
کرسی  یک  حذف  به  افغانستان  سیک های  و  هندوها 
پیشنهادی در پارلمان از قانون انتخابات، اعتراض کردند. 
مشکالت شان  به  اگر  که  دادند  هشدار  همچنان  آنها 
رسیده گی نشود، به کشورهای دیگر تقاضای پناهنده گی 

می دهند.
و  هندوها  سراسری  شورای  معاون  سینگ،  دراول 
کنفرانس  یک  در  چهارشنبه  روز  افغانستان  سیک های 
کابل  در  مدنی  نهادهای  نماینده گان  با  خبری  مشترک 
مجبور  ما  نکند،  رسیده گی  ما  به  دولت  »اگر  گفت: 
هستیم از این تربیون برای شان رسمًا بگوییم که اگر به 
ما نمی رسید ]رسیدگی نمی کنید[ ما را از این مملکت 
جواب بدهید. از طریق ملل متحد ما می خواهیم به دیگر 

ممالک پناهنده شویم«.
یک  به حذف  واکنش  در  را  این سخنان  سینگ  دراول 
پارلمان  در  مذهبی  اقلیت  این  برای  پیشنهادی  کرسی 
قانون  تصویب  هنگام  پارلمان  نمایدینده گان  کرد.  بیان 

امتیاز اختصاص یافته به زنان و کوچی ها را  انتخابات 
تایید، ولی کرسی پیشنهادی برای هندوها و سیک ها را 

حذف نمودند.
در حال حاضر انار کلی هنریار تنها سناتوری است که از 
هندوها و سیک های افغانستان در پارلمان نمایندگی می 
کند. آنها هیچ نماینده ای در ولسی جرگه پارلمان ندارند.
دراول سینگ گفت: »شورای هندوها...     ادامه صفحه 6

سال پنجم y شمارة یکهزار یکصد و سیزدهم y  شنبه 12 اسد/مرداد y 1392 25 رمضان y 1434 3 آگست 2013

هر حقي يك مسووليت، هر فرصتي يك اجبار و هر مالكيتي يك 
وظيفه به همراه دارد.

جان د. راكلفر
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

توریالی و یسا والی کندهار:

کـرزی تا دوسـال دیگر به 
مأموریتش ادامه بدهد

شهروندان بلخ در روز جهانی قدس با به آتش کشیدن 
پرچم اسراییل، از جهانیان خواستند که در قبال جنایات 
صهیونیست ها در سرزمین هاي اشغالي بي تفاوت نباشند.
روز جهاني قدس به ابتکار شوراي اخوت اسالمي والیت 
عطا  شد.  برگزار  شریف  روضه  جامع  مسجد  در  بلخ 
محمد نور، والی بلخ در پیامي که در این مراسم قرائت 
شد، گفت در شرایطي که قدس شریف...  ادامه صفحه 7

په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کندهار والي توریالي 
ویسا ویلي، چې د ولسمشر کرزي د واک موده دې دوه کاله نوره هم 
یوشمېر  شي،  سره  تر  وروسته  کاله  دوه  دې  ټاکنې  او  شي  وغځول 
په  سره  قانون  اساسي  له  خبرې  دغه  چې  وایي،  شننونکي  سیاسي 

ټکر کې دي او باید د کندهار والي تر پوښتنو الندې ونیول شي.
له  ځواکونه  بهرني  چې  کې  حال  داسې  په  ویلي،  والي  کندهار  د 
چې  ده  ښه  کېږي،  هم  ټاکنې  مهال  همدغه  په  او  وځي  افغانستانه 
پاتې  کې  واک  په  کرزی  ولسمشر  او  شي  وځنډول  کاله  دوه  ټاکنې 
ورځپاڼې  ماندګار  مبارز  عبدالحمید  شننونکی  چارو  سیاسي  شي. 
چې  څرګندونې  دغه  والي  د  کندهار  د  چې  وویل،  کې  مرکه  په  ته 

ولسمشر کرزی دې په واک کې دوه کاله نور...              پاتې ۷ مخ

و  افغانستان  برای  امریکا  ویژه  نماینده  دابنز  جمیز 
دیدار  افغان  مقام های  با  کابل،  به  سفری  در  پاکستان 
برای  باید  واشنگتن  و  کابل  که  است  گفته  و  کرده 
آینده  هفته های  در  امنیتی  دوجانبه  موافقتنامه  امضای 

به توافق برسند.

آقای دابنز که در جمع شماری از خبرنگاران در سفارت 
سرنوشت  که  گفت  می کرد  صحبت  کابل  در  امریکا 
امضای موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن، باید قبل 

از آغاز مرحله مبارزات انتخاباتی روشن شود.
آن  نتیجه  که  انتخاباتی  برگزاری  گفت  دابنز  آقای 
برای همه قابل قبول باشد می تواند آینده افغانستان را 

تضمین کند.
بین  امنیتی  موافقتنامه  امضای  که  کرد  تاکید  اما  او 
افغانستان و امریکا نباید به بحثی انتخاباتی در مرحله 

مبارزات انتخاباتی بدل شود.
انتخابات ریاست جمهوری  انتخاباتی نامزدان  مبارزات 
افغانستان تا سه ماه و نیم دیگر در ۲۶ عقرب امسال 
انتخابات  روز  از  قبل  ساعت   ۴۸ تا  و  می شود  آغاز 

)شانزدهم حمل ۱۳۹۳( ادامه خواهد یافت.

بارک اوباما رییس جمهوری امریکا نیز یک ماه قبل در 
گفت وگوی ۹۰ دقیقه  یی خود با آقای کرزی گفته بود 
که انتظار دارد موافقتنامه امنیتی میان دو کشور تا ماه 

اکتبر )سه ماه دیگر( امضا شود.
مقام های افغانستان گفته اند که حاضر است همزمان با 
آغاز مذاکرات نمایندگان طالبان با نماینده گان شورای 
عالی صلح، گفت وگوها برای امضای موافقتنامه امنیتی 

با امریکا را هم از سر بگیرد.
در  افغانستان  جمهوری  رییس  کرزی  حامد  پیشتر 
واکنشی جدی به نحوه گشایش دفتر مذاکرات طالبان 
در قطر، گفت وگوها برای امضای موافقتنامه امنیتی با 

امریکا را تعلیق کرد.
آقای کرزی ماه گذشته در دیدار با سناتوران امریکایی 
گفته بود که کشورش برای...               ادامه صفحه 6

والی بلخ به مناسب روز جهانی قدس:

سکوت و بی تفاوتی 
ذلت بار را بشکنیم

چاپلوس خلک د کرزي د 
اقتدار د غځېدو خبرې کوي

دشواری های یک اقلیت
هندوها و سیک  های افغانستان:

تقاضای پناهنده  گی خواهیم کرد

توبه فرمايان 
چرا خود 

توبه کمتر 
2می کننـد؟
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 های آن

صفحه 6

نمایندۀ ویژۀ امریکا:

موافقت نامۀ امنیتی پیش از مبارزات انتخاباتی امضا شود



کمیسیون  جدید  اعضای  تحلیِف  مراسم  در 
که  خواست  آن ها  از  کرزی  آقای  انتخابات، 
دهند.  انجام  را  مستقل و شجاعانه وظایِف خود 
در  حکومت  که  گفت  هم چنین  رییس جمهوری 
انتخابات مداخله نمی کند و از مداخلۀ خارجی ها 

هم باید جلوگیری شود. 
دقیق  و  بدون شک سخنانی درست  این سخنان 
استند و نباید در کارِ کمیسیون انتخابات به هدف 
گیرد؛  دخالت صورت  آن،  کاری  کیفیت  ارتقای 
هم  با  رییس جمهوری  رفتار  و  گفتار  آیا  ولی 
او واقعًا آن گونه که گفته است، عمل  متفق اند و 

خواهد کرد؟ 
آقای کرزی وقتی این سخنان را می گفت، خوب 
بود به گذشتۀ خود و عمل کردش در برابر نهادهای 
مستقل هم نظری می انداخت و می دید که کی ها 

در روند انتخابات تا به حال مداخله کرده اند. 
آقای کرزی حتا در همین چند روز پیش هم بدون 
نکرد.  عمل  انتخابات،  کمیسیون  کار  در  مداخله 
زمانی که بحث ایجاد کمیتۀ گزینش مطرح شد ـ 
و صد البته که ایجاد چنین کمیته یی برای افزایش 
اعتماد مردم و نیز برای برگزاری انتخابات شفاف 
در  را  افرای  کرزی  آقای  ـ  باشد  موثر  می تواند 
به  قریب  اکثریت  که  کمیتۀ گزینش جابه جا کرد 
اتفاِق آن ها افراد دولتی و حتا نزدیک به او بودند. 
آقای کرزی از ورود یک نماینده از جامعۀ مدنی 
به ترکیب کمیتۀ گزینش به نحوی جلوگیری کرد 
و قضایا را طوری ردیف ساخت که کسی متوجه 
نشود چرا نمایندۀ جامعه مدنی در کمیتۀ گزینش 

حضور نیافته است. 
از  بیرون  در  که  حالی  در  مدنی  جامعۀ  اعضای 
این  مورد  در  بحث  و  گفت وگو  مشغول  دایره، 
اتفاق بودند، حکومت خاموشانه مسایل را زیر نظر 
داشت و کمیتۀ گزینش هم با دست باز و آرامش 
خاطر، افرادی را وارد فهرست اولیه کرد که آقای 
کرزی بدون دغدغه بتواند ۹ تن را از میان شان به 
عنوان مدیراِن جدید کمیسیون انتخابات برگزیند. 
کار  در  مداخله  عنوان  به  عمل کردی  چنین  آیا 

کمیسیون انتخابات پنداشته نمی شود؟ 
وقتی آقای کرزی از کمیسیون انتخابات می خواهد 
که از مداخلۀ خارجی ها جلوگیری کند، از خود 
انتخابات ۲۰۰۹ چه گونه  در  که  بپرسـد  باید  نیز 

اگر  زد.  تکیه  ریاست جمهوری  کرسی  به  دوباره 
کسی در این مورد چیزی نمی گوید و آبروریزی 
چیزی  کسی  که  نیست  معنا  این  به  نمی کند، 
تالش های  اثر  بر  که  زمان  آن   در  آیا  نمی داند. 
کمیسیون شکایات انتخاباتی، نیمی از آرای آقای 
کرزی به دلیل تقلِب روشن و گسترده باطل اعالم 
شد، دست او را یک خارجی معلوم الحال نگرفت 
تفویض  برایش  را  ریاست جمهوری  کرسی  و 
در  که  می کند  فراموش  چرا  کرزی  آقای  نکرد؟ 
بزرگ ترین  و  نبوده  پیروز   ۲۰۰۹ سال  انتخابات 
اگر  است؟  شده  ثبت  او  نام  به  انتخاباتی  تقلب 
فراموشی شده اند،  بیماری  اطرافیانش دچار  او و 
را  سال  آن  حوادث  دیگر  بارِ  یک  است  خوب 
مرور کنند. آیا در آن سال به دلیل عدم رای الزم 
نامزد  میان دو  انتخابات  به عالوۀ یک،  یعنی 5۰ 
برتر به دور دوم کشیده نشد؟ آیا در مرحلۀ دوم 

به دلیل برخورد جانب دارانۀ کمیسیون انتخابات، 
یکی از نامزدها درخواست تجدید نظر در ترکیب 
کمیسیون را مطرح نکرد که از جانب آقای کرزی 
پذیرفته نشد و سرانجام باعث شد که نامزد رقیب 
به دلیل همین مشکل کالن فنی که کار انتخابات 
را به بحران کشانده بود، از شرکت در انتخابات 

انصرف دهد؟
او  بلی قربان گوی  یاران  و  کرزی  آقای  اگر   
فراموش کرده اند، باید به خاطر آن ها آورد که در 
انتخابات برگزار نشد و آقای  آن سال، دور دوم 

در  خارجی،  ارشد  مقام  یک  دخالِت  با  کرزی 
حالی که آرای الزم را از نظر قانونی برای احراز 
کرسی ریاست جمهوری در اختیار نداشت، برای 
آن هم  شد،  افغانستان  رییس جمهوری  دوم  بار 
صندوق ها  در  را  مردم  رای  که  رییس جمهوری 

نداشت و تنها باز اقبال بر شانه اش نشسته بود. 
حافظ می گوید: پرسشی دارم ز دانشمند مجلس 
باز پرس/ توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند. 
به تأسی از این بیت شعر، چرا آقای کرزی کاری 
را که از دیگران توقع دارد انجام دهند، خودش 
کین  »واعظان  که:  بگوید  شاید  نمی دهد؟!  انجام 
جلوه بر محراب و منبر می کنند/ چون به خلوت 

