
کار ساخت تعمیر جدید شفاخانۀ معتادین و منزل دوم 
مکتب در داخل زندان هرات آغازشد. این پروژه ها با 
بازسازی  تیم  از سوی  دالر  از 100 هزار  بیش  هزینه 
تمویل  مردم  توسط  آن  از  بخشی  و  ایتالیا  والیتی 

می شوند.
مقامات محلی می گویند منزل دوم مکتب این زندان 
به ارزش 60 هزار دالر امریکایی به کمک کشور ایتالیا 
و تعمیر جدید کلینیک ترک اعتیاد به ارزش 50 هزار 
»بورد  مردمی  همکاران  مالی  کمک  به  امریکایی  دالر 

توقف توبرکلوز« ساخته می شود.
جنرال عبدالمجید صادقی، مسوول زندان هرات گفت 
که این دو پروژه تاثیر خوبی بر وضعیت محبس خواهد 
گذاشت. اوافزود: »مشکل اصلی پراکندگی محبوسین 
هم  معارف  آموزی  سواد  بخش  از  که  استادان  بود. 
مثاًل  کنند.  به همه رسیده گی  نمی توانستند  آمدند  می 

انگلیسی  زبان  به  که  داشتیم  معلمی  بالک  یک  در 
برود  دیگر  بالک های  به  نمی توانست  اما  بود  مسلط 
و تدریس کند. در یک بالک دیگر یک حافظ قرآن 
بود اما نمی توانست به بالک های دیگر برود. حاال همه 
تعمیر جدید گردهم می آیند.  در  استادان و شاگردان 
در سال آینده رسمًا مکتب ابتدایی هم می سازیم، بعد 
متوسطه و بعد لیسه و...                     ادامه صفحه 6
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اگر به راِه خطا رفتی، از بازگشتنش مترس.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

تیوری توطیه؛
آخرین برگ بازی 
سیاسیِ آقای کرزی

که  است  گفته  متحد  ملل  سازمان  پاکی  ماین  گروه 
مهمات منفجر ناشده باقی مانده در پایگاه های نیروهای 
خارجی منجر به کشته شدن غیرنظامیان می شود و این 
پایگاه ها باید از وجود این مواد مفجر ناشده پاک گردند.
محمد صدیق رشید، رییس مرکز هماهنگی ماین پاکی 
نیروهای  که  گفت  یک شنبه  روز  متحد  ملل  سازمان 
بین المللی کمک به امنیت )آیساف(...     ادامه صفحه 6

ستاد  رییس  با  دیدار  در  دوشنبه  روز  کرزی  جمهوري  رییس 
آماده  اصولي  صورت  به  وي  که  گفت  امریکا  ارتش  مشترک 
موافقت با ادامه استقرار نیروهاي امریکایي در افغانستان پس از 

سال ۲01۴ میالدي است.
یک  را  سخن  این  کرزي  حامد  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به 
ماه پس از به حال تعلیق درآوردن مذاکرات امنیتي با امریکا بیان 

کرده است.
جنرال مارتین دمپسي رییس ستاد مشترک ارتش امریکا بلندپایه 
براي  مذاکرات  تعلیق  هنگام  از  که  است  امریکایي  مقام  ترین 
مالقات  کرزي  با  افغانستان  با  امنیتي  مدت  دراز  پیمان  امضاي 

مي کند.
تعلیق این مذاکرات در اعتراض به...                   ادامه صفحه 6

سوی   از  گذشته  روز  داخله  وزیر  پتنگ  مجتبی  جنرال 
مجلس نماینده گان استیضاح و سلب صالحیت شد.

دو روز پیش به دنبال خودداری آقای پتنگ از حضور در 
جلسۀ استجوابیه مجلس، نماینده گان او را متهم کردند که 
نماینده  از 50  بیش  و  کرده  بی  اعتنایی  به مجلس  نسبت 

طرح استیضاح او را امضا کردند.
فراهم  را  نماینده گان  قناعت  او  اظهارات  که  آن  از  پس 
مقام  در  او  مورد صالحیت  در  رأی گیری  مجلس  نکرد، 
وزارت را آغاز کرد و عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس 
از وزارت  با 1۳6 رأی  پتنگ  اعالم کرد: »محترم مجتبی 

داخله جمهوری اسالمی افغانستان سلب اعتماد شد.«
  واکنش کرزی

داخله  وزیر  صالحیت  سلب  به  کرزی  رییس جمهور 
واکنش فوری نشان داد و گفت که رأی عدم اعتماد به یک 
وزیر باید »دالیل موجه« داشته باشد. او در یک اعالمیه 

گفت که این موضوع به دادگاه عالی فرستاده می شود. در 
پاسخ  که  زمانی  تا  است  آمده  ریاست جمهوری  اعالمیۀ 
به  پتنگ  رابطه معلوم نشود، مجتبی  این  دادگاه عالی در 

عنوان سرپرست به کار خود ادامه می دهد.
مجتبی پتنگ هشت ماه پیش وزیر داخله شده بود.

  دولت درگروگان گرگ ها
جلسۀ استیضاح پرتنش بود و اظهارات آقای پتنگ توجه 
بسیاری را جلب کرد و از جمله این سخن او گفت که 
»نه تنها وزارت داخله بلکه تمام دولت در گروگان گرگها 
است«. آقای پتنگ تأکید کرد که پارلمان، قوه مجریه و قوه 

قضاییه برای شکار گرگها با هم متحد شوند.
او توضیح نداد که منظورش از گرگها چه کسانی هستند، 
او در جمالت مبهم و چند پهلویی گفت: »ممکن است 
قرار داشته  باشد و در سمت مختلفی  تعداد گرگها زیاد 

باشند - هم در این جا، هم در آن جا و هم در آن جا.«
از  اظهارات خود گفت برخی  از  وزیر داخله در بخشی 
معاونانش »پول توزیع« کرده اند تا او در پی استیضاح از 
وزارت کنار رود، اما این سخنان او واکنش تند بعضی از 

نماینده گان را در پی داشت.
آقای پتنگ گفت: »بعضی از معاونان من...  ادامه صفحه 7

مهمات منفجر ناشده 
در پایگاه های ناتو
قربانی می گیرد

كرزي به رییس ستاد مشترک ارتش امریکا: 

آمادۀ امضاي پیمان 
امنیتي با امریكا هستیم

کار دو پروژۀ بازسازی 
در زندان هرات آغاز شد
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نمی شـود!

گذشتۀ 
تاریخی مان 
را نقد کنیم

در برگ ها

مردم 
افغانستان؛ 
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دیورند!

صفحه 6

وزیر داخله سلب صالحیت شد
مجتبی پتنگ:

دولت در گروگان گرگ هاست!

در مقوالت ایدیولوژیک، اگر بخواهیم برای آقای کرزی و تفکرات 
او جایگاهی بیابیم، او را در متن ارزش های فیودالی و بورژوازی 
در نوسان می بینیم. او هرگز یک انقالبی چپ همانند هوگوچاویز 
رهبر پیشین ونزویال در امریکای التین و یا یک انقالبی راست 
همانند احمدی نژاد رییس جمهوری ایران نبوده است. او فردی 
بود که  زمانی در یکی از تنظیم های محافظه کار فعالیت داشت 
و روابط خوبی با برخی سفارت خانه های غربی برقرار کرده بود. 
پس نمی توان از او انتظار یک رهبر ایدیولوژیِک چپ و راست 
را داشت. اما جنِگ او با امریکایی ها بیشتر از آن که یک جنگ 

واقعی باشد، ناشی از توقعاتی ست که یک دست پرودة آزرده خاطر 
می تواند داشته باشد



مزیت های  از  یکی  تظاهرات ها،  برپایی 
از  جمعی  آن  در  که  است  دموکراسی 
هم  یا  و  اجتماعی  موضوع  یک  مخالفاِن 
ابراز  سیاسی، نارضایتی شان را از وضعیت 
مدنی،  واکنش  این  که  بی تردید  می دارند. 
که  است  جهان شمول  رفتار  یک  امروزه 
داشته  پی  در  نیز  را  مثبتی  نتایج  همواره 

است.
قاعدۀ  این  افغانستان  در  سوگ مندانه  اما 
برعکس  و  است  کرده  بدل  پوست  مدنی، 
خواسته های  ابزار  مدنی،  کارایی  به جای 
یکی  است.  گرفته  قرار  گروهی  قومی  و 
بود  گروهکی  تظاهرات  نمونه ها،  این  از 
معلوم الحال،  رسانه های  از  برخی  که 

گزارش های آن را مفصاًل پوشش دادند.
تظاهرات شان  دلیِل  گروهک  این  ظاهراً 
مربوط  چهره های  از  برخی  وجود  را 
عنوان  بیگانه  کشورهای  استخبارات  به 
باید مجلس  می کردند و فریاد می زدند که 
کشور از وجود این گونه افراد پاک گردد. 
کدام  به  مربوط  و  کی هایند  افراد  این  اما 

دستگاه های استخباراتی اند؟
می شد  فهمیده  گروهک  آن  شعارهای  از 
از  تن  دو  بیگانه،  جاسوسان  از  مقصد  که 
انور  آقای سید  نماینده گان مجلس کشور 
سادات و فرهاد عظیمی  است. اما چرا این 

دو تن، جاسوس خوانده می شوند؟ 
اصل قضیه این جاست که آقای انور سادات، 
در اعتراض به عدم تذکِر قومیت افراد در 
ماجرای  آن  و  الکترونیک  شناس نامه های 
نماینده گان،  مجلس  هیأت  مصادره گرایانۀ 
خشمگین شد و این کار را یک عمل غیر 
قومی  خواند  حرکت  یک  نیز  و  قانونی 
او  دارد.  طوالنی  تاریخ  یک  در  ریشه  که 
به آن  نبود  هرچند حرف هایی زد که الزم 
صراحت گفته می شد و یا آن گونه، کار یک 
می داد؛  تعمیم  قوم  یک  بر  را  خاین  جمِع 
از  رفتاری  اثر خشم، چنین  در  احتماالً  اما 
برای جبراِن  راه های دیگری  او سر زد که 
از آن جا که واکنش  اما  آن وجود داشت. 
بالمثل در مقابل او صورت گرفت، فرصت 

هر نوع کفاره را گرفت.
صحبت های  هم  مظاهره چیان  دیگر  دلیل 
به  پیوند  در  که  عظیمی  بود  فرهاد  آقای 
بود.  کرده  بیان  عالی  تحصیالت  قانون 
واژۀ  کاربرد  دلیل  به  قانون  آن  چنان که 
دانشگاه، از تصویب باز ماند. آقای عظیمی 

واژۀ  مخالفان  و  کرد  سختی   موضع گیری 
همین  به  خواند.  قوم پرست  را  دانشگاه 
آقای  به  مظاهره کننده،  گروهک  دلیل، 

عظیمی  اتهام جاسوس بودن را زد.
با این حال به نظر می رسد که این گروهک 
و  قوم  یک  به  بخشیدن  ارجحیت  از  غیر 
دیگری  هدف  هیچ  دیگر،  اقوام  به  توهین 
یکی  نزدیکی ها  همین  در  زیرا  نداشت؛ 
اللی  آقای  مجلس،  نماینده گان  از  دیگر 
حمیدزی در تلویزیون ژوندون به صراحت 
ابراز نظر کرد که این کشور، کشور افغانان 
ندارند.  جایی  این جا  دیگر  اقوام  و  است 
باید برود به تاجیکستان، هزاره به  تاجیک 
دقیقًا  ازبکستان؛  به  هم  ازبک  و  مغولستان 

تکرار همان ادبیات سیاسی طالبان.
اما در این تظاهرات، یک فرد هم علیه آقای 
اللی حمیدزی شعار نداد و او را خاین ملی 
کشوری ست  افغانستان  هرچند  ـ  نخواند 
واقعی  معنای  به  ملت  قومی  و  به شدت 
ارزش ها،  تمام  ندارد؛  وجود  کلمه 
سعی  هم  افراد  و  قومی  است  ارزش های 
می کنند تا در پناه این ارزش ها، هویت های 
منظر،  این  از  کنند.  تعریف  را  خودشان 
یک  در  که  دارند  حق  مظاهره کننده گان 
حرکت قومی، نفرت شان را در برابر اقوام 

دیگر نشان دهند. اما مساله این جاست که 
به رغم این همه گسست های ملی و تاریِخ 
اساسی  قانون  قوم پرستی،  و  تبعیض  از  پُر 
و  می کند  دفاع  واحد  ملِت  یک  از  کشور 
ارزش های  از  آن،  مبنای  بر  باید  حکومت 
نیز  قومی،  و  ارزش های  تا  کند  دفاع  ملی 

عماًل باید در راستای آن بکوشد. 
نوع  این  پشت  در  که  نیست  تردیدی 
که  است  نهفته  دست هایی  حرکت ها، 
این  در  اقوام  بیشتِر  جدایی  به  عماًل 

آن  از  نکته  این  ظِن  می اندیشـند.  کشور 
انتخابات  آستانۀ  در  کشور  که  می رود  جا 
بیگانه  قرار دارد و بی تردید که کشورهای 
عمال  و  جاسوسی  دستگاه های  طریق  از 
گسترده یی  فعالیت های  دست نشاندۀشان، 
را به راه می اندازند. افغانستان تنها کشوری 
نیست که کشورهای مخالفش سعی در بر 
هم زدِن پروسه های ملی اش می کنند. در هر 
انتخابات و در هر جایی از دنیا، کشورهای 
سوء  استفادۀ  پروسه هایی  چنین  از  رقیب 
کرده و باعث نفاق و هرج ومرج می گردند. 
افغانستان  برای  نکته  این  فهِم  و  درک  اما 
ما  کشور  که  است  اهمیت  قابل  آن جا  از 
لحظه  هر  و  است  آسیب پذیر  به شدت 
قومی،  حرکت  یک  که  می رود  احتمال 
 باعث فروپاشیدِن پروسه های ملی یی چون 
انتخابات  گردد. دست کم در شرایط کنونی، 
از هر چیز  بیش  اهمیتش  انتخابات  پروسۀ 
دیگری قابل درک است و باید مواظِب آن 

بود.
بنابراین، ممکن است که یک حرکت، نظیر 
نفاق  تا  قومی  باعث شود  تظاهرات  همین 
نهایت  در  و  شود  زده  دامن  بیشتر  ملی 

