
وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که پس از سال 
اقتصادی  و  مالی  مشکل  با  افغانستان  میالدی،   2014

مواجه نخواهد شد.
ویس احمد برمک وزیر احیا و انکشاف دهات روز 
گذشته در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران 
گفت که اطمینان داریم جامعۀ جهانی پس از 2014 
همکاری  مختلف  بخش های  در  را  افغانستان  نیز 

خواهند کرد.
عامه  پروژه  هزار  سه  از  بیش  که  گفت  برمک  آقای 
جامعۀ  و  سپرده اند  بهره برداری  به  جاری  سال  در  را 
کمک  نیز   2014 سال  از  پس  را  وزارت  این  جهانی 

مي کند.
زیربنایی  بخش های  شامل  پروژه ها  این  که  افزود  او 
استنادی،  دیوارهای  پل ها،  کلینیک ها،  مکاتب،  اعمار 

تهیۀ آب آشامیدنی و... بوده که 10٨ میلیون دالر، از 
بودجۀ وزارت مصرف برداشته است.

به  ده ها هزار خانواده  پروژه ها،  این  از  که  افزود  وی 
ویژه در روستاها مستفید شده اند.

را  جاری  سال  در  وزارت  این  بودجۀ  برمک،  ویس 
٣44 میلیون دالر خوانده، عالوه...       ادامه صفحه 6
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برای قضاوت در مورد موفقیت خودت، ببین چه به دست آورده یی و 
در قبال آن، چه از دست داده ای.
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طرح صلِح مجلس

و چـالش هـای آن

اکنون  تا  امریکا  می گوید،  افغانستان  ریاست جمهوری 
تأمین ثبات و کمک های مالی اش برای افغانستان را پس 

از سال 2014 میالدی ضمانت نکرده است.
رییس دفتر حامد کرزی رییس جمهوری کشور می گوید 
تا زمانی که شرایط افغانستان در...       ادامه صفحه 6

عبدالرحمان  که  می گوید  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
به جرم  تنها  ماندگار،  در روزنامۀ  مقاله  نویسندۀ یک  سخی زاده 
علیه  مبارزه  عالی  ادارۀ  در درون  مورد فسادی که  در  افشاگری 

فساد اداری وجود دارد، بازداشت گردیده است.
علیه  مبارزه  عالی  اداره  فشارهای  که  می کند  تاکید  اتحادیه  این 
فساداداری باالی دادستانی کل، سبب گردیده که این اداره اقدام 

به بازداشت آقای سخی زاده نماید.
عبدالرحمان سخی زاده کارمند اسبق ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد 
اداری، مقاله یی را پیرامون فساد گسترده در این اداره در روزنامه 
ماندگار به نشر رسانده بود که از سوی دادستانی کل بازداشت 

گردید.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و اداره...        ادامه صفحه 6

یک اتحادیۀ صنفی استادان دانشگاه ها، خواستار تصویب 
جنجال  که  شده  عالی  تحصیالت  قانون  زودتر  چه  هر 
مانع  قانون  این  در  پوهنتون  و  دانشگاه  واژه های  سر  بر 

تصویب آن در پارلمان شده است.
دانشگاه های  استادان  اتحادیۀ  رییس  اکبر،  تاج محمد 
رسانه های  مرکز  در  خبری  نشست  یک  در  افغانستان 
حکومت گفت که تمام ظرفیت علمی کشور بر سر چند 

واژه گیر مانده است.
باید  افغانستان  )دانشگاه های(  »پوهنتون های  گفت:  او 
قانونی داشته باشد. عدم موجودیت قوانین سبب شده که 
الیحه های مختلفی هر سال امضا شود و در مورد محصل 

)دانشجو( و استاد تطبیق می شود.«
همچنین عصمت اهلل سجاد، یکی از اعضای اتحادیه استادان 

دانشگاه در این نشست گفت این قانون بیش از هفت سال 
است که در نهادهای قانونگذاری کشور »محبوس« است.

بحث دانشگاه و پوهنتون در مجلس بارها جنجال برانگیز 
شده و این جنجال ها نماینده گان مجلس را دوپارچه کرده 

است.
در متن پشتون این قانون اختالف نظر وجود ندارد، چرا 
که در آن تنها واژه »پوهنتون« ذکر شده، اما در مورد متن 

فارسی آن توافق نظر وجود ندارد.
عده یی از نماینده گان تاکید دارند که در متن فارسی این 
آن،  پشتوی  معادل  »دانشگاه«  واژه  عوض  به  هم  قانون 
»پوهنتون«، ذکر شود، اما عده یی دیگر از نماینده گان این 

نظر را قبول ندارند.
پیش از این برخی از نهادهای دیگر هم در این مورد اظهار 

نظر کرده اند، اما مورد قبول نماینده گان مجلس واقع نشده 
است.

پنج سال پیش، زمانی که هنوز کمیسیون نظارت بر تطبیق 
قانون اساسی تشکیل نشده بود، مجلس بحث بر سر این 
قانون را موکول به نظر...                       ادامه صفحه 6

کریم خرم در بارۀ موافقت نامۀ امنیتی با امریکا:

تأمین ثبات و ادامۀ 
کمک به افغانستان را 

تضمین نمی کنند

نهادهای مدافع روزنامه نگاران به دادستانی کل:

هرچه سریع  سخی زاده را 
از بند آزاد سازید

وزیر احیا و انکشاف دهات:

افغانستان پس از 2014 با مشکل مالی و 
اقتصادی مواجه نخواهد شد
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اتحادیۀ استادان دانشگاه های افغانستان:

قانون تحصیالت عالی را از حبس برهانید
علمودانشسهمیهنمیپذیرد



کمیسیون غیرقانونی شکایات و تخلفات رسانه یی، 
بر  مبنی  را  مکتوبی  سرطان،  بیست وسوم  به تاریخ 
ادارۀ  به  اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  ادارۀ  شکایِت 
در  تا  است  خواسته  و  فرستاده  ماندگار  روزنامۀ 
ادارۀ  غیرقانونی،  این کمیسیون  جلسۀ روز سه شنبۀ 

روزنامه حضور داشته باشد. 
در متِن این مکتوب آمده است که »نسبت شکایت 
اداری، کمیسیون بررسی  با فساد  ادارۀ عالی مبارزه 
در  تا  دانسته  الزم  رسانه یی،  تخلفات  و  شکایات 
 10 ساعت  سه شنبه  روز   1٣92/4/25 مؤرخ  جلسۀ 
ناگفته  سازید.  ممنون  نموده  اشتراک  ظهر  از  قبل 
با  نیز  را  ماندگار   1069 شماره  روزنامۀ  که  نماند 
خود داشته باشید.« در شماره 1069 روزنامۀ ماندگار 

مطلبی در انتقاد از اداره مبارزه با فساد اداری به قلم 
عزیزالرحمان سخی زاده به نشر رسیده بود.

زمانی  ماندگار  روزنامۀ  ادارۀ  به  مکتوب  این  اما   
می رسد که از توقیِف آقای عزیزالرحمن سخی زاده، 

بیش از ده روز گذشته است.
انتقادی  نوشتۀ  یک  سخی زاده  آقای  پیش،  چندی 
همراه با اسناد مکمل در رابطه با ادارۀ مبارزه با فساد 
اداری را به ادارۀ ماندگار آورده بود و آن را در این 

روزنامه به نشر رساند.
سال  چند  از  رسانه یی  تخلفات  نام  زیِر  کمیسیونی 
این  دارد.  فعالیت  قانونی  غیر  گونۀ  به  بدین سو 
و  خبرنگاران  ملی،  شورای  سوی  از  کمیسیون 
اطالعات  وزیر  رهین  مخدوم  سید  دکتر  آقای  حتا 

بدین  که  است  شده  خوانده  غیرقانونی  فرهنگ،  و 
اساس، هیچ گونه فیصلۀ این کمیسیون وجهۀ قانونی 

نمی داشته  باشد.
آقای  واردۀ  نامۀ  نشر  از  پس  ماندگار  روزنامۀ 
عزیزالرحمن سخی زاده مبنی بر وجود فساد در ادارۀ 
عالی مبارزه با فساد، پاسِخ این اداره را نیز به  گونۀ 
آن،  نشر  از  پس  اندکی  ولی  رساند.  نشر  به   مکمل 
آقای سخی زاده که به ریاست تحقیق لوی سارنوالی 
برای پاسخ گویی به پرسش های سارنوالی رفته بود، 
بازداشت شد و اکنون بیش از ده روز است که در 

توقیف به سر می برد.
رسانه های  قانون  مبنای  بر  که  است  حالی  در  این 
یک  محتوای  مورد  در  شکایت  هرگونه  همه گانی، 
رسانه، باید در گام نخست، در کمیسیون رسانه های 
صورت  در  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  همه گانی 
به مراجع عدلی و قضایی  وجود جنبه های جرمی، 

راجع گردد.
فساد  با  مبارزه  ادارۀ  رییس  لودین  عزیزاهلل  اما 
اداری، با استفاده از نفوذ و صالحیت هایی که دارد، 
به  توسل  با  پرونده،  این  قانونی  مراحل  طی  بدون 
سارنوالی، در بازداشت آقای عزیزالرحمن سخی زاده 
نقش داشته است. ادارۀ روزنامۀ ماندگار در پهلوی 
این که بازداشت عزیزالرحمن سخی زاده را یک عمِل 
غیرقانونی می داند، خواستار رهایی هرچه عاجِل وی 
فعالیت های  که  است  امیدوار  هم چنین  و  می باشد 
غیرقانونی کمیسیون تخلفات رسانه یی ، پایان یابد و 
آن   رسانه ها  قانون  که  همه گانی  رسانه های  شورای 
قانونی  اقدامات جدی و  پشنهاد کرده، در زمینه  را 
نماید تا از اقدامات غیرقانونی و غیراصولی دیگران، 

جلوگیری صورت گیرد.

                                      احمد عمران

ناکارآمدی حکومت آقای کرزی، چیزی نیست که از 
نظرها پوشیده باشد. حکومتی که بر اساِس مصلحت ها 
شکل گرفته، بدون شک حکومتی ناکارآمد و ضعیف 
است. در چنین حکومتی، افراْد نقش محوری بازی 
می کنند و همواره تالش می ورزند که همه کارۀ اموْر 
افرادی  تا  گرفته  بلندپایه  افراد  از  باشند.  خودشان 
را  خود  دارند،  وظیفه  پایینی  موقعیت های  در  که 
و  قانون  می کنند.  فرض  کوچک  جمهورِ  رؤسای 
لحاظ  تنها  نه  حکومتی  چنین  در  شایسته ساالری 
نمی شود، بلکه به اشکال مختلْف خالِف آن صورت 
می گیرد. فرد در چنین حکومتی در هر موقعیتی که 
قرار بگیرد، در سوءظِن مزمن و بی اعتمادِی مستمر 
نسبت به دیگران به سر می برد؛ همان گونه که شخص 
در  می برد.  رنج  مشکلی  چنین  از  رییس جمهوری 
بی قاعده گی گذاشته  بر  کلی  قاعدۀ  چنین حکومتی، 
شده است. از آن جایی که در چنین حکومت ها برنامۀ 
مدوِن اداری وجود ندارد، برنامه بر محورِ افراد شکل 
در  کسی  وقتی  می شود.  برده  پیش  به  و  می گیرد 
موقعیتی قرار می گیرد، تالش می کند که در نخستین 
گام، دست به جابه جایی افراد بزند ـ آن هم به دلیِل 
همان سوءظنی که در چنین نظام هایی همواره نسبت 
به افراد دیگر وجود دارد ـ و بعد با برنامه های ویژۀ 
خود، امور را آن گونه که صالح می داند، به پیش ببرد. 
اخیراً پس از استعفای داکتر داوودشاه صبا والی سابق 
هرات و تقررِ سید فضل اهلل وحیدی والی جدید در 
این والیت، این مشکالت به گونه های متفاوت خود 
را نشان داده اند. گزارش ها از این والیِت غربی خبر از 
آن دارند که والی جدید تالش هایی را آغاز کرده است 

که با برنامه های والی پیشین، منافات دارد.
افرادی  برکناری  به  تقررش،  آغاز  از  جدید  والی 
پرداخته که از طریق اصالحات اداری، به موقعیت هایی 
در ساختار ادارِی این والیت رسـیده بودند. برکناری 
رییس دفتر و سخنگوی والیت که هر دو از طریق 
این سمت ها گماشته  به  اداری  اصالحات  و  رقابت 
شده بودند، از نخستین برنامه هایی ست که از سوی 
والی جدید انجام شده است. به گفتۀ برخی آگاهان در 
هرات، والی جدید، کار نگارستاِن بهزاد را به این دلیل 

بود، متوقف کرده است.  آغاز کرده  پیشین  که والی 
به گفتۀ این آگاهان، کار ساخِت نگارستان هرات به 
کمک مالی برخی نهادهای دولتی و تجار هرات، از 
یک سال ونیِم گذشته آغاز شده بود و قرار بود که این 

ساختمان به موزیم فرهنگِی این خطه تبدیل شود. 
در همین حال گفته می شود که والی جدید، نظام رفِع 
ارباب رجوع را که از مهم ترین برنامه های یک نظام 
مدرِن اداری خوانده می شود و به وسیلۀ والی پیشیِن 
هرات به راه انداخته شده بود، کنار گذاشته و سبب 
ازدحام ارباِب رجوع در دفتر خودش شده است. بر 
اساس نظام رفع ارباب رجوع، مراجعه کننده گان بدون 
آن که به مقام های ارشد مراجعه کنند، به شکل نظام مند 
کارهای خود را در همان اداره های مربوط، پی گیری و 
اجرا می کنند. هم چنین والی جدید هرات، برنامه های 
توسعه یی را که در زمان والِی پیشین آغاز شده بود، 
در  است.  خوانده  ناکارآمد  را  آن ها  و  کرده  متوقف 
این  از شهروندان هرات،  بسیاری  به گفتۀ  حالی که 
رابطه  پیشین  والی  شخص  با  آن که  بدون  برنامه ها 
داشته باشد، برنامه هایی در راستای توسعۀ اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعِی هرات بودند.
می رسد،  گوش  به  هرات  از  که  شکایاتی  دیگر  از 
پیشین  والی  کارنامۀ  با  جدید  والی  برخورد  نوع 

است. به گفتۀ شاهدان عینی، والی جدید هرات در 
گردهمایی ها و جلسات خود، کارنامۀ والی پیشین را 
مورد انتقاد قرار داده و به او اتهام های واهی را نسبت 

می دهد. 
این مسایل سبب شده اند که در میان شهروندان هرات، 
از حاال نوعی نگرانی نسبت به این اقدام ها بروز کند. 
به ویژه این که گفته می شود والی جدید با برکنار کردن 
مقام های محلی، در حال  برخی  کردِن  و خانه نشین 
جابه جایی افراد نزدیک به خود در این والیت است. 
فراوانی  مشکالِت  گذشته ها  از  هرات  حال،  هر  به 
به ویژه با والیان خارج از این شهر داشته است. این 
مشکالت در حال حاضر و با آمدن والی جدید، خود 
ناامنی و گسترش  افزایش  را نشان می دهند. مشکل 
که  است  مسایلی  جمله  از  آدم ربایی،  شبکه های 
شهروندان هرات را نسبت به آینده مشوش می سازد. 
مسلِح  گروه های  نفوذ  بحث  اخیر،  هفته های  در 
مخالف نیز در ولسوالی های هرات به گوش می رسد 
و حتا به گفتۀ برخی ناظران، این گروه ها تا اطراِف 

شهر نزدیک شده اند. 
والی جدید هرات، با چالش های زیادی روبه  رو است، 
ولی او خود نیز در ایجاد چالش برای خود، دست 

کمی از دیگران ندارد. 