می روند آن کار دیگر می کنند«. 
کانت فیلسوف معروف در بحث اخالق می گفت: 
چیزی را که دوست نداری در حق خودت انجام 
کرزی  آقای  نده.  انجام  دیگران  حق  در  شود، 
که  را  کاری  کانت،  اخالقی  دستور  این  خالِف 
در  شود،  انجام  خودش  مورد  در  ندارد  دوست 
حق دیگران روا می دارد. آقای کرزی در حالی از 
مداخلۀ حکومت و خارجی ها کمیسیون انتخابات 
را برحذر می دارد که خودش چنان سابقه یی دارد 
الزم  تدارِک  حاال  از  نیز  آینده  انتخابات  برای  و 
نظر گرفته  کار کمیسیون در  برای مداخله در  را 

است. 
می خواهم برای آقای کرزی حکایتی عبرت آموز را 
که در دورۀ ابتدایی مکتب خوانده بودم، نقل کنم. 
شاید این حکایت را ایشان نیز خوانده و یا شنیده 
لطف  از  خالی  آن  یادآوری  مطمینًا  ولی  باشند، 
نخواهد بود. می گویند آهویی از تیر شکارچی یی 
به  برد. صاحب خانه  پناه  خانه یی  به  و  کرد  فرار 
گذرش  خانه  آن  به  شکارچی  وقتی  داد.  پناه  او 
افتاد، سراغ آهوی فراری را گرفت. صاحب خانه 
در حالی که می گفت چنین آهویی را ندیده است، 
با انگشت پناهگاه آهو را نشان می داد. شکارچی 
متوجه انگشت صاحب خانه نشد و از آن جا رفت. 
بعد از لحظاتی که آهو از پناهگاهش بیرون شد، 
مرد  آن  خانۀ  از  تا  گرفت  پیش  در  را  خود  راه 
سپاس گزاری  بدون  که  گفت  برود. صاحب خانه 
اگر  که  گفت  پاسخ  در  آهو  بروی.  می خواهی 
باهم یکی می بودند، برایت جان  دست و زبانت 

هم که نثار می کردم، کم بود. 
یکی  باهم  کرزی  آقای  عمِل  و  زبان  اگر  حاال 
می بودند، مردم افغانستان برایش جان های خود را 
هم که نثار می کردند، بازهم کم بود؛ ولی افسوس 
که چنین نیست. آقای کرزی برای خود، خانواده 
برای  ولی  می خواهد،  را  بهترین ها  دوستانش  و 
مردم افغانستان بدترین ها را. او می خواهد که در 

رفاه، آسایش و سالمت زنده گی کند، درحالی که 
کردن  پیدا  برای  سرزمین  این  انسان  میلیون ها 
یک لقمه نان جان می َکنند. هم چنین آقای کرزی 
کند،  مهندسی  آینده  انتخابات  در  که  می خواهد 
ولی دیگران را از چنین برخوردی برحذر می دارد. 
او می خواهد که فرد بعد از او کسی باشد که به 
حمایِت او به کرسی ریاست جمهوری دست  یابد، 
نمی دهد.  اهمیت  اصاًل  نظر مردم  به رای و  ولی 
در چنین وضعیتی چه گونه می توان انتظار داشت 
که انتخابات آینده در سالمت کامل برگزار شود؟
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احمد عمران

توبه فرمایان 
چرا خود توبه کمتر می کننـد؟

 

مانده  باقی  ریاست جمهوری  انتخابات  به  هفت ماه  حدود 
می گذرد؛  فراوان  اضطراِب  با  اما  به سرعت  زمان  و  است 
اضطراب و نگرانی از ده ها اما و اگرهایی که ممکن است 
فرا راه این انتخابات قرار گیرند. بخش عمدۀ این نگرانی ها 
برمی گردد  ریاست جمهوری  ارگ  کنونی  سیاست های  به 
یک  برگزاری  عدم  بر  مبنی  عمومی  را  باور  نوعی  که 
انتخاباِت شفاف و عادالنه خلق کرده است. اما بخش دیگر 
از  از سوی شماری  که  بدبینی هاست  نوعی  ماحصِل  آن، 
مردم  اذهان  به  غیرآگاهانه  یا  و  آگاهانه  سیاسی،  حلقات 

تزریق می شود.
به رغم  که  می بینیم  کنیم،  دقت  پیاله  این  پُر  نیمۀ  به  اگر 
تمام این یأس ها و ناامیدی ها، هنوز هم فرصت هایی وجود 
حکومت  این  در  دل سوزی  و  چنان چه صداقت  و  دارند 
وجود داشته باشد، می توان شاهد برگزارِی یک انتخاباِت 

شفاف و عادالنه بود.
نکتۀ نخست این قضیه، مردم افغانستان استند؛ مردمی که 
با وصِف تمام بدبختی هایی که دامن گیرشان هست، هنوز 
به آینده امیدوار اند، از تحجر طالبانی می گریزند و همواره 
سعی بر آن دارند که به هر گونۀ ممکن سرنوشت شان را 
خودشان تعیین کنند. بنابراین، امیدواری مردم و سهم گیری 
فعال آنان در انتخابات، می تواند برنامه هایی را که افراد و 
خنثا  گرفته اند،  نظر  در  شخصی شان  منافع  برای  گروه ها 

بسازد.
تأمین  از  کشور  داخلۀ  وزارت  دادِن  اطمینان  دیگر،  نکتۀ 
امنیت سراسری در روزهای انتخابات است که از منظری 
دیگر قابل توجه می باشد. با آن که عدم تجهیز و آموزش 
درسِت نیروهای امنیتی کشور همواره یک مسأله بوده، اما 
در بسا از عملیات ها این نیروهای جوان ثابت کرده اند که 
تا آخرین رمق، با تروریستان و طالبان مبارزه می کنند. این 
که  جوان  امنیتی  نیروهای  به  اتکا  واقع  در  و  خوش بینی 
از  یکی  می تواند  می کنند،  خدمت  کشورشان  به  صادقانه 
روزنه های امید به برگزاری انتخاباِت سالم و شفاف باشد. 
احزاب،  مشترک  همکاری  میانه،  این  در  اما  سوم  نکتۀ 
گروه ها و افراد نخبه است که این نیز خود یک قوۀ حامی 
و  همکاری  که  معنا  این  به  می شود؛  شمرده   انتخابات 
برگزاری  متضمِن  می تواند  نخبه، خود  نیروهای  جمع آمِد 
یک انتخابات شفاف و عادالنه باشد. این نیروها به عنوان 
چون  مجراهایی  می توانند  حکومت،  بر  فشار  اهرم  یک 
تقلب، جعل و دست کاری در انتخابات را مسدود سازند 
و نیز با نمایش قدرت خود، پشتیبانی جامعۀ جهانی را از 

خود کسب کنند.
جمع آمد این نیروها حاکی از آن خواهد بود که انتخابات 
نه به عنوان یک پروسۀ حکومتی، بل  به عنوان یک رکن 
کالن  حمایتی  مردمی،  از  برنامۀ  یک  نیز  و  دموکراسی 
جرأت  حکومت  که  تنها  نه  آن گاه  و  است  برخوردار 
بل  جامعۀ جهانی و  را نخواهد داشت،  این مهم  مصادرۀ 
خواهند  حمایت  را  مردمی  برنامۀ  این  نیز  متحده  ایاالت 

کرد.
کرزی  آقای  دولت  که  می دهند  نشان  کنونی  یافته های 
بدنام ترین دولِت دنیا شناخته شده است. آن چه کمک های 
است،  کرده  آینده مشروط  در سال های  را  جامعۀ جهانی 
همین انتخابات است که گمانه ها بر آن اند اگر آقای کرزی 
در پی عدم برگزاری انتخابات و یا هم یک پروسۀ کاماًل 
غیرشفاف و مهندسی شده باشد، همه چیز به نقطۀ صفر باز 
خواهد گشت. آن وقت جامعۀ جهانی هم دست زیر االشه 
نخواهد نشست تا ارگ ریاست جمهوری به اهداِف خود 
برسد. پس، چه خوب است که آقای کرزی از همین حاال، 
با مردم و نخبه گاِن کشور یک جا شده و برای برگزاری یک 
انتخابات شفاف و عادالنه، همکاری مشترک به خرچ دهد.
وقتی انتخابات به یک فرصِت بنیادین تبدیل شود و در پی 
آن یک تیِم مدبر و دل سوز روی کار بیاید، این را می  توان 
باور کرد که آقای کرزی واقعًا نسبت به این کشور صداقت 
داشته و همواره در پی اعتالی آن بوده است. اگر چنین 
افغانستان  از حامد کرزی در تاریخ  نیکی  نام  شود، شاید 

ثبت گردد.

انتخابات را به یک فرصت 
تبدیل کنید!

اکر زبان و عملک آقای کرزی باهم یکی می بودند، مردم افغانستان برایش جان های خود 

را هم که نثار می کردند، بازهم کم بود؛ ولی افسوس که کنین نیست. آقای کرزی برای 

خود، خانواده و دوستانش بهترین ها را می خواهد، ولی برای مردم افغانستان بدترین ها 

را. او می خواهد که در رفاه، آسایش و سلامت زنده کی کند، درحالی که میلیون ها انسان 

این سرزمین برای کیدا کردن یک لقمه نان جان می ککنند. هم کنین آقای کرزی می خواهد 

که در انتخابات آینده مهندسی کند، ولی دیکران را از کنین برخوردی برحذر می دارد. او 

می خواهد که فرد بعد از او کسی باشد که به حمایتک او به کرسی ریاست جمهوری دست 

 یابد، ولی به رای و نظر مردم اصلاک اهمیت نمی دهد. در کنین وضعیتی که کونه می توان 

انتظار داشت که انتخابات آینده در سلامت کامل برکزار شود؟
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وقتی دموکراسی حرف مفتی 
می شود!

کودتای  کردن  محکوم  در  غرب  بی رغبتی 
»کودتا«  را  آن  اگر  البته  مصر،  در  نظامی 
بنامیم، که به سرنگونی یک رییس  جمهور 
انجامید،  دموکراتیک  صورت  به  منتخب 
بار دیگر تناقض ذاتی درونمایه دموکراسی 
غربی در خاورمیانه را نشان داد و ثابت کرد 
که چقدر تعهد آن کم دوام و زودگذر است.
با گذشت بیش از سه هفته از کودتای نظامی 
و سرنگونی محمد مرسی اخوان المسلمین، 
از  نیستند  حاضر  حتی  غربی  دولت های 
این واقعه همانطور که است یاد کنند: یک 
»کودتا« که اولین رییس جمهور منتخب مصر 
خود  و  کرد  برکنار  سمتش  از  اجبار  به  را 
را تحت لوای توده یی که خواستار برکناری 
اوباما،  باراک  از  ساخت.  پنهان  بودند،  وی 
رییس جمهور امریکا گرفته تا دیوید کامرون، 

با  غربی  رهبران  همه  سایرین،  و  انگلیس  نخست وزیر 
خوشحالی از این موضوع، دائما در حال بازی با کلمات 

هستند.
یک  با  »ما  گفت:  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
شرایط کاماًل پیچیده و سخت مواجه هستیم. حقیقت این 
است که ما به دلیل پیچیدگی شرایط، زمان بیشتری داشته 

باشیم تا اتفاقات افتاده را ارزیابی کنیم.«
سپس کامرون نشان داد که چگونه مقامات غربی یک چیز 
را به زبان های مختلف می گویند: ما هیچ وقت از دخالت 
نمی کنیم  حمایت  داخلی شان  امور  در  کشورها  ارتش 
بیفتد،  اتفاق  اکنون می خواهیم در مصر  اما چیزی که ما 

گسترش دموکراسی و انتقال دموکراتیک واقعی است.
نظام  براندازی  محکومیت  از  اثری  اظهارات،  این  در 
دموکراتیکی که خود غرب همیشه از آن دم می زند، دیده 
نشد. وجود تناقض یا ناهماهنگی در آن اظهارات برای 
جهان سومی هایی که مدت هاست دموکراسی مورد نظر 
غرب در مناطق دورافتاده را دیده اند، نکته عجیبی نیست. 
آنها می دانند که اقدامات غرب در ماقع حساس، کامال با 
ادعاهای آن متفاوت است. به گفته نوام چامسکی، تمایل 
»دموکراسی  می شود:  منتهی  این  به  دموکراسی  به  غرب 
باشد!«  ما  نظر  مورد  نتیجه  آن  که  وقتی  تا  است  خوب 
واکنش غرب به کودتای مصر نیز بر همین اساس بود، به 
طور کلی تمایل غرب به دموکراسی در سرتاسر جهان به 

همین شیوه است.

