسلې را ونیيس.
د ده په خربه، چې د افغان حکومت سیاست 
ډېر ګونګ او خام سیاست دی چې هرې خوا 
باید  او  خوري  نه  درد  په  دا  چې  اچوي،  الس  ته 
دا سیاست روښانه وي، دوست دښمن باید معلوم 

وي او دواړه تعریف شوي وي.
هېوادونه  کوونکي  مرسته  وايي،  امرخېل  ښاغلی 
او  ناټو  یې  او ښه الره  نشته  اقتصاد  دي؛ خو  ډېر 
امریکې ته قناعت ورکول او له هغوی نه د مرستې 
غوښتل دي، که افغان حکومت وکوالی يش داسې 

سیاست ولوبوي، چې هغوی ته قناعت ورکړي.

کابوس های حامد...
 بر اساس شرایط وی به منظور بازگشت افغان ها 

به مذاکرات اقدام به پیشبرد مذاکرات صلح کند.
تمایل ناگهانی طالبان برای مذاکرات در ماه جون به 
مثابۀ یک ضربه بالقوه به دیپلماسی امریکا بوده و 
اکنون متقاعد کردن کرزی سرخورده برای بازیابی 
هیات مذاکره کننده خود احتماالً بیشتر از آنچه که 

امریکا متمایل است، به طول خواهد انجامید.
عنوان  کرزی  حامد  نظر  به  آگاه  افغان  مقامات 
می کنند که وی خواهان تعهد سفت و سختی به 
تعداد سربازان امریکایی که قرار است پس از سال 
2014 در افغانستان باقی بمانند و همین طور نقش 

رهبری در تالش های صلح است.
اعتقادات  از  یکی  در  ریشه  خواسته ها  این  همۀ 
اصلی کرزی دارد. چالش اصلی پیش روی دولت 
نزدیک  بلکه  نیست  طالبان  نظامیان  شبه  کرزی 

کردن امریکا به طرز تفکر خود است.
افغان نوشت:  مقام  از یک  نقل  به  تایمز  نیویارک 
مراقبت  ما  از  امریکا  اینکه  بر  مبنی  تضمین ها 
می کند دیگر برای رییس جمهوری افغانستان کافی 

نیست. کرزی برای ادامه کار خواهان مسلم شدن 
تضمین ها است.

 تحوالت مربوط به فرآیند صلح قطر نشأت گرفته 
اینکه  بر  مبنی  بودند  کرزی  شخصی  کابوس  از 
واشنگتن در بازی نهایی در افغانستان دولت وی را 

به حاشیه خواهد راند.
مذاکرات  به  نسبت  پیش  مدت ها  از  کرزی 
سازماندهی شده توسط امریکا با طالبان سوء ظن 
خود را ابراز کرده است و وی اخیراً به اطرافیانش 
گفته است فرآیند قطر ممکن است منجر به یک 
معاهده صلح جداگانه میان امریکا، طالبان و حامیان 
طالبان در پاکستان و حتی شاید مخالفان سیاسی 

دولت وی در افغانستان شود.
با دولت  این که  از گفتن  این حقیقت که طالبان 
کرزی مذاکره خواهند کرد در حالی که از تمایل 
گفته  سخن  امریکایی ها  با  مذاکره  برای  خود 

نگرانی های کرزی را افزایش داده است.
شنبۀ  روز  کرزی  که  آمده  گزارش  این  در 
کامرون،  دیوید  با  نشست  از  پس  گذشته  هفتۀ 
نخست وزیر انگلیس این نگرانی ها را عنوان کرده 

است.
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به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

   بخش دوم:

یادداشت: متن سخنرانی سخنرانان نخستین نشست 
مشورتی طرِح اجندای ملی پس از این به ترتیب از 

روزنامۀ ماندگار به نشر می  رسد.
نشست مشورتی اجندای ملی روز دوشنبه 10 سرطان 

با حضور بیش از 200 تن از نخبه گان، آگاهان 
سیاسی، استادان دانشگاه ها و دانشجویان در کابل 

برگزار شد.

در ابتدا از برادر اندیشمند جناب احمد ولي مسعود تشکر مي کنم 
که جلسۀ معنوی را با اشتراک اندیشمندان، روشن فکران و بزرگان 

تشکیل دادند.
بین  االفغانی(  دیالوگ  راه اندازی  و  ملی  اجندای  طرح  )ارایۀ 
این  دارد.  افغانستان  مردم  به سرنوشت  بسته گي  پروسه یی ست  که 
پروسه مي تواند یک راهکار و راه گشا باشد براي تحقق آرمان هاي 
ولی  )احمد  ایشان  که  را  پروسه یی  یعني  افغانستان.  مردم  بعدي 
مسعود( راه اندازي کرده است در حقیقت همان نقشۀ راه است تا ما 

بتوانیم از این برنامه استفادۀ الزم را ببریم.
تشکر ما از این است که ممکن است هر کس طرحي داشته باشد، 
وضعیت  بهترشدن  راستاي  در  نظریاتي  و  باشد  داشته  برنامه یی 

کشورشان داشته باشند و ممکن است همه این تفکر را داشته باشند؛ 
اما من به این دلیل از این طرح تقدیر مي کنم که ایشان یک ابتکار 
کردند و طرحي را براي مشوره دهي و مشوره کردن با مردم افغانستان 

