
الیحۀ قانون انتخابات از سوی کمیتۀ مشترک هر دو 
مجلس شورای ملی، به تصویب رسید و به زودی به 

رییس جمهوری فرستاده می شود.
تسلط نامزد ریاست جمهوري به دو زبان دري و پشتو، 
محدود  کوچی ها،  به  انتخاباتي  حوزۀ   ۱۰ اختصاص 
مجلس  انتخابات  در  انتخاباتي  حوزه هاي  کردن 
نماینده گان، اختصاص شماري از کرسي هاي پارلمان 
به احزاب سیاسي و در نظر گرفتن یك کرسي براي 
در  اختالف  مورد  موارد  جملۀ  از  کشور،  هندوهای 
شورای ملی به شمار مي رفت که مانع تصویب قانون 

انتخابات کشور شده بود.
قانون  براساس  نماینده گان  و مجلس  سنا  دو مجلس 
اساسي کشور، کمیسیون مشترکي را براي حل اختالف 
به  گذشته  روز  نهایت،  در  که  دادند  تشكیل  نظرها 

توافق رسیده و قانون را تصویب کردند.
اسداهلل سعادتی، عضو مجلس نماینده گان و عضو این 
کمیته گفت که همۀ موارد اختالفی در طرح این قانون 
در این کمیته حل شده و حاال به زودترین فرصت به 
عنوان مرحلۀ نهایی در روند...           ادامه صفحه 7
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بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما 
رفته باشند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

گذشتۀ سیاه؛
 تهـدیدی برای آیندۀ سـفید

از نظر افغانستان، پاکستان و سپس طالبان تهدیِد 
بزرگ اند؛ اما امریکا می گوید که القاعده تهدید 

اصلی است
دکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری 
می گوید تا زمانی که پاکستان به گروه...     ادامه صفحه 6

به منظور بحث روی  لویه جرگه  با برگزاری  نماینده گان  مجلس 
توافقنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن، مخالفت کرد.

برای  دارند که مرجع اصلی  تأکید  نماینده های مردم در مجلس 
تأیید این توافقنامه شورای ملی است و هیچ نیازی به برگزاری 

لویه جرگه وجود ندارد.
وکیالن  از  شماری  جرگه  این  دوشنبۀ  روز  عمومی  جلسۀ  در 
حكومت افغانستان را به سوء استفاده از لویه جرگه متهم ساختند.
به باور آنان، هدف اساسی از راه اندازی این لویه جرگه زمینه سازی 

برای ادامۀ قدرت رییس جمهور کرزی و تیم حاکم است.
میرویس یاسینی معاون اول مجلس نماینده گان که ریاست جلسه 
را به عهده داشت، گفت: با موجودیت شورای ملی برگزاری لویه 

جرگه نقض صریح قانون اساسی کشور است.
او تصریح کرد: پیش از این هم که...                ادامه صفحه 6

وزارت دفاع ملی می گوید طالبان از آخرین توان شان 
ماین گذاری ها  و  انتحاری  گروهی،  حمالت  برای 
به خوبی  امنیتی  نیروهای  ولی  کرده اند،  استفاده 

توانسته اند این حمالت را دفع کنند.
خارجی  حلقات  می گویند  دفاع  وزارت  مقام های 
طرفدار طالبان نیز هرچه را که در توان داشته اند در 
اختیار این گروه قرار داده اند تا نشان دهند که نیروهای 
را  کشورشان  از  حفاظت  توانایی  افغانستان  امنیتی 

ندارند.
ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی روز دوشنبه 
در یك کنفرانس مشترک خبری با سخنگوی آیساف در 
کابل گفت: »سال جاری یكی از خونین ترین سال هایی 
بوده که در مدت چند سال سپری شده است. دشمنان 

که  قابلیت هایی  و  ظرفیت ها  تمام  از  افغانستان  مردم 
داشتند علیه کشور و مردم استفاده کردند«.

هلمند،  فاریاب،  والیات  در  جاری  سال  در  طالبان 
بدخشان و نورستان دست به حمالت تهاجمی زدند، 
کنترول  از  مناطق  این  در  را  ساحاتی  نتوانستند  اما 

نیروهای افغان خارج کنند.
می خواستند  طالبان  گفت  دفاع  وزارت  سخنگوی 
مذاکرات  در  و  آورند  در  تصرف خود  به  را  مناطقی 
صلح قطر به جهانیان نشان دهند که از توانایی باالیی 

در افغانستان برخوردار هستند.
که  حمله یی  هر  نیست.  ساده یی  »کار  گفت:  عظیمی 
است.  شده  مهار  امنیتی  نیروهای  توسط  افتاده  اتفاق 
حمله یی که در ولسوالی سنگین والیت هلمند رخ داد، 

امنیتی  نیروهای  اما  بود  بسیار وسیع و گسترده  حملۀ 
توانستند دفاع کنند«.

آقای عظیمی تاکید کرد که اردوی ملی حمایت مردم 
را با خود دارد و این مهم ترین...       ادامه صفحه 6

مشاور امنیت ملی ریاست  جمهوری:

تهدید اصلی برای ما 
پاکستان است

مجلس نماینده گان:
با برگزاری لویه جرگه حیثیت 
شورای ملی زیر سوال می رود

پارلمان قانون انتخابات را تصویب کرد
دفتر ملل متحد به كرزی:

قانون انتخابات را سریع توشیح کن!

اعتمادسازی؛ 
نقطۀ عزيمت 

به سوی 
دولت ـ 

ملت سازی
2

4

7

5

وقتى 
گيسواِن 

بريده ات را 
باد مى آورد 

...

طى شش ماه 
650 موتر در 
شاهراه كابل 

- قندهار 
آتش زده 

شده اند

در برگ ها

مردم 
افغانستان؛ 
گروگان های 

ديورند!
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وزارت دفاع:

خونین ترین سال را سپری می کنیم



این جانب  است  قرار 
»اعتمادسازی«  پیراموِن 
ـ  »دولت  پروسۀ  و 
بگویم  سخن  ملت سازی« 
گونۀ  به  را  بحث  این  و 
فشرده در محورهای متنوِع 
مهم  »ابعاد  از  که  »اعتماد« 
به شمار  اجتماعی«  سرمایۀ 
می رود و تأثیرگذاری آن بر 

روند »دولت ـ ملت سازی« ارایه نمایم.
از  ناگزیر  همكاري،  براي  جامعه  هر  اعضای 
رفتار  به  نسبت  خاطر  »اطمیناِن  یعنی  »اعتماد« 
دیگری که سبِب ایجادِ روابِط دوستانه و همیاری 
مثابۀ  به  »اعتماد«  مفهومِ  تجسم  می باشد.   گردد«، 
یكی از »متغیرهای نرم« برای تحوالت اجتماعی، 
راهبرد جامع و آینده نگر است که شامل  مستلزمِ 
پذیرش  داشتن،  اعتماد  مانند:  متعدد  جنبه های 
اعتماد، واگذاري اعتماد، تضمیِن اعتماد و اثراِت 
بازگشتی اعتماد می باشد، که نه تنها سبِب تقلیل 
اضطراب، بلكه موجِب رهایی از مراقبِت  دیگران 
می شود.  نیز  بیشتر  آزادي  و  اختیار  کسِب  و 
است  »اعتماد«  شدِن  درونی  پرتو  در  بنابرین، 
و  توقعات  از  بسیاري  جامعه،  اعضای  نزد  که 
فروکش  دیگران  به  نسبت  منفی  ذهنیت هاي  حتا 
می کند و در مقابل آن، اعضاي جامعه، تعهد فعالی 
از  خروج  و  نوآوري  سبب  و  می کنند  احساس 
روزمره گی می شوند. در این صورت است که به 
قول لویس فلداشتاین، تجربۀ »با هم بهتر است« 

به بار می نشیند و »برقراری نظم«  سامان می یابد.
بی اعتمادي به دیگران و غیرقابل اعتماد بودن در 
نگاه دیگران، عماًل جامعه را به خود مشغول می کند 
و مخاطره آفرینی و خطربینی به روال رایج جامعه 
بدل می شود. بدیهی است در چنین مواقعی، افراد 
و گروه ها همواره خود را در معرض مخاطراتی 
چون مراقبت و تعقیب می بینند و انرژي خود را 
به جاي رهایی ازسلطه و عناد، در خیاالت کسِب 
در  می کنند.  صرف  آن  ادامۀ  مهندسی  و  سلطه 
فضاي آلوده به بی اعتمادي، بخِش اعظِم امكانات 
از  صیانت  مصروِف  دسترس،  در  فرصت های  و 
خود در برابِر آسیب هایی می شود که محصوِل سوء 
برداشت است؛ سوء برداشت هایی که در گامِ اول، 
غیرممكن  را  دیگران  با  مثبت  رفتارِ  و  همكاري 
می سازد و هر کدام از افراد و گروه هاي جامعه، به 
محوري از شر و سلطه جویی بدل می شوند. چنین 
وضعی به لحاظ اخالقی، انحطاط آفرین و به لحاظ 
اقتصادي، پُرمصرف ترین است، آن هم در دورانی 
که تفكیك نقش ها، از ارکان محوري آن به شمار 
دیگران،  به  اعتماد  و  کار  تقسیم  بدون  و  می رود 
ضررِ جایگزین نشدِن اعتماد در هر حوزه، اثرات 
مقناطیسی اش بر سایر حوزه ها را به جا می گذارد.

»اعتماد اجتماعی« از یك جانب هم چون »دارایی 
به  دیگر  جانب  از  و  اجتماعی«  نظام  ضروری 
تعاوِن  محصول  نیز  و  تعاون  »پیش شرط  عنوان 
تا  می آورد  وجود  به  را  این  زمینۀ  موفقیت آمیز« 
احساس  و  اجتماعی  گروه هاي  متقابل  »تعامل 
گروهي«  کار  و  آینده  از  مشترک  تصویِر  وجودِ 
در  را  همكاري شان  و  بگیرد  شكل  آن ها  میان 

جهِت کسِب منافع متقابل معنادار نماید.
»اعتمادسازی« در حوزۀ  سیاسی، »مقدمه یی براي 
سرمایۀ  گسترش  و  موفقیت آمیز  جمعِي  کنش 

اجتماعي« است که معموالً از بسترهای:
۱. ایده های مشترِک سیاسی

2. قدرِت سیاسی مشروع و اخالقي
3. جذابیِت برابری واقعیت های با هم در تعامل

تكیه گاه  و  اساسي  محور  عنواِن  به  و  برمی خیزد 
روابط اجتماعي درمی آید.

مزیت های  جامعه،  در  »اعتماد«  کارکردهاي 
گوناگونی را نیز به وجود می آورد، مانند: 

الف ـ مشارکت  و تعامل با دیگران
کارِ  شرایِط  تأمیِن  و  ارتباطی  کنش  تسریع  ب ـ 

جمعي
و  دیگران  پذیرش  و  تحمل  ظرفیِت  افزایِش  ج ـ 
هم چنان  به رسمیت شناسی تفاوت هاي فرهنگي 

و سیاسي
پیدایي  و  اجتماع  به  فرد  پیوسته گي  تقویِت  د ـ 

احساِس هویت در جهِت انسجامِ اجتماعی
افزایِش  هـ ـ کاهِش معنادار مصارف مبادالتي و 

چانس همكاري میان گروه های اجتماعی.
هم پذیری  پیامِد  که  صورتی  در  »اعتمادسازی« 
باشد،  اجتماعی  گروه های  متقابل  ارج گزاری  و 
و  جمعی  سازمان دهی  توانایی  این که  بر  عالوه 
عمومی  مسایل  و  مشكالت  حل  براي  داوطلبانه 
افزایش می دهد، در موارد زیادي، ضعف هاي  را 
دولت، نظام حقوقی و اقتصادي را نیز جبران کرده 

و به میزان باالیی از ثبات می رساند.
در  اجتماعی  نظِم  و  ثبات  تحلیل گران،  نظر  از 
نبود  و  گروه هاست  و  افراد  رضایت مندي  گرِو 
تا  باعث می شود  میان  این  در  اجتماعی«  »اعتماد 
با اتخاذ رویكرد سنتی و فهِم سلبی از  حاکمیت 
برآمده  نقِش مردم، در صددِ حفِظ وضع موجود 
کند.  دنبال  نحو ممكن  به هر  را  بقا  استراتژي  و 
هراس  پایه های  بر  حاکمیت  استراتژي،  این  در 
بنا می شود و فرصت های اعتمادِ متقابل به تهدید 

مبدل می گردد.
»اعتماد  با  رابطه  در  متأسفانه  افغانستان  تاریخ 
سر  پشت  را  فرودهایی  و  فراز  اجتماعی«، 
گذشتانده و از سابقۀ درخشان برخوردار نیست. 

دالیل مشخِص این امر را می توان در:
۱. توسعه نیافته گِی سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی 

و اقتصادی
و  گفت  وگو  برای  نامساعد  فرهنگی  بستر   .2

هم پذیری
برای  اجتماعی  مشارکت  زمینه های  فقدان   .3

انتخاب نظام های سیاسی
فقدان  گذشته،  از  مشترک  برداشت  نبود   .4
سوی  به  ناهمگون  نگاه  و  حال  برای  هماهنگی 

آینده
5. نبود جذابیت برابری و عدالت ساختاری

6. نبود فضای مدنی برای حل وفصل معضل های 
اجتماعی و ملی

گرایش های  از  فراتر  عمومی«   »حوزۀ  نبود   .7
فروملی

سابقۀ  و  استبدادزده  اجتماعی  ساخِت   .8
پاتریمونیالیستی قدرت و بازتولید مداربستۀ آن

9. فقدان اجماع نظر پیرامون مهم ترین مسایل ملی
۱۰. سیاست زده گی و عدم اهتمام به اندیشه ورزی 

روشن فكران و گروه های سیاسی
استیالی  و  تكالیف  و  حقوق  موازنۀ  نبود   .۱۱

یك جانبۀ فضای »تكلیف محور«
استراتژیك  تفكر  و  ایده های خالق  نداشتن   .۱2

زمام داران
۱3. نخبه کشی و ایجاد چالش های متعدد در برابر 

نوگرایی
و  نخبه گان  جمعی  کار  فرهنِگ  فقدان   .۱4

گروه های سیاسی
»اعتمادسازی«  مزیِت  یك طرف  از  که  یافت، 
با  را  اجتماعی  روابط  مدنِی  کیفیت  عنوان  به 
اِشكال و چالش مواجه کرده اند و از جانب دیگر 
ـ  »دولت  پروژۀ  یا  پروسه  مسیر  در  موانع جدی 
جهت  همین  به  آورده اند.  به وجود  ملت سازی« 
است که درج »اعتمادسازی« در تدوین استراتژي 
تلقی  اجتناب ناپذیر  امري  ملت سازی«،  ـ  »دولت 

