
نامۀ  تفاهم  هند  و  پاکستان  ترکمنستان،  افغانستان، 
خرید گاز موسوم به »قرارداد تاپی« را در عشق آباد 

امضا کردند.
خط لوله  تاپی حدود ۱۷۰۰ کیلومتر طول دارد و هزینه  

آن ۷ تا ۹ میلیارد دالر برآورد می شود .
»غالقینیش«  گازی  منابع  از  آن  گاز  انتقال  ظرفیت 
 ۳۳ حدود  هندوستان  تا  ترکمنستان  سابق(  )یوالتان 
میلیارد مترمکعب گاز در سال پیش بینی می شود. این 
از خاک والیت های هرات و  افغانستان  لوله در  خط 
قندهار به پاکستان عبور خواهد کرد و از مولتان، کویته 

و فضیلکا )پنجاب( به هند انتقال می یابد. 
با  دیدار  در  هند  نفت  وزیر  مویلی  ویراپان  مارپادی 
قربان قلی بردی محمداف، رییس جمهور ترکمنستان 
به خرید گاز ترکمنستان عالقه دارد  تأکید کرد، هند 
و مصمم است هر چه سریع تر خط لوله تاپی تاسیس 

شود.

طبیعی  منابع  و  نفت  مشاور  وزیر  خان  کمال  جام 
ترکمنستان  جمهور  رییس  با  دیدار  در  نیز  پاکستان 
لوله  خط  طرح  از  پاکستان  ملت  و  دولت  گفت: 
اظهار  پاکستانی  مقام  این  می  کنند.  استقبال  تاپی  گاز 
مشترکی  منافع  که  کشور   ۴ اراده  که  کرد  امیدواری 

دارند سبب تسریع این خط لوله شود.
یک مقام مسوول دولت افغانستان...     ادامه صفحه 6
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آزادي يعني مسووليت؛ براي همين است كه بيشتر انسان ها از آن 
وحشت دارند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

طرحِ یک بدعت فرهنگی به 
شورای وزیران می رود!

بیرق  با دور کردن  افغانستان می گوید،  داخلۀ  وزیر 
طالبان از دفتر قطر، حمالت آنان در داخل افغانستان 

افزایش یافته است.
به  اواخر  این  در  که  گفت  پتنگ  مجتبی  جنرال 
خصوص با آغاز ماه...                   ادامه صفحه 6

افغانستان و  در  امریکا  امور خارجه  وزارت  ویژه  نماینده 
امریکا  افغان ها تمایل دارند که  بیشتر  پاکستان اعالم کرد، 

در کشورشان بماند.
دیپلمات  دابینز،  جیمز  نیوز،  سی  ان.بی  شبکۀ  گزارش  به 
در  امریکا  خارجه  امور  وزارت  ویژه  نماینده  و  ارشد 
افغانستان و پاکستان در کنگره امریکا اعالم کرد، واشنگتن 
به افغان ها تعهد داده که برخی از نیروهای امریکایی پس 

از سال 2۰۱۴ میالدی در افغانستان باقی بمانند.
برنامه کنونی در صورت تمایل کابل این است که نیروهای 
ضربت امریکا تا پایان سال 2۰۱۴ از افغانستان خارج شوند 
و تنها نیروهای مشاوره یی در این...          ادامه صفحه 6

به  خود  کمک های  که  می گوید  متحد  ملل  سازمان 
پایان  برای  طرحی  هیچ  و  می دهد  ادامه  را  افغانستان 

دادن مأموریت خود در این کشور ندارد. 
از  امریکایی  قطعات  همه  کشیدن  بیرون  موضوع 
روزنامۀ  در  گذشته  هفتۀ  بار  اولین  برای  افغانستان 

اما  شد.  گرفته  بحث  به  تایمز«  »نیویارک  امریکایی 
تنها  دوباره  افغانستان  که  می گوید  متحد  ملل  سازمان 
می توانند روی کمک  افغان ها  و  نخواهد شد  گذاشته 

های جامعۀ جهانی در آینده نیز اطمینان داشته باشند.
در  شنبه  روز  متحد  ملل  سازمان  نمایندۀ  کوبیچ،  یان 
کابل به خبرنگاران گفت که شورای امنیت جهانی در 
مورد وضعیت افغانستان بحث کرده است و بار دیگر 
حمایت دوامدار خود را از این کشور اعالم کرده است. 
به قول کوبیچ، سازمان ملل متحد با گروه های مختلف 
سیاسی و نهادهای دولتی از نزدیک کار می کند تا راه 
برای حاکمیت گسترده در افغانستان هموار شود. کوبیچ 
همچنان گفت که سازمان ملل متحد در پهلوی آن، در 
پروسۀ صلح و آشتی با مخالفان مسلح نیز سهم خود را 
ایفا می کند. کوبیچ گفت: »شورای امنیت سازمان ملل 

شورا  این  کرد.  بحث  افغانستان  وضعیت  روی  متحد 
از سال 2۰۱۴ میالدی  روی کمک های کنونی و پس 
برای افغانستان پافشاری کرد. شورای امنیت همچنان 
روی روند صلح و آشتی ملی تمرکز نمود و دستاوردها 
در این زمینه را امیدوار کننده خواند. سازمان ملل متحد 
افزون بر آن، رشد اقتصادی افغانستان را بسیار مهم و 

سرنوشت ساز می خواند«.
خواست  افغانستان  حکومت  از  همچنان  کوبیچ  یان 
کند.  جدی  توجه  کشور  در  بشر  حقوق  مسألۀ  به  تا 
او اطمینان داد که در این رابطه نیز حکومت و مردم 
متحد  ملل  سازمان  گستردۀ  حمایت  از  افغانستان 
برخوردار خواهند بود. کوبیچ افزود: »دبیر کل سازمان 
ملل متحد و اعضای شورای امنیت روی حقوق بشر 
در افغانستان، به ویژه در رابطه...          ادامه صفحه 6
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صفحه 6

سازمان ملل متحد به حکومت افغانستان: 

جلو تقلب را در انتخابات بگیرید



یک  در  متخاصم  طرِف  دو  میاِن  صلح  تأمین 
بر  خود  استقالِل  و  اراده  با  هرکدام  که  کشور 
سِر اختالف و خصومتی معیْن وارد جنگ شده 
باشند، کاری سهل است. اما اگر در جنگ میان 
دو طرف، دست ها و دخالت های فراواِن بیرونی 

در کار باشد، 
هزینه های جنگ نیز از منابع بیرونی تهیه شود، 
طرفیِن جنگ از اراده و استقالِل کامل بهره مند 
نباشند، اهداف و انگیزه های جنگ برای هر دو 
طرف چندان شفاف و روشن نباشد، دو طرِف 
موضِع  و  نظر  یکدیگر  معرفی  در  متخاصم 

روشن نداشته باشند، 
آن گاه است که صلح به یک امر بسیار پیچیده و 

دشوار تبدیل می  گردد. 
دوم  نوع  از  افغانستان،  امروز  بحران  و  جنگ 
می باشـد. در این دسته بندی، تنها این استدالل 
در  جنگ  سال  سی  به  وقتی  که  است  کافی 
اکثریت  که  می بینیم  کنیم،  نگاه  افغانستان 
به  کشورها،  دورترین  حتا  جهان  کشورهای 
دخیل  افغانستان  بحران  و  جنگ  در  گونه یی 
هستند. این در حالی است که همسایه گاِن ما و 
کشورهای مهِم منطقه و جهان در این سی سال 
افغانستان  جنگ  در  و صریح  مستقیم  گونۀ  به 

دخالت و نقش داشته اند. 
تناقِض  و  تضاد  دخالت،  این  در  ناگوار  نقطۀ 
منطقه یی  مداخله گران  اگر  دخالت هاست.  این 
اخیر  دهۀ  سه  بحراِن  و  جنگ  در  جهانی  و 
افغانستان، سیاستی یک سو می داشتند، کار صلْح 
آسان بود. اما آن ها سیاستی متفاوت و متناقض 

داشتند و تا اکنون نیز چنین است.
جنگ، پدیده یی بسیار پُرهزینه و مخرب است. 
یک  حیث  به  افغانستان  در  جنگ  طرِف  هیچ 
کشور فقیر و گرسنه، توانایی این را در این سی 
را  این جنگ  که مصرِف  ندارد  و  نداشته  سال 
خودش تأمین کند. آن هایی که مصرف جنگ را 
تأمین می کنند، سیاست های ناشی از ادامۀ جنگ 
را نیز در دست دارند. اگر امروز مصارف جنگ 
دولت را با طالبان، امریکا و غرب تهیه می کند 
و آن ها به عنوان نیروی خارجی حضور نظامی 
حلقه ها  نیز  را  طالبان  با  جنگ  مصرف  دارند، 
میان  در  می کنند.  تهیه  خارجی  گروه های  و 
این  دارند.  نظامی  حضور  خارجی ها  نیز  آن ها 
پاکستانی،  جنگ جویان  القاعده،  عرب بچه های 
مسلمانان  میانه،  آسیای  قفقازی،  کشمیری، 
به رغم   دیگر،  جای  هر  و  انگلیسی  آلمانی، 
افغانستان  برای  بازهم  بودن شان،  مسلمان 

جنگ  هنگفِت  مصارِف  این  هستند.  خارجی 
طالبان نیز  از منابع خارجی تأمین می گردد. 

آیا  است،  بیرون  در  جنگ  سرنِخ  وقتی  پس 
و  بیرون  منابع  نظرداشِت  در  بدون  می توان 
بدون توجه به نظریات و اهداِف آن ها، بر جنگ 
در  را  جنگ  طرف های  و  گذاشت  پایان  نقطۀ 

افغانستان به صلح کشاند؟ 
مسلمًا پاسخ منفی است. 

در جهت ایجاد صلح در افغانستان:
عوامل  به خصوص  جنگ  عوامل  باید  اول،   

خارجی آن مورد شناسایی قرار گیرد.
این  در  خارجی  عوامل  دالیل  و  انگیزه  دوم، 

دخالت مشخص و روشن شود.
در گام سوم، پاسخ قانع کننده برای آن ها در قطِع 

دخالت ارایه شود.
آن،  سر  بر  توافق  و  درست  پاسِخ  یافتن  برای 
که  صلح  مجمع  یک  توسط  مشترک  کار  باید 
انجام  باشد،   وطن دوست  و  منطقی  واقع بین، 
تمام  از  می تواند  مجمع  این  اعضای  شود. 
طرف های جنگ و نهادهای اجتماعی و سیاسی 

را  مجمع  این  مأموریت  شوند.  گزیده  مؤثر 
اهداف زیر تشکیل می دهد: 

مکانیزمِ  و  راه  اول،  قدم  در  صلح   مجمع  ۱ـ 
توافق با همسایه گاِن افغانستان را مشخص کند، 
تا همسایه ها با ما نه برای جنگ، بل برای صلح، 

سیاسِت مشترک و متفق داشته باشند. 
2ـ برای این کار ضرور است که تشخیص شود 
جنگ  در  دخالت  برای  ما  همسایه های  دلیِل 
پاکستان،  دلیِل  و  انگیزه  اول،  قدم  در  چیست. 
مهمی  بسیار  نقش  که  گیرد  قرار  توجه  مورد 
سایر  دارد. سپس  افغانستان  و صلح  در جنگ 
و  منطقی  پاسخ  آن ها  دالیِل  برای  همسایه گان. 
درست تهیه شود تا آن ها  هم قانع و هم مطمین 

شوند.
بدون  و  مسالمت آمیز  زنده گی  بدون  ۳ـ 
رعایت منافع متقابل با همسایه ها و قانع سازی 
صلح  به  افغانستان  آن ها،  اطمینان بخشی  و 

نمی رسد. به این دالیل:
افغانستان یک کشور فقیر و بیچاره است. از راه 
به همسایه ها  نمی توان  قوا  توازن  ایجاد  زور و 
کرد؛  تحمیل  را  اطمینان  و  اعتماد  احساس 
آینده یی  در  حتا  ناتوان  و  فقیر  افغانستاِن  زیرا 
برابر  در  قوا  توازن  به  نزدیک هم  چندان  نه 
همسایه ها دست نمی یابد. به زور قوای خارجی 
تحمیل  قابل  همسایه ها  به  احساس  این  نیز 
نیست. آن گونه که دیروز به زور قوای شوروی 
نشد، امروز هم به زور قوای امریکایی نمی شود. 
خارجی ها سرانجام این کشور را ترک می کنند، 
اما افغانستان در کنار همسایه های خود می ماند 
و اجباراً باید در همسایه گی آن ها زنده گی کند. 
بنابراین راه درست آن است که با همسایه ها به 
توافق رسیـد و در یک بده و بستان که منافع 
و اطمیناِن همه برآورده شود، سیاسِت آن ها را 
از دخالت در جنگ، به مشارکت در صلح تغییر 

داد.
۴ـ با کشورهای مهِم منطقه چون هند، عربستان، 
به  کشور  در  صلح  برای  نیز  چین  و  روسیه 
گونه یی توافق کرد تا منافع افغانستان و آن ها با 
منافع همسایه های ما گره بخورد و در تقابل با 

هم قرار نگیرد.
5ـ نگرانی و تشویش پاکستان و هند را حل باید 
کرد. به مشکل مرزی دیورند با پاکستان، نقطۀ 
پایان باید گذاشت. تشویش پاکستان از روابط 
با  روابط  از  هند  تشویش  بالعکس  و  هند  با 
پاکستان را برطرف باید ساخت. به همین گونه، 
با  رابطه  در  را  اعراب  و  ایرانی ها  نگرانی های 
افغانستان مرفوع باید کرد. باید راه حلی دریافت 
تا پاکستان، هند، عربستان، ایران، روسیه، چین، 
امریکا و اروپا قانع و وادار شوند که کشور ما 
را میداِن رقابت ها و خصومت های خود نسازند. 
6ـ کشورهای غربی به خصوص امریکا را قانع 
ساخت که بر سِر افغانستان، سیاسِت خود را با 
ما و همسایه گاِن ما و کشورهای بزرگ منطقه، 
همسو سازند. افغانستان  را در این امر، از نظر 