2سال پنجم y شمارة یکهزار و یکصد و دوم y چهارشنبه 26 سرطان/تیر y 1392 8 رمضان y 1434 17 جوالی 2013 www.mandegardaily.com

کمیسیون غیر قانونی بررسی 
تخطی رسانه ها لغو شود

هراتــــــــ و نابه سامانی های تازه

 

نشان  جهان  کشورهای  اکثر  در  دولت داری  تجربۀ 
می دهد که نظام های عادل و مردمی،  همواره در پی حل 
هستند.  کشورهای شان  سیاسِی  و  اجتماعی  منازعات 
اصوالً فلسفۀ قانون و نظام سازی نیز در پِی آن است تا در 
یک چارچوِب همه پسند و قاعده مند، زنده گی اجتماعِی 
اتباع یک سرزمین را جاری سازد و از هرگونه تنش و 

خالف ورزی جمعی، جلوگیری کند.
سیر  افغانستان،  نام  به  کشوری  در  تجربه  این  انگار  اما 
سیاسی  نظام های  همۀ  ابطاِل  تنها  نه  که  داشته  معکوس 
اجتماعی را اعالم می کند، بل سنجۀ هر بخردی را دچار 

آشفته گی می سازد.
ثبت  قانون  نماینده گان  مجلس  گذشته،  هفتۀ  دوشنبۀ 
احوال نفوس را خالِف قاعده های دموکراتیک و مردمی 
مصداِق  عنواِن  به  آن  از  می توان  که  رساند  تصویب   به 
مدعای باال یاد کرد. این مجلس، برخالف قانون اساسی 
و بدون در نظرداشِت ذکر قومیت افراد در شناس نامه های 
با  نفوس  احوال  و  ثبت  »قانون  کرد:  اعالم  الکترونیکی، 

اکثریت آرا تصویب ُکلی شد.«
حال آن که در هنگام رای گیری، شمار زیادی از نماینده گان 
مجلس به اعتراِض آن که اکثریت نماینده گان در مجلس 

حضور ندارند، جلسه را ترک کرده بودند.
منازعاِت  حل  پی  در  نظام  چرا  که  این جاست  پرسش 

اجتماعی نیست؟
بحران  یک  دچار  افغانستان  که  شده  ثابت  تجربه  به 
مثله شده  تاریِخ  یک  ماحصِل  که  بحرانی  قومی ست؛ 
سیاست  این  است.  قوم گرایانه  سیاسِت  صدسال  و 
اینک  که  گذاشته  تأثیر  چنان  مملکت  این  تاروپود  بر 
قبیله یی  قومی  و  معیارهای  بنیاد  بر  همه چیز  دیری ست 
محک می خورد. تقسیم قدرت، جیره بندی دانش، عدالت 
عمومی، رفاه اجتماعی و...، همه بر اساِس سمت وسو و 
قوم وتبار شکل گرفته و هر کسی سعی دارد همراه با قبیلۀ 

خود، از مزایای زنده گِی اجتماعی برخوردار شود.
بارها دیده شده که نزاع بر سر واژۀ دانشگاه و پوهنتون، 
آسیب های کالِن اجتماعی را به بار آورده است. هم چنین 
بالفعل  نزاع  اتباع کشور، یک  تمام  بر  افغان  واژۀ  تعمیم 
اجتماعی ست که گاهی دلیِل برخی از برنامه های مخرِب 
اقوام بر ضد یک دیگر بوده است. اما هرگز مشاهده نشده 
که حکومت به عنوان پاسدار منافع ملی، سعی در کاهِش 
این نزاع های بالقوه کرده باشد. برعکس تالش کرده که با 
دست یازی به نکات بحث برانگیز، مردم را علیه یک دیگر 

بشوراند.
قبیله یی،  و  قومی  نگرش  مبنای  بر  این که چرا حکومت 
سیاست های خود را استوار می دارد، کاماًل روشن است و 
نیازی به بحث ندارد؛ اما از این که پارلمان به عنوان یک 
عملی  اجرای  در  سعی  قانون،  مدافع  و  قانون گذار  نهاد 
دارد که خالف خواسته های مردم است، پرسشی ست که 

باید به آن پاسخ داد.
بلند  که  باشد  این  مجلس  اعضای  از  برخی  دلیل  شاید 
اقوام  بین  در  بیشتر  شکاف  باعث  مباحث،  این  کردن 
ساکن در کشور می گردد. اما آیا با این منطق و مکانیسم، 

می توان منازعات هویتی و قومی  را حل کرد؟
به جای  رفتن  طفره  و  نیست  چنین  که  بی گمان 
جست وجوی راه حل بنیادین این معضل، به معنای هیزم 
کسانی سعی  اما چه  است.  نفاق  آتش  بر  بیشتر  ریختِن 
دارند که در مجلس نیز حرکات قومی  و قبیله یی شان را 

معیارِ تصویب قوانین قرار دهند؟
واقع  در  و  حکومت اند  کنار  در  که  همان هایی  دقیقًا 

مهره های جابه جا شدۀ حکومت در مجلس اند. 
دنبال  را  برنامه هایی  همان  کرزی،  آقای  مأموران  این 
مهم  دیگر  و  است  آن  در  حکومت  سود  که  می کنند 
شناس نامه های  در  افراد  قومیِت  تذکر  عدم  که  نیست 
و  بود  خواهد  کالن  معضِل  یک  آینده  در  الکترونیکی، 
می تواند شکاف های کنونی را بیش از پیش عمیق سازد.

چرا حکومت در پِی حل 
منازعات اجتماعی نیست؟



پس از انتقاد از میزان دستمزد رییس سابق سازمان 
دانشگاه  افتخاری  کالج  استادیار  عنوان  به  که  سیا 
شود،  کار  به  مشغول  است  قرار  نیویارک  سیتی 
اعالم شد که حقوق دیوید پتریوس تنها یک دالر 

است!
دیوید  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مرکزی  اطالعات  سازمان  سابق  رییس  پتریوس، 
مهم  شخصیت های  از  یکی  و  )سیا(  امریکا 
افشای  پی  در  که  افغانستان  و  عراق  جنگ های 
شرح  با  نامشروع  روابط  و  اخالقی اش  رسوایی 
حال نویس خود در نومبر سال گذشته میالدی از 
تحصیلی  سال  در  کرد،  گیری  کناره  سیا  ریاست 
آتی در دانشگاه سیتی نیویارک درس خواهد داد و 
دستمزد وی برای این کار تنها یک دالر خواهد بود.
هزار   200 است  قرار  که  بود  گزارش شده  پیشتر 
دالر به پتریوس پرداخت شود در حالی که دستمزد 
دریافتی اعضای هیات علمی تمام وقت کمتر از 90 

هزار دالر است.
پتریوس، جنرال چهار ستاره سابق پیشنهاد داده تا 
دستمزدش کاهش یابد تا به گفته وکیلش موضوع 

پول که باعث مناقشه شده، کنار گذاشته شود.
کرد:  تصریح  همچنین  وی  وکیل  بارنت،  رابرت 

پول  دنبال  به  دادن  درس  برای  گاه  هیچ  پتریوس 
نبوده است.

هنگامی که مباحثه بر سر دستمزد پتریوس افزایش 
مساله  که  کرد  روشن  را  موضوع  این  وی  یافت، 
بسیار  دادن  درس  و  کالج  دانشجویان،  بر  تمرکز 

مهم تر است و این مسائل درباره پول نیست.
پرینستون  دانشگاه  از  را  خود  دکترای  پتریوس 
درباره  گسترده  طور  به  و  است  کرده  دریافت 
موضوعاتی همچون روابط بین الملل، تاکتیک ها و 
استراتژی های نظامی و مسائل امنیتی تالیفاتی دارد. 
قرار است وی به عنوان استادیار سیاست عمومی 
در اول اگست سال جاری میالدی فعالیت خود را 

در دانشگاه سیتی آغاز کند.
پتریوس  جدید  سمت  سیتی  دانشگاه  که  هنگامی 
کرد،  اعالم  میالدی  جاری  سال  اپریل  ماه  در  را 
وی گفت که از درس دادن در کالج این دانشگاه 
آن  دانشجویان  بیشتر  که  کالجی  است؛  خرسند 

مهاجر هستند.
برگزاری  دنبال  به  که  کرد  تصریح  همچنین  وی 

سمیناری با موضوع رکود اقتصاد جهانی است.
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سازمان بشردوستانه و هیات هاي امدادي بین المللي با 
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نسبت به بازگشت قحطي 
و گرسنگي به منطقه شاخ افریقا و به صورت خاص در 

سومالي هشدار دادند.
امنیت غذایي در  نبود  دلیل  به  بار دیگر  این سازمان ها 
شاخ افریقا و کمبود محصوالت کشاورزي ناشي از سیل 
و خشکسالي و فعال نبودن دولت سومالي براي مقابله با 
بحران غذا در این کشور، زنگ خطر را به صدا درآوردند.
به گفته سازمان هاي بین المللي، یک میلیون تبعه سومالي 
در داخل این کشور و در مناطق مختلف شاخ افریقا در 

معرض مرگ بر اثر گرسنگي هستند.
از  سومالي  ساکنان  درصد   2٨ منتشره،  آمار  اساس  بر 
نبود امنیت غذایي رنج مي برند که ناشي از خشکسالي 

طوالني و سیل هاي ویرانگر است.
نگراني از این بحران غذایي به آوارگان گرسنه مستقر در 
اردوگاه ها در شهر موگادیشو پایتخت سومالي هم رسیده 
است، به طوري که با شروع ماه رمضان آنان از سازمان 

هاي امدادي درخواست کمک کرده اند.

مأموریت غیرممکن جان کری 
در خاورمیانه

اینکه  بر  مبنی  واشنگتن  تضمین های 
اسراییل هر کار بکند -هرچند هم که این 
اقدامات ناشایست باشد- باز از آن دفاع 
نتیجه  برای  امید  هرگونه  کرد،  خواهد 
با  را  کشوری  دو  حل  راه  بودن  بخش 

شکست مواجه کرده است.
کری،  جان  قاطع  و  متهورانه  تالش های 
از  برای  امریکا  خارجه  امور   وزیر 
سرگیری مذاکرات صلح میان اسراییل و 
فلسطین به سمت ناکامی و شکست پیش 
می رود؛ همان طور که دالیل آشکاری در 
وجود  گذشته  اقدامات  خوردن  شکست 
وزیر  نتانیاهو،  نخست  بنیامین  دارد. 
بر  اسراییل  سیاسی  وضعیت  و  اسراییل 
صلح  از  بیش  اسراییل  قلمرو  به  توجه 
اهمیت و ارزش می نهند و اعتقاد بر این 
است که وضعیت سیاسی اسراییل و خود 
نخست وزیر نیازی به انتخاب یکی از این 

دو ندارند چرا که می توانند هردو را با هم داشته باشند.
که  دهد  انجام  را  کار  این  می تواند  در صورتی  نتانیاهو 
پیگیر برنامه مذاکرات صلح عادالنه با فلسطینیان باشد که 
بیل کلینتون و جورج بوش روسای جمهوری  از سوی 

پیشین امریکا حمایت می شد.
هنگامی که نتانیاهو اعالم کرد که وی و محمود عباس، 
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین باید خود را برای 
یک سازش و توافق ناخوشایند ناشی از مذاکرات صلح 

آماده کنند، منظورش چه بود؟
دلیل اینکه آنها به این عقیده و باور رسیده اند این است 
که علی رغم بسیاری از اقدامات دیپلماتیک ایاالت متحده 
که طی چند سال گذشته برای متقاعد کردن مقام های تل 
با قوانین بین المللی  نباید به مقابله  آویو صورت گرفته، 
و انکار حق فلسطینیان مبنی بر ایجاد یک کشور مستقل 
واشنگتن  بنابراین،  بپردازند.  شهروندی  تساوی  حق  و 
هیچگاه نباید به دنبال ترغیب اسراییل برای انجام این کار 
باشد. در عوض، باید مقام های دولت اسراییل را از این 
مساله مطلع کند که این چنین رفتارهایی باعث به وجود 
آمدن پیامدهای ناگواری می شود و در ابتدای امر ناتوانی 
زمین های  مصادره  سیاست های  از  دفاع  در  را  امریکا 
و  بین المللی  مجامع  در  اسراییل  توسط  فلسطینی ها 

سازمان ملل به دنبال خواهد داشت.
ما نه تنها این کار را انجام نداده ایم بلکه دقیقا خالف آن 
عمل کرده ایم. ما به دنبال تضمین بلندمدت به دولت های 
مختلف اسراییل هستیم که به دفاع از آنها بدون توجه به 
آنچه که انجام می دهند، ادامه می دهیم. زمانی که جوزف 
در  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،   باراک  معاون  بایدن،  
نظرات  تا  رفت  اسراییل  به  میالدی   2010 سال  مارچ 
مخالف دولت واشنگتن را درقبال نقض توقف ساخت و 
سازها و شهرک سازی ها توسط دولت تل آویو به سمع 
دولت نتانیاهو برساند، نتانیاهو با آن موافقت کرد و البته 
بایدن  مقابل  در  تحقیرآمیز  لفظی  از  اسراییلی  مقام های 
این  نتانیاهو  به  سفر  آن  در  بایدن  البته  کردند.  استفاده 
اطمینان را دارد که روابط میان امریکا و اسراییل همچنان 

مستحکم باقی می ماند.