وقت  هیچ  زیرا  شد  گذاشته  تنها  غرب  از سوی  مرسی 
گزینه مورد نظر آنها نبود. اخوان المسلمین مدتهاست که 
برای منافع غرب یک خطر محسوب می شود و امریکا و 
دیگر کشورها نیز مرسی را به اکراه و تنها به دلیل انتخاب 
دموکراتیک وی پذیرفتند. نارضایتی  آنها از اقدامات مرسی 

وقتی چهره خود را نشان داد که او سرنگون شده بود.
باید درخصوص مرسی منطقی باشیم. او اشتباهات بزرگی 
قدرت  اعطای  برای  تالش  آنها  مهمترین  شد.  مرتکب 
بی سابقه به خود برای قانونگذاری بدون نظارت قضایی 
بود. اما اگر غرب واقعا به دنبال دموکراسی در مصر بود، 
این دلیل کافی برای حمایت از سرنگونی مرسی نیست. 
هرگز  دموکراسی  فرهنگ  که  مصر  مانند  کشورهایی  در 
اجتناب ناپذیر  نوپا  دولت  اشتباهات  است،  نداشته  رواج 
باید  و  کرد  زیاده روی  مرسی  که  نیست  است.عجیب 
متوقف می شد. اخوان المسلمین با وجود تمام توانایی های 
سازمانی اش، تاکنون حکومت نکرده و هنر حکومت داری 

را بلد نبود.
دلیل اصلی کارایی دموکراسی در غرب، سالها و یا قرن ها 
تجربه آن نیست بلکه وجود موسسات و نهادهای قضایی 
پویا  جامعه ای  و  قوی  اپوزیسیون  آزاد،  رسانه  مستقل، 
است که بر اقدامات دولت نظارت دارند. در کشورهایی 
که همیشه دچار استبداد بوده اند، چنین موسساتی وجود 
ندارد و این موسسات از آسمان نمی افتند و یا در فضای 

انزوای مطلق پدید نمی آیند.
از  بسیاری  شوند.  داده  پرورش  باید  موسساتی  چنین 

قاره  در  دموکراتیک  نوپای  نظام های 
داده اند  نشان  سنگال  و  غنا  مانند  آفریقا، 
که دموکراسی تنها زمانی پدید می آید که 
مردم آزادانه رهبر خود را انتخاب کرده و 
انگیزه و فضای تاسیس چنین موسساتی 

را فراهم آورند.
امریکا و اتحادیه اروپا به نوبه خود از این 
رویه در آفریقا حمایت کرده و از تجارت 
با هر دیکتاتور نظامی که نظام دموکراتیک 
می کنند  اجتناب  باشد  کرده  سرنگون  را 
تا به دموکراسی های نو پا فرصت اشتباه 
را  اشتباهات  از  گرفتن  درس  و  کردن 

بدهند تا رشد کنند.
چنین  پرورش  و  ساخت  برای  نیز  مصر 
موسساتی برای استحکام دموکراسی اش، 
هرگز  مرسی  ولی  داشت  نیاز  وقت 
کشورهای  بگیرد.  درس  اشتباهاتش  از  تا  نکرد  فرصت 
او  سرنگونی  دنبال  به  مصر  مردم  که  می دانستند  غربی 
هستند اما به او کمک نکردند زیرا مرسی فرد مورد نظر 

آنها نبود و به منافع آنها خدمتی نکرد.
امریکا و دیگر کشورهای اروپایی پیش از این در آفریقا 
زئیر  در  »مبوتو سسه سکو«  مستبد همچون  از حاکمین 
حمایت  است(  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  اکنون  )که 
به  همیشه  خاورمیانه  به  نسبت  آنها  تمایل  اما  کرده اند، 

همین شکل بوده است.
کارشناسان می گویند که برخی دیکتاتورها به دلیل نفت 
و حمایت از اسرائیل، مورد حمایت امریکا قرار گرفته اند. 
هر چند ممکن است این دیکتاتورها خون خوار باشند اما 
چون در جهت منافع امریکا هستند، مشکلی ندارند و هر 
جایی که حکومت های دموکراتیک از خط  امریکا فاصله 
بگیرند، فضاسازی برای براندازی آنها مشکلی ندارد. ایران 
اکنون دشمن شماره یک امریکا است، اما تعداد کمی به 
یاد دارند که بذر حکومت فعلی ایران زمانی پاشیده شد 
که امریکا و انگلیس با راه اندازی یک کودتا در سال ۱۹5۳ 
باعث برکناری محمد مصدق، نخست وزیر ایران شده و 
راه را برای حکومت مستبدانه شاه ایران همواره کردند. 
همه می دانیم که در ادامه چه اتفاقی افتاد و در حقیقت 

غرب در چاهی افتاد که خود کنده بود.
حمایت غرب از سرنگونی مرسی نشان می دهد که هنوز 

از تاریخ درس نگرفته است.

وزیر خارجک امریکا:

اقدامات ارتش مصر در 
حمایت از دموکراسی بود

دکتر روحانی در روز جهانی قدس: 

اسراییل زخمی بر بدن دنیای 

اسلام است

خشم اخوان المسلمین 
از اظهارات کری

در  گذشته  روز  ایران  منتخب  رییس جمهور 
ضرورت  بر  قدرس  جهانی  روز  راه پیمایی 
رژیم  با  مقابله  برای  اسالم  دنیای  وحدت 

اسراییل تأکید کرد.
راهپیمایی  حاشیۀ  در  روحانی  حسن  دکتر 
روز قدس در تهران، در جمع خبرنگاران بر 
مقابله  برای  اسالم  دنیای  وحدت  ضرورت 
رژیم  گفت:  و  کرد  تأکید  اسراییل  رژیم  با 
بدن  بر  که سال ها  است  صهیونیستی زخمی 

دنیای اسالم نشسته است و این زخم باید از بین برود.
در این حال، محمود احمدی نژاد رییس جمهور کنونی ایران می گوید که دوران استعمار و 
برده داری به هر شکل تمام شده و جهان برای استقرار حکومت جهانی توحید آماده می شود.
احمدی نژاد خطاب به کشورهای غربی گفت: دست از توطیه بردارید. من به شما با صدای 
بلند می گویم که خیاالتی نشوید و این سر و صداها رسوایی شماست و به فضل الهی به 

زودی به قعر تاریخ خواهید پیوست.
در این حال، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در 
مورد اهمیت روز قدس گفت: حمایت از مردم فلسطین و شرکت در راهپیمایی روز قدس 
از اقدامات ضروری است و مردم ما پس از پیروزی انقالب اسالمی با نامگذاری آخرین 
این روز در  امام خمینی همواره در  از سوی  نام روز قدس  به  مبارک رمضان  ماه  جمعه 

راستای حمایت از مردم فلسطین در راهپیمایی شرکت کرده اند.
اینکه »امروز شرایط  بیان  با  وی به تحوالت منطقه از جمله مصر و سوریه اشاره کرد و 
فلسطین سخت است«، اظهار کرد: وقتی مردم فلسطین این حمایت ها و حضور را می بینند 
انرژی می گیرند و مردم ما با شعور از مردم فلسطین حمایت می کنند و روز جهانی قدس 
برگزار  قبل  از  با شکوهتر  سال  هر  راهپیمایی  این  است.  فلسطین  مردم  از  برای حمایت 
می شود و در زمان فعلی که فلسطینی ها در شرایط سختی به سر می برند، این حمایت ها 

برای آنان روحیه بخش است.
کنند، گفت:  قلمداد  ملی - عربی  را  فلسطین  مسالۀ  دارند  برخی قصد  که  این  بیان  با  او 
برای  آرمانهای فلسطین  از  به فلسطین و حمایت مسلمانان جهان  این راهپیمایی مختص 

کشورهای اسالمی است و ابعاد دینی و ملی دارد.

جمهوری  رییس  برکناری  از  هفته  چند  گذشت  از  پس 
در  نظامیان  اقدام  از  آشکار  حمایت  با  واشنگتن  مصر، 
برکناری مرسی، اعالم کرد که اقدام ارتش در حمایت از 

دموکراسی بوده است.
به گزارش شبکۀ خبری الجزیره، جان کری، وزیر خارجه 
مصر  ارتش  کرد:  اعالم  پاکستان  در  سخنانی  در  امریکا 
تنها به خواست میلیون ها مصری و برای حمایت از روند 

دموکراسی در امور سیاسی این کشور دخالت کرد.
پاکستان  جئو  تلویزیون  خبرنگار  سئوال  به  پاسخ  در  وی 
سوی  از  مشخص  موضع  اتخاذ  عدم  دلیل  اینکه  بر  مبنی 
امریکا درباره اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی، رییس 
مصری  میلیون ها  گفت:  چیست،  مصر  سابق  جمهوری 
همه  آنها  که  چرا  شود  عمل  وارد  تا  خواستند  ارتش  از 
داشتند.  وحشت  خشونت  و  آشوب  گرداب  به  ورود  از 
ارتش تاکنون و براساس اطالعات ما برای سلطه بر قدرت 
کشور  غیرنظامی  دولتی  نیز  اکنون  هم  و  نکرده  اقدامی 
بازگرداندن  خواهان  ارتش  حقیقت  در  و  می کند  اداره  را 

دموکراسی به مصر است.
امریکایی  پایه  بلند  باری است که یک مسوول  اولین  این 
اقدام ارتش مصر در برکناری محمد مرسی را تایید کرده و 

این چنین توصیف می کند.

نظامی«  »کودتای  واژه  استفاده  از  واشنگتن  دولت  پیشتر 
برای آنچه در مصر اتفاق افتاد خودداری می کرد اما رسما 
نیز از اقدام ارتش حمایت نکرده بود. استفاده از واژه کودتا 
می توانست کمک های نظامی امریکا به مصر را که بالغ بر 

5 / ۱ میلیارد دالر در سال است قطع کند.
اتهامات  در خصوص  سئوالی  به  پاسخ  در  همچنین  کری 
وارده به نیروهای مسلح مصری مبنی بر حمله به مردم در 
خیابان ها گفت: این مسئله بازگرداندن دموکراسی به مصر 
نیست و ما واقعا نگرانیم. من با همه گروه های مصری در 
ارتباط هستم و به آنها اعالم کرده ام که قتل تظاهرکنندگان 

به هیچ وجه قابل قبول نیست و نباید اتفاق بیفتد.
اروپا  اتحادیه  با  امریکا  کرد:  تاکید  امریکا  خارجه  وزیر 
حل  در  مصر  به  کمک  برای  خود  همپیمان  کشورهای  و 

مشکالت و حرکت در مسیر درست همکاری می کند.
که  کرد  اعالم  مصر  در  انگلیس  سفارت  دیگر  سوی  از 
البرادعی،  محمد  با  انگلیس  خارجه  وزیر  هیگ،  ویلیام 
معاون رییس جمهوری مصر در امور خارجه در خصوص 

وضعیت این کشور گفت وگو کرده است.
تلفنی  گفت وگوی  از  پس  هیگ  بیانیه  این  براساس 
و  مصر  در  سیاسی  روند  به  وی  پایبندی  از  البرادعی  با 
امور  اداره  در  سیاسی  احزاب  و  گروه ها  همه  مشارکت 
استقبال کرد. هیگ همچنین تاکید کرد که انگلیس امیدوار 
بتواند  که  مصر  در  آمیز  مسالمت  سازش  روند  که  است 
به  دهد  پایان  کشور  این  در  به خشونت ها  هرچه سریعتر 

زودی آغاز شود.
استفاده  با  کشورش  اینکه  اعالم  با  انگلیس  خارجه  وزیر 
تاکید کرد که  از قدرت نظامی مخالف است  بیش از حد 
لندن حمالت اخیر به نیروهای امنیتی در صحرای سیناء  و 

شهر المنصوره مصر را محکوم می کند.

خواست  مصر  جدید  مسووالن  از  همچنین  هیگ  ویلیام 
محمد  جمله  از  شده  بازداشت  سیاسی  چهره های  همه  تا 
آن ها  علیه  مشخصی  کیفری  اتهامات  هنوز  که  را  مرسی 

وارد نیست، آزاد کرده و مسائل قضایی را سیاسی نکنند.
گوئیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان نیز که به قاهره سفر 
کرده در کنفرانسی مطبوعاتی با تاکید بر لزوم حرکت مصر 
در مرحله ای  امروز  که مصر  اعالم کرد  در مسیر درست، 
حساس و تاریخی به سر می برد و باید بر راهکاری سیاسی 

در حل بحران این کشور اتکا کرد.