سیاسی و اقتصادی کمک کنند.
۷ـ وقتی از طریق یک مجمع صلح به اشتراک 
مطالِب  جهت  در  راه حلی  مختلف،  حلقه های 

متذکره پیدا شد، آن گاه می توان به یک راه حل 
دیگر  آن صورت،  در  رسید. چون  برای صلح 
دستی از بیرون برای جنْگ دراز نیست تا مانع 

تحقِق صلح شود.
جنگ  از  پرهیز  و  صلح  به  دسترسی  راه  8ـ 
این  چیست؟  کشور  داخل  در  خودمان  برای 
بحِث فشرده و جدی مشخص  با یک  باید  را 
 2۱ قرن  در  دیگر  که  است  مشخص  کنیم. 
سیاسی  نظام  و  وسطا  قرون  شیوۀ  به  نمی توان 
ما  کرد.  اداره  را  کشور  عبدالرحمن خانی،  امیر 
و  آزاد  ارادۀ  مبنای  بر  عادالنه  سیاسِی  نظام  به 
مشارکت همه گانی مردمِ خود نیاز داریم؛ نظامی 
تمام  در  پیشرفت  و  عدالت  ثبات،  متضمن  که 
عرصه های حیات اجتماعی و اقتصادی ما باشد. 
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محمد اكرام اندیشمند

دشواری های صلح 
در افغانستان

 

تنش در روابط امریکا و افغانستان از نزدیک به شش سال گذشته آغاز 
شده و هر از گاهی وارد مراحِل حساس و بحرانی می شود. از یک 
طرف، مقام های کشور اند که مشخص نیست چه طرح و برنامه هایی 
را در برابِر خود قرار داده اند و از این همه موش وپشک بازی در این 
کشور  دیگر،  جانب  از  و  آورند  به دست  می خواهند  چه  مناسبات 
قدرت مندی چون امریکا قرار دارد که در بیشتر از یک دهۀ گذشته، 
با  مبارزه  در  افغانستان  اصلی  کمک دهندۀ  و  استراتژیک  دوست 
تروریسم و القاعده بوده است. اما حاال این روابط به دالیل گاه پنهان 

و گاه آشکار، در خطر تیره گِی خطرناک قرار گرفته است. 
آقای کرزی در پایان عمر ریاست جمهوری اش با آن همه اشتباهات 
جبران ناپذیر که بدون تردید برایش دردسرهای کالنی را رقم خواهد 
که  آورد  به دست  امریکایی ها  از  را  امتیاز  این  الاقل  می خواهد  زد، 
مدیریِت گفت وگوهای صلح را به او بسپارند و یا طوری وانمود کنند 

که همه کارۀ این روند تنها می تواند شخِص خودش باشد. 
در حالی که اگر قرار باشد کسی به دلیل هویت بخشیدن به طالبان 
نمی تواند.  بوده  کرزی  آقای  از  غیر  به  کسی  هیچ  شود،  مجازات 
چون او پیش از تمام کشورها و رهبران جهان که در حال جنگ با 
تروریسِم جهانی هستند، خط طالبان را از القاعده و تروریسم جدا 

کرد و آن ها را »برادر« خواند.
 آقای کرزی به این هم اکتفا نکرد، بلکه در بسیاری موارد جنایات 
طالبان را که بر سر شهروندان بی گناه کشور آورده اند، نادیده گرفت و 
اعالم کرد که هیچ منبع موثقی وجود ندارد که تأیید کند این جنایات 

را گروه طالبان انجام داده است. 
آیا این سخنان از برافراشتِن بیرق و لوحۀ امارت اسالمی، ناچیزتر به 
نظر می رسند؟ بدون شک خیر و این سخنان پیش درآمِد آن چیزی 

هستند که در دوحه پایتخت قطر، صورت عملی و بیرونی یافت. 
آقای کرزی گام های نخستین را در جهت هویت سازی برای گروه 
طالبان برداشت و آن گاه کشورهای دیگر بر مبنای منافِع خود چند 
گام از آقای کرزی جلو رفتند. اما آقای کرزی از آن جایی که از آن 
هدف های اصلی یی که می خواهد در جنِگ قدرت در افغانستان به 
را  و سروصدا  واویال  آن همه  کرد،  دور حس  را  برسد، خود  آن ها 

به راه انداخت. 
موردِ  چند  برسد،  آن ها  به  می خواهد  کرزی  آقای  که  هدف هایی 
بسیار ناچیز است: یک، عدم برگزاری انتخابات و تمدید دورۀ فعلی 
غیرمشروع  جرگۀ  لویه  یک  وسیلۀ  به  شکست خورده اش  حکومت 
سنتی؛ دوم، مدیریت گفت وگوهای صلح با اجندا و برنامه هایی که 
اقتصادی  کمک های  ادامۀ  سوم،  و  می داند؛  اصلح  را  آن ها  خودش 

جامعۀ جهانی به افغانستان بدون هرگونه نظارت ملی و بین المللی. 
از این بازی ها خسته به نظر  نیز ظاهراً  در همین حال، امریکایی ها 
می رسند و با حربه هایی که در اختیار دارند، تالش می کنند که آقای 

کرزی را وادار به تمکین در برابر خواسته های خود کنند. 
سال  از  پس  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  بحث 
2۰۱۴ و نشان دادِن بی عالقه گی نسبت به امضای توافق نامۀ امنیتی، از 
این گونه حربه ها می توانند باشند که در برابر بازی های ارگ از سوی 

امریکایی ها به کار گرفته می شوند.
 اما نکتۀ مهم در این میان، منافع کشور و مردمِ افغانستان است که 
متأسفانه هم از سوی ارگ نشینان و هم از سوی متحدان بین المللی 

کشور، به گرو گرفته می شود.
را  فعلی سیاسی  روند  بتواند  این که  برای  در سال 2۰۱۴  افغانستان 
احتمال  آن ها  بدون  که  دارد  نیاز  اساسی  مورد  چند  به  کند،  حفظ 
برگشِت آن به گذشتۀ تاریک دور از انتظار نمی نماید. افغانستان برای 
این که بتواند هم چنان به عنوان کشوری با ارزش های مردم ساالرانه 
باقی بماند، نیاز به برگزاری انتخاباِت شفاف و عادالنه دارد که بتواند 
انتقال مسالمت آمیز قدرت را از حکومت فاسد فعلی به یک حکومت 
اعتماد مردم ضمانت کند. اگر در چیدمان قدرت  پاسخ گو و مورد 
دیگر  برنامۀ  و  گزینه  هرگونه  نشود،  رونما  تغییری   2۰۱۴ سال  در 
که بخواهد جایگزین انتخاباِت سالم و شفاف شود، افغانستان را به 

پرتگاه نابودی خواهد کشاند. 
این هشدار، بسیار دقیق و از روی محاسباِت عقالنی و شرایط بحرانی 
کشور است. جامعۀ جهانی و نیروهای سیاسی موجود در کشور، باید 
به دور یک طرح کالِن ملی جمع شوند و با درایت سیاسی، آیندۀ 
کشور را مدیریت کنند. در این رابطه، داشتن انتظار از حکومت فعلی 
که اقدامی از روی خرد سیاسی انجام دهد، بدون شک انتظاری عبث 
و به دور از واقعیت می تواند باشد. گروه حاکم فعلی، منافع خود را 
در انارشی و ادامۀ جنگ در کشور می بیند و به همین دلیل نمی خواهد 
به هیچ گونه طرح سازندۀ ملی که افغانستان را از بحران فعلی نجات 

دهد، پاسِخ مثبت ارایه کند. 
تأمین  باشد،  موضوع دوم که در سال 2۰۱۴ می تواند حایز اهمیت 
صلح در افغانستان با توجه به متغیرهای داخلی، منطقه یی و بین المللی 

آن است. 
در این خصوص نیاز است که با طرِح یک برنامۀ مدون و هماهنگ 
نیروهای  با  همکاری  در  کشور  امنیتی  نیروهای  جهانی،  و  ملی 
بین المللی، سیطرۀ حاکمیت قانون را در تمام ساحات کشور تحکیم 
بخشند و با استفاده از مکانیزم قابل قبول و قاطع، به مذاکرات صلح 
آغاز کنند. در چنین فضایی است که امنیت و عدالت توامان در کشور 
به وجود می آید و نگرانی ها نسبت به آیندۀ نامعلوم کاهش می پذیرد.    

تنش در روابط کابل ـ واشنگتن
یا جنگ زرگری؟

نگرانی و تشویش پاکستان و هند را حل باید کرد. به مشکل مرزی دیورند با پاکستان، 
نقطۀ پایان باید گذاشت. تشویش پاکستان از روابط با هند و بالعکس تشویش هند 
از روابط با پاکستان را برطرف باید ساخت. به همین گونه، نگرانی های ایرانی ها و 
اعراب را در رابطه با افغانستان مرفوع باید کرد. باید راه حلی دریافت تا پاکستان، هند، 
عربستان، ایران، روسیه، چین، امریکا و اروپا قانع و وادار شوند که کشور ما را میداِن 
رقابت ها و خصومت های خود نسازند



کاخ سفید از روسیه به دلیل آنکه به افشاگر آژانس امنیت 
ملی امریکا اجازه مالقات با فعاالن حقوق بشر را داده انتقاد 
کرد و این مساله را "برنامه یی تبلیغاتی" برای این مرد که به 

دنبال اجتناب از پیگرد قانونی است، دانست.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یکی از قانونگذاران 
با  به صورت خصوصی  که  مقاماتی  میان  در  که  روسی 
ادوارد اسنودن، مقاطعه کار سابق و افشاگر آژانس امنیت 
حضور  مسکو  فرودگاه  ترانزیت  منطقه  در  امریکا  ملی 
داشت، گفت: اسنودن پناهندگی در روسیه را می خواهد و 
قصد دارد تا در ازای چنین توافقی اطالعات محرمانه ای را 

که در اختیار دارد دیگر افشا نکند.
در  باید  کاخ سفید گفت، روسیه  کارنی، سخنگوی  جی 
عوض اسنودن را به امریکا بازگرداند تا با اتهامات جنایی 

که علیه وی در جریان است مواجه شود.
سخنگوی کاخ سفید افزود: ایجاد یک برنامه تبلیغاتی برای 
بیانیه های پیشین دولت روسیه مبنی  با  اسنودن در تضاد 
بر بی طرفی این کشور است و اینکه آنها هیچ کنترلی بر 
حضور اسنودن در این فرودگاه ندارند. این مساله همچنین 
با ضمانت های روسیه در مورد اینکه نمی خواهند اسنودن 

خدشه بیشتری به منافع امریکا وارد کند، مغایرت دارد.
جن پساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز در 

مورد این نشست ابراز ناامیدی و تاسف کرد.
روسیه  های  آژانس  و  مقامات  اینکه  از  ما  گفت:  وی 
علی رغم بیانیه دولت مبنی بر بی طرفی در این مساله به این 

اسنودن را  با  اجازه دیدار  نمایندگان  فعاالن و 
در منطقه ترانزیت فرودگاه مسکو دادند، بسیار 
متاسف و ناامید شده ایم. نگرانی ما از این است 
تا در  ایجاد شد  این فرصت  که برای اسنودن 

یک برنامه تبلیغاتی صحبت کند.
اعالم  کوتاه  بیانیه یی  در  سفید  کاخ  همچنین 
و  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  کرد، 
روز  نیز  روسی اش  همتای  پوتین،  والدیمیر 
مورد  در  تلفنی  مکالمه  یک  در جریان  جمعه 
برخی مسائل از جمله مساله اسنودن با یکدیگر 

مذاکره کردند.
جی کارنی اعالم کرد، این مکالمه تلفنی از چند روز پیش 
برنامه ریزی شده بود و هیچ ارتباطی با دیدار اسنودن این 

فعاالن حقوق بشر نداشت.
و  اوباما  مکالمه  این  مورد  در  بیانیه یی  در  سفید  کاخ 
پوتین اعالم کرد، هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه پوتین برای 
مکالمه  این  در  آماده شده  امریکا  به  اسنودن  بازگرداندن 

وجود ندارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این دو مقام بر اهمیت روابط 
دو جانبه امریکا و روسیه تاکید کرده و در مورد چندین 

و  اسنودن  وضعیت  جمله  از  جانبه  دو  و  امنیتی  مساله 
همکاری برای مقابله با تروریسم  با یکدیگر مذاکره کردند.
یا  فعاالن  از  یکی  اسنودن  گفت:  سفید  کاخ  سخنگوی 
اطالعات  افشای  به  وی  نیست.  بشر  حقوق  مخالفان 

محرمانه متهم شده و باید به امریکا مسترد شود.
کارنی همچنین به دولت روسیه تاکید کرد تا به سازمان های 
حقوق بشری این اختیار را بدهد تا در داخل روسیه و نه 
تنها در منطقه ترانزیت فرودگاه مسکو به فعالیت های خود 

بپردازد.
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دختر نوجوان پاکستانی که سال گذشته مورد حمله طالبان قرار گرفت 
عمومی  مجمع  در  با حضور  به شدت زخمی شد،  سر  ناحیه  از  و 
سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد و مقابله جهانی با بیسوادی، 

تروریسم و فقر را خواستار شد
مالله یوسف زی در سخنرانی روز جمعه خود در سازمان ملل از حق 
تحصیل برای همه کودکان دفاع کرد. وی همچنین خواستار تالشی 

جهانی علیه بی سوادی شد.
سخنرانی مالله یوسف زی در مقر سازمان ملل اولین حضور وی در 

انظار عمومی از زمان سوءقصد به جانش در اکتبر سال گذشته بود.
مالله از تمامی قدرت های جهان خواست تا استراتژی های خود را در 

جهت برقراری صلح تغییر دهند.
این دختر پاکستانی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که برای 
احقاق حقوق زنان خواهد جنگید به این دلیل که آنها بیش از همه 

در رنج هستند.
به گزارش پایگاه اینترنتی دیلی استار و شبکه بی بی سی، مالله همچنین 
از سیاستمداران خواست تا برای تضمین این که همه کودکان از حق 
راهیابی به مدرسه برخوردار باشند، دست به اقداماتی ضروری بزنند.