می شود.
»پایداری  سرشار  منبع  که  »اعتمادسازی«  میان 
ـ  »دولت  و  است  هدف مند«  همكاری  و  تعاون 
ملت سازی«، ارتباط مستقم و روشنی وجود دارد؛ 
اگر  ملت سازی«،  ـ  »دولت  از  ُمدلی  هر  در  زیرا 
»همكاری همه گانی« وجود  اجتماعی« و  »اعتماد 
نداشته باشد، موفقیْت رؤیایی بیش نخواهد بود؛ 
بنابراین اگر قرار باشد جامعه به ثبات و پیشرفت، 
اقتدار و آرامش برسد، بایستی روند موفقیت آمیِز 
»دولتـ  ملت سازی« را از مسیِر »اعتماد اجتماعی« 

طی و تنش های دامنه دار را مدیریت کند. 
برای مردمِ ما »دولتـ  ملت«ِ  باثبات و کارکردهای 
موفقیت آمیز آن، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ 
محروم  مزیتی  چنین  از  همواره  افغانستان  زیرا 
و  متعدد  تنش های  پُرفرازونشیِب  تاریخ  و  بوده 
»خشونت های سیاسی« را پشت سر گذاشته است.
از نظر تحلیل گران، اگرچه جوامع گوناگون برای 
راه های  ملت سازی«،  ـ  »دولت  روند  کردِن  طی 
مخصوص به خود را می پیمایند؛ اما برای مطالعۀ 
فهم  از  ناگزیر  این باره،  در  روش مند  و  منظم 

ویژه گی های مشترِک آن ها هستیم.
معموالً  ـ ملت سازی«  »دولت  تجربۀ  با  رابطه  در 
مدل های سه گانۀ: تقدم و...         ادامه صفحه 7
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اعتمادسازی؛ 
نقطۀ عزیمت به سوی دولت ـ ملت سازی

 

از  کمتر  چیزی  کشور،  اساسی  قانون  اساس  بر  که  حالی  در 
آینده  سال  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  به  سال  یك 
باقی نمانده؛ نگرانی ها نسبت به تغییر برنامه ها و انحراِف روند 
دموکراتیزه کردِن ساختارها از سوی جناح حاکم، به قوِت خود 

باقی است. 
شورای احزاب و سازمان های سیاسی کشور در یك نشست ویژه، 
موضوع برگزاری لویه جرگۀ سنتی را به عنوان تهدیدی در برابر 
انتخابات، مطرح کرد. هرچند این مسأله از سوی ریاست جمهوری 
انتخابات  دربارۀ  بحثی  قریب الوقوع  لویه جرگۀ  در  که  شد  رد 
هم چنان  نگرانی  عنوان  به  مسأله  چند  ولی  می گیرد؛  صورت 

می تواند مطرح باشد. 
برای  سنتی  لویه جرگۀ  برگزاری  نخست،  نگران کنندۀ  موضوع 
بحث )حاال آن گونه که دولت مردان می گویند( در مورد امضای 
توافق نامۀ امنیتی با امریكاست. پرسش این جاست که تصمیم در 
گرفته  لویه جرگه  در  باید  چرا  مهمی،  سند  چنین  امضای  مورد 
اساسی  قانون  در  که  مولفه هایی  آن  با  حتا  لویه جرگه  شود؟ 
کشور بیان شده، نمی تواند مرجع درست و دقیقی در خصوص 
تصمیم گیری در مورد امضای توافق نامۀ امنیتی و یا هر قرار دیگر 
با کشورهای جهان به شمار رود. اصاًل در موجودیت ساختارهای 
مدرن و دموکراتیك، چرا دولت مردان هنوز به ساختارهای کهنه 
و ناکارآمِد پیشامدرن متوسل می شوند و انتظار دارند که از درون 
پیدا  جامعه  امروز  معضالِت  برای  راه حل  ساختارهایی،  چنین 
برای  گذشته گان،  عرف  اساس  بر  چرا  است،  چنین  اگر  کنند؟ 
انتخاب رییس جمهوری از »باز« استفاده نمی کنند که روشی بسیار 
به صرفه تر نسبت به برگزاری انتخابات با آن همه مصارِف گزاف 

می باشد؟ 
در جوامع فعلی، تصمیم گیری بر اساس عقالنیت »باز« )عقاب(، 
ما در  نمی شود. همان طور که  پنداشته  چیزی جز یك مضحكه 
بسیاری از رفتارهای اجتماعی و سیاسی خود، مجبور به استفاده 
از ابزارهای مدرن هستیم، برای بحث و گفت وگو در مورد مسایل 

ُخرد و کالِن جامعه نیز باید از همین قاعده پیروی کنیم. 
مدرن  فضای  وارد  افغانستان  هنوز  که  زمانی  شاید  لویه جرگه 
سیاسی نشده بود، می توانست شیوۀ مناسبی برای حل مشكالِت 
یك محیط کوچك و بسته به شمار رود؛ ولی در شرایط فعلی 
که افغانستان در حال گذار به مناسبات مدرن است، ساختارهای 
فرسوده و کهنه نمی توانند راه حلی برای مشكالت جامعه باشند. 

دوم این که اگر این ساختارها کمكی برای بهبود وضعیت می کرد، 
لویه جرگه  چندین  برگزاری  گذشته  دهۀ  یك  در  تردید  بدون 
می توانست نقطۀ پایانی بر جنگ و دیگر مشكالت جامعه بگذارد. 
حل  برای  تنها  نه  لویه جرگه ها  چنین  برگزاری  که  دیدیم  ولی 
مشكالت جامعه مفید نبوده اند، بلكه افغانستان را دوباره به سمت 

مناسباِت پیشامدرن سوق داده اند. 
حداقل در افغانستان برای بحث روی چنین مسایلی، ساختارهای 
جامعۀ  نهادهای  و  کشور  پارلمان  آیا  دارند.  وجود  تعریف شده 
مدنی و احزاب سیاسی که در جهان معاصر به عنوان ساختارهای 
مورد  در  نظر  ارایۀ  صالحیِت  فاقد  می شوند،  شناخته  مشروع 
مسایل جامعه هستند؟ آیا دیدگاه یك تعداد از موی سفیدان که 
سهیم  ساختارها  همین  تشكیل  و  انتخابات  در  خود  نحوی  به 
بوده اند، می تواند برای تصمیم گیری در مورد مسایل کالن جامعه، 

از کارآیی بیشتری برخوردار باشد؟
نیم کاسه  زیر  کاسه یی  او،  همراه  گروه  و  کرزی  آقای  واقعاً  اگر 
افراد سوءاستفاده  از گردهمایی یك تعداد  نمی خواهند  و  ندارند 
مناسبات  و  اوضاع  با  رابطه  در  چه قدر  نیست  معلوم  که  کنند 
می تواند  که  را  که  لویه جرگه یی  چنین  دارند،  آگاهی  بین المللی 
برگزار  بگذارد،  افغانستان  مردم  دست  روی  را  گزافی  مخارج 
نمی کردند. آن ها حتماً طرح و برنامه های دیگری را نیز می خواهند 
نگرانی ها  که  همین جاست  از  و  کنند  مطرح  گردهمایی  این  در 

نسبت به نفس برگزاری لویه جرگه به وجود آمده است. 
بحث  برای  لویه جرگه  برگزاری  اگر  حتا  این که  سوم  مسالۀ  و 
لحاظ شده  اساسی کشور  قانون  در  ملی  مسایل کالن  مورد  در 
باشد، ولی بازهم با مشكل و نقص قانونی، برگزاری لویه جرگه 
تصریح  اساسی کشور  قانون  در  است. چون حداقل  غیرقانونی 
انتخابات  که  شود  برگزار  می تواند  زمانی  لویه جرگه  که  شده 
ولسوالی ها و شهرداری ها انجام شده باشد تا از دروِن این نهادها 

افرادی برای شرکت در لویه جرگه دعوت شوند. 
برگزاری لویه جرگه در شرایط فعلی کشور به هر هدف و تصمیمی 
ساختارهای  گرفتِن  سخره  به  و  مردم  رای  به  اهانت  باشد،  که 
چنین  برگزاری  ماحصِل  باشد.  می تواند  کشور  مدنی  و  قانونی 
لویه جرگه یی، فقط یك چیز می تواند باشد و آن رسیدن به اهداف 
و مقاصدی که آقای کرزی برای خود تعریف کرده است. زیرا 
او در چنین گردهمایی هایی ست که می تواند از خود به اصطالح 

چهرۀ ملی بسازد.  

برگزاری لویه جرگه با هر 
هدفی غیرقانونی است!

)متن سخنرانی اشراق حسـینی در نخستین نشست 
مشورتی طرح آجندای ملی(
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پشت پردۀ وقایع مصر و سوریه
پس از ۱5 سال تفكر، گزارش کردن و 
نوشتن پیرامون امور جهان به این نتیجه 
برای  راه  بهترین  معموالً  که  رسیده ام 
درک و توضیح حوادث بزرگ این است 
که نباید مستقیماً روی آنها تمرکز کرد، 
بلكه باید با کمك داستان های کوچكتر 

به شرح آن ها پرداخت.
بزرگ  ایده های  نیست که  این  موضوع 
مشكل  نیستند.  درست  جهان  درباره 
که  ما  از  تعداد  آن  برای  که  اینجاست 
»جورج کنان« )سفیر امریكا و ارائه دهنده 
راهكار »سد نفوذ« به منظور جلوگیری 
دوران جنگ  در  کمونیسم  گسترش  از 
سرد( نیستند مواجه شدن با آنها دشوار 
خسته  معموالً  نتایج  بنابراین  و  است 
نظر خواهند  به  افتاده  پا  پیش  و  کننده 
لنزی  با  اخبار  تماشای  ضمنا  رسید. 
روابط  ایجاد  برای  تالش  و  تر  تنگ 

بعید می تواند بینش هایی را به وجود آورد که در غیر این 
صورت ممكن است مورد غفلت واقع شوند. پس حداقل 

من به خودم می گویم )خودم را خطاب قرار می دهم(.
یك مثال خوب در این مورد، بحران اخیر است که دنیای 
عرب را به نابودی کشانده است. پس از دو سال و نیم 
مناقشه و کشمكش و خونریزی های فراوان دشوار می شود 
تنها با داستان و قلم از آن روایت کرد. در حالیكه شب 
گذشته در هنگام صرف شام تالش می کردم به پسرخوانده 
مصر  کودتای  منفی  و  مثبت  جوانب  درباره  ساله ام   ۱۰
توضیح بدهم )که همانطور که احساس کردم گیج شده 
بود(، به اندازه کافی سخت است درباره صحت تفكر خود 

تصمیم بگیری.
اما دقیقاً همینجاست که زوایایی که کمتر به آن ها پرداخته 
مورد،  این  در  می شوند.  واقع  مفید  بسیار  است،  شده 
داستانی که خود شامل داستانی دیگر است موضوع رقابت 
به وجود آمده میان دو بازیگر به ظاهر متفاوت را نشان 

می دهد.
برای  عربی  بهار  که  هنگامی  درست   ،2۰۱۱ سال  اوایل 
کردند  تصور  اندیشمندان  بیشتر  شد،  آغاز  بار  نخستین 
به  دادن  شكل  برای  را  تالش  بیشترین  که  کشورهایی 
وزنان  سنگین  همان  می کنند،  خود  خواست  و  موضع 
همیشگی یعنی ایاالت متحده امریكا، احتماال ترکیه )یك 
ایران  و  منطقه(  در  کاربردی  نیمه  مسلمان  دموکراسی 

هستند.
در حالی که به جای آنها دو سلطان نشین نفت خیز خلیج 
آوردن  دست  به  سر  بر  و  کردند  آغاز  را  رقابت  فارس 

سلطه به ستیز برخاستند.

عربستان  کشور  دو  هر  می شود.  آغاز  سوریه  از  داستان 
حمایت  شورش ها  از  ابتدا  همان  از  قطر  و  سعودی 
تحت  که  مخالفان  جدید  رهبر  انتخاب  با  اما  می کردند 
نظر  مورد  کاندیدای  بر خالف  و  بود  عربستان  حمایت 
دیگری  گذاردن  کنار  برای  دو  این  تالش های  قطری ها، 

شكل جدیدی به خود گرفت.
این جدال مرموز روز سه شنبه درست یك هفته پس از 
خلع محمد مرسی به دست ارتش و گلوله باران طرفداران 
پرداخت  و  صحنه  به  سعودی  عربستان  ورود  با  و  وی 
امارات  حضور  آن  از  پس  و  دالری  میلیارد  پنج  چكی 
بسیار  دالر  میلیارد   7 پرداخت  و  کویت  و  عربی  متحده 

بارزتر از پیش نمایان شد.
اینكه  اول  اهمیتند.  حائز  دلیل  سه  به  اتفاقات  این  تمام 
دخالت بیشتر آسیب وارد می کند تا اینكه کمك. سوریه 
نه  اما  دارند،  نیاز  خارجی  کمك های  به  مطمیناً  مصر  و 
کمك های دوحه و ریاض که وضع را بدتر می کنند. عالوه 
بر این، مرسی، علی رغم بی لیاقتی بی منتهایش، به لطف 8 
میلیارد دالری که از قطر گرفته بود توانست جایگاه خود 

را در کرسی ریاست جمهوری حفظ کند.
برای  مشابهی  کمك  نیز  سعودی  عربستان  هدیه  اکنون 
جانشینیان مرسی خواهد بود اما این امر همچنین باعث 
بروز رفتاری بدتر خواهد شد زیرا دولت جدید از پذیرش 
از  نیز  و  مصر  به  پول  بین المللی  مالی صندوق  حمایت 
اصالحات هزینه هایی که به شدت بدان نیازمند است و 
صندوق بین المللی پول هم بر آن ها تاکید دارد، خودداری 

می کند.
دومین دلیل آنست که نزاع و ستیز میان عربستان و قطر بر 
سر تقدم و برتری به خودی خود زهرآلود و کشنده است. 

