
می گویند  افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق  مسووالن 
در  کارخانه  هزار  یک  از  بیش  اخیر  سال  سه  در  که 
افغانستان سقوط کرده اند. به باور مسووالن این نهاد، 
اصلی  دلیل  سرمایه گذاران  از  دولت  حمایت  عدم 

سقوط این کارخانه ها بوده است.
آذرخش حافظی، مسوول روابط خارجی اتاق تجارت 
با  رابطه  در  که  کنفرانسی  در  یکشنبه   و صنایع روز 
برگزار شد، گفت حکومت  کابل  در  تجارت  تسهیل 
رشد  سبب  که  گیرد  پیش  در  را  سیاست هایی  باید 

تولیدات داخلی شود.
دولت  سیاست های  »هنوزهم  گفت:  حافظی  آقای 
هنوزهم  نیست.  کافی  مولد  متشبثین  خصوص  در 
حالت  در  حمایوی  سیاست  یک  نبود  در  فابریکه ها 
یاد آور شد که در سه سال اخیر  او  سقوط هستند«. 
بیش از یک هزار کارخانه سقوط کرده اند. حافظی در 
برای مملکتی  »تراژدی کالنی  این  باره گفت که  این 

است که نان خوردنش را ندارد«.

بهترین  اتاق تجارت خاطرنشان کرد که  این مسوول 
راه تقویت اقتصادی افغانستان مدرنیزه کردن زراعت 
و استخراج منابع معدنی است؛ ولی در این عرصه ها 
در مدت یازده سال گذشته کار چشم گیری صورت 

نگرفته است.

  تالش برای تقویت تجارت
در همین حال، وزارت...                 ادامه صفحه 6
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هیچ چیز در این دنیـا اتفاقی نیست.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

طالبان، محصول بی عدالتی و 
بی عدالتی، محصول طالبان!

مصارف  موثریت  برای  که  است  گفته  اقتصاد  وزارت 
میزان  که  کرده اند  تالش  جهانی  جامعه  کمک های 
هماهنگی میان سازمان های غیر دولتی و نهادهای دولتی 
را با وارد کردن فشار به سازمان های غیردولتی، تقویت 

کند.
با  ما  »حاال  گفت:  اقتصاد  وزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی 
دقت مدارک ]نهادهای غیردولتی[ را...   ادامه صفحه 6

یک مقام بلند پایۀ ناروی روز یکشنبه احتمال کاهش 
دولت  پیشرفت  نبود  در  را  کابل  به  اسلو  کمک 
افغانستان در زمینۀ حقوق بشر، مبارزه با فساد مالی 
و فراهم کردن زمینه برای برگزاری انتخابات ریاست 

جمهوری سال 2014، رد نکرد.
ناروی از جمله کشورهایی بود که سال گذشته در 
کنفرانس توکیو کمک 16 میلیارد دالری به افغانستان 
اختصاص دادند. آن ها این کمک را به اصالحات در 

افغانستان مشروط کردند.
نماینده گان حامیان مالی افغانستان روز چهارشنبه در 
پایتخت این کشور برای بررسی تعهدات کابل گرد 
هم می آیند، اما اسلو معتقد است دولت افغانستان با 

عمل به وعده های خود فاصله زیادی دارد.
امور  در  ناروی  ویژۀ  نماینده  الرسن  هولگر  لیف 
افغانستان و پاکستان در نامه یی به حامیان بین المللی 
که  اصالحاتی  کندی  از  ناروی  »مقامات  نوشت: 

دولت افغانستان شروع کرده است، متأسفند.«
وی افزود: »ما امیدواریم روند برگزاری انتخابات با 

عزم بیشتری پیگیری شود.«
انتخابات  اسلو،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
اپریل 2014  قرار است  افغانستان  ریاست جمهوری 

برگزار شود.
پارلمان افغانستان رای گیری دربارۀ قانون انتخابات 
تکرار  از  بین المللی  جامعه  و  انداخته  تعویق  به  را 

 2009 سال  ریاست جمهوری  انتخابات  حوادث 
نگران است.

نمایندۀ ناروی گفت: »ما همچنین...   ادامه صفحه 6

وزارت اقتصاد:
12 درصد کمک ها از سوی 

دولت مصرف شده است

انجنیر محمدیونس فکور:

کرزی او ټیم یې 
بحران رامنځته کوي

مسووالن اتاق  تجارت و صنایع افغانستان:

بیش از یک هزار کارخانه سقوط کرده اند

کار 
دولت دارِی 
آقای کرزی 
2تمام است!
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نیمۀ خالی
 با محکومیِت 

مضاعف

سهمیه بندی 
کانکور فاجعه 

است

در برگ ها

مردم 
افغانستان؛ 
گروگان های 

دیورند!
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هشدار ناروی به دولت افغانستان:

از وعده خالفی های تان متأسفیم!



هرچند سخنان مشاور شورای امنیت ملی کشور 
ولی  شد،  حیرت  سبب  نماینده گان  مجلس  در 
این سخنان برای رسانه ها و جامعۀ مدنی چندان 
نام  به  برنامه یی  آغاز  از  نداشت. حداقل  تازه گی 
صلح که آقای کرزی از چندسال به این سو به راه 
انداخته، همواره نسبت به آن شک و تردیدهای 
هم،  خود  جای  در  و  داشته  وجود  عمیقی 
هشدارهای الزم در این خصوص داده شده است. 
بی اعتبارِی  مورد  در  کم  کشور،  رسانه های  مگر 
بدون  و  واهی  خوش بینی های  و  صلح  برنامۀ 
آقای  که  زمانی  نوشتند.  و  گفتند  ارگ  پشتوانۀ 
قیمِت  هر  به  می خواهد  که  کرد  اعالم  کرزی 
ممکن با طالبان مذاکره کند، همان زمان گفت وگو 
موفقیت  عدم  نشانۀ  و سستی،  موضع ضعف  از 
خوانده شد و تأکید صورت گرفت که دولت با 
چنان سیاستی، افغانستان را به سال های جهنمِی 

وحشت و تاریکی برمی گرداند. 
هم  کرزی  آقای  دوازده سالۀ  حاکمیِت  هرچند 

گذشته  حاکمیت های  به  نسب  متفاوتی  چیز 
اکثریت  اگر  حاکمیت  این  در  حداقل  اما  نبوده؛ 
ولی  نیافتند،  خوردن  برای  نانی  افغانستان  مردمِ 
برای  ُخرده هوایی  و  گفتن  برای  ُخرده صدایی 
برای  هم  همین  که  کردند  پیدا  کردن  تنفس 
افغانستان، دستاورد مهمی  کشور ویرانه یی چون 

می تواند باشد. 
نه  افغانستان،  مردم  برای  کرزی  آقای  حاکمیت 
ارمغان آور صلح. حاکمیتی  نه  بود و  نان  پیام آورِ 
جامۀ  در  اما  شبه ملوک الطوایفی  هست  و  بود 
بشری،  حقوق  ارزش های  از  دموکراسی. 
قانون مداری و شایسته ساالری در آن زیاد سخن 
بشر  حقوق  از  نه  عمل  در  ولی  می شود؛  گفته 

خبری است، نه از قانون و نه هم از سپردن کار 
به اهِل آن. 

گونۀ  به  گذشته،  سال  دوازده  در  کرزی  آقای 
ارباب منشانه فکر کرده که بزرِگ قبیله است و با 
افغانستان  قبیلۀ  ارباب، بر  همۀ ویژه گی های یک 
به زعِم خود سلطه رانده است. صلح آقای کرزی 
با مخالفان هم، صلحی از پایگاهِ یک رییس قبیله 
بوده است. او همواره تالش کرده که با برگزاری 
مشاور شورای  که  )چیزی  رفاقت بازی  و  جرگه 
راضی  را  مخالفان  کرد(  اشاره  آن  به  نیز  امنیت 
کند که دوباره وارد قبیله شوند و اگر خواستند، 
قبیله  چرِخ  چرخاندِن  و  نهی  و  امر  در  بتوانند 
مسایل  با  برخورد  این گونه  کنند.  او همکاری  با 
کارشناسان  از  بسیاری  گفتۀ  به  که  کشوری 
دارد،  قرار  مدرنیته  به  سنت  از  گذار  مرحلۀ  در 
می تواند به نتایج بسیار خطرناک و فاجعه بار منجر 
شود؛ نتایجی که نشانه های روشِن آن را می توان 
در معادالت سیاسی ارگ و شکاف هایی که میان 

حلقۀ محوری در مورد مسایل افغانستان به وجود 
آمده، شاهد بود. 

این تفاوِت دیدگاه ها ناشی از نوع نگاه به مسایل 
می تواند باشد؛ تفاوتی که نشان می دهد هنوز در 
میان  در  ریاست جمهوری  ارگ  بنیادی،  مسایل 
از  اگر  است.  نکرده  پیدا  دست  اجماع  به  خود 
یک سو مشاور شورای امنیت به وضاحت اعتراف 
نگرفته«،  شکل  صلح  نام  به  »روندی  که  می کند 
ولی اطرافیان آقای کرزی و مقام های دیگر دولتی 
رسمیت  به  را  دیدگاهی  چنین  شورای صلح،  و 
نمی شناسند و باور دارند که تالش های آن ها در 
مسلح،  مخالفان  با  مذاکره  و  صلح  تأمین  جهت 

تالش هایی ثمربخش بوده است. 

که  می شوند  ابراز  حالی  در  خوش بینی ها  این 
کرده  اعالم  ریاست جمهوری  ارگ  به تازه گی 
گفته اند  دولت  با  تماس  در  طالبان  از  برخی  که 
همۀ  نماینده گان  قطر،  دفتر  در  موجود  افراد  که 
اعضای این گروه نیستند. این موضوع نیز می تواند 
اعالم  که  هرچند  بیافزاید،  مسأله  پیچیده گی  بر 
چنین خبری از سوی ریاست جمهوری افغانستان، 
می تواند نوعی واکنِش منفعالنه در برابر دفتر قطر 
به شمار رود؛ دفتری که حاال به یُمن تالش های 
این  آدرس  عنوان  به  کرزی،  آقای  طالب گرایانۀ 
گروه شناخته می شود و طالبان ـ چه با آن ها در 
این دفتر گفت وگویی صورت گیرد و چه نگیرد ـ 
از آن به نفع اهداف سیاسِی خود استفاده می برند. 
قطر،  دفتر  که  شده  مدعی  حتا  طالبان  گروه 
حق  گروه  این  و  می رود  شمار  به  آن  مالکیِت 
دفتِر  داخل  در  بین المللی،  قوانین  پایۀ  بر  دارد 
خود هرچه می خواهد انجام دهد؛ پرچم برافرازد 
نیز  این  کند.  نصب  را  اسالمی  امارت  لوحۀ  و 
و  ریاست جمهوری  ارگ  ندانم کاری های  نتیجۀ 
شورای صلح در رابطه با مهم ترین و اساسی ترین 
ثبات  امنیت و  به  یعنی رسیدن  خواست جامعه، 

پایدار است. 
از جانب دیگر، بروز اختالفات اساسی در مورد 
محوری  حلقۀ  درون  در  کشوری  کالن  مسایل 
به  رو  دستگاه  در  موجود  آنارشی  بیانگر  ارگ، 
زبان  دولت مردان،  وقتی  است.  حاکمیت  زواِل 
و  تعبیر  مسایل،  از  یا  و  نمی فهمند  را  یک دیگر 
می تواند  این  می کنند،  ارایه  مختلفی  تفسیرهای 
مناسبات  در  گسسته گی  و  پراکنده گی  معنای  به 
حاکم  وضعیتی  چنین  وقتی  باشد.  قدرت  میان 
می شود، باید زنگ های خطر را به صدا درآورد. 
این وضعیت، نشانۀ روشِن بحران معناشناختی در 

مناسبات سیاسی و اجتماعی است. 
معناست.  انتقال  در  بحران  معناشناختی،  »بحران 
ابهام  پردۀ  در  منظورها  می کند؛  بروز  که  بحران 
چند  و  ندارند  روشنی  معنای  مفهوم ها  می روند، 
پهلویند و می توان آن ها را این گونه و یا آن گونه 
شدِن  بی معنا  معناشناختی،  بحران  کرد.  تعبیر 
پردۀ  پشت  که  برد  پی  نمی توان  گفته هاست. 
کسی  نیست چه  معلوم  است.  پنهان  چه  سخن، 
راست می گوید و چه کسی دورغ.« این وضعیت 
به دلیل آن که هرگونه تبیین و تفسیر را می تواند 
خطرناک  جامعه  برای  بگذارد،  شک  محاق  در 
شهروندان  که  می شود  دیده  حاال  همین  است. 
مجلس  در  دولت مردان  اخیر  اظهارات  با  کشور 
نماینده گان، نسبت به آینده شکاک تر و نگران تر 
در  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  آن ها  شـده اند. 
می برند؛  به سر  مستمر  فریب کارِی  روند  یک 
نظام های  مشخصۀ  عمدتًا  که  فریب کاری یی 
توتالیر و استبدادی است. همه چیز در هاله یی از 
ابهام نگه داشته می شود. امروز یک حرف بر زبان 
می آید و فردا حرفی دیگر که حرِف روز گذشته 

را نقض می کند. 
نگاه شود،  به درستی  کرزی  آقای  به سخنان  اگر 
این بحران معناشناختی را می توان به روشنی شاهد 
بود. او چیزهایی را امروز می گوید، ولی فردا به 
آن ها باور ندارد. پاکستان یک روز دوست است، 
یک  القاعده.  و  تروریسم  پایگاه  دیگر  روز  ولی 
روز در کنار پاکستان می ایستد و از آن در برابر 
مداخالِت بیگانه گان دفاع می کند و روز دیگر از 
نیروهای ناتو می خواهد که چرا به پاکستان حمله 
وضعیتی  سیاست،  در  وضعیت  این  نمی کنند. 
بحرانی است؛ وضعیتی که عالوه بر ایجاد بحران 
یافتن  دست  و  راه حل ها  بحران  به  معناشناختی، 
نظام  درون  از  یکی  می شود.  منتهی  نیز  نتایج  به 
می گوید که شورای صلح هیچ دستاوردی نداشته، 
و دیگری از دستاوردهای بزرِگ این شورا سخن 

می گوید. 
وقتی وضعیت در درون نظام چنین است، آن گاه 
عادی  مردم  و  شهروندان  از  می توان  چه گونه 

انتظار داشت که سراسیمه و نگران نباشند؟!
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احمد عمران

کار دولت دارِی آقای کرزی 

تمام است!
 