مالله یوسف زی در اکتبر سال گذشته میالدی در پاکستان در حالی که 
در خودروی حامل دختران مدرسه بود، هدف دو مرد مسلح وابسته 

به طالبان قرار گرفت.
پس از این حمله وی به شدت از ناحیه جمجمه آسیب دید و برای 
درمان به انگلیس اعزام شد و در بیمارستانی در شهر بیرمنگهام بستری 

شد.

مالله یوسف زی مبارزه جهانی 
با بیسوادی، تروریسم و فقر 

را خواستار شد

انتقاد کاخ سفید از »برنامه تبلیغاتی« روسیه 
برای اسنودن

امریکا:
هرچه سریعتر محمد مرسی 

را آزاد کنید

سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا از ارتش مصر و رهبران جدید 
این کشور خواست تا محمد مرسی را هر چه سریعتر آزاد کنند.

وزارت  پساکی، سخنگوی  الجزیرۀ، جن  خبری  شبکه  گزارش  به 
خارجه امریکا اعالم کرد، کشورش خواهان آزادی هر چه سریعتر 

محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر است.
وی گفت: امریکا با موضع آلمان که اخیرا بر عدم قید و بند زدن 
امریکا  است.  موافق  بود،  کرده  تاکید  اخوان المسلمین  جنبش  بر 
همچنین از دعوت آلمان برای آزادی محمد مرسی حمایت کرده و 

علنًا این درخواست را اعالم می کند.
پاترسون،  بود که آن  اعالم کرده  نیز  پیشتر  امریکا  وزارت خارجه 
سفیر امریکا در قاهره با عدلی منصور، رییس جمهوری موقت مصر 

دیدار کرده است.
گوئیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان نیز روز جمعه از رهبران 
جدید مصر خواسته بود تا اقدامات الزم برای آزادی محمد مرسی 
را  اخوان المسلمین  گروه  آزادی  که  اقداماتی  به  و  کرده  اتخاذ  را 

محدود می کند، پایان دهند.
به  تا  بود  خواسته  مصری  مقامات  از  این،  بر  عالوه  وستروله 
سازمان های بین المللی مستقل اجازه دهند که با مرسی دیدار کنند.

مسلح  نیروهای  محافظه کاری  با  مخالفت  در  آلمان  اظهارات  این 
مکانی  در  وی  از  نگهداری  و  مرسی  محمد  خصوص  در  مصر 

نامعلوم از زمان صدور حکم برکناری اش ایراد شد.
وستروله همچنین بر لزوم حفظ استقالل دستگاه قضایی در مصر 
و اهمیت ممانعت از هرگونه سرکوب سیاسی در این کشور تاکید 
کرده و گفت: زور و اجبار و سرکوب سیاسی به آینده مصر ضربه 

می زند.
این مسوول آلمانی از همه احزاب مصری و رهبران اخوان المسلمین 

خواست تا از هرگونه خشونت یا تهدید دست بکشند.
وی گفت: بازگشت به روند دموکراسی بدون مشارکت همه احزاب 

سیاسی در روند انتقالی ممکن نیست.

سرنوشت مصر به کجا می انجامد؟
خاورمیانه  سیاست های  که  کسی  هر 
این  که  می داند  باشد،  کرده  دنبال  را 
هر  در  افراطگرایان  که  است  منطقه یی 
شرایطی در آن فعال هستند و میانه روها 
فقط در شرایط خاص روی کار می آیند 

و خودشان را مطرح می کنند.
مانند  گاهی  هرازچند  مثال  عنوان  به 
 ۱۹۹۳ سال  در  اسلو  صلح  مذاکرات 
سال  در  االنبار  والیت  قیام  میالدی، 
عراق  سنی های  توسط  میالدی   2۰۰6
علیه شبه نظامیان القاعده، »انقالب سدر« 
سال 2۰۰5 میالدی در لبنان علیه سوریه، 
و  آمده  کار  روی  می توانند  میانه روها 
خودشان را مطرح کنند و هنگامی که این 
مساله به وجود می آید، امریکا باید برای 
حمایت از آنها در آنجا باشد. این مساله 
تنها روزنه امید برای هدایت کردن این 
منطقه به مسیر مثبت تر است؛ منطقه یی 

که در پی فرقه گرایی و گذشته یی که همیشه قصد دارد تا 
آینده را در خود دفن کند، به شدت مسموم شده است. من 
کودتای نظامی هفته اخیر در مصر را در برابر دولت تحت 

رهبری اخوان المسلمین در این تحلیل بررسی می کنم.
بهتر می شد  نتیجه نرسیده ام. خیلی  این  به  به راحتی  من 
اگر محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین سه سال بعد، 
از قدرت کناره گیری می کرد و دوره چهار ساله ریاست 
جمهوری خود را تکمیل کرده و کناره گیری می کرد. این 
بی کفایتی و  با  تا  وادار می کرد  را  اخوان المسلمین  مساله 
نارضایتی عمومی از این حزب مقابله کند. من امیدوار بودم 
ارتش مصر که منافع خود را دارد در این مساله مداخله 
نکند اما دیگر در مصر هیچ چیز بر وفق مراد نیست. در 
حقیقت حتی غذا هم دیگر در سفر مردم فقیر مصر وجود 
ندارد. بسیاری از مردم مصر فکر کردند، تحمل سه سال 
ممکن است مصر را به والیته نابودی بکشاند. مصر ارز 
خارجی بسیار اندکی برای پرداخت هزینه نفت وارداتی 
دارد و کمبود خطوط گاز و برق در همه جای این کشور 
بر  مرسی  که  بود  مشخص  و  واضح  کامال  دارد.  وجود 
حکومت و انتصاب مناسب ترین اشخاص برای پست های 
دولتی تمرکز نکرده بود. او به نشاندن خود و حزبش بر 
سر قدرت تمرکز کرده بود؛ بنابراین مصر احتماال تا زمان 
دشوارترین  و  بدترین  آتی،  جمهوری  ریاست  انتخابات 
یک  تغییرناپذیر،  دولت  یک  داشت:  خواهد  را  مسائل 

اقتصاد غیرقابل حل و مصائب اجتماعی.
یک رویداد، به طور مشخص اولویت های اخوان المسلمین 
جبران  را  مساله  این  نمی توانید  شما  می کند.  نمایان  را 
آوردن هر چه  به دست  برای  راه  بهترین  کنید. در مصر 
سریعتر ارز خارجی برای خرید مواد غذایی و سوخت، 
سر پا کردن صنعت توریسم است که ۱۰ درصد اقتصاد 
به خود اختصاص می دهد. ۱6 جون سال  را  این کشور 
جاری میالدی مرسی ۱۷ والی جدید منصوب کرد. وی در 
والیت االقصر، قلب صنعت توریسم مصر، عادل الخیاط، 
را  االسالمیه«  »جماعۀ  نظامی  شبه  گروه  اعضای  از  یکی 
منصوب کرد که مسوول قتل عام 58 توریست در سال 
۱۹۹۷ در والیت االقصر نیز است که به صنعت توریسم و 

دولت حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصرخدشه وارد کرد. 
جماعۀ االسالمیه حدودا از یک دهه پیش دست از اقدامات 
خشونت آمیز خود برداشته اما هیچگاه حمله ۱۹۹۷ را رد 
نکرده است. وزیر صنعت توریسم مرسی نیز در اعتراض 
به این انتصاب از سمت خود استعفا داد و عادل الخیاط 
نیز نهایتا استعفا کرد اما این مساله نکاتی را در اختیار شما 
می گذارد که در مصر چه می گذرد. این کار درست مثل آن 
می ماند که شیکاگو، یکی از یاران »آل کاپون« را به ریاست 

صنعت توریسم خود برگزیند!
بسیارشان  تالش  خاطر  به  را  مصر  مردم  آنکه  جای  به 
برای تغییر مسیر پیش از عبور از پرتگاه، سرزنش و تنبیه 
برای  ارتش  با  همکاری اش  و  نفوذ  از  باید  امریکا  کنیم، 
این  کند.  استفاده  بحران  این  از  بیشتر  دور شدن هر چه 
مساله با تاکید بر آزادی رهبران اخوان المسلمین از زندان و 
این که این حزب و رسانه هایش برای رقابت در انتخابات 
اینکه  باشند و همچنین  پارلمانی آزادی عمل داشته  آتی 
حزب مذکور نیز در روند تدوین قانون اساسی حق نظر 
داشته باشد، آغاز می شود. مبارک، ارتش، اخوان المسلمین، 
اداره  تنهایی  به  لیبرال ها و هر کسی که بخواهد مصر را 
کند، با شکست روبه رو می شود. مصر در یک چاله عمیق 
بسیار وحشتناک به سر می برد و تنها راه خالصی مصر از 
این مشکل یک دولت متحد ملی است که بتواند تصمیمات 

دشوار اتخاذ کرده و اقدامات الزم را انجام دهد.
در واقع اصلی ترین سوال در مورد مصر این نیست که چه 
کسی این کشور را اداره می کند بلکه این است که چگونه 
فردی می تواند این کشور را اداره کند؟ آیا یک دموکراسی 
نابسامانی و فقر  جدید شکننده می تواند در مقابل چنین 
مصر  از  تازگی  به  من  کند؟  پیشرفت  اقتصادی  شدید 
پیش من  هفته  بود. چند  پاشیده  از هم  بازگشته ام. مصر 
در کافی شاپی در قاهره نشسته بودم و با »محمود مدنی«، 
از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی مصر و یکی  یکی 
مصاحبه  کشور  این  زیست  محیط  خبره  کارشناسان  از 
می کردم. مدنی 55 ساله گفت: حدود ۴۰ سال پیش وقتی 
که در مقطع راهنمایی بودم، عادت داشتیم تا سرودی را در 
مورد اینکه چگونه کل جهان با 2۰ میلیون مصری حرف 
دیکتاتور مخلوع  مبارک،  بخوانیم. وقتی حسنی  می زنند، 

در سال ۱۹82 میالدی رییس  جمهور 
مصر شد، جمعیت کشور ما ۳۳ یا ۳۴ 
میلیون تن بود. امروز جمعیت مصر 

به 8۰ میلیون تن رسیده است.
مدنی افزود: همچنین قرارداد دائمی 
فروش خاک دلتای نیل با باال آمدن 
گرمای  خاطر  دریا  به  سطح  آرام 
تا آب  جهانی ترکیب و باعث شده 
شور بیشتر و بیشتری وارد دلتای نیل 
نیل، شریان حیاتی زنده گی و  شود. 
این دلتا، سبد نان ما است و اگر شما 
این خاک را ببرید، دیگر مصری باقی 

نمی ماند.
هوا،  و  آب  جمعیت،  تالقی  این 
بی سوادی  و  آب  کمبود  بیکاری، 
مضطربی  و  آماده  جمعیت  چنین  با 
لجام گسیخته  را  مصر  است  ممکن 
غیرممکن  را  رییس جمهور  کار  و 
کند. من گمان نمی کنم بلکه مطمئنم که مصر نمی تواند نه 
می تواند یک رژیم سکوالر یا نظامی که اخوان المسلمین 
را منزوی می کند تحمل کند و نه یک رژیم تحت رهبری 

اخوان المسلمین که دیگر احزاب را گوشه گیر می کند.
دارون عاصم اوغلو، یکی از نویسندگان کتاب »چرا کشورها 
سقوط می کنند«، نظریه ساده یی دارد که نشان می دهد چرا 
کشورها هنگامی که سازمان ها سیاسی و اقتصادی خود را 
به طور جامع و کامل توسعه می دهند، پیشرفت و ترقی 
می کنند و هنگامی که این سازمان ها »انحصاری« می شوند 
و قدرت تک محوری به وجود می آید و فرصت تنها به 
افراد اندکی می افتد، سقوط می کنند. عاصم اوغلو  دست 
می افزاید، مصر، با دولتی فربه یک جامعه بسته کالسیک 
محسوب می شود. بیشترین چیزی که مصر به آن احتیاج 
و  همبستگی  احساس  بتواند  که  است  رهبری  دارد، 
کثرت گرایی را با یک صداقت تلخ ترکیب کرده و به مردم 
بگوید که آنها سال های بسیاری را از دست داده و الزم 
است تا با تقویت آموزش، همبستگی، تحریک کارآفرینی 
ادارات  اصالح  و  زنان  به  دادن  قدرت  سرمایه گذاری،  و 

پولیس و قوه قضاییه، زنده گی نویی را آغاز کنند.
این  تمامی  بتواند  دارد که مصر  هنوز یک شانس وجود 
مشکالت را که بیشتر از این نمی تواند از آنها اجتناب کند، 
حل کرده و از مشکالت بدتری که غیرقابل حل هستند 
دوری کند، اما این تنها یک شانس است. کار امریکا این 
است که تمامی احزاب را نسبت به یک ائتالف متحد ملی 

ترغیب کند.
بار  در حال حاضر  مرسی  که  ندارد  شانسی وجود  هیچ 
دیگر بتواند دوباره زمام امور مصر را به دست بگیرد. اگر 
انتخابات جدید و یک قانون اساسی جدید اجرا شود و 
شکل  اسالم گرایان  حضور  با  از  ملی  متحد  دولت  یک 
مصر  که  دارد  وجود  شانس  این  این صورت  در  بگیرد، 
بتواند تمامی این مشکالت را از سر بگذارند، مشکالتی که 
گریزی از آنها نیست و حتی مسائل بدتری را نیز ممکن 
است در پی داشته باشند. اما این تنها یک شانس است و 
ائتالف  به سوی یک  احزاب  تمام  ترغیب  امریکا  وظیفه 

متحد ملی است.