نیرنگ این دو کشور عربی در سوریه 
به گونه ای بود که برای ماه ها زمانی 
نیروهای دولتی قدرت داشتند و  که 
شورشیان نیز بیش از هرچیز نیازمند 
را  مخالفان  گروه  بودند،  یكپارچگی 
در  اکنون  داشتند.  نگه  رهبر  بدون 
نهایت مخالفان یك رهبر دارند که در 
عین حال به نظر می رسد اعتبارش بر 
اساس رابطه اش با خاندان آل سعود 

است.
در نهایت، به همان اندازه که دانستن 
کشورهای  که  است  مهم  امر  این 
برنامه یی  چه  فارس  خلیج  حوزه 
برابر  نیز در  در سر دارند، رفتارشان 
دیگر  قدرتمند  کشورهای  عملكرد 
این  تمام  با  است.  اهمیت  حائز  نیز 
تفاسیر، عربستان و قطر این دو کشور 
اعمال  به  قادر  امروز  تنها  کوچك 
چنین نفوذی در سوریه و مصر هستند زیرا آن ها میدان را 

عمال در دست خود دارند.
به عبارت دیگر، دلیل اصلی اینكه حس ماجراجویی آنها 
این است که داستان بزرگتری را  ارزش تمرکز را دارد، 
روشن می سازد: آسیبی که بی میلی دولت های امریكا و 

متحدانش برای درگیر شدن وارد آورده است.
دالیل بسیار خوبی برای بی تفاوتی آنها و جود دارد. اما 
وقایع این هفته بهای سنگین این بی تفاوتی ها را نمایان 
لندن،  واشنگتن،  سوی  از  قاطع  اقدامی  غیاب  در  کرد. 
پاریس یا انقره، دو سلطنت استبدادی عرب که اسالم را 
به دست  را  امور  زمام  پذیرفته اند،  به شیوه کهن  آن هم 
گرفته اند و آن را به هر سمت و سویی که باب میلشان 

است، می رانند.
و سمت و سویی که این دو سلطه در نظر دارند -حفظ 
ثبات سلطنت استبدادی عربستان و تقویت دیپلماسی کهنه 
دوحه در قطر- نه تنها با تمایالت غرب بلكه با تمایالت 
بیشتر مردم جهان عرب نیز به هیچ وجه هم راستا نیست.
در آخر، البته همان مردم در مصر، سوریه و جاهایی دیگر، 
خودشان باید برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند. اما برای 
که  نیازمند کمك هستند  به شدت  امر  این  محقق شدن 
قابل رویت  نیز  آن  نتایج  و  ماست  از سوی  آن  از  کمی 
است. ناتوانی غرب در برپای سیاستی شفاف در مصر و 
سوریه، به شیوخ عرب اجازه داده که سیاست دلخواه خود 
را در این دو کشور پیاده کنند. آیا این همان نتیجه مطلوبی 

است که ما از بهار عربی می خواستیم؟
این همان سوالیست که یك کودک ۱۰ ساله نیز می تواند 

به تنهایی بدان پاسخ دهد.

اردوغان: مرسی همچنان 
رییس جمهوری مصر است

دادستانی مصر اموال ۱۴ تن از رهبران 
اخوان المسلمین را مسدود کرد

مرکل آزادی مرسی را 
خواستار شد

طالبان پاکستان اعزام نیرو 
به سوریه را تأیید کردند

تن   ۱4 اموال  کردن  توقیف  دستور  مصر  دادستانی 
رهبران  دیگر  و  المسلمین  اخوان  گروه  رهبران  از 
اسالمگرا را صادر کرد. این در حالی است که تالش ها 
برای تشكیل دولت موقت مصر که قرار است دوره 

انتقالی این کشور را مدیریت کند، ادامه دارد.
المللی  بین  آژانس  پیشین  مدیرکل  البرادعی،  محمد 
انرژی اتمی هم به عنوان معاون رییس جمهور موقت، 
الفتاح السیسی،  سوگند یاد کرد. در همین حال عبد 
وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر گفته 
جمهوری  رییس  مرسی،  محمد  از  دوبار  که  است 
پیشین این کشور خواسته بود همه پرسی برگزار کند، 
محمد  مصر   ارتش  پیش  هفته  دو  نپذیرفت.  او  اما 
با  مخالفانش  تظاهرات  روز  چند  از  پس  را  مرسی 
خواست استعفای او، از قدرت برکنار کرد. هواداران 
اقدام  این  المسلمین،  اخوان  گروه  ویژه  به  و  مرسی 
ارتش را »کودتا« توصیف کرده و بر ادامه اعتراض های 

خیابانی خود تا بازگشتش به قدرت، تاکید می کنند.
محمد مرسی ، نخستین رئیس جمهوری مصر بود که 
در  کشور،  این  پیش  نیم  و  سال  دو  انقالب  از  پس 

انتخاباتی آزاد، برگزیده شده بود.
توقیف اموال رهبران اسالمگرا

مصری  قضایی  منابع  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
گزارش داده است که دادستان مصر، دستور مسدود 
کردن اموال ۱4 تن از رهبران گروه اخوان المسلمین 
و جریان اسالمگرا در این کشور را صادر کرده است.

برپایه این گزارش، محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین 
و خیرت الشاطر، معاون او، از جمله این افراد هستند. 
همچنین سعد الكتاتنی، رییس حزب آزادی و عدالت، 

معاونش  و  المسلمین  اخوان  گروه  سیاسی  بازوی 
عصام العریان، از دیگر افرادی هستند که دستور بلوکه 

شدن اموالشان صادر شده است.
رشاد  که  است  داده  گزارش  نیز  فرانسه  خبرگزاری 
ابراهیم،  عزت  محمد  عاکف،  مهدی  محمد  بیومی، 
البلتاجی و صفوت حجازی، از دیگر رهبران  محمد 
این فهرست  نامشان در  المسلمین هستند که  اخوان 

ذکر شده است. 
این در حالی است که پیش تر دادستانی در اطالعیه ای، 
اعالم کرده بود شكایت ها و گزارش هایی علیه مرسی 
المسلمین دریافت کرده  و شماری از رهبران اخوان 

است.
مرسی  گزارش ها،  و  شكایت ها  اطالعیه،  این  برپایه 
و رهبران اخوان المسلمین را به تماس با طرف های 
خارجی با هدف آسیب رسانی به منافع ملی کشور، 
در  آمیز،  مسالمت  کنندگان  تظاهر  قتل  به  تحریك 
به  تعرض  منفجره،  مواد  و  اسلحه  داشتن  اختیار 
و  کشور  امنیت  به  رسانی  آسیب  نظامی،  پایگاه های 

اقتصاد آن متهم می کنند.

ترکیه  وزیر  نخست 
که  داشت  اعالم 
جمهوری  رییس 
که  مصر  مخلوع 
مداخله  جریان  در 
نظامی در این کشور 
شده  برکنار  کار  از 
رییس  همچنان 
مصر  جمهوری 

است.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه گفت: در حال حاضر محمد 
مرسی همچنان رییس جمهور مصر است چرا که توسط مردم انتخاب 
شده است. اگر ما نتوانیم با چنین موقعیتی های که هم اکنون در مصر 
اتفاق افتاده رو به رو شویم به مردم مصر بی اعتنایی کرده ایم. بی اعتنایی 
به خواسته مردم مصر به معنای بی اعتنایی به خواسته خودمان است چرا 
که ترکیه به مردم این کشور احترام می گذارد. اگر نظامیان موفق شوند 
آراء مردمی را به دست بیاورند ما به رژیم کودتا احترام خواهیم گذاشت.
اردوغان با اشاره به این مساله که وظیفه ارتش نیست که بر یك کشور 
حكومت کند، تاکید کرد که وظیفه اصلی ارتش حفاظت از مرزهای 

کشور است.
نخست وزیر ترکیه در ادامه گفت: چرا باید یك انتخابات مردمی در 
مصر صورت بگیرد؟ نتایج آراء مردمی باعث می شود تا یك دولت به 
واسطه خواسته مردم تشكیل شود و بر ملت حكومت کند. یك کشور 
ممكن است موفق باشد یا با ناکامی رو به رو شود. اگر دولت یك کشور 

موفق نشود که بر مردم حكومت کند سپس انتخابات برگزار می شود.
اردوغان هم چنین تاکید کرد که برخی از کشورهای خارجی در جریان 
قاهره  دولت  از  مالی  به حمایت  مرسی  ریاست جمهوری  سال  یك 
نپرداختند اما برخی از کشورها متعهد شده اند ۱6 میلیارد دالر برای رژیم 

کودتا در مصر هزینه کنند.
عربستان سعودی، امارات و کویت تصمیم گرفته اند تا مبلغ ۱2 میلیارد 
دالر را در جریان درگیری ها و ناآرامی های اخیر در این کشور هزینه 
کنند. اردوغان با انتقاد شدید از ارتش مصر به دلیل براندازی حكومت 
دموکراتیك و خلع محمد مرسی تاکید کرد که انقره به شدت در گذشته 
از پیامدهای کودتا رنج برده و نمی خواهد که مردم مصر پیامدهای ناگوار 

یك کودتا را تجربه کنند.
نخست وزیر ترکیه در ادامه افزود: ما در کنار مردم مصر هستیم.

وی همچنین با اشاره به تظاهرات در پارک گزی استانبول که اواخر 
ماه مه سال جاری میالدی علیه برنامه های دولت برای توسعه مجدد 
این پارک آغاز و به تظاهراتی ضد دولتی و گسترده تبدیل شد، به این 

موضوع اشاره کرد که رویدادها در مصر و ترکیه شبیه به هم نیست.
این دو  این رویدادها در  افزود: ماهیت  نخست وزیر ترکیه همچنین 
کشور شبیه هم هستند اما درگیری ها در قاهره و انقره با یكدیگر تفاوت 
دارند. ترکیه اخیراً خلع محمد مرسی توسط ارتش مصر را یك کودتای 
غیرقابل قبول توصیف کرده و آن را ناشی از مداخله نظامی ارتش این 
کشور دانسته بود. این شدیدترین واکنش برون مرزی به کودتا در مصر 

محسوب می شود.
نخست وزیر ترکیه همچنین بار دیگر به انتقاد شدید از کشورهای غربی 

که مداخله نظامی در مصر را یك کودتا نخواندند پرداخت.

به دنبال درخواست وزیر 
امور خارجه آلمان جهت 
آزادی محمد مرسی، این 
خواهان  مرکل  انگال  بار 
رییس جمهوری  آزادی 

برکنار شده مصر شد.
خبری  شبكۀ  گزارش  به 
انگال  الیوم،  روسیه 
آلمان  صدراعظم  مرکل، 

با گوئیدو  »ای.آر.دی« تصریح کرد:  با شبكه دولتی  در مصاحبه 
آلمان هم رای هستم و معتقدم که  امور خارجه  وستروله، وزیر 
محمد مرسی، رییس جمهور برکنار شده مصر باید آزاد شود، به 
ویژه  آنكه اکنون روند سیاسی با مشارکت تمام گروه های مردمی 

در مصر در جریان است.
وستروله روز جمعه خواهان آزادی محمد مرسی شد و درخواست 
خود را مبنی بر مالقات یك نهاد بی طرف عالی رتبه با وی در 

سریع ترین زمان ممكن مطرح کرد.
از سوی دیگر کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا نیز نگرانی شدید خود را نسبت به رخدادهای اخیر مصر 
اعالم کرد و خواهان تحقق »َآشتی ملی« در این کشور شد تا به 

دنبال آن انتخابات آزاد و عادالنه در مصر برگزار شود.
نگران  مصر  رخدادهای  به  نسبت  اروپا  اتحادیه  کرد:  تاکید  وی 
است و نظامیان مصری باید قدرت مدنی قانون را به عنوان اصل 

اساسی جهت تشكیل دولت دموکرات بپذیرند.
واقعی  مذاکرات  خواهان  اروپا  اتحادیه  گفت:  ادامه  در  اشتون 
باید  میان تمام گروه های دموکرات در مصر است و مردم مصر 
سرنوشت خود را از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه و با 

حضور تمام احزاب تعیین کنند.

جاناتان تپرمن/ نيويارک تايمز           

از  نیرو  اعزام  آباد  اسالم 
برای  سوریه  به  کشور  این 
جنگ با نیروهای دولتی این 
شبه  اما  کرد،  رد  را  کشور 
از  پاکستان  طالبان  نظامیان 
پایگاه و اعزام صدها  ایجاد 
نیروهای  با  جنگ  برای  تن 
بشار اسد در کنار شورشیان 

سوری خبر داده اند.
از  بیش  باگذشت  می رسد  نظر  به  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
2 سال از آغاز شورش ها علیه حكومت بشار اسد در سوریه، این 

کشور به عامل جذب نیروهای شبه نظامی تبدیل شده است.
این شبه نظامیان خارجی در کنار گروه های شبه نظامی نظیر جبهه 
النصرۀ که از سوی امریكا به عنوان شاخه یی از القاعده قلمداد شده 

می جنگند.
رویترز  به خبرگزاری  پاکستان  طالبان  پایه  بلند  فرماندهان  از  یكی 
گفت: هنگامی که برادران نیاز به کمك ما داشتند ما صدها نیروی 

مبارز را نزد دوستان عربمان در سوریه فرستادیم.
پیروزی های  پاکستان به زودی ویدیوهای  افزود: گروه طالبان  وی 

خود در سوریه را منتشر خواهد کرد.
نساخت  فاش  را  خود  نام  که  پاکستان  طالبان  دیگر  فرمانده  یك 
گفت: تصمیم برای اعزام نیروی شبه نظامی به سوریه به درخواست 

"دوستان عرب" انجام شده است.
به  ما  عرب  برادران  که  آنجا  از  گفت:  رویترز  خبرگزاری  به  وی 
منظور حمایت از ما به اینجا آمدند ما نیز باید به آنها در کشورهای 
خودشان کمك کنیم و این کاری است که ما در سوریه انجام دادیم. 
ما در سوریه اردوگاه های خود را تأسیس کرده ایم برخی از افراد ما 

به آنجا رفته اند.
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بخش دوم و پایانی

قابلیت های عجیب 
بدن انسان

6. جلوگیری از یخ زدن مغز
نوِک زبان خود را تا، و زیِر زبان را به سقِف دهان بچسپانید. گرما باعث گرم شدِن 
اعصاب دهان و جریان طبیعی خون به سمت مغز می شود. با این کار به مغز خود 
خون رسانی می کنید. هم چنین می توانید آرام دهان خود را مزه مزه کنید و با این 
کار بدن فرصت کافی برای گرم کردن بافت ها پیدا می کند و سپس دست خود را 
جلوی دهان خود کاسه کنید، مثل کاری که در زمستان انجام می دهید و به طور 
عمیق نفس خود را بیرون بدهید. این کار به گردش هوای گرم در دهان و باز 

شدن یِخ مغز کمك می کند.
7. جلوگیری از دل بد شدن در حرکت

محل نشستِن خود را به درستی انتخاب کنید. همیشه در جایی بنشینید که چشماِن 
ببینید.  را  می شوند  احساس  و  شنیده  بدن  و  با گوش ها  که  بتواند حرکاتی  شما 
بنابراین، در موتر، روی چوکِی جلو بنشینید. در قایق و کشتی روی عرشه باشید 
و به افق ها خیره شوید. در هواپیما نیز سعی کنید کنار پنجره و روی بال هواپیما 

باشید.
۸. از بین بردن استرس

محققان ثابت کرده اند که روش های آزادی احساسی )درمانی مشابه طب سوزنی 
میزان  می تواند  می شود(  استفاده  انگشت  از  سوزن  به جای  آن  در  که  چینی ها 
کورتیزول را در بدن کاهش دهد، با تأثیرات منفِی استرس مبارزه کند و پیام های 
آرامش بخش به آمیگداالی مغز )قسمتی از مغز که مسوول مبارزه و فرار است( 

بفرستد.
انگشتاِن  از نوک  استفاده  با  برای شروع، 
آرام و یك نواخت  به طور  میانی  اشاره و 
و  بزنید  ضربه  خود  دسِت  اطراف  به 
هم زمان این جمله را با صدای بلند )زیرا 
می شود(  تمرکز  باعث  زدن  حرف  بلند 
تكرار کنـید: »با این که من این مشكل را 
به  اما  کنید(،  بیان  را  خود  )مشكل  دارم 
را  آن  مسوولیت  و  دارم  اطمینان  خودم 
پذیرفته ام.« این جمله را سه بار با صدای 

بلند تكرار کنید.
به تاج ابروها، کنار چشم، زیر چشم، زیر 
بینی، روی چانه، ترقوه، زیر بازو و روی 
سر خود به آرامی ضربه بزنید و هم زمان 
بیان  بلند  صدای  با  را  خود  احساساِت 
برای دوستی  را  آن  که  زمانی  مثل  کنید. 
تعریف می کنید. سپس همین کارها را با 
سمت دیگِر صورت و شانۀ خود تكرار 

کنید.
قابلیت های  جمله  از  شد،  گفته  آن چه 

عجیب بدِن انسان بودند که می توان با تجربه و تكرار در موقعیت های گوناگون و 
دشوار از آن ها استفاده کرد و به زنده گی سالم و پرنشاِط خود ادامه داد.