ارایه کردند که ممکن است منجر به گفت وگوي بین االفغاني شود.
چنین طرح و تفکری براي آیندۀ افغانستان بسیار مهم است، چون 
به دنیا نگاه  ما متأسفانه هنوز خیلي عقب مانده استیم و زماني که 

مي کنیم، مي بینیم که هنوز در خم و پیچ یک واژه قرار داریم.
ما هنوز نمي توانیم روي یک واژه توافق نظر داشته باشیم که این 
چنین  ارایۀ  خاطر  به  من  بنابراین  است،  تأسف  بس  جاي  مسأله 

طرحي از ایشان تقدیر و تشکر مي کنم.
یعني  بود،  جالب  بسیار  کردند،  مطرح  ایشان  که  را  دومي  مسالۀ 
اجنداي ملي را که ایشان مطرح کردند و زحمت زیادي هم روی 
آن کشیده اند و تقریباً  هشتاد در صد تکامل یافته هم است؛ اما آقای 
مسعود می گوید که این طرح هنوز خام است و به پخته گي نرسیده؛ 
بنابراین ما مي توانیم در اثر دیالوگ، تفاهم و گفتمان به یک طرح 
تکامل یافته دست پیدا کنیم، پس مسوولیت همۀ ماست تا در حرکت 

صلح، جنگ و سایر موارد با تفاهم و هم آهنگي به پیش برویم.
مسالۀ پروسۀ صلح که چند سال مي شود در افغانستان روي آن کار و 
تالش صورت مي گیرد و برادران بزرگی در این پروسه کار مي کنند 
و از سوي دولت هم حمایت مي شود؛ اما این که چرا این پروسه 
موفق نمي شود، دلیل روشني دارد و آن این که پروسۀ صلح ملي 
نشده و هنوز افکار ملي و احزاب و ایتالف های سیاسي در آن نقشي 

ندارند؛ بنابراین اگر چنین پیش برود، ما به تفاهم نخواهیم رسید.
پروسه یی که در قطر به وجود آمد، تحقیري بود براي مردم افغانستان. 
زیرا تا هنوز این پروسه یک پروسۀ ملي نیست و از یک سو افکار 
مردم هم در آن شریک نبود و از سوي دیگر طرح ها، پیشنهادها و 
برنامه هایي که حکومت افغانستان داشت، برنامه هاي جامع و کامل 
نبود؛ بنابراین از سوي دولت قطر و امثال آنان مشکالتي براي مردم 

افغانستان به میان آمد.
من بیشتر از این وقت شما را نمي گیرم و براي همۀ شما آرزوي 
برادر عزیزم جناب احمد ولي  براي  به خصوص  موفقیت دارم و 
مسعود. موفقیت بیشتري براي ایشان از خداوند متعال خواهان استم.

استاد قربان علی عرفاني در نشست مشورتی طرح اجندای ملی:

هنوز در خم و پیچ یك واژه هستیم!
نماینده گان مجلس به نقل 

از سپنتا:
چیزی به نام 

پروسۀ صلح وجود 
ندارد

خارجه،  وزیر  نماینده گان  مجلس 
دبیرخانۀ  ملی و رییس  امنیت  مشاور 
ارایه  برای  را  صلح  عالی  شورای 
تالش های  به  رابطه  در  توضیحات 
صلح به نشست عمومی روز شنبه فرا 

خواند.
مقام های شورای عالی صلح می گویند 
موقعیت  در  صلح  تالش های  که 
نمی خواهند  و  دارد  قرار  حساس 
رسانه ها  در حضور  آن  به  ارتباط  در 

حرف بزنند..
معصوم ستانکزی گفت که برای ارایۀ 
پروسه  به  ارتباط  در  بیشتر  معلومات 

صلح باید جلسه سری شود.
دو  صلح  پروسه  مورد  در  گفت:  او 
بخش صحبت دارم: یک بخش آن اگر 
می خواهید به تفصیل برویم، پس باید 
جلسه سری باشد و اگر چیزهایی که 
آن  باالی  دارد،  جریان  مطبوعات  در 
بحث بکنیم، این ...     ادامه صفحه 6

طالبان با ساختگی دانستن یک ایمیل فوری که 
قول توقف خشونت ها را در ماه رمضان داده 
بود، تأکید کرد در ماه رمضان نیز به حمالت 
خود ادامه خواهد داد. طالبان اعالم کرد جعل 
ایمیل کار سازمان های استخباراتی دولتی بود.

الهد  ذبیح  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
مجاهد، سخنگوی طالبان گفت، پیامی که به او 
فرستاده شده بود و در آن قول توقف موقت 
خشونت ها با شروع ماه رمضان داده شده بود، 
ادامه دار  سایبری  جنگ  در  رویداد  تازه ترین 

دولتی است.
اگرچه ماه رمضان معموالً یک ماه نسبتا آرام 
اما سخنگوی  است،  برای حمالت شورشیان 
مذهبی  اهمیت  ماه  این  کرد  تاکید  طالبان 

فوق العاده یی برای شورشیان دارد.
جهاد  رمضان،  مبارک  ماه  طی  افزود:  وی 
تمام  مجاهدین  و  دارد  بزرگی  امتیازات 
تاکتیک های نظامی شان را برای افزایش حمله 

به دشمن به کار می گیرند.

طالبان:

در ماه رمضان حمالت ما ادامه می  یابد
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