                توماس فريدمن/ نيويورک تايمز
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مصطفی مدثر

بلندرفتن بهای مواد اولیه در
ماه مبارک رمضان

در کشوهای دیگر بهای مواد خوراکی یا اولیه در ماه مبارک رمضان کاهش می یابد، 
می شود.  حتا مضاعف  و  یافته  افزایش  اولیه  مواد  نرخ  بر عکس  افغانستان  در  اما 
بهای  بلندرفتن  اما  برکت می آورد؛  باخودش  ما می گویند که رمضان  اگرچه مردم 

مواد اولیه در این ماه در افغانستان حکایت دیگری دارد.
دوکان داران یا مغازه داران می گویند که افزایش مواد اولیه در ماه مبارک رمضان به 
خاطری صورت می گیرد که مواد غدایی در این ماه بیشتر از هر زمان دیگر مصرف 

می شود و بازار خرید را گرم می کند.
این دوکانداران گفتند: افزایش قیمت مواد خوراکه مربوط به بارزگانان می شود، آن ها 
برای ما به نرخ بلند به فروش می رسانند و ما هم مجبوریم که قمیت ها را باال ببرم.

گل محمد مردم کهن سالی است که برای خرید به بازار آمده است. وی در بارۀ 
افزایش بهای مواد اولیه می گوید: »این تجارهای ما هیچ انصاف ندارند. همی که 
فهمیدند ماه مبارک است، همۀ مواد غذایی را قیمت سودا می کنند، دولت ما هم هیچ 

در فکر این گپ نسیت که در بازار چه می گذرد. »
اکنون که ماه مبارک رمضان است، بهای مواد اولیه نسبت به چند روز پیش بسیار 

گران شده است. 
در هفتۀ پیش از رمضان، یک بوری آردِ 5۰ کیلو گرام به ۱2۰۰ افغانی به فروش 
می رسید، اما حاال در مرکز شهر کابل یک بوری آرد به ۱۳۰۰ الی ۱۳2۰ افغانی به 
افغانی فروخته می شد،  لیتره ۱۱8۰  فروش می رسد. هم چنان یک بسته روغن ۱6 
اما حاال به مرز ۱22۰ تا ۱25۰ افغانی به فروش می رسد. در همین حال، یک بوری 
برنج 25 کیلو گرام در هفتۀ گذشته به 2۳۰۰ افغانی و حاال به 2۴۰۰ افغانی فروخته 
به  افغانی  به ۱82۰  بوره در هفتۀ پیش  بوری  این درحالی است که یک  می شود. 

فروش می رسد، اما حاال به ۱۹۷۰ افغانی به فروش می رسد.
یک کارتن قیماق در هفتۀ پیش به 88۰ افغانی به فروش می رسید، اما حاال به ۱۰۰۰ 

افغانی در بازارهای کابل فروخته می شود. 
یک کارتن خرمای ۱2 بسته یی در هفتۀهای گذشته 58۰ افغانی فروخته می شد، اما 
حاال 8۱۰ افغانی به فروش می رسد و هم چنان یک سیر پیاز و کچالو که در روزهای 
پیش در مرز ۱۰۰ افغانی به فروش می رسید، در حال حاضر ۱2۰ افغانی در بازارهای 

کابل به فروش می رسد.
در همین حال، دکتر سید مسعود استاد دانشگاه کابل می گوید: دو دلیل عمده وجود 
دارد که در آستانۀ ماه رمضان بهای مواد اولیه افزایش پیدا می کند: نخست، همان 
تقاضا و عرضه است، هرگاه تقاضا بیشتر شود، قمیت ها بلند می رود و این قانون 
عرضه و تقاضا است. دوم این که ما متأسفانه مانند سایر کشورهای اسالمی، از نوعی 

انگیزه های ملی و اسالمی برخوردار نیستیم.
او گفت که در کشورهای اسالمی دیگر در ماه رمضان بهای مواد اولیه را اندکی 

کاهش می دهند تا برای افراد فقیر و نیازمند کمک کنند. 
مردم  سفره های  همه  رمضان  مبارک  ماه  در  کرد: چون  تصریح  مسعود  سید  دکتر 
برای  چیزی  تا  می کنند  تالش  بیشتر  هم  مردم  و  می باشد  رنگین   افغانستان  در 
خانوده شان به خرند، اما سوگ مندانه فروشنده گان ما از همین فرصت استفاده می کنند 

و قیمت های مواد اولیه را باال می برند و از مجبوریت مردم سوء استفاده می کنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد، متأسفانه سطح نظارت و میکانیزم دولت هم اشتباه 
است. دولت فکر می کند که بازار آزاد است و نیاید در بازار مداخله کند، در حالی 
قانون اساسی گفته شده است که دولت تمامی تجارت  داخلی و  که در ماده ۱۱ 
اقتصادی و منافع ملی توسط قانون تنظیم کند. دولت  خارجی را به اساس منافع 
این صالحیت را دارد که قیمت های حد اعظم و حد اقل را تعیین کند که این کار 

را نکرده است.
استاد مسعود افزود: چیز دیگری که دولت می تواند انجام دهد از طرق کمک ها و 
سبسایدی ها است و یا هم مواد زیادی که در ماه رمضان در خورش مردم است با 
عرضه آن می توانست که قیمت های مواد اولیه را پایین بیاورد که چنین کاری را هم 
دولت نکرده است. چنان که در سایر کشورهای اسالمی این کار انجام داده می شود. 

         غالم محمد محمدی

هریسن می گوید: »جنرال ضیا از سرنگونی 
ما  گفت:  سخن  چنین  نجیب اهلل  حکومت 
باید نجیب اهلل را از کابل بیرون بیاندازیم و 
یک حکومِت موقت به وجود بیاوریم. وی 
و  افغانستان  میان  کنفدریشن  از  هم چنین 
پاکستان سخن گفت و شکل گیرِی یک پان 
اسالمیسم را به تصویر کشید ...« ۱۰۴ همان 
چیزی که دو ماه قبل از امضای معاهدات 
افراطی  آقای گلبدین حکمتیار رهبر  ژنیو، 
حزب اسالمی، ترسیم کرده بود که مرزی 
میان افغانستان و پاکستان موجود نباشد و 

هر دو یک کشور واحد شوند. ۱۰5
برنامه های  همواره  که  شخصی  یگانه 
پاکستان را نقش بر آب می ساخت، مرحوم 
از  بیش  وگرنه طی  بود.  مسعود  احمدشاه 
2۰ سال اخیر، افغانستان در معدۀ پاکستان 

هضم شده بود.
بنده )نویسندۀ این سطور( در دوران جهاد 

مرحوم  با  بار  ده  از  بیش   ۱۳۷2 سال  تا 
احمدشاه مسعود مالقات داشته ام. یکی از 
این مالقات ها، یک ماه قبل از جنگ خونین 
جالل آباد )۷ مارچ ۱۹8۹م( بود.  موصوف 
از من پرسید: “مردم کابل در مورد من و 
می گویند؟”  چه  جالل آباد  در  آینده  جنگ 
جنگ  می گویند  کابل  “مردم  گفتم:  او  به 
آن  در  است،  پاکستان  جنگ  جالل آباد، 
جنگ،  هنگام  این که  هم  و  نکنید  اشتراک 
موصوف  نکنید.”  مسدود  را  سالنگ ها  راه 
با صراحت گفت: “من در جنگ جالل آباد 
نیز  جنگ  هنگام  و  نمی کنم  فعال  اشتراِک 
من  نمی سازم.  مسدود  را  سالنگ ها  راه 
دولت دکتور نجیب الهح را نسبت به دولتی 
کابل  در  پاکستان  به وسیلۀ جنرال های  که 

تشکیل شود،  ترجیح می دهم.” ۱۰6
کابل  سقوط  از  قبل  هفته  دو  هم چنان 
شادروان  پنجشیر،  درۀ  در   )۱۳۷۱ )حمل 
که  کردم  مالقات  را  عبدالرحمن  دکتور 
سخت در تالش سازمان دهی برای سقوط 
کابل بود. من با کنجکاوی پرسیدم،  دولت 
تنظیم های  به دست  تردید  بدون  کابل 
شما  زیاد  نگرانی  می کند،  سقوط  جهادی 
داد:  پاسخ  صادقانه  موصوف  چیست.  از 
»اگر کابل به دست نیروهای ما سقوط نکند،  
پاکستان  جنگی  جیت های  بعد  ماه  یک 
در  را  ما  حکمتیار،  نیروهای  همراهِی  به 
همین درۀ پنجشیر بمباردمان خواهند کرد؛ 
چون پاکستان به چیزی کمتر از به قدرت 

شورای  نیست.  راضی  حکمتیار  رساندِن 
افغانستان  در  مستقل  نیروی  یگانه  نظار 
ما  می گیرد،  تصمیم  خودش  که  است 

مشکالت خاصی داریم.«۱۰۷  
با  جاست؛  همین  پاکستان  رهبران  اشتباه 
لحاِف  پای شان زیر  از یک سو  آن هایی که 
استخبارات پاکستان است و از سوی دیگر 
دارند،  ارضی  ادعای  پاکستان  خاک  باالی 
علی ظاهر دوستی دارد و با آن هایی که علیه 
پاکستان سر جنگ و دشمنی ندارند، بنای 
رهبران  وقتی  تا  است.  گذاشته  را  دشمنی 
و  دوگانه  سیاست های  این  به  پاکستان 
بازارهای  به  هرگز  دهند،  ادامه  چندگانه 
چون  یافت؛   نخواهند  راه  مرکزی  آسیای 
آغاز  پاکستان  زمام داران  را  جنگ  این 
کرده اند، عکس العمل آن، ایجاد یک اندیشۀ 
ضد پاکستانی در افغانستان بوده و در حال 

اوج گیری است. 
بارها  از  پس  پاکستان  رهبران  هرچند 
سیاسی شان،  استراتژی های  در  شکست 

هنوز هم به دنبال یک دولِت دست نشانده 
اما  افغانستان هستند؛  در  یا حداقل همسو 
یکی از اهداف اصلی شان بستن مرز دیورند 
هنگام  تالش های شان  ادامۀ  به  که  است 
حضور ارتش سرخ از جمله در مذاکرات 
ژنیو و طی ۱2 سال حضور جامعۀ جهانی 
این  بر  امریکا،  قدرت مند  حضور  به ویژه 
هدِف خود تأکید داشته اند. در سال 2۰۰6م 
کرزی  آقای  دولت  میان  تنش  که  هنگامی 
بود،  اوج گیری  حال  در  مشرف  پرویز  و 
امریکا  وساطت  به  مشرف  پرویز  جنرال 
گفت:  سخنرانی اش  طی  و  آمد  کابل  به 
در  پاکستان  می گویند  افغانستان  »مردم 
امور داخلی شان مداخله می کند؛ ولی مردم 
پاکستان می گویند دولت های افغانستان در 

امور داخلی شان مداخله می کند.«
پاکستان  که  کرد  پیشنهاد  مشرف  جنرال 
دیورند  مرز  کیلومتر   ۹۰۰ است  حاضر 
دیوار  با  هلمند  و  قندهار  استقامت  از  را 
مرورِ  و  عبور  از  و  ببندد  خاردار  سیم  و 
داخل  به  خرابکاران  و  تروریست ها 
بازهم  اما  کند.  جلوگیری  افغانستان  خاک 
و  قبیله یی  اندیشه های  همان  اساس  بر 
حاکمۀ  دستگاه  در  شده  نهادینه  جهالت 
کرده  رد  را  پاکستان  طرح  افغانستان، 
خاردار  سیم  و  دیوار  که  نمودند  استدالل 
نمی تواند.  شده  تروریست ها  عبور  مانع 
سربازان افغانستان به دستور حاکمان کابل، 
بردند  بین  از  را  مرزی  نقاط  خاردار  سیم 

کار،  این  اجرای  در  از سربازان  تعدادی  و 
اما  این دهلیز مرگ شدند.  کشته و قربانِی 
کسی از آن سربازان یاد نکرد، ولی از حادثۀ 
گوشته در ماه ثور ۱۳۹2 که یک سناریوی 

سیاسی بود، قهرمان سازی نمودند.
نخست وزیر  گیالنی  یوسف رضا  آقای 
»هیچ  گفت:  مصاحبه یی  طی  پاکستان 
در  پاکستان،  همکاری  بدون  صلحی 
پاکستان  نمی تواند.  شده  تأمین  افغانستان 

مشکلی در راه صلح و امنیت نیست.«
بر  حاکم  قبیله یی  دولت های  وی،  نظر  به 
تأمین  و  صلح  راه  مانع  خود  افغانستان، 

امنیت در کشورشان هستند. 
و  انگلیسی  سیاست مداران  و  نظامیان 
مرز  که  کرده اند  تأکید  بارها  امریکایی 
دیورند، یک مرز بین المللی است. از جمله 
کابل  در  ۱۹۴۷م  سال  در  انگلستان  سفیر 
نوشت:  اعظم  صدر  خان  شاه محمود  به 
قباًل  دیورند  طرف  آن  مردمان  »موضوع 
حیث  به  دیورند  سرحد  شده،  حل وفصل 

پیمان  و  شده  شناخته  بین المللی  سرحد 
۱۹2۱م ]پیمانی که محمود طرزی در زمان 
حکومت امان اهلل خان با هنری دابس امضا 
کرده بود و سرحد دیورند را به حیث پادشاه 
مستقل به رسمیت شناخته بود[ مورد تطبیق 

بوده، به قوت خود باقی ست.« ۱۰8
دانشمند  و  بازنشسته  سفیر  ککش  دینس 
علوم سیاسی در مرکز مطالعات بین المللی 
وزارت  مشاور  فورت  ریندر  ایف  کارل  و 
امور داخلۀ امریکا و استاد روابط بین المللی 
زیر  مقاله یی  در  تاون،  جورج  دانشگاه  در 
به  دیورند  معضلۀ  به  دادن  »پایان  عنوان 
طالب  شورشیان  عمر  کردِن  کوتاه  معنای 
کشورهای  و  »امریکا  می نویسند:  است« 
کابل  زمام دار  از  باید  کلیدی،  نقش  دارای 
بخواهند خط دیورند را که در سال ۱8۹۳م 
به میان آمده بپذیرد و تصمیم جرگۀ قبیله یی 
۱۹۴۹م را کنار بگذارد. چون پس از تشکیل 
انگلستان  دولت  جانشین  به حیث  پاکستان 
قانون  خالف  افغانستان  ادعای  منطقه،   در 
دولت  پای بندی  عدم  که  است  بین الدول 
امضاشده  توافقات  به  نسبت  را  افغانستان 
می دهد.  نشان  انگلستان  و  افغانستان  میان 
در این صورت پاکستان می تواند از تمرکز 
طالبان در خاِک خود جلوگیری کند. یگانه 
راه جلوگیری از تردد تروریست ها در مرز 
۱6۰۰ مایلی و پرمنفذ، بستن آن ]از لحاظ 