هواداران محمد مرسی روز 
وزیر  کری  جان  از  جمعه 
امور خارجه امریکا که گفته 
برکنار  با  ارتش مصر  است 
این  جمهور  رییس  کردن 
کشور در حال »بازگرداندن 
انتقاد  است،  دموکراسی« 

کردند.
سخنگوی  الحداد  جهاد 

»آیا  کرد:  مطرح  را  پرسش  این  یی  بیانیه  در  مرسی  به  وابسته  المسلمین  اخوان 
بازگرداندن دموکراسی، وظیفه ارتش است؟«

امریکا روی دهد، کری قبول می کند  اعتراضات گسترده در  وی پرسید: »آیا اگر 
)چاک( هیگل )وزیر دفاع امریکا( مداخله و )باراک( اوباما )رییس جمهور امریکا( 

را برکنار کند؟«
وی این پرسش را مطرح کرد: »آیا ارتش امریکا قانون اساسی را به حال تعلیق در 

خواهد آورد و مجلس نمایندگان و سنا را برخواهد چید؟ «
اظهارات حداد پس از آن بیان شد که کری روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون جئو 
پاکستان اعالم کرد ارتش مصر با برکنار کردن مرسی در سوم ماه جوالی پس از 

اعتراضات سراسری گسترده، برای نجات این کشور از خشونت اقدام کرده است.
و  مرج  و  از هرج  که همگی  نفر  »میلیون ها  کرد:  اعالم  امریکا  امور خارجه  وزیر 

خشونت بیم داشتند، از ارتش خواستند مداخله کند«.
نگرفته  دست  به  را  کنترل  ارتش  دانیم،  می  تاکنون  ما  که  جایی  »تا  افزود:  وی 
است. برای اداره کشور، دولتی غیرنظامی وجود دارد. در واقع، آنها دموکراسی را 

بازگرداندند«.
در  »همدستی  به  را  امریکا  دولت  و  »نگران کننده« خواند  را  اظهارات کری  حداد، 

کودتای نظامی« متهم کرد.
و  استبداد  از  با حمایت  که  بایستند  دولتی  برابر  در  باید  امریکا  »مردم  افزود:  وی 

دیکتاتوری، ارزش های آنها را نابود می کند«.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، واشنگتن تاکنون از کودتا خواندن برکناری 

مرسی خودداری کرده است.

روزنامۀ اتاوا سيتيزن            
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بخش دوم و پایانی

هفت راز 
برای شاد نکه داشتنک کارمندان تان

نویسنده: بکری ملتز

مترجم: سیمین راد

کسانی  چه  واقعًا  کارمندان تان  که  موضوع  این  خصوص  در   )۳
هستند، کنجکاو و راغب باشید. یکی از پرسش های کلیدی و مهم 
که همیشه در ارزیابی ها و بررسی های کارمندی مطرح می شود این 
است: »آیا این احساس را دارید که رییس تان به شما توجه دارد، 
از شما حمایت می کند و می کوشد ابزار موفقیت را در اختیارتان 
منجر  کارمندانی  شکوفایی  به  توجه،  و  پی گیری  این  بگذارد؟« 

می شود که بسیار بیشتر دل مشغول کارشان می شوند.
۴( فضای مفرحی ایجاد کنید. سازمان هایی که فضای کار و زنده گی 
در آن ها با نوعی احساس »خودمانی بودن« همراه است، یعنی آن جا 
که کارمندها می توانند گاهی اوقات با هم شوخی کنند، یا برای هم 
لطیفه تعریف کنند، دارای فرهنگ قوی تری هستند. وقتی اشکالی 
می توانند  که شوخ طبع تر هستند،  آدم ها  از  دسته  آن  می آید،  پیش 
طرف خنده دارِ ماجرا را ببینند و صرفًا بر سویۀ منفی متمرکز نشوند. 
همین امر، لحظاتی مازاد بر تعلق خاطِر مورد بحث در راز شماره 
بیرون  تعلق خاطر  و  دوستی  از  مفرح  فضای  می آورد.  فراهم  دو 

می آید.
5( اجازه دهید کارمندان تان گاهی از قید کار رها باشند. بسیاری از 
کارمندان این طور احساس می کنند که همواره در حال کار هستند، 
چون »تۀ جیب شان یک دخلک یا یک حفره وجود دارد« که هرگز 
نحوی  به  کارمندان  باعث می شود  امر  این  کنند.  پرش  نمی توانند 
هول ناک احساس به ستوه آمدن، تنش و فشار کنند. پس کارمندان 
را متوجه زمان هایی کنید که کاماًل از قید کار رها هستند؛ با تأکید بر 
این زمان ها دل گرم و تشویق شان کنید؛ منظور ما آن زمان هایی ست 
که کارمندان می توانند به خانواده های شان بپردازند و اولویت های 

شخصی شان را سر و سامان بدهند.
میزان  کنید.  ترغیب  مناسب  خواِب  و  ورزش  به  را  کارمندان   )۶
کافی از هر دوی این موارد، نتایج مثبت ارزشمندی برای کارمندان 
به همراه دارد: تمرکز، دقت، توجه، خالقیت، انرژی و حال وهوای 
کارآیندی  میزان  بر  طوالنی مدت  در  آن  تأثیر  قرار،  این  از  بهتر. 
و قابلیت تولید شرکت مشخص می شود. در بازۀ زمانی طوالنی، 
کسانی که به طور دایمی، اصطالحًا »شب زنده دار« هستند، به لحاظ 

تولیدی از بقیه عقب می مانند.
۷( از محاسبۀ دایمی همۀ امور دست بکشید. به عنوان مالک یک 
کسب و کار، از امتیاز دادن یا کسر کردِن امتیاز در هر زمان و در 
مورد هر اقدام ریز یا درشت، دست بکشید. همیشه در حال فکر 
کردن و حساب وکتاب نباشید: مثاًل »اگر من این کار را در خصوص 
هر کارمند، یا آن اقدام را در مورد آن کارمند انجام دهم، چه بسا 
آن ها کارشان را بهتر انجام بدهند.« آن چه به نظرتان درست و موثق 

است، انجام دهید و تا حد وسواس، حساب گر نباشید.

صلح پایدار به شرایطی گفته می شود که در آن تمام 
عوامِل بالفعل و بالقوۀ برهم زنندۀ صلح و امنیت، کاماًل 
مهار گردیده باشند. فراهم کردن و برقرار کردن چنین 
شرایط، مستلزم اقداماِت سنجیده شده و تعریف شده 
می باشد که توسط نخبه گان فکری، تعریف گردیده 
من سعی  می رسد.  انجام  به  سیاسی  نظام  توسط  و 
می کنم این اقدامات و پیش شرط ها را به گونۀ فشرده 
و در چند محور مشخص در حوزۀ داخلی، توضیح 
داده تا فهمی دقیق تر و تصویری روشن تر از صلح 

پایدار فراهم آید.
  مشارکت ملی

آن  در  که  می شود  گفته  شرایطی  به  ملی  مشارکت 
نظام سیاسی مبتنی بر اراده و آرای مردم شکل گرفته 
باشد و اقشار مختلف جامعه حضور خود را در آیینۀ 
این نظام، تماشا نموده و سهم عملِی خود را در تمام 
ساختار و مکانیزم نظام تجربه نمایند. مشارکت ملی، 
اعتقاد  و  اعتماد  دل بسته گی،  خاطر،  تعلق  پایه های 
استحکام  جامعه  سیاسی  مدیریت  به  را  شهرواندان 
از طرف دیگر، ظرفیت و قدرت نظام  می بخشد و 
بین المللی  و  ملی  قضایای  با  تعامل  در  را  سیاسی 
و  رشد  جریان  ملی،  مشارکت  می بخشد.  افزایش 
شکوفایی فکری و ذهنی جامعه را تسهیل می نماید 
که این تعامل جامعه را از حالت سکون و رکود به 
حرکت و تکاپو درآورده و روند توسعۀ اجتماعی را 
چنین  افغانستان  در  متأسفانه  اما  می بخشد.  سرعت 
پدیده یی به تجربۀ عملی منجر نگردیده است. تاریخ 
افغانستان روایت گِر این واقعیت است که این کشور 
و  چرخیده  قومی  استبدادی  نظام های  محور  در 
امکانات دولتی نیز برای تبلیغ و ترویج عصبیت های 
قومی و تکثیر تنفر و کدورت به کار رفته است. در 
با  که  ورزیده اند  سعی  سیاسی  نظام های  افغانستان 
استفاده از امکانات دولتی، استعداد و خالقیت های 
ذهنی کثیری از مردم این کشور را سرکوب نموده 
و احساس تعلق آن ها را نسبت به نظام، به کینه و 
تنفر تبدیل نمایند. افغانستان در تمام حیات سیاسی 
است  بوده  متفرق  و  ایستا  راکد،  جامعۀ  یک  خود، 
با  مخالف  و  قومی  نظام های  محور  در  همواره  که 

مشارکت ملی چرخیده است.
  توزیع عادالنۀ امتیازات ملی

دارد  اختیار  در  را  امکاناتی  و  نظام سیاسی، قدرت 
نام  به  آن  از  و  می آیند  فراهم  مختلف  منابع  از  که 
و  قدرت  این  می شود.  تعبیر  ملی  ثروت  و  قدرت 
می باشند  جامعه  شهرواندان  تمام  به  متعلق  ثروت 
که در فراهم کردن آن در اشکال مختلف سهیم اند. 
نظام سیاسی مکلف است که این ثروت و قدرت را 

در اشکال مختلف خدمات عامه برای مردم عرضه 
کرده تا از آن طرف در اشکال مالیات و عواید ملی 
چرخۀ اقتصادی نظام را به چرخش درآورده و رفاه 
در  نماید.  تأمین  را  اقتصادی  امنیت  و  اجتماعی 
افغانستان، امتیازات ملی هیچ گاه به صورت عادالنه 
در اختیار مردم قرار نگرفته است. استقرار نظام های 
مستبد و متعصب همراه با نگرش مریض و آلوده به 
عصبیت های قومی، سبب گردیده است که امتیازات 
جغرافیای  در  قومی  امتیازات  صورت  به  ملی 
مشخص و برای گروه های مشخص اختصاص یافته 
و یا توسط عناصر مشخص مورد دستبرد قرار گرفته 
می توان  راستا  این  در  را  زیادی  نمونه های  است. 
سراغ گرفت که بیان گر این واقعیت می باشند. عدم 

توزیع عادالنۀ امتیازات ملی، احساس تعلق و باور 
شهروندان را نسبت به نظام به بدبینی و نفرت تبدیل 
کرده است که این روند در یک چرخۀ ویران گر از 
یک طرف به توسعۀ فقر کمک کرده است و از طرف 
دیگر، ثبات سیاسی را همیشه در معرض تهدید قرار 

داده است.
  فقرزدایی و توسعۀ اقتصادی

مصیبت گستر  و  ویران گر  بسیار  پدیدۀ  یک  فقر، 
کار  از  را  جامعه  یک  زنده گی  اندام  که  می باشد 
انداخته و آن را فرو می ریزد. فقر در افغانستان یک 
مصیبِت عام و فراگیر می باشد که آثار بسیار عمیق 
و تلخی را در عرصه های مختلف زنده گی مردم این 
کشور بر جای گذاشته است. این پدیده که شبیه یک 
مرض کشنده در تمام تار و پود زنده گی مردم تنیده 
است، فرصت های بالنده گی فکری، تکامل ذهنی و 
یک  در  فقر  است.  کره  سلب  مردم  از  را  آسایش 
چرخش ویران گر باعث گردیده است که تکامل و 
پویایی اجتماعی در تمام حوزه های زنده گی متوقف 
گردد. آثار و تبعات فقر در اشکال مختلف روانی و 
فرهنگی، روحیه و رفتار مردم را از حالت عادی به 
حالت دل مرده گی، تولید خشونت و ناامیدی گرفتار 
کرده است. توسعۀ فقر در نهایت به فقر فرهنگی و 
اخالقی منجر گردیده است که در گام نخست، تولید 
بی سوادی،  است.  کرده  متوقف  را  اندیشه  و  تفکر 
از  جسمی،  آسیب های  و  روانی  معلولیت های 
پیامدهای فقر دانسته می شوند که شبیه یک مصیبت 
افگنده  سایه  افغانستان  مردم  زنده گی  بر  سنگین، 
است. نظام های سیاسی در افغانستان کمترین توجه 
اقتصادی  متوازن  توسعۀ  و  فقرزدایی  زمینۀ  در  را 
شکاف های  بی توجهی،  این  که  داشته اند  مبذول 
اجتماعی و بی ثباتی سیاسی را عمق و پهنای بیشتر 
قبل  اقتصادی  توسعۀ  و  فقرزدایی  است.  بخشیده 
می گردد  منجر  اجتماعی  تولیرانس  به  همه چیز  از 
دل مرده گی  مالیمت،  به  خشونت  بستر،  این  در  و 
و  سکون  و  امیدواری،  به  نومیدی  دل بسته گی،  به 
سکوت به حرکت تبدیل می شود که در نهایت، به 

استحکام ثبات و امنیت می انجامد.
  پرورش اجتماعی

پرورش اجتماعی یا جامعه پذیری به روندی اطالق 
می گردد که در جریان آن شهروندان یک جامعه از 
آغاز طفولیت تا واپسین روزهای زنده گی، هنجارها 
فرا  را  اجتماعی  مناسبات  بر  مسلط  رفتارهای  و 
نهادینه شده  ارزش های  به صورت  را  آن  و  گرفته 
در مناسبات اجتماعی تمثیل می کنند. این روند در 
افغانستان یک روند کاماًل قومی بوده است که آدم ها 