انتخابات برگزار نگردد.
باید  که  است  حکومت  وظایِف  از  این 

شوونیستی  قومی  و  حرکت  نوع  هر  جلِو 
مهره های  این که  شرط  به  اما  بگیرد؛  را 
متهم  که  همان هایی  ـ  کرزی  آقای  اطراف 
ـ  سمتی اند  حرکت های  و  قوم پرستی  به 
جلو قانون را نگیرند. به یقین می توان گفت 
این وضعیت  برای  درستی  راهکار  اگر  که 
حرکت ها،  نوع  این  ادامۀ  نشود،  سنجیده 
جمع  مردمی  را  پروسۀ  گونه  هر  گلیم 

خواهد کرد.
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منوچهر

اسـتفادۀ قومی 
 از یک قـاعدۀ مـدنی

 

هشت ماه گذشت و دست آخر این نمایندگان مردم بودند 
که وزیر داخله آقای پتنگ را به ساده گی  استیضاح و سلب 
اقدام مجلس  این  با  اما رییس جمهور  صالحیتش کردند. 
نمایده گان مخالفت کرده است و ضوع سلب صالحیت 
وزیر داخله/کشور از سوی مجلس نمایندگان را، به دادگاه 
عالی، ارجاع داد. با بررسی تاریخی این روند در کشور به 
خوبی می توان پیش بینی کرد که ممکن است وزیر سلب 
صالحیت شده برای چند ماه دیگر به عنوان سرپرست در 
این وزارت باقی بماند و اگر دادگاه عالی این نتیچه را قبول 

نکند پتنگ دوباره وزیر می شود.
مجلس  در  راستی  به  آیا  که  است  مطرح  سوال  ابن  حاال 
عدم  و  اعتماد  رأی  چنین  هم  و  استیضاح  ما  نماینده گان 
اعتماد دادن ها با در نظر داشت همه معیارهایی که اصوال 
باید نمایندگان مردم در رابطه با وزرا در نظر بگیرند و بعد 
کسی را به پستی بگمارند و یا کنارش بزنند، صورت می 

گیرد؟
اما نکته یی که در این میان بیشتر جلب توجه می کند، ادعای 
وزیر پیشین داخله است که دیروز در مجلس نماینده گان 
این  و  است  مانده  اسیر  ها  دام گرگ  در  که کشور  گفت 
وادی  ایشان  نگاه  از  افغانستان  که  نباشد  ربط  بی  شاید 
گرگ های دیگری باشد که این بار نه در پرده تلویزیون که 
کامال حقیقی و ملموس شاهد آنیم و در فضای آن نفس 

می کشیم. 
اما چرا وزیر صاحب داخله حتی تا آخرین لحظات که از 
این پست برکنار هم شدند، نامی از گرگ و یا گرگ هایی 
آن ها  از چنگ  را  آن ها هراسید و ملت  از  باید  نبرد که 
نجات داد؟ بدون شک آقای پتنگ رازهای نهفته بسیاری 
با سواالت کلیدی تر  دارد که خوب بود نمایندگان مردم 
اسرار  از  پرده  ایشان، کمی  به  دادن فرصت  و  تر  دقیق  و 
نگفته یی بر می داشتند که ملت با فهم و درک آن ها است 
که می تواند، در نهایت بفهمد که دوست و دشمن را چگونه 

باید بازشناخت.
هرچند که او شماری از معاونان خود را متهم به تالش و 
توزیع پول برای تسریع در سلب صالحیت او )پتنگ( از 
سوی پارلمان کرد؛ اما ادعای اقای پتنگ و رد این ادعا ها از 
سوی نماینده گان مردم و هم چنین دوسیه شکایت جناب 
آقای پتنگ که معاونانش برای برکناری او به نماینده گان 

مردم پول داده باشد، جداً جای تحقیق و باز نگری دارد. 
نمی تواند  ساده گی  این  به  کشور  یک  داخله  وزیر  زیرا 
معاونانش را به رشوه دهی آنهم به نماینده گان مردم متهم 

کند.
 حاال باید نهادهای مسوول پاپیش بگذارند و این ادعا را تا 
اخر آن پیگیری کنند. زیرا وقع نگذاشتن به چنین ادعا ها 
می تواند سبب بدنامی و مسخره شدن وزیر و کیل شده و 
درنهایت نهادهای دولت و نظام را در نظر عام به فسادخانه 
ها تقلیل می دهد و اعتبار نظام را از بین میبرد و این به 

سود هیچ کس نیست.
این اتهام ها که تا این حد مخرب و مخدوش کننده است 
مدنی  نهادهای  و  مردم  رسانه ها،  بی تفاوتی  با  نمی تواند 

مواجه شود. 
وزیری  و  وزیری  بر  وکیلی  که  داریم  زیادی  تجربه های   
بر وکیلی و رییسی بر وزیری و وزیری برمعینی اتهام های 
کالنی بسته اند؛ اما نهادهای مسول به خصوص نهادهای 
عدلی و قضایی کشور نتوانسته تا کنون زیر بار یکی از این 

اتهام ها را خالی یا برمال کند.
از  پتنگ  آقای  برکناری  با  که  است  این  تر  مهم  اما سوال 
اطمینانی وجود دارد که  سمت وزارت داخله کشور، چه 
وضع امنیتی خوبتر شده و دیگر خبری از موفقیت اتحاریان 
شاهراها  در  تاجران  موترهای  بر  طالبان  حمله های  نیز  و 
نباشد. واضح است که با رفتن این وزیر و آمدن آن وزیر 
باشیم؛  موجود  وضعیت  در  بهبودی  شاهد  نمی توانیم 
به  بهتر  به مرحله  برای رسیدن  افغانستان  که  میدانیم  زیرا 
بکشیم  انتظار  حاال  دارد.  نیاز  عمیق  و  بنیادین  اصالحات 
سلب  سر  بر  عالی  دادگاه  و   مجلس  میان  کشمکش  که 
صالحیت وزیر داخله تاچند ماه دیگر ادامه خواهد یافت. 

آیا پتنگ سرپرست می ماند یا وزیر می شود.

پتنگ سرپرست می ماند یا 
وزیر می شود؟

به نظر می رسد که این گروهک، غیر از ارجحیت بخشیدن به یک قوم و توهین 
به اقوام دیگر، هیچ هدف دیگری نداشت؛ زیرا در همین نزدیکی ها یکی دیگر از 
نماینده گان مجلس، آقای اللی حمیدزی در تلویزیون ژوندون به صراحت ابراز نظر 
کرد که این کشور، کشور افغانان است و اقوام دیگر این جا جایی ندارند. تاجیک 
باید برود به تاجیکستان، هزاره به مغولستان و ازبک هم به ازبکستان؛ دقیقاً تکرار 
همان ادبیات سیاسی طالبان. اما در این تظاهرات، یک فرد هم علیه آقای اللی 
حمیدزی شعار نداد و او را خاین ملی نخواند
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به  عالقه یی  ابرقدرت ها  از  بسیاری  می گوید  اردوغان  طیب  رجب 
ترکیه قوی ندارند، زیرا وجود یک ترکیه قوی مخالف منافع آنهاست.
قدرت های  گفت:  ترکیه  نخست وزیر  اردوغان،  طیب  رجب 
به هر  را  ترکیه  دنیا وجود دارند که تالش می کنند  امپریالیستی  در 

وسیله یی تضعیف کنند.
به گفته نخست وزیر ترکیه، هدف از حوادث میدان »تقسیم« استانبول 
تضعیف ترکیه هم در سطح اقتصادی و هم در سطح سیاست خارجی 

بوده است.
این اعتراضات حدود سه هفته است که در ترکیه اتفاق می افتد. به 

گفته مقامات، اعتراضات، اعتبار ضددولتی داشتند.
در این میان احزاب مخالف در ترکیه پلیس را متهم به استفاده بیش 

از حد از زور در برابر معترضان می کنند.
ناآرامی ها در ترکیه حدود ۴000 نفر از خشونت های متعدد  اثر  بر 
آسیب دیدند، پنج نفر جان خود را از دست دادند و ۴900 نفر توسط 

پلیس بازداشت شدند.

اصالحات 
و حواشی روند صلح خاورمیانه

در  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
مورد  در  اردن  به  اخیرش  سفر 
خود  برگشت  و  رفت  دیپلماسی 
سخنانی را ابراز داشت و گفت که 
یافتن  پایان  حال  در  رویکرد  این 
اعالم  وی  براین،  عالوه  و  است 
ایجاد  توافقی در زمینه  به  کرد که 
اولویت برای آغاز مجدد مذاکرات 
اسرائیلی  و  فلسطینی  طرف  میان 

دست یافته  است.
خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
امریکا که به اردن سفر کرده بود، 
دیپلماسی  که  به خبرنگاران گفت 
درباره  وی  رفت و برگشت 
خاورمیانه در حال اتمام است. وی 
افزود: ما به توافقی برای ایجاد یک 
اولویت برای از سرگیری مذاکرات 
نهایی و مستقیم میان فلسطینی ها و 

اسرائیلی ها دست یافته ایم.
روند صلح را به یاد بیاورید؛ پس از سه سال مسکوت 
تا  رسیده  فرا  آن  زمان  هم اکنون  مذاکرات  این  ماندن 
گفت وگوها را از سر بگیریم! توافقی هم اکنون در روند 
عادی سازی روابط در حال انجام است. صائب عریقات، 
مذاکره کننده فلسطین و تزیپی لیونی، وزیر عدلیۀ اسرائیل 
به  برنامه ریزی ها  تداوم  برای  آینده  هفته  در  است  قرار 
منظور برگزاری مذاکرات در واشنگتن با یکدیگر دیدار 

کنند.
در صورتی که این مسأله را فراموش کرده باشید که تمام 
عملی  راهنمای  یک  تنها  دارند،  مفهومی  موارد چه  این 
برای شعارهای روز که شما آنها را طی چند هفته آتی 

خواهید شنید، در دست دارید.
پیش شرط ها: چه چیزی مانع رسمی شدن این مذاکرات 

می شود؟ 
مذاکره کنندگان فلسطینی  و اسرائیلی از نشستن بر سر یک 
میز بدون داشتن یک چارچوب کاری کلی و برخی از 
توافق ها و سازش های اولیه خودداری کرده اند. گزارشی 
که باعث ایجاد محدودیت در جدیدترین تالش ها برای 
رسیدن به موفقیت به منظور از سرگیری مجدد مذاکرات 
شده، تأکید و پافشاری محمود عباس، رییس تشکیالت 
خودگردان فلسطینی است که به مذاکره کنندگان اسرائیلی 
اساس  بر  فلسطین  کشور  ایجاد  بر  مبنی  را  پیشنهادی 
مرزهای مشخص شده 1967 داده است و آنها نیز باید 
مناطق  در  را  شهرک سازی ها  که  بپذیرند  را  مساله  این 
فلسطینی نشین متوقف کنند. آیا این همان چیزی است که 

شما خواهان آن هستید؟
مورد  در  همیشگی  مشکل  یک  شهرک سازی ها:  توقف 

مقام های  که  است  این  اسرائیل  و  فلسطین  مذاکرات 
که  خواسته اند  اسرائیل  دولت  از  همواره  فلسطینی 
بیت المقدس  و  باختری  کرانه  در  را  شهرک سازی ها 
فلسطینی  مذاکره کنندگان  که  مکان هایی  کنند؛  متوقف 
امیدوارند به عنوان کشور مستقل فلسطین قلمداد شود. 
کرانه  در  شهرک سازی ها  منع  فلسطینی ها  از  بسیاری 
باختری را که اغلب توسط دولت اسرائیل مورد حمایت 
مالی قرار دارد، خواستار هستند؛ اقدامی که بعنوان یک 
به  باختری  الحاق غیررسمی کرانه  برای  تاکتیکی  تالش 
زمین های اسرائیلی ها قلمداد می شود. ساخت شهرک های 
بیشتر به این معناست که دستیابی به راه حل دو کشوری 

بر مبنای مرزهای 1967 بسیار سخت خواهد بود.
آغاز جنگ شش روزه 1967، غزه  از  پیش  مرز 1967: 
کرانه  و  سوریه  توسط  جوالن  بلندی های  مصر،  توسط 
باختری توسط اردن اداره می شد اما در جنگ شش روزه 
با تصرف صحرای سینا اعراب را  تا  اسرائیل موفق شد 
بلندی های  و  باختری  کرانه  اشغال  با  و  به سمت غرب 
و  براند  به سمت شرق عقب  را  اردن و سوریه  جوالن 
در  هم اکنون  که  غزه  بجز  مناطق  این  اشغال  و  تصرف 
است.  یافته  ادامه  نیز  امروز  به  تا  است،  حماس  اختیار 
راه حل دو کشوری بر اساس ایجاد کشور مستقل فلسطین 
در غزه و کرانه باختری که پیشتر توسط مصر و اردن اداره 
نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  اما  است؛  استوار  می شد، 
و  غزه  که  داده  قرار  بحث  مورد  را  مساله  این  اسرائیل 
کرانه باختری به مرزهایی غیر قابل دفاع تبدیل شده اند و 
مذاکره کنندگان اسرائیلی به دنبال حفظ مناطقی در کرانه 

باختری هستند که شهرک ها در آنها ایجاد شده اند.
سازش،  و  مصالحه  اراضی:  طرفه  دو  مبادله  و  معاوضه 

که  اقدامی  است؛  قلمرو  قبال  در 
مذاکره کنندگان فلسطینی شهرک سازی ها 
اقدام  به  توجه  با  باختری  کرانه  در  را 
اسرائیل درقبال قلمرو بیشتر برای کشور 
مستقل فلسطین خواهند پذیرفت. دقیقا 
اتفاق  زمین  مبادله  این  در  که  آنچه 
مذاکره  هر  مهم  موارد  از  یکی  می افتد 
محسوب  اسرائیلی ها  و  فلسطینیان  میان 