         غالم محمد محمدی

مطالعات  مرکز  مدیر  روبین  بارنت 
دانشگاه  در  بین المللی  همكاری های 
وال ستریت  در  مقاله یی  طی  نیویارک، 
علیه  پاکستان  »وقتی  است:  نوشته  ژورنال 
رییس  کرد،   عمل  شورشیان  پناهگاه های 
جمهور کرزی نیز بایستی یك قدم سیاسی 
سیاسی  مذاکرۀ  یك  و  بردارد  دلیرانه  و 
مسایل  افغانستان روی  و خارج  داخل  در 
دیورند  مرز  بستن  و  شناختن  رسمیت  به 
راه اندازی کند تا بتواند از تأسیسات بندرِی 

پاکستان  بهره مند گردد ...« ۱۱۰
موصوف در این مقاله اضافه می کند: »وقتی 
افغانستان در مورد بستن مرز و به رسمیت 

و  ندهد  نشان  نیت  ُحسن  آن،  شناختن 
به  قبایلی اش  مناطق  بر  را  پاکستان  تسلط 
رسمیت نشناسد،  نمی تواند به آمدن صلح 
در کشورش امیدوار باشد. بی تردید قمچین 
رام کردن پاکستان، به دست امریكاست اما 
به شرطی که کابل مرز را به رسمیت بشناسد 

و در بستِن آن همكاری کند.« ۱۱۱
حامد کرزی از سال 2۰۰۱ تا 2۰۰6 هفت 
این  شمارِ  و  نموده  سفر  پاکستان  به  بار 
شده  بیشتر  هم  بار  ده  از   2۰۱2 تا  سفرها 
است. گاهی خود را »شیر«  خوانده و الف 
روباه  پای  به  گاهی  زده،  افغانی  غیرت  از 
خم شده و تضرع کرده و از برادری دم زده 
و گمان برده و می برد که رهبران پاکستان 
از پشتون ها حمایت می کنند، در حالی که 
رهبران  گاهی  و  مذهبی  رهبران  همواره 
سیاسی پاکستان، دولِت او را دست نشانده 
گروه  از  وی  برابر  در  همیشه  و  خوانده 

طالبان حمایت کرده و می کنند.
اصلِی  پاسخ  پاکستان  زمام داران  چون 
خود را که همان به رسمیت شناختن مرز 
در  و  ارضی  ادعای  از  خودداری  دیورند،  
درجۀ دوم در رقابت با همسایه ها تشكیِل 
یك دولت ضعیف،  فرمان بردار و یا حداقل 

همسو می باشد، دریافت نكرده اند.
و  افغانستان  در  قبیله یی  زمام داران  بازی 
سیاست مداراِن مكتب استعمار در پاکستان، 
است  بوده  گربه«  و  موش  »بازی  همواره 
بازی های  این  از  افغانستان  مردم  دیگر  که 

کودکانه خسته شده اند.
نیم  از  بیش  در مدت  افغانستان  زمام داران 
قبیله گرایان  و  پشتون  ناسیونالیسم  از  قرن، 
کرده اند؛  حمایت  افغانستان  و  پاکستان 
تضعیف  به خاطر  پاکستان،  زمام داران  اما 
در  مذهبی  افراطیون  ناسیونالیستی،  افكار 
تقویت  و  تمویل  را  پاکستان  و  افغانستان 
رهبران  که  است  سبب  همین  به  کرده اند. 
کشورهای اسالمی با سوءاستفاده از اعتبار 
مذهب، مردمِ خود را اغفال کرده و به برنده 
یاری  بازی  این  در  پاکستان  رهبران  شدِن 

می رسانند.
بازی شیطانِی دیگری که در سال های اخیر 
این است که زمام داران  راه اندازی گردیده 
موقت  دورۀ  از  پس   isi به ویژه  پاکستان 

در  علنی  کرزی،  آقای  انتقالی حكومت  و 
طالبان  از  دوباره  دیورند،  مرز  طرف  دو 
حمایت کردند؛ زیرا در این طرف نیز تفكر 
ناسیونالیستی با استفاده از امكانات سیاسی 
و اقتصادی امریكا و جامعۀ جهانی، دوباره 
زنده شد و از سوی دیگر، روحیۀ حمایت 
از طالبان در دستگاه حكومت کرزی، ایجاد 
و طالبان  نكتایی دار از داخل و اطراِف ارگ 

به طالبان لنگی دار متصل شدند.
حریفان طالبان در جبهۀ مقاومت، به رغم آن 
خشم وقوتی که هنگامِ ورود به کابل داشتند، 
سیاست باخته  و  مضمحل  دیگر  پِی  یكی 
از  یعنی پس  افتادند.  دنیا  ماِل  دام  به  شده 

را  ذلت  کثیری  تعداد  بزرگ،  ترور مسعود 
پذیرفتند و میدان را خالی کردند.

پشتون پرستی،  باطل«؛  »دور  سیاست 
پشتون گرایی، پشتون ستیزی و پشتون ُکشی!

آیا  که  می آید  میان  به  پرسش  این  نخست 
تاجیك،   ملیت های  افغانستان  در  اصاًل 
 ،... ازبك، هزاره،  ترکمن،  بلوچ، نورستانی 
ملیت های صاحِب حق محسوب می شوند 
این  پس  است،  مثبت  پاسخ  اگر  خیر؟  یا 
وقت  چه  )پشتون بازی(   سیاسی  ُحقه بازی 

پایان می یابد؟
بیمار،  ناسیونالیست های  نظر  از  آیا 
و  دارند  حقی  نیز  پشتون  غیر  ملیت های 
عضِو این جامعه محسوب می شوند  یا خیر؟
چیزی  عدالت  اند:  معتقد  دانشمندان 
ظلم  و  دیگران؛   رعایت حقوق  نیست جز 
و بی عدالتی چیزی نیست جز پامال کردن 
پشتون بازی  این  در  آیا  دیگران.  حقوق 
هم  دیگر  ملیت های  برای  معاصر،  تاریخ 
آیا  است؟  بوده  نظر  در  حقوقی  و  ارزش 
تاریخی  جنایات  این  مرتكِب  که  کسانی 
ثبت  ننگی  لكۀ  مانند  نام شان  و  شده اند 

تاریخ است، واجب االحترام هستند؟
این یك واقعیت تاریخی است که احمدشاه 
ازهم پاشیده گی  و  فتور  دورۀ  در  ابدالی 
یا  دولتی  بزرگ،  خراسان  در  سیاسی 
حقیقِت  ولی  داد؛   تشكیل  امپراتوری یی 
دیگِر تاریخی این است که به رغم 55 سال 
پایاِن  تا  ابدالی  احمدشاه  از  حكومت داری 
از  ماندگاری  تمدِن  هیچ  زمان شاه،  اقتدار 

آنان به جا نمانده است.
این است که در سراسر  نیز  حقیقت دیگر 
به  شاه شجاع،  تا  احمدشاه  از  ابدالی  دورۀ 
پامال  غارت،   و  قتل  تجاوز،   جنگ،  جز 
کردِن حقوق دیگران و حفظ نظام قبیله یی، 

هیچ چیِز دیگری وجود ندارد.
اگر تاریخ را ورق بزنیم، بیش از25۰ سال 
بوده  تباری  گروهِ  یك  به دست  حاکمیت 
ابدالی  احمدشاه  که  امپراتوری یی  است. 
اقوام  تمامِ  خون  قیمت  به  داد،  تشكیل 
چپاول،  ولی  شد؛   تمام  کشور  این  ساکِن 
غارت گری، بیدادگری و نفاق ملی به وسیلۀ 
سران یك قوم،  صورت گرفت و به سبب 
حدود  قبیله یی،  و  ذات البینی  نفاِق  همین 
۱5 بار سراِن همین قبایل، بخشی از وطِن 
غصب  قدرت،   کسب  به خاطر  را  خویش 
قدرت،  یا حفظ و دوام قدرِت نامشروع، به 
اجانب واگذار کرده اند. سران هر یك از این 
قبایل، همواره یا در صدد »تمرکز قدرت« یا 

در صدد »فرار از مرکز« یعنی شورش گری 
بوده اند و در نتیجۀ همین حالت،  ناگزیر به 
اجنبی  لشكر  با  همراه  افتاده،   اجانب  دامِن 
در  عمر  آخر  تا  یا  و  رسیده اند   قدرت  به 

ُملك های بیگانه با حقارت زیسته اند.

اگر تاریخ را ورق بزنیم، بیش از۲۵۰ سال، حاکمیت به دست یک گروِه 
تباری بوده است. امپراتوری یی که احمدشاه ابدالی تشکیل داد، به قیمت 
خون تماِم اقوام ساکِن این کشور تمام شد؛  ولی چپاول، غارت گری، 
بیدادگری و نفاق ملی به وسیلۀ سران یک قوم،  صورت گرفت و به 
سبب همین نفاِق ذات البینی و قبیله یی، حدود ۱۵ بار سراِن همین قبایل، 
بخشی از وطِن خویش را به خاطر کسب قدرت،  غصب قدرت،  یا حفظ 
و دوام قدرِت نامشروع، به اجانب واگذار کرده اند. سران هر یک از این 
قبایل، همواره یا در صدد »تمرکز قدرت« یا در صدد »فرار از مرکز« یعنی 
شورش گری بوده اند و در نتیجۀ همین حالت،  ناگزیر به دامِن اجانب 
افتاده،  همراه با لشکر اجنبی به قدرت رسیده اند  و یا تا آخر عمر در 
ُملک های بیگانه با حقارت زیسته اند.

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش بیسـت وشـشم

محل نشستِن خود را به درستی 
انتخاب کنید. همیشه در جایی 
بنشینید که چشماِن شما بتواند 
حرکاتی که با گوش ها و بدن 
شنیده و احساس می شوند را 
ببینید. بنابراین، در موتر، روی 
چوکِی جلو بنشینید. در قایق و 
کشتی روی عرشه باشید و به 
افق ها خیره شوید. در هواپیما 
نیز سعی کنید کنار پنجره و 
روی بال هواپیما باشید



            عبدالهادی ایوبی 

آزادی را گل دوزی می کنم
بر چهارگوشۀ چادرم

ُگِل آزادی می روید از روسری ام
سبز

سپید
آبی

تا تو نپنداری »آزادی« پیراهِن نیمه  برهنۀ زنی ست
در دوردست

سال ها می گذرند، برف ها و تگرگ ها آب می  شوند، موج های 
دریاها آرام می شوند، اما می توان همیشه به میزبانی شعرهای 
زیبایت نشست، بوی کلمات را می شود از میان اوراق حس 
کرد که ناگفته هایت در آن لمیده اند تا برای باغ های آتش گرفته 
تو گپ  از  فاصله ها  که  می دانم  را خوب  این  بنویسند.  نامه 
نمی زنند، اما روزهای آفتابِی شعر به خاطر تو نفس می کشند، 
از قناری هایی حرف خواهند زد که تو برای شان سروده ای و با 

عطرهای آن به خواب می روند.
 خیلی وقت ها پیش آمده که شعری را زیر لب زمزمه می کنیم و 
آن را به کرات از زبان اطرافیان شنیده ایم و یا می شنویم، بی آن که 
حتا نام شاعر را بدانیم. یا بارها ضرب المثلی را تكرار کرده ایم 
و به یاد می آوریم و بعد در جایی یا در کتابی خوانده ایم که 

تك مصرع، بیت یا قطعه یی از شعِر یك شاعِر مشهور است.
شعر اگرچه یك هنر محسوب می شود، اما در طول درازسالیان 
مانند یك ابزار به زنده گی ما وارد شده است؛ ما با شعر زنده گی 
می کنیم، می خندیم، می گرییم، ناسزا می گوییم یا مدح و ستایش 
می کنیم که بدون شك گاهی شعر خودش زنده گی می شود و 

زمانی شعر برای زنده گی سروده می شود.
بزرگ ترین  که  کسی ست  شاعر  بهترین  نگارنده،  دید  از 
وضعیت هایی  و  سوژه ها  زیباترین  با  را  مردمش  دغدغه های 
که مردم با آن نابرابری ها و یا زیبایی ها درگیر هستند بیان کند 
صادقانه ترین  و  دردمندترین  که  شعری ست  شعر،  برترین  و 
حرف هایش را در خود خویش انعكاس دهد. اگر شاعری و 
یا نویسنده یی خیلی مردمی حرف بزند، اما احساس و انگیزه 
در میان توده ها ایجاد نكند، تصور می شود که زمان را به قتل 
رسانیده است و باید متوجه روزگار خویش از یك جادۀ دیگر 
باشد. من به شعری ارزش قایل هستم و آن را می پسندم که درد 
دل و ناگفته های مخاطبینش را در همان روزگار منعكس سازد، 
چون در همان زمان می تواند بسیار موثر تمام شود. این جا زمان 
در نشر شعر به خواننده ها خیلی ارزش دارد، زیرا در همان وقت 
نیاز مبرمِ مردم و انگیزه دادن به آن ها در یك مقطع حساس 
تاریخی و بهتر زنده گی کردن، اشد ضرورت است؛ چنان که 

گفته اند نوش دارو بعد از مرگ سهراب مفید نیست.
انسان معاصر، انسان دیروز نیست و شاعر امروز، شاعر دیروز 
نیست. ابزارهای نوین در ابعاد مختلف زنده گی امروز، همه چیز 
را تغییر داده است. در این روزها شعر یا شاعر مردمی، تعریِف 
دیگری دارد چرا که زنده گی ما، رویدادها، اتفاقات، الفاظ و 
کلمات، مولفه های جدیدی مثل اقتصاد بازار آزاد، تروریسم، 
انتحار، نقض حقوق بشر، و در زمینۀ خوراک واژه هایی مانند 
پیتزا، همبرگر، فالفل، ساندویچ، و هم چنان گسترش رسانه ها 
با مودل های جدید روزنامه نگاری و وسایل ارتباط همه گانی، 
فقر  بحث  بیگانه ها،  مداخالت  افزایش  منطقه یی،  ناامنی های 
بیكاری و عدم آگاهی،  افزایش بیسوادی و  و ثروت اندوزی، 
فرهنگ های  و ورود  بشر  نقض حقوق  تبعیض و خشونت، 
بیگانه، این ها مواردی اند که ذهن انساِن قرن بیست ویك را 
را  زنده گی شان  موارد  همۀ  در  و  داشته  نگه  مصروف  خیلی 
دگرگون ساخته است. ما با معیارهای امروزی شعر و شاعران 
برخورد می کنیم و آن ها را درست به معرفی می گیریم و آن چه 

هستند، به شناسایی شان می پردازیم. اما چه گونه؟
آیا شاعر امروز، شاعری است که نبض و درد و احساس مردمان 
عادِی این سرزمین بالکشیده را درک کند و آن چه که سوزهای 

دل همشهریانش است، به ورق های دفترچه ها بسپارد؟

این ها مواردی اند که باید بحث و مداقه در مورد آن صورت 
گیرد. 

