
اینکه  اعالم  امریکا ضمن  ارتش  رییس ستاد مشترک 
این کشور بدون حمایت پاکستان نمی تواند القاعده را 
شکست دهد، بر منافع واشنگتن در ثبات اسالم آباد بار 

دیگر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنرال مارتین دمپسی، 
رییس ستاد مشترک ارتش امریکا در پاسخ به سواالت 
نظامی  روابط  کرد:  اعالم  سنا  مسلح  نیروهای  کمیته 
دو  روابط  این  مهم  جنبه های  از  یکی  پاکستان  با 
ملی  امنیت  اهداف  و  استراتژیک  منافع  است.  جانبه 
ما همچنان بر شکست، برچیدن و مختل کردن گروه 
پناهگاه های امن  القاعده و جلوگیری از ایجاد مجدد 
در افغانستان و پاکستان معطوف است. این امر بدون 
پاکستان و منع  ثبات  نیست.  پاکستان ممکن  حمایت 
گسترش تسلیحات و فناوری هسته یی به نفع ما است. 
در بخش امنیتی روابط ما نسبت به گذشته محدودتر 
شده است اما معتقدم که این یک رویکرد عمل گرایانه 

و سازنده و موثر است.
با  مقابله  مسایل  در  پاکستان  همکاری  مورد  در  وی 
تروریسم گفت: همکاری پاکستان در مسایل مقابله با 
تروریسم همیشه توقعات ما را برآورده نکرده است. 
پاکستان از سال 2009 میالدی دست به عملیات های 
ضد تروریستی علیه سازمان های شبه نظامی در شمال 
وزیرستان  سوات،  دره  جمله  از  کشور  این  غرب 
شمالی و جنوبی، والیت موهمند...      ادامه صفحه 7
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تا خود را از هر جهت کامل و شایسته ندیدی، قضاوت نکن.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

خواجه بشیر احمد انصاری:

در ارگ کسانی هستند که دل شان با 
طالبان و جیب شان با امریکایی هاست

مجلس  جلسۀ  در  داخله  وزیر  حضور  عدم 
نماینده گان، خشم اعضای مجلس را برانگیخت و 
بیش از ۵0 نماینده درخواست استیضاح او را امضا 

کردند.
مجلس، مجتبی پتنگ را همراه با بسم اهلل محمدی 
وزیر دفاع، رییس اداره ارگانهای محلی و سرپرست 
اداره امنیت ملی فراخوانده بود تا درباره »افزایش نا 
امنی« در کشور...                      ادامه صفحه 7

را  افغانستان  انتخابات  قانون  باالخره  کرزی  رییس جمهور 
توشیح کرد.

آقای کرزی این قانون را با صدور فرمانی پس از تصمیم 
هیأت مختلِط نماینده گان مجلس سنا و مجلس نماینده گان، 

در ۱۶ فصل و ۸0  ماده توشیح کرده است.
در متن فرمان رییس جمهوری افغانستان، که از سوی اداره 
امور و داراالنشای شورای وزیران به رسانه ها فرستاده شده، 
آمده است که قانون انتخابات از امروز نافذ و قابل تطبیق 

است.
تالش برای تصویب و توشیح قانون انتخابات از چند ماه به 

این سو ادامه داشت.
الیحه قانون انتخابات افغانستان به دلیل چند مورد اختالفی، 
از ماه  ها به این سو در...                          ادامه صفحه 6

افغانستان از نگاه شفافیت بودجۀ خود، جای چهارم را در 
سطح آسیا به دست آورد. این مطلب را داکتر اشرف غنی 
یک  در  کرزی  رییس جمهور  اقتصادی  مشاور  احمدزی، 

نشست خبری در کابل اظهار داشت.
مبارزه  باید  اداری  با فساد گستردۀ  از یکسو  که  افغانستان، 

کند، در سال های اخیر توانسته است بودجه اش را شفاف تر 
سازد و موفقیت بزرگی را هم در این راستا به دست آورد. 
داکتر اشرف غنی احمدزی، مشاور اقتصادی رییس جمهور 
سازمان  بررسی  یک  اساس  بر  که  گفت  شنبه  روز  کرزی 
جهانی نظارت بر شفافیت بودجه، افغانستان در سطح آسیا 
که  می افزاید  او  است.  شده  بندی  درجه  چهارم  مقام  در 
کشورهایی  بین  در  جنوبی،  آسیای  در  افغانستان،  موقعیت 
این  از  هندوستان،  و  پاکستان  سریالنکا،  بوتان،  نیپال،  مثل 

هم باالتر است.
احمدزی گفت: »در رابطه با شفافیت بودجه، افغانستان مقام 
مقام  و  جنوبی  آسیای  در  را  دوم  مقام  آسیا،  در  را  چهارم 
بیست و ششم را در سطح جهان به دست آورده است. این 
یک پیشرفت مهم و قابل ذکر است که نشان می دهد تمام 

این تغییر در ظرف دو سال اخیر صورت گرفته است«.
ساالنۀ  گزارش  در  شفافیت  بر  نظارت  جهانی  سازمان 
سال 20۱2 خود، هرچند افغانستان را دومین کشور جهان 

که  است  شده  یادآور  اما  خوانده،  اداری  فساد  بیشترین  با 
در  را  هایی  پیشرفت  برعکس  افغانستان  بودجۀ  شفافیت 

اصالحات نظام مالی این کشور نشان می دهد.
از  هنوز  تا  جهانی  مالی  کمک های  که  است  حالی  در  این 
اختیار  به صورت غیر واحد در  نهادهای مختلف و  طریق 
مصرف کننده گان در افغانستان قرار می گیرند. احمدزی این 
او  خواند.  مالی  نظام  شدن  بهتر  راه  در  مانع  یک  را  شیوه 
گفت: »شفافیت به صورت اساسی وقتی تأمین می شود که 
از یک  و  کانال مصرف شوند  از یک  منابع  مطلق  اکثریت 
از  این جهت، پیشرفت هایی را که  کانال حسابدهی شوند. 
نگاه نظام مالی به وجود آمده، زمینۀ محوری شدن بودجه را 
فراهم می کند. ما کارهای آیندۀ خود را در همین چارچوب 

به پیش می بریم«.
در حال حاضر تقریبًا نیم کمک های مالی به افغانستان، از 
سوی حکومت به مصرف می رسند. کشورهای پول دهنده 
تا کنون به تقاضای حکومت افغانستان...      ادامه صفحه 6

وزیر داخله استیضاح 
می شود

قانون انتخابات توشیح شد

رییس ستاد مشترک ارتش امریکا:

بدون یک توافق نامه نخواهیم ماند
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مردم 
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گروگان های 

دیورند!

صفحه 6

مشاور اقتصادی کرزی:

بودجۀ ما در شفافیت جایگاه چهارم را در آسیا دارد

سناریوی خطرناکی که 
خواب را از چشم می برد 

این است که انتخاباتی غیر 
عادالنه اجرا شود، نتایج 
برمال گردد و گروه های 
رقیب نتیجه را نپذیرند و 
در اثر آن ما شاهد عرض 
وجود دو ادارۀ مختلف در 

جغرافیای کنونی افغانستان 
باشیم. این مسأله خیلی 

جدی است



کرده  اعالم  متحد  ملل  سازمان  توسعۀ  برنامۀ 
سنتی،  قضایی  نظام  به  افغان ها  »اکثریت  که 
برگزاری  دنبال  به  برداشت  این  دارند«.  اعتماد 
در غرب  هرات  در شهر  آموزشی  کارگاه  یک 
این  بی پایه گی  است.  آمده  به دست  افغانستان 
کاماًل  آن  اولیۀ  برداشِت  همان  از  قضاوت 
مشخص است. زیرا یک شهر به هیچ صورت 
نمی تواند از اکثریِت مردم یک کشور نماینده گی 
آموزشی  کارگاه  یک  در  دیگر،  جانب  از  کند. 
توسعۀ  برنامۀ  که  داشته اند  شرکت  نفر  چند 
تعمیم یافته یی  دریافِت  چنین  به  ملل،  سازمان 

دست پیدا کرده است؟ 
میدانی در عرصۀ  تحقیقات  نظرسنجی ها و  در 
علوم اجتماعی، همواره یک نوع معیار و تناسب  
برآورد نسبی  تا حداقل  در نظر گرفته می شود 
را  یا جامعه  و  اوضاع یک کشور  و  از شرایط 
در مورد مسالۀ خاصی روشن کند. این معیارها 
به جمعیت، سن، جنس،  توجه  با  تناسب ها  و 
وضعیت اجتماعی و مدنی، فعالیت های سیاسی 
گرفته  نظر  در  جامعه  یک  ملیتی  ترکیب  و 
می شود و بر این اساس، پاسخی به یک مسأله 
افراد  پاسخ های  میان  از  اجتماعی  معضل  یا  و 
نیز  دریافت ها  این گونه  می شود.  کشیده  بیرون 
همواره در معرض تعدیل و اصالح قرار دارند 
و به عنوان داده های صد در صد واقعی پنداشته 
نمی شوند. اما هرگز دیده نشده که یک سازمان 
برای دریافت پاسخی به یک مسأله، به کارگاه 
آموزشی باور و قناعت کند و آن گاه دریافت های 
خود را به عنوان دریافت های عمومی و کاماًل 

متناسب با شرایط آن کشور، انتشار دهد.
وقتی برنامۀ توسعۀ سازمان ملل می خواست که 
نظر اکثریت مردم افغانستان را در مورد وضعیت 
نهادهای عدلی و قضایی کشور دریابد، خوب 
شرایط  حداقل  و  می کشید  زحمت  قدری  بود 
یک تحقیق علمی را مراعات می کرد. اگر چنین 
داخلی  نهاد  یک  سوی  از  دریافتی  و  تحقیق 
قرار  توجه  مورد  تنها  نه  می گرفت،  صورت 
نداشت، که حتا در رسانه ها اقبال نشر نیز پیدا 
نمی کرد. ولی چون این دریافت از سوی سازمان 
ملل انجام شده، در صدر خبرها قرار می گیرد. 
می خواهد  نوشته  این  که  اصلی  موضوع  اما 
تحقیق  بردِن  سوال  زیر  تنها  بپردازد،  آن  به 
نوشته  این  نیست.  ملل  سازمان  توسعۀ  برنامه 
دریافت هایی  چنین  که  دهد  نشان  می خواهد 
نه تنها با واقعیت ها هم خوانی ندارند، بل هنوز 

ساختارهای  به  کهنه  ساختارهای  تغییر  برنامۀ 
انجام  جامعه  از  وسیعی  بخش های  در  مدرن، 
که  دریافت  می توان  است. پس چه گونه  نشده 
سنتی  ساختارهای  به  افغانستان،  مردم  اکثریت 

قضا اعتماد دارند؟ 
در  قضایی  ساختار  عنوان  به  امروز  که  آن چه 
همان  عمدتًا  می شود،  استفاده  آن  از  افغانستان 
ساختار پیشامدرن حتا زمان طالبانی است. قضای 
افغانستان در یک دهۀ گذشته، از سخت جان ترین 
ساختارهایی بوده که در برابر ارزش های مدرن، 
این  به  نه  آن هم  مقاومت  است؛  مقاومت کرده 
دلیل که »اکثریت مردم« آن را درست دانسته اند، 
بل از این جهت که دولت مردان تعریف دقیقی 
از کارکرد ساختارهای مدرن قضایی نداشته اند. 
برنامۀ  باور  به  که  سنتی  قضایی  همین ساختار 
توسعۀ سازمان ملل متحد مورد اعتماد اکثریت 
مردم افغانستان قرار دارد، در بخش های وسیعی 
دمار  شرق،  و  جنوب  در  به ویژه  و  کشور  از 
اساس  بر  است.  آورده  بیرون  مردم  روزگار  از 
مناطق  برخی  ساکنان  حتا  گزارش ها،  برخی 
قبیله یی  ساختارهای  کشور،  شرق  و  جنوب 

از سوی  بر ساختارهایی که  را  و طالبانِی قضا 
چون  می دهند.  ترجیح  می شود،  اعمال  دولت 
حداقل فکر می کنند که در آن ساختارها بر آن ها 
عدلی  دستگاه های  سوی  از  که  مضاعفی  ظلم 
صورت  می شود،  داشته  روا  دولت  قضایی  و 
با  صورت  هیچ  به  موضوع  این  نمی  گیرد. 
ساختارهای مدرن عدلی و قضایی رابطه ندارد. 
زیرا آن چه که در دستگاه عدلی و قضایی کشور 
و  کهنه  ساختارهای  همین  شده،  مشکل آفرین 

ناکارآمد بوده است. 

از ساختارهای فعلی، به هیچ صورت نمی توان 
به وضعیت های  پاسخ گویی  و  کارآمدی  انتظار 
دیگر،  جانب  از  داشت.  را  نوظهور  و  جدید 
از  حتا  وارونه  دریافِت  نوع  یک  افغانستان  در 
آن چه  است.  گرفته  شکل  مدرن  ساختارهای 
از  دموکراسی، دولت مردان  عنوان  به  امروز  که 
دستاوردهای  عنوان  به  و  می گویند  سخن  آن 
مواقع  اکثر  در  می بالند،  آن  به  بی بدیل 
ساختارهای مدرن است که در خدمت ایده های 
کهنه قرار گرفته است. نوع دموکراسی یی که از 
سوی دولت مردان کشور به کار گرفته می شود، 
چیزی نیست که با نظام های دموکراتیک جهان 
روز  یک  شاید  باشد.  داشته  نسبتی  چندان 
شهروندان  اکثریت  که  دریابد  ملل  سازمان 
افغانستان با دموکراسی نیز مشکل دارند و بهتر 
بر  است که همان »دموکراسی طالبانی« دوباره 
کشور حاکم گردد. آیا آن وقت خواهیم گفت که 
واقعًا شهروندان افغانستان با دموکراسی مشکل 
دارند و یا با تعریف و نوع اجرایی یی که دولت 

از آن ارایه کرده است. 
هنوز  است.  چنین  نیز  قضا  مسالۀ  مورد  در 

ساختارهای کهنه جای خود را به ساختارهای 
به  مردم  اکثریت  بگوییم  که  نداده اند  نو 
چنین  اگر  دارند.  اعتماد  سنتی  ساختارهای 
باید  کمپیوترهم  و  انترنت  جای  به  پس  باشد، 
روزی به ساختارهای پیش از آن ها رجوع کنیم. 
آن گونه که در روسیه به دلیل نفوذ سازمان های 
به  محرم  نامه های  کمپیوترها،  به  اطالعاتی 
رییس جمهوری، با ماشین های کهنۀ دستی تایپ 

می شوند.
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احمد عمران

ساختارهای مدرن 
در خدمِت ایده های کهنه

 