رییس جمهوری امریکا اطمینان خود را از این »ماهیت 
غیرقابل انکار« در مورد اتحاد میان واشنگتن و تل آویو 
در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  خود  سخنرانی  در 
سپتامبر 2011 اعالم داشت و بار دیگر در مارچ 2012 
در جریان سفرش  و  داد  قرار  تایید  مورد  را  مساله  این 
به اسراییل برای بار سوم بر روی این مساله تاکید کرد. 
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در جریان سخنرانی 
اخیر و پرنفوذ خود در مقابل حضار یهودی ساکن امریکا 
هشدار داد که موضع دولت اسراییل هم اکنون به سمت 
تبعیض نژادی پیش می رود و این امر دولت اسراییل را به 
سمت مشروعیت زدایی سوق می دهد. با این حال، کری 
امریکا  اختالفات،  این  وجود  رغم  علی  که  کرد  اعالم 

همواره پشتیبان اسراییل خواهد ماند.
توسط  نژادی  تبعیض  امریکا  دیدگاه  از  که  آنچه 
نتاقض  و  مغایرت  اساسا یک  انگاشته می شود،  اسراییل 
که  است  امریکا  و  اسراییل  میان  مشترک  ارزش های  با 
میان  بی سابقه  ارتباط  برای  توجیهی  و  اساس  عنوان  به 

اسراییل و امریکا درنظر گرفته شده است.
اسراییل  از  دفاع  به  همواره  ما  که  است  این  تضمین 
می پردازیم، بدون در نظر گرفتن آنچه که با منافع امریکا 
در جریان دفاع و حمایت از اسراییل مغایرت دارد. مبنی 
از  به  منجر  نتانیاهو  به  امریکا  دولت  تضمین  براینکه 

سرگیری مذاکرات صلح نخواهد شد.
امریکایی در تعهدات خود  امروز سیاست گذاران  به  تا 
اما  کرده اند،  عمل  آرامی  به  فلسطین  کشور  ایجاد  برای 
به  نیز می تواند  حتی یک کودک شش ساله در اسراییل 
در  لیکود  حزب  ارشد  اعضای  از  یکی  که  بگوید  شما 
پارلمان اسراییل )کنست( اخیرا اعالم کرده که سخنرانی 
نتانیاهو در مورد راه حل دو کشوری حساب شده و دقیق 
به  تشکیل چنین کشوری  برای  تمایلی  او  و  است  بوده 

عنوان کشور مستقل فلسطین ندارد.
البته اگر زمانی را در اسراییل سپری کنید، می توانید این 
مساله را درک کنید که نتانیاهو به دنبال آرام کردن مخالفان 
سرمقاله  در  است.  کشوری  دو  راه حل  مورد  در  خود 
از قول گزارش هاآراتص  تایمز  نیویورک  اخیر روزنامه 

آمده  اسراییل  زبان  روزنامه عبری 
داده  رویه  تغییر  نتانیاهو  که  است 
اکنون در مورد روند صلح  و هم 
و راه حل دو کشوری جدی عمل 

می کند.
اگر چنین مساله یی حقیقت داشته 
از  زاده  توهمی،  از  ناشی  و  باشد 
به نظر  نباشد  استیصال  ناچاری و 
سرسخت  مخالفان  که  می رسد 
مذاکرات  آغاز  دنبال  به  نتانیاهو 
براساس  فلسطینی ها  با  اراضی 
اینچنین  هستند.   1967 مرزهای 
حیله ای  و  نیرنگ  مخالفت هایی، 
در  اسراییل  برای  شده  حساب 
محمود  با  مذاکرات  سرگیری  از 
مسائلی  اینچنین  نیستند.  عباس 
در  نتانیاهو  مالحظات  با  مغایر 
یا  استراتژیک  اولویت  یک  مورد 
همان کرانه باختری است که به عنوان یک قلمرو اشغال 
شده در نظر گرفته نمی شود بلکه یک منطقه مورد مناقشه 

میان اسراییل و فلسطین است.
اولویت  این  از  نتانیاهو  انتظار  از  دور  طرفداری 
استراتژیک، شاهدی است بر تشکیل »کمیسیون لِوی« که 
تعیین  برای  و  شده  ایجاد  اسراییل  دولت  توسط  اخیرا 
موضع کرانه باختری به وجود آمده است. انتخاب رییس 
مساله  این  نیز  نتانیاهو  توسط  کمیسیون  این  اعضای  و 
را مطرح کرده که با وجود تصمیم قاطع دادگاه عدالت 
باختری یک  بین الملل، حضور نظامی اسراییل در کرانه 

اشغال به نظر نمی رسد.
انتقاد جسورانه نتانیاهو مبنی بر اینکه اوباما در سخنرانی 
وزارت  ساختمان  در  خود  میالدی   2011 سال  می   19
قبال  ایاالت متحده در  این کشور سیاست  امور خارجه 
خاورمیانه را فراموش کرده و هیچ اشاره یی به مرزهای 
میان  قلمرو  مذاکرات  آغازین  نقطه  عنوان  به   1967
اسراییل و فلسطین نکرده، تنها به واسطه الگوهای تقدم 
اداعای اسراییل بر مالکیت تمام سرزمین های اشغالی قابل 

تشخیص است.
نتانیاهو در سخنرانی سال 2011 خود  اوباما به خواسته 
اشاره نکرد. عالوه براین، نخست وزیر اسراییل بار دیگر 
تاکید کرد که اوباما به مرزهای 1967 که از سوی جان 
کری پیشنهاد شده بود، اشاره یی نکرده است و در حال 
حاضر دولت واشنگتن بار دیگر کری را برای ارایه این 
پیشنهاد مبنی بر توجه به مرزهای 1967 به منطقه اعزام 
کرده است. اینچنین رویکردی نشان دهنده تغییر احتمالی 
در  کری  جان  اقدامات  دورنمای  یا  نتانیاهو  دیدگاه های 

نگهداشتن راه حل دوکشوری است.
»درک و نظر« امریکایی از این مساله درپی ابتکار عمل 
بر  امنیت سازمان ملل مبنی  دولت واشنگتن در شورای 
تایید مرزهای 1967 به عنوان نقطه آغازین در مذاکرات 
قلمرو و اراضی با فلسطینی ها می تواند یک نوع »تعویض 
بازی« باشد. امتناع امریکا از ایجاد چنین تعهداتی به مثابه 
اعالم ناکامی پیش از حتی آغاز مذاکرات پیشنهادی است.

هشدار نسبت به بحران 
گرسنه گي در سوماليا و 

شاخ افریقا

نخست وزير تركيه: 
درخواست دیدار محمد 

البرادعي را رد كردم

معاش یک دالری برای پتریوس!

در  کودتاگران  به  آنکه  براي  ترکیه گفت:  وزیر  نخست 
مصر مشروعیت ندهم، درخواست دیدار محمد البرادعي 

 معاون رییس جمهوري موقت مصر را رد کردم.
این مطلب را در نشست شوراي  اردوغان  رجب طیب 
اجرایي حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه اعالم کرد.

وي که خطاب به مسووالن حزب حاکم سخن مي گفت 
ریاست  از  مرسي  محمد  برکناري  از  دوباره  انتقاد  با 
نمي  آنان  افزود:  نظامیان  مداخله  با  مصر  جمهوري 

توانند براي کسب مشروعیت از ما استفاده کنند.
دیدگاه  از  که  است  کرده  تاکید  نشست  این  در  وي 
جمهوري  رییس  همچنان  مرسي  محمد  ترکیه  دولت 

مصر است.
نخست وزیر ترکیه یکشنبه گذشته نیز در یک سخنراني 
گفته بود: دولت ها با آراي مردم به قدرت مي رسند و 

از طریق انتخابات باید برکنار شوند .
کشور  یک  بر  که  نیست  ارتش  وظیفه  کرد:  اضافه  وي 
مرزهاي  از  ارتش حفاظت  اصلي  کند، وظیفه  حکومت 
کشور و اگر نظامیان قصد اداره کشور را دارند از سمت 

خود استعفا و در انتخابات عمومي شرکت کنند.
نخست وزیر ترکیه افزود: اگر دولتي ناکارآمد باشد باید 
با کودتا  انتخابات برکنار شود و ما  با آراي مردم و در 
اگرموفق  و  کنند  شرکت  درانتخابات  نظامیان  مخالفیم، 
شوند آراي مردمي را به دست بیاورند ما به رژیم کودتا 

احترام خواهیم گذاشت.

نیشن             
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سید احسان راستگو سوق

چرا لب ها 
پوست پوست می شوند؟

پوست پوست شدِن لب و ترک برداشتن آن، دالیل مختلفی دارد. از آن جا که 
برخی افراد دالیل بی ربطی برای این مسأله ذکر کرده اند، درصدد برآمدم تا این 

مقاله را بنویسم. 
لب از اجزای مهِم صورت می باشد. چرا که لب دریچۀ حرف زدن، غذا خوردن 
و ... است. شاید با خود فکر کرده اید یا متوجِه این شده اید که لب چرا ترک 
به  خود،  زیبایی  خاطر  به  خیلی ها  می شود.  پوست  پوست  چرا  و  برمی دارد 
این عضو حساس هستند. عده یی ترک و پوست پوست شدِن لب را به دلیل 
مجاورت زیاد نور خورشید می دانند و عده یی هم آن را ناشی از استفاده از 
لب سیرین می دانند. شاید این دالیل تا حدودی به نظر درست باشند، اما در 
این جا برخی از موارد قابل قبول و علمِی ترک برداشتِن لب و پوستک پوستک 

شدِن آن را بیان می کنیم:
نخست از همه این را بیان کنم: در برگ گیاهان سیستمی وجود دارد که میزان 
آب موجود در برگ ها را کنترل می کند و همین عامل سبب می شود که برگ ها 
شاداب باقی بمانند. این سیستم در گرمای زیاد از تبخیر آب جلوگیری می کند 
و در سرما از افزایش آب موجود در برگ ها جلوگیری می کند. سیستم لب ها 

هم حالتی شبیه به این سیستِم موجود در برگ ها دارد.

۱ـ تماس زیاد لب با مواد:
وقتی لب در تماس با مواد به طور زیاد قرار گیرد، دچار پوستک پوستک شدن 

و یا ترک می شود. از جملۀ این مواد می توان به آب، نمک و ... اشاره کرد.

۲ـ زبان زدن به لب:
عده یی بر حسب عادت، زباِن خود را مدام روی لب می سایند. همین عامل به 

مرور زمان، در لب های آن ها خشکی و ترک ایجاد می کند.

۳ـ یک نوع غذا خوردن در طول چند روز:
شخصی را در نظر بگیرید که در طول چند روز، فقط یک نوع غذا مثاًل نان 
خشک می خورد. در روز دوم یا سوم یا چهارم، مشاهده می شود که لب های او 

پوست پوست شده است.

۴ـ بوسیدن شخصی که مشکِل ترک و پوست پوست شدِن لب دارد:
این مورد بیشتر در بین متأهل هایی مشاهده شود که یک طرف دارای لب های 
ترک داشته یا پوستک پوستک شده است، که این مشکل به دیگری نیز سرایت 

می کند.

۵ـ استفاده از وسایل شخصی در تماس با لب:
خوردن  است،  عارضه  این  دچار  که  کسی  شخصِی  دندان  برس  از  استفاده 
از لب سیریِن  استفاده  و  این عارضه است،  از گیالس شخصی که دچار  آب 
شخصی کسی که دچار این عارضه است، سبب پوست پوست شدن و ترک 

لب می شود.

6ـ مواد کیمیایی:
پوست  پوست  تنها سبب  نه  تنفس  طریق  از  که  هستند  کیمیایی  مواد  برخی 
شدن اجزای بدن، بلکه سبب پوستک پوستک شدن لب ها هم می شوند. برخی 
مواد کیمیایی هم هستند که از طریق دهان وارد بدن شده و تأثیرات خود را 

بر لب ها می گذارند.

۷ـ نخوردن آب و میوه و سبزیجات:
ویتامین c، عامل اصلی کنترل ترک خوردن و پوستک پوستک شدِن لب هاست. 
در افرادی که آب نمی خوردند و در افرادی که در وعدۀ غذایی آن ها میوه و 

سبزیجات جای ندارد، پوست پوست شدِن لب ها مشاهده می شود.