از آغاز طفولیت تا واپسین لحظات حیات، از بستر 
مناسبات  حوزه های  وارد  قومی  باورهای  و  عالیق 
در  که  است  دلیل  همین  به  می گردند.  اجتماعی 
افغانستان به ندرت اتفاق می افتد که دل بسته گی ها و 
عالیق  و  دل بسته گی ها  به  را  جایش  قومی  عالیق 
فراقومی بسپارد که این عالیق بر اساس فضیلت های 
در  باشد.  گردیده  تدوین  و  تعریف  شهروندی 
بر  عمدتًا  اجتماعی،  روابط  شبکه های  افغانستان 
مردم  و  می گردند  تعریف  قومی  تعلقات  اساس 
و  مناسبات  وارد  قومی،  عالیق  حوزۀ  از  بیشترینه 
سبب  وضعیت  این  می شوند.  همدیگر  با  تعامالت 
گردیده است که چیزی به نام خویشاوندی ملی در 
این جامعه توفیق ظهور نیافته و رفتارها و هنجارها 

بر اساس تعلقات قومی، مورد قضاوت قرار گیرند. 
افغانستان،  در  اجتماعی  پرورش  قومی سازی  روند 
اجتماعی  زنده گی  در  را  عمیقی  بسیار  شکاف های 
مردم ایجاد کرده است که تجزیۀ اجتماعی، تکثیر و 
ترویج عصبیت های قومی از پیامدهای آن می باشند. 
تهدیدی  اجتماعی،  پرورش  قومی سازی  روند 
بسیار جدی برای ثبات و امنیت دانسته می شود که 
بر اساس فضیلت های  این روند  عالج آن، تعریف 

شهروندی می باشد.
  تولید تفکر و اندیشه

در  خون  گردش  مثابۀ  به  اندیشه  و  تفکر  تولید 
شریان های اندام یک جامعۀ پویا و متحرک دانسته 
توسعه  و  تکامل  مسیر  در  را  جامعه  که  می شود 
هدایت می کند. قراردادهای اجتماعی که در اشکال 
را  انسان ها  مناسبات  سیاسی،  نظام های  و  قانون 
حاصل  می کنند،  نظارت  آن  بر  و  ساخته  قانون مند 
تفکر و اندیشۀ بشری می باشند که با گذر زمان و با 
توجه به نیازمندی های جامعه، مستلزم بازتعریف و 
بازپرداخت می باشند. این قراردادها باید در تناسب 
واقعیت های  با  همخوان  و  معاصر  نیازمندی های  با 
ارایۀ  منظور  به  و  جامعه  در  محسوس  و  ملموس 
شهرواندان  برای  بهتر  آسایش  تأمین  و  خدامات 
متأسفانه  افغانستان  در  گردند.  تدوین  و  تعریف 
وارد  تفکر،  و  اندیشه  تولید  نام  به  جریانی  تاهنوز 
بتواند  که  است  نگردیده  مردم  زنده گی  شریان های 
فرو  را  جامعه  این  سکوِن  و  سکوت  دیواره های 
تکامل  و  تحرک  قدرت  جامعه،  اندام  بر  و  ریخته 
دقت  تاریخی،  رخدادهای  از  صرف نظر  ببخشد. 
معاصر،  رخدادهای  محتوای  و  متن  در  تأمل  و 
حل  در  اندیشه  و  تفکر  جایگاه  که  می دهد  نشان 
معضالت این جامعه، بسیار ناچیز و اندک می باشد. 
و  سکوت  یک طرف  از  اندیشه،  و  تفکر  فقدان  در 
سکوِن محض بر زنده گی مردم سایه می اندازند و از 
طرف دیگر، عواطف اجتماعی جایش را به اِعمال 
فرایند  که  می سپارد  تنفر  و  کینه  تولید  و  خشونت 
این تعامل نیز به بازتولید خشونت و ترویج و تکثیر 
فرهنگ خشونت منتهی می گردد. فرهنگ خشونت 
در واقع زاییده جامعۀ فاقد تفکر و اندیشه می باشد 
که از آن به عنوان ابزار برتر در تعامالت و مناسبات 

اجتماعی استفاده می گردد.
  نتیجه: 

بیان  فشرده،  صورت  به  آمد،  گفته  که  آن چه 
یک  که  می باشد  پایدار  صلح  اولیۀ  پیش شرط های 
ثبات  روشنایی  به  ناامنی  تهدید  سایۀ  از  را  جامعه 
پیش شرط ها در گام  این  تأمین  امنیت می کشاند.  و 
نخست، مستلزم تولید تفکر و اندیشه می باشد که این 
نیازمندی های  و  شرایط  با  متناسب  را  پیش شرط ها 
بعدی،  گام  در  و  کرده  تدوین  و  تعریف  جامعه، 
که  می باشد  سیاسی  کارآمد  و  متعهد  نظام  مستلزم 
از  قبل  پایدار  صلح  سازد.  عملی  را  قراردادها  این 
این که یک پدیدۀ عینی باشد، یک پدیدۀ ذهنی است 
تفکر  بستر ذهن و  بلکه در  نبرد،  میادین  نه در  که 
شهروندان شکل می گیرد. این شکل گیری به صورت 
یک روند سیال، وارد مناسبات عملی گردیده و از 
یک طرف، ساکنان یک جامعه را در محور عالیق 
با حقوق و  به شهرونداِن  ارزش های شهروندی،  و 
با  امتیازات مساوی تبدیل نموده و از طرف دیگر، 
در  را  امنیت  و  ثبات  اجتماعی،  شکاف های  ترمیم 

عرصه های مختلف زنده گی تأمین می کند.

صلح پایدار و پیش شرط های آن
)متن سخنرانی هادی میران در نخستین نشست مشورتی آجندای ملی( 



محسن حافظیان 

بخش دوم و کایانی

ب.نویسههایبرونخطی
نویسههایبرونخطیرابهدودستهبخشکردهایم:

صورت مستقیاًم نویسهها این آوایی. نویسههای ـ
تشکیل را شغنی زبان کوتاه واکههای نوشتاری

میدهندوبهقرارزیرمیباشند:
َ]a[)زبر(
ِ]e[،)زیر(

ُ]o[،)پیش(


ـنشانههایکمکی:ایننشانههاچهگونهگیتغییرات
آوایییکآوایموجودرانشانمیدهند:

بانویسههایواکهیی)چه ~)مد(کهدرزبانشغنی
د)جنگ(و کوتاهوچهبلند(کشدارمیآید؛مانندِڎٓ

سٓوگ)افسانه(
ّ)تشدید(کهدوبارهگوییآواییرانشانمیدهد؛مانند

رّشۋّداج)دریاچه(وِسّتاو)رفنت(.
درموردنشان~)مد(درنویسههایپیشنهادیمانیاز
برخی واکههای شغنی، زبان در است. توضیح به
در مکثی با که میشوند ادا کشیده بهطور واژهها از
واکههای این درج برای است. همراه واکه انتهای
از بلند یا کوتاه واکۀ همراه به میتوانستیم کشالهدار
نویسۀهصامتدرمیانیادرپایانواژهبهرهبگیریم،
میان تیرهیی خط یا و پاره( یا )بخش کهند مانند
در بنویسیم. )حلوا( َب-ت مانند بگذاریم، نویسهها
در و داشت وجود واژگان اختالط امکان اول مورد
آسیبمیرساند.چنین زیبانویسیخط به دوم مورد
بودکهنشان~)مد(رابرایکشالهداربودنواکهها
این استفادهکنندۀ زبانهای دیگر در که برگزیدهایم

نشانهمیننقشرادارد.


٢.٣.نویسههایساده/نویسههایترکیبی
دسته دو به ترکیب نظر از شغنی زبان نویسههای
بخشمیشوند:نویسههایساده/نویسههایترکیبی.
ـنویسۀسادهبهنویسهییمیگوییمکهدارایصورت
نوشتارییکآوایزبانیباشدویاازیکجزءساخته
شدهباشد)منونه،یوح(،یابهعبارتدیگر،یکی
ازاجزایآنرابهگونۀمستقلنتواندرنوشتهبهکار
~ جزء غ و آ سادۀ نویسههای در برایمنونه، برد.
هیچکدام غ نویسۀ نقطۀ همچنین و آ نویسۀ از )مد(
ثبت بالطبع آواییراهم بهکارمنیروندو جداگانه

کردهمنیتوانند.
ـنویسۀترکیبیبهنویسهییگفتهمیشودکهصورت
را آن اجزای و باشد زبانی آوای یک آن، نوشتاری
به آواـنویسه بهعنوان نوشتار بتوانجداجدادر هم
زبانشغنی ترکیبی نویسۀ ٧ از که میبینیم برد. کار
دیگر و دارد وجود ]x[ همخوان نویسۀ یک تنها
نویسهها،واکههای)مصوتهای(اینزبانراتشکیل

میدهند:٢
-َاوَه]a[،درواژههایَانبانوتاقه)تنها(
-اِ]e[،درواژۀاِنُجوم)اسبابولوازم(]٢[

-ُا]o[،درواژههایُاښه)آه(وُاخٓمند)آموخته(]3[
-ای]i[،درواژۀایچه)آشیانه(

-او]u[،درواژههایاون)بلی(واوف)عفو(
-خو]x[،درواژههایخواگینه]xâgine[)تخممرغ

بریانشده(وخوېښxiG[])ازخودیاقوم(.
ا نویسۀ باال، ترکیبی نویسۀ سه در که کنیم توجه
]o[و]a[،]e[الف(بهعنوانکرسیواکههایکوتاه(
بهکاررفتهاست.ایندرحقیقتهامننقشیاست
فارسی َاگ )بازماندۀ َه ترکیبی نویسۀ در ه نویسۀ که
میانه(دارد.درنویسۀمرکبخونیزبازماندۀنوشتاری
در ]xv[ و میانه فارسی زبان در ]xw[ نیمههمخوان
اوستاییاست.ودرآخر،همچنینقابلذکراستکه
درنویسههایترکیبیایواو،ا)الف(نشانگرآغاز
واژهوحافظتلفظواکههاینویسههاییوواست.


٢.۴.واکهـنویسهها/همخوانـنویسهها

سامانۀآواییزبانشغنیدارای۶واکه،۲۷همخوان
ـهمخواناست.همچنانکهمیبینیمشامر و۲نیمه
نویسههایمعرفیشدۀشغنی،بیشرتازشامرآواهای
اینزباناست.دلیلآنهموجودنویسههاییاستکه
اززبانهایدیگرواردزبانشغنیشدهاند،ولیتلفظ

اصلیآنهاحفظنشدهاست.
٢.۴.١.واکهها

ششواکۀزبانشغنیبهرشحزیراند:
َانبون)مقیاس َابین)زندومی(و -]a[،درواژههای

وزن(
پِداو و )همینقدر( اِکداند واژههای در ،]e[ -

)پوسیدن(.

-]o[،درواژههایُلق)لباس(،ُبق)برآمدهگی(
یخ )برف وسیچه )آشیانه( ایچه واژههای در ،]i[ -

شده(
-]u[،درواژههایتوڎ)توت(وشوڎ)خار(

-]â[،درواژههایآشوناش)زردآلو(
چرا منیشوند، نوشته معمواًل کوتاه واکهنویسههای
با میتوانند. خوانده هم آنها بدون سواد اهل که
نوشتاریاند نظام از بخشی نویسهها این حال، این
گذاشنت درسی، کتابهای نویسندهگان که همچنان
زبانآموزان و دانشآموزان برای را نویسهها این

رضوریمیدانند.
۲-۴-۲.همخوانها

٢٧آوایهمخوانموجوددرزبانشغنیبهرشحزیر

اند:
-]b[،بدرواژۀبٓش~ند)خوب(

-]p[،پدرواژۀپوند)راه(
-]t[،توطدرواژههایتوغم)تخمبذری(،طوِطه

)طوطی(
)خاک( ِست ثواب، واژههای در ]s[،ثسص -

وصرب
-]th[،ݑدرواژۀݑِـداو)سوخنت(

ذات، )زنخ(، زنگان واژههای در ظ ذض ز ،]z[ -
رضوروظامل

-]٧[،جدرواژۀُجکتاو)کوبیدن(
-]5[،چدرواژۀچید)خانه(

-]tch[،څدرواژۀڅیم)چشم(
-]٧[،ځدرواژۀزریځ)کبک(

-]x[،خدرواژۀخیان)خانمبرادر(
-]d[،ددرواژۀِدۋوسک)مار(

-]r[،ردرواژۀروشت)رسخ(
-]F[،ژدرواژۀژیر)سنگ(
د)جنگ( -]th]،ڎدرواژهِڎٓ
-]F[،ږدرواژۀږیو)شکار(
-]G[،شدرواژۀشوڎ)خار(
-]G[،ښدرواژۀښڅ)آب(

-]gh[،غدرواژۀغوږ)گوش(
-]q[،قدرواژۀقین)غمگین(
-]k[،کدرواژۀُکت)کوتاه(
-]g[،گدرواژۀُگج)بزغاله(
ند)فریب( ـٓ -]f[،فدرواژۀف