شعر شاعر با بال ها و پرهای زیبایش هرجا به پرواز می آید و 
فارغ از شاعر بودنش، هرجا بخواهد پر کشیده و مسیرش را 
خودش تعیین می کند، هر کجا را دلش بخواهد آباد و هر کجا 
را دلش بخواهد ویران می کند، برایش در هر شاخه و در کنار هر 
برگ و شاخچۀ تر و یا خشكی که انتخاب کند، آشیانه می سازد 

و نازک ترین خیاالتش را با اطرافیانش تقسیم می کند.  
نسل  سپیدسرای  سرافراز  و  پُرکار  بانوان  از  یكی  میترا  مریم 
خورشیدی   ۱37۱ سال  متولد  که  ماست  انتحار  خیابان های 
در کابل بوده و در کنار پرداختن به ادبیات، دانشجوی رشتۀ 
فرهیخته در  این شاعر  نیز است.  ارتباطات  و  روزنامه نگاری 
کارزار ادبیات به ویژه شعر سپید، تا اکنون پویا و نویسا در میان 
بانوان هم نسل درخشیده و جادۀ شعر را تا حال دقیق انتخاب 
کرده  تسخیر  زیبا  را شعر سپید، وحشت ناک  او  است.  کرده 
است. بستر شعر، کلید دریای شعر نیمایی و سپید را در دستش 

داده تا از آب های آن سیراب نشود. 
شعر مریم میترا غالباً احساسات لطیِف زنانه و نوع نگاه عاطفی 
می دهد.  نشان  مردمش  اجتماعی  مسایل  به  نسبت  را  وی 
صراحت لهجه، به کارگیری عناصر بدیع، تصاویر و تعبیرات 
جدید و هم چنین پرهیز از زیاده گویی و حشو و زواید، ویژه گی 
شعرِی اوست. شاعر بیشتر مسیر سبك شعر آزاد را به میزبانی 
با  همراه  عمیق،  و  ساده  را  شعری  واژه های  و  است  نشسته 
به کار  عاشقانه  و  غنایی  ترکیبات  و  زبان  ملموس  توصیفات 
می گیرد. وقتی اشعار بانو مریم میترا را مطالعه کنید، مثل این 
است که خواننده و شاعر آب ونمك شده و دیگر از هم دل کنده 

نمی توانند و در دوستی شان تا پای جان با هم خواهند بود.
بسیاری از کسانی هستند که شعر می خوانند، اما شعر را حس 
نمی کنند تا کیفیت و مزۀ شعر را بچشند. من فكر می کنم شعر 
زمانی به دل خواننده چنگ می زند که از عمق احساساِت لطیف 
سرچشمه گرفته باشد. بنابرین همین حس عمیق و ژرف حتا در 
تار و پود خواننده ها تأثیر جدی می گذارد که این امر پویا بودن 
و پخته گی کار آفرینشگر را در عرصۀ سرودن شعر و پیدایش 

سوژه های بكر نشان می دهد.
این نخستین چند سطری است که برای شاعر گرامی مریم میترا 
می نویسم. وی را چند سالی است که می شناسم به ویژه اشعار 
زیبایش را که می توان در میان بانواِن حوزۀ ادبی کابل برایش 
آفرین گفت. مریم میترا در قوالب گوناگون طبع آزمایی می کند 
به ویژه در قالب سپید و نیمایی که به جرأت می توان گفت که 

روند این سبك ادبی را خوب تر دنبال کرده و بهتر درخشیده 
است. به امید آن که شاهد نشر گزینه های اشعار زیبایش در این 

نزدیكی ها باشیم.
کنار خیابانی ایستاده ام در پایتخت

باران می بارد
کابل، غمگین ترین شهر جهان است

وقتی در آغوشش می گیرم
تو را به خاطر می آورم

که سال هاست از این جا رفته یی
انگار این شهر

زادگاه مادری ام نیست
که این قدر از خیابان هایش می ترسم

که درخت هایش تنهایی ام را جدی نمی گیرند

به من بگو
جهان هنوز دایره یی ست؟

جهان مساحت خیابانی ست در پایتخت؟
که نمی شود روی سنگ فرش هایش دراز بكشی.

در شعر فوق، دو تصویر قشنگ را می توان دریافت: یكی تصویر 
عاشقانه و دیگری تصویر غم و اندوهِ شهرش که سال هاست 
در زیر رگبار جنگ و خشونت های تحمیلی دست وپنجه نرم 
می کند. »کابل غمگین ترین شهر جهان است، وقتی در آغوشش 
می گیرم تو را به خاطر می آورم که...« شاعر خیلی زیبا توانسته 
تلفیق دو حالت و وضعیِت متفاوت و متضاد را که سرور و 
شادی و غم و اندوه اند نشان داده و زنده  سازد. به نمونۀ زیر 

نگاه می کنیم: 
چشم های قندهاری ات

بوی گیسوان سوختۀ هراتی ام را می دهند
شعرهایت از بلندای کاخ رابعه به کابل نمی رسند

دیوارها مذکر اند؛
من این جا بر مزار نادیا می گریم

وقتی گیسوان بریده ات را باد می آورد
باد از پنجره می آید

و من در سراسر سیاهی پخش می شوم
بی فانوسی بر دست

بی نوری بر نگاه
جز چشم هایی که میراث مادری ام استند.

نسل امروز، نسل دردمند و متأثر از جو و زنده گی خویش اند؛ 
است.  افراد شده  بار دوش  کنونی  در شرایط  که  زنده گی یی 
شاعر توانسته اندوهگین ترین و تراژیدی ترین تصاویر و واژه ها 
نقاط  تمام  را در  این درد مشترک  بدهد و  را در خود جای 
سرزمین نشان  دهد که بدون شك خوانندۀ امروزی را پریشان تر 
درد و  این  به تصویر کشیدِن  و  بیان  اما  و کسل تر می سازد. 
احساس، بسته گی به مایه و درون مایۀ برداشت های آفرینش گر 
باانگیزه دارد که حالت اصلی و وضیعت زنده گی را در شعر 

خوب تر و رساتر بیان کند. 
تو را دوست می دارم دگرگونه

همان سان که عشق دگرگونه است
به اندازۀ زیبایی عشق

دوستت می دارم

که عشق زیبایی نامكشوفی ست
که عشق آزادی ست؛

دوستت می دارم، نه مثِل زناِن سرزمینم که مردان شان را،
بت نمی سازمت

که با ضربه یی از من بشكنی
که من نابودت کنم

با مشت هایی که بر روحم می کوبم
تو را به سان رودخانه یی در رگ هایم

دوست می دارم
کشورهای جهان سوم مملو از مشكالت و رنج های تاریخی و 
طوالنی هستند، این رنج ها ابعاد مختلف زنده گی شان را تسخیر 
کرده است، که سرزمین ما افغانستان از این امر مستثنا نیست؛ 
اجباری، حرف های زور و شالق های جاهالنه،  ازدواج های 
غیرت های بی جا و بی مورد، سطح پایین دانش و آموزش و ده ها 
مورد دیگر می تواند انسان امروزی به ویژه شاعر معاصر را متأثر 
سازد. شاعر توانسته با خامۀ بكر و توانایش این همه نابه سامانی ها 
را اول با تار و پودِ خون و استخواِن خویش احساس کند، سپس 
آن چه را که تكامل یافته، با کلمات جاافتاده به خواننده گانش 
پیوند دهد. بنابرین مرحلۀ بعد به مخاطبان تعلق دارد که تا کدام 
حدود می توانند برداشت های ذهنی و احساس شاعر را درک 
نموده و به خامه و حرف هایش مهر تأیید بگذارند. بحث را ادامه 

می دهیم با شعر دیگری.
باید نامه یی برسد

همین روزها
از آن سوهای تنهایِی من

باید نامه یی از هزار سال بعد برسد
خبر از کوتاهی شب ها بدهد
خبر از آرامش خیابانی بدهد

که سرگردانِی ما پیر شد روی دست هایش
که خواب های ما گم شد در گیرودار شب هایش

باید نامه یی از تو برسد
که نوشته باشی
دوستم می داری
دوستم مي داری
و بادي نمی وزد

که موهایم را سرگردان کند
تا مرزِ هزار ساِل دیگر

شاعر سوژه های نایاب را انتخاب می کند و احساس زنانه گی اش 
را با همۀ سوز و تصاویر عاشقانه و دل تنگی های متأثر از روزگار 
می ریزد. کشش و جاذبه در شعر فوق، خود را به صورت شفاف 
نشان می دهد و پرده از چهره برمی دارد. یكی از ویژه گی هایی 
که شاعر توانسته برازنده گی اش را بنمایاند این است که شعر 
را خوب آغاز می کند و در خاتمه به وجه خیلی سیستماتیك و 
ریخته شده به شعر پایان می بخشد. زمانی که خواننده این شعر را 
بخواند، درمی یابد که احساس و ناگفتنی های شاعر از چه قرار 
است، شاعر کدام هدف و مسیر را دنبال کرده است تا به خیابان 
اصلی اش برسد. این نكته از بارزترین کارهای یك آفرینشگر 
در زمینۀ شعر است که چنین ویژه گی در نگارش شاعر، پیوسته 

دنبال می شود. 
من این جا پشت دیوار بزرگ و سخت تنهایی

شب یلدایی چشماِن خود را می سرایم
با صدای خفته در اعماق خاموشی

من این جا درد را آواز می خوانم برای شب
کسی آن سوی دیوار بزرگ درد

آیا این صدا را دوست خواهد داشت؟
نمی دانم!

کسی آن سوی این دیوار
آیا هست؟

که بشناسد مرا 
بعد از عبور بی صدایم از کنار سنگ های

تیرۀ دیوار
من این جا با صدای خویش 

پدرودی نخواهم گفت
تنهایی!!

مظلوم  بانوان  به ویژه  زنان  تلخ  روزگار  حكایتگر  شعر،  این 
و  احساسات  عمِق  من  است.  که سروده شده  ماست  کشور 
این  در  را  قشِر ستم دیده  این  روزگارِ  نابرابری های  قصه های 
این همه دوگانه گی ها  برابر  سروده دریافتم که بدون شك در 
و برتری جویی ها، باید زبان قلِم شاعر خنجر شود و بر همۀ 
خرافات و بزرگ منشی های کاذبی که در بستر فرهنگ و جامعۀ 

ما نهادینه شده و بیداد می کند، یك سره خط بطالن بكشد.
حیات  کنار  در  هم  انتحاری  و  هست  کوتاه  خیلی  زنده گی 
امروزی ما، بستر هموار کرده است. این حرف ها و دغدغه ها 
و برداشت های من بود که در مورد شعرهای بانو میترا شاعر 

گرامی با خواننده گاِن ورجاوند در میان گذاشتم.
رویكرد:

/http://www.qafas.blogfa.com تارنمای قفس •
• سنگ ها برایت آواز می خوانند: محمدرضا مهدی زاده
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وقتی گیسواِن بریده ات را باد می آورد ...
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)دمی ویژه بر اشعار مریم میترا ـ شاعر امروز(
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گذشتۀ سیاه؛
 تهـدیدی برای آیندۀ سـفید

سازمان شانگهای خود را...
 ۱3 سپتمبر در بیشكك برگزار شود، مورد توافق قرار 
به امضاء برسد،  باید  گرفته و پیش نویس اسنادی که 
کشورهای  همكاری  برنامه  آنها  از  یكی  که  شد  تهیه 
طی سال های 2۰۱7-2۰۱3 برای تحقق پیمان دوستی، 

همكاری و حسن همجواری است.
همكاری  افزایش  شامل  برنامه  این  وی،  گفته  به 
امنیت،  تأمین  سیاسی،  عرصه  در  عضو  کشورهای 
توسعه اقتصادی و حمایت از اقدامات مشخص برای 
افزایش توان بالقوه مشارکت در تمامی زمینه ها است 
برای شهروندان کشورها  اقدامات شانگهای  فواید  تا 

بیشتر محسوس باشد.
مشترک  بیانیه  نویس  پیش  داد:  توضیح  الوروف 
نشست سران بیشكك هم مورد توافق قرار گرفت که 
در آن به مسائل جهانی بیشتر پرداخته شده است که 
یكی از مهمترین آنها مسأله افغانستان است، از آنجا 
برای همه کشورهای عضو  این کشور  اوضاع در  که 
این  بر  عالوه  است،  خاص  اهمیت  دارای  شانگهای 
افریقا و مسأله هسته یی  اوضاع در خاورمیانه، شمال 

ایران نیز شامل موضوعات مورد توجه می باشد.
مسایل  شانگهای  عضو  کشورهای  خارجه  وزاری 
بررسی  مورد  نیز  را  سازمان  این  توسعه  به  مربوط 
قرار دادند. کارشناسان معتقدند که گسترش شانگهای 
طی سال های آتی ممكن است. 3 کشور عالقه مند به 

عضویت در این سازمان هستند.
به عقیده کارشناسان، در حال حاضر مهمترین وظیفه 
در  امنیت کشورهای شریك  تامین  سازمان شانگهای 
طرح حمل و نقل کاال به افغانستان است. این سازمان 
سعی دارد به دولت افغانستان کمك کند تا وضعیت 
بدون  هدف  این  و  دهد  سامان  سرو  کشور  این 

مشارکت ایران و پاکستان امكان پذیر نخواهد بود.
در  که  است  منطقه یی  سازمانی  شانگهای،  سازمان 
روسیه،  شامل  آن  اعضای  شد.  تاسیس   2۰۰۱ سال 
ازبكستان  و  تاجیكستان  قزاقستان،  قرقیزستان،  چین، 
هستند و کشورهای ایران، پاکستان، هند، مغولستان و 
افغانستان نیز بعنوان عضو ناظر در آن عضو می باشند. 
عنوان  به  نیز  سریالنكا  و  ترکیه  بالروس،  کشورهای 
شرکای مذاکراتی در نشست های این سازمان حضور 

دارند.