خواهد شد.
یک  می تواند  اقدام  این  بازگشت:  حق 
تزویر  و  نیرنگ  از روی  اقدامی  و  حقه 
باشد حتی برای برخی از سیاستمداران. 
را  مساله  این  فلسطینی  مذاکره کنندگان 
مورد بحث قرار می دهند که فلسطینی ها 
و  اعراب  جنگ  پی  در  آنها  پیشینیان  و 
موسوم  میالدی   19۴8 سال  در  اسرائیل 
ایجاد  به  منجر  که  النکبۀ  جنگ  به 
باشند  داشته  اجازه  باید  شد،  اسرائیل 
گریختند،  آنها  از  که  خانه هایشان  به  تا 
دارند  تاکید  دائما  اسرائیلی  مذاکره کنندگان  بازگردند. 
اسرائیل  در  فلسطینی  آوارگان  مجدد  کردن  مستقر  که 
است  هشداری  و  نیست  ممکن  لجستیکی  صورت  به 
شناختن  رسمیت  به  اسرائیل«.  »کشور  بنیادی  هویت  بر 
مذاکرات  دور  آخرین  یهود:  کشور  یک  عنوان  به  شدن 
مستقیم زمانی که مذاکره کنندگان فلسطینی نپذیرفتند که 
که  مساله  این  قبال  در  است  یهود  کشور  یک  اسرائیل 
شهرک سازی ها را متوقف کنند، از هم پاشید و ناکام ماند. 
هویت اسرائیل در یک دهه گذشته به عنوان یک کشور 
به شدت به عنوان یک اولویت مهم برای مذاکره کنندگان 
با  اسرائیل  با رویارویی  تبدیل شده و همزمان  اسرائیلی 
افزایش تغییرات و چالش های جمعیتی این اولویت بیشتر 

به چشم می خورد.
خارجه  امور  مسوول  اِبان،  آبا  رفته:  دست  از  فرصت 
اسرائیل مذاکره کنندگان فلسطینی را به حاشا کردی یک 
اما  کرده  متهم  فرصت،  یک  دادن  دست  از  تا  فرصت 
می توان گفت که تمامی طرف های درگیر از جمله امریکا 
دور  آخرین  این  داد ه اند.  از دست  را  فرصتی  چنین  نیز 
بالقوه محسوب می شود  مذاکرات که همچنان مذاکرات 
و یادآور نشست هفته آتی است که با محوریت جزئیات 
اولیه برگزار خواهد شد، هنوز یک فرصت از دست رفته 
برای تمام طرف های درگیر نیست. می توان به مذاکرات 
کنفرانس   ،۲010 مذاکرات  همچون  گذشته  ناموفق 
با  برای صلح، نشست کمپ دیوید  نقشه راه  آناپولیس، 
حضور بیل کلینتون رییس جمهور اسبق امریکا، مذاکرات 
اسلو- ناروی و کنفرانس مادرید اشاره کرد که در آنها نیز 

فرصت ها از دست رفتند. 

اردوغان:
می خواهند 

ترکیه را تضعیف کنند

طرح اخوان المسلمین مصر 
برای برون رفت از بحران

الوروف:
 نظام و مخالفان سوری باید برای اخراج تروریست ها متحد شوند

نشست  برگزاری  که هدف  کرد  اعالم  سرگئی الوروف 
ژنو۲ این است که نظام و مخالفان سوری جهت بیرون 

راندن تروریست ها از کشور متحد شوند.
الیوم، سرگئی الوروف،  به گزارش شبکه خبری روسیه 
وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در دیدار با قدری 
جمیل، معاون نخست وزیر سوریه در مسکو اعالم کرد: 
این ماموریت باید یکی از بندهای اصلی در نشست ژنو 

۲ باشد.
که  شد  یادآور  را  مساله  این  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
نشست گروه هشت )G8( در بیانیه خود در ماه گذشته 

خواهان این مساله شده بود.
تدابیر  است  درصدد  مسکو  که  کرد  خاطرنشان  وی 

مشخصی را جهت اجرای معاهده ژنو پیشنهاد دهد.
به  می خواهد  دمشق  از  مسکو  کرد:  بیان  الوروف 
گروه های  تمام  دادن  مشارکت  جهت  خود  تالش های 

مخالف در نشست ژنو ۲ ادامه دهد.
وی با اظهار تاسف نسبت به تصمیم تعدادی از گروه های 
نشست  این  در  مشارکت  عدم  جهت  سوری  مخالف  
گفت: مسکو از شرکای تاثیرگذار بر ائتالف ملی مخالفان 
این  نظر  خود،  نفوذ  از  استفاده  با  تا  می خواهد  سوریه 
ائتالف مبنی بر عدم مشارکت در نشست ژنو ۲ را تغییر 

دهند.
بحران  برای  نظامی  راه حل  هیچ  اینکه  بیان  با  الوروف 

این  تا  می خواهیم  ما  کرد:  تاکید  ندارد،  وجود  سوریه 
مساله را به گوش همه طرف ها برسانیم.

برگزاری  به  ما  کرد:  تصریح  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
سوری  مخالف  گروه های  تمامی  و  دولت  با  نشست ها 
ادامه می دهیم تا همگان را قانع کنیم که طرح امریکا و 
سریعترین  در   ۲ ژنو  نشست  برگزاری  را جهت  روسیه 

زمان ممکن بپذیرند.
در همین راستا، قدری جمیل با بیان اینکه تدابیر نظامی 
و سیاسی جهت سرنگونی نظام سوریه شکست خورده 
است، اعالم کرد که غرب مسئول اصلی رنج های مردم 

سوریه است.
معاون نخست وزیر سوریه عنوان داشت که توافق ها در 
خصوص تحویل موشک های s۳00 به سوریه هم چنان 

در جریان است.
پایانی  بیانیه  تدوین  در  مسکو  نقش  از  جمیل  قدری 
نشست گروه هشت و مخالفت این کشور با درج بندهای 

غیرقابل قبول در این بیانیه قدردانی کرد.
به سوریه  از نقش روسیه در کمک رسانی  وی همچنین 
قدردانی و تصریح کرد: بحران سوریه طوالنی مدت شده 
است و ضررهای مالی و جانی آن در حال افزایش است.
خبرگزاری نووستی گزارش داد که قدری جمیل، معاون 
نخست وزیر سوریه و مسئول امور اقتصادی این کشور در 
اپریل سال جاری میالدی به مسکو رفت. در جریان این 

سفر، وی در مورد اعطای وام روسیه به دولت دمشق با 
مقام های روس به گفت وگو پرداخت.

این  داخلی  جنگ  جریان  در  سوریه  اقتصاد  زیان  میزان 
تخمین  دالر(  میلیارد   ۳۳( یورو  میلیارد   ۲5 مبلغ  کشور 
زده شده است. نرخ تبادالت پول رایج سوریه نیز از زمان 
آغاز جنگ داخلی در مارس ۲011 که 50 پوند سوریه 
برابر با یک دالر بود هم اکنون به 100 پوند سوریه برابر 

با یک دالر امریکا رسیده است.
بر اساس آخرین تخمین سازمان ملل حدود 100 هزار 

تن از مردم سوریه در جریان این جنگ کشته شده اند.

در حالی که اخوان المسلمین مصر جهت برون رفت از بحران سیاسی 
کنونی در کشور طرحی ارایه داد، جبهه نجات ملی مخالفت خود را 

با این طرح اعالم کرد.
به گزارش شبکۀ خبری الجزیره، اخوان المسلمین مصر در بیانیه یی 
احزاب و گروه ها  برخی  اقدامات تحریک آمیز  نتیجه  اعالم کرد: در 
و  دموکرات  نظام  داشتن  برای  مردم  آرزوهای  تمام  نابودی  جهت 
و  پارلمان  رییس جمهور،  منتخب،  قانونی  نهادهای  تمام  براندازی 
با  ارتش  فرماندهان  میان  از  کودتاچیان  از  تعدادی  اساسی،  قانون 
این  از  به کودتا زدند و  حمایت خارجی در سوم ماه جاری دست 

طریق اراده مردمی و حاکمیت آن را زیر پا گذاشتند.
در این بیانیه آمده است: مردم مصر از جمله اعضای اخوان المسلمین 
کودتا  این  اما  کردند  تظاهرات  نظامی  کودتای  با  مخالفت  اعالم  در 
انجامید و  به کشته شدن شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز 
رهبران سیاسی و مردمی و صدها تن از تظاهرکنندگان بازداشت و 

زنان علنا به قتل رسیدند.
  »جزئیات طرح اخوان المسلمین«

طرح اخوان المسلمین بر سه محور متمرکز است:
مرسی  محمد  نظام  مشروع  انتخابات  در  مصر  مردم  اراده  به   -1
احترام گذاشته شود و کودتای نظامی به صورت کامل از بین برود و 

مشروعیت رییس جمهور، قانون اساسی و پارلمان مجددا احیا شود.
۲- رییس  جمهور منتخب با اجرای انتخابات پارلمانی و تعدادی از 
اصالحات در قانون اساسی طرح خود را اجرا کند و این اصالحات 
را به قوه مقننه مطرح سازد و سپس رفراندم مردمی در خصوص آن 

برگزار کند و منافع ملی را در نظر بگیرد.
۳- تمام گروه های ملی و سیاسی پای میز مذاکره بنشینند و سقفی 
جهت خواسته ها مشخص نشود و همگان به اجرای امور توافق شده 

پایبند باشند.
اخوان المسلمین در پایان بیانیه خود اعالم کرد که از نخستین لحظه با 
کودتا مخالف بود و در چارچوب مردمی و مسالمت آمیز جهت پایان 
دادن به آن عمل کرد و منافع مردم را در اولویت خود قرار داد و در 
راستای تحقق صلح اجتماعی، داخلی و مخالفت با دخالت خارجی 

عمل و امنیت ملی مصر را حفظ کرد.
در مقابل جبهه نجات ملی سریعا با این طرح مخالفت کرده و تعدادی 
باز  ۳0 جون  از  پیش  به  شرایط  کردند:  اعالم  جبهه  این  رهبران  از 
نخواهد گشت و جبهه نجات و احزاب سیاسی و گروه های ملی با 
اخوان المسلمین بر سر میز مذاکره نخواهند نشست چرا که اخوان 
المسلمین از زمان برکناری مرسی دست به اقدامات خشونت آمیز و 

تروریستی زدند.

                  جی. دانا استاستر/ فارن پالسی
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بخش نخست

شیـوۀ برخورد با افرادی که 
خود را عقل ُکل می دانند

آیا تا به حال با کسی برخورد داشته اید که احساس می کند همه چیز را می داند 
و هر چیزی که می گوید درست است؟ مطمینم که یک جا همۀمان در زنده گی  
با چنین کسی برخورد کرده ایم. پرسش این است که وقتی با چنین شخصی 
مواجه شدید، چه می کنید؟ در اکثر موارد، احتماالً سعی می کنید که از آن ها 
برای  مختلفی  کارهای  اما  شوید.  دور  او  از  ممکن  حد  تا  و  کنید  اجتناب 
فهماندِن نظرتان به این افراد می توانید انجام دهید، البته بدون این که با او وارد 

یک رقابت دردسرساز شوید.
نخست از همه این که باید بفهمید که این فرد چه طور فکر می کند. اگر فکر 
کند که همه چیز را می داند، احتماالً سعی می کند آن را با برخی واقعیات یا 
را  افرادی که احساس می کنند همه چیز  اکثر  کند.  ثابت  دارد  اطالعاتی که 
می دانند، معموالً در خانواده هایی بزرگ شده اند که از کودکی مسوولیت بسیار 
سنگینی بر دوش شان بوده است. وقتی می خواهید نظرتان را به چنین افرادی 
بفهمانید، بهترین راه این است که درست به همان روشی که او حرفش را به 
شما ثابت می کند، شما هم حرف تان را به او ثابت کنید. به عنوان مثال، اگر 
سعی دارید که به کسی نشان دهید که بیشتر از یک روش برای پیدا کردن 
راه حل برای یک مشکل خاص وجود دارد، می توانید به آن ها بگویید که یک 
راه بهتر برای این کار وجود دارد. باید به او نشان دهید که چه طور می توانید 
باید بتوانید  با استفاده از یک روش متفاوت، به همان راه حل برسید. اصوالً 

گفته های خودتان را با واقعیت پشتیبانی کنید.

چند ایده و توصیه برای برخورد با آن ها که فکر می کنند همه چیز را می دانند
بهتر است در ابتدای گفت وگوی تان، سعی نکنید به آن ها بگویید که حرف شان 
غلط است. این کار باعث می شود که فوراً حالت دفاعی بگیرند و دیگر به 
حرف های تان گوش ندهند. این جاست که داد و بیدادها شروع می شود. اگر 
نمی توانید در همان لحظه نشان دهید که نظرتان چیست، بحث نکنید، زمانی 
دیگر را برای اثبات نظرتان در نظر بگیرید. آن هایی که احساس می کنند همه 
چیز را می دانند، افرادی بسیار خودخواه هستند. یادتان باشد که با آن ها وارد 
جار و جنجال شدن، فقط باعث خوشحالی آن ها می شود نه شما. معموالً آخر 
کار بسیار خسته می شوید. رمز کار این است که مواجهه با چنین افراد، یک 
راه درست دارد و یک راه غلط. دوری کردن از آن ها کمک نمی کند که بفهمند 

همه چیز را نمی دانند. در عوض می توانید این را به آن ها ثابت کنید.
انواع کمی از آدم های دیگر هستند که به این اندازه دیگران را عصبانی می کنند. 
این افراد باعث می شوند فکر کنیم افرادی ناالیق هستیم و هیچ قدرتی نداریم، 
به همین خاطر خیلی بد واکنش نشان می دهیم و تأیید می کنیم که روی ما 
سلطه دارند. اما اگر آرامش خودتان را حفظ کنید و کمی بیشتر فکر کنید، 

می توانید یاد بگیرید که چه طور با این دسته افراد برخورد کنید.

  چرا این کار را می کنند؟
اگر سعی کنید از دیدگاه خودِ آن ها مسأله را ببینید، خیلی راحت تر می توانید 
فاقد اعتماد به نفس هستند، به  افراد معموالً  افراد برخورد کنید. این  با این 
همین خاطر سعی می کنند باید آن چه که می دانند را نشاِن بقیه دهند و کاری 
کنند که دیگران احساس کنند زیردسِت آن ها هستند. شاید هیچ وقت نتوانید 
دلیل این رفتار خودخواهانۀ آن ها را بفهمید، اما با درک این که مسأله یی باعث 
شده است که این فرد چنین شخصیتی داشته باشد، می توانید درک خودتان را 

باالتر برده و راحت تر با رفتارِ او کنار بیایید.