پیرامون  نماینده گان  مجلس  در  شنبه  روز  نشست 
تراژدی  که  داد  نشان  صلح  گفت وگوهای  کنونی  روند 
آن جا  است.  جاری  کشور  این  در  صلح  نام  به  بزرگی 
از  روند،  این  دربارۀ  بیشتر  برای وضاحت  که حکومت 
پشت  در  توضیحات  تا  می خواهد  نماینده گان  مجلس 
مذاکرات  این که  بهانۀ  و  شود  داده  ارایه  بسته  درهای 
صلح جنجال برانگیز است، چیزی نیست جز پنهان کاری 
پشت  توضیحات  زیرا،  افغانستان.  مردم  از  حکومت 
اجندا  هیچ  که حکومت  می دهد  نشان  نیز  بسته  درهای 
و برنامۀ مشخصی در این گفت وگوها ندارد. چنان که از 
زبان مشاور امنیت آقای کرزی بیرون می شود که چیزی 
موجود  تماس های  و  ندارد  وجود  صلح  پروسۀ  نام  به 
در این باره یک سری پیوندهایی است که بر بنیاد روابط 
قومی  شکل گرفته است. به این معنا که شماری از برادران 
آقای کرزی در ارگ ریاست جمهوری، با برادران مسلح 
خود در آن سوی مرز با هم تماس دارند که آن هم شامل 

همۀ طالبان نمی شود.
این  اگر  فرض  بر  این که  است؛  مطرح  پرسشی  اکنون 
برنامه بر اساس ایدۀ قومی  روی دست گرفته شده باشد، 
پی  در  را  کرزی  آقای  قوم  رستگاری  است  ممکن  آیا 

داشته باشد؟
مبدل  هم  حقیقت  به  اگر  کرزی  آقای  خیال  که  گیریم 
شود، هرگز به نفع قوم او نخواهد بود، چون امتیازدهی 
آتش  به  نیز  و  افغانستان  کامل  تجزیۀ  معنای  به  طالبان 
حالت،  دو  هر  در  که  است  کشور  این  جنوب  کشیدن 
رویای رییس جمهوری و همراهانش را با خاک یکسان 

می سازد.
شوونیسم  از  کرزی  جناب  که  این جاست  حقیقت  اما 
منافع  دنبال  به  تنها  و  می کند  ابزاری  قومی  استفادۀ 
خانواده گی اش است. این که یک مشت افراد تمامیت خواه 
را در کنارش جمع کرده و به نام قوم برایش کار می کنند، 
کسانی نیستند جز فریب خورده گانی که شکار او شده اند.
با این همه سعی صورت می گیرد تا بحث مذاکره با طالبان 
سرد نگردد. بارها شرایطی پیش آمده است که این برنامۀ 
مضحک پایان بیابد. طوری که بار نخست با به شهادت 
پیشین شورای  رییس  ربانی  الدین  برهان  استاد  رساندن 
صلح، این بحث پایان یافته بود. بعدتر به اثبات رسید که 
طالبان از حمالت خود دست نمی کشند و پیوسته مردم 
بی گناه افغانستان را به خاک و خون می کشانند و بنابراین، 
نماینده گی  دیگر،  بار  بیابد.  پایان  ادامۀ گفت وگوها  باید 
امارات اسالمی  در قطر گشایش یافت که نوعی توهین 
کسی  هیچ گاه  اما  می شد،  کرزی شمرده  آقای  دولت  به 
نحو  به  هم  هنوز  نگرفت.  خود  روی  به  را  همه  این 

حقارت باری این پروسه ادامه دارد.
آن  به  کرزی  آقای  خود  همراهان  از  بار،  این  که  حتا 
معترض است و ناکامی  این پروسه را اعالم کرده است. 
با این وصف، این مذاکرات صلح به قبری شباهت دارد 
که هیچ مرده یی در آن نیست و جماعتی به ناحق باالی 

آن گریه می کنند.
اما این سوگ واری زیرکانه به قیمت بسیار گزافی به دست 
آمده است. به گونه یی که مجال نفس کشیدن زنده ها را 
هنگفت  هزینه های  پیش  از  بیش  روز  هر  است.  گرفته 
مالی  مصرف  می شود.  برنامه  این  خرج  مالی  و  جانی 
مالی  هزینۀ  صلح،  عالی  شورای  نام  به  ناکارایی  نهادی 
دو  هر  نماینده گان  مالقات های  تنظیم  نیز  و  رفت وآمد 
طرف، مصرف انرژی فکری و زمان-که چند سال است 
سیاست گذاران حکومت  ذکر  و  فکر  برنامه  این  پیوسته 
را مصروف خود کرده است- هزینۀ جانی هزاران تن از 
هم وطنان ما که هر روز در اثر حمالت انتحاری طالبان 

شهید می شوند و .... 
به  روند  این  ادامۀ  که  نیست  روشن  هنوز  همه،  این  با 
بیشتر آن سبب توقفش  آیا رسوایی  کجا خواهد کشید، 
فروپاشی یک ملت و  ادامه اش  برعکس،  یا  خواهد شد 

یک سرزمین خواهد بود. 

رسوایی روزافزون 
پروسۀ صلح

شهروندان کشور با اظهارات اخیر دولت مردان در مجلس نماینده گان، نسبت به 
آینده شکاک تر و نگران تر شـده اند. آن ها به این نتیجه رسیده اند که در یک روند 
فریب کارِی مستمر به سر می برند؛ فریب کاری یی که عمدتاً مشخصۀ نظام های 
توتالیر و استبدادی است. همه چیز در هاله یی از ابهام نگه داشته می شود. امروز 
یک حرف بر زبان می آید و فردا حرفی دیگر که حرِف روز گذشته را نقض می کند



اغلب، بنا بر دالیلی درست، تحصیِل علم و یک شغِل موفق 
دو موضوع با رابطه مستقیم در نظر گرفته می شوند. عقِل 
سلیم می گوید که بهترین راه برای آن که یک فرد در زندگِی 
تحصیالت  از  برخورداری  بیابد،  مناسبی  جایگاهِ  خویش 
مناسب و بی دغدغه است. شاید هدِف نظامِ آموزشی نیز 
همین باشد اما این موضوع یک قانون ثابت نیست. برای 
برخی، دوراِن مکتب »خوش ترین روزگار زندگی« را رقم 
نزده است. در واقع، شماری از مهم ترین چهره های تاریخِی 
مشهور و نامشهور توانسته اند به رغِم تحصیالِت خود، و نه 

از راهِ آن، به ثروت، قدرت و نفوذ دست یابند.
1- ویلیام مک کینلی )1843-1901(

ویلیام مک کینلی، بیست و پنجمین رییس  جمهورِی امریکا و 
کهنه سرباز جنِگ داخلِی امریکا، به یک نامزد پرخاشگر در 
تبلیغات هاِی انتخاباتِی سرسختانه و نیز به سبِب شکست 
اسپانیا  و  امریکا  جنگ  در  روز   100 ظرِف  اسپانیا  دادِن 
مشهور است. با این همه، سابقۀ تحصیلِی مک کینلی چندان 
موفق نبود: او کالِج آلگنِی پنسیلوانیا را، به دلیِل بیماری، ترک 

کرد و به خاطِر بدهکارِی مالی هرگز بدان جا بازنگشت. 
حقوق  رشتۀ  در  تحصیِل  به  او  داخلی،  جنِگ  از  پس 
پرداخت و در ساِل 1867 در کانوِن وکال پذیرفته شد و 
به همان شغلی روی آورد که او را، در نهایت، رو به سوِی 
ریاسِت جمهوری پیش بُرد. از بخِت تیرۀ مک کینلی، همین 
شغل، ناخواسته، موجب شد تا وی در ساِل 1901 هدِف 

گلولۀ تروریستی قرار بگیرد.
2- والتر نش )1882-1968(

والتر نش که در اصِل زادۀ انگلستان بود، در ساِل 1957، 
بیست و هفتمین نخست وزیِر نیوزلند شد. شهرِت سیاسِی 
وی به خاطِر التزامِ وی به باورهاِی سوسیالیستِی مسیحی 
و کاردانِی وی در 
امورِ اقتصادی بود 
وزیِر  مقامِ  در  که 
نیوزلند  دارایِی 
موفق شد تا کمک 
کند که این کشور، 
اقتصادِ آسیب دیدۀ 
بازسازی  را  خود 
حال،  این  با  کند. 
این رهبِر چندسالۀ 
کارگر  حزِب 
تحصیلِی  سابقۀ 
نداشت:  ممتازی 
او در لندن توانست تا کمک هزینۀ تحصیلی یک مکتب را از 
آِن خود کند، اما به سبِب هزینه هاِی مازادِ مرتبط، نتوانست 
در کالس ها حاضر شود. همین مطلب، تا اندازه ای، موجب 
شد که وی به سمت نیوزلند برود و حیاِت سیاسِی خود را 

در آنجا ادامه دهد.
3- وودرو ویلسون )1856-1924(

وودرو ویلسون، بیست و هشتمین رییس جمهوری امریکا در 
نهایت توانست موفقیت های دانشگاهی و سیاسِی بزرگی را 
به دست آورد. در سال 1902 رییس دانشگاه پرینستون و 
در ساِل 1913 رییس جمهوری کشورِ خویش شد. با این 
همه مردی که امریکا را به جنِگ جهانِی اول وارد ساخت 
)و سپس، به تدارِک معاهدۀ ورسای کمک کرد(، مجبور شد 
تا اولین کالِج خود را )در شماِل کالیفرنیا( که دیویدسون نام 
داشت، تنها پس از یک سال، به سبِب مشکالِت پزشکی، 
ترک کند. او سپس، به پیروی از پدرِ خویش، به پرینستون 

رفت و بلندنامی براِی او میّسر گشت.
4- پاول کیتینگ )1944-(

پاول کیتینگ، بیست و چهارمین نخست وزیر استرالیا -مردی 
که به ارزش هاِی سنتِی طبقۀ کارگر و پرورِش کاتولیکی 
شناخته می شود- هنگامی که فقط 15 سال داشت، کالِج »دو 
ال سال« واقع در بانکستون را ترک کرد. کیتینِگ جوان، به 
جای این که تحصیالِت خود را ادامه دهد، به فروشندگی 
پرداخت و پیش از آن که به حزب کارگر و اتحادیۀ تجارت 
بپیوندد، یک گروه موسیقی راک را تشکیل داد. فعالیت هاِی 
سیاسِی وی او را به مقامی رساند که در نتیجۀ آن توانست 

آسیا  با  را  خویش  کشورِ  اقتصادِی  و  فرهنگی  ارتباطاِت 
تقویت کند و در یک انتخاباِت سخت و نفس گیر در ساِل 

1993 پیروز شود.
5- جان میجر )1943-(

نخست وزیِر  مقامِ  در  تا 1997  ساِل 1990  از  میجر  جان 
خلیِج  جنِگ  نخستین  طوِل  در  و  کرد  خدمت  انگلیس 
جا  آن  از  داشت.  نظارت  کشورش  مشارکِت  بر  فارس 
نه  باورهای  به سیاست هاِی محافظه کارانۀ سنتی و  او  که 
چندان جنجالی مشهور بود، منتقدان او را رهبری نامحبوب 
و نامطلوب می دانستند. اما او در آغازِ زندگی اش این همه 
محتاط نبود. میجر مکتب را زود ترک کرد. 16 ساله بود و 
تنها سه مدرِک معمولی به نامش بود )او بعدها سه مدرِک 

دیگر را از دوره های ِمکاتبه ای به دست آورد( و هرگز به 
کالج یا دانشگاه نرفت. دوره هایی از بی کاری، مشغول به 
کارهای پراکندۀ عجیب، پیش از بانکداری و فعالیت هاِی 
سیاسی ای که ذکِر آن رفت، جزو روال عادی زندگی میجر 

بود.
6- هو شی مینه )1969-1890(

هو شی مینه یک انقالبِی کمونیست بود که از ساِل 145 
تا  و  داشت  عهده  بر  را  وینتام  نخست وزیرِی   1955 تا 
شمالی  ویتنامِ  رییس جمهورِ  در ساِل 1969  زماِن مرگش 

باقی ماند. او که سرسختانه به استقالِل ویتنام پایبند بود و 
بی وقفه براِی افزایِش منافِع کشورش در عرصۀ سوسیالیسِم 
بین المللی تالش می کرد، از سوِی مجله تایم به عنواِن یکی 
از تأثیرگذارترین مرداِن سدۀ بیستم برگزیده شد. اما همۀ 
این ها با تحصیالتی کوتاه و ناتمام آغاز شد. او، پیش از 
دریافِت مدرک )شاید دراعتراض به سیاست هاِی استعمارِی 
بلندآوازۀ ملی را  فرانسه در سرزمیِن زادگاهش(، دانشگاهِ 