          احمد عمران

انتخاباِت  موضوع  دیگر  بارِ  یك  روزها  این 
ریاست جمهوری آینده، در مرکز توجه قرار گرفته 
و به شكلی ذهن ها را به خود مشغول کرده است. 
نگرانی اصلی در این زمینه، عمدتًا از آن جا ناشی 
می شود که مبادا حكومْت طرح بدیل انتخابات را به 
مرحلۀ اجرا بگذارد. این طرح می تواند گزینه های 
فعلی  حكومت  ابقای  از  شود،  شامل  را  متفاوتی 
مدیریت  در  ناتوانی  تا  امنیتی  مشكالت  بهانۀ  به 
تثبیت شدۀ  معیارهای  اساس  بر  آینده  انتخاباِت 
رابطه  در  اگر  بدیل  گزینه های  از  یك  هر  قانونی. 
آیندۀ  گیرد،  انجام  انتخابات  برگزاری  عدم  با 
خطرناکی برای افغانستان رقم خواهد زد؛ آینده یی 
که به دلیل تاریك بودن، حتا نمی توان تصویری از 

آن ارایه کرد. 
را  قدرت  ادامۀ  طرح  که  فعلی  دولت مردان  شاید 
عدم  در  که  کنند  فكر  می پرورند،  خود  مخیلۀ  در 
خواهد  زمین  به  آسمان  نه  انتخابات،  برگزاری 
برخواهد  دورانی  به  افغانستان  هم  نه  و  خورد 
گشت که به »گذشتۀ سیاه« معروف شده است. اما 
با توجه به شرایط کشور  به ضرِس قاطع می توان 
معنای  به  انتخابات،  برگزاری  عدم  که  کرد  حكم 
بدترین وضعیِت ممكن خواهد بود و از این جاست 
که متوجه می شویم چرا این همه نگرانی و تشویش 

نسبت به انتخاباِت آینده وجود دارد.
 برخی در درون نظام تنها به این فكر می کنند که 
چه گونه می شود قدرت را هم چنان در انحصار خود 
نگه داشت؛ در حالی که عدم تمكین به قاعدۀ بازی، 
شرایط را حتا برای طالباِن قدرت نیز به فاجعه بدل 
اصلی  بازندۀ  انتخابات،  برگزاری  عدم  در  می کند. 
میدان می تواند کسانی باشند که به گزینه های بدیل 

فكر کرده اند و آن را به اجرا گذاشته اند. 
یك  تنها  خود  برابِر  در  افغانستان  حاضر  حال  در 
شفاف  انتخاباِت  برگزاری  آن  و  دارد  را  گزینه 
می  که  گزینه یی  است؛  کشور  در  سراسری  و 
کند  ضمانت  گونه یی  به  را  همه گان  منافِع  تواند 
دست خوش  دیگر  بارِ  یك  افغانستان  نگذارد  و 
بدبختی  اما  شود.  گذشته  استخوان سوزِ  التهاباِت 
کوری  به  می تواند  گاهی  قدرت  که  این جاست 

تصاحب کننده گاِن خود منجر شود، آن گونه که حتا 
آن ها نتوانند زیان هایی را ببیند که مستقیمًا متوجه 

خودشان است. 
عقالنیت در تفكر مدرن، تعریفی روشن و واضح 
دارد. عقالنیت یعنی این که کسی علیه منافع خود 
قرار نگیرد؛ زیرا هر کس علیه منافِع خود اقدام کند، 
به روشی نابخردانه متوسل شده است. اما رسیدن 
آسانی  کار  همواره  عقالنیت،  از  درکی  چنین  به 
نیست. تاریخ همان قدر که شاهد خرد در سیاست 
بوده، به همان میزان نیز شاهد نابخردی های سیاسی 
بوده است. در این جا خوب است بخشی از مقدمۀ 
کتاب »خرد در سیاست« را که عزت اهلل فوالدوند 
به  که  آن چه  از  و  بخوانیم  هم  با  کرده  گردآوری 
نزدیكی  ما  کشور  شرایط  با  شگفت انگیزی  گونۀ 

دارد، درس بگیریم.
»غالبًا برای خواننده این تصور حاصل می شود که 
اندیشۀ سیاسی همواره در طریق کمال بوده است. 
کسی که تنها به مطالعۀ تاریخ فلسفۀ سیاسی بسنده 
کند، بسا بپندارد که آدمی از سلطنت در میان شبانان 
به حكومت شاهان  بعد  و کشت کاران آغاز کرده، 
عاقبت  و  مطلق العنان،  به سالطین  سپس  و  کاهن 
دراز،  سیر  این  در  و  است  رسیده  دموکراسی  به 
هیچ وقفه و گسستی پیش نیامده است. این تصویر 
منطبق با واقعیات تاریخی نیست. بسیار پیش آمده 
و  بی خردی، حاصل زحمت ها  به علت  نسلی  که 
و خود  داده  باد  به  را  نسل  چندین  دل های  خون 
نیز به ادبار و فالکت گرفتار آمده است. پیشرفت 
وجود داشته و دارد، ولی پسرفت نیز واقعیتی مكرر 
در تاریخ بوده و هست. هیچ قومی، مگر به سبب 
بیماری  و  قحطی  خواهان  نیست  ممكن  نادانی، 
با  شود.  خویش  نابودی  ماالً  و  جنگ  و  فقر  و 
این همه، حتا اقوام هوشمند ممكن است زمین های 
از  زراعی  نادرست  روش های  با  را  کشاورزی 
سودِ  طمع  به  را  جنگل ها  بیندازند،  حاصل خیزی 
انواع سموم  به  را  آب ها  برافكنند،  و  ببرند  عاجل 
بیاالیند و از حیز انتفاع ساقط کنند. آدمی به گفتۀ 
ارسطو، به طبع خواهان دانستن است. اما هیچ بعید 
تعصب های  و  به علت ستیزه ها  مردمی  که  نیست 
خشك و ابلهانۀ نژادی و قومی و مذهبی و سیاسی، 
دانشمندان را خانه نشین کنند و یا برانند و یا بكشند 

و  ضعف  و  فرهنگی  و  علمی  فقر  به  نسل ها  و 
عقب مانده گی دچار شوند. هیچ عقل سلیمی حكم 
بالفعل و  متحدان  و  با دوستان  دولتی  که  نمی کند 
بالقوه، به نزاع برخیزد و از تقویت مادی و معنوی 
ارتش و لشكریان کارآزمودۀ خویش، غفلت کند و 
درافتد و همۀ درهای  از خود  نیرومندتر  با  سپس 
آشتی را ببندد و به مصیبت مبتال شود. هر حكومتی 
به هر شكل، آرزومند آرامش و بقاست. اما ممكن 
جامعه  و  اقتصاد  در  سیاست هایی  نابخردانه  است 
و  کشاورزی  گسترش  به جای  که  گیرد  پیش  در 
و  پس انداز  تشویق  و  درآمد  افزایش  و  صنعت 
عاقبت اندیشی، بی محابا دست به استقراض و بریز 
بزرگ  مناصب  در  را  بی مایه گان  و  بزند  بپاش  و 
بر خزینۀ عمومی مسلط  بگمارد و چپاول گران را 
کند و قشر کوشا و مولد را به بی کنشی و یا جالی 
وطن وادارد و از مایه بخورد و باعث رکود و توقِف 
فعالیت ها و سرانجام شورش عمومی و هرج ومرج 
و احیانًا تجزیۀ سرزمین و نابودی هویت ملی شود.«
این تصویر گویا و روشن، وضع و حاِل کشور و 
دولت مرداِن  دسِت  به  که  کشوری  ماست؛  جامعۀ 
به  برمی دارد.  گام  تباهی  و  نابودی  به سمت  خود 
همین دلیل، گاهی آنانی که با اصلی ترین روش های 
تحكیِم نظم و عدالت در جامعه از درِ دشمنی پیش 
خود  به  را  زیان هایی  چه  که  نمی دانند  می آیند، 
رسانده اند. با این تحلیل می توان گفت که برگزاری 
انتخابات، یك اصِل مهم برای تأمین ثبات و امنیت 
یا جناحی تالش  اگر هر گروه  در کشور است و 
نخستین  در  بگذارد،  کنار  را  مهم  اصل  این  کند 
گاْم خود را در معرض نابودی قرار می دهد. آقای 
می اندیشند  این  به  او  به  نزدیك  گروه  و  کرزی 
سنتی  جرگۀ  لویه  تشكیل  سناریوی  چیدن  با  که 
فعلی  حكومت  ابقای  برای  مشروعیتی  هیچ  که 
هم چنان  را  قدرت  این که  ضمن  می توانند  ندارد، 
توفان هایی  و  مصایب  از  دارند،  نگه  خود  برای 
آنان  متوجه  قدرت  فروگذاری  از  پس  احتماالً  که 
می شود هم جلوگیری کنند. درحالی که هرگز دیده 
سبب  دولت مردان،  سیاسی  مشروعیت  عدم  نشده 
انتظارشان  در  که  آن چه  از  آن ها  نجاِت  و  رهایی 

است، شده باشد. 
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با برگزاری لویه جرگه...
 لویه جرگۀ عنعنه یی برگزار شد، خالف قانون اساسی بود. 
با موجودیت شورای ملی برگزاری لویه جرگه تحت شعاع 
قرار دادن شورا بوده و نقض صریح قانون اساسی است. از 
می گیرد،  صورت  فیصله  و  نمی شود  پرسیده  ملی  شورای 

خود اهمیت شورا را کم می سازد.«
حكومت افغانستان تصمیم دارد برای گرفتن نظریات مردم 
لویه  واشنگتن،  و  کابل  میان  امنیتی  توافقنامۀ  به  رابطه  در 

جرگۀ عنعنه یی را برگزار کند.
با  نیز  سیاسی  های  ایتالف  و  احزاب  همكاری  شورای 

برگزاری این لویه جرگه  مخالفت کرده است.
که  گفتند  کابل  در  یكشنبه  روز  به  شورا  این  اعضای 
راه اندازی چنین لویه جرگه ها اساس قانونی ندارد و تصامیم 
در خصوص مسایل مهم از طریق مراجع مشروع باید گرفته 

شوند.
اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این ادعاها را رد 
می کند که گویا رییس جمهور کرزی تصمیم دارد با برگزاری 

لویه جرگه در قدرت باقی بماند.

خونین ترین سال را...
او گفت  است.  طالبان  برابر  در  آن ها  پیروزی  دلیل   
از کنترول  نتوانست ساحه یی را  با تمام توان  طالبان 
بسیار  که  توانستیم  »ما  کنند:  خارج  امنیتی  نیروهای 
در  کنیم.  دفع  زودی  به  را  حادثه یی  هر  قدرت،  با 
حمالت دسته جمعی موفق نشدند حتا یك متر را از 

ما بگیرند. این افتخار اردوی ملی است«.
انتقال  دلیل  به  افغانستان  می گویند  امنیتی  های  مقام 
زیرا  می گذراند،  را  دشواری  سال  سیاسی  و  امنیتی 
طالبان می کوشند تا از یك سو پروسه انتقال را ناکام 

جلوه دهند و از سوی دیگر مانع برگزاری انتخابات 
شوند.

  آمادگی برای تامین امنیت انتخابات
آماده  امنیتی  نیروهای  گفت  دفاع  وزارت  سخنگوی 
که  افزود  او  کنند.  تامین  را  انتخابات  امنیت  تا  اند 
شمار نیروهای امنیتی افزایش یافته و حاال این نیروها 
های گذشته،  انتخابات  به  نسبت  بیشتر  توانمندی  با 

امنیت این پروسه را تامین می کنند.
آقای عظیمی گفت: »ما تجربه بهتری نسبت به گذشته 
ما  نقاط قوت و ضعف  دانیم که  داریم. ما حاال می 

در انتخابات های گذشته چه بوده و با استفاده از این 
تجارب امنیت بهتری را می توانیم فراهم کنیم«.

کمك  المللی  بین  نیروهای  فیلدمن، سخنگوی  هینز 
گفت  خبری  کنفرانس  این  در  )آیساف(  امنیت  به 
نیروهای بین المللی شانه به شانه با نیروهای افغان در 

مرحله انتقال همكاری می کنند.
او گفت که این حمایت ها تا پایان سال 2۰۱4 ادامه 
خواهد یافت و پس از آن آیساف نقش جدیدش را 
به عنوان حامیان نیروهای امنیتی افغان در عرصه های 

آموزشی ادامه می دهد.

تهدید اصلی برای ما...
ندهد،  را  افغانستان  حكومت  با  مذاکره  اجازۀ  طالبان   

گفت وگوهای صلح به گونۀ رسمی آغاز نخواهد شد.
آقای سپنتا گفت که کلید کامیابی پروسۀ صلح و مذاکره 

با طالبان مسلح در دست پاکستان است.
مشاور امنیت ملی ریاست  جمهوری روز دوشنبه به رادیو 
فشار  امریكا  باالی  افغانستان  که حكومت  آزادی گفت 
طالبان  از  حمایت  قطع  به  مجبور  را  پاکستان  تا  آورده 

نماید.
نیرو تالش  با تمام  باید  »از یك طرف  او تصریح کرد: 
بكنیم که این گفت وگوها به میان آید، اما این گفت وگوها 
به وجود نمی آید؛ تا زمانی که پاکستان به طالبان اجازۀ 
مذاکره با حكومت افغانستان را ندهد، پس به این اساس 

باالی  امریكا  به خصوص  جهانی  جامعه  سوی  از  باید 
با  مذاکره  برای  را  طالبان  تا  شود  وارد  فشار  پاکستان 

افغانستان حاضر بسازد.«
دور  گذشته هجری شمسی  ماه  در  افغانستان  حكومت 
چهارم گفت وگو روی قرارداد امنیتی با واشنگتن را در 
اعتراض به گشایش دفتر طالبان تحت نام امارت اسالمی 

به حالت تعلیق در آورد.
آقای سپنتا گفت که امریكا باید باالی پاکستان فشار وارد 
نماید تا طالبان را به میز مذاکره با حكومت این کشور 
حاضر بسازد و یا مراکز امن طالبان را در آن کشور از 

میان بردارد.
به  ارتباط  در  و  خصوص  این  در  که  کرد  تأکید  وی 
ایاالت  و  افغانستان  بین  تروریزم  با  مبارزه  چه گونه گی 

متحده امریكا اختالف نظر موجود است.

به باور مشاور امنیت ملی، از نظر افغانستان، پاکستان و 
که  می گوید  امریكا  اما  اند،  بزرگ  تهدید  طالبان  سپس 

القاعده تهدید اصلی است.
داکتر سپنتا همچنان گفت، تا زمانی که شرایط افغانستان 
از سوی امریكا پذیرفته نشود، گفت وگوی دور چهارم 

روی قرارداد دو جانبۀ امنیتی آغاز نخواهد شد.
وی گفت که امریكا می تواند این قرارداد را با حكومت 

آیندۀ افغانستان به امضا برساند.
که  می گوید  افغانستان  حكومت  بلندپایۀ  مقام  این 
پاکستان در تالش رسیدن به عمق استراتیژیك خویش 

در  افغانستان می باشد.
به گفتهء وی، پاکستان از تهدیدهای امنیتی هند در هراس 
است و آن کشور می خواهد برای رفع این نگرانی هایش 

حكومت دست نشانده در افغانستان داشته باشد.