را  خود  بلندپایۀ  مقامات  از  یکی  نوازشریف،  حکومت 
برای دعوت از رییس جمهور کرزی، به کابل می فرستد. 
امروز، سرتاج عزیز مشاور  قرار است  گفته می شود که 
امنیتی نوازشریف به کابل بیاید و ضمن این که دعوت نامۀ 
نخست وزیر پاکستان را مبنی بر یک سفر رسمی به این 
کشور  تسلیِم آقای کرزی  کند، دربارۀ روند صلح نیز با 

مقاماِت افغانستان گفت وگو نماید.
سرتاج  آقای  که  آن جاست  در  خبر  این  جالِب  نکتۀ  اما 
بر  زیادی  نفوذ  ما  که  است  گفته  مصاحبه یی  در  عزیز 
صلح  گفت وگوهای  روی  می تواند  این  و  داریم  طالبان 
تأثیرگذار باشـد. او ضمن انتقاد بر این که در شورای عالی 
نیستند، گفته است: زمانی که  تمام جوانب شامل  صلح 
مذاکراِت ایاالت متحده با طالبان آغاز گردد، می شود که 

آن ها را برای مذاکره با شورای صلح نیز ترغیب کرد.
پاکستان  بلندرتبۀ  مقام  این  صحبت های  متن  از  آن چه 
پیداست، نوعی چانه زنی برای از سرگیری مذاکرات صلح 
است که بی گمان این بار آغازگرش پاکستان خواهد بود. 
کرزی  رییس جمهور  از  نوازشریف  آقای  دعوت رسمی  
و نیز اعالم علنی آقای سرتاج عزیز مبنی بر داشتن نفوذ 
بر طالبان و انتقاد آشکار از ناقص بودن ترکیب شورای 
عالی صلح، می نمایاند که پاکستان برای به ثمر نشستِن 

گفت وگوهای صلح آماده گی های الزم را گرفته است.
یافته ها بر آن اند که در همین نوبت که مذاکرات قطر به 
پاکستان  بود.  نشده  پاکستان عماًل وارد گود  هم خورد، 
طالبان  چانه زنی های  تا  داشت  سعی  پیش تر  نوبت  در 
هرگز  و  برسد  نتیجه  به  مستقالنه  متحده،  ایاالت  با 
خواسته های طالبان را و یا هم موقِف خودش را در قبال 

آن مذاکرات علنی نکرده بود.
بود که طالبان  این دلیل  به  ظاهراً شکسِت آن مذاکرات 
انگار  بلند کردند و در پی آن،  امارت اسالمی  را  پرچم 
نهایت،  در  که  شد  برانگیخته  افغانستان  خشم حکومت 
آن دفتر تعطیل شد. اما یک گمان دیگر هم وجود دارد 
هشت  واگذاری  بر  مبنی  طالبان  چانه زنی  این که  آن  و 
البی های  نیز  و  طالبان  نرسید.  جایی  به  جنوب،  والیت 
این مساله را عنوان کرده بودند که اگر  بارها  آن گروه ، 
برخی از والیت های جنوبی به آن ها واگذار گردد، ممکن 
در سیاست های شان تغییر ایجاد کنند. طالبان وقتی پرچم 
امارت اسالمی  را بلند کردند، به این امید بودند که پس از 
به دست آوردن چند والیت، امارت اسالمی شان رسمیت 
می یابد. اما از طرف دیگر، ایاالت متحده هنوز متیقن نبود 
اهداف  به  بتواند  بازهم  والیت،  هشت  واگذاری  با  که 
از  تنهایی  به  اطمینان  این  نیز  و  برسد  خود  استراتژیِک 
قضیه،  ضامن  تنها  نمی آید.  دست  به  طالبان  آدرس 
را  پایش  دالیلی  به  آن هم  که  باشد  می توانست  پاکستان 
این  در  که  است  آن  بر  بحث  اکنون  بود.  کشیده  عقب 
نوبت پاکستان می تواند ضمانِت پایان جنگ و رسیدن به 

اهداف نهایی را به ایاالت متحده بدهد یا نه؟
یک  تلویزیون  در  کرزی  آقای  دفتر  رییس  که  را  آن چه 
بیان داشت، دقیقًا به همین نکته اشاره می کند. هفتۀ پیش، 
تجزیۀ  به  را  پاکستان  و  متحده  ایاالت  کریم خرم  آقای 
افغانستان متهم کرد، اما کذب صحبت های آقای خرم در 
این بود که به جانب ارگ ریاست جمهوری هیچ اشاره یی 
نداشت. حال  آن که سفر مشاور امنیتی نوازشریف به کابل 
و نیز سفر آقای کرزی به پاکستان، خود می نمایاند که در 
یک سر دیگر این معامله، جناب کرزی و همراهانش قرار 
دارند که با پافشاری بر ادامۀ گفت وگوهای صلح، سعی 

دارند این برنامه را عملی سازند.
عملی  معامله  این  که  می دهد  نشان  قراین  حال،  هر  در 
نیز  متحده  ایاالت  آن که  شرط  به  اما  شد،  خواهد 
خواسته های  بیشتر  که  ـ  کرزی  آقای  خواسته های 
جوانب  بپذیرد.  را  ـ  است  قدرتش  ادامۀ  و  انتخاباتی 
پنهاِن این معامله، مطمینًا پس از سفر مشاور امنیتی آقای 

نوازشریف روشن خواهد شد.

معاملۀ سه طرفۀ کرزی، 
پاکستان و امریکا

آن چه که امروز به عنوان ساختار قضایی در افغانستان از آن استفاده می شود، 
عمدتاً همان ساختار پیشامدرن حتا زمان طالبانی است. قضای افغانستان در 
یک دهۀ گذشته، از سخت جان ترین ساختارهایی بوده که در برابر ارزش های 
مدرن، مقاومت کرده است؛ مقاومت آن هم نه به این دلیل که »اکثریت مردم« 
آن را درست دانسته اند، بل از این جهت که دولت مردان تعریف دقیقی از کارکرد 
ساختارهای مدرن قضایی نداشته اند

نقدی بر دریافت تازۀ برنامۀ توسعۀ سازمان ملل
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در  امریکا  نماینده گی  نامزد  اخیر  اظهارات  به  واکنش  در  ونزویال 
سازمان ملل متحد گفته است که به تالش برای احیای روابط کامل 

دیپلماتیک با امریکا پایان می دهد.
سامانتا پاور که از سوی امریکا به عنوان سفیر این کشور در سازمان 
ملل نامزد شده، هفته گذشته در جریان نشست سنای امریکا گفت که 
سعی دارد تا با »سرکوب جوامع مدنی« در کشورهایی مثل ونزویال 

مقابله کند.
رییس  مادورو،  نیکالس  واکنش خشمگینانه  با  پاور  اظهارات خانم 

جمهور ونزویال روبرو شده است.
است:  گفته  یی  بیانیه  در  ونزویال  خارجه  وزارت  رابطه  همین  در 
»ونزویال به روند عادی سازی روابط دیپلماتیک با امریکا پایان می 

دهد.«
  روابط ضعیف

روابط بین امریکا و ونزویال در سال های اخیر دستخوش تغییراتی 
شده است.

از سال 20۱0 میالدی بین دو کشور تبادل سفیر صورت نگرفته است.
کامل  بازشماری  بر  مبنی  مخالفان  درخواست  از  امریکا  حمایت 
آرای انتخابات ریاست جمهوری آوریل سال جاری که در پی مرگ 
هوگو چاوز در ونزویال برگزار شد، باعث برانگیختن خشم مقامات 

کاراکاس شد.
در ماه گذشته میالدی دو کشور به طور موقت موافقت خود را برای 
که  آن صورت گرفت  از  اقدام پس  این  کردند.  اعالم  روابط  بهبود 
ونزویال یک فیلمساز امریکایی را که به اتهام دسیسه در بازداشت نگه 

داشته بود، آزاد و از کشور اخراج کرد.
نشست  جریان  در  امریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان  حال  همین  در 
سران منطقه در گواتماال گفت که با وزیر خارجه ونزویال در مورد 

ادامه مذاکرات برای »ایجاد روابط مثبت و سازنده« موافق است.
آقای کری همچنین ضمن ابراز امیدواری نسبت به تبادل سفیر بین دو 
کشور، خواستار تغییر لحن مذاکرات بین امریکا و ونزویال شده بود.

طرح دومی برای صلح خاورمیانه 
وجود ندارد

آشنایی دیرینه یی با رئوس آخرین معاهده صلح 
با  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان  اکنون  داریم. 
مستقیم صلح  مذاکرات  برای  امریکا  تالش های 

خاورمیانه همگام شویم.
»باد غربی« وجود دارد که  صحنه یی در سریال 
مشاوران رییس  جمهوری امریکا به او در مورد 
ارایه پیشنهادی دیگر در رابطه با صلح خاورمیانه 

هشدار می دهند.
تابی )یکی از شخصیت های مجموعه ی تلوزیونی 
از شخصیت های  )یکی  بارتلت  به  غربی«(  »باد 
همان مجموعه در نقش رییس جمهور( می گوید: 
یک  به  رسیدن  راه  نوبل،  جایزه  به  رسیدن  راه 

شکست شکوهمند است.
اشاره  کوچک حاوی هشداری خردمندانه،  این 
اسبق  رییس جمهوری  کلینتون،  بیل  ناکامی  در 
ماه  در  ریاست خود  آخرین ساعات  در  امریکا 
می کند.  پیدا  نمود  میالدی   200۱ سال  جنوری 
فقید  رییس  عرفات،  یاسر  از  زمان  آن  وی 
تشکیالت خودگردان فلسطین، مصرانه خواست 
کشور  یک  تشکیل  و  امریکا  صلح  برنامه  با  تا 

فلسطینی موافقت کند.
نمایندگان سابق اسراییل و فلسطین طی دو سال 
مذاکره به پیمان صلح ژنو در سال 2003 میالدی 
برای  را  شده ای  شناخته  کلی  طرح  و  رسیدند 
رسیدن به توافق تایید کردند. »طرح صلح عربی« 
نیز که برای نخستین بار در سال 2002 میالدی 

پیشنهاد شد، با همین قصد ارائه شد.
موفقیت آمیز  نقش  باید  شدن،  ناامید  از  پیش 
کارتر،  جیمی  میانجی گری  وهمچنین 
پیمان صلح  را در  امریکا  اسبق  رییس جمهوری 
کمپ دیوید به یاد بیاوریم که منجر به معاهده 
 ۱979 سال  در  اسراییل  و  مصر  میان  صلح 
امروز  به  تا  همچنان  معاهده  این  شد.  میالدی 

پا برجاست.
و  مصر  اسبق  رییس جمهوری  سادات،  انور 
اسراییل  سابق  نخست وزیر  بگین،  مناخیم 
معاهده  این  ایجاد  در  را  توجهی  قابل  خطرات 
این  به سبب تالش هایشان در  متحمل شدند و 
راه، جایزه صلح نوبل سال ۱979 میالدی را به 

طور مشترک دریافت کردند.
طبق یک اتفاق نظر جمعی، بن بست موجود در 
رهبری  بدون  اسراییل،  و  فلسطین  میان  روابط 

امریکا ادامه خواهد داشت.
استرالیا پیشتر این مساله را در دیدار اخیر ویلیام 
هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس از این کشور 
اعالم کرده است. هیگ از استرالیا خواسته بود تا 

برای حل این مساله به او بپیوندد.
از آن زمان جان کری، وزیر امور خارجه امریکا 
پنج بار به اراضی فلسطینی و اسراییل آمد ) در 
روزهای اخیر نیز ششمین سفرش را انجام داده 
صلح  مذاکرات  سرگیری  از  مقدمات  تا  است( 

خاورمیانه را فراهم کند.
طرح  بندی معاهده صلح به خوبی شناخته شده  
رییس جمهوری  اوباما،  باراک  توسط  و  است 
مارچ   2۱ در  اسراییل  از  دیدارش  طی  امریکا، 
برای دو ملت« جمع بندی  الگوی »دو کشور  با 

شده است.
یک اتفاق نظر بین المللی وجود دارد که طبق آن 
میالدی   ۱9۶7 سال  مرزهای  باید  آغازین  نقاط 
مورد  در  توافق  موضوع  باید  مساله  این  باشند. 

معاوضه زمین باشد.
باثبات  وضع  یک  ایجاد  هدف  با  حلی  راه  هر 
برای فلسطینیان باید تابع پشتوانه امنیت اسراییل 

و اشتراک در بیت المقدس باشد.
امریکایی  معروف  دیپلمات  کیسینجر،  هنری 
یاسر  با  قبل در ضیافت شام  گفته چندین سال 

بخش  آزادی  سازمان  سابق  رییس  عرفات، 
فلسطین، درباره حل مسائل به اصطالح مرتبط با 
وضعیت نهایی گفت و گو داشت. عرفات در آن 
هنگام و در آن دیدار راه حل هایی را در ارتباط با 
بیت المقدس پیشنهاد داد و برای اثبات این مساله 
که تقسیم شهر تا چه حد ممکن است، فردی را 

فرستاد تا نقشه شهر را بیاورد.
در اینجا تناقضی وجود دارد، ما طرح بندی ها را 

می دانیم اما دستیابی به آنها دشوار است.
اسراییلی ها بر روی مساله امنیت و فلسطینی ها بر 
روی خطوط مرزی سرزمین شان تمرکز کرده اند.
ما به راحتی می توانیم فشارهایی را که پیش روی 
حال،  این  با  کنیم.  درک  است،  طرفین  رهبران 
این  باید  طرف،  دو  با  دوستانه  روابط  حفظ  با 
دومی  طرح  کنیم:  درک  را  انکارناپذیر  موضوع 
وجود ندارد. چاره دیگری برای مرزهای ۱9۶7 
با  و  فلسطینی ها  برای  زمین  معاوضه  توافق  با 
کشور  دو  ندارد.  اسراییل وجود  امنیت  پشتوانه 

برای دو ملت. و نه چیز دیگر.
دوستان اسراییل و دوستان فلسطین باید تصدیق 
دو  برای  درماندگی  و  خستگی  یک  که  کنند 
طرف وجود دارد هم در میان رهبران و هم در 

میان مردمشان.
کرد  ثابت  اسراییلی ها  از  بسیاری  به  غزه  جنگ 
واگذار  به سرزمین های  بازگشت  که درصورت 

شده، با حمله مواجه می شوند.
تجاوزگرایانه  سازی های  شهرک  به  فلسطینی ها 
روزنامه  یک  که  می کنند  اشاره  اسراییلی ها 
انفجار جمعیتی  عنوان  به  را  آن  اخیرا  اسراییلی 
گزارش  در  است.  کرده  توصیف  شهرک نشینان 
شهرک نشینان  جمعیت  که  شده  عنوان  مذکور 
اسراییلی در کرانه باختری در ۱0 سال از ۱90 

هزار تن به 3۸۵ هزار تن رسیده است.
دومی  طرح  است:  همین  رحم  بی  حقیقت  اما 

وجود ندارد.
اجتناب،  غیرقابل  سازشی  به  دستیابی  برای 
تمامی  به  اسراییل  نتانیاهو، نخست وزیر  بنیامین 
نیاز  پذیریش  انعطاف  و  ساله  تجربیات چندین 

دارد.
خود،  جدید  دولت  تشکیل  در  نتانیاهو  بنیامین 
نسبت به تعهد خود مبنی بر راه حل دو کشوری 
با به کارگیری تزیپی لیونی، وزیر خارجه سابق 
است،  صلح  مذاکرات  سرگیری  از  مسوول  که 

اطمینان خاطر داد.
خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود 
مجمع  به  خطاب  خود  سخنرانی  در  فلسطین 
گذشته  سال  نوامبر  در  ملل  سازمان  عمومی 
بر  مبنی  را  فلسطینیان  تعهد  دیگر  بار  میالدی 
در  را  تعهدی  او  کرد.  تایید  مذاکرات  انجام 

کری  جان  اخیر  تالش های  از  حمایت  راستای 
مجددا بیان کرد.