         غالم محمد محمدی

شاه محمود ابدالی تا آخرین نواده اش،  بارها 
افتادند. شاه شجاع  قاجاری  دولت  دامن  به 
به دامن انگلیس ها افتاد و یک بار به وسیلۀ 
قندهاری  سرداران  رسید.   قدرت  به  آن ها 
خان،  رحمدل  خان،   پردل  خان،  )شیردل 
خدمِت  به  بارها  و...(  خان  عمر  محمد 
تجاوز  هنگام  و   درآمدند  قاجاری  دولت 
و  ایستاده گی  بدون  همه  انگلیس ها،  اول 

دفاع از وطن، به ایران گریختند.
تن   1٣9 ابتدا  خان  دوست محمد  امیر 
برادرش،  وسیلۀ  به  را  خانواده اش  اعضای 
به انگلیس ها در کابل تحویل داد و سپس 
خودش تسلیِم مکناتن گردید و باالخره در 
به  )1٨4٣م(،  انگلیس ها  اول  تجاوز  ختم 

پادشاهی گماشته شد.
زیر  از  نیز  خان  نادر  و  خان  عبدالرحمن 

آستیِن انگلیس ها به پادشاهی رسیدند. 
خان،   یعقوب  خان،  ایوب  سردار 
و  التی  ولی محمد  طالیی،  سلطان محمد 
صدها تِن دیگر در خاک هندوستان تا آخر 

عمر جیره خور زیستند و از دنیا رفتند.
جوان  نسل  برای  اخیر  سال   ٣5 وضعیت 
به  نجیب  دکتور  است:  روشن  افغانستان 
وسیلۀ کدامِ دولت به قدرت رسید، گلبدین 
حکمتیار طی ٣٨ سال اخیر در کجا زنده گی 
دارد و زیر فرماِن کیست، مال محمد عمر به 
وسیلۀ کدام کشور به قدرت رسید و حاال 
در کجا به سر می برد،  آقای کرزی سردمدارِ 
بر  کشور   کدام  وسیلۀ  به  تباری  گروه  این 
اریکۀ قدرت تکیه زد که پس از 12 سال 
هنوزهم حاضر نیست ارگ را ترک کند و  
حاال بعد از امضای معاهدۀ پیمان استراتژی، 
حاضر است معاهدۀ امنیتی را امضا و حق 
به  را  قونسلی(  )قضاوت  کاپیتوالسیون 
نزدیک  حلقۀ  یا  اقارب  یکی  داده،  امریکا 
قدرِت  در  دیگر  سال  ده  برای  را  به خود 

نامشروع نگه دارد.
این جنایات در حالی صورت می گیرند که 
مردم عادی این قوم،  عقب مانده،  بی سواد،  
پابرهنه، ژولیده و  در حالت بدوی زنده گی 
از همین حالِت  ناسیونالیسِم ارگ   دارند و 
آن ها همانند چوب سوخت استفاده می کند 
مقامات  شیطانِی  اعمال  درک  از  آن ها  و 
از  و  ندارند  اطالعی  خودشان،  عالی رتبۀ 

درِک حقایق تاریخی عاجز هستند.
این همه اعمال ناشایسته کم بود که از 65 
سال بدین سو، باالی قلمروی که بیش از 
11 بار آن را فروخته، مهر و امضا کرده اند، 
»دعوا  عام  به اصطالح  و  ارضی  ادعای 
جلبی« دارند و به خاطر این خواست »فرو 
گروگان  را  افغانستان  مردم  خویش،  ملی« 

گرفته با پاکستان می جنگانند.
محافل  و   بیمار  ناسیونالیست های 
شریک  و  شووینیستی  معلوم الحال 
و  طرف  این  از  استبدادی،  حاکمیت های 
پاس  همدیگر  به  دیورند  مرز  طرِف  آن 
در  متأسفانه  می کنند؛  شوت  و  می دهند 
این سوی مرز مردم مظلوم افغانستان و در 
آن طرف مردم عادی و مظلوم پاکستان، در 
این آتش جهنمی می سوزند و تاوان افکار 
فاشیستِی این حاکمان و محافل کهنه پرست 

و قبیله گرا را می پردازند.
خان عبدالغفارخان هیچ وقت نگفت که من 
تبعۀ افغانستان هستم، حتا تقاضاهای جواهر 
به  پشتونستان  پیوستن  بر  مبنی  نهرو  لعل 

افغانستان را رد کرد. در جرگۀ بزرگ »بنو«، 
فیصله  آن ها  مذهبِی  و  سیاسی  سران  همۀ 
کردند که: »نه هند می خواهیم،  نه پاکستان، 
نه افغانستان؛ بلکه دولت جمهوری اسالمی 

پشتون می خواهیم.« 
اما، خان عبدالغفارخان قبل  از مرگ توصیه 
دفن  افغانستان  خاِک  در  را  او  جسد  کرد 
کنند،  یعنی خواست افکار ناسیونالیستی در 

این منطقه زنده باشد.
شواهد و مدارک تاریخی نشان می دهد که 
خوش بختانه مردم عادی و عوام کشور ما، 
در برابر هم تعصِب کور و دشمنی ندارند. 
اگر از باال تحریک به دشمنی نشوند،  هیچ 
مشکلی باهم نداشته، در یک مکتب درس 
می خوانند،  در یک مسجد نماز ادا می کنند،  
از یک پایۀ برق و نل آب به گونۀ مشترک 
دفن  قبرستان  یک  در  و  می کنند  استفادۀ 

می شوند.
یگانه راه تفاهم آن است که: همه نخست 
انسان باشیم و بعد مسلمان. در دین اسالم 

مگر  ندارد  برتری  دیگر  کس  بر  هیچ کس 
خدمت گزاری  و  پرهیزکاری  و  تقوا  به 

صادقانه.
خیانت  یک  از  نمونه یی  مثال،  گونۀ  به 
ملی،  تفرقه،  تعصب،  درنده خویی و اعمال 

غیرانسانی و غیراسالمی را ذکر می کنیم:
تعدادی  لری«  »دویارنو  عنوان  زیر  کتابی 
که  می کند  معرفی  را  پشتون  بزرگان  از 
آن ها  از  انگشت شماری  تعداد  هرچند 
و  بزرگی  و  هستند  واجب االحترام 
ولی  نیست،  سوال  زیر  آن ها  شخصیِت 
کسی  و  هستند  تاریخ  جنایت کار  سایرین 

از  کند.  کتمان  را  آن ها  جنایات  نمی تواند 
محمد  کتاب  این   209 صفحۀ   در  جمله 
معرفی  »بابا«  نام  به  را  »مومند«  خان  گل 
کرده  قول  نقل  مومند  زبان  از  و  نموده 
با  »پشتون ها  می گفت)ترجمه(:  که  است 
می کنند،   زنده گی  کرده اند،   زنده گی  پشتو 
پشتون ها با زبان پشتو شناخته شده اند و به 
زبان پشتو شناخته می شوند و خواهند شد.« 
و  گفتار   و  زنده گی  برخاست،  و  نشست 
نصیحت و بحِث وی در رابطه با زبان پشتو 
و پشتونوالی بود و اگر کسی یک کلمه غیر 
موصوف  می گفت،  سخن  پشتو  زبان  از 

می فرمود: نشنیدم تکرار کن!
محمد گل خان مومند می گفت:  «زبان پشتو، 
پشتون هاست.  بزرگی  و  پیروزی  ضامن 
پشتو  زبان  با  صرف  پشتون ها  پیشرفِت 
پیشرفت  وسیلۀ  پشتو  زبان  است.   ممکن 
پشتون هاست. لذِت زنده گی صرف با زبان 

پشتو ممکن است.«
یک بند از نمونه اشعارش چنین است:

پشتو که رانه الره،  هر څه به را نه تللی
وم،   نه  که  ُوم  ُوم،  که  واالیم،   ال  تا  بیا  نو 

نه وم
ترینه  سرومان  او  دریدل،  پشتنو  به  پشتو 

جارول دی 
پشتو د پشتنو درژوند ساه،  او د مرو کفن 

دی 112
شاعر دیگری از همین قبیل اشخاِص بیمار 

گفته است:
»نور قومونه که زینت په لباس وی

زما دومره زینت پس دی پی پشتون یمه«.

خان عبدالغفارخان هيچ وقت نگفت كه من تبعۀ افغانستان هستم، 
حتا تقاضاهای جواهر لعل نهرو مبنی بر پيوستن پشتونستان به 
افغانستان را رد كرد. در جرگۀ بزرگ »بنو«، همۀ سران سياسی و 
مذهبِی آن ها فيصله كردند كه: »نه هند می خواهيم،  نه پاكستان، نه 

افغانستان؛ بلکه دولت جمهوری اسالمی پشتون می خواهيم.« 

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش بيسـت وهفـتم



           روح االمين امينی

به  دیدم  کتابی  از دوستان،  یکی  دفتر  در  پیش  چندی 
و  برداشتم  را  کتاب  قاسمی«.  قاسم  خلیفه  »دیوان  نام 
بعد از نگاهی گذرا به چند غزل آن، متوجه شدم که 
شاعر این دیوان هر که بوده، بهرۀ سرشاری از ذوق و 
شاعرانه گی داشته و از منظر پخته گی و روانی کالم نیز 
شاعر قدرت مندی بوده است. همین نکات سبب شد 
که طمع داشتِن این کتاب در دلم ُگل کند و هم زمان 
با آن، حس کنجکاوی ام نیز تحریک شود که چه گونه 
به گوشم  از قوت،  پایه  این  به  نام شاعری  به حال  تا 

ناآشناست.
با روی  و  میل شد  این  متوجه  نیز  گرامی  آن دوست 

گشاده، کتاب را به من هدیه کرد.
بختانی  عبداهلل  پروفیسور  کوشش  به  کتاب  این 
خدمتگار، گرد آمده و با 4٨٨ صفحه، راهی بازار کتاب 

شده است.
آقای  کودکی  دوران  از  خاطره یی  با  آن  پیش گفتار 
کتاب  یک  پدرش  روزی  که  می شود  شروع  بختانی 
خطی را که به قلِم پسرمامایش میا عبدالرحمان است، 
به او می سپارد و می گوید کتاب را بخوان و چیزی از 

آن بیاموز.
آقای بختانی در قسمتی از پیش گفتار کتاب می نویسد 
که در آن زمان »لفظ آن را به سختی خوانده می توانستم 
و به معنای آن بو نمی بردم. به پدرم با اندکی بی ادبی 
او  نمی زند.  گپ  من  با  کتاب  این  بابه!  گفتم:  طفالنه 
هنوز صغیر هستی،  تو  نگه دار،  را خوب  کتاب  گفت 
درس می خوانی، از دربار خداوند امیدوارم که آن قدر 
قابل و الیق شوی که این گونه کتاب ها همراهت گپ 
بزند... می دانی؟ این کتاب »خلیفه قاسم« است شخصی 

که مادرم، ماماهایم و خاندان شان اوالد او هستند.«
خالصۀ این نسخۀ خطی پس از ده ها سال، منبع دیوانی 
می شود به نام دیوان »خلیفه قاسم قاسمی« که در سال 

1٣92 هجری خورشیدی منتشر شده است.
شاعر  نام  مورد  در  کتاب  پیش گفتار  در  بختانی  آقای 
می نویسد: »در مقاطع اشعار نام و تخلص شاعر )قاسم( 
نام  به  شفاهی  روایات  در  است.  آمده  )قاسمی(  یا  و 
)خلیفه قاسم( یاد می شود و از نام پدر و اصل و نسِب 

وی از این دیوان سرنخی به دستم نیامده است.« 
در این پیش گفتار البته سراغی از تاریخ تولد و وفات 
شاعر نیز نیست و در این باب به عبارت هایی از این 
خلیفه  وفات  و  تولد  »تاریخ  است:  شده  اکتفا  دست 
می داند  بی چون  ممیت  و  محیی  اقدس  ذات  را  قاسم 

و بس.« 
و  تولد  محل  مورد  در  و  نیست  ماجرا  همۀ  این  البته 
»در  می خوانیم:  را  جمالت  این  نیز  شاعر  زیستگاه 
نیافته ام و  به صراحتی دست  پیدایش وی  مورد جای 
در قطعه یی شاعر خویشتن را »قاسم چهارباغ« خوانده 

است، می خوانیم:
قاسمم قاسم چهار باغ که اسرار ازل 

نیست پوشیده ز من خلق چه دانند مرا؟
هم دانم ز خدا و همه دانم او را
همه دانند که اندر همه دانند مرا

بنا بر آن، چهارباغ )شهر چهارباغ صفا( را یقینًا محل 
زیست و وفات شاعر می دانم.«

با این اوصاف، تنها در مورد مقبرۀ شاعر در چهارباغ 
صفای والیت ننگرهار در پایان این کتاب تأکید وجود 
دارد و آقای بختانی نوشته است: »مزار فیض آثارشان 
در چهارباغ صفای سرخرود ننگرهار مرجع و زیارتگاه 

خاص و عامست و به »خلیفه بابا« شهرت دارد«.
داشتم  توقع  رفتم،  کتاب  پیش گفتار  سراغ  به  وقتی 
اطالعات مفیدی در مورد شاعر ارایه کند آن هم شاعری 
از  اینک  بودم و  ندیده  نامش را در هیچ تذکره یی  که 
این نام ناآشنا، یک دیوان شعر در اختیار داشتم که اگر 
تنها چند بیت از این دست را هم می دیدم، مرا کنجکاو 

می کرد:
تراست ناز که سلطان حسن و تمکینی

مرا هزار نیاز و هزار مسکینی
چه آتشی که دلم را تمام سر تا پا؟

ز سوز تا نگدازی ز پای ننشینی
مگر که مصلحت کار من در این دیدی

که هیچ مصلحت کار من نمی بینی
ص 402/ غزل 445

****
نه از خطاست که در ابروی تو چین باشد

تو نازنینی و ناز تو نازنین باشد
قیامت است بر آن رو نقاب زلف اما

نقاب اگر بگشایی قیامت این باشد
ص 159/ غزل 149

اما پیش گفتار کتاب نه تنها که راه گشا نشد، بلکه حس 
آقای  هرچند  ساخت.  مبدل  شک  به  مرا  کنجکاوی 