سیاسی و فیزیکی[ است ...« ۱۰۹ 

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش بیسـت وپنجـم



           هارون مجیـــدی

و  شعر  به  چه  گونه  بگویید  نخست  در  گرامی،  استاد 
نویسنده گی رو آوردید؟

یاد دارم که پدرکالنم در روستای ما شاهنامه خوان  بود.  به 
دفتر  شبانه  نمی برد.  یاد  از  نمازهایش  چون  را  شاهنامه  او 
نکته یی  هرگاه  و  می خواند  و  می نهاد  پیش  در  را  فردوسی 
پندآمیز در آن می یافت، بلند می خواند و ما را هم از سودهای 

آن آگاه می ساخت.
جمعه شب ها در خانۀ یکی از بزرگان روستای ما، نشست هایی 
برگزار  میان موسفیدان و جوانانی که شاهنامه می خواندند، 
به  پسان ترها  دادند.  پیوند  شعر  به  مرا  مجالس  این  می شد. 
به  و  شد  افزوده  نیز  مثنوی خوانی  شاهنامه خوانی ها،  این 
تا  بود  باز  نیز  بزرگ  موالنای  کماِل  و  فضل  درِ  این گونه، 
هر که خواست، سر بزند و از بار رنگ رنگش بهره گیرد و 

تفرجی  کند.
شد،  آشنا  شعر  با  دلم  که  شاهنامه  بود  و  مثنوی  با  درست 
ماند و ذهنم مونس طنیِن وزن ها و  قافیه ها  بنِد  در  چشمم 

آهنگ های واژه ها گشت.
رویم  پیِش  را  شاهنامه  پدرکالن  نوجوانی،  سال های  در 
می گذاشت و من برایش می خواندم. پس من وامدارِ حکیم 
توس هستم و هم چنان روزگاری که با چاشنی های درد و 
فقر، مرا به دنیای خیال های روشن برد که من امروز آن را 

شعر می خوانم.
در یک  دهۀ گذشته، چه کارهای تازه یی انجام داده اید؟

 سال هایی که من دوباره با شعر تولد شدم، دورۀ مقاومت 
من  و  شد  دانشگاه  یک  چون  من  برای  دوره  این  بود. 
تأملی  تازه،  دیدگاه های  آموختم؛  آن  از  را  زیادی  چیزهای 
دربارۀ ماهیت شعر و ادبیات، تحمل، شکیبایی، زنده گی در 
کنار کسانی که کوه هایی از مشکالت را بر شانه های خویش 

کشیده  بودند.
در آن فرصت های سبز، من به شعرهایم بیشتر توجه کردم و 
شماری از سروده هایم را در نشریۀ پیام مجاهد منتشر کردم 

که خود در آن کار می کردم.
نیز  بزرگ  احمدشاه مسعودِ  وامدارِ  این سال ها  به خاطِر  من 
کنم.  کار  او  فرهنگِی  دفتر  در  داد  به من فرصت  که  هستم 
امروز که او در کنار ما نیست، باید بگویم که آن مرد بزرگ 
و ستوده در شرایط بسیار سخت و دشوار دستم را گرفت و 

کمک کرد. این را گفتم تا پاِس او را بنمایم.
سال های  را  جایش  و  رفت  مقاومت  دورۀ  وقتی  بعدتر 
دموکراسی گرفت، فرصت های تازه و فضاهای باز این امکان 
را داد که با بال های ناتوان به پهناهایی فراخ تر بپرم و بهرۀ 
آن، بیش از بیست کتاب است که شعر و نثر و تحقیق ادبی 

را در بر می گیرند.
همین اکنون هفت دفتر شعر ناچاپ دارم که می دانم دیگر 
و  بپردازم  را  آن  هزینۀ  نمی توانم  زیرا  شد؛  نخواهند  چاپ 

مرجعی هم برای این کار در کشور وجود ندارد.
 راجع به وضعیِت فرهنگیان در افغانستان اندکی بگویید. 
این که ما شاهد هستیم  فرهنگیان همیشه »قربانی« می دهند 
و  علل  چه  نمی گیرد،  آن ها صورت  به  توجهی  هیچ   اما 
از  فرهنگی،  فرد  یک  عنوان  به  شما  آیا  دارد؟  دالیلی 

وضعیت زنده گی  تان ُخرسند هستید؟
در دل  افغانستان  زمام داراِن  آیا  اما  فقیر هستیم؛  مردمی  ما   
در  فرهنگ  رونق  برای  سرزمین،  این  پُرفرازونشیِب  تاریخ 
کشور کوشیده اند؟ پاسخ آن روشن است که »نه!«. یگانه راه 
همین  در گذشته ها  در کشور  فرهنگی  دید  به یک  رسیدن 
همین  از  سرزمین  این  آدم های  بودند.  مساجد  و  مدرسه ها 
بیشترینه  که  همین روست  از  رسیدند.  فرهنگ  و  فر  به  راه 
تعالیم  با آموزه های دینی و  نیاکان،  از  مرده ریگ فرهنِگ ما 
دینی همراه اند. پسان ترها که مکاتب آمد و دانشگاه ها، چند 

نسل آمدند و برای امروزِ ما ساختند و آفریدند و رفتند.
بعد جنگ آغاز شد و این طوفان مهیب برای ما فاجعه آفرید. 
تا  کرد،  وارد  فرهنگ  پیکر  بر  را  آسیب  بزرگ ترین  جنگ، 
آن جا که اخالقیات را نیز ضربه زد. اگر جنگ ها در کشور 
نمی  بودند و کودتاها و از این قبیل؛ شاید اکنون وضعیتی به 

مراتب بهتر می  داشتیم.
آواره گی ها و آسیب های جنگ، فقر و تنگ دستی ها را افزایش 
داد. بی تردید آسیب های جنگ را از این لحاظ تا چندین دهه 

نمی توان ُجبران کرد.
ناگزیر  سرزمین،  این  میراث داراِن  عنوان  به  نیز  فرهنگیان 
اند بخشی از بار این مصیبت ها را بکشند. پس چه می ماند 
ندارند  چاره یی  مردم  کشور؟!  در  فرهنگی  شکوفایی  برای 
بی سوادی  آرند.  به  کف  فرزندان شان  برای  نانی  این که  جز 
میلیونی توده های مردم، سبب می شود که فرهنگ در کشور 
خوارمایه بماند. پس فرهنگی از این رهگذر در تنگنا قرار 

دارد. 
که  نیستند  کسانی  نیز  ما  سرزمیِن  دولت مردان  و  سیاسیون 
جان مایۀ فرهنگی داشته باشند. شما می بینید که بلندمنزل ها 
در گوشه وکنار شهر قامت بلند کرده اند ولی هنوز کسی به 
قبیل  از  امور فرهنگی  به  نیاندیشیده است که جایی را  این 

نشر و عرضۀ کتاب اختصاص بدهد.
آن ها به بقای قدرت خود و قومِ خود می اندیشند تا به مسایل 
فرهنگی. به تعبیر دیگر، فرهنگیان در جامعه، خواص شده اند 
دولت  دم ودستگاه  دید  از  و  نمی اندیشند  آن ها  به  عوام  که 
این است که آن ها غریبه های روزگار  از  استند.  به دور  نیز 

خویش اند.
چرا تیراژ بیشتر کتاب ها کمتر از یک هزار جلد می باشد؟ 

بخشی از این پاسخ در باال آمده است. آفرینش گراِن ما در 

عرصۀ فرهنگی، خود باید به نشر و پخِش آثارشان بپردازند. 
و  هنر  از  حمایت  برای  مرجعی  و  است  بلند  چاپ  هزینۀ 
هنرمند و آفرینش گر وجود ندارد. شاعر، نویسنده، مولف و 
محققی که می خواهد ثمره های زحماِت خود را چاپ کند، 
اختصاص  آن  به  را  فرزنداِن خود  ناِن  پول  از  قسمتی  باید 
بدهد. از این رو او نمی تواند کتاب ها و آثار خود را با تیراژی 
بیشتر از آن چه شما پرسیدید، چاپ کند. دلیل دیگری  هم 

وجود دارد که بعدتر به آن اشار می کنم. 
 آیا واقعًا ادبیات امروزِ ما مخاطب دارد؟

نخست باید صادقانه بگویم که ادبیات در کشور ما مخاطب 
ما  کشورِ  در  ادبیات  مخاطب های  دیگر،  تعبیری  به  ندارد. 
همان خواص اند؛ یعنی خود ادیبان، نویسنده گان. حتا گاهی 

پیش می آید که باید شمار کتاب ها را به اندازۀ همان خواص 
گرفت و بعد آن ها را با احترام به آن ها اهدا کرد.

مردم فقیر اند و بخش عظیمی از آنان بی سواد؛ پس کتاب 
و  جوان ترها  و  جوان  نسِل  کرد.  کی ها چاپ  برای  باید  را 
حتا دانشگاهیان نیز کمتر به کتاب و کتاب خوانی می پردازند. 
نهادهای  از  که  کسانی  عظیم  اکثریت  که  نیست  بی جهت 
قرار  بی سوادی  به  نزدیک  می شوند،  فارغ  کشور  تحصیلی 
دارند. البته باید روشن ساخت که سواد، تنها داشتِن همین 

مزیِت خواندن و نوشتن نیست.
به  وای  باشد،  نداشته  سواد  جامعه  در  مخاطب تان  وقتی 
بر  ادبیات  اثرگذارِی  که بحث  باشید  داشته  یاد  به  حال تان! 
است  درازدامن  بحِث  یک  جهان  همۀ  در  امروز،  مخاطبین 
که فرصت ها و مجال های بیشتری را برای پرداختن می طلبد.
رفتم.  ـ  ده بوری  در  ـ  عرفان  کتاب فروشی  به  من  روزی 
وقتی  بودم.  گذاشته  فروش  برای  را  کتاب هایم  از  شماری 
دیدم از میان کتاب هایم بیش از سی ـ چهل کتاب به فروش 

نرفته اند، بسیار متأثر شدم.
مسوول کتاب فروشی عرفان که به ظرافت دریافته بود به چه 
می اندیشم و چرا مکدر شده ام، به من گفت که نومید نباشم، 
کشورمان  ادبی  چهره های  برترین  از  آثاری  آن جا  در  زیرا 
خاک  کتاب،  قفسه های  روی  است  سال  چند  که  دارند  را 
ندارد.  مخاطب  ادبیات  که  گفت  آشکارا  او  می خورند. 
قانون  و  جرایم  مثاًل  زمینه  در  کتابی  شما  اگر  که  گفت  او 

بنویسید، به زودی به چاپ های بعدی می رسد.
من نیز دریافتم که چرا کتاب هایی از آن قبیل پُرفروش اند و 

ادبیات خوارمایه.
یک  بخِش عمدۀ کار شما، پژوهش در پیوند با شعرِ نو در 
افغانستان بوده است. انگیزه و هدف اصلی تان از این کار 
چه بوده و چرا شعر نو در افغانستان به  یک جریاِن واقعی 

تبدیل نمی شود؟ 
بلی، من این را یک نیاز جدی می دانستم. در همسایه گی مان 
در ایران کتاب های متعددی در این زمینه چاپ شده  است که 
محور بحث آن ها، روشن شدِن وضعیِت شعر نو و پرداختن 

به جریان شناسی شعر نو در آن کشور بوده است.
پرسش  این  متوجِه  خورشیدی   ۱۳85 سال  در  درست  من 
شدم که »به راستی شعر نو در افغانستان از کجا شروع  شد 
تا امروز عمر کرد، اولین ها کدام بودند و اولین  و چه گونه 

شاعراِن نوپرداز کی ها می باشند؟«
همان بود که در سال ۱۳86 به این کار پرداختم و چند بخش 
این  از سایت ها گذاشتم.  این مقاله را نوشتم و در یکی  از 
دنبال  افغانستان«  در  نو  شعر  پای  »جای  نام  زیر  را  نوشتار 
استاد  قلم های  به  زمینه  این  در  کتاب هایی  این که  تا  کردم 
دیگری  پِی  یکی  استاد شجاع خراسانی،  و  قویم  عبدالقیوم 
چاپ شدند و مانند آبی بر آتِش اشتیاقم افتادند و مرا از ادامۀ 

کار باز ماندند. فکر می کردم دیگر نیازی به کار من نیست.
دوستانم استاد زریاب که از غنیمت های بزرگ کشورمان در 
ماندنی یی  کارهای  امروز  و  رمان نویسی اند  و  داستان نویسی 
از ایشان داریم و دوکتور صاحب نظر مرادی و شاعر خوب 
توقف  و  ایستایی  این  از  مرا  جعفری،  محمود  کشورمان 
را  نگارش  کار  درنگ،  سال  یک  از  پس  و  داشتند  برحذر 

از سر گرفتم.
تا این که یک سال پیش کارِ نگارِش آن به پایان رسید.

پس خانه های  در  را  کتاب  این  سال  یک  امیری  انتشارات 
انتشارات نگه داشت و بعد کتاب چاپ نشد. اما انتشارات 
نام  من  است.  کرده  روانۀ چاپ  اکنون  را  کتاب  این  سعید 
کتاب را عوض کرده ام و زیر نامِ »پیشینۀ تجدد، پیدایش و 

بالنده گی شعر نو در افغانستان« به چاپ رفته  است.
به پاسخ بخش دیگِر پرسش شما می گویم که من با آن طرز 
دید شما چندان موافق نیستم. این جریان در حال شکل یابی 
است،  پیش  در  اشکاالتی  هرچند  می رود.  پیش  به  و  است 
افغانستان داریم؛  نو  امیدهای زیادی در شعر  امروز  ما  ولی 

چهره هایی که با تأمل و درنگ کار می کنند و می آفرینند.