ترک کرد.
7- لیندن بی. جانسون )1973-1908(

لیندن بی. جانسون را اغلب با نامِ اختصارِی »ال بی ِجی« 
می شناسند و یکی از آن چهار شخصیِت یکتایی است که در 
تمامِ چهار بخِش انتخاباِت فدراِل امریکا )مقام های: نماینده، 
سناتور، معاون و رییس جمهور( خدمت کرده اند. جانسون 
سیاسِت  در  پرهیاهو  و  خود  سرسخِت  شخصیت  به  که 
تحصیلِی  سابقۀ  بود،  مشهور  ویتنام  در  ویژه  به  خارجی 
گرفت  تصمیم  بود،  که  ساله   15 نداشت.  جالبی  چندان 
تحصیل را وانهاده و به جاِی آن، با دوستانش به کالیفرنیا 
سفر کند. بعدها در جنوِب غرِب تگزاس در کالِج ایالتی 

معلمان ثبِت نام کرد اما پس از یک سال، به قصد کار آنجا 
را ترک نمود. جانسون پس از ایرادِ چند خطابۀ عمومی، به 

عرصۀ سیاست وارد شد.
8- آدولف هیتلر )1945-1889(

دربارۀ به قدرت رسیدِن هیتلر و بدنامِی او در مقامِ رهبِر 
پُرگویی  به  نیازی  آلمان  ناسیونال-سوسیالیسِت  حزِب 
نیست. تعقیب و مجازات یهودیان و دیگر اقلیت هاِی آلمان 

در دوراِن وی، مشهور است. لیکن آن چه چندان خوب 
به یادِ مردم نیست سابقۀ غیرممتازِ تحصیلِی اوست. هیتلر 
در آرزوِی هنرمند شدن و شاید از لِج پدرِ سخت گیرش 
مکتب را ترک کرد. او پس از آن دو بار به آکادمِی هنرهای 
زیباِی وین برگشت و برخی از صاحب نظران بر آنند که 

شکست های وی به آتش خشمش علیه بشریت دامن زد.
9- ژوزف استالین )1953-1878(

همانند هیتلر، تاریِخ ننگیِن استالین در مقامِ یک خودکامه – 
کسی از ساِل 1922 تا مرگش در ساِل 1953 رهبِر اتحاد 
ثبت شده است. رژیم  به خوبی   – بود  جماهیِر شوروی 
استالینی را اغلب یکی از بی رحم ترین و سرکوب گرترین 
حکومِت  ساختارهاِی 
می دانند  دیکتاتوری 
که تاریخ بشر به چشم 
دیده است. با این همه، 
مردی  جوان  استالین 
آزاداندیش و انقالبی بود 
که به دلیِل مردودی در 
امتحاِن نهایی از مدرسۀ 
شد.  اخراج  دینی  علومِ 
بر اساس روال مقررات 
شوروی، استالین به دلیل مطالعه ادبیات ممنوعه از تحصیل 
که  است  آن  بر  دال  مکتب  مدارِک  چند  هر  اخراج شد؛ 
او هزینۀ تحصیالتش را نپرداخته است. به هر حال، او به 
شیوه هایی بی پرواتر فعالیت هاِی انقالبِی خود را پی گرفت 

و بدین ترتیب به قدرت رسید.
10- جان اف کندی )1963-1917(

پنجمین  و  سی  کِی.«  اف.  »ِجی.  یا  کندی  اف.  جان 
عامۀ  ذهِن  در  که  کندی  بود.  امریکا  رییس جمهورِی 
عنواِن  با  امریکایی ها 
دموکراسی  قهرماِن 
است  شده  جاودانه 
جهان،  سرتاسر  در  و 
قتِل  خاطِر  به  اغلب، 
یاد  او  از  تروریستی اش 
می شود، دست آوردهای 
برنامۀ  داشت.  بسیار 
سپاه  تشکیِل  فضایی، 
منِع  معاهدۀ  و  صلح 
هسته ای  آزمایش هاِی 
همه در دوراِن ریاسِت او میسر شد. با این همه، تحصیالِت 
او آن چنان افتخارآمیز آغاز نشد. در ساِل 1935 او به سبِب 
ضعِف جسمی از دانشگاه پرینستون اخراج شد اگرچه بعدا 

توانست از هاروارد پذیرش بگیرد.
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محمد  از  حمایت  برای  مصری ها  تشویق  جهت  قرضاوی  یوسف 
مرسی فتوا صادر کرد.

در  که  مسلمین«  علمای  جهانی  »اتحادیه  رییس  قرضاوی،  یوسف 
قطر اقامت دارد، روز شنبه با صدور فتوایی مصری ها را به حمایت 

از محمد مرسی، رییس جمهور برکنار شده این کشور تشویق کرد.
این شیخ معروف تاکید کرد که باید ارتش مصر از صحنه سیاسی 

کشور کنار بکشد.
قرضاوی عنوان داشت: اقدام ارتش مصر برای برکنار کردن مرسی 

مغایر با اصول دموکراسی و قانون اساسی است.
رییس اتحادیه جهانی علمای مسلمین خاطرنشان کرد که بسیاری از 

علمای االزهر با وی در این زمینه هم رای هستند.

رهبران اخراجی!

قرضاوی فتوای حمایت از 
مرسی را صادر کرد

پوتین:
مصر در مسیر جنگ 
داخلی در حرکت است

ایجاد  بن بست  که  داد  هشدار  یکشنبه  روز  روسیه  جمهوری  رییس 
شده میان موافقان و مخالفان برکناری محمد مرسی از قدرت در مصر 
می تواند به جنگ داخلی بیانجامد. در همین روز شبه نظامیان صحرای 

سینا، خط لوله گاز مصر به اردن را منفجر کردند.
در  یکشنبه،  روز  پوتین  والدیمیر  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
قزاقستان گفت: »متأسفانه سوریه در حال حاضر گرفتار جنگ داخلی 
است و مصر نیز در این مسیر در حرکت است... امیدواریم که مردم 

مصر از دچار شدن به این سرنوشت خودداری کنند.«
به دنبال برکناری محمد مرسی از قدرت توسط ارتش، عدلی منصور به 
عنوان رییس جمهوری موقت این کشور انتخاب شده است. برکناری 
محمد مرسی تنش هایی را میان موافقان و مخالفان این اقدام در مصر 

ایجاد کرده است.
محمد البرادعی، از رهبران اپوزیسیون این کشور که گفته می شود از 
با  گفت و گو  در  است،  مصر  موقت  دولت  نخست وزیری  گزینه های 
هفته نامه المانی »اشپیگل« که روز یکشنبه منتشر شد، خواستار حضور 
اخوان المسلمین در »فرآیند ایجاد دموکراسی« در مصر شده و در عین 
حال گفته است: »خط قرمز من نداشتن صبر و تحمل و عدم احترام به 

دموکراسی است و من با چنین افرادی کار نمی کنم.«
روز شنبه، اخباری مبنی بر انتخاب محمد البرادعی به عنوان نخست وزیر 
دولت موقت منتشر شد که اعتراض اسالم گرایان را به همراه داشت 
و پس از آن مقام های مصری اعالم کردند که آقای البرادعی یکی از 

گزینه های مورد نظر است.
مخالفت  با  آن که  از  پس  مصر  مقام های  اسوشیتدپرس،  گزارش  به 
حزب سلفی های مصر روبرو شدند، از انتصاب البرادعی به این سمت 
خودداری کرده و اعالم کردند که هنوز فرد مشخصی انتخاب نشده 

است. 
تنش ها در مصر همچنان ادامه دارد و به گزارش خبرگزاری رویترز 
تاکنون ده ها تن در اثر این ناآرامی ها کشته و بیش از هزار تن زخمی 

شده اند.
در عین حال روز یکشنبه، وقوع یک انفجار در صحرای سینا در مسیر 
خط لوله گاز مصر به اردن نیز در انتقال گاز به اردن اختالل ایجاد کرد. 
از زمان برکناری حسنی مبارک از قدرت، شبه نظامیان صحرای سینا 
چندین انفجار در مسیر خط لوله های گاز این صحرا صورت داده اند.

در حال حاضر شماری از رهبران اخوان المسلمین و محمد مرسی در 
بازداشت هستند و برای تعدادی دیگر از اعضای این حزب ممنوعیت 

سفر ایجاد شده است.
هیچ  که  است  کرده  تاکید  »اشپیگل«  با  گفت وگو  در  محمدالبرادعی 
کس نباید بدون دلیل قانع کننده یی دادگاهی شود و افزوده است که با 
آقای مرسی نیز باید با احترام برخورد شود. وی می گوید این قواعد، 

»پیش شرط برقراری آشتی ملی« در مصر هستند.
به گفته وی، در عرض یک سال در مصر انتخابات برگزار خواهد شد.

تاپ کالجز آنالین/ایسنا             
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12 نکتۀ سالمتی 
که شاید ندانید

1ـ پیروی از قانون 222
دو وعده بیشتر از همیشه بخورید، نصِف هر وعده بخورید و دو برابر بیشتر 

غذا را بجوید.
2ـ صبح خود را با آب آغاز کنید

صبح زود که از خواب بیدار می شوید، یک پیاله آب نوشید تا سوخت وساز 
بدِن شما زیاد شود. باید بدانید بدن پس از 8 ساعت خواب، خشک و کم آب 

می شود.
3ـ مطالعۀ مطالب الغری

این را هدِف خود کنید که روزانه حداقل یک مقالۀ الغری یا تغذیه مطالعه 
مطالعه  را  تغذیه یی  اطالعاِت  که  افرادی  است  داده  نشان  تحقیقات  کنید. 

می کنند، تا حد زیادی نیز به توصیه های آن ها گوش می دهند.
4ـ آهسته غذا بخورید

محققان جاپانی ثابت کرده اند افرادی که سریع غذا می خورند، به طور میانگین 
حدود 2 کیلوگرم و افرادی که آرام غذا می خورند، به طور میانگین حدود 680 

گرم در طول 8 سال اضافه وزن پیدا می کنند.
5ـ مصرف بادام

دانه های بادام سرشار از ویتامین E و آنتی اکسیدان هستند که باعث تقویت 
سیستم ایمنی بدن می شود. هم چنین حاوی ویتامین B است که بدن را هنگام 

استرس بسیار آرام می کند.
6ـ ورزش با موسیقی

یک تحقیق نسبتًا جدید در امریکای شمالی نشان داده است، زنانی که هنگام 
انجام تمرینات ورزشی موسیقی گوش می کنند، بسیار بهتر تمرینات خود را 

انجام می دهند.
7ـ چای سبز بنوشید

محققان ثابت کرده اند ال تیانین  اسید آمینه در چای سبز، استرس را کاهش و 
آرامش را افزایش می دهد.

8ـ مصرف پستۀ خام
پوست دار  پسته های  کنید  سعی  هستند.  پروتیین  غنی  منبع  خام  پسته های 
مصرف کنید، زیرا پسته های خام و پوست دار به نسبت انواع مغز شده، باعث 

می شوند حدود 41 درصد کمتر کالری مصرف کنید.
9ـ استفاده از تک رنگ برای تزییِن میز

تحقیقات نشان داده است میزهایی که با یک رنگ واحد چیده می شود، یعنی 
 5 تا  انسان  اشتهای  ... همرنگ هستند،  و  رومیزی  پیاله، دست مال،  بشقاب، 

درصد کاهش پیدا می کند.
10ـ یک گیالس قهوه پیش از استراحِت کوتاه

پیش از استراحت 20 دقیقه یی چاشت، یک گیالس قهوه بنوشید. تحقیقات 
تأثیر  بدن  روی  قهوه  تا  می برد  زمان  دقیقه   20 حدود  می دهد  نشان  جدید 
بگذارد. بنابراین، هنگامی که از خواب بیدار می شوید، بسیار سرحال خواهید 

بود.
11ـ جابه جایی نمک دان و ُمرچ دان

اصوال سوراخ های  نمک دان  کنید.  مرچ دان عوض  با  را  نمک دان خود  جای 
کمتر  می پاشید،  که  نمکی  میزان  آن،  کردن  عوض  با  بنابراین  دارد،  بیشتری 

خواهد بود.
12ـ مراقب شکرهای مخفی باشید

شکِر  برای  مختلف  نام های  از  غذایی،  مواد  تولید  کارخانه های  از  بسیاری 
موجود در محصوالت خود استفاده می کنند. همۀ کلماتی که به oses ختم 
می شوند، در واقع نشان دهندۀ نوعی شکر هستند. ساکروس، گلوکز، گاالکتوز، 

مالتوز، دکستروس و فروکتوس، همه شکر هستند. 

         غالم محمد محمدی

در  پاکستان  حقجو،  میرآقا  آقای  نوشتۀ  به 
و  خان  داوود  جمهوری  ریاست  دوران 
و  بی ثبات ترین  از  ثور،   7 کودتای  هنگام 
آسیب پذیرترین کشورهای آسیاسی در منطقه 
به حساب می آمد و آسیب پذیری آن ناشی از 

عوامل ذیل بود:
اجتماعی  شکاف های  داخلِی  عوامل  »1ـ 
برخوردها  زبانی،  مذهبی،   قومی،  بزرگ 
میان طبقات و الیه های اجتماعی، وجود 16 
حزب سیاسی، قومی و مذهبی،  تعارض میان 
کودتاهای  وقوع  نظامیان،  و  سیاست مداران 
بخش  دو  به  کشور  آن  تجزیۀ  پی،   در  پی 

)پاکستان و بنگالدیش( و غیره.
نزاع  جمله  از  خارجی  بی ثباتِی  عوامل  2ـ 
و  مداخله  هندوستان،   با  کشمیر  سر  بر 
و  پشتونستان  مناطق  باالی  افغانستان  ادعای 
حمایِت  به  متداوم  شورش  با  که  بلوچستان 
بود،   مواجه  افغانستان  بر  حاکم  دولت های 
کرده  خم  را  پاکستان  سیاسی  رهبران  کمر 

بود.« 96
جدید  پدیدۀ  چند  بحرانی،  شرایط  این  در 
سیاسی که آن هم ناشی از جهالت زمام داران 

بود،  افغانستان  مذهبی  و  سیاسی  رهبران  و 
پاکستان را متحول ساخت و توجه مخالفان 
عرصۀ  از  را  خارجی  کشورهای  و  داخلی 
بی ثباتی داخلی به بیرون از مرزهای آن کشور 

معطوف داشت:
1ـ به وجود آمدن نظام جمهوری به رهبری 
حاکِم مطلق العنانی چون داوود خان که منجر 
اسالمی  نهضت  فعالین  و  رهبران  فرار  به 
پاکستان  به  اخوان المسلمین  به  معروف 
گردید که امروز آن ها را افراطیون مذهبی و 

بنیادگرایان اسالمی می خوانند. 
وقتی این گروه ها، خود را مفت و رایگان به 
چنگ استخبارات پاکستان انداختند و برضد 
دولت داوودخان جنگ های مسلحانه را آغاز 
دست  در  که  تازیانه یی  و  قمچین  نمودند، 
دست  به  بود،  افغانستان  قبیله یی  زمام داران 

رهبران پاکستان افتید. 
2ـ وقوع کودتای ثور و شرارت رهبراِن آن، 
سالح موثِر دیگری بود برای ایجاد و تشدید 
شورش گری در افغانستان، که تبر زمام داران 

پاکستان را دسته کرد و زمینۀ مداخله را برای 
زمام داراِن آن کشور بیشتر مساعد ساخت.