بختانی در مقدمۀ کتاب گفته بود دو نسخۀ خطی از این 
دیوان وجود دارد، اما نوشته بود که نتوانسته آن نسخۀ 
دیگر را پیدا کند و تمام این دیوان بر اساس نسخۀ بی 
سر و تهی که نزد خود او موجود بوده، گرد آمده است.
شاعری که نه نام و نه نشانش مشخص است، نه تاریخ 
با  زنده گی اش،  محل  و  زادگاه  نه  و  وفاتش،  و  تولد 
بیش از 500 شعر مرا وادار به جست وجو کرد. خیلی 
زود متوجه شدم که این دیوان از قاسم انوار شاعر و 
صوفی قرن هشتم و نهم هجری است که نام و نشان 
را می توان در  تولد و وفاتش  تاریخ  و  زنده گی نامه  و 
گرفته  جامی  نفحات االنس  از  کرد؛  پیدا  زیادی  متون 
تذکرۀالشعرای  میر،  خواند  غیاث الدین  حبیب السیر  تا 
از مجالس النفایس و  دولت شاه، ترجمۀ فخری هروی 
از ادوارد براون و هم چنین تاریخ  ایران  ادبیات  تاریخ 

ادبیات ایران از داکتر ذبیح اهلل صفا.
با این اوصاف می بینیم که این دیوان به صورت ناکامل 
و با نامی مجعول و با اطالعاتی اشتباه در مورد زادگاه 

و زیستگاه شاعر، در کابل چاپ شده است. 
حتا آقای بختانی خدمتگار در این کتاب رگ و ریشۀ 
زبان  از  وقتی  می داند  شاعر  به  منتسب  نیز  را  خود 
است؛  قاسم«  »خلیفه  کتاب  »این  می نویسد:  پدر خود 
او  اوالد  خاندان شان  و  ماماهایم  مادرم،  که  شخصی 

هستند.« 
خطی  نسخۀ  یک  تصحیح  در  که  است  این  پرسش 
چه گونه  اطالعاتی  چنین  اکادمیک،  کار  یک  ارایۀ  و 

می تواند مدار اعتبار باشد؟
را  دیوان  این  2٣صفحه یی  مقدمۀ  از  زیادی  قسمت 

جمالتی از این دست در بر گرفته:
و  مسجد  خانقاه،  بود  بزرگواری  شخص  و  »ولی اهلل 
حلقۀ درس داشت، آن قدر به جا رسیده بود که در زمرۀ 

جنیات هم مریدان زیادی داشت.«
از  یکی  مورد  در  بختانی  آقای  که  خاطره یی  یا 

دیدارهایش از قبر جعلی شاعر نقل می کند:
»پس از اتحاف دعا، در حال برآمدن، گونه یی از سکون 
و آرامش قلبی روان و مشاعِر بنده را طوری فرا گرفته 
احساس  خلسه  حالت  یک  در  کاماًل  را  خود  که  بود 
نموده درمی یافتم که کسی ضمیرم را این گونه مخاطب 
را  کتاب های خود و دیگران  تو که  معاتب ساخته:  و 
چاپ می نمایی، چرا کتاب بابایت را فراموش کرده ای؟« 
لغمان،  به  را  جنیات  دیوان  این  صاحب  این که  یا  و 
خراسان، هندوستان، بلخ، بدخشان، سقر، دریای عمان، 
فضیلتش  اثبات  برای  که  فرستاده  پراچغان  و  نیشابور 
به مهمانی که قصد مشاعره با او داشته، از هر کدام از 
آوردند و  نخود...  شهرهای مذکور کشمش و زیره و 
سفره یی آراستند و مهمانی که به قول نویسنده از ایران 
یا توران یا کرمان آمده بود را از مشاعره منصرف کرد.

درست است که نویسنده می خواسته با بیان این مطالب 

اما  این قدر عقیده دارند؛  ایشان  به  بگوید مردم نسبت 
ذکر این افسانه های خرافی در مقدمۀ دیوانی که جناب 
را  شاعر  درست  نام  حتا  عزیز،  نسخه شناس  و  محقق 
نمی داند و نوشته از تاریخ تولد و وفاتش فقط خداوند 
آگاه است و زادگاه و زیستگاهش را ذکر نمی کند، چه 

معنایی دارد.
نوشته  دیوان  این  مقدمۀ  از  قسمتی  در  بختانی  آقای 
است: »با وجود جست وجوی پی گیر، دربارۀ شناخت 
این شاعر و شعر وی در اسناد تحریری، خطی و چاپی، 
دیگری  منبع  به  موجوده،  خطی  دیوان  یگانه  جز  به 

دست نیافته ام.«
در حالی که این دیوان، 55 سال پیش از امروز از سوی 
نفیسی  سعید  زنده یاد  کوشش  به  و  سنایی  انتشارات 
ذبیح اهلل صفا  داکتر  آن،  عالوۀ  بر  و  است  شده  منتشر 
در تاریخ ادبیات ایران می نویسد: »از کلیات آثار سید 
نسخ متعدد در دست است«. هم چنین نه تنها سال تولد 
در  شاعر  زنده گی  از  کاملی  اطالعات  بلکه  وفات،  و 

تذکره ها و کتاب های متعدد تاریخ ادبیات آمده است.
انیس العارفین  نام  به  کتابی  نیز  امسال  همین  هم چنین 
»حورائیه«،  نام های  به  دیگر  رسالۀ  پنج  با  همراه 
»مقامات العارفین«، »در بیان علم«، »سوال و جواب« و 
دکتر حسن  تصحیح  به  و  انوار  قاسم  از  واقعه«  »بیان 
نصیری جامی، از سوی انتشارات مولی در تهران منتشر 

شده است.
ذبیح اهلل صفا در جلد سوم تاریخ ادبیات ایران، شاعر را 

به این شرح معرفی می کند:
ابوالقاسم  بن  هارون  بن  نصیر  بن  علی  »معین الدین 
مشایخ،  از  انوار«  »قاسم  به  معروف  قاسمی  حسینی 
قرن  دوم  نیمۀ  پارسی گوی  شاعران  از  و  تصوف  اهل 
از  خاندانش  بود.  نهم هجری  قرن  اول  نیمۀ  و  هشتم 
سادات حسینی تبریز و او خود از پیروان خاندان شیخ 
صفی الدین اردبیلی بوده و در مشرب تصوف، مقامات 
بلند داشته است. چنان که هم زمانان و یا قریب العهدان 
وی از او با احترام بسیار نام برده اند؛ مثاًل کمال الدین 
عبدالرزاق او را »مرتضای اعظم مقتدای مکرم« خوانده و 
دولت شاه »سیدعارف مقبول االبرار واالخیار صفی المله 
والدین شاه قاسم انوار« آورده و خواند میر »حضرت 
نقابت منقبت سیادت مرتبت معارف شعار هدایت آثار، 
امیر سید قاسم انوار« نوشته است و دیگران نیز هر یک 

بر این سیرت و روش از او با حرمت یاد کرده اند.«
ادوارد براون در تاریخ ادبیات ایران، سال و محل تولد 
او را 757 هجری در سراب )سر او( تبریز آورده است 

و در مورد محل اقامت او می نویسد: 
به  نمود،  اقامت  گیالن  در  میر چندی  که  آن  از  »پس 
خراسان رفت و در هرات ساکن شد، و در آن زمان 
جا  آن  در  است.  شاهرخ  فرزندش  و  تیمور  سلطنت 
مریدان و شاگردان بسیار از اطراف نزد وی جمع آمدند 
و به قدری دارای شهرت و عظمت گردید که شاه را 

تحت الشعاع خود قرار داد.
عبدالرزاق در مطلع سعدین حکایت می کند که چون در 
هزاروچهارصد وبیست وشش  هـ/  سال هشت صدوسی 
م شاهرخ در مسجد جمعۀ هرات مورد حملۀ احمد لر 
قرار گرفت و مجروح گردید، سید قاسم مورد سوءظن 
میرزا بایسنغر واقع شد، زیرا گفتند که قاتل در پناه او 
بوده است. از این رو سید ناگزیر شد که هرات را ترک 
عنایِت  برود و در آن جا در ظل  به سمرقند  گوید و 

میرزا الغ بیک قرار گیرد.
مع ذالک چند سال بعد، دیگر بار به خراسان مراجعت 
فرمود و در خرجرد که شهری است در والیت جام، 
منزل گزید و هم در آن جا به سال هشت صدوسی وهفت 

هـ / هزاروچهارصدوسی وسه م وفات یافت.«
ذبیح اهلل صفا نیز در تاریخ ادبیات ایران، این اطالعات 
را با استناد به منابعی مانند حبیب و السیر تأیید می کند 

و در مورد تاریخ وفات قاسم انوار می نویسد:
هجری   ٨٣7 سال  معتبر  مآخذ  در  را  وفاتش  »تاریخ 

نوشته اند.«
نفحات االنس  در  نیز  جامی  عبدالرحمان  نورالدین 

می نویسد:
در  را  پادشاه وقت  ثمانمائه،  و  ثالثین  تاریخ سنۀ  »در 
شد  معلوم  چنان  زد.  زخمی  شخصی  هرات،  جامع 
لنگر خدمت سیّد خان های مقفل بوده،  که وی را در 
شهر  از  بوده  وی  وقوف  به  آن  مگر  که  آن  توهم  به 
عذر خواستند. به جانب بلخ و سمرقند رفت و از آن 
جا مراجعت کرد و در خرجرد جام متوطن شد و در 
سنۀ سبع و ثالثین از دنیا برفت و قبر وی آن جاست، 

رحمه اهلّل تعالی.«
ذبیح اهلل صفا در مورد سن و مدفن قاسم انوار می نویسد:
و  بود  هنگام وفات هشتاد سال  انوار  قاسم  »سن شاه 
او را در باغی از خرجرد جام که لنگر )خانقاه( او در 
آن قرار داشت، و آخرین اقامتگاه او بود، دفن کردند. 
جامی از این آرامگاه که در لنگر سید واقع بوده است، 
در  اکنون  که  بنایی ست  همان  این  و  می دارد  صحبت 
قریۀ لنگر نزدیک تربت جام باقی ست و به فرمان امیر 

علی شیر نوایی ساخته شده بود.«
»دیوان خلیفه  نام  به  کابل  در  دیوان  این  به هر روی، 
قاسم قاسمی« منتشر شده است که مدفنش در چهارباغ 
نخوانیم،  جعل  را  کار  این  اگر  است.  ننگرهار  صفای 
ناشیانه  اقدامِ  به عنوان یک  آن  از  به جرأت می توانیم 
یاد کنیم که باعث سرافکنده گی اهل تحقیق و تفحص 

است. 
بدیهی است چنین کارهای ناشیانه یی، ارزش و اعتبار 
کسی  دیگر  و  می آورد  پایین  به شدت  را  علمی  آثار 
به کتاب هایی که  استناد  با  جرأت نمی کند تحقیقی را 
این مسأله  از  انجام دهد. و  منتشر می شود،  در کشور 

می توان به عنوان یک ضربۀ بزرگ فرهنگی، یاد کرد.
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جعل یا ناشی گری
به بهانۀ چاپ کتابی با عنوان »دیوان خلیفه قاسم قاسمی«
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اين ديوان در كابل به نام »ديوان خليفه قاسم قاسمی« منتشر شده است كه مدفنش در 
چهارباغ صفای ننگرهار است. اگر اين كار را جعل نخوانيم، به جرأت می توانيم از آن 

به عنوان يک اقداِم ناشيانه ياد كنيم كه باعث سرافکنده گی اهل تحقيق و تفحص است. 
ارزش و اعتبار آثار علمی را به شدت بديهی است چنين كارهای ناشيانه يی، 

پايين می آورد و ديگر كسی جرأت نمی كند تحقيقی را با استناد به كتاب هايی كه در 
كشور منتشر می شود، انجام دهد. و از اين مسأله می توان به عنوان يک ضربۀ بزرگ 

فرهنگی، ياد كرد



افغانستان پس از 2014 با...
 کرد که از آن جمله 44 درصد آن، به مصرف رسیده و 
تا دو هفتۀ آینده بعد از پرداخت پول به بعضی شرکت ها 

به بیش از 50 درصد خواهد رسید.
پروژه   ٣6٨ که  گفت  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر 
شامل  ظرفیت،  ارتقای  و  بدیل  معیشت  عام المنفعۀ 
پروژه های ربع اول امسال است که در اضافه از 2٣00 
قریه در 250 ولسوالی در سطح کشور، تحت کار قرار 

دارد.
یادآوری  نیز  میلیون دالری دیگر  از یک پروژه 70  وی 
کرده و هدف آن را رفع نیازهای مردم دانسته، گفت که 
کار طرح و دیزاین آن آغاز شده، اما در مورد این پروژه 

معلومات بیشتر ارایه نکرد.
از سال  بین المللی بعد  ازادامۀ کمک های جامعۀ  برمک، 
2014 در بخش پروژه های زیربنایی نیز خبر داده، گفت 
افغانستان  بین المللی  شرکای  با  که  در صحبت هایی  که 
داشته، آنها وعده سپرده اند که تا سال 2016 و بعد از آن، 

پروژه های این وزارت را حمایت می کنند.
وزیر احیا و انکشاف دهات تصریح کرد: »این وزارت در 
طول ده سال، پل ارتباطی بین مردم و حکومت بوده و 
درحال حاضر نیز تالش می کنیم که پروژه های همبستگی 
ملی را به سرعت پیش ببریم؛ تا ذهنیت منفی که در بین 
مردم به خاطر خروج نیروهای بین المللی بعد از 2014 