         غالم محمد محمدی

و  غرب  استعماری  کشورهای  این که 
اسالمی  حزب  گروه  و  طالبان  پاکستان، 
تندرو  دستۀ  دو  به  را  حکمتیار  گلبدین 
ندارد.  واقعیت  می کنند،  تقسیم  میانه رو  و 
طالبان  گروه  که  است  آن  امر  حقیقِت 
خود  فقط  حکمتیار  اسالمی  حزب  و 
و  لنگی دار  به  ساخته،  زمانه  همرنِگ  را 
جنایت  طالبان  شده اند.  تقسیم  نکتایی دار 
ناسیونالیست های  و  کرزی  آقای  می کنند،  
حمایت  نیز  ریاست جمهوری  ارگ 
حکومت  قومِی  حرکات  این  از  می کنند. 
کارمندان  که  می شود  آشکار  کرزی  آقای 
بلندپایۀ سایر ملیت ها، هیچ نقش و ارزشی 
در این دستگاه نداشته، مزدوران تیم حاکم 
محسوب می شوند و وظیفۀشان بلی گفتن 

است و بس.

تاریخ  به  گلبدین حکمتیار  اسالمی  حزب 
۲6 ثور 1۳9۲ در منطقۀ شاه شهید کابل یک 
عملیات انتحاری و انفجاری انجام داد که 
شدِن  زخمی  و  تن   15 شهادت  به  منجر 
و  گردید  ما  بی گناهِ  هموطنان  از  تن   ۳5
این حزب  نیز سخنگوی  را  آن  مسوولیِت 
به عهده گرفت؛ اما از سوی حکومت هیچ 
صدایی برنیامد. از قضا اگر این کار از یک 
قیامت  تاجیک سر می زد،  یا  ازبک  هزاره، 

به پا می شد.

  گروه طالبان چرا به وجود آورده شدند؟
تا  از ۲0 سال )1۳5۳  پاکستان پس  دولت 
و  سازمان دهی  تمویل،  تسلیح،  1۳7۳ش( 
اعزام مخالفیِن دولت های افغانستان به ویژه 
پس از خروج ارتش سرخ، نتوانست مطابق 
و  قدرت  )تضعیف  تعیین شده  استراتژی 
دولت  یک  ایجاد  افغانستان،  ملی  توانایی 
ضعیف و همسو در افغانستان، قطع روابط 
سیاسی افغانستان با هند، تسلط بر راه های 
ارتباطی آسیای مرکزی و خاتمه بخشیدن 
به  روسیه  نفوذ  سد  دیورند،  معضلۀ  به 

افغانستان...( به اهداِف خود  برسد. 1۲9
از  قبل  آن چه  در  پاکستان  رهبران  یعنی 
کرده  طراحی  جالل آباد  خونیِن  جنگ 
قدرت  به  را  خودشان  نمایندۀ  تا  بودند 
در  دیگر  بار  شدند.  ناکام  برسانند،  مطلقه 
پی کودتای مشترِک شهنواز تنی و گلبدین 

حکمتیار، استخبارات پاکستان ناکام گردید. 
دوکتور  دولت  سقوط  با  نیز  سوم  بار 
نجیب الهی بدون حضور و نفوذ پاکستان،  به 
وسیلۀ نیروهای احمدشاه مسعود و تفاهم 
با جناح حزب پرچم )طرف داران کارمل( 
و سایر نیروهای سیاسی، پرستیژ دولت و 
آن ها در  آمد و  پایین  پاکستان  استخبارات 
خویش  استراتژیِک  و  تعیین شده  اهداف 
جنگ  راه  بنابرین،  ماندند.  ناکام  بازهم  
حزب  وسیلۀ  به  را  کابل  مردمِ  کشتار  و 
متحدانش  و  حکمتیار  گلبدین  اسالمی 
و  خونین  جنگ  این  گرفتند.   پیش  در 
و  فرمانده جسور  در حضور  نیز  نفس گیر 
مسعود،  احمدشاه  چون  شکست ناپذیری 
امیدواری  پاکستان  وقتی  و   گردید  ناکام 
در  داد،  دست  از  حکمتیار  از  را  خویش 
صدد یک چاره سازی جدید برآمد و برنامۀ 

ایجاد گروه طالبان را آغاز کرد. 

تالش دیگر پاکستان،  تشکیل گروهی به نام 
»شورای هماهنگی« بود که به ابتکار حزب 
اسالمی گلبدین از گروه ها و احزابی چون: 
حزب اسالمی به رهبری حکمتیار، جنبش 
حزب  دوستم،   جنرال  فرماندهی  به  ملی 
وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری، جبهۀ 
مجددی  صبغت اهلل  رهبری  به  ملی  نجات 
جدید  ائتالف  این  بود.  شده  تشکیل  و... 
پاکستان،  استخبارات  و  دولت  یاری  به 
)11جدی  199۴م  جنوری  اول  تاریخ  به 
یک  شیوۀ  به  استقامت  سه  از   )1۳7۳
این  اما  شد.  عمل  وارد  نظامی  کودتای 
مسعود  احمدشاه  ابتکار  به  نیز  توطیه 
آقای  دولت  مخالفان  و  گردید  سرکوب 
ربانی، دیگر ابتکار عمل را از دست دادند.  
از  طالبان  گروه  که  است  زمانی  ماه ها  این 
مرده ریگ و مرده خاِک تنظیم های جهادی و 
از مهاجرین فرارِی سال ها  در درجۀ دوم، 
راکت باران حزب اسالمی گلبدین، افسران 
و  خلق  حزب  جناح های  از  پشتون تبار 
ایجاد شد  پاکستان،  در  مهاجرین  و  پرچم 

و به افغانستان صادر گردید. 
هرچند طالبان با همکاری مستقیِم ارتش و 
بر چهار  باالخره سه  پاکستان،  استخبارات 
قسمت از خاک افغانستان را طی پنج سال 
اشغال نمودند، اما مناطق استراتژیک بارها 
دست به دست گردید و مقاومت در برابر 
طالبان از یک حالت ناگزیر و بی باوری، به 

یک اعتماد ملی مبدل گشت. و حتا شهادت 
احمدشاه مسعود، سبب شکست برنامه های 

پاکستان و سقوط طالبان گردید.
احمد رشید نویسنده و تحلیل گر پشتون تبار 
احمدشاه  مخالفت  مورد  در  پاکستانی، 
این  فزایندۀ  تشدید  و  پاکستان  با  مسعود 

مخالفت می گوید:
»مخالفت اصلی احمدشاه مسعود با رهبران 
پاکستان به این سبب بود که پاکستان همواره 
در پشت حکمتیار ایستاده بوده است. پس 
از پیروزی مجاهدین، بازهم در جنگ های 
خونین کابل، از حکمتیار حمایِت همه جانبه 
آن  وجود  در  را  اهداف خود  ]چون  نمود 
را  طالبان  گروه  سپس  می دید[،  برآورده 
اعماِل  این  کرد.  حمایت  آن   از  و  ایجاد 
یک  به  مسعود  برای  پاکستان  دولت مردان 

عقدۀ آزاردهندۀ روانی تبدیل گردید. 
جهاد  دوران  تمام  در  مسعود  شاه  احمد   

آرزو داشت که ادارۀ  استراتژیک جنگ به 
آی.اس. به  نه  شود  واگذار  افغان ها  خود 
و  مالی  امکانات  تمام  پاکستان  اما  آی. 
به ویژه  کمک کننده  کشورهای  تسلیحاتی 
کمک های امریکا را در اختیار خود گرفت 
و به این ترتیب، این فرمانده مستقل را به 
که  پاکستان  برانگیخت.  خود  با  خصومت 
و  نداشت  توجه  زیاد  مسعود  احمدشاه  به 
او را از امکانات محروم ساخته بود، وقتی 
حکومت کابل در همکارِی نیروهای درون 
نظام، به دست وی سقوط کرد، شگفت زده 

و ماتم زده شد.
پاکستان  رهبران  با  مسعود  دیگر  مشکل 
در حالی  بود،  تاجیک  او یک  که  بود  این 
پشتون  جناح های  از  همواره  پاکستان  که 

حمایت می کرد.« 1۳0
و  هفتاد  دهه های  در  که  مسعود  احمدشاه 
کمک های  از  حدودی  تا  میالدی  هشتاد 
باکم مهری  بود، هرچند  برخوردار  پاکستان 
و بدبینی ؛ اما در دهۀ نود میالدی، با رهبران 
جنگ  یک  وارد  پاکستان  استخبارات  و 
غیرمستقیم گردید. این جنگ تا حدی سیر 
صعودی پیمود که دیگر برگشت ناپذیر بود. 
اشتباه دولت و  یگانه  این  امر،  واقعیت  در 
پاکستان  رهبران  بود.  پاکستان  استخبارات 
باید این خطای تاریخی و ویران گِر خود را 

بپذیرند و به جبراِن آن بپردازند.

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش سی  ویکـــم



عبدالحفیـــــظ منصور
بخش نخست

من  میان  که  است  سالی  چند 
و رمضان، رشتۀ انسی کشیده 
به  قصه   این  اکنون  و  شده 
است.  رسیده  عشق وعاشقی 
میان  در  سری  چه  نمی دانم 
پا  دیگری  عشِق  که  افتاد 
رابطه،  رفته رفته  و  نهاد  پیش 
دوسویه و سه سویه گشت که 

سوی سوم آن، نماز است.
مانند سایرین  فرهنگ جامعه،  و دستور  دین  به حکم 
از کودکی با نماز و رمضان درگیر بودم؛ از بیم خشِم 
متوسل  آن ها  دامن  به  رفع عذاب دوزخ،  پروردگار و 
چنین  گرفتار  مومنان  از  کثیری  که  آن گونه  می شدم، 
تجربه یی اند، بدان راضی اند و از این بابت در زبان ادای 

شکر می دارند. 
زیرا  ساخت؛  دگرگونه  نماز  با  را  ما  پیوند  عشق  اما 
و  دارد  ماهوی  تفاوت  زهد،  جنس  با  عشق  تاروپود 
رانده اند. سخن  سخن  دادِ  باب  آن  در  فراوان  عارفان 
راندن از عاشقی آن هم از عشق خود، در فرهنگ عامه 
اما خدا عزت دهاد  نهفتنی است،  بلکه  گفتنی نیست، 
عارفان را که با زبان شعر و نثر این باب را گشوده اند 
اگر  آن،  بر  افزون  به جان خریده اند.  را  آن  مالمِت  و 
راز عشق در خور پوشیدن بود و قصۀ عاشقی از باب 
نگفتن، حضرت باری تعالی داستان یوسف و زلیخا را 
در کالمش چنین شرح نمی داد و باز احسن القصصش 

نمی خواند.
دنیای صوفیان، دنیای دیدن است، نه گفتن؛ از این رو 
مرشدان، سالکان طریقت را به درک و تجربۀ باطنی فرا 
می خوانند، و از گفتن راز به اغیار برحذر می دارند، از 

این رو است که گفته اند:
دفتـر صوفی سواد و حرف نیست
جز دل سپید هم چون برف نیست

اکبر،  شیخ  و  عربی  ابن  به  مشهور  محی الدین  شیخ 
یگانه یی است که مشاهدات باطنِی خود را بیرون داد 
به  اثرگذاری در عرفان نظری نگاشت و  و کتاب های 
زبان دیگر، رازها را از پرده برون داد. پس از آن بود که 
شماری راه او پوییدند و به نکته های او شرح و تفسیر 
نوشتند. راز عاشقی من و نماز نیز از این سنخ است، 
که بر اساس آن می شود چیزکی گفت و دل را قبرستان 

رازها نباید ساخت.
نماز به عنوان رکن دوم اسالم، فراوان از رهگذر دفاعی 
که  معنی  بدین  دفاعی  است؛  گرفته  قرار  بحث  زیر 
از آتش دوزخ« توصیف  بیشتر موارد »سپر نجات  در 
بیگوویچ  علی عزت  کار  نمونه،  تازه ترین  است.  شده 
در  که  است  بوسنی هرزه گوین  پیشین  رییس جمهور 
به  غرب«،  و  شرق  دیدگاه  دو  میان  »اسالم  خود  اثر 
اثرات بیرونی نماز بر شخص و جامعه انگشت نهاده 
در  را  پاکی  و  نظافت  نماز،  می گوید:  بیگوویچ  است. 
شخص تأمین می دارد، و با نفوذ آن در جامعه، پاکی در 
محیط گسترده می شود. حرکات نماز، نوعی ورزش نیز 
اسالم  باری در صدر  که  آن گونه  تلقی شده می تواند، 
رخ داد؛ ادای نماز جماعت در نظر دشمن مسلمان ها، 
ورزش رزمی تلقی گردید و آن ها را به ترس و وحشت 
فرو برد. راستش این گونه طرز نگاه برای من هیچ گاه 
قناعت بخش و جذاب نبوده است، اما با زمانه ساختیم 

و لب فرو بستیم.
در قرن نوزدهم، طوفان تند و فراگیری از »علم گرایی« 
وزیدن گرفت و با سرعت سراسر جهان را درنوردید. 
به تجربه  بود و آن چه  علم گرایی، معادل تجربه گرایی 
آن،  به  پرداختن  و  بود  بیهوده  مهمل،  درنمی آمد، 
مصداق  بارزترین  که  که  می شد  شمرده  عبث  کاری 
بر  می کرد.  پیدا  تبلور  دینی  مناسک  و  باورها  در  آن، 
پایۀ حاکمیت علم گرایی بوده است که تاهنوز کسانی 
بی ثمر  را  آن  نظایر  و  نماز  نمی گیرند،  جدی  را  دین 
چنان  جاهایی  در  »علم گرایی«  طوفان  می خوانند. 
الغای دین را اعالن کرد و متاع  سهمگین رخ داد که 
گردید.  توصیف  پیشین  قرون  به  متعلق  کاالیی  دین، 
بدین صورت، آداب و مناسک دینی در میان ملل به ویژه 
مردم  و عالقۀ  افتاد  رونق  از  توسعه  به  رو  در جوامع 
نسبت به آن کاستی گرفت. دیری نپایید که در همان 
مغرب زمین، جامعه شناس ژرف بینی به نام »ماکس وبر« 
است  درست  کرد:  اعالم  فراوان  پژوهش های  از  پس 
فاصله ها  تا  بخشیده  توانایی  انسان  به  علوم جدید  که 
را کوتاه سازند، شماری از بیماری ها را ریشه کن کنند، 
از آفات باد، سیل، زلزله پیش گیری بدارند، اوزان ثقیله 
و  روحی  آرامش  آن  عوض،  در  اما  کنند؛  جابه جا  را 
روانی یی را که انسان های پیشین داشتند، از بین بردند و 

در واقع در بدل توانایی بیرونی، قرار و اطمینان درونی 
را از کف شان بیرون ساختنـد.