افغانستان  خاک  به  سرخ  ارتش  ورود  3ـ 
و  اقتصادی  اجتماعی،   وضعیت  یک سو  از 
سیاسِی رهبران گروه های جهادی مذهبی را 
در پاکستان، منطقه و جهان بهبود بخشید و 
از  و  آوردند  به دست  بیشتری  حامیان  آن ها 
برای شان  داخل  در  تبلیغ  زمینۀ  دیگر،  سوی 
چوب  مانند  عادی،  مردم  از  تا  گردید  مهیا 
سوخت برضد نیروهای شوروی و حکومِت 

تحت حمایتش استفاده کنند.
جهالت  برکت  از  پاکستان  رهبران  و  دولت 
حاکم در افغانستان، به آن چیزهایی رسیدند 

که تصورش را هم نمی کردند.
رهبران عاقِل پاکستان در این مقطع زمانی به 
مالی،  بنیۀ  توانستند  تا  شوروی  تهاجم  بهانۀ 
به  تقویت کرده و  را  نظامی و سیاسِی خود 

تسلیحات مدرن و اتومی دست یافتند.

  اما مردم افغانستان چه به دست آوردند؟
مذهبی  ماجراجویی های  انواع  نتیجۀ  در 
دو  که  است  سال   35 درست  سیاسی،  و 
باهم   مخالفان(  هم  و  دولت ها  )هم  طرف 
می جنگند. جای بدبختی در حکومت داوود 
خان را، بدبختی حاکمیت حزب دموکراتیک 

خلق گرفت، جای آن را بدبختی عظیم تری 
نمود،  احتوا  انقالب اسالمی  پیروزی  از  بعد 
جای حکومت گروه های جهادی را حاکمیت 
سیاه طالبان گرفت و اکنون بعد از چند دهه 
جهاد و مقاومت، به جای تانک های روسی، 
تانک های امریکایی در خیابان های افغانستان 
ارتش  حضور  سال   9 طی  می زنند.  پرسه 
سرخ، در هر غند نظامی افغانستان یک مشاور 
روسی حضور داشت و طی 12سال اخیر نیز 
مشاور  چند  افغانستان،  ارتش  کندک  هر  در 
ارتش  می رانند.  حکم  انگلیسی  و  امریکایی 
افغانستان، از 12 سال به این سو خلع سالح 
است و فروش اسلحه که حیثیت ناموس ملی 

را دارد، به یک امر عادی بدل شده است.
کشتار  و  قتل  روس ها،  حضور  دوران  در 
نبود.  فاسد  این گونه  حکومت  ولی  بود، 
کارمندان دولتی صادق و راستکار بوده و به 
معاش حالِل خویش قانع بودند. اکنون پس 
راه  در  مقاومت  و  مبارزه  از 35 سال جهاد، 
نخسِت  مقام  در  افغانستان  آزادی،  و  اسالم 
قرار  جهان  در  مخدر  مواد  تولیدکننده گان 

دارد. دولت افغانستان نیز به حیث فاسدترین 
سازمان های  از سوی  رسمًا  در جهان  دولت 
از  ضمن،  در  و  شده  معرفی  بین المللی 
محسوب  جهان  در  کشورها  ناامن ترین 

می شود.
کشور  در  تباهی  و  فساد  این همه  مسوول 
بدِل  در  است  این  از  غیر  مگر  کیست؟ 
“لحاف  سِر  بر  جنگ  و  دعوا  دهه  چند 
و  دیورند”  “معضلۀ  یعنی  مالنصرالدین” 
این  پاکستان«،  خاک  باالی  ارضی  “ادعای 

بدنامی ها و تباهی ها نصیِب ما شده است؟
در  پاکستان  برای  دیورند  مرز  بستِن  اهمیت 

زمان ارتش سرخ چه بود؟
  سیاست های ابلیسی و ناکام:

افغانستان،  بر  حاکم  زمام داران  که  است   65
پُرماجرای  دورۀ حکومت  سال   4 اسثنای  به 
طی  و  بوده اند  پشتون تبار  همه  ربانی،  استاد 
بلوچستان  پشتونستان،   باالی  مدت،   همین 
درست  داشته اند.  ارضی  ادعای  سند،   حتا  و 
نوتشکیِل  دولت  زمام داران  دهه،  سه  حدود 
جنرال  تا  جناح  علی  محمد  از  را،  پاکستان 
تب  به  تا  بودند  گرفته  مرگ  به  ضیاءالحق، 
هیچ یک  که  در حالی ست  این  راضی شوند. 
از سیاست مداران واقع بین و دانشمندان علم 
ساکن  ملیت های  سایر  از  سیاست  و  تاریخ 

ارضی  ادعای  پاکستان  خاک  بر  افغانستان، 
ملیت های  تمام  و  آن ها  بلکه  نداشته اند؛ 
به  بی اساس،  ادعای  این  به خاطر  غیرپشتون 

گروگان گرفته شده اند.
مرز  پشتون،  غیر  ملیت های  آگاهاِن  نظر  به 
دیورند یک مرز تحمیلی نیست؛ بلکه به خاطر 
افغانستان تحمیل شده  آن جنگ باالی مردم 

است. 
یا  قبایل  وزارت  که  می دانست  ضیا  جنرال 
پشتون تبار  زمام داران  را  افغانستان  سرحدات 
ایجاد کرده اند و هدف از تشکیل این وزارت 
نیز مداخله در امور قبایل مربوط به پاکستان 
به  روزی  افغانستان  دولتی  تقویم  در  است. 
کمپ های  و  ایجاد  پشتونستان  استقالل  نام 
و  قالت  قندهار،   در  را  پاکستان  معارضان 

کابل به وجود آورده اند.  
هزاران تن از مخالفان دولت پاکستان سال ها 
امکانات رفاهی در کابل و  تمام  با معاش و 
شده   داده  اسکان  جالل آباد  و  قندهار  شهر 
پاکستان،  فعالیت  حکومت  برضد  تا  بودند 

کنند.

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش بیسـت ودوم



عبدالحفیظ منصور

بخش دوم

»محمد«  پسرکاکایش  با  »ستایش«  من  چندماهۀ  نواسۀ 
که هم سن وسال اوست، غرض واکسین به مرکز صحی 
برده می شود. محمد در برابر درد ناشی از سوزن آمپول، 
»ستایش«  می دهد.  سر  چیغ  و  می رود  سر  طاقتش 
اشک هایش می رود، ولی صدای گریه اش بلند نمی شود. 
در تعبیر این رویداد، مادرش می گوید: »ستایش از همین 
متحمل  و  صبور  باید  و  است  دختر  که  می داند  حاال 
انسانی می اندیشند و وجدانی  باشد«. برای آن هایی که 
این سخْن حرِف زیادی در درون دارد و  بیدار دارند، 

تاریخی پُر از رنج و اندوه را بیان می کند.
حیرت آور است که عالمان دینی، آن نصوص دینی را در 
مورد زنان در دسترس دارند و هر روز آن را روگردانی 
می کنند، اما تابع عنعنات و رسومِ مخالف کرامت انسانی 
ستایشی  خور  در  اقدامِ  هیچ  و  گردیده  زنان  حِق  در 
نداشته اند. وقتی نهادهای وابسته به غرب در پی دفاع 
از حقوق زن می برایند، عالمان دینی یا می گویند ما در 
در  اروپایی  توجه  به  نیازی  و  داریم  را  آن  بهتِر  اسالم 
می آیند،  خشم  به  برعکس  هم  یا  و  نیست،  مورد  این 
توطیه یی  زنان،  حقوق  مورد  در  را  غربی ها  حق طلبی 
برضد اسالم و مسلمانان می خوانند و در مخالفت با آن، 

به تحریک عامۀ مردم می پردازند.
در طرح قانون منع خشونت علیه زنان، دو مورد آمده 
است که با این بحث ارتباط دارد. یکی این که پدر حق 
دهد.  به همسری  را  او  دخترش،  بدون رضایت  ندارد 
این جا  در  پدر  والیت  کاخ  که  می شود  بلند  اعتراض 
اما کجای این حرف، ضد اسالم و  صدمه دیده است. 
مخالِف شرع است؟ جز قانون بدویت، چه قانونی اجازه 
می دهد که پدری به خاطر این که پدر است، دخترش را 
بردوباخت  به  قمار  میدان  در  یا  و  کند  تبادله  با سگی 
بگذارد. چه دینی و چه شرعی به پدر این اجازه را داده 
قانون می شود، دادوفریاد  این مسأله درج  است؟ وقتی 
است  ولی  پدر  می دهند  سر  ندا  و  برمی خیزد  عده یی 
این  کجا  از  اما  دارد.  والیت  حق  خویش  فرزند  بر  و 
در  تنها  این حق  چرا  و  است؟  آورده  به دست  را  حق 
از  پسران،  باب  در  و  داشته می شود  روا  مورد دختران 
در  دختر  و  دارد  انتخاب  حق  پسر  نیست.  خبری  آن 
این فرهنگ، تنها راه انتصاب را در امر ازدواج در پیِش 

رو دارد. 
تعدد زوجات، از موضوعات عمدۀ دیگری است که به 
تفسیرهای مردساالرانه از متون دینی نسبت می رساند. 
مبنا  است،  ازدواج  مورد  در  که  را  نسا  آیۀ 2و3 سورۀ 
قرار داده چند همسری را اصل می خوانند. حال آن که 
موارد  از  چندهمسری  و  است  تک همسری  بر  اصل 
استثنایی به شمار می رود. نازایی زن و بیماری دوام دار 
زن، می تواند جوازی برای ازدواج دومِ مرد بوده باشد، 
آن هم در صورتی که زن از قبل شرطی در این باب در 
میان نگذاشته باشد. آیات سورۀ نسا در سال چهارم پس 
از جنگ احد که در آن شماری از اصحاب رسول اهلل به 
شهادت رسید، نازل گردیده است و موضوِع ازدواج دوم 
و سوم و چهارم در این سوره می رساند که زنان بیوه و 
یتیم دار باید به منظور سرپرستی از آن ها و به خاطر امداد 
زنان  آن که  نه  و  گرفته شوند  نظر  در  آن ها  به  یاری  و 
باعزت با چند کودِک آن طالق داده شوند و به منظور 
شهوت رانی، دخترانی جوان به نکاح گرفته آید. کجای 
این کار با عدالت بشری سازگاری دارد و کجای آن با 
آیه های دوم و سومِ  الهی سازگار می باشد؟ در  دستور 

سورۀ نسا آمده است:
»و به یتیمان اموال شان را باز پس بدهید و اموال ناپاک 
را با اموال پاک جابه جا نکنید و اموال آنان را با اموال 
بزرگی  گناه  کاری  چنین  بی گمان  نخورید.  خودتان 

است.
و اگر ترسیدید که دربارۀ یتیمان نتوانید دادگری کنید، 
با زنان دیگری که برای شما حالل اند و دوست دارید، 
با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید. اگر هم می ترسید 
که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات دارید، به یک 
زن اکتفا کنید یا با کنیز خود ازدواج نمایید. این سبب 
می شود که کمتر دچار کج روی و ستم شوید و فرزندان 

کمتری داشته باشید.«

محمد عبده با استناد به این آیۀ مبارکه، چندهمسری را 
استثنا می شمارد و می گوید: عده یی این استثنا را اصل 
قرار داده و از مباح، فرض و واجب ساخته اند. به نظر 
او، بر قاضی الزم است که اصل تک همسری را معیار 
قضاوت قرار دهد؛ زیرا برقراری عدالت میان دو یا سه 
زن بسیار مشکل است و از جانبی هم در طول تاریخ، 
فرزنداِن دو زن به رقابت های شدیدی مبادرت ورزیده 
باور  به  داشته اند.  مهیا  را  فراوانی  مشکالت  اسباِب  و 
صاحب این قلم، در این میان تاحدی عنصر تفسیرهای 
نظرداشِت  در  بدون  و  کرده  ایفا  نقش  مردساالرانه 
را  چندهمسری  باب  فرهنگی،  و  اجتماعی  وضعیت 

هم چنان باز نگه داشته اند.
یکی دیگر از این دست موارد، آیۀ 34 سوره نسا است 

که در آن خداوند متعال می فرماید:
خداوند  که  خاطر  بدان  سرپرست اند،  زنان  بر  »مردان 