از افغانستان وجود دارد، از بین برود.«
پروژه های همبستگی ملی، یکی از مهمترین برنامه های 
وزارت احیا و انکشاف دهات است که در یکدهۀ اخیر 
با 10 درصد سهم  به شمول روستاها،  در سطح کشور 
مردم عملی گردیده و این برنامه در زنده گی مردم تحول 

مثبت به میان آورده است.
وزیر احیا و انکشاف دهات خاطرنشان کرد که در طول 
ده سال گذشته، یک عشاریه هفت میلیارد دالر، از سوی 
دولت و جامعۀ جهانی به دسترس این وزارت به خاطر 

عملی ساختن پروژه های عام المنفعه قرار گرفته است.
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طرح صلِح مجلس

و چـالش هـای آن
          نثاراحمد فيضی غوریانی ـ عضو مجلس 

نماینده گان افغانستان

مدیریت  در  افغانستان  دولِت  ناکامی های  سرانجام 
این  به  نماینده گان  مجلس  پای  که  شد  سبب  صلح، 
که  کند  ارایه  صلحی  طرح  و  شود  کشیده  قضیه 
طرف های  شرکِت  با  را  جهانی  اجالس  برگزاری 

داخلی و خارجِی مسالۀ افغانستان توصیه می کند. 
انتقادهای  با  تنها  نه  افغانستان،  دولت  صلح  برنامۀ 
گروه ها و نهادهای سیاسی در کشور روبه رو بود؛ بل 
در روزهای اخیر این برنامه از سوی مقام های بلندپایۀ 
دولتی نیز زیر سوال برده شد. در همین حال، ناکامی 
پرسش های  نیز  قطر  در  آغاز گفت وگوهای صلح  در 
متعددی را برانگیخت. دولت افغانستان نه تنها قادر به 
تعریِف نقش و جایگاه خود در مذاکرات صلح در قطر 
نشد؛ بل وضعیتی را رقم زد که این دفتر خالی از حضور 
اساس گزارش های  بر  طالبان شود.  نماینده گان گروه 
اعتراض دفتر  به رسم  نماینده گان گروه طالبان  اخیر، 
قطر را درک کرده و در دوحه به زنده گی خود ادامه 
می دهند. این موضوع می تواند پیامدهای ناخوشایندی 
از  افرادی  از یک سو حضور  باشد.  داشته  قبال  در  را 
آن ها  دیدوبازدیدهای  زمینۀ  می تواند  قطر  در  طالبان 
برنامه های شان  با  هم راستا  گروه های  و  رسانه ها  با  را 
فراهم کند و از سوی دیگر، بستری باشد برای بازتاِب 
کارنامه ها و فعالیت های این گروه در یکی از مهم ترین 

کشورهای عربی.
این مسایل در کل سبب شدند که مجلس نماینده گان 
پیشنهاد  را  طرحی  طوالنی،  گفت وگوهای  از  پس 
را  صلح  گفت وگوهای  آغاز  عملِی  شرایط  که  کند 
طرح  در  سازد.  مساعد  ذی دخل  جوانِب  شرکت  با 
برنامۀ  آغاز  برای  که  شده  تأکید  نماینده گان  مجلس 
باید  کشور،  در  صلح  تأمین  هدف  به  نتیجه بخش 
یک نشست جهانی با شرکت نماینده گانی از شورای 
ملی، احزاب سیاسی، دولت افغانستان، جامعۀ مدنی، 
گروه های مسلح مخالف، کشورهای همسایه و منطقه 
در  حال،  همین  در  شود.  برگزار  غربی  کشورهای  و 
ملل  سازمان  از  نماینده گانی  بر حضور  مجلس  طرح 
متحد و سازمان کنفرانس اسالمی در این نشست نیز 

تأکید شده است.
و  اقدام ها  به  نسبت  می تواند  هرچند  طرح  این   
ولی  رود،  شمار  به  فراگیر  طرحی  دولت،  برنامه های 
هنوز پرسش های زیادی در خصوِص آن وجود دارد 
نخستین  مانده اند.  پاسخ  بدون  ابهام آمیزی  مسایل  و 

برگزاری چنین نشستی حداقل در  این طرح،  مشکل 
همۀ  کردِن  متقاعد  برای  باشد.  می تواند  کوتاه مدت 
به  نشستی،  چنین  در  شرکت  برای  ذی دخل  جوانب 
نیاز است؛ زمان و فرصتی که  بیشتر  زمان و فرصِت 

حداقل دیگر در اختیار دولت افغانستان نیست.
تلفیق  نماینده گان،  مجلس  طرح  مشکل  دومین 
صلح  برقراری  مورد  در  گوناگون  دیدگاه های 
میزان  به  که  کرد  نباید  فراموش  کشوراست.  در 
شرکت کننده گان چنین نشستی، آرا و نظراِت مختلف 
می تواند وجود داشته باشد. برخی از کشورهای منطقه، 
حضور جامعۀ جهانی و ناتو را به عنوان معضل اصلی 
این  به  و  افغانستان می دانند  در  برقراری صلح  فراراهِ 
ایجاد  و  خارجی  نیروهای  کامل  خروج  که  اند  باور 
یک دولت ملی در افغانستان، می تواند در تأمین صلح 
میان همین کشورها  اما در  باشد.  نقش کلیدی داشته 
نیز اختالف نظر می تواند وجود داشته باشد. برخی ها 
قدرت  در  شورشی  گروه های  سیاسِی  مشارکت  بر 
تأکید دارند و می گویند اگر این گروه ها به بخشی از 
در  جنگ  مشکل  خود  خودی  به  شوند،  تبدیل  نظام 

افغانستان حل می شود. 
یک دست  نیز  شورشی  گروه های  حال،  همین  در 
که  گروه ها  این  از  برخی  نمی کنند.  عمل  هم نظر  و 
را  نظام  کل  دارند،  افغانستان  جنگ  در  اصلی  نقش 
خواهان  و  ندارند  قبول  آن  ارزش های  و  مولفه ها  با 
تغییرات جدی و اساسی در قانون اساسی و نوع نظام 
دولتی افغانستان اند. کشورهای غربی، جامعۀ مدنی و 
افغانستان، نگران معامله کردن  برخی احزاب سیاسی 
بر سر دستاوردهای یک دهۀ گذشته اند و این نگرانی 
را دارند که نشود در فرایند یک توافق احساسی، کل 

ارزش های یک دهۀ گذشته نقش بر آب شود. 
سومین مشکل طرح مجلس نماینده گان، نبود مکانیزم 
صلح می تواند باشد. حداقل باید مکانیزمی برای صلح 
و مذاکرات تدوین شود که بتوان بر اساس آن، وارد 
یک روند عملی شد. در چنین مکانیزمی باید خطوط 
قرمز از قبل مشخص شود و راهکاری حداقلی برای 

توافق در نظر گرفته شود. 
چهارمین مشکل طرح مجلس نماینده گان، عدم درِک 
پایدار  صلح  به  رسیدن  برای  کشور  شرایط  درسِت 
حاال  که  جهانی  اجالس  یک  برگزاری  با  آیا  است. 
مشخص نیست تمام جوانِب ذی دخل در آن شرکت 

کنند، صلح در افغانستان تأمین می شود؟ 
نشست های  برگزاری  که  داده  نشان  گذشته  تجارِب 
دراز  در  تنها  ذی دخل،  طرف های  حضور  با  کالن 

حضور  زیرا  است؛  کرده  کمک  جنگ  زماِن  شدِن 
و  است  مسأله  یک  اجالس،  در  شرکت کننده گان 
عمل کرد صادقانۀ آن ها در تشریک مساعی برای تأمین 
صلح در افغانستان، چیز دیگری. همین حاال نیز دولتی 
مثل پاکستان از نیات خوِب خود برای تأمین صلح در 
افغانستان سخن می گوید؛ ولی آیا این دولت واقعًا به 

صورت صادقانه در این راستا عمل می کند؟ 
و  جهانی  در  نه  افغانستان،  در  صلح  اصلی  مشکل 
منطقه یی بودن آن، بل در بُعد داخلِی آن نهفته است. 
شاید برخی دولت مردان با این نظر موافق نباشند و یا 
هم عده یی بگویند که اگر پاکستان بخواهد، در ظرف 
چند هفته صلح در کشور برقرار می شود. این نگاهی 
تقلیل گرایانه به مسأله است که نمی تواند ره به جایی 

ببرد.
فرو کاستِن معضل جنگ در افغانستان به یک عامل، 
عماًل نادیده گرفتِن ابعاد پیچیده و بغرنِج آن است. در 
دارد،  بیرونی  ابعاد  افغانستان  در  صلح  مشکل  این که 
این  به  هم  را  مسأله  کل  ولی  ورزید؛  نمی توان شک 
جنگ  قطِع  منطقی  راه حل  بخشیدن،  تعمیم  موضوع 
در افغانستان نیست. همان گونه که ابعاد بیرونی جنِگ 
افغانستان باید در نظر گرفته شود، به ابعاد داخلی آن 
موضوع  باید  نخست  گیرد.  صورت  توجه  باید  نیز 
صلح در سطح ملی، آسیب شناسی شود. به این معنی 
و  شناسایی  جنْگ  عوامل  کارشناسانه،  به صورت  که 
اولویت بندی گردد. کدام عوامل به عنوان عوامِل اصلی 
مسأله  این  در  فرعی  عوامِل  عنوان  به  عوامل  کدام  و 
دارد؟  وجود  افغانستان  در  جنگ  چرا  دارند.  دخالت 
چرا گروه هایی خود را مخالِف ارزش های دموکراتیک 
و مدرن نشان می دهند؟ آیا از دید آن ها مکانیزمی برای 
صلح پایدار وجود دارد و یا خیر؟ چه گونه می شود که 
باشد  متعهد  دموکراتیک  ارزش های  به  هم  افغانستان 
و هم به صلحی پایدار دست پیدا کند؟ آیا مشکالت 
موجود در دولت فعلی، سبِب آن نشده که مردم نقش 
انفعالی در خصوص مسایل کالن جامعه داشته باشند؟ 
نظر  به  بعید  و  نیافته اند  پاسخ  هنوز  پرسش ها  این 
برای  جایی  بین المللی،  اجالس  یک  در  که  می رسد 

طرح آن ها باشد. 
مجلس نماینده گان در گام نخست، باید به یک اجماع 
به  آن گاه  و  برسد  صلح  با  رابطه  در  ملی  سطح  در 
جامعه  افراد  وقتی  کند.  اقدام  آن  بیرونی  عوامل  رفِع 
دیدگاهی واحد نسبت به جنگ در افغانستان ندارند، 
تأمین  بیرون  از  صلح  که  کرد  باور  می توان  چه گونه 

می شود؟
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هرچه سریع  سخی زاده را...
خبری،  مشترک  نشست  یک  طی  فساد،  علیه  زنان  اتحاد   

بازداشت آقای سخی زاده را غیرقانونی خواندند.
ژورنالیستان،  ملی  اتحادیه  اجرایه یی  رییس  دشتی  فهیم 
سوی  از  نویسنده  این  سریع تر  چه  هر  آزادی  خواهان 
دادستانی کل شده و گفت که باید هرگونه تخلف رسانه یی 

بر اساس قانون رسانه های افغانستان پیگیری شود.
آقای دشتی بیان داشت که این نویسنده، ادعا دارد که اسناد 
موثق در مورد فساد گسترده در داخل اداره عالی مبارز با 

فساداداری در دسترس دارد.
اقدام  این  نیز  فساد  علیه  زنان  اتحاد  رییس  جاوید  آمنه 
رسانه های  قانون  و  اساسی  قانون  را خالف  کل  دادستانی 
کشور خوانده، خواهان رهایی سخی زاده و پیگیری ادعای 

نویسنده از سوی نهادهای عدلی و قضایی شد.
آزاد  رسانه های  دیدبان  اجرایه یی  رییس  خلوتگر  مجیب 
افغانستان نیز این اقدام دادستانی کل را سرکوب مبارزه علیه 
فساداداری عنوان نموده و بیان داشت: ” این گونه اقدامات 

تاثیر منفی باالی مبارزۀ صادقانه با فساداداری دارد”.
نشان  سارنوالی  لوی  اقدام  این   ” نمود:  تصریح  خلوتگر 
برای  اراده یی  و  قصد  افغانستان  حکومت  اواٌل  که  می دهد 
به  حکومت  بی باوری  ثانیًا  و  ندارد  فساداداری  با  مبارزه 

آزادی بیان را نشان می دهد”.
وی از افزایش 50 درصدی خشونت ها علیه خبرنگاران در 
طول چهار ماه گذشته نسبت به سال قبل خبر داده و افزود 
که این خشونت ها شامل بازداشت، لت و کوب و توهین و 

تحقیر بوده است.
گفتنی است که عبدالرحمان سخی زاده از یازده روز بدین 
سو در بازداشت دادستانی کل کشور قرار دارد و تا هنوز 
دلیل روشن بازداشت وی به صورت رسمی از سوی این 

اداره اعالم نشده است.