آن زمان  در  انسانی،  مسایل  باب  در  کوتاه  کشف  این 
در  بشر  پیشرفت  با  اما  نشد؛  گرفته  جدی  بسیار 
عرصه های علوم تجربی و فراگیرشدن زنده گی مدرن، 
بدین  گردانید.  آشکارتر  را  خود  اهمیِت  وبر  کشِف 
غذای  انسان  برای  مدرن،  زنده گی  هرچند  که  شرح 
کافی، لباس خوب، منزل مناسب و وسیلۀ حمل ونقِل 
راحت فراهم آورد؛ ولی نه تنها موجب رضایت درونی 
به شدت  و  ناآرام  را  او  بلکه  نشد،  او  قلبی  قناعت  و 
بی قرار گردانید. عالوه بر آن، میزان ابتال به انواع مواد 
روانی  بیماری های  کرد،  پیدا  شیوع  به سرعت  مخدر 
با  مرتبط  بیماری های  نهاد،  گسترش  به  رو  عصبی  و 
و  شکر  قلبی،  ناراحتی های  باال،  خون  فشار  مانند  آن 
استرس به طور سرسام آوری رو به رشد گذاشت. این 
موجب  روانی،  ناراحتی های  و  درونی  بی قراری های 
شد تا مبالغ کالنی به مقصد تهیۀ فلم های هیجان آور، 
پایگاه های رقص و آواز، نمایش های اکروباتیک مانند 
شعبده بازی و بازی با حیوانات و نظایر آن هزینه شود. 
در  بشر مدرن  که  بود  از خساراتی  این همه، گوشه یی 
و  تجربی  پدیده های  به  هستی  کردِن  محدود  قبال 

کم ارزش شمردن دین، ناگزیر به پرداخِت آن گردید.
است.  محض  عقل گرایی  کنونی،  تمدن  اصلی  ستون 
و  حسی  موارد  در  که  همان گونه  محض  عقل گرایی 
تجربی به کنکاش می پردازد؛ قوانینی را کشف می کند 
و وسایلی را اختراع می دارد و در سطوح اعتقادی نیز 
سیمون  سن  که  نیست  آن گونه  می افتد.  تجسس  به 
باید  عقل  که  می کنند  صادر  دستور  کنت  اگوست  و 
ندهد  راه  خود  به  زحمتی  غیرتجربی  مسایل  باب  در 
و  چیستی  از  عقل  یقین،  و  قطع  به طور  نیاندیشد.  و 

چرایی هستی می پرسد و پایان هستی را به بررسی و 
تحلیل می گیرد، و همان گونه کرد. آن هایی که دین را 
از صحنه به در ساخته اند، عقل را در برابر این پرسش ها 
تنها می گذارند، آن را چنان در تنگنا قرار می دهند که 
وسیلۀ  به  پرسش ها  این  درآوردِن  تعلیق  به  جز  راهی 
مواد مخدر و یا تضعیِف آن توسط تماشای نمایش های 
نمی ماند.  باقی  غفلت آور  صحنه های  و  دل چسپ 
جدید  غذای  تازه،  کاالیی  پی  در  روز  هر  دسته  این 
با  را  خود  روز  تا  اند  مجبور  و  اند  نو  هم بستری  و 
نوشیدنی ها و پوشیدنی های لوکس سپری کنند و بدین 

شیوه، اندکی از فشار روحی خویش بکاهند.
ثابت  استواری  چارۀ  سطوح،  همۀ  در  مصرف گرایی 
نگردید؛ لذا پزشکان عقلی و عصبی در جوامع مدرن 
یافت.  چشم گیری  رونق  کارشان  و  کرد  پیدا  ازدیاد 
کلینیک های روانی با ارایۀ شیوه های جدید به فعالیت 
افتادند و موضوعی تازه به نام »آرام تنی« ابداع کردند. 
می توانم«،  »من  که  عبارات  به دین  خویشتن  به  تلقین 
برخوردار  خوب  صحت  از  »من  همه کاره ام«،  »من 
هستم« و امثال آن، توسط نیازمندان به آزمون نهاده شد. 
شنیدن موسیقی آرام توام با ورزش نرم، شیوۀ دیگری 

است که به همین مقصد تجویز می شود.
آن هایی که به آرامش روحی احساس نیاز می کنند، با 
توسل به متدهای روان درمانی قناعت داده می شوند که 
همه چیز اعم از شادی و ناشادی، پیروزی و ناکامی در 
درون انسان جا دارد، در واقع انسان محور هستی است؛ 
یعنی همین که انسان تصمیم به شادمانی بگیرد و ارادۀ 
موفقیت داشته باشد، به هدف و آرمانش نایل می آید 
این همه شاخه هایی است  نمی گردد.  او  مانع  و چیزی 
این  تازه  برافراشته اند.  قد  افراطی  اومانیسم  تنۀ  از  که 
تجارب به وسیلۀ آقای علی رضا آزمندیان، در دسترس 

پارسی زباناِن ایران و افغانستان گذاشته شده است.
شرقی  ادیان  کارویژه های  از  روانی،  آرامش  تأمین 
به  نقطه  یک  روی  تمرکز  با  یوگا  بودیسم،  در  است. 
همین مسأله پرداخته است. در میان پیروان دسته های 
متعدد هندوییسم، مراقبه، کف زدن صبحانه، خندیدن، 
تماشای طلوع و یا غروب خورشید و توجه به مناظر 
طبیعی و نظایر آن به مقصد دسترسی به آرامش روحی، 
دیده می شود. در آیین کنفوسیوس، راهکار ذن که فرو 
رفتن در خود است، بدین منظور جا دارد. ولی بدیل 

این همه، در اسالم چیست؟
نمی دانم چرا کثیری از عالمان دینی میل دارند تا تعبیر 
به  از آن  برگزینند و  را  »نماز سپر آتش دوزخ است« 
فراوانی یاد کنند، در حالی که تعبیر دیگری هم وجود 
دارد و آن این که »نماز معراج مومن است«. میان این 
که  گونه یی  به  دارد؛  فاحشی وجود  تفاوت  تعبیر،  دو 
در اولی، خشم و قهر موج می زند و در دیگری، مهر 
و صفا. اولی انسان را به جبر وامی دارد، دومی به صلح 

و رضا.
اجازه دهید بگویم، من این معشوق را از روی مقایسه 
پیوند  به سخن دیگر،  برگزیده ام؛  میان همۀ خوبان  از 
میان من و نماز، نخست از روی اجبار بود که مادرم بر 
آن بیشتر تأکید داشت، اما رفته رفته این تکرار اجباری 
و  آمد  میان  به  رمضان  پای  سپس  گرایید،  عادت  به 
را متحول کرد، در  افزود و آن  به آن محبت  مقداری 
و  نماز سبک  تا  ساخت  میسر  را  آن  زمینۀ  حال  عین 
سنگین گردد که آیا به دوستی می ارزد یا خیر؟ در این 
شعله ور  نبود،  بیش  اندکی  که  محبت  آتش  گیرودار  

گردید و سرانجام مرا در حصار خود قرار داد.
***
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با پیشرفت بشر در عرصه های علوم تجربی و فراگیرشدن زنده گی مدرن، کشِف وبر اهمیِت خود را آشکارتر گردانید. بدین شرح که هرچند زنده گی 
مدرن، برای انسان غذای کافی، لباس خوب، منزل مناسب و وسیلۀ حمل ونقِل راحت فراهم آورد؛ ولی نه تنها موجب رضایت درونی و قناعت قلبی او 
نشد، بلکه او را ناآرام و به شدت بی قرار گردانید. عالوه بر آن، میزان ابتال به انواع مواد مخدر به سرعت شیوع پیدا کرد، بیماری های روانی و عصبی 

رو به گسترش نهاد، بیماری های مرتبط با آن مانند فشار خون باال، ناراحتی های قلبی، شکر و استرس به طور سرسام آوری رو به رشد گذاشت. این 
بی قراری های درونی و ناراحتی های روانی، موجب شد تا مبالغ کالنی به مقصد تهیۀ فلم های هیجان آور، پایگاه های رقص و آواز، نمایش های اکروباتیک 

مانند شعبده بازی و بازی با حیوانات و نظایر آن هزینه شود. این همه، گوشه یی از خساراتی بود که بشر مدرن در قبال محدود کردِن هستی به 
پدیده های تجربی و کم ارزش شمردن دین، ناگزیر به پرداخِت آن گردید



کار دو پروژۀ بازسازی...
این پروژه تکمیل  این که  از  بعد   طبقه سوم را هم 
شد از دوستان بین المللی خواهش می کنم که برای 

ما بسازند.«
به گفته وی ساختن مکتب در زندان می تواند برای 
با سواد شدن زندانیان مفید باشد و در زنده گی آینده 

آنان موثر واقع شود.
این پروژه ها توسط شرکت ساختمانی افغانی ساخته 
»به  انجینرجواد هاشم زاده، رییس شرکت  می شوند. 
ماه  چهار  پروژه ها طی  »این  می گوید:  سازان شرق« 
اتاق،  آینده تکمیل خواهند شد. این ساختمان شش 
تن   18 روزانه  دارد.  تشناب  سه  و  خانه  کتاب  یک 
کارگر و 6 معمار باالی این پروژه کار خواهند کرد.«

داکتر محمد آصف کبیر، معاون صحت عامه هرات 
می گوید که زندانیان زیادی به مواد مخدرمعتاد اند و 
اعتیاد را  تواند  اعتیاد می  ایجاد کلینیک صحی ترک 
بین آنان کم کند. او می افزاید: »داخل زندان تعدادی 
وجود دارند که مواد مخدر استفاده می کنند. وابسته 
بودن به مواد مخدر جرم نیست بلکه مریضی است 
و درمان این مریضی مسوولیت اداره صحت عامه و 
تندرستی  راستای  در  که  باشد  می  هایی  اداره  دیگر 
جامعه کار می کنند. کلینیک صحی که قبال در داخل 
زندان وجود داشت جای مناسبی برای بستری کردن 

بیماران معتاد نبود.«
می  بزرگ  مشکلی  هرات  زندان  بودن  معیاری  عدم 
شورای  در  مردم  گان  نماینده  از  شماری  که  باشد 

والیتی از آن سخن می گویند.

والیتی  شورای  عضو  زاده،  فیض  عبدالظاهر  داکتر 
زندان  من  نظر  »به  می افزاید:  رابطه  این  در  هرات 
نبود  تر  مهم  همه  از  و  است  استندرد  غیر  هرات 
و  ها  بالک  باید  است.  زندانیان  برای  مناسب  جای 
ساختمان های بیشتر در این محبس ساخته شود. نیاز 
مبرم محبس امروزی کمبود اتاق و ساختمان معیاری 

است.«
هم اکنون در زندان هرات بیش ۳ هزار نفر به شمول 
زندان  ساختمان  اما  می باشند.  زندانی  خانم   170
زندانی  هزار  یک  حدود  برای  اصوال  والیت  این 
ساخته شده است. گفته می شود که بر اساس فرمان 
رییس جمهور به تازه گی 75 زندانی از زندان هرات 
آنان می  نیز شامل  اند که زنان و کودکان  آزاد شده 

باشند.

مهمات منفجر ناشده...
 باید پایگاه ها و میدان تیراندازی خود را پیش از تخلیه و 
خروج در پایان سال آینده میالدی، از وجود مواد انفجاری 

و مهمات پاکسازی نمایند.
 5۳ مجموعًا  سو  این  به   ۲008 سال  از  که  افزود  رشید 
غیرنظامی افغان که اکثر شان کودک بوده اند، در اثر انفجار 
مهمات منفجر ناشده در اطراف پایگاه های نیروهای آیساف 

یا در نزدیکی آنها کشته و زخمی شده اند.
براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد سالح های 
متعارف که در سال 1980 تصویب شد و اکثر کشورهای 
عضو آیساف آن را امضا نموده اند، نیروهای نظامی جاهایی 
را که تخلیه می کنند باید از وجود مواد انفجاری و مهمات 

پاکسازی نمایند.
به گفته صدیق رشید، مواد انفجاری به شمول آنچه از زمان 
جنگ با نیروهای شوروی سابق به جا مانده است، در سال 
۲01۲ مجموعًا ۳6۳ فرد ملکی را به قتل رسانده است، در 
حالی این تلفات تنها در شش ماه اول سال جاری میالدی 

۲۴0 تن بوده است.
رشید گفت: »ما باور داریم که اگر این مشکل حل نشود، 
رقم تلفات به احتمال زیاد افزایش می یابد، زیرا مردم زیادی 
می خواهند این مواد انفجار نشده را جمع آوری کنند و به 

حیث آهن پاره ها به فروش بفرسانند«.
که  گفت  متحد  ملل  پاکی  ماین  هماهنگی  مرکز  رییس 
و  هاوان  شامل  بین المللی  نیروهای  از  مانده  باقی  مهمات 
نارنجک های منفجر ناشده است. به گفته او، در ماه جنوری 
در انفجاری در ولسوالی کوه صافی والیت پروان در جوار 
بزرگترین پایگاه نیروهای امریکایی سه غیرنظامی کشته و 

پنج تن دیگر زخمی شدند.
منفجر  به ۴00 قطعه  نزدیک  آنها  او گفت که گروه کاری 
ناشده مهمات را در این منطقه کشف کرد. به گفته او، قباًل 
در این منطقه یک پایگاه نظامی بود و یک میدان تیراندازی 