مستقیم  مذاکرات  انجام  به  باید  طرف  دو  هر 
بدون شرط قبلی رضایت دهند اما موفقیت این 
امر در گرو آن است که هر کدام از طرفین در 

این راستا گامی مهم بردارند.
راستای  در  خود  قول  سر  بر  باید  فلسطینی ها 
میالدی   20۱2 سال  نومبر  در  غزه  بس  آتش 
به  موشکی  حمالت  تمامی  و  بمانند  پایبند 
جنوب اسراییل را خاتمه دهند. اسراییل نیز باید 
سرزمین های  در  خود  جدید  شهرک سازی های 

فلسطینی را متوقف کند.
حمالت موشکی غزه وجهه و اعتبار فلسطینی ها 
دار  خدشه  را  صلح  شرکای  از  یکی  عنوان  به 
کرده است. فعالیت شهرک سازی نیز غیرقانونی 
برای  را  اسراییلی ها  نیت   به  اطمینان  و  است 

مذاکره خدشه دار می کند.
به  که  می کند  ایجاد  را  حقیقت هایی  اقدام  این 
طور بالقوه امکان پذیری تشکیل کشور فلسطینی 

در آینده را خدشه دار می کند.
دارد:  وجود  دیگری  بنیادی  مسأله  این جا  در 
اکنون  هم  حقیقت  اما  اسراییل.  در  دموکراسی 
نیازمند  اسراییلی  دوام دموکراسی  که  است  این 

وجود کشور فلسطینی مستقل است.
بدون تحقق این امر، اسراییل گرفتار می شود؛ در 
حالی که جمعیت اعراب حاضر در اسراییل رو 
به فزونی می روند آنها نمی توانند به عنوان یک 
کشور یهودی حقوق مدنی یکسان و کاملی را 

برای آنها در نظر بگیرند.
به  ممتنع  رای  دادن  مورد  در  استرالیا  تصمیم 
در  فلسطین«  عضو  غیر  ناظر  »کشور  تشکیل 
رای  همانند  ملل  جلسه مجمع عمومی سازمان 
انگلیس، آلمان و 3۸ کشور دیگری که به این امر 
رای ممتنع دادند، بیانگر این است که تنها اساس 
پایدار برای حل این نزاع، مذاکرات مستقیم میان 

اسراییل و فلسطین است.
امیدواریم که از سرگیری روند صلح پیشنهادی 
برای  سازنده  نقشی  به  منجر  نهایت  در  اوباما 
تبدیل  برنامه  این،  وجود  با  شود.  ملل  سازمان 
در  نه  مستقل  کشوری  به  فلسطین  شدن 
میان  در  نه  و  ملل  سازمان  قطعنامه های  میان 

سازمان های بین المللی قرار دارد.
سال  مارچ  ماه  در  اوباما  باراک  که  همانطوری 
»صلح  گفت:  بیت المقدس  در  میالدی  جاری 
باید در میان مردم ایجاد شود، نه فقط در میان 
باید  بین الملل  جامعه  اعضای  تمامی  دولت ها«. 
اسراییلی ها و فلسطینیان را به مشارکتی سازنده 
تشویق کنند. هیچ یک از ما طرح دومی را پیش 

رو نداریم.

ونزویال: 
به تالش برای عادی سازی 

روابط با امریکا پایان می دهیم

استقبال بان کی مون از 
توافق برای از سرگیری 
مذاکرات صلح خاورمیانه

به دنبال اظهارات جان کری مبنی بر از سرگیری احتمالی مذاکرات 
مستقیم میان فلسطین و رژیم صهیونیستی، دبیر کل سازمان ملل از 

»پیشرفت« به وجود آمده در روند صلح خاورمیانه استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، سخنگوی بان کی مون، دبیرکل سازمان 
ملل در بیانیه یی اعالم کرد: بان کی مون از اطالعیه جان کری، وزیر 
پایه های  اینکه  امور خارجه امریکا در عمان، پایتخت اردن مبنی بر 
از سرگیری مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطین پی ریزی شده 

است، استقبال کرد.
نسبت  را  ملل خرسندی خود  سازمان  دبیرکل  بیانیه،  این  اساس  بر 
به این »پیشرفت مثبت« اظهار کرد و از طرفین خواست تا رهبری، 
شجاعت و مسئولیت خود را به منظور گسترش تالش ها و تشکیل 

دو کشور به کار گیرند.
بان کی مون هم چنین بر اساس این بیانیه تاکید کرد که سازمان ملل 
متعهد است از هرگونه تالش جهت برگزاری مذاکرات نتیجه بخش 

و تحقق صلحی فراگیر در منطقه حمایت کند.
میان  گذشته  روز  چند  ظرف  مذاکراتی  مجموعه  که  این  از  بعد 
مسووالن فلسطینی، اردنی و اسرائیلی برگزار شد، جان کری تصریح 
کرد این توافق جهت از سرگیری مذاکرات میان طرفین صورت گرفته 

است.
خود  شهرک سازی های  به  مصرانه  صهیونیستی  رژیم  آنکه  از  پس 
میان  مستقیم  مذاکرات  داد،  ادامه  بیت المقدس  و  باختری  کرانه  در 
فلسطین و رژیم صهیونیستی از اکتبر سال 20۱0 میالدی متوقف شد.

بریسبين تایمز استراليا            
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بخش نخست

با رازهـای مـان 
چه کنیم؟

بسیار  به شما  ندارند،  اطالعی  آن  از  اطرافیان  که  می دانید  را  رازی  وقتي 
سخت می گذرد. مهم نیست این راز چه باشد، می تواند پنهان کردن دروغی 
کوچک باشد یا مساله یی بسیار مهم و تاثیرگذار در زنده گی. روان شناسان 
در  و  نیست  درستی  کار  همیشه  برای  رازها  داشتِن  نگه   پنهان  معتقدند 
مواردي معدود باید اجازه دهیم رازی که موجب عذاب ما شده، رها شود 
بدانیم چه  باید  این جاست که  اما مسالۀ مهم  برسیم.  آرامش درونی  به  تا 
زمانی می توانیم اجازه دهیم این راز، چه کوچک و بی اهمیت و چه بزرگ 

و حیاتی برمال شود.

برای روشن تر شدن مساله، به بیان نمونه یی می پردازیم:
سارا پرستار )نرس( است و معموالً محرم اسرار بیمارانش می باشد. بیشتر 
اوقات این اسرار مشکلی برای او ایجاد نمی کردند، او با شنیدن حرف دل 
بیمارانش با آن ها همدردی می کرد، اما اخیراً در نگه داری رازی با مشکل 
مواجه شده است. رازی در ارتباط با همکارانش که نمی داند آیا باید آن 
از  عده یي  کند.  راز کمک  این  بودِن  مخفی  به  هم چنان  یا  نماید  فاش  را 
همکاران سارا در بیمارستان، مخفیانه اقدام به دست کاري در لیست دواها 
کرده و از این راه پول خوبي به دست مي آورند. اگر شما به جای سارا بودید 
چه می کرید؟ آیا به همکاران تان در پنهان کردِن این راز کمک می کردید یا 

فوراً به مسووالن بیمارستان اطالع می دادید؟
رازها مانند ستاره گان هستند، گرم و سوزان و منبعی از انرژی. ستاره گان 
به دو طریق می میرند: با گذشت زمان عمر آن ها به پایان رسیده و می میرند 
به  نهایت  در  و  شده  سوزان  و  بزرگ  بسیار  دوم  نوع  می شوند؛  سرد  و 
را  بگیرد  قرار  اطراف شان  در  هرچه  که  می شوند  تبدیل  سیاه چاله هایی 
می بلعند. رازهای کوچک و بی اهمیت مانند نوع اول هستند که با گذشت 
زمان کم رنگ تر شده و کم کم فراموش می شوند؛ اما رازهای مهم و حیاتی 
مانند سیاه چاله ها هستند که باید در برخورد با آن ها بسیار محتاطانه عمل 
در  و  کرده  را جذب  است  اطراف شان  در  آن چه  می توانند  که  کنیم، چرا 

سیاهِی خود فرو برند.
به  زمان  با گذشت  اطرافیان هستند،  اسرار  از حد محرم  بیش  که  افرادی 
تبدیل می شوند  ارتباطات جدید  برقراری  به  افرادی کم حرف و بی عالقه 
که از حضور در اجتماع پرهیز کرده و گاهی خود را به طور کامل منزوی 
دلیل هر کسی  به همین  است،  استرس آور  کلی  به طور  رازداری  می کنند. 
نمی تواند رازدار خوبی باشد در واقع بسیاری از افراد قدرت تحمل این 

اسرار و استرس ناشی از آن ها را ندارند.

سه پرسش زیر می تواند به شما کمک کند تا دریابید رازی که در سینه 
دارید، از نوع اول است یا نوع دوم:

1ـ آگاهی از این راز، زنده گی مرا روشن تر کرده یا تیره و تار؟
گاهی حفظ بعضی از رازها موجب می شود زنده گی برای فرد رنج آور و 
واقع  بدرفتاری  مورد  یا  دردناک  اتفاقات  بعضی  خاطرۀ  مانند  شود،  تلخ 
شدن که در نتیجه، آن فرد نمی تواند با اطرافیانش ارتباط خوبی برقرار کند. 
در واقع با وجود گذشت زمان و سپری شدن سالیان متمادی، فرد هم چنان 
با  نمی تواند  مختلف  دالیل  به  اما  می شود،  آزرده خاطر  آن ها  یادآوری  از 
کسی در مورد این راز صحبت کند و به همین دلیل از جریان مسیر عادِی 

زنده گی دور می شود.

         غالم محمد محمدی

پاکستان طی سال های  در حالی که دولت 
امریکا  متحد  از سقوط طالبان، ظاهراً  پس 
از  باطن  در  ولی  بوده؛  تروریسم  علیه 
و  افغانستانی  پاکستانی،  طالبان  گروه های 
از  سال  هشت  و  نموده  حمایت  القاعده 
است.  کرده  میزبانی  اسالم آباد  در  بن الدن 
تبعاِت سیاست  در  این کشور خود  اکنون 
روزانه  و  می زند  دست وپا  طالب سازی، 
و  تروریستی  حمالت  و  انفجار  اثر  بر 
کشته  شهروندانش  از  تعدادی  انتحاری، 
می شوند. اما بازهم رهبران پاکستان در یک 
ناگزیری و مجبوریت یعنی قرار گرفتن در 
بنیادگرایی  از  احتمالی،  دشمن  دو  مقابل 
به  وابسته  تروریستی  گروه های  و  اسالمی 

آن ها حمایت می کنند؛ زیرا تا 

کنون به ثمرۀ دلخواه خود که همانا بستن 
مرز دیورند، خودداری زمام داران افغانستان 
به وجود  یا  و  ارضی  ادعای  و  مداخله  از 
حداقل  یا  دست نشانده  دولت  یک  آمدِن 

همسو می باشد ـ نرسیده اند. 
قبیله یی  ناسیونالیسم  تضعیف  یعنی 
بسا  در  پاکستان  زمام داران  برای  پشتون، 
ترازو  در  بقه ها  کردِن  وزن  مانند  موارد، 
می گیرند،  را  طرف  یک  وقتی  است.  بوده 
می پرد.  بیرون  ترازو  پلۀ  از  دیگر  طرِف 
وقتی قاضی حسین احمد را مهار می زنند، 
حقانیۀ  مدرسۀ  )رییس  سمیع الحق  موالنا 
که  طالبان  نزدیِک  یاورِ  و  یار  و  پشاور 
افراد جاهلش گروه گروه در دوران امارت 
طالبان، برای کشتن مردم به افغانستان آمده 
بودند و جنایات بی شمار انجام دادند( سر 
نیز در سال  بر می آورد. موالنا سمیع الحق 
برای  مشرف  جنرال  پیشنهاد  با  2007م 
بستن 900 کیلومتر مرز دیورند با دیوار یا 
سیم خاردار، مخالفت ورزید و پشتون های 

دو طرف مرز را یکی خواند.۱۱7
اما سایر رهبران پشتون در گردهمایی حزب 
به  پاچا خان  پارتی در مرکز  نشنل عوامی 
جماعت  رهبر  فضل الرحمن  موالنا  شمول 
رهبر  حسین احمد  قاضی  معاون  علما، 
جماعت اسالمی، محمودخان اچکزی رهبر 
اسفندیار ولی خان  عوامی ملی پشتونخواه، 
قطع نامه یی  طی  نوامبر2007م،  در  و... 
در  پاکستان  پشتون های  اتحاد  خواهاِن 

طالبان  سوی  از  کشتار  و  قتل  با  مخالفت 
و تأمین صلح در منطقه گردیدند. در حالی 
که تا این زمان، جنرال مشرف و آی.اس.
آی در کنار موالنا سمیع الحق قرار داشتند. 