اما این جریان به منتقد ضرورت دارد که اکنون ما نداریم. 
کشور  در  شعر  نقد  زمینۀ  در  صاحب صالحیت  افراد  یعنی 
باز  از سره شدن  را  ما  شعر  که  است  پدیده  این  و  نداریم 
می دارد و نمی گذارد تا گرد زواید و حشو از رخش برداشته 
شود و ویرایش و پیرایش گردد و جان مایۀ بیشتری در آن ها 

پرورش یابد.
در پیوند به  کارهای جوانان، چه نقد و نگاهی دارید؟ 

کوچک تر از آن استم که در این باره نظر بدهم؛ اما به عنوان 
کسی که تمریِن شعر می کنم و خود را شاعر قلم داد می نمایم، 
باید بگویم که شماری از شاعراِن جواِن ما سرراست می روند 
از شعر سپید شروع می کنند. از نظر ایشان، سرودِن شعر سپید 
کاری سهل است و همین نگرش، آسیب های فراوانی به شعر 

و جریان شعِر امروز می رساند.
کالسیک های  مانده اند.  بی بهره  کالسیک  شعر  از  عده  این 
شعرشان  این رو  از  نمی دانند.  و  نمی خوانند  را  زبان شان 
مجال  می گذرد،  عمر  که  پسان ها  و  می ماند  بی پشتوانه 

پرداختن به آن از دست می رود.
چه برنامه هایی برای آینده روی دست دارید؟ 

مشکالت چاپ، مرا نومید کرده است. طرح ها و برنامه هایی 
دارم که به همین دلیل، رها می شوند.

اگر امکانش هست، یک سروده از روزهای پسین تان را با 
ما و خواننده گاِن ماندگار شریک بسازید؟ 

به نام پروردگار یگانه
برمی خیزم!

)۱(
شب فاجه می کشد.

نقش ها روی قالی خوابیده اند
چنان اصحاِب کهف در شباِن دیر و رازناک

نقش هایی که شاید می دانند
سکوت از چه دریچه یی ریخته است

بر تار و پودِ ذهن شان
و گام ها آن ها را می خوانند:

»در را ببند تا مبادا شبحی وارد شود
و ذهِن آرامِش ما بخراشد

از هراس
روزنه ها را بگشا!

به ستاره های آسمان خواهم  گفت
شب از کدام دریچه بر ما ریخت

حجِم سیاهِ موهومش«
)2(

شب لمیده است بر جسامِت زمین
و از فواره گان، می ریزند تاریکی

ـ خوِن سیاه رنگ ـ
داروغه گان با تفنگ های شان

می گذرند کوچه هاِی خفت را
و از چهارسوی می روبند
صمیمیِت رازآلودِ آرامش.

داروغه گان با تفنگ های شان
دوزخ می کشند بر خاک

و در تنوره های آتش می سوزند
پروانه گانی را که از حریِر صداِی گل برگ هاِی شبانه

هراسیده اند
و در سایه های رازناِک آرامش 

دم گرفته اند.
)۳(

شب لمیده است ترسناک
من در حصارِ نسِل توحش

با گلوله های مسلسل و آرپی جی
رگبار و انفجار

جایی براِی تنفسی آرام می جویم.
کبوتران

در عروِق متورمِ شهر
سرودهای در گلو ماندۀ شان را
در چاهسارِ سکوتی ریخته اند

و شهر تا شانه های کوه
آسمان وار سوسو می زند.

برمی خیزم
دست بر پوسِت تِن آماسیدۀ شب می کشم
انگشتانم درشتی وحشت را لمس می کنند

می بویند
می بینند

و از هراس
به آستیِن خویش می خزند.

به سوسوی چراغ ها می نگرم
تا کوچه های بن بسِت آسمان

حس می کنم
دردی قطیفه اش را

گسترده است بر استواِی زنده گی 
و چاهی به وسعِت شهر

دهان باز کرده  است
بلعیدِن خیاالتم را.

برمی خیزم
دستانم را بر پوسِت تِن شب می کشم

و شیارهاِی زمان را حس می کنم 
بر جوِف زمخِت تیره گی.

به آسمان خیره می شوم
فانوس هایش: ...             ادامه صفحه 7
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فرهنگیان 
غریبه های روزگار خویش اند!
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 )گفت وگوی ماندگار با محمد اسحاق فایز(
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طرحِ یک بدعت فرهنگی به 
شورای وزیران می رود!

به زیرکشیدن پرچم...
 مبارک رمضان میزان تلفات غیرنظامیان نیز بیشتر شده 

است.
لوحۀ  دورشدن  که  می کند  تأکید  پتنگ  مجتبی  جنرال 
امارت اسالمی و بیرق طالبان از دفتر قطر، دست آوردهای 

ده سالۀ آنان را در یک روز از بین برد.
آقای پتنگ که پس از چاشت روز شنبه در یک نشست 
خبری در کابل صحبت می کرد گفت، طالبان در واکنش 
به پایین کردن بیرق شان از دفتر قطر حمالت خود را در 

داخل افغانستان افزایش داده اند:
به اساس معلومات وزیر داخله، در اثر حمالت مخالفان 
کشور  در  نظامی  غیر   ۱5 و  پولیس   ۱5 روزانه  مسلح 

جان های شان را از دست می دهند.
افغانستان  دارد که جنگ در  تاکید  پتنگ همچنان  آقای 
مسلح  مخالفان  و  شده  مبدل  روانی  جنگ  به  حاال 
مغشوش  را  افغان ها  اذهان  طریق  این  از  تا  می کوشند 

سازند.

تفاهم نامۀ مهمترین پروژۀ...
همکاری  با  پروژه  این  امنیتی  مشکالت  گفت:   
عمر  جواد  است.  حل  قابل  منطقه  ذینفع  کشورهای 
که  کرد  تائید  افغانستان  معادن  وزارت  سخنگوی 
از   ۱۳۹۱ حمل   ۱۰ در  پروژه  این  قانونی  زمینه های 
سوی مجلس نماینده گان افغانستان آماده و طرح آن در 

مجلس تصویب شده است.
 ۴۰۰ ساالنه  افغانستان  دولتی،  مقام  این  گفته   به  بنا 
میلیون دالر ازعبور خط لولۀ گاز ترکمنستان از خاک 

این کشور درآمد خواهد داشت.
تحقق  موافق  نیز  چین  روسیه،  امریکا،  می شود  گفته 
از گروه های مسلح مخالف  تاپی هستند. برخی  طرح 
دولت افغانستان هم پیش از این اعالم کرده بودند که با 

اجرای این »پروژه اقتصادی« موافقت می کنند.
نگرانی های  است  شده  باعث  زنی ها  گمانه  همین 
مجریان و کارشناسان این پروژه در مورد مشکل نبود 

امنیت در افغانستان برطرف شود.

          غالم محمد محمدی

و  ملی  خیانت های  سایر  ادامۀ  به  بدین سو  مدتی  از 
خالف  این بار  انگلیسی،  سیاست  بر  ُمبتنی  تفرقه برانگیز 
امِر خداوند و خالف تمامِ موازین علمی و فرهنگی دنیای 
امروز، شاید به پیشنهاد جناب وزیر معارف، رییس جمهور 
فارغان  سهمیه بندی  طرِح  تهیۀ  دستور  اسالمی  کشور 
نهادهای  و  دانشگاه ها  به  ورود  برای  دوازدهم  صنوف 
تحصیالت عالی را عنوانی وزارت معارف و تحصیالت 

عالی صادر نموده است.
البته اساِس این سهمیه بندی در این کشورِ فاقد احصاییه، 
همان جعل کاری در سهمیه بندی نماینده گاِن والیات در 
آماری و علمی  اساِس  شورای ملی است که خود هیچ 

ندارد.
شاید  آن،  طراح  که  ظالمانه  دستورالعمِل  این  اساِس  بر 
آقای پتمن و ننگ و سایر ناسیونالیست های بیمار روانی 
به همکاری وزارت تحصیالت عالی باشند، ضرور است 
که گلیِم علم و دانش با شایسته  ساالری نیم بند، لیاقت و 
ذکاوِت فارغان جمع گردد و به جای آن، سروی جهالت، 
نادانی و قوم گرایی در نهادهای تحصیالت عالی نهادینه 

شود.
عرصه های  در  بزرگ  بدعِت  طرح  دو  ادامۀ  اقدام،  این 
ارتش  دی .دی. آر  طرح  یکی،  می باشد:  نظامی  و  اداری 
باانگیزه،  از افسران صادق،  افغانستان یعنی تخلیۀ ارتش 
بود  تحصیل یافته  و  وطن دوست  کارآزموده،  راستکار، 
که تسلیحات کارآمد و موثِر ارتش افغانستان را نابود و 
از پی .آر.آر  ارتش را خلع سالح کرد؛ و دومی، عبارت 
یا ایجاد ادارۀ اصالحات اداری و خدمات ملکی بود که 
جاِی عناصر سابقه دار، کاردان، صادق و وطن دوست، به 
عناصر فاسد، فاقد انگیزه، مزدورصفت و تحمیل شده با 
زور و پول سپرده شد، اصالحات اداری به یکی از عوامل 
فساد ساری و جاری در کشور تبدیل گردید و در نتیجه، 
فاسد  و  جهان  در  اول  درجه  فاسد  کرزی،  آقای  دولت 

مافوِق درجه در افغانستان شناخته شـد.
و اما طرح سومی، بدعت فرهنگی یی است که دانشگاه ها 
خالی  علمی  ظرفیت  از  را  عالی  تحصیالت  نهادهای  و 
می کند و در صورت تطبیق آن، دشمنان وطن به اهداِف 

خود نایل می آیند. 

سهمیه بندی بدون امتحان رقابتی برای والیات، که هدف 
طراحاِن آن والیات پشتون نشین است، ظرفیت فرهنگی 
ایجادشده در جریان دوازده سال را در تعدادی والیات 
برادران  از جورِ  که  می دهد  والیاتی  به  جبراً  و  می گیرد 
در  مانده اند.  محروم  دانش  و  علم  از  خودشان  طالِب 
این صورت آن هایی که درس نخوانده اند، طبعاً در سمستر 
دیگر  والیات  از  که  آن هایی  و  می شوند  دراپ  نخست 
تحصیل  از  خوانده اند،  درس  کشیده  زحمت  سال ها 
محروم می گردند. یعنی در هر دو صورت، جامعه ضربه 
 + اداری  و  )نظامی  دیگر  بدعِت  دو  مثلِث  و  می خورد 

فرهنگی( تکمیل می گردد.
سوراخی  خورشیدی،   ۱۳8۱ سال  در  که  طالبانی 
انورالحق  آقای  نوشتۀ  به  نمی یافتند،  شدن  پنهان  برای 
پشتون های هموطن خود،  هزینۀ  و  به همکاری  احدی، 
مناطق  مکاتب  و  شدند  آورده  ارگ  دروازه های  تا 
لُنگی دار«  »طالبان  همکاری  به  حقیقت  در  پشتون نشین 
مقامات  گفتۀ  به  شد.  سوختانده  نکتایی دار«  »طالبان  و 
وزارت معارف، بیش از پنج صد مکتب بسته شده و در 
آن مکاتبی هم که دروازۀشان باز است، از درس خبری 
ولی  می برند،  طالبان  نیز  را  آن ها  معلمیِن  معاش  نیست. 

وزیر طالب پرورِ معارف هرگز صدایش بلند نمی شود. 
این نقیصه شده اند که  حاال که طالبان نکتایی دار متوجه 
در حقیقت با حمایت از طالبان، پشتون ها را تباه کرده اند، 
می خواهند این خیانِت بزرِگ خود را جبران کنند؛ ولی 
هرگز قابل جبران نیست و »خیانت در خیانت« نیز گناهی 

نابخشودنی شمرده می شود. 
سایۀ  زیِر  سال  دوازده  که  دانش آموزانی  می شود  آیا 
بیست ساله  طالبانی  مفکورۀ  پذیرش  و  طالبان  حاکمیِت 
کم سواد  یا  بی سواد  دانشجوی  به حیث  بیایند  شده اند، 
انجنیری، ساینس،  داروسازی،  دانشکده های، طب،  وارد 
زراعت، اقتصاد ... شوند و جامعه را به شیوۀ طالبانی به 

ترقی و تعالی برسانند؟!
این عمل اخیِر وزارت معارف و مقامات بلندپایۀ دولتی، 
یک حرکِت ضد ملی، ضد فرهنگ و یک خیانِت ننگین و 

شرم آور در تاریخ تمدن بشری شمرده می شود. 
روند  یک  دانش،  و  علم  بیمار!  ناسیونالیسِت  آقایان 
تدریجی و دوام دار می باشد که نمی توان آن را مانند آرد 
و روغن سهمیه بندی کرد و به تاجیک، پشتون، هزاره و... 