نیز در نزدیکی آن قرار داشت.
متحد، در والیت  ملل  پاکی  ماین  مقام بخش  این  به گفته 
امن بامیان نیز در ماه فبروری دو کودک در اثر یک انفجار 
زخمی شدند: »ما تیمی را در آنجا موظف ساختیم و تا حاال 
از 500 قطعه منفجر  انجام شده است. بیش  ما  نصف کار 
ناشده مهمات در آنجا کشف شدند که بسیاری آنها مربوط 

به مهمات آیساف می شود«.
مشکل  یک  این  که  می کنیم  »فکر  افزود:  رشید  صدیق 
بزرگ است. صدها پایگاه نظامی وجود دارند. شمار قابل 
مالحظه این پایگاه ها مسدود خواهند شد، یک تعداد آنها 
به نیروهای داخلی افغانستان سپرده خواهند شد و شماری 
دیگر ترک خواهند شد. بنابراین، ما فکر می کنیم که تلفات 

از این ناحیه افزایش خواهد یافت«.
آیساف در این رابطه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که 
ما  اولویت های  مهمترین  از  یکی  ملکی  افراد  »مصونیت 
می باشد«. آیساف افزوده که از گزارش های مبنی بر وجود 
مهمات منفجر ناشده در ساحه تیراندازی پایگاه های قبلی 
خود آگاهی دارند: »ما روش های استندردی برای پاک کردن 
مهمات منفجر ناشده از میدان های تیراندازی پایگاه های 
قبلی در سراسر افغانستان داریم. این روش ها شامل پاک 
کاری ساحاتی می شود که دیگر مورد استفاده قرار ندارند«.
اما صدیق رشید گفت که نیروهای بین المللی در این رابطه 
کار کافی انجام نمی دهند: »ما از آیساف می خواهیم که به 
این مساله توجه کند. آنها مبالغ هنگفت پول و منابع را در 
این کشور مصرف می کنند، چرا به این مساله توجه نمی 

کنند؟«.
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تیـوری توطیه؛
 آخرین برگ بازی سیاسیِ آقای کرزی

          احمد عمران

سرتاج  میزبان  کابل  که  حالی  در  یک شنبه  روز 
عزیز مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور 
شد  بلند  غزنی  والیت  از  صدایی  بود،  خارجه 
کشورهای  با  تبانی  در  امریکا  این که:  بر  مبنی 
می کند.  حمایت  طالبان  از  )پاکستان(،  همسایه 
در همان روز، آقای عزیز در دیدار با مقام های 
تأمین  قبال روند  پاکستان در  از مواضع  کشور، 
خواجه  و  می گفت  سخن  افغانستان   در  صلح 
میرصمد حق داد رییس محکمۀ استیناف والیت 
افراد  از  تن   ۴0 از  بیش  رهایی  هنگام  غزنی، 
این  زندان  از  ناراضی(  )برادران  طالبان  گروه 
والیت، از این مسأله پرده برمی داشت که امریکا 
حمایت  طالبان،  و  افغانستان  دولت  از  هم زمان 

مالی و تسلیحاتی می کند. 
سفر سرتاج عزیز به افغانستان و هم زمان شدن 
غزنی،  والیت  اسیتناف  محکمۀ  رییس  سخنان 
شاید تصادفی به نظر برسد؛ ولی در حقیقت این 
سخنان با توجه به سخنان اخیر کریم خرم رییس 
دفتر آقای کرزی، آن قدر هم تصادفی نمی نماید. 
که  باشد  نگفته  حق داد  آقای  برای  کسی  شاید 
سرتاج  ورود  روز  در  حتمًا  را  سخنانی  چنین 
عزیز به کابل بیان کند؛ اما به گونۀ طبیعی آقای 
حق داد این حق را برای خود محفوظ می دانسته 
یک  از  و  شود  خارجی  روابط  حوزۀ  وارد  که 

»توطیۀ بزرگ« پرده بردارد.
شباهت  توطیه  تیوری  به  بیشتر  سخنان  این 
مقام های  میان  در  که  تیوری یی  همان  می برد؛ 
کشور، همواره از میزان باالی کاربرد برخوردار 
تجزیۀ  از  کرزی  آقای  که  آن زمان  چه  است؛ 
سخن  جهانی  جامعۀ  وسیلۀ  به  افغانستان 
به  دفترش  رییس  که  آن زمان  چه  و  می گوید 
پاکستان  و  امریکا  برنامۀ  از  افشاگرانه،  گونۀ 
میان  این  در  برمی دارد.  پرده  این خصوص  در 
مشخص نیست که واقعًا کی راست می گوید و 
کی دروغ. آیا واقعًا امریکایی ها به طالبان کمک 

می کنند؟ 
امریکا سخنان  واکنش رسمی، سفارت  در یک 
آقای خرم را »مزخرف« توصیف کرده است و 
از  نشان  که  نیست  در دست  دیگری  هیچ سند 

همکاری امریکا با طالبان داشته باشد.
پُرطرفدار  خیلی  مقوله های  از  توطیه،  تیوری 
است؛  ایدیولوژیک  و  تک حزبی  نظام های  در 
سازند  ساده  می خواهند  را  جهان  که  نظام هایی 
و آن را به دوست و دشمن تقلیل دهند. اما در 
روابط متکثر جهانی در عصر پساصنعتی، تیوری 
تمسک  آن  به  بتوان  که  نیست  چیزی  توطیه 
ورزید و شرایط را تبیین کرد. در تیوری توطیه 
همه چیز امکان پذیر می نماید؛ مثل آن چیزی که 
برخی ها معتقد اند که یازده سپتمبر محصول کار 

امریکایی ها بوده است، و یا هم این که برخی ها 
می گویند شرایط فعلِی منطقه از سال ها پیش در 
دستگاه های استخباراتی غرب برنامه ریزی شده 
مشخصی  برنامه های  کشورها  این  حتا  و  بوده 
مد  دیگر  ساِل  صد  برای  که  می کنند  دنبال  را 
مدرن،  عقالنیت  اما  است.  شده  گرفته  نظر 
تیوری توطیه را از حوزۀ گفتمان سیاسی خارج 
برای »روایت های کالن«، پشیزی هم  می کند و 
تیوری  سایۀ  در  چون  نمی شود.  قایل  اهمیت 
وضعیت  روش مند  تبیین  به  نمی شود  توطیه، 
جامعه،  مشکالت  برای  و  یازید  دست  موجود 
واقعیت های  اساس  بر  و  عقالنی  راهکارهای 
توطیه،  تیوری  کرد.  برنامه ریزی  وقوع  حال  در 
را  مسایل  در  جبرگرایی  و  دیترمنیسم  نوعی 
شانه های  صورت،  این  به  و  می کند  تشویق 
مسوولیت های شان  از  را  محلی  سیاست گزاران 
در برابر اوضاع مشخص سیاسی سبک می سازد. 
چنین  خصوص  در  روشن گرانه  وظیفۀ  اما 
چرا  شود  داده  نشان  که  است  این  مسایلی، 
خالی  شانه  برای  توطیه  تیوری  به  دولت مردان 
کردن از مسوولیت های شان در برابر جامعه، پناه 

می برند.
عنوان  به  که  اخیر  ماه های  در  اصلی  موضوع   
دغدغه در ارگ ریاست جمهوری دنبال می شود، 
موضوع امضای توافق نامۀ امنیتی میان امریکا و 
آن،  از  پیش  که  کرزی  آقای  است.  افغانستان 
کرده،  امضا  را  کشور  این  با  استرایژیک  پیمان 
حاال بر سِر امضای توافق نامۀ امنیتی دچار تردید 
شده و یا چنین نشان می دهد که چنین تردیدی 
جنبۀ  بیشتر  هم  کرزی  آقای  تردید  دارد.  را 
نگفته  تاهنوز  او  دارد.  خصوصی  و  شخصی 
است که چرا در مورد امضای توافق نامۀ امنیتی 
کجا  از  نگرانی  این  بود.  نگران  باید  امریکا،  با 
ناشی می شود و دالیل آن چیست؟ این سخنان 
دوگانه   بازی  آن،  جهانی  متحدان  و  امریکا  که 
دولت  به  درحالی که  و  انداخته اند  به راه  را 
افغانستان برای تحکیم دموکراسی و آزادی های 
هم  را  طالبان  می کنند،  کمک  شهروندان  مدنی 
از  خشونت  و  بنیادگرایی  که  دارند  مشت  در 
منطقه رخت نبندد؛ بر چه پایۀ منطقی و عقالنی 

استوار است؟ 
شاید آقایان بگویند که ذات سرمایه داری چنین 
است و این کشورها در گذشته نیز از دولت های 
ارتجاعی و واپس گرا برای سرکوب اصالح گران 
کرده اند.  استفاده  خود  ایدیولوژیِک  مخالفان  و 
ایدیولوژی  یک  پایۀ  بر  تنها  استدالل  این  اما 
پای بست های  می تواند  ضدسرمایه داری 
افغانستان  دولت  و  کند  ایجاد  را  خود  ارزشی 
و شخص آقای کرزی هرگز نگفته اند که چنین 

ایدیولوژی یی دارند. 
برای  بخواهیم  اگر  ایدیولوژیک،  مقوالت  در 

بیابیم،  جایگاهی  او  تفکرات  و  کرزی  آقای 
بورژوازی  و  فیودالی  ارزش های  متن  در  را  او 
انقالبی چپ  یک  هرگز  او  می بینیم.  نوسان  در 
در  ونزویال  پیشین  رهبر  هوگوچاویز  همانند 
انقالبی راست همانند  یا یک  امریکای التین و 
است.  نبوده  ایران  رییس جمهوری  احمدی نژاد 
تنظیم های  از  یکی  در  که  زمانی  بود  فردی  او 
با  خوبی  روابط  و  داشت  فعالیت  محافظه کار 
بود.  برقرار کرده  برخی سفارت خانه های غربی 
پس نمی توان از او انتظار یک رهبر ایدیولوژیِک 
با  او  جنِگ  اما  داشت.  را  راست  و  چپ 
واقعی  جنگ  یک  آن که  از  بیشتر  امریکایی ها 
باشد، ناشی از توقعاتی ست که یک دست پرودۀ 

آزرده خاطر می تواند داشته باشد. 
آقای کرزی از امریکا توقعاتی در حِد یک متحِد 
او  بالمنازع منطقه یی را دارد و همین توقعات، 
را گاهی به انتقاد از این کشور و یا کشورهای 
دیگِر غربی وا می دارد. او با امریکا بر سِر منافع 
ولی  ندارد؛  مخالفت  افغانستان  و  منطقه  در  آن 
خود  سابِق  دوستان  چشم  از  می بیند  این که  از 
افتاده، برایش تحمل ناپذیر می نماید. آقای کرزی 
از این می ترسد که به سرنوشت برخی رهبران 
ارتباط  در  زمانی  که  سوم  جهان  کشورهای 
دچار  داشته اند،  قرار  امریکایی ها  با  نزدیک 
دست  از  محض  به  که  رهبرانی  همان  نشود؛ 
دادِن مشروعیت سیاسی در کشور خود، دیگر از 
سوی حامیان غربی خود نیز به فراموشی سپرده 
این می ترسد که چنین  از  آقای کرزی  شده اند. 
داشته  جایی  افغانستان  در  نه  که  برسد  روزی 
باشد و نه در بیرون از آن؛ همان سرنوشتی که 

شاه ایران با آن روبه رو شد. 
دارد؛  هراس  نیز  صلح  روند  از  کرزی  آقای 
این  در  جایگاهی  هیچ  می بیند  این که  ویژه  به 
سرتاج  سخنان  است.  نکرده  خود  آِن  از  میان 
ولی  دیپلماتیک  خیلی  پاسخی  شاید  نیز  عزیز 
آقای کرزی تالش  که  بود  این خواسته  به  تلخ 
پاکستانی، برای  با رهبران  می کرد در هماهنگی 
بزند  رقم  طالبان  با  موقعیتی در گفت وگو  خود 
از دست رفتۀ ملی را  اعتبار  این صورت،  به  و 
منافع  کرزی  آقای  واقعًا  اگر  کند.  وصله کاری 
ملی افغانستان را در صدر برنامه های خود لحاظ 
در  او  سفیر  برای  که  کسی  با  هرگز  می کرد، 
پاکستان طرح سپردِن برخی مناطق را به طالبان 
پیشنهاد کرده است، بر سِر یک میز نمی نشست. 
پاکستان،  و  افغانستان  میان  موجود  مناسبات 
مشاور  گفتۀ  به  و  دادن  مهمانی  حد  از  دیگر 
»تعویذنویسی«،  کرزی  آقای  امنیت  شورای 
با  خود  مسایِل  افغانستان  دولت  است.  گذشته 
پاکستان را از راه های دیگری باید دنبال کند و 

نه قربان و صدقۀ یک دیگر رفتن.  
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آمادۀ امضاي پیمان...
صورت  قطر  در  طالبان  ارتباطي  دفتر  گشایش  چگونگي   

گرفت.
امنیتي  پیمان  باره  اعالم کرد: هر دو طرف در  دفتر کرزي 

افغانستان و امریکا گفت وگو کردند.
در بیانیه دفتر کرزي آمده است: وي بار دیگر تأکید کرد که 
مردم افغانستان از سال هاي طوالني جنگ در کشورشان رنج 
برده اند و خواستار بازگشت صلح و آرامش به کشورشان 

هستند.
این بیانیه به نقل از کرزي مي افزاید: افغانستان با این امید 
که  امریکاست  با  امنیتي  پیمان  امضا  آماده  شرط  این  به  و 
تقویت  کشور،  این  در  ثبات  و  صلح  استقرار  به  منجر 
داراي  و  یکپارچه  کشور  یک  ایجاد  و  افغانستان  نیروهاي 

حق حاکمیت شود.
نیروهاي دولتي افغانستان به طور رسمي مسوولیت امنیت 
این کشور را از نیروهاي ناتو به فرماندهي امریکا تحویل 
گرفته اند که قرار است این کشور را تا سال آینده میالدي 

ترک کنند.
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دوستان  خدمت  ادب  و  سالم  عرض  با 
حاضر در جلسۀ امروزي! 