۱۱۸
  در این سوی دیگرِ مرز دیورند چه 

می گذرد؟
در افغانستان و کشورهای منطقه، نادان ترین 
در  طالبان  گروه  که  می دانند  هم  افراد 
پاکستان به وسیلۀ حلقاِت معیِن استخباراتی 
آن  داخلۀ  وزارت  آی.اس.آی،  جمله  از 
منطقه،  در  افراطی  مذهبِی  مراکز  و  کشور 
به وجود آمده و مانند گرگی گرسنه به جان 
بر  زخمی  و  شده  انداخته  افغانستان  مردمِ 

زخم های افغانستانی ها افزوده شده است.
سلطه و ستِم طالبان بر شهرها، مانند عذاِب 
بود  بی وقفه  و  دایمی  گنه کاران،  باالی  قبر 

امان  در  آن ها  ظلِم  از  افرادی  معدود  و 
از  سرکوب  و  ظلم  فرمان  بودند.  مانده 
می شد،  صادر  پاکستان  جنرال های  سوی 
طالبان  گروه  آن،  تطبیق کنندۀ  و  اجراکننده 
نام  به  استحاله شده  اسالمی  افراد حزب  و 
اما در حالی که نسل حاضر  طالب بودند. 
هستند،  و  بوده  مستند  سریال  این  شاهد 
آقای مطیع الحق خروتی که از فرط تعصب 
طلوع نیوز،  شبکۀ  در  می جوشد،  خود  در 
»فراخبر«  برنامۀ  گردانندۀ  و  خبرنگار  به 
حرکت  یک  طالبان  »گروه  می گوید: 
آقای دکتور روستار  بودند.« و  خودجوش 
بیمار یا  ناسیونالیست های  تره کی از جمله 
»مقاومت  را  گروه  این  نکتایی دار،  طالبان 
برای  و  می خواند  افغانستان«  مردم  ملی 

آن ها سازمان دهی می کند. ۱۱9
آقای  اثر  پاکستان«  و  »ما  کتاب  اساس  بر 
 ،)۴32 تا   ۴۱0 )صفحات  اندیشمند 
از  پس  پاکستانی  تن  شش صدوپنجاه 
متحد  جبهۀ  فرماندهان  نزد  طالبان  سقوط 
بودند که  زندانی  در والیات شمال کشور 
در دورۀ ادارۀ موقت، از سوی آقای کرزی 
آزاد و طی مراسمی به سفیر پاکستان سپرده 
تبادله  قباًل  تعدادی  که  حالی  در  شدند؛ 
شده بودند و تعدادی هم فرار کرده بودند 
پاکستانی  طالباِن  این  از  کثیری  تعداد  و 
اجسادشان  شده  کشته  دشت ها  در  هم 
خوراک حیوانات وحشی شده بود. جمعی 
از  قباًل  نیز  پاکستان  عالی رتبۀ  افسران  از 

تفاهم  در  قندهار  و  قندوز  هوایی  میدان 
سران  از  تعدادی  با  امریکا،  فرماندهان  با 

طالبان، به پاکستان انتقال داده شده بودند.
و  تجاوز  عمق  مدارک،  و  شواهد  این 
مداخلۀ علنِی زمام داران پاکستان را در امور 
داخلِی افغانستان و ادامۀ بحران کشور ما را 
به  را  طالبان  بودِن  مزدور  و  می دهد  نشان 

اثبات می رساند. ۱20
یا  بیمار  ناسیونالیست های  و  کرزی  آقای 
نکتایی دار  طالبان  شود  گفته  واضح تر  اگر 
و شریک حاکمیت نامشروع و تحمیل شده 
گله گله  امریکا،  متحدۀ  ایاالت  وسیلۀ  به 
و  قتل  این همه  از  پس  را  جنایتکار  طالبان 
مصالحۀ  را  آن  نامِ  و  می کنند  آزاد  کشتار، 
انسان دوستانه می گذارند. و  پالیسِی  ملی و 
این  در مقابل، خون های پاک مردم بی گناهِ 
کشور را پای مال می کنند و اگر کسی به این 

رویه اعتراض کند، به آن تهمت می زنند که 
وحدِت ملی را خدشه دار کرده است.

آقای خواجه بشیراحمد انصاری به نقل از 
“فرانتیرپست” در رابطه با ُعمال بیگانه بودِن 
طالبان  پروژۀ  »راه اندازی  طالبان می نویسد: 
به خاطر اهداف بزرگ بود و از شهکارهای 
پاکستان.  و  بزرگ  قدرت های  استراتژیک 
اکتوبر  زیرا خانم بی نظیر بوتو روز چهارم 
طالبان  سیطرۀ  از  هفته  یک  هنوز  ۱99۶م، 
بر کابل نگذشته بود که ضمن مصاحبه یی 
با سرویس خبری بی.بی.سی گفت:  پدیدۀ 
از  افغانستان،  جهاد  سال های  در  طالبان 
سوی امریکا، عربستان سعودی و انگلستان 
]پشتون  بابر  نصیراهلل  بود.  گردیده  طرح 
از  که  پاکستان  اسبق  داخلۀ  وزیر  تبار[ 
طی  بود،  طالبان  پروژۀ  اصلی  بنیان گذاران 
مصاحبه یی با فرانتیرپست به صراحت اعالم 
کرد که سازمان سیا، خود تروریسم را وارد 
آن که  به خاطر  اکنون  و  ساخت  منطقه  این 
کرده  دور  دوِش خود  از  را  مسوولیت  بار 

باشد، اشک تمساح می ریزد.« ۱2۱
جریدۀ  از  نقل  به  هم چنان  انصاری  آقای 
اکتوبر 2000م می نویسد:  لموند مورخ 30 
کنفرانس  یک  جریان  در  بوتو  »بی نظیر 
پروژۀ  که  کرد  اعالم  لندن  در  مطبوعاتی 
مالی  کمک  انگلستان،  ابتکار  به  طالبان 
امریکا صورت  پشتیبانی  و  دولت سعودی 
گرفت، ما )پاکستان( پروژه را اجرا کردیم.« 

۱22

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش بیسـت ونهــم



سیامک وکیلی 
بخش چهارم و پایانی

بایگانی می کنیم،  در حافظۀ خود  را  ما رویدادها  هم چنان که 
هستی نیز چنین می کند، و باز هم چنان که ما رویدادهای بایگانی 
بازبینی می کنیم و یا در شرایط  شده در حافظۀ مان را گاهی 
ما جان  در حافظۀ  رویداد  گونه یی خودکار، یک  به  ویژه یی 
می گیرد و ما آن را به یاد می آوریم و بازبینی اش می کنیم، هستی 
نیز همین کار را می کند. این به معنای همان تکرار رهش و یا 
تک رویداد است که پیش از این در باره اش گفته شد. بازبینی 
یک رویداد و یا یک جریان رویداد به معنای تکرار آن است. 
هنگامی که هستی چنین تکراری را ـ به هر علتی که باشد ـ 
انجام می دهد، در واقع ما شاهد یک رویداد و یا جریانی از 
رویدادها و یا یک رهش هستیم که مربوط به ما و زمان ما 
نیست و این همان است که ما آن را »شکست زمان« می گوییم. 
اما چرا این »شکست زمان« در هستی روی می دهد؟ آیا هستی 
نیز هم چون ما خواب، رویا، و یا کابوس می بیند؟ و آیا هنگامی 
که ما با یک رویداد غیرعادی که متعلق به ما و یا زمان ما نیست 
روبه رو می شویم، در واقع با خواب و یا رویا و کابوس هستی 
به  مربوط است  اما هرچه که هست  روبه رو هستیم؟ شاید، 
همان تک رویداد در هستی که ما آن را حافظۀ هستی نامیدیم. 
و اکنون اگر ما بتوانیم سفری به گذشته یا آینده داشته باشیم، در 
واقع به نظر می رسد که در این حافظه خواهد بود، اما ببینیم که 

چه گونه سفری خواهد شد؟
شما  که  کنید  فرض  رانی.  مسابقۀ خودرو  نوار  به  بازگردیم 
از  یکی  رفته اید.  پیش  مسابقه  چهل وپنجم  دقیقۀ  همان  تا 
می کند.  پرتاب  مسابقه  میدان  به سوی  را  تماشاچیان چیزی 
این  از تماشاچیان  به یاد می آورید که پیش تر هم یکی  شما 
از خط  خودروها  از  یکی  خروج  سبب  و  بود  کرده  را  کار 
مسابقه شده بود. شما به یاد نمی آورید که هر دو یکی بوده اند 
یا دو نفر متفاوت. الجرم، نوار را به عقب باز می گردانید و در 
دقیقۀ سی وپنجم او را می یابید. هر دو یکی هستند. شما دل تان 
می خواست که آن جا بودید و از آن کار جلوگیری می کردید، 
اما نمی توانید. چرا که رویداد انجام شده و شما در واقع دارید 
ضبط شدۀ آن را می بینید. این رویداد متعلق به گذشته است. 
شما تنها می توانید شاهد و گواه و تماشاچِی آن باشید. تنها 
سودی که این سفر به گذشته دارد، این است که شما از علت 
چنین رویدادی آگاه می شوید. اما دخالت در آن ناممکن است.
سفر به گذشته، در زمان، یا حافظۀ هستی، به طور دقیق دارای 
رویدادها  گواه  و  تماشاگر  شما  است.  چه گونه گی  همین 
ـ هستی گذشته یا گذشتۀ هستی ـ خواهید بود، اما به هیچ 
روی تماس و دخالتی نمی توانید داشته باشید. تنها چنان شاهد 
گذشتۀ هستی خواهید بود که شاهد یک فیلم هستید. تنها شما 
به عنوان تماشاچی به گذشته سفر می کنید. اما سفر به آینده 

چه گونه خواهد بود؟
پیرو اصل عدم قطعیت ما توانایی پیش بینی آینده را نداریم، با 
این وجود ما برخی از رویدادهای آینده را ـ آیندۀ نزدیک را ـ 
پیش بینی می کنیم. برای نمونه؛  ما می توانیم پایین و باال رفتن 
نرخ برخی از کاالها و ارزها را در روزها یا هفته های آینده 
یا  و  کنیم  پیش بینی  را  بزنیم، می توانیم وضعیت هوا  حدس 
در جهان سیاست می توانیم پیروزی یا شکست این فرد و یا 
آن گروه و حزب را نیز گمان بزنیم. آیندۀ هستی بر پایۀ یک 
سری پیش بینی های مبتنی بر دالیل بنا شده است؛ اما این آینده، 

هم چون گذشته، یک جهان کامل نخواهد بود.
هستی هم چون انسان دارای هوش و شعور نیست، هم چنین، 
را  قوانین خودش  این وجود  با  نشده،  آفریده  هم  هدف مند 
که  هست  هم  شناخت  همین  براساس  و  می شناسد  خوب 
می تواند آینده یی را که وجود خارجی ندارد، پیش بینی کند؛ 
اما این آینده کامل  بپیوندد.  آینده یی را که می تواند به وقوع 
از اکنون به  نخواهد بود. هستی تا لحظۀ اکنون کامل است، 
پیش بینی  براساس  تنها  ـ  می نامیم  آینده  را  آن  ما  که  ـ  بعد 
هستی دربارۀ خودش وجود دارد. از این رو، آینده تنها شامل 
آن بخشی از هستی می شود که هستی وقوع آن را، در آیندۀ 
نزدیک، و براساس رهش قانونمند خویش، حتمی می انگارد و 
یا در دستور کار خویش دارد. به همین جهت، آینده تنها شامل 
برخی از رویدادها خواهد بود. بنابراین اگر ما به آینده سفر 
کنیم، تنها تک رویدادهایی را می بینیم که به نظر هیچ ارتباطی 

با یک دیگر ندارند.
بر اساس چیزهایی که تاکنون گفته شد، هستی دارای گذشته یی 
را  پایان می رسد. و آن چه  به  اکنون  کامل است که در زمان 
شامل  است  در حقیقت جهانی  می نامیم،  آینده  را  آن  ما  که 

تک رویدادها، یعنی یک جهان تک رویدادی است.
اکنون ببینیم که چرا در گذشته زمان را نمی فهمیدند و از آن در 
قصه ها و افسانه ها سود نمی جستند، و چرا زمان را از دست 

می دادند؟
  چه گونه گی، نمادسازی، و جایگاه

»پس او ]انکیدو نان را[ خورد تا آکنده شد و هفت جام از 
و  آمد  وجد  به  او  قلب  شد،  طرب ناک  نوشید،  تند  شراب 
چهره اش درخشیدن گرفت. موی درهم بافتۀ تننش را سترد و 
با روغن تننش را چرب کرد. انکیدو به انسان بدل گشته بود.«

این نمونه یی است که پیشتر از گیلگمش آوردیم و یک تکۀ 
نمادین است. در این جا حیوان وحشی انسان نما به وسیلۀ نماد 
خوردن نان و نوشیدن شراب ـ که یک کار انسانی است ـ به 
انسان دگرگون می شود. می بینید که این نماد به آسانی جانشین 
چه گونه گی دگردیسی دراز آهنگ جانور به انسان )که هزاران 
سال بعد داروین طرحش کرد( می شود. آیا نویسندۀ گیلگمش 
او  به نظر چنین نمی رسد.  به کار برده؟  نماد را آگاهانه  این 
از چه گونه گی این دگردیسی آگاهی نداشته است. به همین 

دلیل نمادی را که او ساخته، زمان را نفی می کند. ما این گونه 
آسانی  به  نمادهای ساده  نمادهای ساده می گوییم.  را  نمادها 
جانشین چه گونه گی می شوند و مرگ زمان را به همراه دارند. 
از این رو نمادهای ساده مساوی با مرگ زمان ـ مکان، و به 

عبارتی مساوی با مرگ جایگاه هستند!
هرچه شناخت ما از هستی بیشتر و دقیق تر می شود، هنر نیز به 
هستی نزدیک تر می  گردد. شناخت ما از هستی سبب خواهد 
شد تا ما بدانیم که هستی چه گونه حرکت و رشد می کند و 
دگرگونی و دگردیسی می پذیرد. هنر بر اساس این شناخت 
دارای  بیشتر،  هرچه  هنر  بنابراین  می شود.  آفریده  که  است 
کار  به  را  آن  قانونگان  و  می گردد  هستی  به  شبیه  کارکردی 
می گیرد. ما هر چه کم تر از هستی و قانونگان آن شناخت داشته 
باشیم، در واقع از چه گونه گی آن آگاهی نداریم. یک زمانی 
تصور می کردند که شاهان برگزیده گان خداوندند. از این رو به 
آنان پادشاه )پاده به معنای حمایت شده و به احتمال حمایت 
شده به وسیلۀ فرۀ ایزدی( می گفتند، یعنی شاهی که حمایت 
شده و برگزیده شده است. به همین دلیل هنگامی که ارسالنـ  
در قصۀ امیرارسالن نام دار ـ زاده می شود، نشانه های پادشاهی 

در چهره اش هویداست، در حالی که هیچ کس نمی داند او در 
واقع فرزند ملک شاه رومی است. و یا یک زمانی به سرنوشت 
باورمند بودند، و به همین جهت در هزار و یک شب افرادی 
یافت می شوند که افسون )= طلسم( شده اند و کشتن این دیو، 
سرنوشت  دختر،  فالن  با  ازدواج  یا  و  صندوق  آن  گشودن 
می شود.  شکسته  آن ها  وسیلۀ  به  افسون ها  این  و  آن هاست 
به  از چه گونه گی است. و  نبود شناخت  به دلیل  این ها همه 
دلیل همین نبود شناخت است که گیلگمش در پی جاودانه گی 
پای در سفری شگفت می گذارد تا خدایان را ببیند، و قهرمانان 
ایلیاد و اودیسه به کمک همین خدایان و نیمه خدایان است که 
در جنگ ها و سفرهای پرخطر پیروز می شوند و یا شکست 
می خورند، سیمرغ زال را پرورش می دهد و تا پایان به رستم 
وفادار می ماند، سمک عیار پس از کشته شدن خورشیدشاه در 
هشتاد وپنج ساله گی هنوز جوانی در خدمت پسر او، فرخ روز، 
ا ست، و گلنار می خواهد دوست دوران کودکی خود را برای 