بعضی را بر بعضی فضیلت داده است و نیز بدان خاطر 
که از اموال خود خرچ می کنند. پس زنان صالحه آنانی 
هستند که فرمان بردار بوده، اسرار را نگاه می دارند؛ چرا 
که خداوند به حفظ )آن ها( دستور داده است. و زنانی 
و  پند  دارید،  بیم  ایشان  سرپیچی  و  از سرکشی  که  را 
با آنان خودداری کنید  اندرزشان دهید و از هم بستری 
و بستر خویش را جدا کنید. آنان را بزنید. پس اگر از 
شما اطاعت کردند، )جز این( راهی برای )تنبیه( ایشان 

نجویید. بی گمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است.«
چسپیده،  النسا«  علی  قوامون  »الرجال  به  آیه  این  در 
این  بر زن برداشت کرده اند؛ ولی سبب  برتری مرد را 
قوامیت و سرپرستِی مرد را در خانواده که قرآن کریم 
بدون  مبارکه  آیۀ  نمی گیرند.  نظر  بیان داشته، در  را  آن 
ابهام، سبب قومیت مرد بر زن را تهیۀ نفقه خوانده است. 
حکایتگر  نه  است،  روزگار  همان  توصیف  مسأله  این 
متحول  وقتی وضعیت  زن.  به  نسبت  مرد  ذاتی  برترِی 
آیا  می یابند،  را  کار  و  تحصیل  فرصت  زنان  می شود، 
می ماند؟  پابرجا  بر خانواده  مرد  بودِن  حکم سرپرست 
و یا این که در خانواده یی که مرد بیکار و تنبل نشسته، 
زن کار می کند و نفقۀ خانوادۀ خویش را مهیا می دارد، 
آیا سبب قوامیِت مرد از بین نرفته و در نتیجه، حکم نیز 

دگرگون نشده است؟
 تعجب این جاست که دولت مدرن، ارتش ملی، سازمان 
ملل متحد، کمک های بشردوستانۀ نهادهای بین المللی، 
انتخابات و نظایر آن هیچ کدام تهدیدی به اسالم شمرده 
نمی شوند و هیچ کدام طرح غربی نیستند؛ اما وقتی در 
طرح قانون منع خشونت، تک همسری اصل قرار داده 
می شود، گویی آسمان بر زمین می غلتد و همه چیز زیر 

و رو می شود. گزارشی در دست است که در زمانۀ عمر 
فاروق )رض( مسلمانی پس از فتح ایران، زنی دوم به 
حبالۀ نکاح درآورد و با خود به مدینه برد. وقتی خلیفۀ 
ثانی، از این خبر آگاهی یافت، آن مسلمان را سرزنش 
آن  مفهومِ  به  چندهمسری  در  رخصت  گفت:  و  کرد 
بگیرید و  تازه  زنی  رفتید،  که  به هر شهری  که  نیست 
زنان اولی تان را در مدینه فراموش بدارید. به آن مسلمان 
دستور داد که زن جدید را به زادگاهش دوباره برگرداند. 
از  است؛  عیب  هنوز  مردم،  فرهنگ  در  زن  نام  بردِن 
و  »عورت«  به نام  زمانی  »سیاه سر«،  به نام  گاهی  این رو 
در جایی هم »عاجزه« و »کوچ« از آن یاد می شود. در 
گشت وگذارِ زن به شدت محدودیت وجود دارد و حتا 
تداوی آن با قیودات روبه رو است. در عصری که برای 
حفاظت جانداران وحشی تالش صورت می گیرد و در 
حراست از محیط زیست، میلیاردها دالر هزینه می شود، 

در افغانستان برای تداوی زنان، قید و بندهایی ساخته اند 
که در ظاهر امر، از تار و پود دین و مذهب می باشد. این 
رسم و رواج جز فرهنگ قبیله یی که در آن مردساالری 
زن  فضایی،  چنین  در  ندارد.  آبش خوری  است،  حاکم 
خلق  مرد  کام جویی  منظور  به  صرف  که  است  متاعی 
شده و اگر مطابق میل مرد رفتار نکند، مستحق سرزنش 
و حتا لت وکوب می باشد. این مرد است که به صورت 
یک جانبه در مورد زن تصمیم می گیرد و از این رو حق 
طالق در انحصار مرد تلقی می شود. این انحصارطلبی 
در حق طالق، با میزان عدالت بشری جور در نمی آید، 
چه رسد به دستورهای اسالمی که بر اساس آن، ازدواج، 
پیمانی است که بر پایۀ مهر و محبت استوار می باشد، 
پیمان  در  زن.  بر  تفوق طلبی  و  مرد  امتیاز یک جانبۀ  نه 
موارد  می باشند.  برابر  سهِم  دارای  مرد  و  زن  ازدواج، 
مطالبۀ  آن  از  استفاده  با  دارد  زن حق  که  است  زیادی 
افغانستان  مدنی  قانون  در  که  نمونه هایی  کند.  تفریق 

آمده، عبارت اند از:

1. ناتوانی جنسی مرد
2. عدم رعایت عدالت میان دو زن از سوی مرد

3. عدم پرداخت نفقه از سوی مرد
4. بیماری دوام دار مرد

5. ناپدید شدِن مرد به مدت بیش از سه سال
این  که  صورتی  در  مرد،  سوی  از  دوم  زن  گرفتن   .6

مساله قبل از نکاح شرط شده باشد
مغایر  و  شرع  خالف  کارهای  به  زن  کردِن  وادار   .7

کرامت بشری.
دارد  رخصت  مرد  زن،  بودن  نازا  و  عقیم  صورت  در 

که به منظور تداوم نسل، همسر دومی اختیار ورزد. اما 
نشنیده ام آن گاه که مرد عقیم و نازا باشد، تکلیِف زن در 
زمینه چه می شود؟ مگر زن، آرمان و آرزویی نمی تواند 
داشته باشد وحق ندارد صاحب فرزند باشد تا در جوانی 
غریزۀ مادری او را اشباع کند و در کهن سالی دستش را 
بگیرد؟ یا این که زن نیمه یی از پیکر جامعه است که از 
آرزو و آماْل خالی است و مضاف بر آن، به پذیرش درد 
و آالمِ ناشی از اراده و میل مردان نیز محکوم می باشد؟

عبده  به محمد  متعلق  باب طالق،  در  نگاه  جدیدترین 
حدی  و  مرز  که  را  مرد  طالِق  صالحیت  او  است. 
در  باید طالق  می گوید  و  می کشد  نقد  به  نمی شناشد، 
حضور  گیرد.  صورت  قاضی  حضور  در  و  محکمه 
شرط  سومین  و  می شمارد  الزم  دادگاه  در  را  شاهدان 
یک هفته یی  وقت  به  را  مرد  سوی  از  طالق  صحِت 
به خوبی  بتواند  مرد  مدت  این  در  تا  می شمارد  وابسته 
وضعیت را سبک و سنگین کند و از اقدامات احساساتی 

بدین ترتیب پیش گیری به عمل آید.
از تجربه های نیک من در شورای ملی، یکی این است 
بر  مبنی  من  ذهن  در  انبارشده  باورهای  آن  همۀ  که 
ضعف و ناتوانی زنان خدشه برداشته اند. زیرا به وضوح 
و  مسایل  درک  در  چیزی  هیچ  زنان  که  گردید  ثابت 
موضع گیری ها کم از مردان ندارند و برعکس پا به پای 
آن ها فعالیت و رقابت می کنند. هنوز هم در روستاها بر 
نواقص زنان تأکید صورت می گیرد و از تصمیم گیری ها 
میدان  بدون  این اند که  از  اما غافل  کنار زده می شوند، 
دادن به زنان، هرگز نمی توان به استعداد و توانایی آن ها 
آگاه شد. زیرا تا زمانی که به کسی فرصت شنا حاصل 
آن  از  هم  انتظاری  چنین  و  نمی آموزد  شناوری  نشود، 
نابه جاست. ُطرفه این که در میان سرخ پوستان امریکایی 
که زن ساالری جاری است، اتهاماتی مشابه از سوی زنان 

متوجه مردان می باشد.
آن ها  آواز  و  رقص  و  زنان  آرایش  موارد،  بیشتر  در 
نقد  سوژۀ  عمومی  مجالس  و  همه گانی  رسانه های  در 
زنان  از  عرصه ها  تمام  وقتی  که  حالی  در  می باشد، 
آن ها  تبارز  و  حضور  برای  مجالی  و  می   شود  گرفته 
می توانند  دلبری  و  عشوه  با  تنها  زنان  نمی ماند،  برجا 
فعالیت  برای  زمینه  که  کشورهایی  در  گردند.  ظاهر 
زنان مساعد است، پیامد آن، ممنوعیت آرایش زنان در 
دوایر کاری می باشد. از پهلوی دیگر، چرا باید آرایش 
مردان  از  و  باشد  زدودنی  و  عیب  زنان،  پیرایش  و 
ُحسن و ستودنی؟ مگر هر دو انسان نیستند و از »نفس 
واحد« خلق نشده اند، و هر دو در ادای تکالیف دینی، 

مسوولیت برابر ندارند؟ 
»نسرین  بانو  بر  دینی  علوم  دانشجوی  یک  باری، 
مشابه  وضعی  و  سر  و  برگشته  امریکا  از  که  گروس« 
به  خطاب  و  گرفت  ُخرده  دارد،  مغرب زمین  زنان  به 
بانو گروس گفت، ظاهر شما زشت است و مردان را 
خود  متوجه  چرا  گفت،  گروس  بانو  می کند!  تحریک 
نیستی که مردان هم برای زنان تحریک کننده اند. چرا این 
معامله همیشه یک سویه در نظر گرفته شده است، مگر 
زنان نفس و شهوت ندارند؟ چرا باید همۀ قیدها متوجه 

زنان باشد و مردان در همۀ امور آزاد؟
ج. ویژه گی های قانون گذاری

در طرح قانون منع خشونت علیه زنان، از تجاوز جنسی 
زور  با  زنا  عمل  آن،  از  تعریف  در  که  شده  برده  نام 
استدالل  قانون،  طرح  مخالفان  است.  شده  یاد  اکراه  و 
رضایت  بدون  زنای  جنسی،  تجاوز  چون  می ورزند 
خوانده شده است، پس این ماده، زنای با رضا و رغبت 
را جایز شمرده است. واقعیت این است که ذکر چنین 
قانون گذاری برمی گردد؛ زیرا مجازات  به اصل  ماده یی 
زنا در قوانین افغانستان تسجیل یافته است و نیازی به 
تکرار آن در این جا نیست. اصل قانون نویسی بر ایجاز 
دیگِر  در جای  هم  از سویی  دارد.  تکیه  تکرار  عدمِ  و 
این طرح به وضاحت آمده است که مجازاتی که برای 
که  مجازاتی ست  از  جدا  است،  نظر  در  جنسی  تجاوز 
در آن حد زنا جاری می گردد. اما چون این طرح قانون 
در دفاع از حقوق زنان وضع گردیده و زن در قاموس 
است،  پامال شده  و  بی دفاع  قشری  افغانستان،  عمومی 
اسالم را عنوان قرار داده، با این حرِف روشن و حسابی 

به مخالفت برمی خیزند و مبارز می طلبند.
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نیمۀ خالی
 با محکومیتِ مضاعف

نگاهی به طرح قانون منع خشونت علیه زنان
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طالبان، محصول بی عدالتی و 
بی عدالتی، محصول طالبان!

از وعده خالفی های ...
 شاهد هستیم که با فساد عمومی به صورت مؤثر مقابله 
نمی شود. بنابراین کاهش مشارکت دو جانبه ) با افغانستان 

( یکی از گزینه هایی است که ما مد نظر داریم.«
وی از مقامات افغانستان خواست اقدامات خود را برای 
آن  معتبر  نتایج  چون  کنند  معطوف  تعهداتشان  به  عمل 
نظر  به  ضروری  انتخابات  برگزاری  به  نزدیک شدن  با 

می رسد.
هم  به  توجه  با  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 
سازمان  بین المللی  نیروی  تدریجی  خروج  با  زمانی 
موفقیت های  و   ) ایساف   ( ناتو  اتالنتیک شمالی،  پیمان  
در شرایط حساسی  اخیر  در سال های  طالبان  شورشیان 

برگزار می شود.
گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  نیز  کابل  در  ناروی  سفیر 
»واضح است که افغانستان به صورت کامل به وعده های 

خود عمل نکرده است.«
شده  متعهد  دارد،  افغانستان  در  نظامی   166 که  ناروی 
است تا سال 2017 ساالنه 120 میلیون دالر به این کشور 

کمک کند.

تفنگ گرفتن و آدم کشتن...
مردم  سایر  با  برابر  حق  و  است  افغانستان  از  است،   
و  برابری  مي توانیم  ما  وسیله  بدین  دارد.  افغانستان 
زمینه سازي یک سلسله  با  را  بشري  ارزش هاي حقوق 
براي  این موارد وسیله مي شود  ایجاد کنیم و  تفاهمات 

نجات افغانستان از بحران و کشمکش هاي امروزي.
با تأسف نسل جوان امروز روي این که پوهنتون گفته 
ما  که  درحالي  مي کشند؛  را  همدیگر  دانشگاه،  یا  شود 
این حد  تا  ما  بودیم؛ ولي مشکالت  هم درس خوانده  
شدید نبود. اما امروز مشکالت قومی، زبانی، منطقه یی 

و جنگ هاي طوالني، چنین بحران ها را  شدت بخشیده 
است. 

ماهایي که مي توانیم جنگ کنیم، پس صلح را نیز آورده 
مي توانیم؛ اما توقع داریم که کسی ما را روی میز مذاکره 
تأسف  بس  جاي  رفتار،  چنین  این  که  بیاورد  گردهم 

است.
قبال  در  که  کساني  عنوان  به  ما  استم  امیدوار  من 
افغانستان احساس مسوولیت مي کنیم، باید باهم بنشینیم 
از  انکار  زیرا  نکنیم؛  انکار  را  افغانستان  واقعیت هاي  و 
واقعیت ها، مشکالت افغانستان را حل نمي کند؛ بنابراین 

توقع دارم که این مجلس اولین مجلس نباشد، بل به پیش 
رفته و ادامه پیدا کند.