تأمین ثبات و ادامۀ کمک...
این  نشوند،  پذیرفته  متحده  ایاالت  با  امنیتی  توافقنامۀ   

موافقتنامه به امضا نخواهد رسید.
در  افغانستان  اساسی  شرایط  می گوید  خرم  عبدالکریم 
مالی  کمک های  تداوم  و  صلح  تأمین  موافقت نامه  این 

امریکا با این کشور است.
آقای خرم روز گذشته به رادیوی آزادی گفت، مقام های 
امریکایی می گویند که این دو مساله نیاز دارد تا هر سال 

از سوی کانگرس آن کشور به تصویب برسد.
او گفت: »ایاالت متحده تا حاال واضح گفته است که دو 
امنیت  برای ما ضمانت نمی کند: یکی مسالۀ  مساأله را 
افغانستان و دیگر کمک های مالی. این مساله را باید هر 
سال از کانگرس شان تقاضا کنند، تا اکنون به ما نگفته 
اند که پس از امضای توافقنامۀ امنیتی این قدر پول را 
اما می گویند که  برای شما ضمانت شده، می دهیم.  که 

ما مطمین هستیم که این مساله را کانگرس ما تصویب 
می کند، ولی ما می گویم اگر امضا نکردند باز چطور؟«

به اساس موافقتنامۀ همکاری های درازمدت استراتیژیک 
میان افغانستان و امریکا که سال گذشته میالدی به امضا 
رسید، یک توافقنامۀ امنیتی جدا گانه نیز میان دو کشور 

باید عقد گردد.
این  چهارم  دور  پیش  ماه  یک  حدود  افغانستان  اما 
مذاکرات را به دلیل آنچه تناقض در گفتار و عمل امریکا 
در روند صلح این کشور می خواند، به حالت تعلیق در 

آورده است.
در عین حال مقام های افغان می گویند، ایاالت متحده 
باید در این موافقتنامه برای افغانستان اطمینان دهد که 
این کشور از حمالت و تجاوز کشورهای دیگر نیز در 

امان خواهد بود.
چرا  امریکا  با  را  امنیتی  قرارداد  »ما  گفت:  خرم  آقای 
و  حمله  ما  باالی  خارج  از  که  خاطری  به  می خواهیم 

داخل  در  ما  مردم  امنیت  نیز  و  نگیرد  صورت  تجاوز 
تأمین شده باشد. در غیر آن کدام چیزی دیگری وجود 
ندارد، از خارج که باالی ما راکت و بمب پرتاب گردد، 
این  باز  انتحاری فرستاده شود و مردم ما کشته شوند، 

قرارداد امنیتی چی سودی به ما خواهد داشت.«
این  در  کرزی  جمهور  رییس  دفتر  رییس  که  آن  با 
خصوص از کدام کشور مشخص نام نبرد، اما پیش از 
این مناطق سرحدی افغانستان در شرق کشور از قلمرو 

پاکستان مورد حمالت راکتی قرار گرفته است.
وی  از  امریکا  که  است  گفته  کرزی  جمهور  رییس 
باید  میان کابل و واشنگتن  امنیتی  توافقنامۀ  تا  خواسته 

تا سه ماه دیگر به امضا برسد.
اما آقای کرزی تاکید دارد که حکومت افغانستان برای 

امضای این موافقتنامه عجله ندارد.
تا اکنون روشن نیست که موافقتنامۀ امنیتی با امریکا چه 

زمانی به امضا می رسد.

قانون تحصیالت عالی...
 این کمیسیون کرد، اما وقتی که این کمیسیون نظر خود 
را به مجلس فرستاد، نماینده گان این نظر را مبهم تر از 

آن دانستند که بتوان بر آن استناد کرد.
به کمیسیون  این مسأله را  نیز مجلس  بار دیگر  اخیراً 
این  و  کرد  راجع  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
دانشگاه،  واژه های  از  استفاده  که  گفت  کمیسیون 

دانشکده و ... مشکل قانونی ندارد و مجاز است.
اعالم  عالی هم ضمن  دادگاه  عقرب سال گذشته  ماه 

واژه »پوهنتون« و چند اصطالح پشتوی دیگر به عنوان 
فارسی  رسمی«،  »زبانهای  معنوی  ملکیت  از  بخشی 
مترادف و  »کلمات  از  استفاده  که  تاکید کرد  پشتو،  و 
یا تغییر و تبدیل آنها، نه تنها غیرضروری بوده، بلکه 

سبب سردرگمی در محیط علم و اداره می شود.«
دانشگاه  نماینده گانی که طرفدار درج واژه  مقابل،  در 
در متن فارسی قانون تحصیالت عالی هستند، این نظر 
را مغایر حق شهروندان در استفاده از زبان مادری خود 

دانسته و با آن مخالفت کرده اند.
با این حال، هیلی ارشاد رییس کمیسیون دینی و امور 

این  است  قرار  که  گفته  نمایندگان  مجلس  فرهنگی 
بار دیگر مطرح  این مجلس  امروز  موضوع در جلسۀ 

و بررسی شود.
  مخالفت با سهمیه بندی کانکور

این اتحادیه، همچنان مخالفت خود را با طرح جدید 
کانکور  بر سهمیه بندی  مبنی  وزارت تحصیالت عالی 

اعالم کرده و آن را خالف قانون خواندند.
دانشگاه ها  استادان  اتحادیۀ  عضو  امرخیل  اهلل  نجیب 
وزارت  جدید  طرح  با  را  اتحادیه  این  مخالفت 
اعالم  کانکور  بندی  سهمیه  بر  مبنی  عالی  تحصیالت 

کرده و گفت که »علم و دانش سهمیه نمی پذیرد«.
وزارت تحصیالت عالی چندی پیش طرح جدیدی را 
که  ترتیب کرد  کانکور  امتحان  برگزاری  برای شرایط 
بر اساس این طرح شهمیه کانکور بر اساس نفوذ هر 
والیت و تعداد فارغین آن تقسیم می شود و همچنان 
بر اساس آن تنها متعلمانی که در سه سال اخیر مکتب 
شامل  می توانند  باشند  گرفته  را  نمرات  درصد   65

امتحان کانکور شوند.
این طرح قرار است به زودی به شورای وزیران جهت 

تصویب فرستاده شود.
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سوء قصد به جان رییس جمهور کرزی 
خنثی شد

        ترتيب كننده: ناجيه نوري / بخش 
هفتم/ بحث آزاد

با عرض سالم و احترام به همۀ دوستان 
از  ابراز سپاس  و  این جلسه  در  حاضر 
جناب احمد ولي مسعود که زمینۀ چنین 
بتوانیم  ما  تا  کردند  فراهم  را  نشست 
روي مسایل بسیار مهم با هم تبادل نظر 
و مشوره کرده و به نتیجۀ دلخواه برسیم.
اگر قرار بر این باشد که این نشست ها 
ادامه پیدا کند و به همان هدفي که داریم 
باید خود را برسانیم، پس باید کار ما در 

سه مرحله ادامه پیدا کند:
مرحلۀ نخست:  طرح اجنداي ملي باید 
مبتني بر ایده هاي ملي باشد و ایده هاي 
ملي را مشخص بسازد، تا طرح مشترکي 
از این ایده ها داشته باشیم و این ایده های 
ملي فورمول بندي شود و به شکل یک 
چهار چوب تفاهم شده، مورد تأیید قرار 

گیرد.
شاهد  من  که  امروزي  نشست  در 
حضور  چهره هایی  استم،  آن  برگزاري 
دارند که مي توانند کارهاي بسیار بزرگي 
را در راستاي وحدت ملي انجام دهند؛ 
این  در  که صداقت  این  بر  مشروط  اما 
کار وجود داشته باشد، زیرا ما در بحران 

روشنفکري به سر مي بریم.
واژۀ  که  داشت  خاطر  به  باید 
روشن فکران تنها مربوط به افراد سیاسي 
دریشي  که  کساني  روشنفکر  نیست، 
دارند و ریش خود را مي تراشند و حتا 
در ضدیت با معتقدات اسالمي هستند، 
نیست؛ بل روشن فکران مربوط به تمام 
هر  و  مي شوند  افغانستان  جامعۀ  اقشار 
کار  مشغول  کشور  این  در  که  کسي 
فکري است، روشن فکر گفته مي شود؛ اما 

به پیش  جوهر و محتواي روشن فکري 
بردن جامعه به طرف آینده است، نه به 
عقب. محتواي روشن فکري روشن گري 
است، نه تاریکي؛ بنابراین مي توان گفت 
که روشن فکران معتقد به علم و انقالب 
فکري و پیش بردن جامعه به آینده هاي 
روشن هستند، ولو این که این روشنفکر 
یک عالم دین باشد، مال امام باشد، یک 
دانشگاه.  استاد  یک  یا  باشد،  دانشجو 
این  همۀ  باید  که  است  این  ما  وظیفۀ 

افراد را باهم متحد بسازیم.
باید  گفتم  قباًل  من  که  طوری  همان   
کنیم؛  فورمول  بندي  را  موارد  این  تمام 
نخستین ایدۀ ملي که همۀ ما و شما را 
پیوند مي دهد، دین مقدس اسالم و دوم 

وطن است.
 چرا من وطن گفتم، چون وطن دوستي 
به کلي به فراموشي سپرده شده و اصاًل 
بنابراین  نمي شناسیم؛  را  وطن  عمل  در 
ملي  ایده های  همین  با  روشن فکران 
پیوند،  باهم  را  افغانستان  مردم  همۀ  که 
مي دهد و از مسایل قرون وسطایي یعني 
قوم گرایي، مذهب و سمت گرایي بیرون 
کار  باهم  و  متحد شده  باهم   مي کشد، 

کنند.
ملي  منافع  دیگر  مهم  بسیار  مسأله 
است، نخست باید بدانیم که منافع ملي 

چیست؟
تمام  نفع  که  است  ارزشي  ملي  منافع 
اگر  اما  باشد؛  نهفته  آن  در  کشور  مردم 
این ارزش مربوط به یک قوم، قبیله و یا 
یک سمت باشد، پس منافع ملي نیست؛ 
بنابراین دفاع از منافع ملي ما را باید در 
و  وابسته  را  ما  قرار  دهد،  ملت  سطح 
را  ما  باالخره  و  بسازد  وطن  به  مربوط 
از الک قومي بیرون  بکشد که تنها چنین 

مي تواند  ایده 
ایده  یا  طرح 
ملي باشد براي 
ملي  اجنداي 
امروز  شما  که 
مطرح  را  آن 

کرده اید.
به باور من در 
فعلي  شرایط 

مردم ساالري  مي تواند  مردم  ایده هاي 
یعني  دموکراسي  باشد؛  دموکراسي  و 
حاکمیت مردم؛ بنابراین چنین ایده براي 
روشن فکران و جمعي که در این مجلس 

گردهم آمده اند، ایدۀ ملي باشد.
یک  عنوان  به  را  ایده  این  ما  که  زماني 
بعضي ها  مانند  و  پذیرفتم  مشترک  ایدۀ 
که از استعمال واژه دموکراسي وحشت 
دارند، نترسیدیم و آن را مبدأ و اساس 
صورت  این  در  دادیم،  قرار  خود  کار 
سیاسی  عرصۀ  در  را  مردم  مي توانیم 
شریک ساخته و آنان را از حاشیه بیرون 
مردم  روشفنکران  باید  پس  بکشیم، 
ساالري را یک بخش اساسي کار خود 

قرار دهند.
مي کنم  پیشنهاد  که  را  دوم  مرحلۀ 
پیوسته گي  هم  به  و  وحدت  همکاري، 
همۀ ما براي دفاع و تحقق ایده های ملي 
است که تحقق ایده هاي ملي یک مقدار 
زمان گیر بوده و ممکن است که تا یک 

ماه به این مرحله برسیم.
فریاد  و  است   2014 سال  سوم  مرحله 
شانس  اگر  که  بود  این  همیشه  من 
2014 را مردم افغانستان از دست دادند 
با  نماینده  یک  طریق  از  نتوانستند  و 
صالحیت  وارد عرصۀ سیاسي شوند، ما 

وطن را از دست خواهیم داد.

داکتر عبدالکبیر رنجبر در نخستین نشست مشورتي طرح اجنداي ملي:

یک ایدۀ ملی به وجود آوریم
حکومت با استفاده از کمک نیروهای آیساف، 
را  کرزی  رییس جمهور  برجان  قصد  سوء 

خنثی کرده است.
المللی  بین  نفری  پانزده  جنایتکار  یک گروه 
که می خواستند رییس جمهور کرزی را مورد 

حمله قرار دهند، بازداشت شده است.
مختار  خود  منطقۀ  از  گروه  این  اعضای 
و  تاجیکستانی  پاکستانی،  داغستان،  چیچنیا، 

افغانستانی، هستند.
خبرگزرای  به  روسیه  نظامی  منبع  یک 
اولیه  معلومات  که  است  گفته  ریانووستی، 
آقای  جان  به  قصد   سوء  تدارک  به  راجع 
را  جنایتکار  گروه  ترکیب  تعداد  و  کرزی 
حکومت  به  روسیه  استخباراتی  اداره  یک 

افغانستان، داده است.
خنثی  جهت  روسیه  که  می گوید  منبع  این 
سازی گروه جنایتکار، استفاده از قطعه خاص 
روسیه را به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده؛ 
روسیه  کمک  پذیرش  از  کابل  مقام های  اما 

خود داری کرده اند.

برای  کابل  مقام  های  منبع،  این  گفته  به 
آیساف  قطعه خاص  از  این گروه  دستگیری 

کمک گرفته اند.
افغانستان  در  آیساف  نیروهای  و  حکومت 
تاهنوز به صورت رسمی در این رابطه چیزی 

نگفته اند.

افزایش بی پیشینۀ قتل...
 خشونت عنوان می کند و به گفتۀ او مواردی 
و  نمی شود  گزارش  حتا  که  دارد  وجود  نیز 

پنهان می ماند.
در این حال، محبوبه جمشیدی، رییس امور 
زنان والیت هرات نیز ضمن ابراز نگرانی از 
در  اخیر  ماه  یک  زنان طی  قتل های  افزایش 
این والیت می گوید که با پیگیری های متواتر 

توانسته اند تنها پنج مورد را رسمی سازند.
مواد مخدر  به  اعتیاد  و  فقر  خانم جمشیدی 
می گوید:  دانسته  افزایش  این  عمدۀ  دلیل  را 
امنیتی در کشور است  نابسامانی های  »همین 
که روح و روان مردم را خسته ساخته و فقر 
وسیعتر  آن  دامنه  روز  به  روز  که  بیکاری  و 

روز  هر  که  مخدر  مواد  به  اعتیاد  و  می شود 
بیشتر می شود.«

استیناف  دادستانی  رییس   ، بشیر  ماریا  اما 
هرات، تبلیغات نادرست در ارتباط به قانون 
منع خشونت علیه زنان را عامل مهم بر ازدیاد 
و  می خواند  والیت  این  در  زنان  های  قتل 
می گوید: »انعکاس منفی و غیر منطقی از این 
قانون که می گوید قانون منع خشونت به نفع 
زنان است و در مغایرت با دین مبین اسالم 
را  خشونت  بی سواد  طبقۀ  بین  شاید  است« 

افزایش داده باشد.
و  والیتی  شورای  رییس  نیز  قبل  ماه  دو 
رییس کمیسیون حقوق بشر هرات از افزایش 
نگرانی  ابراز  والیت  این  در  زنان  قتل های 

کردند.