پسر خود خواستگاری کند.
وجود برخی ازکرامات شگفت انگیز در ادبیات عرفانی ما و به 
سخن آمدن چیزها و جانوران نیز به دلیل نبود همین شناخت 

از چه گونه گی است.
چه گونه گی مربوط است به کیفیت رهش. چه گونه گی کنش 
یک برهان است و نه خود برهان. بنابراین اگر از شما بپرسند 
که چرا هوا تاریک می شود؟ شما می توانید پاسخ دهید که چون 
خورشید به سوی دیگر زمین می تابد و بنابراین این سوی زمین 
تاریک می شود. اما اگر بپرسند که چه گونه هوا تاریک می شود؟ 
و  آن  چرایی  و  خورشید  و  زمین  گردش  بارۀ  در  باید  شما 

دلیل های بسیار دیگر توضیح دهید.
چه گونه گی یعنی آن که ما بدانیم هر پدیده یی دارای رهش )= 
حرکت و رشد( است و تا به جایگاه کنونی برسد، روند طوالنی 
یعنی  چه گونه گی،  شناخت  گذرانده.  سر  از  را  پیچیده یی  و 

شناخت هستی و دگرگونی ها و دگردیسی ها، رهش، علت ها و 
قانونگان آن. نبود این شناخت، فاصله ها را از میان برمی دارد؛ 
یعنی ما روند این دگرگونی ها و رهش، یعنی چه گونه گی، را 
حذف می کنیم. بنابراین زاده شدن یا دگرگون شدن پدیده ها 
اگر دارای این فاصله یا روند، و در اساس چه گونه گی، نباشند، 
البد به حساب تصادف، معجزه، سرنوشت، افسون یا جادو 

گذاشته خواهند شد.
برای نمونه؛ اگر شما ندانید که سخن گویی چیست، و چه گونه 
چه گونه گی  یعنی  بگوید؛  سخن  می تواند  انسان  که  است 
می توانید  حتم  به طور  کنید،  را حذف  انسان  شدن  سخن گو 
سگ و گربه و درخت و دیوار را هم به سخن گویی وادارید، 
همچنان که هزار و یک شب چنین می کند. وجود موجودات 
ستاره ها،  راه  از  پیش گویی  افسون،  سخن گو،  پدیده های  و 
جادوگری، و سرنوشت به طور دقیق به علت نبود چه گونه گی 

است.
افسانه ها گفته شد که در آن ها زمان  پیشتر دربارۀ قصه ها و 
آن ها  در  که  است  این  علت  ندارد.  وجود  و  ایستاست 
چه گونه گی حذف شده است. چه گونه گی نشانۀ فاصله است 

و فاصله نشانۀ جنبش و رهش. پس اگر چه گونه گی نباشد، 
جنبش و رهش نخواهد بود. و همچنان که پیشتر دیدیم، زمان 
از رهش زاده می شود. از این رو اگر رهش نباشد، زمان وجود 
نخواهد داشت. می بینید که نبود چه گونه گی، نبود زمان خواهد 

بود.
از سوی دیگر، نبود زمان به معنای نبود مکان نیز خواهد بود؛ 
فاصله  این  است.  مکان  نشانۀ  فاصله  یا  که چه گونه گی  چرا 
می تواند فیزیکی باشد هم چون نمونه یی از امیر ارسالن نامدار، 
برابری« می کند،  قبۀ سپهر  با  »قله اش  باالی کوهی که  از  که 
می بیند و صداها  با همۀ جزویاتش  را  فرسخ  فاصلۀ یک  تا 
میان دگرگونی  فاصلۀ  یا می خواهد  به خوبی می شنود. و  را 
از یک کیفیت به کیفیتی دیگر باشد، همچون نمونه یی که از 
گیلگمش آوردیم. شاید یک مثال بتواند روشن کننده تر باشد: 
فرض کنید که شما در ساعت دو بعد از ظهر روز پنج شنبه 
به خودتان می گویید: »بهتر است دو ساعتی بخوابم تا برای 
مهمانی امشب سرحال باشم.« اما آن قدر خسته اید که فردا ـ 
به  می شوید.  بیدار  از خواب  بعدازظهر  سه  ساعت  ـ  جمعه 
بعداز ظهر است. می اندیشید  ساعت می نگرید؛ ساعت سه  
که یک ساعت بیشتر نخوابیده اید. اما در واقع شما بیست وپنج 
ساعت در خواب بوده اید. شما بدین ترتیب زمان را از دست 
داده اید، چون چه گونه گی دگرگونی روز به شب و شب به روز 
را ندیده اید و از آن آگاهی نداشته اید. و در پی از دست دادن 
زمان، مکان را نیز از دست داده اید. شما در مکان فیزیکی که 
خانه تان است، هستید و آن را می شناسید، اما در حقیقت ذهن 
شما در مکان دیروز ایستاده است که پنج شنبه بوده است. شما 
در جایی از هستی ایستاده اید که از نظر چه گونه گی، بیست وپنج 
ساعت از حرکت واقعی هستی عقب تر است. به این ترتیب؛ از 
دست دادن چه گونه گی و یا نشناختن آن، سبب از دست رفتن 
»جایگاه« خواهد بود. اما ببینیم که نمادها چه گونه کارکردی 

دارند.
در آغاز این بخش، ما نمونه یی از حماسۀ »گیلگمش« آوردیم 
به آسانی  نمادهای ساده  نماد ساده.  از یک  بود  نمونه یی  که 
جانشین چه گونه گی می شوند و بی جایگاه هستند. این نمادها 
به طور مطلق مربوط هستند به افسانه ها و قصه ها و برخی از 
ادبیات جدید  امروز هم دست کم در  حکایت ها، هرچند که 

فارسی هنوز به کار گرفته می شوند.
تمثیل نیز به طور دقیق کارکردی هم چون نمادهای ساده دارند. 
اما به غیر از نمادهای ساده، نمادهای دیگر نیز هستند که بر 
اساس شناخت هستی و چه گونه گِی آن آفریده می شوند. ما 
نمادهای  هستند،  ادبیات جدید  به  متعلق  که  را،  نمادها  این 
نمادهای ساده، جایگاه  نمادها برخالف  این  عالی می گوییم. 
را از دست نمی دهند، و علت این امر، وجود چه گونه گی در 

آن هاست. ببینیم منظور چیست؟
پیشتر گفته شد که هنر همان گونه کار می کند که هستی. برای 
نمونه اگر شما شکارچی باشید، ردپای شکار می تواند شما را 
به سوی شکار راهنمایی کند. ردپای شکار یک نشانه است. 
نشانه ها ویژه گی راهنمایی دارند، و ما از این نشانه ها در هنر 
بسیار استفاده می کنیم. اما هستی، افزون بر نشانه ها، پر از نماد 
هم هست. این نمادها از دسته نمادهای عالی هستند. نشانه ها و 
نمادها )چه ساده و چه عالی( از یک خانواده اند، با این تفاوت 
که نشانه ها ویژه گی راهنمایی و خبررسانی دارند، اما نمادها 
دارای ویژه گی جانشینی هستند. ردپای شکار شما را به سوی 
شکار راهنمایی می کند. اما نان و شراب خوردن »انکیدو« که 
پیامد دگردیسی »انکیدو« ی جانور است به »انکیدو«ی انسان، 

جانشین چه گونه گی روند این دگردیسی می شود. 
نمادها در هستی به طور مطلق در آغاز و پایان یک چه گونه گی 
به  عالی  نمادهای  زمرۀ  از  دلیل هم،  به همین  و  دارند.  قرار 
است  روز  آغاز  نماد  سپیده دم  نمونه؛  برای  می آیند.  حساب 
و پایان شب. این نمادها در هستی، به طور معمول، به معنی 
دیگر هستند  پایان یک چه گونه گی  و  آغاز یک چه گونه گی 
یا نبود چه گونه گی است(.  با نشانه ها در بود  )و تفاوت شان 
ما از این گونه نمادها، در ادبیات، با همان نقشی که در هستی 
دارند، استفاده می کنیم. برای نمونه در یکی از نمایشنامه های 
هنری میلر، که دربارۀ جنگ ویتنام است، سربازی از جنگ 
فراوان دیده.  نظر روانی آسیب  از  معتاد شده و  او  بازگشته. 
او می کوشد تا با توضیح آن چه که در ویتنام بر ویتنامی ها و 
جوانان امریکایی گذشته، دروغ های دولت وقت امریکا را برای 
خانواده اشـ  که هم چون دیگر امریکایی ها خود را ناجی ویتنام 
و جهان و پیام آور صلح و دوستی و آزادی می دانند ـ آشکار 
می کند. شب  اعتراف  به  آغاز  او  که  است  هنگام  کند. شب 
در این جا نماد تیره گی و سیاهی و گمراهی اندیشۀ خانواده 
است و نا آگاهی آن ها نسبت به حقیقت. و هنگامی که اعترافات 
جوان پایان می گیرد، شک و تردید در چهر ۀ خانواده اش دیده 
می شود و چنین می نماید که در اندیشۀ آن ها رخنه افتاده. در 
این هنگام یکی از اعضای خانواده پردۀ پنجره راه کنار می زند؛ 
شب گذشته است و پیکان های تیز و روشن سپیده دم از پنجره 
به درون اتاق می تابد و فضای آن را روشن می کند. این پایان 
روشنی  نماد  هم چون  سپیده دم  این جا،  در  است.  نمایشنامه 
اندیشۀ خانواده نسبت به حقیقت، به کار رفته است. سپیده دم 
است،  هستی  در  که  است  کارکردی  همان  دارای  این جا  در 
تنها نویسنده، شب و تیره گی اندیشۀ خانواده، و سپس گذشتن 
شب به سوی پگاه و دگرگونی اندیشۀ آن ها به وسیلۀ اعترافات 
جوان، به سوی روشنی، و سرانجام پایان شب و سپیده دم و 
روشنی اندیشۀ خانواده را به موازات هم چنان پیش برده که، 
روشنی سپیده دم جانشین روشنی و سپیده دم اندیشۀ خانواده 
می شود. ما این چنین نشانه ها یا نمادها را که به طور دقیق با 
کارکرد اصلی شان در هستی در ادبیات به کار برده می شوند، 
نمادهای ناب می نامیم. این نمایشنامه، به علت استفاده از نمادها 
حساب  به  نمادین  نمایشنامه یی  ناب،  نمادهای  صورت  به 
نمی آید. ادبیات نمادین بر چه گونه گی تأکید دارد، مانند »بوف 

کور« نوشتۀ صادق هدایت، و »مسخ« نوشتۀ فرانتس کافکا.
بیشتر گمان می کنند که پیرمرد خنزر پنزری در بوف کور و 
حشره یی که پیامد مسخ گرگوری ست، در مسخ، نمادهای اصلی 
هستند. اما این چنین نیست. نمادهای اصلی در این داستان ها، 
پنزری  خنزر  پیرمرد  یک  به  جوان  »من«  تبدیل  چه گونه گی 
این چه گونه گی ها  یعنی  به حشره هستند.  و مسخ گرگوری 
هستند که جانشین چه گونه گی ها در هستی شده اند. در واقع 
نمادهای عالی مربوط اند به چه گونه گی. ما این چه گونه گی را 
چه گونه گی نمادین می نامیم. وجود همین چه گونه گی نمادین 
سبب می شود تا ما جایگاه را از دست ندهیم و نبود آن سبب 
می شود تا جایگاهـ  زمان و مکانـ  را از دست بدهیم. افسانه ها 

و قصه ها به این برهان است که بی زمان و مکان هستند!
  وشت ها:

۱ـ اوستا/ ج 2/ یادداشت ها/ زیر معنای واژۀ »زروان«/ جلیل 
دوست خواه.

محجوب/  محمدرضا  هاوکینگ/  استفن  زمان/  تاریخچۀ  2ـ 
شرکت سهامی انتشار/ چاپ پنجم۱37۵/ ص 2۴

3 ،۴ و۵. همان / ص ۱۸3، 23 و ۱۸۶
با سرنام  مثنوی حکایتی ست  پنجم  دفتر  ۶ـ گاو مولوی: در 
»حکایت آن گاو کی تنها در جزیره یی ست بزرگ...« این گاو 
نماد آز است. به این ترتیب که این گاو از صبح تا شب همۀ 
تنهایی می خورد و چاق  به  علف های جزیره را از روی آز، 
می شود، و شب هنگام دوباره آز بر او چیره می شود که فردا 
چیزی برای خوردن ندارد و سبِب چنان ترس او می شود که 
دوباره، و از ترس، الغر می گردد. باز فردا و روز پس از آن و 
روز پس از آن همین کار را تکرار می کند تا جاودان. بنابراین 

این گاو نماد سرگردانی جاودانی است.
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زمان در هستی
زمان در داستان



قانون انتخابات توشیح ...
جمهوری  ریاست  و  سنا  مجلس  نماینده گان،  مجلس   
و  احزاب  می شد.  دست  آن  به  دست  این  از  افغانستان 
گروه های سیاسی در یک ماه گذشته از حامد کرزی رییس 
ضمانت  برای  را  قانون  این  که  بودند  خواسته  جمهوری 
شفافیت و سالمت انتخابات آینده ریاست جمهوری هرچه 

زودتر امضا کند.
از  هم  کابل  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیات  دفتر 
تصویب  روند  به  که  بود  خواسته  کرزی  حامد  و  پارلمان 
و اجرایی شدن قوانین انتخاباتی و به ویژه قانون انتخابات 

سرعت بخشند.
  »مواد تنش زا«

روز  طوالنی،  بحث های  پی  در  انتخابات  قانون  الیحه 
دوشنبه گذشته از سوی پارلمان تصویب و برای توشیح به 

ریاست جمهوری فرستاده شد.
مجلس  توسط  امسال  جوزا  ماه  در  اول  بار  قانون  این 
نماینده گان تصویب شد، اما به دلیل اختالف سناتوران روی 
چند ماده این قانون، مجلس نماینده گان هفته پیش برای بار 
دوم، الیحه قانون انتخابات را کلیک تصویب کرد و برای 

توشیح به ریاست جمهوری فرستاد.
اختالف نماینده گان شورای ملی روی چند ماده »تنش زای« 
مجلس های  اختالفات  این  حل  برای  که  بود  قانون  این 

شورای ملی، کمیسیون مشترک تشکیل دادند.
کمیسیون مشترک شورای ملی افغانستان هفته پیش تشکیل 
جلسه داد و پس از چند جلسه، موارد اختالفی الیحه قانون 

انتخابات را حل و آن را نهایی کرد.
کمیسیون  عضو  و  نماینده گان  مجلس  عضو  عبده  محمد 
مشترک شورای ملی به بی بی سی گفت که موارد اختالفی 
قانون انتخابات در جلسه های این کمیسیون مطرح و حل 