قایل  برابر  نیز حق  افغانستان  زنان  به  که  استم  امیدوار 
شوید و تعداد زنان برابر با مردان در این چنین مجلس 

حضور داشته باشند.
مردها  شما  که  است  این  حقیقت  برادران!  و  دوستان 
جنگ را ایجاد کردید و زنان در جنگ سهم نداشتند؛ اما 
امیدوار استم که زنان به عنوان نیروي صلح بازوي راست 

شما شوند و بتوانیم افغانستان را از بحران نجات دهیم.
با سپاس فراوان از همۀ شما دوستان عزیز و گرامي.

          حلیمه حسینی

و  رفتارها  دلیِل  طالبان،  درصد   75 که  می شود  گفته 
عمل کردهای شان را ظلم و بی عدالتی می دانند و آن را 
یگانه دلیِل شورش گرِی خویش می خوانند. اما تا چه 
حد این استدالل می تواند منطقی و قابل قبول باشد؟ 
آیا بی عدالتی و ظلمی که بدون شک در نظام وجود 
دارد و همه آن را به نوعی پذیرفته اند، می تواند جوازِ 
و  قتل  آیا  باشد؟  طالبان  خشونت های  و  عمل کردها 
با  می تواند  بهانه های مختلف،  به  بی گناه  مردم  کشتارِ 
دالیلی از این دست توجیح گردد؟ وقتی گفته می شود 
به دست  را  طالبان  دِل  به درستی  نتوانسته ایم  هنوز  ما 
آوریم و از فرصت هایی که برای این کار وجود داشته، 
به  طالبان  تشویق  خود  این  آیا  کنیـم،  بهینه  استفادۀ 
دنبال کردِن اهداف خشونت آمیزشان نخواهد بود؟ و 
این که استراتژِی جنگ های گرم و سردی که با مردم 
مسوولین  سوی  از  اگر  انداخته  اند،  به راه  افغانستان 
شورای عالی صلح رد نه که توجیحاتی از این دست 
تداومِ  و  ناامنی ها  به  زدن  دامن  نوعی  کند، خود  پیدا 

شورش گری نخواهد بود؟
صلحی  به  رسیدن  و  طالبان  با  مصالحه  شک  بدون 
پایدار، هدف اصلِی همۀ ملت و آرمان همۀ ما است؛ 
آید،  باید به دست  این صلح به چه قیمتی  این که  اما 
تیوری صلح  مطرح شدِن  نخستین روزهای  از همان 
حل  راه  تنها  عنوان  به  آن ها  با  مذاکره  و  طالبان  با 

افغانستان، دغدغۀ اصلی مردم بوده است.

برای  دردآوری  و  روزهای گذشته، روزهای خون بار 
مردمِ ما بوده است؛ عملیات های مختلفی که برای زهر 
چشم گرفتن از همه به راه افتاد و طالبانی که همواره 
خواسته اند در محراق توجه باشند و بدون هیچ پیشرفتی 
پیش شرط های شان،  در  تغییری  یا  و  مذاکرات  در 
وضوح  به  بزنند.  دامن  را  بی ثباتی  و  ناامنی  هم چنان 
شاهد هستیم که دولت و جامعۀ جهانی با یک فرمول 
غلط، هنوز هم در پی به دست آوردِن اعتماد نداشته و 

به وجود نیامدۀ طالبان به پروسۀ صلح هسـتند. 
که  است  این  اساسی  پرسش  فضایی،  چنین  یک  در 
اعتباری  و  توانسته صالحیت  عالی صلح  شورای  آیا 
را که سه سال قبل به دست آورد و اهدافی که برایش 
تالش  سال  سه  آیا  کند؟  حفظ  را  بود  شده  تعریف 
برای صلح آوری  دالر  میلیون ها  به مصرف رساندِن  و 
این که گشایش  یا  باشد،  توانسته موفق  افغانستان،  در 
دفتر سیاسی برای طالبان به سرکرده گی امریکا در قطر، 
خود گواه به حاشیه رانده شدِن شورای عالی صلح از 
مسایل اساسی و کالِن جنگ وصلح در افغانستان شده 

است؟ 
صلح  عالی  شورای  فضایی،  چنین  یک  در  درست 
تأثیرگذار در روند صلح آوری در  نقشی  اگر بخواهد 
کشور بازی کند، چاره یی ندارد جز این که اول به یک 
بیاندازد  دقیق  نگاهی  و  بپردازد  درونی  تصفیه حساِب 
که اعضای موجود در این شورا تا چه حد وفادار به 
به  توجه  با  است.  آرمان های شورای صلح  و  اهداف 
تحلیل ها و گمانه هایی که هر روز دربارۀ نفوذ گرایش 

هر  می شود،  شنیده  صلح  عالی  شورای  در  طالبانی 
حرکِت  خام و هر اظهار نظر غیرمسووالنه و عجوالنۀ 
این  به  مردم  اعتماد  ته مانده های  می تواند  شورا،  این 

شورا را نیز از میان بردارد.
شورش گری  دلیل  را  نظام  در  بی عدالتی  و  ظلم  اگر 
انزجار  و  نفرت  این  و  شورش گری  این  بدانیم، 
و  انقالبی  حرکت های  ریشۀ  که  بی عدالتی  از 
متوجه  باید  می رود،  شمار  به  طالبان  شورش گرایانۀ 
چه کسانی باشد؟ آیا این انتقام باید از مردم بی گناهی 

گرفته شود که هر روز به بهانه یی قربانی می شوند؟ 
موفق شود  نمی تواند  بدون شک  عالی صلح  شورای 
مگر این که در  جهت اعتمادسازی در قدم اول میاِن 
مردم دست به اقداماِت عملی بزند. شورایی که ادعای 
مصالحه و مذاکره با طالبان را دارد، نباید به تریبونی 
صرف برای طالبان بدل شود و نتواند انعکاس خوبی 
از صدای مردم باشد. شورای عالی صلح همان قدر که 
نگران منافِع طالبان و تطبیِق خواست ها و دیدگاه های 
به  نسبت  نیز  مردم  که  باشد  متوجه  باید  است،  آن ها 
طالبان و عمل کردِ آن ها چه نظری دارند و ارادۀ آن ها 
قابلیت اجرا  با طالبان در چه چهارچوبی  برای صلح 
صورت،  این  غیر  در  باشد.  داشته  می تواند  تحقق  و 
و  حمایت  طبل  بر  و  دست  این  از  عمل کردهایی  با 
توجیه گرِی کارکردهای طالبانی کوبیدن، حاصلی جز 
تشتت و بی اعتمادی در فضایی نخواهد داشت که باید 
دامن  نه  کرد،  آن تالش  در  ثبات و صلح آوری  برای 

زدن به بی اعتمادی.
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انتقاد تند مجلس سنا...
که  بود  گفته  این  از  پیش  افغانستان  ریاست جمهوری   
پروسۀ صلح با عریضه نویسی، تزرع و از موضع ضعیف 

به جایی نخواهد رسید. 
این  ریاست  که  سنا  مجلس  معاون  ایزدیار  علم  محمد 

نشست را بر عهده داشت، گفت:
»چیزی که ما در طول 11 سال گذشته تجربه داریم او 

ضد و نقیض گویی در دولت ما بوده است.
یک مسوول محترم یک چیز می گوید، اما مسوول دیگر 

در برابر آن موقف مخالف می گیرد.
وظیفه  داخلی  امنیت  و  المللی  بین  روابط  کمیسیون  به 
چرا  که  بپرسند  و  کرده  استجواب  را  آنان  شود  داده 

سخنان ضد و نقیض می گویند.«
ازسناتوران در نشست  مولوی عبدالواهاب عرفان یکی 
روز گذشته گفت: »زمانی که این حرف از زبان رییس 
که  است  این  آن  معنی  می شود،  بیرون  امنیت  شورای 
آن ها در طول شش و هفت سال گذشته مردم افغانستان 
را فریب دادند. جناب رییس جمهور هر بار از موضوع 
صلح بسیار با شدت و قوت صحبت می کند، اما امروز 

مشاور امنیت ملی وی، این را اینکار می کند.«
تالش های صلح و چگونگی مذاکرات با گروه طالبان در 
دفتر این گروه در قطر یکی از بحث های داغ و جنجال 
تشکیل  را  روزها  این  نشست های  از  بسیاری  انگیز  بر 

می دهد.
پس از گشایش دفتر طالبان در 28 جوزای ماه گذشته 
در دوحه، کابل و برخی از والیات کشور شاهد چندین 
بوده  طالبان  با  مذاکره  چگونگی  به  ارتباط  در  نشست 

است.
حکومت افغانستان به خاطر گذاشتن نام امارت اسالمی 
باالی این دفتر و بر افراشتن بیرق سفید در این دفتر به 
برای  را  هیات حکومتی  فرستادن  و  کرده  انتقاد  شدت 

گفتگو های صلح با طالبان تحریم کرده است.
دور چهارم روی  مذاکرات  کرزی  رییس جمهور  حتی 
قرارداد دو جانبه امنیتی افغانستان و ایاالت متحده امریکا 

را به حالت تعلیق در آورده است.
تا کنون معلوم نیست که چه زمانی هیات شورای عالی 
صلح برای انجام گفتگو های صلح با طالبان به قطر سفر 
می کند و مذاکرات دور چهارم قرار داد امنیتی با امریکا 

از سر گرفته خواهد شد.

بیش از یک هزار کارخانه...
تاجران،  بیشتر  تشویق  منظور  به  افغانستان  تجارت   
مراحل اخذ جوازنامه های تجارتی را کوتاه تر کرده 
است. هدف این برنامه کاهش فساد و بهبود تجارت 

و صنعت خوانده شده است.
مسووالن اتاق تجارت و صنایع می گویند پیش از این 
برای گرفتن جوازنامه تجارتی به 70 تا 80 امضا نیاز 
با 8 امضا تاجران می توانند  بود، در حالی که حاال 

جوازنامه تجارتی به دست آورند.
انوارالحق احدی، وزیر تجارت در این کنفرانس گفت 
ریاست های  جواز،  اخذ  روند  آسان سازی  برای  که 
همدیگر  با  جوازنامه ها  ریاست  و  راجستر  و  ثبت 

مدغم شده اند. آقای احدی گفت: »ما درک کردیم که 
پروسیجر جوازنامه و ثبت و راجستر هر دو یکسان 
بود و ما نمی خواستیم که مراجعین ما تکلیف ببینند«.
از  تاجران  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
کاغذپرانی، وقت کشی و سرگردانی در جریان گرفتن 

جوازهای تجارتی شکایت داشتند.
ساله  همه  ها  آن  که  بود  این  تاجران  دیگر  مشکل 
وزارت  به  جوازنامه  تمدید  برای  بودند  مجبور 
ها  آن  برای  نیز  پروسه  این  کنند.  مراجعه  تجارت 
دردسرساز بود. ولی حاال جوازنامه های تجارتی پنج 
گفت:  مورد  این  در  احدی  آقای  دارند.  اعتبار  سال 
جوازنامه  سابق  کردیم.  تمدید  را  جوازنامه  عمر  »ما 
برای یک سال داده می شد و تاجران شکایت داشتند. 

نیستند که همه ساله به وزارت  حاال تاجران مجبور 
تجارت بیایند«.

امضاها  کاهش  که  دارد  وجود  نیز  نگرانی  این  اما 
نتواند جلو فساد را بگیرد. آقای حافظی گفت: »مهم 
این است که بهترین قوانین را هم مردم می توانند بد 
تطبیق کنند. بهترین ریفورم ها را مردم می توانند به 
لجن بکشند. مثال به جای 28 امضا در 8 امضا قلمانه 

را زیاد کنند«.
با این همه، مسووالن اتاق تجارت و صنایع افغانستان 
می گویند ایجاد سهولت برای تاجران، سرمایه گذاران 
و صنعت کاران می تواند تصویر مثبتی از افغانستان 

در عرصه بین المللی داشته باشد.

12 درصد کمک ها از سوی...
 بررسی می کنیم، مشکالت موجود را خواهیم یافت و 
پس از این به هیچ کسی اجازه نمی دهیم که کارهای 
انجام شده است را  نادرست که تاحاال در این کشور 

تکرار کند.«
»موثریت  عنوان  زیر  که  اجالسی  در  ارغندیوال  آقای 
نهادهای  بین  همکاری  و  هماهنگی  تقویت  کمک ها، 
دولتی و غیردولتی« در کابل برگزار شده بود همچنان 
گفت که در سال های گذشته سازمان های غیردولتی، 
پول ها را مطابق برنامه ها و اولویت های دولت افغانستان 

مصرف نکرده اند.
به باور او در ده سال گذشته تنها 12 درصد از پول هایی 
طریق  از  کرده،  کمک  افغانستان  به  جهانی  جامعه  که 
اما 82 درصد  افغانستان مصرف شده  نهادهای دولت 

به مصرف  غیردولتی  سازمان های  توسط  این کمک ها 
رسید و کار آنطوری که باید، انجام نشده است.

سیاسی اش  مخالفان  از سوی  پیوسته  افغانستان  دولت 
مصرف  و  خارجی  کمک های  مدیریت  چگونگی  در 
درست پول های جامعه جهانی سخت انتقاد شده است.
هرچند نهادهای بین المللی و سازمان های کمک کننده 
هم، بارها حکومت افغانستان را در مصرف کمک ها کم 
دلیل  اقتصاد  وزارت  اما حاال  اند  کرده  عنوان  ظرفیت 
مصرف »نادرست« پول ها را در پروژه  های »کوتاه مدت 
غیردولتی  کارگزاران  سوی  از  که  می داند  بی اثری«  و 

اجرا شده است.
در افغانستان در حال حاضر، دو هزار سازمان غیردولتی 
داخلی و 300 سازمان غیردولتی خارجی فعالیت دارند.