او افزود: »پاکستان از لحاظ ساختار جغرافیایی ارض کم 
این کشور هر زمانی تهدید توپ و راکت هند  دارد و 
افغانستان و استفاده از  بوده می تواند، آمدن به کوه های 
کوه های این کشور برای جابه جاسازی اسلحه و داشتن 
نظامی  این یك ستراتیژی  نشانده،  یك حكومت دست 

است.«
اما مشاور امنیت ملی افغانستان تاکید کرده که پاکستان 
هرگز به این پالنش در افغانستان کامیاب نخواهد شد و 
به گفته وی آن کشور باید از این گونه طرز فكر دست 

بكشد.
پیش از این رییس جمهور کزی نیز به همین تالش های 

پاکستان اشاره کرده بود.
اما مقام های پاکستانی همواره این گونه اظهارات حكومت 

افغانستان را رد کرده اند.
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فرار قاتل یک سرباز ناتو از زندانی در 
قندهار

آتش زدن تانكرها و الری ها در والیت میدان 
وردک انتقادهای زیادی را بر انگیخته است. 
افغانستان می گویند طالبان بعضی  بازرگانان 
آتش  والیت  این  در  را  3۰ الری  تا  روزها 

می زنند.
دو  در  باربری  وسایط  سوخته  الشه های 
چشم  به  قندهار   – کابل  شاهراه  طرف 
بین  جنگ  دلیل  به  شاهراه  این  می خورند. 
ساالر«  »چشمه  منطقه  در  پولیس  و  طالبان 
روزها،  بیشتر  وردک   - میدان  والیت 
خروج  با  همزمان  است.  مسدود  ساعت ها 
نیروهای خارجی، طالبان آتش زدن وسایط 
باربری در میدان - وردک را در سال جاری 

شدت بخشیده اند.
تجارت و  اتاق  عامل  رییس  قربان حق جو، 
صنایع می گوید که در شش ماه اخیر بیش از 
65۰ موتر باربری در شاهراه کابل - قندهار 

توسط شورشیان آتش زده شدند.
بیشتر وسایطی که از سوی طالبان آتش زده 
اکماالتی  شرکت های  به  مربوط  می شوند، 

هستند که اجناس نظامی و غیرنظامی ناتو را 
از کابل به جنوب افغانستان انتقال می دهند.

این شاهراه بزرگترین دستاورد بازسازی ده 
سال گذشته در افغانستان محسوب می شد؛ 
سوزی  آتش  اثر  بر  آن  از  قسمت هایی  اما 
است.  شده  تخریب  ماین  انفجار  و  موترها 
سرک  از  می دهند  ترجیح  راننده گان  حاال 

های خامه استفاده کنند.
  پولیس به جای شرکت های امنیتی

تامین  مسوولیت  داخله  وزارت  نهادهای 
امنیت شاهراه و کاروان های اکماالتی را بر 
حالی  در  این  اندازند.  می  دیگر  یك  عهده 
شرکت های  پیش،  سال  یك  تا  که  است 
های  کاروان  امنیت  خصوصی،  امنیتی 
اکماالتی ناتو را تامین می کردند؛ اما به دنبال 
شرکت ها  این  کرزی،  رییس جمهور  فرمان 
عامه  محافظت  پولیس  و حاال  منحل شدند 
وظیفه تامین امنیت این کاروان ها را بر عهده 

دارد.
و  داخلی  امنیت  اقتصادی،  کمیسیون های 

جلسه  یكشنبه  روز  جرگه  ولسی  دفاعی 
عامه  محافظت  معین  با حضور  را  مشترکی 
معضل  این  تا  دادند  تشكیل  داخله  وزارت 

را بررسی کنند.
 - میدان  والیت  نماینده  وردک،  شیرولی 
وردک گفت: »در اثر جنگ مافیایی هر روز 
داخله  وزارت  پوسته های  متری  پنجاه  در 
می گوییم  ما  می شوند.  زده  آتش  تانكرها 
که در آتش زدن این تانكرها وزارت داخله 

مستقیمًا دست دارد«.
گفت  هرات  نماینده  بهادری،  منورشاه 
وسایط و اموالی که مربوط به مردم افغانستان 
است از کابل تا هرات آتش زده می شوند: 
»شما از هرات تا کابل با طیاره سفر کنید، دو 
طرف سرک را ببینید که مال و دارایی مردم 
اند. مسوولیت  به آتش کشیده  را  افغانستان 

این به دوش کیست؟«
عامه  محافظت  معین  جنبش،  جمیل  اما 
وزارت داخله این ادعا را رد کرد. او گفت: 
موترها(  )کاروان  قطارها  بدرقه  ما  »وظیفه 
محل  به  باید  قطارها  که  جایی  تا  است 
که  گفت  جنبش  آقای  برسند«.  خود  اصلی 
که  کسانی  برابر  در  عامه  محافظت  پولیس 
مانع حرکت کاروان های اکماالتی می شوند، 

دست به عمل باالمثل می زند.
پس از آن که الری ها توسط طالبان آتش زده 
را تخلیه و  بار آن ها  می شوند، مردم محل 
آتش،  با خاموش شدن  می برند.  برای خود 
این وسایط پارچه می شوند و به شكل آهن 

پاره به فروش می رسند.
رخ  شاهراه  این  در  که  جنگ هایی  اثر  در 
متروک  جاده  طرف  دو  خانه های  می دهد، 
کوچ  دیگر  مناطق  به  آن ها  ساکنان  و  شده 
کرده اند. در این حمالت شورشیان طالبان، 
رانندگان الری ها نیز گاهی جان خود را از 

دست می دهند.

اتاق تجارت و صنایع:

طی شش ماه 650 موتر در شاهراه کابل 
- قندهار آتش زده شده اند

 اعتمادسازی...
 تأخِر دولت یا ملت، دولت های پساکمونیستی 
و دولت سازی بین المللی شهرت بیشتری دارند.
در مدِل تقدم و تأخِر دولت و ملت، با دو شیوه 
به تحقِق رونِد »دولت ـ ملت سازی« می پردازند: 
در  دولت سازی  بر  مقدم  را  ملت سازی  گاهی 
نظر می گیرند، نظیر آن چه در کشورهای اروپایی 
گرفته  شكل  ملت  اول  که  است  افتاده  اتفاق 
است و بعد »جامعۀ ملی بسترساز  شكل گیری 
این  »برعكِس  گاهی  است؛  گردیده  دولت« 
متحدۀ  ایاالت  نظیر  می کنند،  مطرح  را  روند 
امریكا« و بسیاری از کشورهای جهان سوم که 
دولت سازی در مرحلۀ نخست انجام گردیده و 
به تعقیب آن، فرایند ملت سازی توسط دولت ها 
به پیش برده شده است، اولی را مدِل از پایین به 
باال و دومی را مدِل از باال به پایین هم گفته اند.
در  پساکمونیستی  ملت سازی«  ـ  »دولت  مدِل 
بالكان به کار برده شده است.  اروپای شرقی و 
در این حوزۀ جغرافیایی، کشورهای رهایی یافته 
از چنِگ شوروی سابق، به دلیل شرایط تاریخی، 
خود  ویژۀ  مدل  حاکم،   اقتصادی  و  اجتماعی 
را می طلبیدند که مجال پرداختن به آن در این 

بحث نیست.
بین المللی«  ملت سازی  ـ  »دولت  سوم،  مدل 
و  اداری  جدید  ساختارهای  ایجاد  که  است 
اولویت های  از  را  موجود  ساختارهای  تقویت 
عامل  مدل،  این  در  می کند.  تلقی  مهِم خویش 
روند  در  که  می دهد  خرج  به  تالش  خارجی 
بیرون  از  را  آن  برنامه ریزی  و  کند  مداخله  آن 

هدایت نماید.
اولین بار  برای  بین المللی  دولت سازی  مدل 
پس از جنگ جهانی دوم در آلمان و جاپان به 
به  اقدام  امریكا  مرحله  این  در  گرفته شد.  کار 
دولت سازی در این دو کشور نمود. کشورهای 
برای  را  موفقی  بسیار  تجارب  جاپان  و  آلمان 
نهادند؛  سر  پشت  ملت سازی  و  دولت سازی 
هرچند در آلمان این روند به راحتی انجام نشد 
چالش های  بر  غلبه  و  توفیق  برای  آلمانی ها  و 
را طی  زیادی  نشیب وفرازهای  فرا روی خود، 

کردند.
از  بین المللی  دولت سازی  مدل  جدید  تجربۀ 
دهۀ ۱99۰ در بالكان شروع شد و امروزه دولت 
ـ ملت سازی در افغانستان و عراق، از نمونه های 

بارزِ آن به شمار می رود.
در  امریكا  رهبری  به  جهانی  ایتالف  حضور 

روند  باید سرآغازِ  افغانستان در سال 2۰۰۱ را 
در  دانست.  افغانستان  در  مدرن  دولت سازی 
این مدت اگر از فرصت های پیش آمده استفادۀ 
عمومی،  نظم  می گرفت؛  صورت  درست 
به تدریج  بشری  حقوق  و  مردمی  ارزش های 

نهادینه می گردید و به بار می نشست.
اینك که پروژۀ »دولت ـ ملت سازی بین المللی« 
با ابهام روبه رو گردیده و انتقال سیاسی به مثابۀ 
قرار  ما  مردمِ  برابر  در  تاریخی،  بزرگ  آزمون 
گرفته است، بهترین گزینه به کاراندازی »سرمایۀ 
»اعتمادسازی«  را  آن  جان مایۀ  که  اجتماعی« 
صورتی  در  می باشد.  می دهد،  تشكیل  ملی 
و  نخبه گان  مخصوصًا  افغانستان  مردم  که 
از  عبور  جدید  تجربۀ  تأثیرگذار،  نیروهای 
و  شخصی  منفعت های  فروملی،  مرزبندی های 
از  مصلحت های گروهی را در پیش بگیرند و 
طریق مكالمه و مفاهمه و ایجاد فضای ایده های 
که  آینده  خطوط  ترسیم  برای  ملی  مشترک 
به رسمیت شناسی  را:  آن  جنبه های  کلیدی ترین 
برابِر همه گان،  به حقوق  ارج گزاری  تفاوت ها، 
فرصت سازی های  قهرآمیز،  قرائت های  نفی 
اجتماعی  عادالنۀ  مشارکت  برای  ساختاری 
ارزش های  و  شهروندی  شئون  به  احترام  و 
مدنی مردم تشكیل می دهند قدم بردارند، مسیِر 
این آرزوها  اما  صحیحی را در پیش گرفته اند. 
در صورتی عملی خواهند شد که نقطۀ عزیمِت 
فعالیتی که همه گان  باشد؛  »اعتمادسازی«  آن ها 
نمایند،  بازی  نقش  آن  پویایی  برای  می توانند 
اما مسوولیت اخالقی بیشتر متوجه »کارگزاران 
تغییر اجتماعی است«. در صورتی که قدم های 
مسیر  از  ملت سازی«  ـ  »دولت  برای  استوار 
عدالت خواهِ  تقویِت حِس  به  معطوف  »اعتماد«ِ 
برابِر آحاد مردم  داوری  شهروندمحور و  حق 
برداشته نشود، تردیدی وجود ندارد که »هویِت 
ملي« شكل نخواهد گرفت و »بسیِج همه گانی« 
برای قرار گرفتن »تحت لوای قدرت مشترک« 
مهمی  تغییر  سرانجام،  و  آمد  نخواهد  به وجود 
در سرنوشت ملی مان رخ نخواهد داد. بنابراین 
که  ملت سازی«  ـ  جریاِن«دولت  برای  بیاییم 
»امنیت«  »توسعه«،  و  »نظم«  با  نزدیِك  ارتباِط 
در  را  اجتماعی«  »اعتماد  دارد،  »مشارکت«  و 
امیدوارِ  و  دهیم  قرار  سیاسی مان  فرهنگ   متِن 
اثرگذاری عمیِق آن بر سرنوشت ملی مان باشیم. 
در غیِر آن به قول کانت:  »از بیم ارواح و اشباح« 
رسیده گی  جامعۀ مان  چندپارچه گی  مشكل  به 

نخواهیم توانست.

سرباز  یك  قتل  ظن  به  که  افغان  سرباز  یك 
سلواکیایی ناتو بازداشت شده بود، به کمك یكی 
در  نظامی  پایگاه  یك  بازداشتگاه  از  محافظین  از 

والیت قندهار فرار کرده است.
به  نظامی  پایگاه  یك  از  افغان  سرباز  این  فرار 
شدت تحت تدابیر امنیتی، سوال های جدیدی را 
در مورد کیفیت و مسلكی بودن نیروهای امنیتی 
که ۱۰۰  زمانی  در  آنهم  ایجاد می کند،  افغانستان 
هزار نیروی بین المللی آمادگی خروج می گیرند.

این سرباز افغان سه شنبه هفته گذشته پس از آن 
بازداشت شد که بر سربازان خارجی آتش گشود. 
در این حادثه در یك پایگاه نظامی در قندهار، یك 
سرباز سلواکیایی کشته شد و شش سرباز دیگر 

زخمی گردیدند.
افغان گفتند که سرباز مظنون روز یك  مقام های 
شنبه فرار کرد. جنرال عبدالحمید، فرمانده ارشد 
نیروهای اردوی ملی در جنوب افغانستان گفت: 
سربازان  بر  گذشته  هفته  که  افغان  سرباز  »یك 
فرار  بازداشتگاه  از  بود،  کرده  شلیك  سلواکیایی 

کرده است«.
که  دیگر  سرباز  یك  گفت  عبدالحمید  جنرال 
مسوول محافظت از سلول سرباز مظنون بود، در 
فرار او کمك کرده و خودش نیز گریخته است. 
او افزود که هر دو سرباز به بهانه این که سرباز 
مظنون مریض است و باید به شفاخانه انتقال یابد، 

موفق به فرار شدند.
گفتند  افغانستان  در  مستقر  المللی  بین  نیروهای 
مظنون  سرباز  این  که  دارند  کامل«  »اطمینان 
فیلدمن،  جنرال هاینس  می شود.  بازداشت  دوباره 
امنیت  به  کمك  المللی  بین  نیروهای  سخنگوی 
)آیساف( گفت: »ما به شرکای افغان خود اعتماد 

قادر  و  کرد  خواهند  تحقیقات  آنها  داریم،  کامل 
بازداشتگاه  به  این فرد را دوباره  بود که  خواهند 

بیاورند«.
دفاع  وزارت  سخنگوی  عظیمی،  ظاهر  جنرال 
افغانستان، فرار این سرباز مظنون را تایید کرد و 
گفت که تحقیقات در این رابطه شروع شده است.
طالبان گفته اند که این سرباز مظنون با آنها ارتباط 
داشته و به کمك یك سرباز دیگر موفق به فرار 
شده است. گروه طالبان گفته است که این سرباز 

مظنون احسان اهلل نام دارد.
یك مقام محلی افغان گفت در جریان تحقیقات 
بمب  و  طالبان  جنگ  از  حمایت  به  سرودهایی 
گذاری های انتحاری در تیلفون موبایل این سرباز 
مظنون پیدا شده است. او افزود: »به نظر می رسد 
نداشته  طالبان  با  کامل  ارتباط  این سرباز  اگر  که 

است، تحت تاثیر آنها قرار گرفته است«.
توسط  ناتو  سرباز   6۰ حدود   2۰۱2 سال  در 
شلیك همكاران افغان شان کشته شدند که »حمله 
داخلی« یا حمله »سبز بر آبی« عنوان می شود. این 
گونه حمالت منجر به بی اعتمادی میان نیروهای 

خارجی و داخلی گردیده است.