من مي خواهم روي محور اجنداي ملي، منافع 
افغانستان  ملي  آینده  و  ملي  وحدت  ملي، 
صحبت کنم؛ چون افغانستان از زمان تأسیس  
تا کنون ثبات سیاسي نداشته و سوال اساسي 
چي  افغانستان  بي ثباتي  علت  که  است  این 

بوده است؟
افغانستان در سه و تقریبًا چهار دهۀ گذشته با 
ایجاد احزاب سیاسي از زمان تأسیس حزب 
تفکر  محور  در  افغانستان  خلق  دموکراتیک 
کارگري که در حقیقت نژاد، زبان و قوم را 
رد مي کرد و در محور ارزش کارگري دولت 
اما  گرفت؛  شکل  مي داد،  مردم  تحویل  را 
باالخره همه ما دیدیم که سقوط  اش براساس 
مسایل قومي و نژادي صورت گرفت و پس 
که  دولتي  آمد،  وجود  به  اسالمي  دولت  آن 
براساس تفکر امت مسلمه شکل گرفته بود؛ 
ولي متأسفانه این دولت هم براساس مسایل 
و  کرد  سقوط  زباني  و  قومي  ارزش هاي  و 
حاال که در کشور ما دموکراسي حاکم است و 
ارزش هاي دموکراتیک در حال شکل گیري  
که  مي شود  دیده  هم  باز  متأسفانه  مي باشد، 
شکل  به  مردم  میان  در  آلود  تضاد  فضاي 
ما  اگر  بنابراین  دارد؛  وجود  عمیقي  بسیار 
مي خواهیم مواردي را  در محور اجنداي ملي 
شکل بدهیم، پس باید واقعیت هاي افغانستان 
ارزش هاي  محور  ودر  کرده  شناسایي  را 
همگاني مشخصات دولت و ملت را تعریف 

کنیم.
اگر ما هر تفکر را در محور سرزمین مشترک 
کردند،  مطرح   را  آن  دوستان  از  بسیار  که 
فکر  من  کنیم،  تعریف  آن  براساس  را  ملت 
خواهیم  مواجه  جدي  مشکل  با  که  مي کنم 
بپرسم  از خود  باید  ما  بنابراین نخست  شد؛ 

که به راستي ما مردم افغانستان ملت استیم؟
زمانیکه دوستان صاحب نظر، اندیشمندان و 
آیا  افغانستان،  ملت  مي گویند:  سیاسي  نخبه 
به راستي این دوستان در استفاده این جمله 

واقعًا دچار مشکل نیستند؟

باید هم از نظر علمي و هم از  این دوستان 
ما  آیا  که  کنند  تحقیق  و  مطالعه  عملي  دید 
زبان  ما  آیا  و  استیم  ملت  افغانستان  مردم 
شاهد  شما  و  ما  همۀ  زیرا  داریم،  مشترک 

مشکالتي در این موارد استیم.
بل  نداریم؛  مشترک  منافع  و  ارزش ها  ما 
اقوام  براساس  ما  منافع  و  آرمان ها  ارزش ها، 
یک  شخصیت  و  شده  تعریف  سمت  و 
براي  کار  خیانت  و  مجرم  جنایت کار،  قوم، 
مي خواهیم  ما  اگر  بنابراین  است؛  دیگر  قوم 
آرمان ها و منافع مشترک را در اجنداي ملي 
شکل بدهیم، پس باید ارزش هاي همگاني را 
اقوام  همۀ  براي  قبول  قابل  که  کنیم  تعریف 

افغانستان باشد.
من فکر مي کنم نخست باید گذشتۀ تاریخي 
خود را نقد کنیم، زیرا فرهنگ سیاسي شکل 
است؛  نقد  قابل  واقعًا  افغانستان  در  گرفته 
یک  آزرده نشدن  خاطر  به  که  زماني  تا  اما 
تعداد و به خاطر خوشحال شدن یک تعداد 
موفق  کنیم،  کاري  محافظه  و  پنهان کاري 
بنیادي  حل  راه  نمي توانیم  و  شد  نخواهیم 
ارایه  افغانستان  مردم  مشکالت  حل  براي 
کنیم؛ بنابراین تنها راه اساسي شاید این باشد 
که واقعیت هاي جامعه را بیان کنیم و بحران 
ببریم،  بین  از  نخبه گان  میان  در  را  مفاهیم 
مفاهیم  استعمار  نخبه گان  میان  در  که  چرا 
را  مفاهیم  بحران  این  باید  پس  دارد،  وجود 
تعریف کنیم و باالخره  در میان ارزش هاي 
همگاني اگر توافق صورت گیرد، ما مي توانیم 
به  دولت سازي  و  ملت سازي  روند  مسیر  به 

پیش برویم.
از  سپاس  و  دوستان  همۀ  از  تشکر  با 

برگزارکننده گان این برنامه.
عبدالحمید مبارز:

ما ملت ضعیف 
هستیم

با سالم دوباره خدمت دوستان عزیز و گرامي!
من مي خواهم در رابطه به سخنان دوست 

عزیز خود جناب آقاي آرایایی چند نکته را 
یاد آور شوم.

پس  باشد،  نداشته  ملتي  افغانستان  اگر 
پاکستان  کشور  و خصوصًا  ما  همسایه گان 
نیز ملتي نخواهند داشت، زیرا در پاکستان 
بلوچ،  پشتون،  از  عبارتند  که  نژادي  چهار 
مي کنند؛  زنده گي  است،  پنچابي  و  سندي 
باشیم،  نداشته  ملت  ما  اگر  بنابراین 
کشورهاي دیگر منطقه نیز نمي توانند ملت 

داشته باشند و از ملت حرفي بزنند.
در افغانستان براي اولین بار محمود طرزي 
در  افغانستان  اول  روشن گران  از  یکي 
خصوص  ملت صحبت کرد و پس از آن 

ایده و فکر ملت شدن آغاز شد.
عنوان  هیچ  به  نمي بودیم  ملت  ما  اگر 
دو  برابر  در  جنگ  سه  در  نمي توانستیم 
امپراطوري بزرگ جهان به پیروزی برسیم؛ 
بنابراین ملت افغانستان ملت بودن خود را 
در همان زمان جنگ با کشورهاي قدرتمند 

ثابت کرده است.
در جنگ اخیر که افغانستان با ارتش سرخ 
نه  زمان  آن  در  داشت،  سابق  شوروري 
نه هزاره و  تاجیک،  نه  بود،  پشتون مطرح 
این مفکوره  با  بنابراین من  اوزبک؛  نه هم 
موافق نیستم و مي خواهم بگویم که ما ملت 
داریم؛ اما ملت ما را جنگ هاي سي ساله و 
مداخلۀ کشورهاي همسایه و بیگانه ضیعف 

کرده است.
آن  گرداننده گان  اینکه  اما  داریم؛  دولت  ما 
است؛  جداگانه  بحث  یک  نیستند،  موفق 
بنابراین ماهم ملت داریم و هم دولت، ولي 
به دلیل مداخله هاي بیروني ملت و دولت 

ما ضعیف شده است.
داکتر صاحب سیما سمر هم در صحبت هاي 
به  را  گناهان  همۀ  شان  قبل  لحظه  چند 
حالي  در  انداختند،  افغانستان  مردم  گردن 
افغانستان  بیروني که در  که اگر مداخالت 
فردا  قطع شود،  امروز  همین  دارد،  جریان 
بنشینم،  میز  دریک  طالبان  با  مي توانیم  ما 
مذاکره کنیم و مشکالت خود را حل کنیم؛ 
و  دارد  جریان  طرف  هر  از  مداخالت  اما 
اجازه نمي دهند که مردم افغانستان باهم به 
سرنوشت  براي  خودشان  و  برسند  تفاهم 

خود تصمیم بگیرند.
تأسیس  و  امروزي  جلسۀ  از  ما  هدف 
که  است  این  اندیشه  و  گفت وگو  خانه 
موضوعات این چنیني در اجندا گرفته شده 
و روي آن به صورت مفصل بحث صورت 
در  که  باشد  این  باید  ما  هدف  اما  گیرد؛ 
ملت  و  دولت  ساختن  مستحکم  راستاي 

تالش کنیم.
با سپاس از همۀ شما دوستان گرانقدر.

ادامة بحث آزاِد نخستین نشست مشورتی طرح اجندای ملی
عبدالجبار آریایي:

گذشتۀ تاریخی مان را نقد کنیم

از نقش ویژۀ هند در...
و  اقتصادی  منابع  پیشبرد  منظور  به  یکدیگر   
عنوان  به  چین  کنند.  همکاری  مشترک  امنیتی 
و  جنوب  آسیای  با  مرز  دارای  که  کشوری 
این  در  دارد  منافع  آن  در  و  است  مرکزی 

همکاری منطقه یی نقشی واقعی ایفا می کند.
  طالبان 

ما  طالبان  آینده  نقش  در خصوص  افزود:  وی 
تصریح کردیم که اگر طالبان قرار باشد در آینده 
با  باید  باشد  داشته  نقشی  افغانستان  سیاسی 
القاعده روابط خود را قطع کرده و از خشونت 
را  افغانستان  اساسی  قانون  و  بردارد  دست 
بپذیرد که همه این ها به عنوان نتایج هرگونه راه 

حل مذاکره برای صلح خواهد بود.
وی تاکید کرد: هدف ما برای افغان ها این است 
به  اینکه چطور می توانند  افغان ها درباره  با  که 
و  دهند  پایان  خشونت  به  کنند،  حرکت  جلو 
بازسازی کشورشان را آغاز کنند، مذاکره کنند. 
جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  که  همانطور 
ادامه  افغانستان  با  ما  شراکت  گفت،  امریکا 
برای  مشترکمان  هدف  که  همچنان  کرده  پیدا 
از بین بردن و شکست دادن القاعده و تضمین 
اینکه افغانستان دیگر پناهگاه امن تروریست ها 

نخواهد شد، ادامه خواهد یافت.
  پاکستان

معاون باراک اوباما همچنین درخصوص روابط 
امریکا با پاکستان اظهار داشت: ما از انتخابات 
اخیر پاکستان که طی آن برای نخستین بار دولت 
این کشور دوره خود را تمام کرده و قدرت را 
غیرنظامی  دولت  یک  به  دموکراتیک  طور  به 
دیگر داد دلگرم شدیم. دو کشور ما حوزه های 
مشترک زیادی دارند و امریکا به دنبال همکاری 
کار  دستور  یک  زمینه  در  پاکستان  دولت  با 
تروریسم،  با  مبارزه  شامل  که  است  مشترک 
مجازات مسووالن حمالت تروریستی، حمایت 
انجام رایزنی های  پاکستان و  اقتصادی  از رشد 
نزدیک در زمینه مسایل منطقه یی از جمله آینده 

صلح آمیز و ایمن برای افغانستان است.
  روابط هند و امریکا پس از خروج نیروها 

از افغانستان
امریکا  روابط  خصوص  در  همچنین  بایدن 
امریکایی  نیروهای  خروج  با  همزمان  هند  و 
زمینه  در  هند  و  امریکا  گفت:  افغانستان  از 
امنیتی و  طیف گسترده یی از مسایل اقتصادی، 
عنوان  به  هند  دارند. ظهور  منطقه یی همکاری 
یک قدرت اقتصادی جهانی یکی از ماجراهای 
مهم قرن ۲1 است. امریکا از ظهور هند استقبال 
کرده و دو کشور از این مساله بهره مند شده اند. 
پنج  بین دو کشور  همچنان که تجارت ساالنه 
برابر بیشتر از سال ۲000 بوده و امسال به 100 

میلیارد دالر می رسد.
می کنیم  درک  همگی  ما  اما  کرد:  تاکید  بایدن 
که می توانیم برای رشد بیشتر با یکدیگر تالش 

بیشتری انجام دهیم به عنوان مثال ما می توانیم 
به بررسی راه های پاسخ به نیاز انرژی هند هم 
از طریق همکاری در زمینه انرژی پاک و هم در 

زمینه نیروی هسته ای غیرنظامی بپردازیم.
وی افزود: همچنین همکاری امنیتی و مبارزه با 
تروریسم ما نیز نه فقط برای امنیت شهروندان 
ثبات  برای  بلکه  کشورهایمان  اقتصادهای  و 
این زمینه مفتخر  امریکا در  جهانی مهم است. 
است که یک هواپیمای باربری C-1۳0 توسط 
ماه  سیل  قربانیان  به  رسانی  امداد  برای  هند 
گذشته استفاده شد و ما به هند و دیگر کشورها 
به منظور مبارزه با دزدان دریایی در خلیج عدن 
پیوسته ایم. از طرف دیگر هند یکی از بزرگترین 
سازمان  حافظ صلح  نیروهای  کننده گان  تامین 

ملل است.
جان کری همچنین تاکید کرد: هند در منطقه با 
یک اقتصاد پویا و بازار ۲ / 1 میلیارد نفری یکی 
از کانون های اقتصادی مهم آسیای جنوبی بوده 
و در یکپارچه کردن منطقه نقشی مهم دارد. ما 
قویًا از نقشی که هند در افغانستان ایفا کرد و 
کمک  دالر  میلیارد  دو  از  بیش  مثال  عنوان  به 
توسعه و همچنین میلیاردها دالر دیگر در قالب 
پروژه های  به  سرمایه گذاری بخش خصوصی 
قدرت  از  آن  طی  و  داد  اختصاص  افغانستان 
افغانستان  اقتصاد  بهبود  برای  خود  اقتصادی 

استفاده کرد حمایت می کند.
  دستاوردهای اوباما

اینکه دستاوردهای  وی همچنین در خصوص 
سخت  گفت:  است،  بوده  چه  اوباما  رهبری 
شغلتان  شدن  تمام  از  پیش  بخواهید  که  است 
میراث خود را تعریف کنید و این کار را تاریخ 
شناسان بهتر از من انجام می دهند. اما من تاکید 
خواهم داشت که اهداف ما هنگامی که نخست 
مالی  بحران  با  مقابله  رسیدیم  مناصب  این  به 
کاری  هر  اینکه  و  بودیم  برده  ارث  به  که  بود 
می توانیم انجام دهیم تا فرصت موفقیت را برای 
در  را  جایگاه مان  و  کنیم  فراهم  متوسط  طبقه 
و  عراق  جنگ های  به  و  کنیم  ارزیابی  جریان 
افغانستان پایان دهیم و جنگ خود را معطوف 

به القاعده کنیم.
دوران  از  نیمی  که  فعلی  مقطع  در  افزود:  وی 
ما در کاخ سفید گذشته من فکر می کنم که ما 
پیشرفت چشمگیری حاصل کرده ایم. ما صنعت 
نجات  ورشکستگی  از  را  امریکا  خودروی 
طبقه  خانواده های  برای  را  تحصیالت  دادیم. 
به خدمات  دسترسی  و  کردیم  تسهیل  متوسط 
بهداشتی را برای ده ها میلیون امریکایی تسهیل 
کرده و بیش از هفت میلیون شغل ایجاد کردیم. 
ما همچنین وجهه جهانی خود را بازیابی کردیم. 
پایان دادیم و در  به جنگ در عراق مسووالنه 
و  هستیم  افغانستان  به جنگ  دادن  پایان  مسیر 
در عین حال هسته القاعده را بسیار ضعیف تر 
کرده و آن را از انجام حمله به کشورهای جهان 

ناتوان تر کردیم.