  مقابله با بحران های احتمالی
این اجالس برای آماده گی های دولت افغانستان به آنچه 

سال  احتمالی  های  بحران  با  »مقابله  اقتصاد  وزارت 
2014« عنوان می کند، با اشتراک نماینده های نهادهای 
افغانستان برگزار شده  غیردولتی و مسئوالن حکومت 

بود.
وزیر اقتصاد افغانستان در این اجالس همچنین گفت 
اما  ندارد  آینده نگرانی  از  افغانستان  که هرچند دولت 
برای جلوگیری از بروز بحران های احتمالی تا خروج 
نظامیان بین المللی از کشور، برنامه هایی را روی دست 
گرفته که تالش برای فعالیت مثمر نهادهای غیردولتی 

جز این برنامه ها است.
فراهم  برای  که  است  گفته  افغانستان  اقتصاد  وزارت 
های  سازمان  به  افغان ها،  به  اشتغال  زمینه  آوری 
که  بخش هایی  در  تا  اند  کرده  وارد  فشار  غیردولتی 
متخصصان افغان در دسترس است، به جای شهروندان 

خارجی، کارمندان افغان را استخدام کنند.

از  که  می رود  شمار  به  نگرانی هایی  از  کار  بازار  افت 
حاال بسیاری از افغان ها را نسبت به آینده و سال 2014 
بین المللی  کمک های  کاهش  به  احتماال  که  میالدی، 

منتج خواهد شد، نگران کرده است.
و  افغانستان  دولت   ،2011 سال  جوالی  بیستم  در 
نماینده گان نزدیک به هفتاد کشور و سازمان بین المللی 
مصارف  در  موثریت  چگونگی  مورد  در  بحث  برای 
کمک های خارجی اجالس بین المللی کابل را برگزار 

کردند.
در این اجالس بین المللی کابل توافق صورت گرفت 
که از میان کمک های جامعه جهانی به افغانستان، پنجاه 
درصد آن توسط دولت افغانستان به مصرف برسد و از 
میان بقیه پنجاه درصد که توسط سازمان های غیردولتی 
اولویت های  مطابق  آن  درصد   80 شود،  می  مصرف 

دولت افغانستان باشد.
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سهمیه بندی کانکور فاجعه است

زنان پولیس در هلمند:
 جنگ با دشمنان را ادامه می دهیم

پولیس جوزجان: 1۹ عضو گروه طالبان 

کشته شدند

شوراي عالي صلح: 

از سخنان اسپنتا برداشت نادرست شده است

او  امنیتي  اوسنی  افغانستان  د  پوښتنه: 

سیايس وضعیت څنګه ارزوئ؟

حل  ستونزې  د  افغانستان  د  نړۍ  ځواب: 

ټولې  چې  دا  هغه  او  کړه  پيدا  الره  یوه  ته 

چارې دې افغان ځواکونو ته وسپارل يش، 

او  افغانان خپل مسوولیتونه درک کړي  څو 

او اقتصادي  امنیتي  لپاره سیايس،  د همدې 

پيل شول. په ۲۰۱۴ کال کې  لېږدول  واک 

ماموریت  خپل  د  کې  افغانستان  په  نړۍ  به 

او  ټولې خواووې  پروګرام  دغه  بدلوي.  بڼه 

په  چې  هغه  راوستل،  حرکت  په  لوبغاړي 

مخالفت  او  مزاحمت  بويل  یې  زیان  خپل 

بويل  ګټه  خپله  په  يې  چې  هغه  او  کوي 

هغوی وررسه مرسته کوي.

امریکا وکوالی شول، چې د خپلو اروپايي 

مالتړو په مرسته د طالبانو لپاره د اړیکو یو 

دفرت پرانیزي، چې د طالبانو د بې تجربه ګۍ 

او عهد شکنۍ له امله په دې دفرت کې یې د 

اسالمي امارت پورته کړ او لوحه یې ولګوله، 

چې امریکا او اروپایان وررسه موافق نه ول 

او اوس داسې ښکاري چې په دې دفرت کې 

د سولې خربې نه دي پيل شوي.

کله چې دا پروسه پيل شوه موږ ولیدل، چې 

افغان حکومت دی  د یوه بل لوبغاړي چې 

د هغوی له لوري مختل شوه او اخالل یې 

دی  چې  کاوه  فکر  کرزي  ولسمرش  وشو. 

ده  نه  وررسه  سال  شوی،  پاتې  کې  حاشیه 

شوې او ځان یې ګوښی احساساوه. نو په 

غربګون کې یې له امریکا رسه د امنیتي تړون 

د  کې  قطر  په  یې  هم  او  وځنډاوه  السلیک 

سولې خربې اترې وځنډولې. چې پایله یې 

دا شوه چې خربې ال پيل نه دي؛ خو په سال 

مشورو اخته دي.

ماته ښکاري چې د ولسمرش کرز زړه ټاکنو 

نړیوالو  چې  اند  په  زما  خو  دی.  نه  هم  ته 

د  که  چې  راوړی،  فشار  پرې  یې  مالتړو 

سولې خربې پيل نيش او ۲۰ ۱۴ کاله پورې 

پایله ورنه کړي، نو ولسمرش دې د ښو او رڼو 

ټاکنو ضامنت ورکړي او د سیايس واک لېږد 

ته دې زمینه برابره کړي.

د سپنتا او د سولې د عايل شورا د دارالنشا د 

مرش هغه څرګندونې چې په یوې غونډه کې 

یې وکړې او بیا يې وليس جرګې ته وکړې، 

ښکاره کوي، چې تر اوسه له طالبانو رسه د 

سولې په نامه څه شتون نه لري. د حکومت 

چیغې بې ځایه دي او هغه خلک چې ورته 

زمینه برابروي د هغوی مخه نیيس او مالتړ 

یې کوي.

او نه یوازې دا چې د سولې په برخه کې کوم 

ټاکنو  د  کې  هېواد  په  بلکې  نشته  پرمختګ 

ټاکنو  د  لري.  نه  چمتووالی  الزم  هم  لپاره 

د  ټاکنو  د  او  شوی  تصویب  دی  نه  قانون 

او  صالحیتونو  دندو،  د  کمېسیون  خپلواک 

تشکیل قانون ال په مرشانو جرګه کې دی.

زه فکر کوم که حکومت په اوسني ډول او 

سوله  موږ  یوازې  نه  نو  ورکړي،  دوام  بڼې 

په  بلکې  کوالی  نشو  انتقال  سیايس  ییز 

کېږو.بله  اخته  ناورین  په  کې  کال   ۲۰۱۴

الره یې دا ده چې نړیوال مالتړي او افغانان 

په ولسمرش کرزي فشار راوړي، چې د ښو 

ټاکنو د تررساوي او ورته د زمینې د برابرولو 

لپاره نوې کابینه جوړه کړي او په راتلونکیو 

اتو میاشتو کې د ټاکنو لپاره هلې ځلې وکړي 

او سیايس انتقال ته چمتووالی ونیيس.

روان  ولسمرش  اوس  چې  الره  دغه  په  خو 

یوه  په  خواته  جهت  نامعلومه  یوه  موږ  دی 

نه  پای یې هم  تور تونل کې روان یو، چې 

دی معلوم.

را  اندېښنې  اړه  په  کال   ۲۰۱۴ د  پوښتنه: 

ځينو  کې  حال  همدې  په  خو  شوی،  پورته 

یوشمېر  لپاره  انتقال  سیايس  د  سیاسیونو 

طرحې مطرح کړي. تاسو دغه طرحې څنګه 

او څومره کوالی يش چې د خلکو  ارزوئ 

ته  انتقال  واک  سیايس  او  کمې  اندېښنې 

زمینه برابره کړي؟

اړه  په  اجامع  ميل  د  کې  ټوله  په  ځواب: 

ميل  له  چې  نپوهېږم  زه  دي.  روانې  هڅې 

زه  خو  ده.  څومره  پوهه  دوی  د  نه  اجامع 

هغه  یو  دي.  جهته  دوه  دلته  چې  کوم  فکر 

ولسمرش  او  حکومت  چې  ده  اجامع  ميل 

راټوله  جرګه  یوه  چې  غواړي،  یې  کرزی 

کړي دغه حکومتي زورواکي او خپل پلویان 

یو  او  نوماند  یو  ګډه  په  او  راوغواړي  ورته 

ټیم وړاندې کړي او په ټاکنو کې بیا دغه ټيم 

حامیه کړي. چې خپله بقا او د قدرت دوام 

په کې ویني. 

مخالفین،  سیايس  حکومت  د  بیا  خوا  بله 

ځان  چې  دي،  اېتالفونه  او  ګوندونه  ډلې، 

اپوزیسیون بويل. په هغوی کې هم ناستې او 

غونډې جریان لري. خو د ولسمرش کرزي 

یوه  په  په هغو کې دوی  په څېر هڅې چې 

کاندید سال يش او یو ټیم دې وړاندې کړي، 

چې  وایو،  موږ  ځکه  نو  نشته  هڅې  داسې 

یوه ګډوډي روانه ده. 

کرزي  د  او  اېتالفونه  او  ګوندونه  چېرې  که 

یوې اجامع  داسې  ټیم هغه سامل عنارص  د 

کال   ۲۰۱۴ په  باید  موږ  چې  ورسېږي،  ته 

خربو  د  رسه  طالبانو  له  وکړو،  ټاکنې  کې 

چې  وکړو  وړاندیز  ته  دوی  او  وکړو  هڅې 

تر ۲۰۱۴ کاله پورې به یو موقت حکومت 

په ۲۰۱۴  به  حکومت  هغ  او  کړو  رامنځته 

کال کې د ټاکنو زمینه برابروي او دوی به په 

ټاکنو کې برخه واخيل. که طالبان نه راتلل 

موږ  نو  ورکاوه؛  نه  اهمیت  یې  ته  دوی  او 

خپله باید د الرې یوه نقشه جوړه کړو او د 

دې نقشې لپاره یو ميل ټیم انتخاب کړو او له 

هغو یو کاندید وړاندې کړو. داسې هڅې که 

ويش یوه هیله مندي پيدا کوي چې جهتونه 

پر مخ بوځي  ټاکنې  له کوم درد رسه  بې  به 

که نه غیر له دې له دې تور تونل نه د وتلو 

الره ډېره ستونزمنه ده او هغه هم د کرزي د 

دی  چې  کې  حال  داسې  په  خوا  له  ادارې 

د خپل واک دوام غواړي، دوی بل چاته په 

واک کې د رشیکېدو اجازه نه ورکوي او د 

بحران المل دی. نړیواله ټولنه هم باید ورته 

بیداره اويس. یا خپل باید د ټاکنو لپاره نوې 

کابینه جوړه کړي او یا دې هم بې طرفه پاتې 

کواردیناتور  یوه  د  دې  کې  ټاکنو  په  او  يش 

دنده تر رسه کړي. که دا ونه کړي نو له ځان 

او اسايس قانون دواړو رسه جفا کوي.

احمدويل  د  کې  وروستیو  دې  په  پوښتنه: 

مسعود له لوري د ميل اجنډا طرحه وړاندې 

کې  جریان  په  چې  څنګه  لکه  تاسو  شوې، 

یاست، د دې طرحې په اړه مو نظر څه دی؟

په  ناستو  مشوريت  د  اجنډا  ميل  د  ځواب: 

ازاد  طرحه  دې  په  او  ناستې  ډول  دغه  څېر 

بحث او په پای کې یوې پایلې ته رسېدلی دا 

هیله پيدا کوي، چې قوتونه به رسه راټول او 

یوه تفاهم ته ورسېږو. زه خپله دې غونډه کې 

په دې خربې کولې  او ما  دویم ویناوال وم 

رامنځته  تفکر  ميل  شو  کوالی  څنګه  چې 

او  وکړي  دوام  غونډې  دا  چېرې  که  کړو. 

سیاسیون په دې بحثونه وکړي، چې څنګه له 

اسايس قانون نه دفاع کوالی شو، څنګه یو 

ميل فکر ایجاد کړو، څنګه یو بې پرې ټاکنو 

د سیايس  کال  د ۲۰۱۴  ته الړ شو، څنګه 

ډېره  به  دا  کړو  اجنډا جوړه  یوه  لپاره  انتقال 

ګټوره وي. فکر کوم که انکشاف ورکړي او 

لکه څنګه چې موږ هلته ژمنه هم وکړه، چې 

ماده  یوه  پرېکړې  او  پایلو  د  غونډې  دې  د 

دا هم وه، چې دا غونډې باید تر هغو دوام 

سیايس  یوه  شو  وکوالی  موږ  چې  وکړي، 

انتقال او رڼو او عادالنه ټاکنو ته چمتووالی 

ونیسو. 

انجینر محمدیونس فکور:

کـرزی او ټیم یې بحران 
رامنځته کوي

وزارت تحصیالت عالی طرح جدیدی را  مبنی بر 
تقسیم بندی سهمیۀ کانکور بر اساس نفوذ والیات 

ارایه کرده است.
به  عالی  تحصیالت  وزارت  سوی  از  طرح  این 

منظور اجرای »عدالت« ارایه شده است.
این  اجرای  که  می گویند  آگاهان  از  شماری  اما 
طرح خیانت ملی پنداشته شده و نظام تحصیالت 

عالی افغانستان را فلج می سازد.
از  هدف  عالي،  تحصیالت  وزیر  عبید  اهلل  عبید 
ایجاد این طرح را دسترسی متوازن تمام والیات 
به تحصیالت عالی و نیمه عالی، تأمین شفافیت و 

عدالت در پروسه کانکور خوانده است.
در  طرح  این  می گوید،  عالی  تحصیالت  وزارت 
ارزیابی  عنوان  تحت  که  روزه یی  سه  سیمینار 
امتحانات  پیرامون  ملی  فراخوان  فیصله های 

کانکور و چگونگی اجراات آن برگزار شده بود، 
مورد تایید قرار گرفته است.