عادالنه توزیع نمود.
این که حق مسلِم یک دانش آموز بدخشانی، هراتی، کابلی، 
تنگ دستی،  و  فقر  مشکِل  هزار  با  که  مزاری  و  بامیانی 
عالوه بر دروس مکتب، چهار پنج ساِل دیگر کورس های 
آمادۀ کانکور شده   آزاد ساینسی و ریاضی را خوانده و 
است، ظالمانه گرفته شود و به یک قندهاری، ارزگانی، 
شود،  داده  دیگر  طالب پرورِ  مناطق  و  زابلی  هلمندی، 

تبعیض و قوم  پرستی آشکار محسوب می گردد.
اگر برای جناب رییس جمهور و تیم قومی و قبیله یی اش، 
پس  خوب!  بسیار  است،  عادالنه  کاری  دادن  سهمیه 
سناتور،  وکیل،  رییس جمهور،  که  ناامن  والیات  تمام 
... در دولت  والی، وزیر، رییس، جنرال، سفیر، معین و 
دارند، باید به والیاِت خودشان بروند، با برادران طالب و 
تروریسِت خود صحبت کنند تا دیگر مکاتب را نسوزانند 
و اگر قبول نکردند، با آن ها بجنگند. چرا سرباز بدخشانی، 
مزاری، هراتی، بامیانی و پروانی در هلمند، قندهار، زابل، 

پکتیا و کنرها کشته شود؟
قیرریزی شده است،  در حالی  که پس کوچه های هلمند 
مردم بامیان که نه  جنگیده اند و نه آدم کشته اند، جاده های 

خود را به عنوان اعتراض »کاه گل« می کنند.
کشور  خویش،  حکومت  سال  دوازده  طی  کرزی  آقای 
را برای چند نسل مقروض کشورهای استعماری غرب 
کرده اند،  تباه  را  وطن  که  تروریست هایی  است،  ساخته 
بار  صد  شما  »اگر  می گوید:  آن ها  به  و  می خواند  برادر 

وطن را خراب کنید، مونژ بیا جوروو، بیاجوروو«.
آقایان بی مسوولیت می دانید که وطن را برای چند نسل به 
خارجی ها فروخته اید. تنها ایاالت متحده از سال 2۰۰۱ تا 
پایان 2۰۱2 میالدی، 65۰ملیارد دالر در جنگ علیه طالبان 
)برادران شما( هزینه کرده  است. دیگر آبرویی برای مردمِ 
این کشور باقی نگذاشته اید و هنوزهم به خودسری ادامه 

می دهید.
اگر کابینه و پارلمان این طرح ضد فرهنگی، ضد ملی و 
خاینانه را تأیید کنند، همه محاکمۀ تاریخی خواهند شد.

طرح  ادامۀ  به  ملی،  ضد  تحریکات  این  که  یقین  به 
نوازشریف نخست وزیر پاکستان مبنی بر سپردِن والیات 
پشتون نشین به طالبان است و می تواند زمینه سازی برای 
تکمیِل آن و تجزیۀ افغانستان باشد و اختالفاِت ملی را 

چندبرابر سازد.
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برخالف عراقی ها، افغان ها...
 کشور بمانند.

این در حالی است که کاخ سفید طی چند روز اخیر 
اعالم کرد، »گزینه صفر« را که ممکن است منجر به 
خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان شود، رد 

نکرده است.
وزارت  ویژه  نماینده  دابینز  جیمز  حال،  همین  در 
از  یکی  در  پاکستان  و  افغانستان  در  امریکا  خارجه 
جلسات سنا اعالم کرد، مردم افغانستان می خواهند تا 

سربازان امریکایی در افغانستان بمانند.
وی افزود: بدون توافق نامه یی در مورد حضورمان در 
افغانستان در آنجا نمی مانیم اما فکر نمی کنیم که این 
نتیجه از مذاکرات بدست بیاید. برخالف دوران جنگ 
عراق، افغان ها از ما می خواهند تا در کشورشان بمانیم 

و ما به آن ها قول داده ایم که در افغانستان بمانیم.
با گذشت بیش از ۱۰ سال از شروع جنگ افغانستان، 
و  اصالح  برای  خارجی  فشارهای  با  کشور  این 

همچنین درگیری های داخلی مواجه است.
دو هدف  امریکا  که  کرد  نشان  ادامه خاطر  در  دابینز 
مهم دارد: آموزش، کمک و مشاوره به نیروهای افغان 
امریکایی می توانند  نیروهای  اینکه  از  و مطمین شدن 
دیگر  و  القاعده  نظامیان  شبه  بازمانده گان  تعقیب  به 
شبه نظامیان مرتبط که ممکن است کشور ما را تهدید 
محدود  بسیار  ماموریت  یک  این  دهند.  ادامه  کنند، 
است و نیاز نیست که همانند ۱۰ سال اخیر حضوری 

قوی در افغانستان داشته باشیم.
دابینز ادامه داد: باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
سوی  از  که  است  گزینه هایی  بررسی  حال  در  هنوز 
تیم امنیت ملی اش پیشنهاد شده و هنوز درباره مقیاس 
حضور نظامی امریکا پس از سال 2۰۱۴ در افغانستان 

تصمیمی اتخاذ نکرده است.
از سوی دیگر سناتور رابرت منندز اعالم کرد: افغان ها 
نخواهد  تنها  را  آن ها  امریکا  که  بدانند  می خواهند 

گذاشت.
پیتر الووی، دستیار معاون وزیر دفاع در امور امنیتی 
در  افغانستان  در  امریکا  کرد:  اعالم  اقیانوسیه  و  آسیا 

مرحله انتقال قدرت است نه ترک این کشور.

جلو تقلب را در...
و  کردند  تأکید  کودکان،  و  دختران  زنان،  با حقوق   
ابراز  افغان ها  به  این راستا حمایت قوی خود را  در 

نمودند«.
امنیت  شورای  در  بحث  مورد  دیگر  موضوع 
شفاف  و  عادالنه  انتخابات  یک  برگزاری  جهانی، 
ریاست جمهوری در افغانستان بوده است. این شورا 
از حکومت افغانستان خواسته تا جلو هرگونه تقلب 

کابل  در  کوبیچ  یا  بگیرد.  را  رو  پیش  انتخابات  در 
که  افغانستان،  حکومت  »وعده های  شد:  یادآور 
یک  از  پس  و  بود  آینده سراسری خواهد  انتخابات 
برگزار  شفاف  و  آزاد  صورت  به  مشورتی،  پروسۀ 
ملل  که سازمان  نکات عمده یی هستند  خواهد شد، 
به  همچنان  ما  کرد.  خواهد  نظارت  آن  بر  متحد 
دیدگاه های احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی هم توجه 
می کنیم، و این همان چیزی است که انتظار داریم در 

انتخابات عملی گردند«.

از  متحد  ملل  سازمان  دیگر  مهم  تقاضاهای  از  یکی 
افغانستان، مبارزه و اقدامات هرچه قاطع تر در برابر 

کشت و تجارت مواد مخدر است.
حفظ حقوق بشر، مبارزه علیه مواد مخدر، برگزاری 
فساد  علیه  مبارزه  یا  و  شفاف،  و  عادالنه  انتخابات 
متحد  ملل  سازمان  خواست  تنها  نه  افغانستان  در 
به  کننده  کمک  کشورهای  بلکه  است،  افغانستان  از 
در  را  خود  های  کمک  بارها  هم  انفرادی  صورت 

برآورده شدن این خواست ها مشروط ساخته اند.

تظاهرکننده گان در بامیان:

طرح سهمیه بندی کانکور تبعیض آمیز و غیر عادالنه است
صدها نفر از فعاالن مدنی و شهروندان والیت بامیان در 

اعتراض به طرح سهمیه بندی کانکور تظاهرات کردند.
اخیراً وزارت تحصیالت عالی اعالم کرد که در نظر دارد 
طرحی را به شورای وزیران برای تصویب ارایه کند که 
براساس آن پذیرش در کانکور بر اساس تناسب جمعیت 

والیت ها مشخص شود.
این  کردند،  تظاهرات  شنبه،  روز  که  معترضانی  اما 
اصل  و  شهروندی  حق  اساسی،  قانون  مغایر  را  طرح 
شایسته ساالری دانستند و مخالفت شدید خود را با آن 

اعالم کردند.
تظاهرات  این  سازمان دهندگان  از  احمدی  حسین داد 
گفت: "بر اساس قانون اساسی، وظیفه دولت است که 
سطح  تا  که  کند  مهیا  شهروندان  همه  برای  را  فرصت 
ما وقتی  اما  بخوانند.  رایگان درس  به صورت  لیسانس 
مردم ضایع  از  زیادی  کنیم، حق  مطرح  را  سهمیه بندی 
می شود و از طرف دیگر باعث از بین بردن استعدادها 

می شود."
آقای احمدی افزود که اجرای طرح سهمیه بندی کانکور 

زمینه را برای آن فراهم می کند که مناطقی که در نهادها 
و امور اجرایی نقش بیشتری دارند، سهمیه بیشتری در 
کانکور به دست می آورند و این امر به افزایش فساد در 

کانکور هم کمک می کند.
او همچنین گفت که این نگرانی در میان فعاالن مدنی، 
مردم و دانش آموزان پیدا شده که این طرح ممکن است 
باعث آن شود که کسانی که واقعًا برای ورود به دانشگاه 
درس می خوانند، نتوانند به دانشگاه راه یابند و برعکس، 
کسان دیگر بدون زحمت بر اساس سهمیه وارد دانشگاه 

شوند، بدون این که شایستگی آن را داشته باشند.
همچنین طیبه خاوری یکی دیگر از سازمان دهندگان این 
که  نگرانی هایی  بر  عالوه  گفت  بی بی سی  به  تظاهرات 
دارند،  کلی  به طور  کانکور  داوطلبان  و  مدنی  نهادهای 
فعاالن حقوق زنان نگران هستند که این طرح زمینه کنار 

زدن دختران در کانکور را فراهم خواهد کرد.
است.  سنتی  هنوز  ما  "جامعه  افزود:  خاوری  خانم 
تبعیض جنسیتی در ابعاد مختلفی وجود دارد. این طرح 
به تبعیض جنسیتی دامن می زند. به دست والدهای فقیر، 

و  مردان  برابری  و  دختران  آموزش  مخالفان  و  متنفذان 
زنان بهانه می دهد." او به عنوان مثال گفت: "اگر ما در 
نفر حق شرکت  بامیان ۳۰۰  بگیریم که در والیت  نظر 
در کانکور دارند، در این صورت به نظر شما خانواده ها 
یا  بیابند  راه  کانکور  به  پسرانشان  که  می دهند  ترجیح 

دخترانشان؟"
وزارت  از  تظاهرکنندگان  که  گفت  خاوری  خانم 
تحصیالت عالی خواسته اند که این طرح را پس بگیرد. 
او همچنین افزود که شورای وزیران و پارلمان کشور هم 

به هیچ عنوان این طرح را قبول نکند.
عبیداهلل  از  خود  تظاهرات  پایانی  قطعنامه  در  معترضان 
عبید وزیر تحصیالت عالی خواستند که با پافشاری بر 
این طرح، خود را با خشم مردم مواجه نکند و هر چه 

زودتر دست از آن بردارد.
تظاهرکنندگان هشدار داده اند که "در صورت عدم الغای 
ادامه  بامیان  مردم  ما  مدنی  اعتراضات  این طرح،  مطلق 
داشته و نخواهیم گذاشت که شایسته ساالری زیر پاشده 

و حقوق فرزندان این سرزمین نقض شود."
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وزارت دفاع هند:

برای آموزش ارتش افغانستان اقدام 
عملی و مهمی را آغاز کرده ایم

دیده بان حقوق بشر:

افغانستان به وظایفش در حمایت از حقوق زنان 
عمل نمی کند

ترتيب كننده: ناجيه نوري / بخش پنجم

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

روزنامۀ ماندگار به نشر می  رسد.
روز  ملی  اجندای  مشورتی  نشست 
دوشنبه 10 سرطان با حضور بیش از 
200 تن از نخبه گان، آگاهان سیاسی، 
در  دانشجویان  و  دانشگاه ها  استادان 

کابل برگزار شد.

ولي  احمد  جناب  اندیشمند  شخصیت 
امروز،  برنامۀ  دست اندرکاران  مسعود، 
دانشمندان و نخبه گان گرامي اسالم علیکم 

و رحمت اهلل و برکاته!
صبح همۀ شما دوستان عزیز به خیر و نیک! 
رهبري  از  نماینده گي  به  که  دهید  اجازه 
حزب حق و عدالت به عنوان حزب سیاسي 
مراتب  ملي  ارزش هاي  به  متکي  و  جوان 
سپاس عمیق خود را به خاطر دعوت به این 

برنامۀ شکوهمند ابراز بدارم.
با استفاده از فرصت بهترین تبریکات خود 
و  ارج  قابل  و  بزرگ  ابتکار  مناسب  به  را 
قابل توجه که منجر به راه اندازي این برنامه 
گردید، خدمت شما و همۀ دست اندرکاران 
عزیز و همکاران گرامي بنیاد شهید مسعود 

و خدمت همۀ دوستان به عرض برسانم.
دقیقًا همان طور که شما )احمد ولي مسعود( 
به عنوان یک  اجنداي ملي  فرمودید، بحث 
وطن  تاریخ  اساس  نهایت  و  ضروري  گام 

ما است.
با تأسف تمام براي کشوري که گفته مي شود 
بیش از پنج هزار سال تاریخ دارد و ملتي که 
با همۀ سرفرازي ها و همۀ توانایي ها در خم 
کامیاب  بزرگ  آزمون های  از  تاریخ  پیچ  و 
بیرون بدر آمده، اما در مقیاس به ملت هایی 
بسیار  بسیار جوان هستند)  ما  به  نسبت  که 
عقب مانده ایم(؛ امروز این کشورهای جوان 
اجنداهاي جهاني، کهکشاني و کیهاني مطرح 
مي کنند، ولي ما هنوز در آغازین بحث هاي 

ایجاد طرح اجنداي ملي استیم.
احمد   ( شما  جناب  از  استیم  گذار  سپاس 
سیاسي  نخبه گان  همه  از  و  مسعود(  ولي 
بسیار  از ضرورت  دقیق  درک  با  که  کشور 
با  نهایت  بحث  این  امروز  تاریخ  بزرگ 

تا  دادند  را مطرح کردند و فرصت  اهمیت 
نخبه گان سیاسي، فرهنگي و مذهبي جامعۀ 
ما به عنوان پاسداران ارزش هاي بزرگ ملت 
سرفراز ما مسوولیت بزرگ خود را ادا کنند.
من فکر مي کنم قبل از این که به پایان جلسۀ 
امروز برسیم و شاهد دست آوردهاي وزین 
به  توجه  با  باشیم،  شکوهمند  جلسه  این 
مهم  ارزش هاي  به  توجه  با  و  ضرورت ها 
تاریخ کشور به صراحت مي توانیم پیش بیني 
کنیم و هم مي توانیم خدمت دست اندرکاران 
عزیز این برنامه اطمینان دهیم که ضرورت 
نجات  و  ما  ملي  ضرورت هاي  و  ما  زمان 
کشور عزیز ما مستلزم طرح و گفتمان هاي 
این چنیني دولت سازي و ملت سازي است.