با عرض سالم و صبح به خیر به تمامي خانم ها و آقایان 
حاضر در این جلسه و با تشکر از بنیاد شهید مسعود و 

بزرگواراني که این برنامه را تدارک دیده اند.
طور  به  بنابراین  شود؛  ضایع  وقت  زیاد  نمي خواهم 

خالصه چند مورد را یادآور خواهم شد.
  تصور من از نشست امروز این است که گویا برنامۀ 
امروز مشوردهي در مورد طرح اجنداي ملي و آماده کردن 
طرح ملي براي صلح افغانستان است؛ بنابراین مي خواهم 
مطرح  دوستان  خدمت  مشوره  عنوان  به  را  مورد  چند 

کنم.
اول این که دوستان باید مانند سایر عزیزان تحقیق کنند، 
نشست  یک  در  ملي  طرح  این  مورد  در  بحث  زیرا 
امکان پذیر نیست و ضرورت به ادامۀ گفت وگوها است؛ 

بنابراین امیدوار استم که این نشست ادامه پیدا کند.
که  است  این  دارم   دوستان  خدمت  که  دیگري  تذکر 
اجندا،  روي  تنها  و  بگذریم  جلسات  این  تشریفات  از 
بحث ها، دیدگاه ها ونظریات خود را باهم شریک سازیم.

دو نکتۀ بسیار رایج در مدیریت تعرضات بین المللي یا 
شناخته  کشورها  سایر  تجربیات  در  که  ملي  تعرضات 

شده، مطرح است:
الگو  این  در  که  است  اقتدارگریانه  الگوی  اول:  نکتۀ   
این  و  مي پردازند  تعرضات  به  قدرت،  دارندۀ  نخبه گان 
الگوی  نداده است، زیرا یک  افغانستان جواب  الگو در 

غیر دموکراتیک و نا برابر است.
الگوی دوم: الگوی پلورالیستی است که تنوع و تکثر را 
مي پذیرد و بحث عدالت، آزادي و برابري را بر مبناي 

حقوق شهروندي انتظار داشته و بر آن تأکید دارد.
طبعًا تصور همۀ ما و شما بر مبناي الگو پلورالیستی یا 
دوم است؛ الگویی که جاي آن را در نگاه هاي مربوط به 

صلح و مدیریت جامعۀ افغانستان خالي مي بینم.
من چند پیش رفت را براي یک طرح موفق برای پروسۀ 
صلح در افغانستان ضروري مي دانم و نخستین پیش رفت 
ارادۀ جدي ما، حکومت و جامعۀ جهاني براي استقرار 

صلح دایمي در افغانستان است.

آیا ما واقعًا ارادۀ جدي براي 
افغانستان  در  صلح  آوردن 
حکومت  آیا  و  داریم 
افغانستان این اراده را دارد 
همکاران  و  دوستان  آیا  و 
این  افغانستان  بین المللي 

اراده را دارند؟
اگر اراده جدي براي آوردن 

ادامه  براي  اراده  و  باشد  نداشته  وجود  ثبات  و  صلح 
طبیعي  باشد،  فعلي  بحران  مدیریت  و  موجود  وضعیت 
با بن بست مواجه خواهد شد؛  است که هرگونه طرح 
بنابراین باید تالش کنیم که این اراده را به وجود بیاوریم.

حتا اگر این اراده در جمع فعلي وجود داشته باشد، من 
فکر مي کنم که پیدا کردن راه منطقي براي عبور از بن 

بست موجود، کار سختي نخواهد بود.
و  کردم  مطالعه  را   ملي  اجنداي  طرح  من  دوم:  نکته 
تشکر مي کنم از دوستاني که این طرح را در اختیار ما و 
سایر  دوستان قرار دادند؛ اما من یک جا به جایی را در 
این طرح پیشنهاد مي کنم و آن این که در طرح موجود 
بحث اعتمادسازي یا عبور از بحران اعتماد در افغانستان 
در مرحلۀ سوم قرار دارد؛ ولي من فکر مي کنم که این 

مرحله در آغاز کار باید قرار مي داشت.
در  ثبات  و  صلح  آوردن  براي  پالن  یا  طرح  نوع  هر 
از  که  همراه شود  موفقیت  با  مي تواند  زماني  افغانستان 
دید همۀ جوانب دخیل در قضیه افغانستان به عنوان یک 
اگر طرح هایی مطرح  تلقي شود، در غیر آن  طرح ملي 
شود که حلقات، افراد یا جمع خاصي آن را مطرح کنند 
نیز مطرح شده  با نیت خیر  و حتا اگر چنین طرح هاي 
با  سرزمین  این  در  حاکم  بي اعتمادي  فضاي  در  باشد، 

با آن برخورد  نگاه  سوء ظن  با  نگاه هاي یک سویه و 
خواهد شد.

سوال اساسي این است که ما براي رفتن به سوي پیدا 
کردن یک میکانیزم گفت و گو و طرح صلح  نیاز داریم 
تا تمام حلقات را در زیر یک سقف و پشت یک میز 
جمع کنیم. خوب حاال آیا ما این کار را انجام داده ایم، 
طبیعتًا که جواب منفي است؛ بنابراین هر قدر که روي 
یک طرح به صورت یک جانبه کار کنیم و حتا اگر این 
طرح قوي ترین طرح هم باشد؛ اما بنابر بي اعتمادي یی که 
در جامعه ما حاکم است، دیگران به آن طرح با نگاه شک 
و تردید خواهند دید و این شک و تردید، طرح را با بن 

بست و رکود مواجه خواهد کرد.
شود،  جست وجو  راهي  باید  که  مي کنم  پیشنهاد  من   
جهت تکمیل اجنداي ملي صلح در افغانستان که ما همه 
تا در نهایت  جوانب را به نحوی در آن دخیل بسازیم 
طرحي که بیرون مي آید همه اشخاص احساس کنند که 
آن  به  و  یافته  انعکاس  این طرح  در  آنان  خواست هاي 

طرح با شک و تردید برخورد نکند.
نکتۀ دیگر این که بحث تمرکز قدرت و نوع نظام سیاسي 
صلح  طرح  اولویت هاي  نمي توانند  دیگر  بحث هاي  و 
باشند. این حرف هاي بعدي است که اگر به توافق اولیه 
در ارتباط به آوردن ثبات در افغانستان رسیدیم، مي توانیم 
باشد،  چگونه  سیاسي  نظام  نوع  که  موارد  این  روي 
عدالت و برابري را چگونه تامین کنیم، حرف هایی ست 
این  مورد  در  پس  کرد.  بحث  آن  بارۀ  در  بعداً  باید  که 
اولویت هایی که  مي کنم،  پیشنهاد  من  پیشنهادي،  طرح 
براي  که  بعدي  مسایل  از  است،  ضرورت  صلح  براي 
داریم،  و حقوق شهروندي ضرورت  دموکراسي  تحقق 

مانند نوع نظام سیاسي، تفکیک صورت گیرد.

داکتر عبدالقیوم سجادي عضو مجلس نماینده گان:

در پروسۀ صلح جای الگوی 
پلورالیستی خالی است
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شماری از آگاهان و نماینده گان مجلس برگزاری جرگۀ 
»فرمایشی«  و  »غیرقانونی«  »غرض آلود«،  را  عنعنه یی 
چنین  راه اندازی  با  حکومت  که  گفته اند  و  خوانده 
جرگه هایی در تالش تمدید قدرت خود و زنده ساختن 

فرهنگ قبیله یی می باشد.
برگزاری  از  هدف  که  می گوید  ریاست جمهوری  اما 
امضای  مورد  در  مردم  نهایی  اتخاذ تصمیم  لویه جرگه 

موافقت نامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا است.
پیمان های  کردن  امضا  سیاسی  آگاه  کوهستانی  جاوید 
امنیتی، اقتصادی و ... را مطابق به قوانین کشور، حق هر 
دولت  مستقل دانسته گفت: » این پیمان ها زمانی مورد 
افغانستان  پارلمان  توسط  که  گرفت  خواهد  قرار  قبول 
مظهر  افغانستان  پارلمان  زیرا  گیرند.  قرار  تأیید  مورد 
ارادۀ جمعی مردم افغانستان است که در فیصله های خود 
مصلحت عمومی و منافع ملی کشور را در نظر می گیرد.« 
فعلی خالف  در شرایط  را  برگزاری چنین جرگه ها  او 
قانون اساسی و خالف مصالح ملی دانسته افزود: »دولت 
افغانستان به بهانۀ برگزاری چنین جرگه هایی برنامه های 
این  آدرس  از  می خواهد  و  دارد  در سر  نیز  را  دیگری 

جرگه ها، سند برائت به دست آورد.« 
به  نزدیک  که  صورتی  در  می گوید،  کوهستانی  آقای 

موجود  قبلی  جرگۀ  در  مردم  نظریات  از  درصد  هفتاد 
و  وقت  مصرف  از  این جرگه جدای  راه اندازی  است، 

پول بیت المال چیِز دیگر نخواهد بود.
افغانستان  ملی  ایتالف  سخنگوی  سانچارکی  فاضل 
عنوانی  هر  زیر  را  جرگه ها  گونه  این  برگزاری 
احیای  نوعی  و  جرگه سازی  فرهنگ  نهادینه سازی 
کشور  در  مدرن  نهادهای  از  فرار  و  قبیله یی  سنت های 
مبنای  هیچ گونه  جرگه ها  این  که  داشت  بیان  و  دانسته 
قانونی و عقالنی نداشته و صالحیت اجرایی نیز نخواهد 

داشت.
کرد  عنوان  مشکوک  را  جرگه ها  این گونه  برگزاری  او 
و  تشویش ها  سبب  جرگه  این  »برگزاری  گفت:  و 
احزاب  و  مدنی  نهادهای  میان  در  زیادی  نگرانی های 
بهانه  یک  امنیتی  پیمان  شاید  که  است  گردیده  سیاسی 
رییس  آستین  در  دیگری  مشکوک  کارهای  و  باشد 

جمهور باشد تا در این جرگه ها آن  را آشکار سازد.« 
نیز  مجلس  عضو  بلخی  عالمی  حسین  سید  همچنان، 
پارلمان  موجودیت  در  را  جرگه ها  این گونه  برگزاری 
نشان  خاطر  دانسته  اساسی  قانون  مخالف  افغانستان 
هیچ گونه  جرگه  این  فیصله های  و  تصامیم  که  ساخت 

مبنای اجرایی ندارد.

روی  مشوره دهی  برای  جرگه  این  اگر  افزود،  او 
موافقت نامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن باشد، ما با آن 
مشکلی نداریم و اگر در این جرگه تالش شود تا روی 
آن  در  کار شود،  اجرایی  یا موضوعات  و  قدرت  بقای 

صورت با واکنش های مواجه خواهد شد.
مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف  این  از  پیش 
نماینده گان نیز به روزنامۀ ماندگار گفته بود که برگزاری 

جرگه های سنتی خالف قانون اساسی است.
روز  سیاسی  ایتالف های  و  احزاب  همکاری  شورای 
یک شنبه در یک نشست خبری گفت که رییس جمهور 
کرزی با برگزاری لویه جرگۀ سنتی در تالش بقای خود 

در قدرت است.
انتخابات  ابطال  هدف  به  جرگه  لویه  که  گفته اند  آن ها 
برگزار می شود و آن ها در این جرگه اشتراک نخواهند 

کرد.
شورای همکاری احزاب و ایتالف های سیاسی گفته  اند 
از  امنیتی  موافقت نامه های  بارۀ  در  تصمیم گیری  که 

صالحیت های شورای ملی افغانستان می باشد.
امریکا  با  امنیتی  موافقتنامه  امضای  که  می گوید  ارگ 
و  است  افغانستان  سرنوشت ساز  و  ملی  موضوعات  از 
ایجاب می کند که لویه جرگه در مورد آن تصمیم بگیرد.

آگاهان و نماینده  گان مجلس:

پیمان امنیتی با امریکا بهانه است

موارد قتل زنان در والیت هرات افزایش یافته و 
مقام های آن والیت دالیل مختلفی را به این ازدیاد 

ربط می دهند.

یک مقام هرات می گوید که اطالع رسانی نادرست 
در ارتباط به قانون منع خشونت علیه زنان باعث 
والیت  آن  در  زنان  علیه  تا خشونت  است  شده 

افزایش یابد.
هرات  استیناف  دادستانی  رییس  بشیر،  ماریا 
می گوید که افزایش قتل های مرموز زنان در شهر 
اخیر  ماه  چهار  طی  والیت  این  ولسوالی های  و 

بی پیشینه می باشد.
خانم بشیر به صدای امریکا گفت: »با کمال تاسف 
از ابتدای سال که در ماه چهارم سال جاری شمسی 
قرار داریم، در حدود 11قتل خانم ها را که رسمی 
شده و ارگان کشفی و امنیتی آنها را کشف و مورد 
بررسی قرار داده است، ما در دادستانی مبارزه با 

خشونت علیه زن روی دست داریم.«
در  امنیت  نبود  هزات  استیناف  دادستانی  رییس 
ولسوالی ها را دلیل افزایش...       ادامه صفحه ۷

افزایش بی پیشینۀ قتل  مرموز زنان در هرات www.mandegardaily.com      
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