-]v[،ۋوودرواژۀِۋراد)برادر(وواښ)علف(
-[l]،لدرواژۀَلپ)بسیار(

-[m]،مدرواژۀمون)سیب(
-[n]،ندرواژۀُنر)امروز(

از همخوانها، برخی دربارۀ چند نکاتی توضیح
جملهنویسههایݑ،ڎوۋراکهویژۀزبانشغنیاند،

رضوریمیدانم:
ـنویسۀݑکهدرواژههایزبانشغنیچونݑاو)داغ
میشود، شنیده )عصا( ماݑ و )روز( میـݑ طبی(،
در دارد.]4[ عربی زبان در ث جز به دیگری تلفظ
زبانعربیاینآوا،آواییسایشیومیاندندانیاست
درحالیکهنویسۀݑدرزبانشغنیبرایدرجآوایی

سایشیوسختکامی]5[بهکارمیرود.
ـنویسۀڎکهدرواژههایشغنیچونتوڎ)توت(وٓڎد
)جنگ(شنیدهمیشود،گویۀدیگریبهجزذدرزبان
عربیویاتلفظآندرزبانفارسیدارد.درزبانعربی
نویسۀذبرایدرجآواییواکداروسایشیاست،در
و دندانی بیواک آوایی شغنی زبان در ڎ که حالی

َذر و )دور( َڎر واژۀ دو منونه، برای است. سایشی
)غبارپراگندهدرهوا(باهمینجفتآواییازیکدیگر

متامیزمیشوند.
در و است شغنی زبانهای ویژۀ نویسۀ سومین ۋ ـ
واژههاییچونۋراد)برادر(،ۋداج)آبیاری(وَۋ~ښ
مانند به شغنی، زبان در ۋ دارد. وجود )ریسامن(
و لب آوای بیاید، واکهیی از قبل اگر که و نویسۀ
منونه، برای میکند. درج را [ v واکدار[ و دندانی
دوواژۀِوداو)قصدداشنت(وِۋداو)بودن(باهمین
قابل میشوند. متامیز یکدیگر از نویسهیی جفت
نویسۀ نویسهۋکههمشکل توضیحاستکهکاربرد
واستوبهجاینویسۀڤدراینمتونآوردهشده،
بدیندلیلاستکهایننویسهدرزبانفارسیهرگاه
پیشازواکۀدرازبیاید،آوای[v]رامیرساندوبرای

آموزندهگانآشنابهایننویسههاقابلفهماست.
تلفظ شغنی زبان در ه و ح  نویسههای ،[ h ] ـ
منیشوندوواکهییکهپیشویابعدازآنهامیآید،
خواندهمیشود.همچنانکهپیشرتدیدیم)نک.بخش
ترکیب میآید، آن با که واکهیی با ه نویسۀ ،)٢.3
واژۀ آن منونۀ میسازد. ترکیبی نویسهیی و میشود
َهفتهاستکه]afta]خواندهمیشود.همچناننویسۀ

حهمتنهادروامواژههایزبانعربیمیآید.


ـدونویسۀع-ءکهآوایهمخوانچاکنایانسدادی
در میکنند، درج را حنجره( فم یا صوت )چاک
میآیند، مأیوس و عذر، عار، چون عربی واژههای

ولیدرخوانشزبانشغنیخواندهمنیشوند.


٢-۴-٣.نیمههمخوانها
[j]درزبانشغنیدوآواینیمههمخوانوجوددارد؛
و[w]کهبانویسههای]ی[و]و[درمتونواژگانی

معینینوشتهمیشوند:
-]j[اینآوادرنوشتاربانویسۀی،درجاییکهبعد
ازیکواکه)برایمنونه،وایمه[vajma]ویِیلگه]
یاږج بیاید)منونه، ازآن یاپیش )ییالق((و ]jejlga
درج )خرس((، [ jurG ] یورښ و  )آرد( [ jâF٧ ]

میگردد.
-[w]،اینآوارانویسۀو،درجاییکهواکههای[
e]،[a]و[o]پیشازآنبیایند)منونه،َاویځون
و )بخشش( [ owf ] ُاوف )آویزان(، [ zun[ awi

وداوweshawdaw[[)شوریدن(درجمیکند. ٓښِ


سخنپایانی
و تنظیم از هدف شد، گفته آغاز در که گونه هامن
نزدیکی فارسی، زبان الفبای پایۀ بر الفبا این ترتیِب
و فارسیاست زبان با زبانشغنی وهمخانوادهگی
اینواقعیتکهدرکشورماافغانستانسوادآموزانو
باسوادانچهدرزبانفارسیدریوچهدرزبانپشتو،
الفبای آموزش اینرو از آشنایند. مزبور الفبای با
از تا بود خواهد آسانتر بسیار شغنی زبان موجود
الفبایالتینیارسیلیکبرایاینزباناستفادهشود.
به الفبا این همچنیندرتنظیموبرگزیدننویسههای
و پذیرفته صورت الزمی توجه زبانشناسی اصول
کوشیدیمتاشامرنویسههارابهکمرتینمیزانممکن
برسانیمودرعینحالالزمدانستیمکهوامواژههای
به پشتو( و عربی زبانهای )بهویژه دیگر زبانهای
شکلخودشاننوشتهشوندتادردرکوریشهشناسی

آنهابرایزبانآموزانمشکلیپیشنیاید.
از ذرهیی طرح، این منودن پیشکش با آرزومندیم
وجایبفرهنگیرادربرابرزبانهایکهنآریاییاین
گنجینههایارزشمندفرهنگنیاکانومردمانآزادۀآن

رسزمینوزبانمادریادامنودهباشیم.
1ـقابلیادآوریاستکهنویسههایمشرتکپشتوو

شغنیدرهردوزبانیکسانتلفظمیشوند.
علوم آکادمی شغنی«، زبان »الفبای کتاب در ٢ـ
سوم بخش در ش(، 13٨3 شدۀ )منترش افغانستان
ص٢٩ جدول در و 1٠ ص ،)i=ی( کوتاه )واول
»یایمجهول«(،ایننویسۀمرکبراصورتنوشتاری
i]است،قلمداد واکهییکهتلفظکوتاهشدۀواکۀ[
واژههای در میدانیم، که آنجایی تا است. کرده
شغنانیهیچجفتواژگانینداریمکهباتقابل»یای
e]ازهممتفاوتوبهاساسآن مجهول«باواکۀ[
در و جداکننده آوایی جفت دو را اینها بتوانیم ما
ما نظر به آوریم. حساب به مستقل واکۀ دو نتیجه،
آنچهدراینکتاب»یایمجهول«دانستهشدهاست،
تلفظیکشالهدارازواکۀکوتاه[e]استونهواکهیی

مستقل.
خو  )تو(، تو )مرا(، مو چون برخیضامیر در 3ـ 

)خودش(،نویسۀونیزواکۀo[]رادرجمیکند.
4ـمیدانیمکهثعربیدرزبانهایفارسیوپشتوو

شغنیبهمانندنویسۀستلفظمیشود.
Post-alveolar]5[
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الفــبای زبان 
شـــــــغنی

هدف از تنظیم و ترتیبک این الفبا بر کایک الفبای زبان فارسی، نزدیکی و هم خانواده کی 

زبان شغنی با زبان فارسی است و این واقعیت که در کشور ما افغانستان سوادآموزان 

و باسوادان که در زبان فارسی دری و که در زبان کشتو، با الفبای مزبور آشنایند. از 

این رو آموزش الفبای موجود زبان شغنی بسیار آسان تر خواهد بود تا از الفبای لاتین یا 

سریلیک برای این زبان استفاده شود. هم کنین در تنظیم و برکزیدن نویسه های این 

الفبا به اصول زبان شناسی توجه لازمی صورت کذیرفته و کوشیدیم تا شمار نویسه ها را 

به کمترین میزان ممکن برسانیم و در عین حال لازم دانستیم که وام واکه های زبان های 

دیکر )به ویکه زبان¬های عربی و کشتو( به شکل خودشان نوشته شوند تا در درک و 

ریشه شناسی آن ها برای زبان آموزان مشکلی کیش نیاید
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توریالی و یسا والی کندهار:

کـرزی تا دوسـال دیگر به 
مأموریتش ادامه بدهد

مطمینم که در بارۀ قرار...
 تعلیق درآورد. به گفته مقام های افغانستان، خالف تعهداتی 
که ایاالت متحده امریکا کرده بود، دفتر طالبان در قطر به 

شکل یک دولت در تبعید و یا یک سفارت افتتاح گردید.
حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ 
نیروهای  ماموریت  دارد.  امنیتی  توافقنامه  این  به  بستگی 
با  مبارزه  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  آموزش  امریکایی 

تهدیدات از سوی شبکه القاعده خواهد بود.
جان کری گفت: »رییس جمهور ]اوباما[ واضح ساخته است 
امریکایی  نیروهای  ادامه حضور  مناسب  زمان  یک  در  که 
مورد  در  گفت وگو  و  کرد  خواهد  اعالم  را  افغانستان  در 

موافقنامه دوجانبه امنیتی در جریان است«.

  از سر گیری مشارکت کامل با پاکستان
وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا بعد از گفت وگو با نواز 
اند  توافق رسیده  به  پاکستان، گفت  وزیر  شریف، نخست 
بی  هواپیماهای  اثر حمالت  در  که  را  کامل«  »مشارکت  تا 
سرنشین و عملیات کشتن اسامه بن الدن آسیب دیده بود، از 
سر بگیرند. او همچنان نواز شریف را برای گفتگو با رییس 

جمهور بارک اوباما به واشنگتن دعوت کرد.
جان کری گفت که دو کشور برای فایق آمدن بر مشکالت 
گذشته جدی می باشند. او افزود که اسالم آباد و واشنگتن 
حاال مصمم اند تا مناسبات شان را به »مشارکت کاملی که 
مسایل  حل  برای  را  هایی  راه  و  دهند  ارتقا  بایست«  می 
شده،  ناراحتی  به  منجر  گذشته  های  سال  در  که  جداگانه 

پیدا نمایند.
وارد  ناشده  اعالم  سفر  یک  در  شنبه  چهار  شام  که  کری 
»من  گفت:  شریف  نواز  با  دیدار  از  بعد  شد،  آباد  اسالم 
باور دارم که نخست وزیر )نواز شریف( به انجام این کار 
جدی است، و من می دانم که رییس جمهور اوباما نیز چنین 

است«.
یکی از مسایل مورد اختالف میان پاکستان و ایاالت متحده 
امریکایی  بی سرنشین  هواپیماهای  حمالت  ادامه  امریکا 
در مناطق قبایلی پاکستان است. سرتاج عزیز، مشاور نواز 
شریف در امور خارجی در کنفرانس خبری مشترک با جان 
شده  حمالت  این  توقف  خواستار  کشورش  گفت  کری 

است و این حمالت بر مناسبات دو کشور آسیب می  زند.

تقاضای پناهنده  گی...
 و سیک های افغانستان نگرانی عمیق اش را به خاطر 
حذف یک کرسی که برای نماینده هندوها و سیک ها در 

قانون انتخابات در نظر گرفته شده بود، ابراز می دارد«.
های  کرسی  درصد   ۲5 انتخابات  جدید  قانون  در 
شوراهای والیتی برای زنان پیشنهاد شده بود. همچنان 
۱۰ کرسی برای کوچی ها و یک کرسی برای اهل هنود 
نمایدینده گان  ولی  بود  شده  پیشنهاد  جرگه  ولسی  در 
تعداد کرسی های زنان را به ۲۰ درصد کاهش دادند، ۱۰ 
کرسی کوچی ها را حفظ کردند و یک کرسی اهل هنود 

را حذف نمودند.
نمایدینده گان هندوها و سیک های افغانستان می گویند 
با مشکالت فراوانی در این کشور رو به رو هستند و در 

صورتی که یک کرسی برای آن ها در ولسی جرگه در 
نظر گرفته می شد، حداقل صدای آن ها به گوش مقام 

های دولتی و جامعه جهانی می رسید.
برای  کرسی  یک  »موجودیت  گفت:  سینگ  آقای 
نماینده هندوها و سیک ها در شورای ملی می توانست 
مشکالت اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و فرهنگی را که 
هندوها داشتند به گوش حکومت برساند و از حق خود 

دفاع کند«.
از  پیش  گویند  می  ها  سیک  و  هندوها  نمایدینده گان 
جنگ ها جمعیت آن ها در افغانستان به صدها هزار تن 
می رسید اما حاال حدود ۷۰۰ خانواده که شمار مجموعی 
زندگی می  این کشور  در  تن می رسد،  به ۴۰۰۰  شان 

کنند.
  بی احترامی به مراسم دینی

مراسم  اجرای  در  افغانستان  سیک های  و  هندوها 
هندوسوزان با مشکالت فراوان رو به رو هستند. پیروان 
مراسم  ادای  برای  مشخصی  مکان  نبود  از  مذهب  این 

هندوسوزان شکایت دارند.
افغانستان  باوران  هندو  شورای  رییس  سینگ،  ادراویل 
در رابطه به مشکالت در مراسم هندوسوزان گفت یکی 
از آنها در والیت سمنگان وفات کرده بود و جسد او را 
برای مراسم هندوسوزان به منطقه قالچه کابل بردند. به 
گفته او، در روز سوم وقتی رفتند که استخوان هایش را 
جمع کنند، دیدند که مردم »۱۷۰« خشت بر آن پرتاب 

کرده بودند.
هندوسوزان  برای  را  جایی  بند  لته  منطقه  در  حکومت 
تعیین کرده اما پیروان اهل هنود می گویند این منطقه پر 
از کثافاتی است که از شهر کابل جمع آوری و در آن جا 

انداخته می شود.
ادراویل سینگ گفت: »ما در قالچه جنازه خود را برده 
نمی توانیم آیا ممکن است ما جنازه خودرا در لته بند 
ببریم؟ بلی می بریم، اما مجبوریم یک جنازه را ببریم و 

پنج جنازه دیگر را پس بیاوریم«.
افغانستان می گویند کودکان و زنان آن ها در  اهل هنود 
شهر و بازار آزادانه گشت و گذار کرده نمی توانند، زیرا 

آن ها با انواع تحقیر و زخم زبان مواجه هستند.
تورلوک سینگ، یک تن از هندوباوران می گوید: »زنان 
ما در شهر گشت و گذار کرده نمی توانند، از طرف مردم 
تهدید می شوند. دوکانداری کرده نمی توانیم. بعضی ها 
از ما جواز می خواهند، در حالی که عمر ما در این جا 
گذشته است. درست است که جواز باید داشته باشیم اما 

نباید تهدید شویم«.