دولت در گروگان...
 امروز در کمپاین برکناری من شامل بودند، 
پول توزیع می کردند که وزیر داخله استیضاح 
شکی  این  در  بگیریم.  ما  را  جایش  شود، 

نیست. امشب هم ]پول[ توزیع می کردند.«
نماینده گان  از  یکی  رحمانی  عبدالرحمان 
مجلس به دنبال سخنرانی آقای پتنگ، به این 
سخنان او اعتراض کرد و گفت: »این توهین 
دیگر به خانه ملت نیست؟ به که پول توزیع 

کرده اند، جناب وزیر جواب بگوید.«
و  بود  کرده  ترک  را  مجلس  داخله  وزیر  اما 
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس در پاسخ 
گفت که نماینده گان در مورد اظهارات وزیر 
داخله »قضاوت« کنند و در تصمیم گیری خود 

این موضوع را در نظر بگیرند.
  امنیت شاه راه ها

افزایش ناامنی در مناطق مختلف کشور و به 
ویژه شاه راه ها از موضوع های اصلی استیضاح 

از وزیر داخله اعالم شده بود.
نواب منگل عضو مجلس گفت که ناامنی در 
کابل-قندهار،  مسیر  در  ویژه  به  و  شاه راه ها 
و  یافته  افزایش  کابل-پکتیا  و  کابل-بامیان 

پیاده  روشن  روز  در  را  مسافران  »طالبان 
می کنند و سر می برند«.

هم  خود  امنیتی  نیروهای  حتی  که  افزود  او 
دست به اخاذی می زنند.

]تامین  »مسوولیت  گفت:  داخله  وزیر  اما 
داخله  وزارت  مسئولیت  شاهراه  امنیت[ 
]پولیس،  ارگان  سه  مسئولیت  بلکه  نیست، 

ارتش اداره امنیت ملی[ است.«
این  میان  که  توافقنامه یی  اساس  بر  افزود  او 
سه نهاد امضا شده، پولیس در جاده ها مستقر 
آقای  گفته  به  روستاها.  در  ارتش  و  می شود 
پتنگ، پولیس تنها سالح سبک دارد و ارتش 
توانایی  دلیل،  همین  به  سنگین،  سالح های 
افزود  و  است  کمتر  امنیت  تأمین  در  پولیس 
که در چهار ماه گذشته ۲7۴7 پولیس در نبرد 

با شورشیان جان خود را از دست داده اند.
  عدم حضور در مجلس

به  که  کردند  متهم  را  او  مجلس  نماینده گان 
و  کمیسیون ها  اجالس  در  عدم حضور  دلیل 
توضیح مسایل  برای  نشست عمومی مجلس 
آقای  اما  است،  کرده  نقض  را  قانون  امنیتی، 
معاونانم  گفت:  مسأله  این  تایید  پتنگ ضمن 
را فرستادم و آنها به سواالت شما پاسخ دادند.

یکی از نماینده گان از وزیر داخله پرسید که 
چرا وزارت داخله نتوانسته است از توزیع غیر 

قانونی سالح در بین مردم جلوگیری کند.
وزیر داخله طرح چنین سوالی را غیر منصفانه 
خواند و گفت برنامه هایی که برای خلع سالح 
نبوده  موفق  اجرا شده،  گذشته  سال  در چند 
است و به همین دلیل تقریبًا همه سالح دارند.

  ضعف مدیریت و فساد
وزیر  هرات  نماینده  مجیدی  احمدفرهاد 
داخله را متهم کرد که برخالف ادعایش مبنی 
مسایل  مدیریت  زمینه  در  باالیش  توانایی  بر 
امنیتی و اداری، حاال افزایش ناامنی و وضعیت 
بیانگر  داخله  وزارت  زیرمجموعه  نهادهای 

»ضعف« وزیر در این زمینه است.
سال  ده  »در  گفت:  پاسخ  در  پتنگ  مجتبی 
سیستمی  هیچ  داخله  وزارت  در  گذشته 
وجود نداشت. پول خارجی و افغانستان بیجا 

مصرف شده.«
او افزود که در ظرف هشت ماه سیستم های 
متعددی را در این وزارت به کار انداخته است 
و برنامه هایی را برای بهبود سیستم امنیتی به 
اجرا گذاشته است. آقای پتنگ تاکید کرد که 

این برنامه تا ده سال آینده سودمند است.

با تروریسم مبارزه
به  که  داشت  بیان  پاکستان  وزیر  نخست   
اسالم آباد سفر خواهد کرد اما به شرط آن که 
موضوع مبارزه مؤثر و جدی علیه تروریسم و 
همچنین مذاکرات صلح در صدر برنامه سفر 

وی به پاکستان قرار بگیرد.
رییس جمهور افغانستان در عین حال تصریح 
کرد: قبل از سفر هیأت افغانستان به پاکستان، 
باید برنامه این سفر مشخص و امور مقدماتی 

آن انجام شود.
که  شرایطی  معتقدند،  تحلیلگران  برخی 
مطرح  اسالم آباد  به  برای سفر  کرزی  توسط 

شده، می تواند به معنای رد محترمانه دعوت 
افغانستان  دولت  زیرا  باشد  شریف  نواز 
جدی  و  مؤثر  مبارزه  به  را  پاکستان  همیشه 
علیه تروریسم دعوت کرده که تاکنون محقق 

نشده است.
سرتاج عزیز روز گذشته در رأس هیأت عالی 
این  از  پس  ساعاتی  که  شد  کابل  وارد  رتبه 
ورود، با زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان 

دیدار و گفت وگو کرد.
عزیز نفوذ پاکستان در بین طالبان را تأیید کرد 
این  بر  اسالم آباد  که  گفت  حال  عین  در  اما 

گروه کنترل ندارد.

فتوای جهاد برضد یک...
 تلویزیونی و 175 دستگاه رادیویی فعال است 
جمعی  ارتباط  وسایل  زمینه  در  رشد  این  و 
در  آزادی  و  دموکراسی  افزایش  دهنده  نشان 

این کشور است.
بین  طالبان  حکومت  ساله  پنج  دوران  در 
پخش  میالدی،   ۲001 تا   1996 سال های 
برنامه های رادیویی و تلویزیونی منع شده بود.
افزود:  هم چنین  افغانستان  پارلمان  عضو  این 
امر  این  افغانستان  برنامه صدای  به  نگاهی  با 
برنامه  این  برای  که  نامی  که  است  مشخص 

انتخاب شده بسیار خوب است، اما متأسفانه 
نشانگر  استعدادیابی  برنامه  این  محتوای 

فرهنگ و پوشش افغانستان نیست.
یک دانشجوی ۲۴ ساله دانشگاه کابل در این 
باره می گوید: تهیه کننده گان برنامه های افغان 
به  من  دهند.  نشان  را  کشوشان  فرهنگ  باید 
ندرت این برنامه  را تماشا می کنم، اما به دلیل 
اینکه به پوشش و فرهنگ ملت افغانستان به 
این  من  نمی شود،  گذاشته  احترام  خصوص 
برنامه را دوست ندارم. این برنامه کاماًل غربی 
است و تمایل ندارم اعضای خانواده ام هم این 

برنامه  را دنبال کنند.
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آغاز  در  است روز دوشنبه  قرار  امریکا  رییس جمهوری  معاون 
سفر چهار روزۀ خود به هند با هدف افزایش روابط دیپلماتیک 

و تجارت دوجانبه بین دو کشور، وارد دهلی نو شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جو بایدن، نخستین معاون رییس 
جمهوری امریکا در سه دهه گذشته است که به هند سفر می کند.
وی قرار است با رهبران این کشور از جمله مانموهان سینگ، 
نخست وزیر هند در شهر دهلی نو دیدار کرده و سپس عازم شهر 
بمبئی به عنوان پایتخت تجاری هند شود تا یک سخنرانی مهم 

درباره مساله اقتصاد کند.
اعالم سفر جو بایدن به هند در جریان سفر ماه گذشته میالدی 

جان کری، وزیر امور خارجه امریکا به این کشور انجام شد.
اختصاصی  مصاحبه  یک  ایندیا  آو  تایمز  روزنامه  با  بایدن  جو 
معاهده  هند،  اقتصاد  در  امریکا  منفعت  نظیر  مسائلی  درباره 
هسته یی غیرنظامی امریکا و هند،  نقش هند در افغانستان، نقش 
چین در منطقه و همچنین دیدگاه امریکا درباره پاکستان و طالبان 

انجام داده است.
  سفر به هند

در این مصاحبه جو بایدن درباره سفر خود به هند می گوید: این 
سفر نخستین سفر من به هند به عنوان معاون رییس جمهوری 
امریکا است. آخرین باری که من به هند رفتم پنج سال پیش 
بود که در آن زمان نماینده مجلس سنا بودم. از آن زمان تاکنون 
طیف  و  شده  قدرتمندتر  هند  و  امریکا  میان  دوجانبه  روابط 
پروژه ها و حوزه هایی که ما در آنها همکاری می کنیم گسترده و 

عمیق شده است.

وی افزود: این دو کشور در تالش برای ایجاد پیشرفت هستند 
و این روابط در این زمینه نقشی مهم ایفا می کنند. پیامی که من 
با خود به هند برده و در هر دو زمینه نشست های رسمی خود 
با رییس جمهور و نخست وزیر این کشور و در گفت  وگویم با 
جامعه هند خواهم داشت این است که دو کشور باید همچنان 
به دنبال عمل به وعده موفقیت و امنیت و عمل به این وعده 
چیزی است که ما می توانیم با یکدیگر از طریق روابط دوجانبه 

خود انجام دهیم.
جو بایدن همچنین در خصوص چین و همچنین مساله طالبان 
در افغانستان گفت: هند، چین و امریکا در منطقه آسیا اقیانوسیه 
بازیگران مهمی هستند. ما همه در این منطقه نقشی مهم داریم و 
همچنین مسوولیت ما تالش برای صلح و همکاری و موفقیت 
است. کشورهای ما باید با...                        ادامه صفحه 7

معاون اوباما در دهلی:

از نقش ویژۀ هند در افغانستان قویاً 
حمایت می کنیم

فتوای جهاد 
برضد یک برنامۀ 

تلویزیونی
برخی از سیاستمداران خواستار جهاد 
تلویزیون  استعدادیابی  برنامۀ  علیه 
طلوع شدند و حضور زنان بی حجاب 
را  برنامه  این  در  رقصنده  و  خواننده 

محکوم کردند.
به گزارش روزنامۀ دیلی تلگراف، این 
مدلی  افغانستان  سیمای  در  برنامه ها 
کشورهای  استعدادیابی  برنامه های  از 
 American« برنامه  مانند  غربی 
شدت  به  و  است   »Got Talent
در میان قشر جوان افغانستان طرفدار 

دارد.
اعضای  از  یکی  خواصی،  عبدالستار 
پارلمان افغانستان گفت: من پیشتر این 
کردم  روشن  مجلس  در  را  موضوع 
چنین  علیه  جهاد  آغاز  دنبال  به  که 
تلویزیونی  کانال های  در  برنامه هایی 

افغانستان هستم.
کانال ها  افزایش  اخیر  سال های  در 
رادیویی  و  تلویزیونی  دستگا های  و 
است.  بوده  چشمگیر  افغانستان 
هم اکنون 75 دستگاه... ادامه صفحه 7

رییس جمهور کرزی در دیدار با سرتاج عزیز با 
بیان اینکه قبل از سفر هیأت افغانستان به پاکستان 
باید برنامه سفر مشخص و امور مقدماتی آن انجام 
شود، گفت: در صورتی که موضوع مبارزه مؤثر و 
جدی علیه تروریسم در صدر برنامه ها باشد عازم 

پاکستان خواهم شد.
حامد  از  پاکستان  وزیر  نخست  دعوت  دنبال  به 
جمهور  رییس  کشور،  این  به  سفر  برای  کرزی 
اظهار داشت: در صورتی که موضوع مبارزه مؤثر 
و جدی علیه تروریسم در صدر برنامه سفر وی 

قرار بگیرد، عازم پاکستان خواهد شد.
انتشار  با  افغانستان  جمهوری  ریاست  دفتر 
با  گذشته  شب  کرزی  حامد  نوشت:  خبرنامه یی 
سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در کابل 

دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار هر ۲ طرف در خصوص روابط ۲ 
جانبه، مذاکرات صلح و مبارزه جدی و مؤثر علیه 

تروریسم بحث و تبادل نظر کردند.
شریف  نواز  نامه  دیدار  این  در  عزیز  سرتاج 
نخست وزیر پاکستان را که در آن از کرزی برای 

سفر به اسالم آباد دعوت شده بود، ارائه کرد.
کرزی در پاسخ به دعوت...         ادامه صفحه 7

شرط كرزی برای سفر پاكستان:

با تروریسم مبارزه کنید، می آیم
www.mandegardaily.com      
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ظهور هند به عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی یکی از ماجراهای مهم قرن 21 است. امریکا از ظهور 
هند استقبال کرده و دو کشور از این مساله بهره مند شده اند. همچنان که تجارت ساالنه بین دو کشور 

پنج برابر بیشتر از سال 2000 بوده و امسال به 100 میلیارد دالر می رسد