شرایط  شده  یاد  طرح  در  عبید،  عبیداهلل  گفتۀ  به 
شمولیت در امتحان کانکور اوسط نمرات سه ساله 
که باالتر از شصت و پنج فیصد باشد نیز جا داده 
شده است که جدول آن از سوی وزارت معارف 
ترتیب و در اختیار وزارت تحصیالت عالی قرار 

داده می شود.
طرح  این  مطابق  گفت:  عالی  تحصیالت  وزیر 
امتحان کانکور در 38 حوزۀ 34 والیت کشور و 
به منظور تأمین شفافیت و عدالت و جلوگیری از 
هرگونه جعل و تقلب در هر حوزه صرف در یک 

روز امتحان اخذ می گردد.
به  والیت  هر  سهم  نمود:  عالوه  وی  همچنان 
اساس نفوس و تعداد فارغان والیت مربوطه نیز 

مورد تایید قرار گرفت.
این طرح از دید بسیاری از آگاهان برخالف قانون 
اساسی و به  دور از هر گونه معیارهای بین المللی 

است.
این طرح بعد از تصویب شورای وزیران به اجرا 

گذاشته می شود.
پیش از این شمولیت در ارتش و پولیس براساس 
حاال  اما  می گرفت؛  صورت  قومی  سهمیه بندی 
راه یافتن به دانشگاه ها نیز بر بنیاد مسایل قومی و 

منطقه یی صورت می گیرد.

جوزجان  والیت  پولیس  فرمانده  غیرت  عزیزاهلل 
گفته است که 19 عضو گروه طالبان و از جمله 

دو فرمانده این گروه کشته شده اند.
شورشیان  این  که  گفت  بی بی سی  غیرت  آقای 
شامگاه روز شنبه، در ولسوالی فیض آباد در شاهراه 
شبرغان-مزار شریف با نیروهای کماندوی ارتش 

درگیر شدند.
فرمانده پولیس جوزجان افزود که در این درگیری 

هفت عضو دیگر گروه طالبان بازداشت شدند.
شورشیان  از  دسته  این  که  گفت  همچنین  او 
والی  اسماعیل  مال  نام  به  فردی  فرماندهی  به 
تالش  جوزجان  در  طالبان  گروه  خودخوانده 
داشت که به نفع این گروه در جوزجان فعالیت 

کند.
برای  طالبان  فرمانده  این  غیرت،  جنرال  گفته  به 
به جوزجان  اخیرا  و  بود  رفته  پاکستان  به  مدتی 
بازگشته بود تا فعالیت های خود را در این والیت 

شدت ببخشد.

در  طالبان  که  گفت  جوزجان  پولیس  فرمانده 
دسته های  و  ندارند  همیشگی  پایگاه  والیت  این 
از  هر  گروه  این  به  وابسته  سوار  موتورسیکلیت 
قصد  به  شاهراه ها  یا  روستایی  مناطق  در  گاهی 

برهم زدن نظم عمومی پیدا می شوند.
عزیزاهلل غیرت افزود که در این درگیری نیروهای 
کماندوی  نیروهای  و  نداشتند  حضور  پولیس 
از  دسته  این  که  شدند  موفق  تنهایی  به  ارتش 

شورشیان را نابود کنند.

صلح  عالی  شورای  دبیرخانه  رییس 
افغانستان گفت: از سخنان مشاور امنیت 
برنامه های  دربارۀ  ریاست جمهوری  ملی 

صلح برداشت نادرست شده است.
شماری از اعضای مجلس نماینده گان روز 
با  از نشست غیرعلنی مجلس  شنبه پس 
حضور رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت 
ملی ریاست جمهوری به نقل از وی اعالم 
کردند: هنوز چیزی به نام روند صلح در 

افغانستان وجود ندارد.
دبیرخانه  رییس  استانکزی  معصوم 
شورای عالی صلح افغانستان روز گذشته 
در جمع خبرنگاران در کابل با بیان اینکه 
نادرست  برداشت  اسپنتا  سخنان  این  از 
صورت گرفته است افزود: هدف از این 
اظهارات این بود که حکومت افغانستان 
مذاکرات  وارد  است  نتوانسته  تاکنون 

مستقیم صلح شود.

چند  که  پولیس  زن  بی"  بی  "اسالم  همسنگران 
روز پیش از سوی مردان مسلح ناشناس در شهر 
لشکرگاه مرکز والیت هلمند کشته شد، می گویند 

که جنگ با دشمنان افغانستان را ادامه می دهند.
خانم نگار از افسران پولیس در والیت هلمند و 
از همسنگران اسالم بی بی به خبرگزاری بخدی 
گفت: "کشته شدن اسالم بی بی یک ضایعۀ بزرگ 
برای وطن ماست، اما این برای ما افتخار است که 

در خدمت کشور جان خود را از دست بدهیم."
بود  پولیس زن در هلمند  فرمانده  بی،  بی  اسالم 
که یک واحد سی نفری از پولیس زنان را رهبری 

می کرد.
طرف  به  خانه  از  که  هنگامی  پنجشنبه  روز  او 
دفتر کارش در حرکت بود از سوی مردان مسلح 
در  سپس  و  گرفت  قرار  حمله  مورد  ناشناس 

شفاخانه جان باخت.
اسالم بي بي 37 ساله از پدر روسی و مادر افغانی 
در والیت قندوز در شمال افغانستان تولد شد و 
هلمند  پولیس  درصفوف  سو  این  به  سال  ده  از 

وظیفه انجام می داد.
از او، چهار پسر و دو دختر باقی مانده که هر دو 

دخترش عروسی کردند.
با این حال، خانم نگار از افسران همکار اسالم بی 
بی می گوید کساني که برای کشور خود خدمت 
می کنند، از سوی دشمنان این خاک کشته خواهند 

شد.
درهلمند هراس  اجرای وظیفه  از  که  نگار گفت 
وطن  راه  در  مرگ  او،  گفته  به  که  بل  ندارد، 

بزرگترین افتخار است.
ادامه  را  بی  بی  اسالم  راه  که  کرد  تاکید  او      
مي دهد، و این را هم می داند که بالخره در این 

راه روزی کشته می شود.
برای  همواره  بی،  بی  اسالم  نگار،  خانم  گفته  به 
تامین صلح و آرامش افغانستان دعا می کرده است.
از سویی هم، شماری افسران همکار اسالم بی بی، 

کشته شدن این افسر زن را یک ضایعه می دانند.
غالم رضا از افسر پولیس گفت: "نقش پولیس زن 
در کنار پولیس مرد بسیار مهم است و و آنها دوشا 

دوش مردان وظیفه انجام می دهند."
آقای غالم رضا می گوید که اسالم بی بی با آنها 
از  به خانه میرفت و قبل  در عملیات های خانه 

مردان پولیس او وارد خانه می شده است.
از دیگر همکاران اسالم بی بی، می گوید  بریالی 
بد  تاثیر  آنها  بر روحیه  افسر خانم  این  که مرگ 
روحیه  و  دلی  یک  او،  گفته  به  بلکه  نگذاشته، 
افزایش  را  پولیس  مردان  و  زنان  میان  همکاری 

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

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.

را  مجلس  این  که  کساني  از  مي کنم  تشکر  همه  از  اول تر 
پیدا  ادامه  مجالسی  چنین  که  استم  امیدوار  و  کردند  برگزار 
کند تا از این طریق بتوانیم یک راه حلی براي آینده افغانستان 

جست وجو کنیم.
همۀ ما و شما مي دانیم که تاریخ افغانستان پر از تشنج، جنگ، 
بوده  مادر کشي  برادر کشي، خواهر کشي و حتا  خشونت، 
است که یکي از دالیل عمدۀ این کشتار و خشونت، برتری 
امروز هم  متأسفانه  که  است  افغانستان  مردم  میان  در  طلبی 

مشکالت ما روي همین مسأله است.
براي این که ما کدام کلمه را استفاده کنیم، یک قانون ماه ها در 
پارلمان باقي مي ماند؛ جاي بس تأسف است که اصل موضوع 
که  مي پیچیم  مسایلی  روي  ما  و  مانده  باقي  خود  حالت  به 

ارزش اصلي قضیه را از بین مي برد.
کساني  عنوان  به  افغان ها  ما  اینکه،  دیگر  مهم  بسیار  مسالۀ 
که مسوولیت داریم تا کشورمان را از بحران بیرون بکشیم، 
متاسفانه در افغانستان بسیار رایج شده که این مسوولیت را 
همسایه ها  که  مي گویند  همه   و  بي اندازیم  دیگران  دوش  به 
که  حالي  در  نمي دهند؛  اجازه  بیروني ها  و  مي کنند  مداخله 

نیروي اصلي تغییر در کشور، مردم افغانستان است.
بسیار وقت ها خیلي از مسایل را غلط توجیه مي کنیم. به طور 
از  اما  استیم؛  غیرت  با  بسیار  افغان ها  ما  که  مي گوییم  مثال: 
برنیامدن  آیا  بنابراین  برآمده نمي توانیم،  افغانستان  مشکالت 

از مشکالت غیرت است؟
تفنگ گرفتن و آدم کشتن غیرت نیست؛ بل غیرت دفاع از 
وطن و توانایي بیرون رفت از چالش ها و مشکالت است. 
بنابراین، براي حل چنین مسایلی ضرورت به بازبیني، مذاکره 

و مجالسی مانند امروز، بسیار زیاد احساس مي شود.
چون وظیفۀ من دفاع از حقوق بشر است؛ بنابراین مي خواهم 
افغانستان  باید ارزش هاي حقوق بشري را در  بگویم که ما 
احترام  تبعیض و  برابري، عدم  از  نهادینه سازیم که عبارت 
گذاشتن به کرامت انساني است. اگر به این موارد دست پیدا 

کنیم، مي توانیم یک سلسله مشکالت خود را حل کنیم.
به  اعتقاد  بسازد،  نزدیک  هم  به  را  ما  مي تواند  مساله یی که 
برابر  ما  که  باشیم  داشته  اعتقاد  باید  ما  پس  است؛  برابري 
استیم و هیچ کس از کِس دیگر برتر و باالیي ندارد و اعتقاد 
داشته باشیم که هر انساني که در افغانستان زنده گي مي کند و 
مربوط هر قوم، مذهب و دیني که...             ادامه صفحه 6

داکتر سیما سمر در نخستین نشست مشورتي طرح اجنداي ملي:

تفنگ گرفتن و آدم  کشتن غیرت نیست!
انتقاد تند مجلس سنا 
از تناقض گویی های 
مقام های حکومتی

اظهارات  رنگی  دو  از  سنا  مجلس 
به  ارتباط  در  حکومتی  مقام های 

پروسۀ صلح انتقاد کرده است.
نقیض  و  ضد  اظهارات  پی  در 
در  افغانستان  حکومت  مقام های 
سنا  مجلس  صلح،  پروسۀ  به  ارتباط 
و  ملی  امنیت  مشاور  تا  کرد  فیصله 
مسووالن شورای عالی صلح به هدف 
امور  کمیسیون  به  وضاحت  ارایۀ 
بین المللی و امنیت داخلی این مجلس 

حاضر شوند.
در  یکشنبه  روز  سناتوران  از  شماری 
گفته اند  سنا  مجلس  عمومی  نشست 
در  حکومت  پالیسی  و  موقف  که 
طالبان  با  صلح  مذاکرات  به  ارتباط 

روشن نیست.
مشاور  سپنتا  دادفر  رنگین  شنبه  روز 
در  ریاست جمهوری  ملی  امنیت 
نشست سریی در مجلس نماینده گان 
پروسۀ  نام  به  چیزی  که  است  گفته 

صلح وجود ندارد. 
مشاور امنیت ملی...     ادامه صفحه 6

السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
به تاریخ 1392/3/8 مطلبی در روزنامۀ ماندگار به 
نشر رسید که آن را شخصی به اسم عزیزالرحمان 
این  نویسندۀ  بود.  فرستاده  نشر  برای  سخی زاده 
نامۀ وارده، یکی از کارمندان پیشیِن ادارۀ مبارزه با 
فساد اداری بود که به مواردی از فساد و اختالس 

در رهبرِی آن اداره، انگشت گذاشته بود.
مبارزه  ادارۀ  مقاماِت  واکنش  وارده،  نامۀ  این 
پاسخ  به زودی  و  برانگیخت  را  اداری  فساد  با 
این  نویسنده را به روزنامۀ ماندگار فرستادند که 
روزنامه، پاسخ نامۀ وارده را به تاریخ 1392/3/15 

منتشر کرد.
همان  در  نشد.  خالصه  همین جا  به  موضوع  اما 
با  ادارۀ مبارزه  زمان، آقای عزیزاهلل لودین رییس 
لوی  به  شکایت نامه یی  فرستادن  با  اداری،  فساد 

عزیزالرحمان  آقای  گرفتاری  خواهاِن  سارنوالی، 
سخی زاده نیز شده بود.

قرار اطالعات، آقای سخی زاده برای پاسخی دهی 
به نوشته اش به لوی سارنوالی خواسته شده و بعداً 
اینک  که  می شود  گرفتار  لوی سارنوالی  طرف  از 
در زندان به سر می برد. ادارۀ روزنامۀ ماندگار این 
قضیه را استفاده از صالحیت وظیفه یی و به بند 
کشیدِن یک نویسنده می پندارد و بی گمان که یک 

عمل غیرقانونی است.
 بنابراین، قضیه را به آگاهی اتحادیۀ محترم ملی 
امیدوار است که اتحادیۀ  ژورنالیستان رسانیده و 
ملی ژورنالیستان این قضیه را تعقیب و پی گیری 

کند.
با احترام

ادارۀ روزنامۀ ماندگار

به ادارۀ محترم اتحادیۀ ملی ژورنالیستان 
افغانستان!
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