د پاکستان د اصلي...
لیګ  مسلم  به  ځای  پر  هغه  د   

کې  پارملان  په  چې  ګروپ،  ن 

اکرثیت لري د خپل ګوند یو غړی 

د پارملان په رایو غوره کړي.

نوازرشیف  مخې،  له  راپورونو  د 

غواړي چې د ميل امنیت او بهرنیو 

چې  عزیز،  رستاج  سالکار  اړیکو 

ته  ولسمرشۍ  دی،  پښتون  خټه  په 

کاندید کړي.

سرتې  د  پاکستان  د  راز  دغه 

قايض  ريیس  جنجايل  د  محکمې 

هم  موده  کار  د  چودري  افتخار 

بشپړېدونکې ده. که څه هم ښاغيل 

ښې  رسه  نوازرشیف  له  چودري 

اړیکې لري؛ خو د نوموړي پر ځای 

به  ټاکنه  د یوه بل قايض االقضات 

اندېښنې  راتلونکې  نوازرشیف  د 

راکمې کړي.

باید  قوانینو رسه سم  له  پاکستان  د 

د  ريیس  هر  د  محکمې  سرتې  د 

محکمې  دې  د  کې  پای  په  دورې 

هغه قايض بې له ځنډه باید قايض 

االقضات يش چې په دې محکمې 

کې یې تر ټولو زیاته موده کار کړی 

وي او تر نورو یې رتبه لوړه وي.

درستیز  لوی  د  پوځ  د  پاکستان  د 

لوی  د  کیاين  اشفاق  جرنال 

ته  ختمېدو  هم  دوره  درستیزۍ 

له  پاکستان  د  ده.  شوې  نژدې 

درستیز  لوی  نوی  سم  رسه  قوانینو 

باید رتبې او د کارسابقې ته په کتو د 

لومړي وزیر له لوري ونومول يش. 

په  کې  وروستیو  په  کیاين  خپله  په 

یوه مرکه کې ویيل وو، لېوال نه دی 

چې د کار موده یې وغځول يش.

ځینو پاکستانيو ورځپاڼو اټکل کړی 

لوجستیکي  د  پوځ  د  ښايي  چې 

سرتجرنال  رييس  اوسنی  چارو 

پنجابی  په خټه  اسلم، چې  هارون 

دی، د جرنال کیاين ځای ونیيس. د 

ای ایس ای د اوسني رييس جرنال 

ظهیر السالم او څو نورو جرناالنو 

نومونه هم د کیاين د احتاميل ځای 

نیوونکیو په توګه اخیستل کېږي. دا 

له  نوازرشیف  چې  کېږي  ویل  هم 

ظهیر السالم رسه ښې اړیکې لري.

چې  به،  نوازرشیف  کېږي  ګومان 

ګوزار  بد  پوځه  له  یې  ځل  تېر 

خوړلی، هڅه وکړي داسې څوک د 

پاکستان د پوځ مرش )لوی درستیز( 

وټاکي چې د مرشف او ضیا الحق 

په شان د ټول قدرت د انحصارولو 

شوق په رس کې نه لري.

هېواد  د  حکومت  نوازرشیف  د 

غوښتي  کمیسونه  له  انتخاباتو  د 

کې  اوونیو  راتلونکیو  په  چې  دي 

لپاره  انتخاباتو  د  ولسمرش  نوي  د 

د  سم  رسه  قانون  له  وټاکي.  نېټه 

د  باید  نېټه  انتخاباتو  د  ولسمرشۍ 

ولسمرش د کار د مودې تر بشپړېدو 

یوه میاشت مخکې وي.

کار  د  چې  ولسمرش،  پاکستان  د 

دوره یې پنځه کلنه وي، د خلکو په 

مستقیمو رایو نه غوره کېږي بلکې 

د پارملان غړي رایې ورکوي.

د  موده  کار  د  زرداري  ښاغيل  د 

)سنبله  نهمه  په  سپټمرب  د  سږکال 

د  پوځ  د  رسېږي.  ته  پای  ۱۸مه( 

کار  د  کیاين  جرنال  درستیز  لوی 

موده په اکتوبر یا میزان او د سرتې 

چودري  افتخار  ريیس  د  محکمې 

یا  نومرب  په  سږکال  د  ماموریت 

عقرب کې بشپړېږي.

له  کېږي  ټاکل  به  څوک  چې  دا 

وخت وړاندې ده.

قانون انتخابات را سریع...
فرستاده  جمهوری  رییس  کرزی  حامد  به  آن  تصویب   

می شود.
براساس قانون، رییس جمهوری اختیار تایید یا رد آن را 
دارد، اما آقای سعادتی ابراز امیدواری کرد که آقای کرزی 

آن را امضا کند و به مرحلۀ اجرا گذاشته شود.
مراحل  آخرین  در  مورد  سه  گفت  مجلس  عضو  این 
است  عبارت  که  بود  اختالف  مورد  قانون  این  تصویب 
مجلس  در  کوچی ها  نماینده  ده  انتخاب  چگونگی  از 
این مجلس  نماینده هندوها و سیكها در  نمایندگان، یك 
و تعداد نماینده گان زن در شوراهای والیتی و شوراهای 

ولسوالی  ها.
او در مورد آنچه که در نهایت به تصویب رسید، گفت: 
»کرسی اختصاصی اهل هنود را حذف کردند، کرسی های 
حوزه  همان  با  دادند  آنها  به  را  کوچی ها  اختصاصی 
انتخاباتی تعیین شده و کرسی های اختصاصی خانم ها در 

شوراهای والیتی را 2۰ درصد قبول کردند.«
و  مجلس  اعضای  از  برخی  نظر  که  افزود  سعادتی  آقای 
بود که در هر  این  بر  او  از جمله خود  کمیته مشترک و 
سه مورد قانون اساسی صراحت ندارد و اختصاص دادن 
کرسی در پارلمان و شوراهای محلی به آنها »غیرقانونی« 
می شود،  عاطفی«  »برخورد  آنها  با  که  صورتی  در  است. 
هندوها  که  این  نه  و  شود  داده  کرسی  آنها  همه  به  باید 

حذف شود.
که  بود  این  مخالف  نظر  که  گفت  مجلس  عضو  این 
به  و  هستند  حمایت  نیازمند  هندوها  و  زنها  کوچی ها، 
همین دلیل باید کرسی اختصاصی داشته باشند، با وجود 
این، کرسی پیشنهادی هندوها و سیكها در مجلس تصویب 

نشد.

  قانون انتخابات را نهایی کنید
نظیف اهلل ساالرزي سخنگوي دفتر ویژه سازمان ملل متحد 
در افغانستان روز دوشنبه از رییس جمهور کرزی خواست 
که هرچه زودتر قانون انتخابات را توشیح و اجرایی سازد.
سازمان ملل متحد پیش از این نیز با تاکید به لزوم برگزاري 
انتخابات شفاف و آزاد، اعالم کرد که برگزاري انتخابات و 
انتقال مسالمت آمیز قدرت بهترین راه براي اینده سیاسي 

افغانستان است.
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مجلس نماینده گان افغانستان طرح صلحی ارایه کرده که بر اساس 
آن اجالس بین المللی با شرکت طرف های داخلی و خارجی دخیل 

در قضیه افغانستان برگزار خواهد شد.
روابط  کمیته  سوی  از  دوشنبه،  روز  که  طرح  این  پیشنویس  در 
بین المللی در جلسه عمومی مجلس ارایه شد، گفته شده که برای 

تامین صلح واقعی به برگزاری چنین نشستی نیاز است.
مجلس  در  را  طرح  این  کمیسیون  این  عضو  سجادی،  عبدالقیوم 
خواند و در بخشی از آن آمده است: »این اجالس زمینه ساز طرح 
مخالفان  حامی  کشورهای  حكومت،  نظامی  مخالفان  دیدگاه های 
بود. مقدمات برگزاری  افغانستان خواهد  و کشورهای همسایگان 

اجالس توسط کمیته تماس فراهم می شود.«
در این طرح آمده که نماینده گان جوانب زیر برای شرکت در این 

اجالس دعوت شوند:
    نماینده گان مردم در شورای ملی،

    نماینده گان حكومت
    نماینده احزاب سیاسی و ائتالف های سیاسی

    نماینده نهادهای مدنی
    نماینده گان نخبگان سیاسی و فكری جامعه

    نماینده گان مخالفان نظامی حكومت افغانستان
    نماینده دولت پاکستان به عنوان بخشی از جانب مذاکره

و  ایران، هند، روسیه، چین، عربستان  نماینده های دولت های      
امارات متحده عربی

    نماینده گان امریكا و انگلیس
    نماینده گان ناتو و جامعه جهانی

    نماینده سازمان ملل متحد
    نماینده سازمان کنفرانس اسالمی.

در این طرح که از آن به عنوان »طرح صلح ملی« نام برده شده، 
تاکید شده که »کمیته تماس« باید برای برگزاری این اجالس عالوه 
بر کشور پاکستان، با کشورهای اسالمی و عضو ناتو برای حمایت 

از این طرح و »اعمال فشار« بر مخالفان نظامی گفت وگو کند.
در این طرح از روند صلح حكومت افغانستان به شدت انتقاد شده 
و گفته شده که این روند مبهم و نامشخص است: »مشخص نبودند 
طرح مذاکره موجب سردرگمی طرح صلح افغانستان گردیده است. 
با که؟ بر سر چه چیزی؟ با کدام مكانیسم و با کدام پشتوانه ملی 

باید مذاکره کرد؟«
در طرح آمده که روند صلح حكومت دستاورد ملموس و جدی 
پی  در  کشور  در  خشونت  کاهش  حتی  و  صلح  تامین  زمینه  در 

نداشته است.
در این طرح آمده که به دنبال »ناکامی« دولت در این زمینه، پای 

پارلمان افغانستان در عرصه مصالحه با شورشیان کشیده شد.
در روزهای گذشته انتقادهای شدیدی از سوی برخی از نماینده گان 
مجلس علیه روند مصالحه یی که شورای عالی صلح و حكومت 

حامد کرزی در پیش گرفته، مطرح شد.
عده یی از نماینده گان در مذاکرات علنی مجلس تالش های شورای 
این  لغو  نتیجه« خواندند و خواستار  افغانستان را »بی  عالی صلح 

شورا شدند.
آقای  اما  نشده،  اعالم  نشست  این  برگزاری  زمان  و  محل  هنوز 
با مسایل  باید تمامی جناح ها و کشورهایی که  سجادی گفت که 

افغانستان سروکار دارند در این نشست دعوت شوند .
این طرح پس از نظرخواهی در کمیسیون های جداگانه باید مورد 
به  شدن  اجرایی  برای  و  گیرد  قرار  مجلس  عمومی  جلسه  تائید 

حكومت و جامعه جهانی ارائه خواهد شد.

پس از ناکامی حکومت در پروسۀ صلح

مـجلس وارد عمـل شــد
د پاکستان د اصلي پرېکړه کوونکیو 

برخلیک به څه کېږي؟

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

وزارت فواید عامه 

ریاست حفظ و مراقبت رسکها 

ریاست عامه والیت پنجشیر 

مدیریت ساختامن

 ریاست فواید عامه والیت پنجشیر ترمیم و اعامر مجدد چهار منطقه رسک عمومی پنجشیر را که در اثر 

 رسازیر شدن سیالب و خیزش آب دریا تخریب گردیده به اعالن داوطلبی میگذارد. اشخاص، افراد و 

 موسسات داخلی و خارجی که ثبت اداره آیسا باشند و خواهش اشرتاک در مجلس داوطلبی را داشته 

 باشند الی مدت )14( یوم بعد از نرش اعالن درخواست های خویش را به مدیریت ساختامن ریاست فواید 

 عامه والیت پنجشیر واقع پاراخ سپرده رشطنامه را مالحظه فرموده تضمین اخذ میگردد. 

دگرجرنال کرام الدین »کریم«

والی والیت پنجشیر

پاکستان کې له ټاکنو او د لومړي وزیر له ټاکل کېدو 

مهمو چارواکیو  د  کې  هېواد  دې  په  اوس  وروسته 

دندې مخ په پای ته رسېدو دي.

که څه هم چې د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې 

واک په سوله ییز ډول انتقالېږي او نوی ټاکل شوی 

لومړی وزیر د پوځ له کړنو په تېره کې ناوړه خاطرې 

لري اوس به د یوشمېر مهمو چارواکیو په انتخاب 

کې خورا دقیق وي.

د  د ولسمرش اصف عيل زرداري،  پاکستان کې  په 

سرتې محکمې د ريیس افتخار چوهدري او د پوځ 

د لوی درستیز اشفاق کیاين دندې په راتلونکیو څو 

نوي  یې  به  پر ځای  او  ته رسېږي  پای  میاشتو کې 

چارواکي وټاکل يش.

راتلونکو  په  مخې  له  راپور  د  رسنیو  پاکستاين  د 

د  زرداري  عيل  اصف  ولسمرش  د  به  کې  میاشتو 

ولسمرشۍ دوره پوره يش او...              پاتې ۷ مخ

کشورهای  خارجه  امور  وزرای  نشست  در 
عضو شانگهای مسألۀ گسترش این سازمان با 
پذیرش عضویت ایران، پاکستان و هند، با در 
نظر گرفتن اهمیت تأمین امنیت در افغانستان 
بررسی شد که به عقیدۀ کارشناسان طی یك 

تا دو سال آینده محقق خواهد شد.
در روزهای تعطیل آخر هفته گذشته در شهر 
وزیران  نشست  قرقیزستان  در  آته«  »چولپان 
کشورهای عضو سازمان همكاری شانگ های 
این  در  خارجه  امور  وزرای  شد.  برگزار 
در  سران  نشست  برگزاری  مقدمات  نشست 
به  همچنین  و  ساخته  فراهم  را  سپتمبر  ماه 
شانگ های  سازمان  توسعه  راه های  بررسی 
هند  و  پاکستان  ایران،  عضویت  پذیرش  با 

پرداختند.
سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه در 
پایان این نشست به خبرنگاران گفت: دستور 
سازمان  عضو  کشورهای  سران  نشست  کار 
شانگهای که قرار است...      ادامه صفحه 6

سازمان شانگهای خود را برای خروج ناتو از 
افغانستان آماده می کند
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