شده است.
افغانستان  رییس جمهوری  که  گفت  مجلس  عضو  این 
برگزاری  بتواند  که  شود  ایجاد  کمیسیونی  بود  خواسته 
انتخابات را »در شرایط الزم« به تعویق بیاندازد اما به گفته 

او این پیشنهاد از الیحه قانون انتخابات برداشته شد.
ریاست  انتخابات  در  نامزدی  شرایط  که  گفت  عبده  آقای 
کردن  محدود  والیتی،  شوراهای  و  پارلمانی  جمهوری، 
حوزه های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی در والیات و 
اختالف روی اختصاص شماری از کرسی های مجلس به 
نیز از مواردی بود که نماینده گان شورای ملی در  احزاب 

مورد آن اتفاق نظر نداشتند.
  نگرانی ها

توشیح قانون انتخابات یکی از دو اقدام حامد کرزی رییس 
جمهوری افغانستان برای رفع نگرانی ها راجع به انتخابات 
انتظار می رود که اجرایی  در یک هفته گذشته بوده است. 
برگزاری  به نحوه  قوانین، تشویش ها را نسبت  این  شدن 

انتخابات تا حدی کم کند.
فرمان های  اساس  به  افغانستان  در  قبلی  انتخابات های 
تقنینی ریاست جمهوری برگزار شده است، اما پس از این، 
انتخابات ها به ویژه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
برگزار  قانون  به مواد همین  اتکا  با  آینده،  والیتی در سال 

خواهد شد.
سرطان   2۶ تاریخ  به  گذشته  هفته  چهارشنبه  کرزی  آقای 
انتخاباتی  نهادهای  قانون ساختار و اختیارات  اجرایی شدن 
را اعالم کرد و همزمان کمیته ای را برای گزینش مسووالن 

این نهادها تشکیل داده است.
بر اساس جدول زمانی که کمیسیون انتخابات اعالم کرده، 
سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ۱۶ حمل 

۱393 )۵ اپریل 20۱۴( برگزار خواهد شد.
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خواجه بشیر احمد انصاری:

در ارگ کسانی هستند که دل شان با 
طالبان و جیب شان با امریکایی هاست

و  احکام  اساس  بر  را  طالبان  رساله یی  در  اخیراً  شما 
اید.  نامیده  از متون دینی دارید، خوارج  تفاسیری که 
یک بار دیگر به گونۀ فشرده دالیل خویش را در این 

خصوص بازگو فرمایید؟
و  است  زیاد  بسیار  طالبان  میان خوارج و  نقاط مشترک 
شاید پرسش درست این باشد که بگوییم نقاط اختالف 
این دو نحله کدام اند. هم خوارج و هم طالبان گروهی 
مذهبی - نظامی اند که برای رسیدن به قدرت آماده اند 
در برابر دولت هایی که خود را مسلمان می دانند، بجنگند 
و خون بریزانند و پروای چیزی را هم نداشته باشند. در 
فقه سیاسی مذاهب اسالمی، سالح برداشتن و بغاوت در 
برابر یک دولت و یا جامعه، شرایط دشواری دارد. شاید 
بهانه  را  افغانستان  در  نیروهای خارجی  گروهی حضور 
بیاورند، ولی طالبان پیش از آمدن این نیروها می جنگیدند، 

کشته می شدند و می کشتند.
خصوصیت  عقل،  تعطیل  و  دینی  متن  فهم  در  ساده گی 
و  قبیله یی  بستر  می باشد.  گروه  دو  این  دیگر  مشترک 
وجود  با  است.  آن ها  دیگر  ویژه گی  قبیله یی،  تعصب 
میان  در  دانشمندان  نبود  ولی  دینی  بلندباالی  ادعاهای 
آنها است.  میان  هر دو گروه، وجه مشابهت دیگری در 
آنچه ما را در این مقایسه کمک می کند، مطالعۀ تاریخ و 
عملکرد هر دو گروه می باشد نه ادبیات آنها؛ چون هر دو 
گروه تأکید بر امر جنگ داشته و ادبیات فکری چندانی از 

خود به یادگار نگذاشته اند.
اساسًا شما طالبان را یک جریان سیاسی - استخباراتی 
می پندارید و یا هم یک جریان مذهبی - دینی  برخاسته 

از توده های جامعۀ افغانستان و پاکستان؟
این  ولی  استخبارات؛  دست  در  است  گروهی  طالبان 
نیز می باشد. ویژه گی های  گروه دارای خصوصیت هایی 
راه  در  را  استخبارات  کار  ساختارشان،  و  طالبان  روانی 
استخدام آنها آسان نموده است. امروز آن قدر انتحاری که 
این گروه تولید نموده است، هیچ گروه دیگری در جهان 
نتوانسته  تولید نماید. در پنجشیر هشت انتحاری خود را 
کشتند تا آن که توانستند یک نفر را به شهادت برسانند. 
عملیات  اجرای  برای  فقط  انتحاری  دنیا  دیگر  نقاط  در 
انجام می گیرد، ولی در کشور ما هر روز  بسیار حساس 
منطق  حتی  که  هستیم  دیونه واری  خودکشی های  شاهد 
نظامی ندارند، چه رسد به منطق دینی. سوالی که مطرح 
نفی  را  اعتقادی  و  روانی  مسایل  اگر  است  این  می شود 
تفسیر  را  این مسأله  منطقی می توان  با کمک  آیا  نماییم، 
نمود؟ موضوع طالبان پیچیده تر از این است که آن ها را 
تنها گروهی مذهبی بدانیم و یا دسته یی استخباراتی. آنها 
معجون مرکبی از چندین عنصر اند که من تنها به عنصر 
مذهبی شان پرداخته ام. اما این که آیا آنها برخاسته از میان 
مردم افغانستان و پاکستان اند؟ پاسخ می تواند هم مثبت 
باشد و هم منفی. مثبت به این لحاظ که آنها از لحاظ بستر 
بلند کرده  ظهور و هویت منطقه یی، از همین منطقه سر 
اند و منفی به این لحاظ که ما در امتداد تاریِخ دین در 
کشور خویش، چنین فهم و چنین تجربۀ خشنی از دین را 
نداشته ایم. تجربۀ خوارج در سیستان، چیز دیگری است.

از  جدا  طالبان  تنفرزای  و  خشونت آمیز  عملکردهای 
افغانستان را به خاک و خون  این که بخشی از مردم 
جهانی  توسعۀ  کاروان  از  را  کشور  این  و  می کشاند 
مذهبی  و  دینی  آدرس های  می دارد،  باز  و  بازداشته 
چنین  با  طالبان  کل  در  می سازد؛  زیان مند  چقدر  را 

حرکت هایی چهرۀ دین و مذهب را بدنام نمی سازند؟
پس از ظهور طالبان، ما شاهد موج خطرناک برگشت از 
دین هستیم. این موج را شاید کسانی که در کنج مدرسه ها 
و مسجدها در قرا و قصبات افغانستان نشسته اند احساس 
نکنند، ولی ما آن را به وضوح می بینیم. طالبان چهرۀ دین 
را چنان مخدوش ساخته اند که چند قرن دیگر کار است 
تا آبروی دین را اعاده نمود. در امریکا در آن روزهایی که 
طالبان مردم را ذبح می نمودند و می کشتند، فلم های شان 
طالبان خود ضد  می شد.  گذاشته  نمایش  به  کلیساها  در 

تبلیغی برای دین اند.
طالبان به رغم تجربه یی که مردم از آن ها داشتند، هم 
جایگاه  از  افغانستان  جامعۀ  از  بخشی  میان  در  اکنون 
ویژه یی برخوردار هستند، دلیل حمایت مردمی از آن ها 

چیست؟
اینجا چند علت وجود دارد: نخست این که طالبان با یک 
پشتوانۀ منظم بیرونی فعالیت می کنند. دوم این که مناسبات 
قبیله یی طوری است که گاهی به نفع طالبان می انجامد. 

سوم این که فساد غیر قابل تحمِل دستگاه دولت با تمامی 
می سازد.  آماده  گروهی  همچو  برای  را  زمینه  ارکانش 
بدون  آن هم  و  خارجی  نیروهای  حضور  این که  چهارم 
ضوابط ذهنیت عده یی را برای پذیرش آنها مهیا می سازد. 
پنجم جهل و نادانی خود عامل فناناپذیر طالب گرایی در 
جامعۀ ما است. آنچه از آن یاد نمودم بیماری های اساسی 
جامعۀ ما است، ولی عالج آن از زیر چکک به زیر ناوه 
وایروس  با  را  ایدز  بیماری  نمی توانیم  ما  نیست.  رفتن 

سرطان تداوی نماییم.
طالبان  گروه  حرکت  حقیقت  روشن سازی  برای 
چه  ندارند،  کافی  شناخت  آن ها  از  که  کسانی  به 

پیشنهادهایی دارید. چگونه طالبان را باید شناسانید؟
برای شناخت بهتر طالبان باید اسالم را شناخت. چند متر 
متر  چند  باشد.  تدین  بر  دلیلی  نمی تواند  ریش  و  لنگی 
ریش و لنگی نمی تواند به آنها حق دهد که مردم را در 

کنار راه ها ذبح نمایند و شهرها را به آتش کشند. سیاست 
نسل کشی طالبان در زمان حکومت شان لکۀ ننگی است بر 
جبین هر که یک روز هم طالب بوده است. برای شناخت 
بهتر آن ها باید اصول دینی خود را با عملکردهای اساسی 

آنان سر دهیم تا ببینیم که چقدر با هم تطابق دارند.
طالبان  آموزگار  بزرگترین  خود  طالبان  تاریخ  و  عملکر 

شناسی می تواند باشد.
هر ناموخت از گذشت روزگار
 هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

  مذاکره با طالبان
به  اراده یی  امریکایی ها  افغانستان، طالبان و  آیا دولت 
این  است  روشن  آنچه  دارند؛  یکدیگر  با  آمدن  کنار 
است که به رغم امتیازهایی که دولت افغانستان به این 
تا  گرفته  طالبان  زندانیان  رهایی  از  شده-  قایل  گروه 
به  حاضر  طالبان  دوحه-  در  گروه  این  دفتر  گشایش 

گفت و گو نشده اند؟
 این جا چند مشکل وجود دارد. نخست این که در ارگ 
ریاست جمهوری کسانی هستند که دل شان با طالبان است 
به  آنچه  و  افغانستان  دولت  امریکایی ها.  با  جیب شان  و 
نتوانسته  هنوز  تا  می شود،  یاد  ایشان  امنیت  شورای  نام 
تعریفی از طالبان ارایه نماید و یا آن که استراتیژی ثابت و 
واضحی در پیش گیرد. در بازار مکارۀ گفت وگو با طالبان 
عناصر فراوانی دخیل اند. آقای کرزی می خواهد با آوردن 
جان  در  را  آن ها  و  نماید  تقویت  را  خودش  تیم  آن ها 
مخالفان خویش بیندازد. همین کسانی که دیروز مسووالن 
روابط خارجی طالبان بودند و امروز در زیر چتر امریکا 
در کابل زنده گی می کنند، تیغ هجوم شان بیشتر از آن که 
متوجه نیروهای خارجی باشد، متوجه کسان دیگری است 

که آن ها را به نام اتحاد شمال مسمی نموده اند.
رییس جمهور کرزی اخیراً گفت که آن ها در ده سال 
صحنه  از  طالبان  حذف  برای  برنامه یی  هیچ  گذشته 

نداشته اند، این سخن بیانگر چیست؟
ایشان  چون  موافقم؛  کرزی(  )رییس جمهور  او  با  من 
ملل  سازمان  در  طالبان  نمایندۀ  که  بود  قرار  روزگاری 

شوند.
طالبان را به دو و سه بخش تقسیم می کنند؛ به راستی 

طالبان چند دسته اند؟
مدت  این  در  پاکستان  استخبارات  موفقیت  بزرگترین 
هیچ  است.  بوده  طالبان  میان  در  انشعاب  از  جلوگیری 

موفقیت های دیگر این استخبارات به این نمی رسد. در 
جامعه یی قبیله یی که ده ها کشور دخیل اند باز هم آی اس 
دارد.  نگه  متحد  تا هنوز  را  این گروه  توانسته است  آی 
از طالبان میانه رو و متشدد یاد  از ده سال شد که  بیشتر 
می کنند، ولی ما تا هنوز این تفاوت را در عمل ندیده ایم.

به  وابسته  است،  واضح  که  همان طوری  را  طالبان 
پاکستان می دانند، اسالم آباد تا چه زمانی از این گروه 
به عنوان یک مهرۀ موثر در افغانستان استفاده خواهد 

کرد. پاکستان به دنبال چیست؟
استخبارات نظامی پاکستان در سال های جهاد مزۀ موقعیت 
مهم افغانستان را چشید و در آن مدت از تمامی دنیا باج 
گرفت، هم از جهان اسالم و هم از غرب به شمول چین. 
پاکستان می خواهد که افغانستان تختۀ خیزی برای رسیدن 
به آسیای میانه باشد. آنها پیوسته از عمق استراتیژیک در 
برابر هند یاد می کنند که این هم اهمیت دارد. کشورهای 

خلیجی در تالش اند تا راه را بر ایران ببندند و پاکستان 
می تواند با گرفتن باج از آن ها این زمینه را نیز تا حدی 
برای شان مهیا سازد. خط دیورند که طبعًا می تواند یکی 

از عوامل این منازعه باشد.
نیروهای خارجی هم قرار است به زودی افغانستان را 
ترک کنند، چه فکر می کنید، ترک آن ها زمینۀ برگشت 
طالبان را فراهم نمی کند، نگاه شما به افغانستان پس از 

2014 چیست؟
معنی  به  که  نیست  نیروهای خارجی شرط  بیرون شدن 
برگشت طالبان باشد. اگر دولت افغانستان بتواند خود را 
جمع و جور کند و در اندیشه تأسیس ملت شود، شاید 
طالبان نتوانند به هیچ صورت موفق شوند. اما تالش در 
جهت تأمین منافع شخصی زمامدار )زمامداران( شاید راه 
را تا حدی برای آنها هموار سازد. به هر حال، من تصور 

نمی کنم که امریکایی ها افغانستان را کاماًل رها نمایند.
ریاست جمهوری  کاندیدای  نمی تواند  دیگر  کرزی 
بینی  پیش  چه  کرزی  نبود  در  را  شما وضعیت  شود، 