باید  که  است  گفته  کندهار  والی  ویسا،  توریالی 
تأخیر  به  دیگر  دوسال  تا  افغانستان  در  انتخابات 
بیفتد و رییس جمهور کرزی، در قدرت باقی بماند.
آقای ویسا همچنان گفته که او با بزرگان کندهار نیز 

در این باره به تفاهم رسیده است.
این نخستین بار نیست که برخی حلقات خواستار 
 ۲۰۱۴ سال  از  پس  سمتش  در  کرزی  ابقای 

می گردند. 
این  یک  تلویزیون  با  گو  و  گفت  در  ویسا  آقای 

اظهارات را مطرح کرده است.
ارغنداب  ولسوالی  مردم  از  شماری  این  از  پیش 
والیت  قومی  بزرگان  از  برخی  و  کندهار  والیت 
هلمند، خواستار ادامۀ کار حامد کرزی شده بودند.

قانون اساسی کشور، رییس جمهور کرزی  بنیاد  بر 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  نمی تواند  دیگر 

باشد.
دورۀ مأموریت حامد کرزی در ماه حمل سال آینده 

خاتمه می یابد و او بارها گفته که نمی خواهد برای 
یک روز هم خالف قانون به مأموریت خود ادامه 

بدهد.
نیروهای  »بیرون شدن  می گوید:  کندهار  والی  اما 
خارجی از افغانستان همزمان با برگزاری انتخابات 
پیشنهاد  من  است،  نادرست  ریاست جمهوری 
می کنم که انتخابات باید تا دو سال دیگر به تأخیر 
بیفتد و رییس جمهور کرزی در قدرت باقی بماند«.
گفته های والی کندهار در حالی مطرح شده است 
که قرار است امروز رییس  جدید کمیسیون مستقل 

انتخابات، مشخص شود.
انتخابات  شنبه  روز  قراراست  گزارش ها  بنیاد  بر 
برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای  میان 
احمد  و  گیرد  صورت  نهاد  این  رییس  گزینش 
یوسف نورستانی  وعبدالرحمان هوتک، از نامزدان 
گفته  انتخابات  مستقل  کمیسیون  ریاست  احتمالی 

شده اند.

بار  انتخابات  مستقل  کمیسیون  حال،  این  در 
دیگر تأکید کرده است که هیچ دلیلی برای تأخیر 
امکان، زمینۀ  ندارد ودرصورت  درانتخابات وجود 
نیز  انتخابات  در  را  اشتراک مخالفان مسلح دولت 

فراهم خواهد کرد.
انتخابات در افغانستان، به یکی از مهمترین بحث های 
روز مبدل شده که قبل از هر موضوع دیگر، بستگی 
این کشور دارد. آمادگی های احزاب  به سرنوشت 
پبیش  انتخابات  برای  مطرح  چهره های  و  سیاسی 
رو، روز به روز افزوده می شود، اما از سوی دیگر، 
شماری از حلقات و مردم در افغانستان، از برگزاری 
یک انتخابات شفاف و دموکراتیک نگران هستند. 

پیش از این، رییس مجلس نماینده  گان در گفت وگو 
تمدید یک روزۀ  که  بود  گفته  ماندگار  روزنامۀ  با 
قدرت برای پارلمان افغانستان هم پذیرفتنی نیست 
و حکومت افغانستان باید زمینه های برگزاری یک 

انتخابات دموکراتیک و شفاف را فراهم سازد.
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موافقت نامۀ امنیتی پیش از...
این  و  دارد  شرایطی  امریکا  با  امنیتی  موافقتنامه  امضای   
موافقتنامه باید »آینده یک افغانستان متحد، امن و دارای یک 

نظام قوی مرکزی« را تضمین کند.
  سفر به پاکستان

افغانستان و پاکستان قبل از این  نماینده ویژه امریکا برای 
آباد  اسالم  در  پاکستانی  مقام های  با  کند  سفر  کابل  به  که 
دیدار کرده و نیت رهبران پاکستانی و همچنین نتایج سفر 
جان کری وزیر خارجه امریکا به اسالم آباد را با حکومت 

افغانستان در میان گذاشته است.
جدید  دولت  که  است  گفته  خبرنگاران  به  دابنز  آقای 
پاکستان متعهد به تقویت روابط با افغانستان است. او گفت 
که رهبران پاکستانی منتظر سفر رییس جمهوری افغانستان 
به اسالم آباد هستند و مایل اند که با رییس جمهور کرزی 

برای پیشبرد روند صلح همکاری کنند.
حکومت افغانستان در ماه های اخیر تقاضای رسمی دولت 
پاکستان را برای بازدید از اسالم آباد به دلیل بی نتیجه بودن 

سفر های مشابه قبلی، رد کرده است.
جمهوری  ریاست  دفتر  از  که  خبری  نامه  ترین  تازه  در 
رییس  که  است  آمده  فرستاده شده  ها  به رسانه  افغانستان 
امریکا  ویژه  نماینده  با  دیداری  در  کرزی  جمهوری حامد 
تاکید کرده است که به شرطی به پاکستان سفر می کند که 

سفرش »نتایج ملموسی« داشته باشد.
روند  تسریع  به  پاکستان  به  اگر سفرش  گفته  کرزی  آقای 
کشور  دو  میان  روابط  تقویت  و  صلح  گفت وگوهای 

نیانجامد، این سفر به نفع دو کشور نخواهد بود.

جمعه های خونینِ...
حکومت  که  گونه یی  است،به  شده  والیت  این  در   
محلی در این والیت توانایی مبارزه با آن ها را ندارد.

امنیتِی  ادارات  در  ضعف  پروان،  والیت  مسوولین 
افراد  که  می گویند  و  می پذیرند  را  والیت  این 
متخصِصاندکی در این والیت حضور دارند. این امر 
گردیده  والیت  این  در  زیادی  ناهنجاری های  سبب 
است. این ضعف ها و کم کاری ها تا سرحدی است که 
والی این والیت در صحبت با رسانه ها از زیردستانش 
این  در  امنیتی  افراد  که  می گوید  و  می کند  شکایت 
در  او  نقش  و  نمی دهند  گوش  اوامرش  به  والیت 

آن جا نمادین است.
در کنار این، وجود تعداد اندکی از گروه طالبان که 
بقایای  نرسد،   هم  نفر  دوصد  به  آن ها  تعداد  شاید 

و  حکمتیار  گلب الدین  رهبری  به  اسالمی  حزب 
بی توجهی ارگان های محلی در درۀ غوربند به ویژه در 
ولسوالی سیاه گرد که یکی از ولسوالی های پُرجمعیت 
میان  زیادی  نگرانی های  سبب  نیز  است  پروان  در 

باشنده گان این والیت گردیده است.
این  در  گذشته  روز  چند  در  که  حوادثی  از  یکی 
این  معارف  مدیر  شهادت  گرفت،  ولسوالی صورت 
آقای  طالبان  بود.  رحمانی  نجیب اهلل  آقای  ولسوالی 
مدیر  و  کردند  تیرباران  روشن  روز  در  را  رحمانی 
ُکشتند.  نیز  را  امیرگل  نام  به  ولسوالی  این  زراعِت 
بامیان سفر  به  راه  این  از  که  این هم کسانی  از  پیش 
و  شده  کشیده  پایین  موترهای شان  از  می کردند، 

تیرباران شده بودند.
غوربند  ولسوالی های  مناطق  از  برخی  در  هم اکنون 

پروان،  والیت  شینواری(  و  سیاه گرد  علی،  )شیخ 
طالبان عماًل مسلط هستند و این مناطق را در کنترل 
عملیات های  بارها  امنیتی  نیروهای  دارند.  خویش 
که  کرده اند  راه  اندازی  مناطق  این  در  را  نمایشی 
کوچکترین تأثیری بر وضع امنیتی این مناطق بر جا 

نگذاشته است.
به  غوربند  ولسوالی های  در  طالبان  دست  از  مردم 
ستوه آمدند و هفتۀ گذشته پس از شهادت نجیب اهلل 
راه پیمایی  سیاه گرد،  ولسوالی  معارف  مدیر  رحمانی 
راه اندازی  ولسوالی  این  در  طالبان  برضد  گسترده یی 
کردند؛ اما چون حمایت دولتی از مردم وجود ندارد، 
گروه های  برابر  در  نمی توانند  خالی  دست  با  آن ها 
پیش  از  کاری  هستند،  مسلح  دندان  تا  که  جنگ جو 

ببرند.

تا 2017 در...
جامعه  حضور  اندازه  هر  به  که  کرد  تاکید  کونیگ، 
جهانی در افغانستان کم شود، بیشتر از آن حکومت 
و مردم افغانستان دچار مشکالت اقتصادی می شوند.

از  بعد  آلمان  کشور  که  گفت  اما  کونیگ  آقای 
باشنده گان  برای  را  کاری  مارکیت  یک   ۲۰۱۴ سال 
از  می کند،  ایجاد  کشور  این  پایتخت  در  افغانستان 
اقتصای  و  بیکاری  مشکالت  می خواهد  طریق  این 

افغانستان را کاهش دهد.
این اظهارت رودیگر کونیگ، سفیر آلمان در افغانستان 
استراتیژیک  مطالعات  انستیتیوت  در  شنبه  پنج  روز 

افغانستان در کابل، صورت گرفت.
با این حال، رودیگر کونیگ، سفیر آلمان در افغانستان، 
گفت: »آلمان حکومت افغانستان را از سال ۲۰۱۴ الی 

۲۰۱۷، ۴5۰ میلیون یورو کمک می کند.«
سال  از  بعد  آلمان  کشور  که  می گوید  ینگ،  آقای 

افغانستان را تجهیز می کند و  امنیتی  نیروهای   ۲۰۱۴
نیز آن ها را آموزش می دهند.

سال های  افغانستان  مردم  و  »حکومت  گفت:  او  اما 
دشوار را در پیش دارند، بنًا حکومت، احزاب سیاسی 
بیشینند،  باهم  کشور  این  مدنی  جامعه  نهادهای  و 
پیدا  حل  راه  کشور  این  بحران  برای  و  کند  تفاهم 

کنند.«
  کلید صلح در پیش پاکستان

افغانستان  که  می گوید  افغانستان،  در  آلمان  سفارت 
کشورهای  با  سیاسی  و  اقتصادی  روابط   نیازمند 

همسایه و به خصوص پاکستان است.
پیش  در  افغانستان  کلید صلح  این سفارت،  به گفته 

حکومت پاکستان است.
از  افغانستان،  در  آلمان  سفیر  کونیگ،  رودیگر      
احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و حکومت خواست 
که یک روابط نیک را با کشور پاکستان برقرار کنند تا 

ثبات دایمی در افغانستان به وجود آید.