خردمند،  افغان هاي  همۀ  که  دارم  یقین  من 
گرو  در  ذهن شان  و  قلب  که  افغان هایی 
و  ارزش ها  عده  آن  گرو  در  و  تعصبات 
این  متأسفانه  که  کوچک  فریبندۀ  مطالب 
ملت با عظمت را در وضعیت نهایت ناگوار 
قرار داده اند، دست به کار شده و در برابر 
برابر  در  باالخره  و  ملت  برابر  در  و  تاریخ 
مسوولیت  اداي  اعتقادات شان  و  ارزش ها 

می کنند.
در حالي که از نتایج ثمربخش این نشست 
نشست هایی  و  این  همانند  نشست هایی  و 
نخبه گان  و  سیاسي  سایر شخصیت هاي  که 
راه  به  کشور  مذهبي  و  فرهنگي  اجتماعي، 
که  را  نشست هایي  خصوصًا  و  انداخته اند 
در  شامل  سیاسي  ایتالف هاي  و  احزاب 
همین  بر  مبتني  احزاب،  همکاري  شوراي 
بزرگ  آرزوهاي  تامین  صددِ  در  واقعیت ها 
ملي هستند و سایر نخبه گان سیاسي کشور 
که امروز بحث هاي بزرگ مانند اتحاد، اتفاق 
و ایجاد جلسات همگرایي و هم یاري ها را 

از  دقیق  درک  با  همه  یقینًا  مي کنند،  مطرح 
آرزوهاي  همین  تامین  صدد  در  موارد  این 

ملي هستند.
من یکبار دیگر مراتب سپاس و امتنان عمیق 
خود را خدمت شما و همۀ دست اندرکاران 
عرصه هاي سیاسي کشور که در این لحظات 
اساس تاریخ کشور ادای مسوولیت مي کنند، 

به عرض مي رسانم.
مراتب امتنان و حمایت حزب حق و عدالت 
خدمت  راستا  این  در  را  خود  همکاران  و 
شما و خدمت دست اندرکاران طرح اجنداي 
ملي به عرض می رسانم و یقینًا در این بحث 
سعي  و  بود  خواهیم  شما  با  ملي  بزرگ 
به  و  مسوولین  عنوان  به  که  کرد  خواهیم 
عنوان فرزندان رسالت مند این قطعۀ باستاني 
در خدمت این روند باشیم و اجنداي ملي 
بزرگ  بسیار  ضرورت  یک  عنوان  به  را 
رهبران  سایر  دوشا دوش  تاریخ خود  مبرم 
تحقق  خاطر  به  کشور  سیاسي  نخبه گان  و 
نجات  خاطر  به  و  ملي  بزرگ  آرمان هاي 
وطن از بحران هایی که هر لحظه ارزش هاي 
بزرگ کشور ما را به مخاطره مي اندازد، در 
و همۀ  براي شما  و  بود  کنار شما خواهیم 
را  شایاني  موفقیت هاي  مجلس  حاضرین 
پایان  در  که  استیم  امیدوار  و  مي کنیم  آرزو 
این مجلس و سایر نشست ها بتوانیم اجندا و 
مسودۀ ارایه شدۀ شما و همکاران شما را که 
یقینًا از زیر بناي علمي، فرهنگي واقعیت هاي 
غنا  بیشتر  برخودار است، هرچي  ما  جامعه 
بخشیده و به عنوان یک سند برتر که راگشاه 
و  از مشکالت  نجات وطن  به خاطر  باشد 

مصیبت هاي امروز زمینه ساز باشیم. 
از توجه همۀ شما دوستان عزیز و گرامي 

جهان سپاس

حمیداهلل فاروقي سخنگوي حزب حق و عدالت در نخستین نشست مشورتي طرح اجنداي ملي:

حزب حق و عدالت حمایت خود را از 
براي خروج طرح اجنداي ملي اعالم مي کند امریکایي  نیروهاي  آماده گي  ادامۀ  با 

از افغانستان در سال 2۰۱۴ میالدي، هند آموزش 
نیروهاي ارتش ملي افغانستان را افزایش مي دهد.

براي  است:  گفته  شنبه  روز  هند  دفاع  وزارت 
تقویت توانایي ارتش افغانستان و براي اطمینان از 
توانایي این نیرو در تأمین امنیت داخلي افغانستان 
پس از خروج ۱۰۰ هزار نیروي خارجي تا پایان 
سال 2۰۱۴میالدي، هند اقدامات عملي و مهمي را 

آغاز کرده است.
افغانستان  استراتژیک  کشور  ثبات  نگران  هند 
به  زیرا  است،  امریکایي  نیروهاي  از خروج  پس 
طالبان  فعالیت هاي  همزمان  طور  به  زیاد  احتمال 
مدت  که  حقاني  شبکه  مانند  خود  همپیمانان  و 
طوالني در همکاري با ارتش پاکستان علیه منافع 
هند در حال فعالیت بودند، افزایش خواهد یافت.
دفاع  آنتوني وزیر  اي کي  اخیراً  راستا،  در همین 
واکنش  هرگونه  با  مقابله  در  آماده گي  براي  هند 
نتیجه  در  که  کشمیر  و  جامو  ایالت  در  ثانوي 
ارتش  به  است،  طالبان  از  پاکستان  ادامه حمایت 

هندوستان هشدار داد.
طور  به  گذشته  دهه  یک  طول  در  هند  چه  اگر 
در  تکاملي  پروژه هاي  و  ساز  ساخت و  در  عمده 
کشور  این  اکنون  است،  بوده  فعال  افغانستان 
ملي  ارتش  ظرفیت  و  توانایي  افزایش  حال  در 

افغانستان است.
عملیات هاي  شامل  افغان  نیروهاي  آموزش 
میداني،  نظامي  آموزش هاي  تروریستي،  ضد 
مقابله  اطالعات،  حفاظت  ارتباطي،  سیگنال هاي 
فن آوري   ،)IED( دست ساز  منفجره  مواد  با 

و  نبرد  صحنه  در  اولیه  کمک هاي  اطالعات، 
همچنین آموزش زبان انگلیسي مي باشند.

براي  را  خود  نظامي  افسران  از  تعدادي  هند 
انگلیسي  زبان  و  نظامي  پایه  مهارت هاي  آموزش 
به  کمک  براي  را  نظامي  پزشکان  همچنین  و 
بیمارستان  هاي قندهار و مناطق دیگر به افغانستان 

اعزام کرده است.
آموزش خلبانان و تکنیسین هاي افغان در ارتباط با 
بالگرد روسي مي- ۳5 به زودي آغاز خواهد شد.
اریه  و  هند  از  کرزي  اخیرحامد  دیدار  از  پس 
فهرست درخواستي براي تأمین تجهیزات نظامي، 
در  هندي  نظامي  غیر  و  نظامي  مشترک  تیم  یک 

اوایل این ماه به افغانستان سفر کردند.
شامل  است،  صفحه   ۱۷ داراي  که  فهرست  این 
 ۱۰5 توپخانه  اسلحه  پوش،  زره  نقلیه  وسایل 
میلي متر، بالگردهاي ترابري، کامیون و تجهیزات 

ارتباطي مي شود.
به  افغانستان  ملي  ارتش  استراتژیک  بازدید گروه 
سپتمبر  ماه  در  افغان  رتبه  عالي  افسر   ۱۰ همراه 

امسال برنامه ریزي شده است.

فرهنگیان...
»بیزاریم که گندآب هاِی زنده گی را نور بخشیم

مبادا دگر ره
باوری روید از جنِس گند«.

)۴(
بقه ها خاموش اند

مارها به غارهاِی تابستاِن دروِن خویش می خزند
داروغه گان

موریانه وار آرامش را با گام های شان
جاروب می کنند.

)5(
روز از کمرکِش افق می زاید

به ناگاه
برمی خیزند

داروغه گان شهر
و در تنورۀ حلوِل سپیده یی گنگ

الشه هایی را می کشند
که شب گاه در سیاهی حلق آویز کرده بودند.

برمی خیزم
شهر بیدار می شود

عابری خسته گی هاِی جاده را می روبد
با کفش های عبور.

کبوتران دوباره برگشته اند
گویی ترنِم آرامش

در شرفۀ بال های شان می بارد
از حصارهاِی پهِن آسمان.
عابری می گذرد از فرازِ پل

و دریا، وسوسه بر لب
خویشتِن خویش را آب یاری می کند

برای مزرعۀ ماهیاِن مهربانی.
دریا خواب زمستانی اش را پایان داده است

و عصارۀ برف
از مویرگ هاِی دره جاری ست

تا بچۀ آهوان
عربده هاِی پلنگ گرسنه را بوی کشند

و در علف زارهاِی دره، تخم آرامش بچرند
آن سوتر

شهر
با رگ هایش، دودِ تریاک و هیرویین نفس می کشد

و ُمرفین زرق می کند
تا شهروندانش

دردِ دموکراسی یی را حس نکنند
که از مزارِع تریاِک جنوب مست شده است

دود دوزخ
در رگ های شهر می دود

و دوزخیاِن پوست بر استخوان کشیده اش
با چشم هاِی نگران

عابراِن دوسوِی دریا را می نگرند

که با هراس در ایشان چشم دوخته اند:
»آخ آدم های بدجنس و کثیف

بوی گندتان
آستیِن دموکراسی را آلوده است.«

شهرونداِن دریا
ـ جمهورِی اعتیاد ـ

جزیره یی که از امارِت طالبان
عوق زد شده است

در چنبرۀ وهمناِک خسته گی
گیر مانده اند

تا روزهای سل و ایدز.
)6(

روز گذشته است
جنازه های متحرِک خویش می کشیم بر جاده

و جنازه برهای آهنین
با خوِن نفت

می برندمان به ژرفناهاِی شهر
تحویل مان دهند.

روسپی ها
تا با ماتیک و سرخاب آبرویی می سازند خویش 

را
ما زیِر سایه های امن می کوچیم

شهر  گرسنه گاِن  عروِق  از  گدایان  که  آن سان 
چکیده اند

در ترافیِک سنگیِن جاده ها
اعالن  را  زمان  ارگ  ساعِت  عقربه های  و 

نکرده است:
»نه و بیست وپنج صبح امروز

هیوالیی دمِ دفتِر فتنه
خودش را کفاند

و کبوتراِن جادۀ شاهِ دوشمیره
شهادِت پرواز را ترسیدند
پریدند بر فرازِ آسمایی.«

)۷(
آفتاب می گذرد 

تاریکی جزیرۀ اعتیاد را در کام می کشد
»قطر«، 

ـ جرثومه یی برای ضحاک های خیره سر ـ
با پرچِم امارتی

شبیخونی دیگر را در خیال می پرورد.
صفحه را می بندم

تا کابل در خواب فرو نرفته است
چراغی برداریم!

تاریکی دیر می ماند!!!

سپاِس بی کران از حوصله و وقتی که در اختیار 
ما گذاشـتید.

زنده باشید. به امید بهی های زنده گی همۀ مردم 
ما!

همزمان با ۱۰ ساله شدن امضای کنوانسیون 
حذف هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زنان 
این  بشر  حقوق  دیده بان  افغانستان،  در 
کشور را به کوتاهی در عمل به وظایفش 

در این زمینه متهم کرد.
ساله  ده  مناسبت  به  بشر  حقوق  دیده بان 
شدن تصویب کنوانسیون حذف هرگونه 
افغانستان  در  زنان  علیه  تبعیض جنسیتی 
کنوانسیون،  این  امضای  که  کرد  اعالم 
آینده روشنی را برای زنان افغان پیش بینی 
یک  گذشت  وجود  با  اکنون  اما  می کرد، 
دهه از آن، دولت این کشور به تعهداتش 

عمل نکرده است.
تعبیض  هرگونه  حذف  کنوانسیون 
در   )CEDAW( زنان  علیه  جنسیتی 
حقیقت خواستار برابری زنان در دسترسی 
به امکانات آموزشی، درمانی و مشارکت 
سیاسی است. اما دولت افغانستان تاکنون 
به روش های مختلفی از عمل به وظایف 

خود سرباز زده است.
که  است  آورده  بشر  حقوق  دیده بان 
گونه یی  به  افغانستان  قوانین  از  بسیاری 
علیه  جنسیتی  تبعیض  موجب  که  است 
زنان می شود و آن دسته از قوانین که روی 
کاغذ عادالنه هستند در عمل به گونه یی 
دیگر هستند. به عنوان مثال اکنون در این 
کشور شمار زیادی از دختران به مدرسه 
زنده گی  در  زنان  از  بسیاری  نمی روند، 

عامالن  و  می شوند  قتل  قربانی  عمومی 
مجازات  از  اغلب  زنان،  علیه  خشونت 
در  این چرخه همچنان  و  هستند  مصون 

جامعه افغان ادامه می یابد.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده بان 
حقوق بشر، از موارد نگران کننده دیگری 
که در این کشور حائز اهمیت است، برابر 
نبودن سن ازدواج دختران و پسران است. 
ساالنه در افغانستان دختر بچه های زیادی 
به دالیل زیادی چون فقر، مسائل فرهنگی، 
خون بس و ... مجبورند در سنین پایین تن 
به ازدواج اجباری به ویژه با مردانی بدهند 

که فاصله سنی زیادی با آن ها دارند.
عدلیۀ  وزارت  ارشد  مسووالن  از  یکی 
جدی  قصد  دولت  که  گفت  افغانستان 
تعبیض  حذف  کنوانسیون  به  عمل  برای 
این  در  اما دولت  دارد،  زنان  علیه  نژادی 
مسیر با چالش های فراوانی روبه رو ست.
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