می کنید؟
اینجا چند سناریو قابل پیش بینی است. او همین حاال در 
اثر آن  تا لویه جرگه یی را دایر نماید و در  تالش است 
قانون اساسی تعدیل شود تا مطابق به قد و اندام ایشان 
در سال 20۱۴ باشد. دوم این که ما از اجماع ملی و امثال 
دموکراسی  و  انتخابات  الغای  معنی  به  که  می شنویم  آن 
دلش  هم  خلیلزاد  آقای  است.  بن  مرحلۀ  به  برگشت  و 
می خواهد همان پارچۀ تمثیلی بن را زیر نام اجماع ملی 
کرزی  تیم  پشتیبانی  سوم  سناریوی  نماید.  اجرا  دوباره 
خواب  که  خطرناکی  سناریوی  اما  می باشد.  او  برادر  از 
عادالنه  غیر  انتخاباتی  که  است  این  می برد  چشم  از  را 
نتیجه  رقیب  های  گروه  و  گردد  برمال  نتایج  شود،  اجرا 
ادارۀ  ما شاهد عرض وجود دو  آن  اثر  در  نپذیرند و  را 
مختلف در جغرافیای کنونی افغانستان باشیم. این مسأله 

خیلی جدی است.
دهه  چهار  دست کم  افغانستان  آخر،  پرسش  عنوان  به 
این  باآلخره  است،  درگیر خشونت و جنگ  است که 

جنگ و خشونت، چه زمانی پایان خواهد یافت؟
برای رسیدن به ثبات من خودم یک فورمول خیلی ساده 
دارم. آگاهی عمومی و ارادۀ زیسِت باهمی با در نظرداشت 
هیچ  صورت،  آن  در  میالدی.  بیست ویکم  قرن  شرایط 
ما را علیه همدیگر  توانست  قدرتی و  جناحی نخواهد 

استخدام نماید.
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گفت وگوی روزنامۀ ماندگار با بشیر احمد انصاری پژوهشگر برجستۀ دینی و آگاه سیاسی

بودجۀ ما در شفافیت جایگاه...
 برای تسلیمدهی همه کمک ها به دولت، به عنوان یک مرجع 
فساد  را  آن  دلیل  جهانی  جامعۀ  اند.  نگفته  مثبت  پاسخ  معتبر، 

گستردۀ مالی در اداره های دولت افغانستان می خواند.
اما اشرف غنی احمدزی در پاسخ به این پرسش که چرا حکومت 
افغانستان تا حال نتوانسته است جلو فساد را بگیرد، گفت: »فساد 
عوامل  این  از  یکی  جهانی  قراردادهای  دارد.  مختلفی  عوامل 
هستند. غصب امالک، که یک مسألۀ ملی است، و همچنان مواد 
مخدر، چیزهای دیگری اند که مانع این امر می شوند. به این باید 
باور داشته باشیم که مبارزۀ اساسی در برابر فساد به تالش های 

مشترک ملی و بین المللی نیاز دارد«.
زمان  افغانستان  از  المللی  بین  نیروهای  خروج  به  که  حالی  در 
زیادی باقی نمانده است و افغانستان احتماالً با مشکل بیشتر مالی 
روبرو خواهد شد، فساد گستردۀ اداری در این کشور برخی از 
مراجع کمک کنندۀ بین المللی را به فکر قطع بخشی از کمک ها 

انداخته است.
چندی پیش سازمان نظارت بر کمک های ادارۀ انکشافی ایاالت 
متحدۀ امریکا در یک گزارش خود گفته بود که کمک ها در برخی 
از ساحات افغانستان باید تجدید نظر شوند. یکی از این عرصه 

ها، تجهیز نیروی هوای افغانستان بود.
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احمد ولي مسعود :
اجندای ملی نظر نخبه گان افغانستان است

با ابراز سپاس از همۀ دوستان! 
بسیار کوتاه مي خواهم خدمت جناب داکتر 
که  کنم  عرض  سجادي  عبدالقیوم  صاحب 
قاطعیت  و  است  باز  ملي  اجنداي  بحث 
طیف ها  از  این جا  دلیل   همین  به  و  ندارد 
این  تا  آمدیم  گردهم  مختلف  گروه هاي  و 

اجندا را بسازیم.
این  که  باشند  داشته  توجه  عزیز  دوستان 
اجندا در واقع توافق نظر نخبه گان افغانستان 
است؛ اما مشروط براین که نظریات را باهم 
شریک بسازیم و طرح اجندا را مورد نقد و 
بررسي قرار دهیم تا این که بتوانیم در اخر 
پس  و  رایزني ها  مشوره ها،  از  پس  و  کار 
مستمر  دیالوگ  یک  شکل  به  تفاهمات  از 
وثیقۀ  یک  یا  سند  یک  بتوانیم  بین االفعاني 

ملي را ارایه کنم.
اولویت ها  قابل بحث در بخش  نکتۀ دیگر 
بود و همان طوری که  جناب شما ) داکتر 
دوستان  سایر  و  صالحي  آقاي  و  سجادي( 
پیدا  را  جنگ  علل  باید  ما  داشتند،  اشاره 
کالن ترین  افغانستان  تاریخ  طول  در  کنیم. 
بوده  نخبه گان  میان  رقابت  مشکل  مشکل، 
مشکل  باهم  افغانستان  مردم  یعني  است، 
نداشتند، بل نخبه گان افغانستان به خاطر به 
منفي  رقابت  به  باهم  قدرت  آوردن  دست 
پرداختند و زماني که یکي از نخبه گان برنده 
نشدند، طالب کمک از کشورهاي خارجي 
نخبه گان،  رقابت  نتیجه  در  که  گردیدند 
رقابت منطقه یي و باالخره رقابت جهاني  به 

وجود آمد.
اصلي  مشکل  اگر  این که  دیگر  نکتۀ 
چطور  پس  باشد،  قدرت  مسأله  افغانستان 

مي توانیم این مسأله را حل کنیم؟
این  حل  براي  ملي  اجنداي  الگو  اولین   
مساله  دیالوگ بین االفغاني است که امروز 
استیم  آن  نشست  اولین  برگزاري  شاهد  ما 
و شاید صد دیالوگ دیگر نیز داشته باشیم.

اشاره  دوستان  که  طور  همان  دوم  مسالۀ 
داشتند یک ویژن مشترک است که چطور 
کرد،  اولویت بندي  را  دیدگاه ها  مي توانیم 
فضای  مشترک  دیدگاه ها  همان  براساس  و 

اعتماد سازي را ایجاد نماییم.
ما شوراها، جرگه ها و مشوره هاي زیادي در 
این مشوره ها  از  اما پس  افغانستان داشتیم؛ 
افغانستان  در  جدید  باطل  دور  جرگه ها  و 
محور  یک  در  زیرا  است،  شده  تکرار 
دیدگاه هاي مشترک باهم تفاهم نکردند؛ بل 
به دعای خیر و این که افغانستان را خدا آزد 
و آباد داشته باشد، اکتفا کردند؛ بنابراین حاال 
و  کنیم  کار  ریشه یي  به طور  که  است  نیاز 
باالخره به توافق برسیم و دیدگاه مشترک را 

ایجاد کنیم و براساس همین محور مشترک 
و دیدگاه مشترک بتوانیم متضمن منافع ملي 

بوده و اعتماد را خلق کنیم.
دولت  ایجاد  یعني  چهارم  مرحلۀ  مورد  در 
یا دوازده سال  ده  بگویم که طي  باید  ملي 
گذشته ما شاهد بودیم که دولتي تحت عنوان 
مشارکت ملي ساخته شد؛ اما مشارکت ملي 
افراد  از  تعدادی  و  بوده  سربازگیري  بیشتر 
دولت  وارد  ملي  مشارکت  نام  به  اقوام  از 
شدند و چون برخی ها به عنوان شهروندان 
یا یک اتباع منافع خود را در چنین برنامه یی 

ندیدند، بنابراین برنامه موفق نشد.
داکتر جاوید به نماینده گي از داکتر 

عبدالستار سیرت:

طرح اجندای ملی را به 
فال نیک می گیریم

با سالم حضور تمام دوستان حاضر در این 
داکتر صاحب  از  نماینده گي  به  من  جلسه. 
سیرت باید بگویم که ما طرح اجنداي ملي 
احمد ولي مسعود رییس بنیاد شهید مسعود 
حاضر  حال  در  و  مي گیرم  نیک  فال  به  را 
صحبت خاصي ندارم و انشاهلل در بحث هاي 
با شما شریک خواهم  را  نظر خود  آینده  

ساخت.

بشیر بیژن:
از طرح اجندای 

ملی استقبال می کنم
دوستان  خدمت  احترام  و  سالم  عرض  با 
حاضر در برنامه و با سپاس از جناب احمد 
برنامۀ  چنین  ایجاد  خاطر  به  مسعود  ولي 

عالي.
شنیدم،  را  دوستان  همۀ  صحبت هاي 
صحبت های با ارزشی بود و طرح اجنداي 
ملي که به شکل مسوده ترتیب شده موارد با 
ارزش را در خود دارد که من از آن استقال 

مي کنم.
چند نکته را به طور مختصر مي خواهم بیان 
که  نیست  این شکی  در  که  این  آن  و  کنم 
افغانستان دچار مشکالت و معضالت بسیار 
جدي است که ما و اکثریت مردم افغانستان 
از این مشکالت رنج مي بریم؛ اما مجموعۀ 
از این معضالت که محور بحث امروزي هم 
است،  بوده  بحث ها  محور  همیشه  و  است 
آدرس ها  کدام  و  دوره ها  کدام   محصول 

است؟
من مي خواهم خدمت تمام دوستان پیشنهاد 
این  این شجاعت و  ما  زماني که  تا  که  کنم 
و  نگذاریم  نمایش  به  خود  از  را  صداقت 
مشکالت امروز را که  بدون شک محصول 
گذشته ما است را به نقد و بررسي نگیریم، 
را  اعتماد  تهدات  سنگ  نمي کنم  فکر  من 
صاحب  داکتر  که  طوری  همان  بگذاریم، 
سجادي اشاره کردند که اعتماد سازي یک 
بحث بسیار مهم است و واقعًا مي پذیرم که  

یک بحث بسیار مهم هم است.
اقل  حد  باشیم،  داشته  مروري  باید  ما 
پسین  سال  ده  کارکردهاي  و  براقدمات 
سیاسي  احزاب  و  مدني  جامعۀ  حلقات، 
خود؛ زیرا کارهاي زیادي براي اعتمادسازي 
صورت گرفته که  نفس و هدف آن نیک و 
به صالح مردم بوده است؛ اما چون جایگاه 
آغاز آن  درست نبوده، بنابراین همه تالش ها 

هیچ شده و نتیجۀ در پي نداشته است.
تأکید  سروران  و  دوستان  همۀ  خدمت   
پسین  قرن  نیم  کارکرد  اقل  که حد  مي کنم 
به  بل روش هاي  نبود،  ملي  تفکر  محصول 
قدرت  رقابت هاي  محصول  آمده  وجود 
زمان جنگ هاي سرد بوده و به همین دلیل 
امروز مردم ما از وقایع آن زمان متأثر بوده و 
رنج مي برند؛ بنابراین پیشنهاد من این است 
آیندۀ روشن حرکت  به  اگر مي خواهیم  که 
کنیم پس باید گذشته خود را مورد نقد قرار 

دهیم.

در نخستین نشست مشورتي طرح اجنداي ملي:

بحث آزاد
وزیر داخله استیضاح...

 توضیح دهند.
تنها  مجلس،  گذشتۀ  روز  جلسۀ  در  اما 
حضور  دفاع  وزیر  محمدی  بسم اهلل 
نماینده گان  سوی  از  امر  این  که  یافت 
»خانه  به  نسبت  پتنگ  آقای  »بی عتنایی« 

ملت« پنداشته شد.
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
به  وزیر  شخص  عمل  »این  گفت: 
و  مجلس های شورا  به  بی اعتنایی  منظور 

نماینده گان مردم می باشد.«
آقای  گفته  به  که  است  حالی  در  این 
جمهوری  رییس  کرزی  حامد  ابراهیمی، 
بود که  به وزیر داخله گفته  این  از  پیش 
اگر مجلس خواستار برگزاری جلسه های 
این  در  باید  می شود،  او  حضور  با  خود 

جلسه ها حضور یابد.
مجلس  عضو  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل 
دیری  داخله  »وزیر  گفت:  نماینده گان، 
مجلس  برابر  در  نحوی  به  که  است 
بی اعتنا است. چند بار به کمیسیون ]امور 
برای  بود  شده  دعوت  که  هم  امنیتی[ 
او  به  مربوط  که  مسایلی  بعضی  توضیح 

می شد، نیامده بود. یک بار هم گفته بود 
غیرقانونی  عریضه های)درخواست ها(  که 

نماینده گان را در اختیار دارد.«
این عضو مجلس افزود آقای پتنگ معاون 
خود را به جلسۀ مجلس فرستاده بود، اما 
حضور او قناعت مجلس را فراهم نکرد 
تصمیم  مجلس  عضو  پنجاه  از  بیش  و 
وزیر  استیضاح  درخواست  که  گرفتند 

داخله را امضا کنند.
همچنین  مجلس  در  جوزجان  نماینده 
امنیت  اداره  گفت که هر چند سرپرست 
ارگان های محلی هم  اداره  ملی و رییس 
اما عدم حضور  بودند،  نیامده  به مجلس 
و  نشد  مجلس  اعضای  باعث خشم  آنها 
مجلس تصمیم گرفت که آنها را دوشنبه 

فرابخواند.
زمان  که  افزود  فرهمند  بابر  عنایت اهلل 
جلسه  تایید  از  پس  استیضاح  دالیل  و 
روسای کمیسیون های مجلس نماینده گان 
می شود  رسانده  داخله  وزیر  اطالع  به 
داده  فرصت  او  به  هفته  یک  احتماالً  و 
می شود تا برای پاسخگویی به نماینده گان 

آمادگی بگیرد.

بدون یک توافق نامه...
 و باجور زده است.

اوباما،  باراک  سوی  از  که  دمپسی  جنرال 
سمت  برای  دیگر  بار  امریکا  رییس جمهوری 
است،  شده  نامزد  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
با  ارتش  با  ارتش  روابط  که  آنجایی  از  گفت: 
پاکستان یکی از جنبه های مهم روابط دو جانبه 
اسالم آباد و واشنگتن است، امریکا از ارتقاء این 

روابط منفعتی استراتژیک می برد.
برنامه های  ویژه  به  و  مشارکت ها  افزود:  وی 
کمکی امنیتی ما برای همکاری موثر نظامی میان 
هستند.  ضروری  و  مهم  بسیار  کشور  دو  این 
با  موثری  مذاکرات  بار  چندین  گذشته  در  من 
جنرال پرویز اشفق کیانی، همتای پاکستانی خود 
داشته ام و در سطوح پایین دفتر نمایندگان دفاع 
تقویت  و  ساخت  در  مهمی  نقش  پاکستان  در 
ما  به  روابط  این  دارند.  نظامی  نظامی  روابط 
تا در حوزه نگرانی های مشترک  اجازه می دهند 
از  جلوگیری  منطقه یی،  ثبات  حفظ  همچون 
با  مقابله  و  افراط گرایانه  خشونت آمیز  اقدامات 

پاکستان  با  دور  راه  از  کنترل  بمب های  تهدید 
همکاری کنیم.

نیروهای  مسأله خروج  مورد  در  دمپسی  جنرال 
کرد،  اعالم  سناتورها  به  افغانستان  از  امریکایی 
جانبه،  دو  امنیتی  توافقنامه  یک  امضای  بدون 
نیروهای امریکایی نیز پس از سال 20۱۴ میالدی 
به  وی  داشت.  نخواهند  حضور  افغانستان  در 
در  امریکا  نیروهای  حضور  گفت،  سنا  اعضای 
در  ضربتی  نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان 
پایان سال آینده میالدی به امضای این توافقنامه 
امنیتی بستگی دارد. وی مطمین است که دیر یا 
زود این مساله رسمی خواهد شد. رییس جمهور 
پس  را  توافقنامه  این  مورد  در  مذاکرات  کرزی 
از بازگشایی دفتر طالبان در قطر به حال تعلیق 

درآورده بود.
این مقام نظامی همچنین گفت که وی 3۵2 هزار 
نیرو در بخش نیروی امنیتی افغان را پیشنهاد و 
اعالم کرد روند افزایش نیروها باید دست کم تا 
سال 20۱۶ برای مقابله با اقدامات احتمالی شبه 

نظامیان طالبان ادامه یابد.

والیت بغالن بر...
باز  دکان ها  این  که  ندارد  راهی وجود  »هیچ  رویترز گفت:   

بمانند. دکان ها برای تجارت هستند، نه برای روسپی گری«.
قیودات  ایجاد  بغالن  والیت  سخنگوی  حقمل،  آقای  اما  

گشت وگذار زنان در ولسوالی »ده صالح« را رد می  کند. 
او به دویچه وله گفت: »ما تاکنون گزارشی از چنین وضعیت 

در ولسوالی ده صالح نداریم«.
 حقمل همچنان افزود: »اگر مردم یا علمای منطقه مسایلی را 
می بینند که با اساسات اسالم در مغایرت واقع می شوند، آنها 
می توانند که موضوع را با شورای علما و مسووالن حکومت 

شریک سازند«.
با این همه، رویترز گفته است که مخالفت هایی در برابر این 

احکام وجود داشته است. 
به عنوان مثال، ولسوال ده صالح، که قصد داشت فتوای مالها 
را عملی کند، توسط صاحب یک دکان لوازم آرایشی که یک 

نوجوان است، به ضرب گلوله کشته شد.
در  زنان  حضور  همچنان  محلی  مالهای  رویترز،  گفته  به 
شفاخانه ها را بدون مرد محرم ممنوع کرده اند و تهدید نموده 
اند کسانی که از این احکام سر باز بزنند، »مجازات« می شوند.

سخنگوی والیت بغالن محدودیت فعالیت زنان را رد کرد و 
گفت: »ما همین اکنون در والیت بغالن در دوایر مختلف، در 

ارگان های قضایی و در ردیف پولیس همکاران زن داریم«.
ولسوالی »ده صالح« نزدیک به هشت صد هزار نفر جمعیت 

دارد.
کرده  پنهان  با چوب  را  خود  آرایش  لوازم  دکان  که  عبداهلل 
»آنها می خواهند که روزهای طالبان را پس  است، می گوید: 
بیاورند. اگر آنان این راه را ادامه دهند، کنترول ولسوالی را 
به دست خواهند گرفت و زنده گی را ناممکن خواهند کرد«.

»اگر  دارد:  دیگری  نظر  بغالن  والیت  سخنگوی  حقمل،  اما 
حاکمیت طالبان برای مردم قابل پذیرش می بود، چرا آنها از 

قدرت برکنار ساخته شدند؟«
عبد االحد نبی زاده، فرمانده پولیس »ده صالح« همچنان ادعای 
می خواست  که  ولسوال  که  می گوید  و  می کند  رد  را  مالها 
این می ترسید که مبادا مالها علیه  از  دکان ها را تعطیل کند، 
او فتوا صادر کنند.  فرمانده پولیس می گوید: »همه ما اینجا 
ادعا  که مالها  آنچه  را شبیه  ما هیچ چیزی  مسلمان هستیم. 
به  که  هستند  زنانی  ندیدیم.  کوچک  شهر  این  در  می کنند، 
بازار می آیند تا مایحتاج خود را خریداری کنند؛ افراد محافظه 

کاری هستند که با این کار مخالف اند«.

انتخاباِت 2014 و...
فرصت  این  از  پاکستان  است.  شده  امریکا   
را  اکثر خواسته هایش  تا حدی  و  استفاده کرده 
و  ذلیل  آن قدر  حکومت  این  اما  نموده،  مطرح 
سردرگم است که دیگر باالی خواسته های خود 
این که  ترس  از  آن هم  نمی تواند  کرده  مذاکره 
برای  که  محدودی  قومی  اجتماعی  حلقات 
ایشان باقی مانده، از دست نرود. به همین علت 
است که پاکستان در تکتیک های خود تغییرات 
آورده و کوشش می کند از کسانی که آن ها را به 
قدرت رسانیده، فاصله بگیرد و در جست وجوی 
اعتمادسازی به طرف گروپ های سیاسی برآمده 
تا بتواند با سیاست مدارانی که دارای نفوذ استند، 
ارتباط قایم کند تا در آینده تأثیرگذار تمام شود.

ولی متأسفانه در صحنۀ سیاسی، اپوزیسیون کدام 
مرجع سیاسِی بااعتبار و باصالحیت ندارد تا در 
به  را  تا حدی چرخ  بازی ها شامل شود و  این 

نفع مردم و افغانستان بگرداند.
به  گاهی  پاکستانی ها  که  است  به همین علت   
این در و گاهی به آن در روان اند تا تکیه گاهی 

برای سیاسِت جدید خود پیدا کنند.
در  که  شده اند  اشتباه شان  متوجه  پاکستانی ها 
این بازی، فریِب امریکایی ها را خورده اند و در 
ادامۀ استراتژی امریکا، طبیعتًا ضررهایی متوجه 
پاکستان  در  علت  همین  به  و  است  کشور  این 
مدتی  از  پس  سرانجام  و  یافته  ادامه  ناآرامی ها 
خواسته های  به  پاکستان  ناگزیر  سال(،  )چند 
سیاست های  و  داد  خواهد  تن  متحده  ایاالت 
این کشور از سیاست های امریکا تبعیت خواهد 
نظامی  سیاست های  و  نظامی  بخش  در  و  کرد 
خواهد  اصلی  تصمیم گیرندۀ  امریکا  پاکستان، 

بود.
اروپا  طرف  به  پاکستان  گستردۀ  فعالیت های 

موفقیت آمیز  چندان  جهان،  دیگر  ممالک  و 
کاری  انزوا  از  پاکستان  خروج  زیرا  نیست؛ 
ساده نمی باشد. پاکستان مملکتی ست که میزباِن 
تروریست ها بوده و در اذهان عامۀ جهان بدنام 
شده، به همین دلیل توجیه داشتِن ارتباط حسنه 
دشواری  کار  اروپایی  ممالک  برای  پاکستان،  با 
تعهدات  به  اروپایی  ممالک  که  ثانیًا  است. 
به  اکثراً  پاکستان  اعتماد نمی کنند؛ زیرا  پاکستان 
گفته های خود متعهد نبوده و حقایق را تراشیده 

است.
اما دیپلماسی پاکستان در بخش ممالک منطقه، 
زیرا  است؛  بوده  موفقیت آمیز  اندازه یی  تا 
و  منطقه  ممالک  با  همکاری  توافقات  توانسته 
)ایران،  بیاورد  به وجود  را  منطقه  ممالک  بین 
البته  عربی(.  ممالک  و  ازبکستان، چین  روسیه، 
موفقیت  پاکستانی ها  تا  شده  باعث  نکته  دو 
آورند:  به دست  را  منطقه  در  دیپلماسی  نسبِی 
و  افغانستان  در  امریکایی ها  حضور  یکی، 
مبنی  منطقه  ممالک  به  کشور  این  تعهد  دیگر، 
بر این که پس از سال 20۱۴ در افغانستان صلح 
را تأمین خواهد کرد و به هیچ صورت در صددِ 
بلکه  افغانستان نمی برآید،  با مردم شمال  جنگ 
طرف دارِ تشکیل یک حکومت با قاعدۀ وسیع با 
شمولیِت همۀ اقوام افغانستان می باشد )و یا هم 
آسیای  امنیِت سرحدات  و  فدرال(  یک سیستم 
میانه را تأمین و علیه قاچاق مواد مخدر مجادله 
کشت  مانع   ،20۱۴ از  پس  یعنی  کرد.  خواهد 

کوکنار توسط طالبان خواهد شد.
اما آن چه گفته شد، یک تعهد است که در عمل 
و  می باشد  مواجه  بزرگی  موانِع  و  مشکالت  با 
طالبان  از  تعدادی  ساختن  جدا  آن ها،  از  یکی 
توسط  آن ها  کنترول  و  قطر  به  کشانیدن شان  و 

امریکایی هاست.
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          مهندس شکور فقیر

وقِت  در  انتخابات  که  هویداست  چنین  قراین  از 
انداخته  تعویق  به  و  نمی شود  برگزار  آن  تعیین شدۀ 

خواهد شد.
حکومت های امریکا و آلمان برای بقا و ادامۀ قدرِت 
تیم حاکم دست به کار شده اند تا آقای کرزی را به 
سیاسی  صالحیت  صاحب  هم چنان  انحا  از  نحوی 
جامعۀ  اعضای  دیگر  راستا،  این  در  و  دارند  نگه 

جهانی را نیز تا حدودی قانع ساخته اند. 
آلمانی ها هر نوع تخطی و  رفتار غلِط حکومت را زیر 
اروپایی شان  مقابل دوستاِن  نام »تحمل کلتوری« در 

توجیه می کنند.
حضور  ضد  بر  دولت  رییس  سروصداهای  مسلمًا 
صحنه سازی  یک  امریکایی ها،  به ویژه  و  خارجی ها 

بوده و در عقب پرده، موافقت کلی بیِن آن ها وجود 
دارد و این هنرنمایی های تیاتری توسط سرویس های 
استخباراتی طرح ریزی شده تا مردم مظلومِ ما را یک 
در  پلنگ  معروف،  قول  به  و  بزنند  گول  دیگر  بارِ 
لباِس ملنگ و یا ملنگ در لباِس پلنگ را ظاهر سازند. 
معاهدۀ  امنیتی  بخش  آینده،  ماه  سه  تا  دو  طی 
سناریوی  با  و  رسید  خواهد  امضا  به  استراتژیک 
از  بعد  دیگر،  قراردادهای  و  قبلی  مرتب شدۀ 

دوهزاروچهارده یک سره خواهد شد.
فقط  و  شده اند  سنجیده  قبل  از  همه  و  همه  این ها 
تصویری کاذب از آزادی و دموکراسی را برای مردمِ 
جلوه  کارا  و  قوی  را  حکومت  و  می کنند  ارایه  ما 

می دهند و گاهی هم عکس آن را. 
انتخابات سال 200۴ تعداد کثیری از مردم رای  در 
دادند، در انتخابات سال 2009 این اکثریت به اقلیت 

اما در سال 20۱۴ معلوم نیست چند  تبدیل شد، و 
درصد از مردم حاضر به رای دادن خواهند شد!

بازی آن قدر مغلق شده که اکثر تحلیل گراِن سیاسی 
سردرگم شده و یاوه سرایی  را آغاز کرده اند و بدون 
داشته  اختیار  در  معلومات  کوچک ترین  این که 
به  باشند،  گرفته  آماده گی  کوچک ترین  یا  و  باشند 
تحلیل های سردرگم پرداخته و خویش را عقل کِل 

می پندارند.
و  حکومت  این  روی  پیش  که  مشکلی  یگانه 
سیاست  تغییر  دارد،  قرار  آلمانی ها  و  امریکایی ها 
آقای  شخص  و  حکومت  قبال  در  پاکستان 
شده اند  متوجه  پاکستانی ها  است.  رییس جمهور 
اهداف شان  به  رسیدن  برای  که  را  تکتیک هایی  که 
آن ها  منافع  و  بوده  اشتباه  بودند،  کرده  طرح ریزی 
این  در  آن ها  نمی تواند.  تأمین شده  این صورت  به 
ظاهری  اهداف  با  را  استراتژی شان  سال،  بیست 
جنگ های  شروع  بودند.  ساخته  منطبق  امریکا 
داخلی مهندسی شده، ظهور طالبان و جلب اعراب و 
کشانیدِن آن ها به افغانستان، جزِو همین  استراتیژی 
را  پاکستان  استراتژی  اصاًل  امریکایی ها  است.  بوده 
جزِو استراتژی خودشان ساخته بودند، به همین علت 
بود که در هشت سال اول ـ از 200۱ تا پایاِن 200۸ 
ـ تمام تقاضاهای پاکستانی ها را پذیرفتند؛ از انتخاب 
زعمای ما گرفته تا امدادهای مالی و تطبیق معاهدۀ 
بن. اما حاال به مرحله یی رسیده ایم که ختم استراتژی 
پاکستان و ادامۀ استراتژی امریکاست؛ بنابراین تضاد 

و برخورد با امریکا کاماًل قابل پیش بینی می باشد. 
و  بازی  در  قباًل  که  نفوذی  پاکستانی ها  اکنون   
معادالت داشتند، ندارند و حکومت افغانستان دیگر 
یک حکومت وابستۀ اقتصادی...       ادامه صفحه 7

والیت بغالن بر انتخاباِت 2014 و تعامالِت پشِت پرده
محدودیت فعالیت زنان 

مخالفت نمی کند

کرزی  حامد  مشاور  یک  که  است  داده  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
زنان  مورد  در  بغالن  والیت  در  محلی  مالهای  سختگیرانه  حکم  با 
مخالفت نکرده است. اما مقامات بغالن گزارش ها درباره حکم مالهای 

محلی را رد می کنند. 
فقط چند روز پس از آن که ایاالت متحدۀ امریکا برنامه یی را به ارزش 
200 میلیون دالر برای ارتقای وضعیت زنان افغانستان اختصاص داد، 
علمای  شورای  ارشد  عضو  یک  که  داد  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
»ده  ولسوالی  در  محلی  مالهای  فتوای  با  که  است  گفته  افغانستان 

صالح« والیت بغالن بر محدودیت فعالیت زنان مخالفت نمی کند.
فتوا  هشت  میالدی،  گذشته  ماه  اواخر  »ده صالح«  در  دینی  علمای 
صادر کردند که بر اساس آن زنان نمی توانند بدون مرد محرم از خانه 
بیرون شوند، و دکان های لوازم آرایش باید بسته شوند. آنان می گویند 
که این دکان ها برای »فحشا« استفاده می شوند؛ اتهامی که ساکنان محل 

و مقامات پولیس آن را رد می کنند.
افغانستان و مشاور  بلیغ، یک عضو ارشد شورای علمای  عنایت اهلل 
حامد کرزی روز جمعه به خبرگزاری...                   ادامه صفحه 7