آقای کوینگ، می گوید که حکومت آلمان در تالش 
این  همسایه  کشورهای  با  افغانستان  روابط  تا  است 

کشور را بهتر کند.
  نظارت از انتخابات آینده

در  کشور  این  که  می گوید  کابل  در  آلمان  سفارت 
انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، مداخله 
نمی کنند اما اگر مردم و حکومت این کشور بخواهند، 
را  خود  ناظران  شفاف  انتخابات  برگزاری  برای 

می فرستند.
گفت:  افغانستان،  در  آلمان  سفیر  کونیگ،  رودیگر 
از  است،  افغانستان  مردم  از  آینده  سال  »انتخابات 
سیاسی،  احزاب  بنًا  نیست،  جهانی  جامعه  و  آلمان 
تالش  کشور  این  حکومت  و  مردم  مدنی،  نهادهای 

کرده و یک انتخابات شفاف را برگزار کنند«.
اما کوینگ می گوید، کشور آلمان فقد برای برگزاری 
یک انتخابات شفاف و عادالنه برای آینده افغانستان، 

انتخابات این کشور را نظارت خواهند کرد.
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غارت یک مرکز ثبت نام انتخابات

آماده گی روسیه برای خروج ناتو از 
افغانستان

ارزش منابع معدنی افغانستان سه هزار میلیارد 
یک  اما  است.  شده  برآورد  امریکایی  دالر 
و  افغانستان  میان  دالری  میلیارد  قرارداد چند 
دارد.  قرار  مخاطره  در  امنیتی  دالیل  به  چین 
اقتصاد  بر  بزرگی  تاثیر  آن  احتمالی  ناکامی 

افغانستان دارد.
سرمایه گذاری  بزرگترین  عینک  مس  قرارداد 
خارجی در افغانستان است. یک شرکت دولتی 
چین به نام »ام سی سی« در سال ۲۰۰۷ حق 
استخراج معدن مس عینک در والیت لوگر را 
به ارزش ۳.5 میلیارد دالر به دست آورد. این 
در  مس  معدن های  بزرگترین  از  یکی  معدن 
جهان است. چینایی ها ارزش مجموعی مس 
در این معدن را ده میلیارد دالر تخمین زده اند، 
اما این پروژه بلندپروازانه با مخاطره ناکامی رو 
به روست. در پنج سال گذشته حتا یک گرام 

مس هم از این معدن استخراج نشده است.
صنایع  و  معدن  وزیر  شهرانی،  اهلل  وحید 
افغانستان »وضعیت پرمخاطره امنیتی« را عامل 
او در عین  این پروژه می داند.  تأخیر در کار 
زمان می گوید که آثار تاریخی بودایی با قدمت 
۱5۰۰ ساله نیز در این معدن کشف شده است 
که باید در گام نخست توسط باستان شناسان 
شهرانی  شوند.  داده  انتقال  مصون  محیط  به 
می گوید: »اگر صادقانه به شما بگویم، شرکت 
»ام سی سی« آن چنان که می باید فعال نیست«. 
او تصمیم دارد در آینده نزدیک در رابطه به 
آینده این پروژه با مقام های چین صحبت کند.
تعهدات  انجام  به  موفقیت  تا حاال  چینایی ها 

خود در مورد این معدن نشده اند. آنها برعالوه 
پرداخت پول حق استخراج این معدن، می باید 
۸۰۸ میلیون دالر حق االمتیاز بپردازند و یک 
خط آهن و دستگاه تولید برق ۴۰۰ میگاواتی 

اعمار نمایند.
  پول برای محافظت

زرغونه رسا از نهادی به نام »ابتکار شفافیت 
که  می گوید  افغانستان«  استخراجی  صنایع 
افغان ها در تالش بازنگری قرارداد می باشند: 
با  چینایی ها  برخورد  از  افغانستان  »حکومت 
این قرارداد راضی نیستند«. او حتا می افزاید که 
لغو کردن این قرارداد یک چیز غیرقابل تصور 
نیست. اما به نظر می رسد که نه تنها افغان ها، 
در  جاری  وضعیت  از  نیز  چینایی ها  بلکه 
ارتباط به این قرارداد راضی نمی باشند. جاوید 
نورانی از سازمان غیردولتی »دیده بان شفافیت 
افغانستان« می گوید که شرکت »ام سی سی« 
چین این پروژه را زیاد سودبخش نمی داند و 
به این دلیل از پیدا شدن آثار بودایی به عنوان 
پروژه  این  مورد  در  برای گفت وگو  معذرتی 

اسفتاده می کند.
نیز  سومی  جانب  مسایل،  این  برعالوه 
»حاال  می گوید:  نورانی  است.  پول  خواستار 
طالبان می خواهند که سهمی از پول این پروژه 
داشته باشند و چنین چیزی برای چینایی ها 
سوی  از  نورانی،  باور  به  است«.  زیاد  خیلی 
دراماتیک  صورت  به  امنیتی  وضعیت  دیگر 

خراب شده است.
وانگ لیان، پروفیسور در مکتب مطالعات بین 

المللی دانشگاه پیکنگ، وخامت اوضاع امنیتی 
و خروج قریب الوقوع نیروهای بین المللی از 
افغانستان را عوامل ناکامی احتمالی این پروژه 
افغانستان  در  سیاسی  گروه  »چندین  می داند: 
می جنگند،  قدرت  گرفتن  دست  به  برای 
بنابراین قابل درک است که شرکت »ام سی 

سی« به صورت خاص فعال نیست«.
ثبات  هرگاه  که  دارد  اطمینان  می گوید  لیان 
تامین شود، همکاری ها میان چین و افغانستان 
ادامه  پروژه  این  در  سرمایه گذاری  شمول  به 
می یابد: »یک افغانستان قوی از نظر اقتصادی 

به نفع چین نیز است«.
  تأثیر بزرگ بر سرمایه گذاری

دست  به  برای  که  نبود  کشوری  تنها  چین 
عینک  مس  معدن  استخراج  حق  آوردن 
رقابت می کرد. مثال قزاقستان شانس خوبی 
اعمار  اما  داشت،  معدن  این  استخراج  برای 
از  کارتر  سیتفن  کرد.  رد  را  آهن  خط  یک 
جهانی  »شاهد  المللی  بین  غیردولتی  سازمان 
اگر  گوید  می   )Global Witness(  «
تجدید  به  را  موضوع  این  بخواهد  افغانستان 

نظر بکشاند، موضع ضعیف تری دارد.
کارتر به دویچه وله گفت: »شرکت چینی حاال 
حساسی  موقعیت  در  را  افغانستان  حکومت 
ناکام  کنونی  توافقنامه  اگر  است.  داده  قرار 
دیگر  های  شرکت  که  نیست  معلوم  شود، 
همان شرایط قبلی را برای افغانستان پیشکش 
که  است  باور  این  به  کارشناس  این  کنند«. 
ناکامی احتمالی بزرگترین سرمایه گذاری در 
سرمایه  بر  بزرگی  تاثیر  تواند  می  افغانستان، 

گذاری های آینده در این کشور داشته باشد.
  چشم امید به معادن

وزیر معدن و صنایع افغانستان سرمایه گذاری 
در سکتور معدن را ماشین رشد اقتصادی این 
کشور می خواند: »هدف ما این است که کشور 
ایستاد  پای خود  به  پایان سال ۲۰۱۴  از  بعد 
باید  معادن  بعد صنعت  به  زمان  آن  از  شود. 

ساالنه عاید چهار میلیاد دالری را تهیه کند«.
توسط  افغانستان  بودجه  درصد   ۹۰ فعال 
کشورهای کمک دهنده تامین می شود. به این 
دلیل چشم امید به معادن دست نخورده سه 
هزار میلیارد دالری به شمول خاک های نادر، 
دیگر  و  جست  مس،  تنگستن،  آهن،  لیتیوم، 

مواد معدنی دوخته شده است.

پروژۀ مس عینک 
انتخابات درحال ناکامی است نام  ثبت  یک مرکز 

در ولسوالی ارغنداب والیت 
قرار  دستبرد  مورد  کندهار 
آن  وسایل  همه  و  گرفت 

غارت شد.
کنار  در  نام  ثبت  مرکز  این 
شکل  به  پولیس  پوستۀ  یک 
ساخته  مصون  و  مستحکم 
دارای  آن  اطراف  و  شده 
سیم  و  بلند  های  دیوار 

خاردار بود.
برداری،  عکس  کمرۀ  پایه  دو  مرکز  این  از 
مورد  وسایل  سایر  و  نام  ثبت  های  کتاب 
به  کامل  بصورت  نام  ثبت  پروسۀ  ضرورت 

غارت برده شده است.
ارغنداب ضمن  ولسوال  احمدی  محمد  شاه 
تائید این واقعه می گوید که تحقیقات ابتدائی 
مشخص می سازد که این مرکز توسط پولیس 
مورد دستبرد قرار گرفته است و در این مورد 

تحقیقات جدی ادامه دارد.
عبدالرحیم احمدی معاون منطقوی کمیسیون 

این خبر می گوید  تائید  نیز ضمن  انتخابات 
ارگانهای  جدی  بررسی  تحت  موضوع  که 

مربوط قرار دارد.
شنبۀ  روز  مرکز  این  که  است  تذکر  به  الزم 
همین هفته به منظور ثبت نام واجدین شرایط 
در  مرکز  یگانه  که  یافت  گشایش  دهی  رای 
تمام ولسوالی ارغنداب بود و تمام تدابیر الزم 
برای امنیت مرکز و ثبت نام کننده گان در آن 

در نظر گرفته شده بود.
مقامات مربوط به این باور اند که این جریان 

یک دزدی ساده نیست و جنبۀ سیاسی دارد.

چاپلوس خلک د کرزي...
ټکر  په  سره  قانون  اساسي  له  شي،  پاتې  هم   

کې دي.
هغه وایي، د اساسي قانون له مخې، حکومت 
رامنځته  بدلون نشي  ټاکنو کې هېڅ ډول  په 
د  یوازې  بدلون  کې  قانون  اساسي  او  کوالی 

اساسي قانون لویه جرګه راوستلی شي.
هر  کې  دېموکراسۍ  په  زیاتوي،  نوموړی 
څوک کوالی شي خبرې وکړي او خپل نظر 
بیان کړي؛ خو که یې خبرې له اساسي قانون 
نه وي،  قانون مطابق  او د  نه وي  برابرې  سره 

هېڅ ارزښت نه لري.
باید  کې  افغانستان  په  وویل،  مبارز  ښاغلي 
دوام  ډول  نورمال  په  پروسه  دېموکراسۍ  د 
خلک  وشي،  لېږد  واک  سیاسي  د  وکړي، 

صندقونو ته الړ شي او رایه ورکړي.
په کار ده چې د کندهار  زیاته کړه،  نوموړي 
والي د دغه ډول څرګندونو له امله تر پوښتنو 

الندې ونیول شي.
او  غړی  ګوند  عدالت  او  حق  د  د  همدارنګه 
ته  ورځپاڼې  ماندګار  فاروقي  حمیداهلل  ویاند 
په مرکه کې وویل، د افغانستان په تاریخ کې 
ثابته شوې، کله چې د اقتدار دستګاه له ځانه 
سره کوم پالن او پروګرام طرحه کړی بیا یې 
هغوی  په  ډول  ځانګړي  په  الرې  له  خلکو  د 
کړی  منعکس  را  لوري  له  کسانو  تړلو  پسې 

دی.
او  خلکو  دستګاه  اقتدار  د  ښایي  وایي،  هغه 
خپلو مامورینو ته د دغه ډول خبرو ویلي، لکه 
څنګه چې په کندهار کې د ځوانانو په نوم، په 
بېالبېلونو  په  هم  کې  والیتونو  نورو  او  هلمند 
پاتې  نومونو په واک کې د ولسمشر کرزي د 
د  اوس  او  وشول  حرکتونه  او  غږونه  کېدو 

کندهار والي دغه ډول خبرې وکړې.
دغه  شي  کېدای  خوا  بلې  له  خبره،  په  ده  د 
ټولنه  په  خلک  غالمان  او  متملق  چاپلوس، 
کې په بېالبېلو بڼو د خپلو شخصي اغراضو د 
اقداماتو  دغسې  د  لپاره  تحمیلولو  او  تامینولو 
اقتدار دستګاه د مالتړ خپل،  په کولو سره د 
جلب  یې  مهرباني  او  نېږدې  ځان  ته  هغوی 

کړي.
والي  د  کندهار  د  کړه،  زیاته  فاروقي  ښاغلی 
یوه  هڅو  هغو  د  هم  څرګندونې  وروستۍ 
کندهار  په  وړاندې  وخت  څه  چې  ده  برخه 
لوري  له  کړیو  مشخصو  ځینو  د  او  وشوه  کې 

دا بحثونه رامطرح شوي دي.
بحثونو چې  د  لویې جرګې  د  نوموړي وویل، 
افغان  شي،  جوړه  راتلونکې  نېږدې  په  ښایي 
تمه  په  لپاره  بحثونو  ډول  دغه  د  سیاسیون 
تور  افغان  په  چې  مرغه  بده  له  ځکه  دي، 
سیاست کې دا کار سابقه لري او تل د اقتدار 
دستګاه دا خبرې داسې مطرح کړي، چې دا 

اړتیا  ملي  یو  بلکې  نه  خبرې  دستګاه  اقتدار 
او ضرورت دی په داسې حال کې چې داسې 

نه ده.
د هغه په اند، دا بحثونه کومه پایله نه ورکوي، 
افزار  هغه  پېړۍ  نولسمې  او  اتلسمې  د  ځکه 
دي، چې تل پرې واکمنو خلک تېر ایستلي، 
کاره  له  او  ورکوي  نه  پایله  هېڅ  اوس  چې 

لوېدلي دي.
لري  باور  وایي،  ویاند  ګوند  عدالت  او  حق  د 
چې دغه ډول بحثونه او خبرې د ټاکنو بدیل 
اقتدار  د  مکړه  خدای  که  او  کېدای  نشي 
لوی  په  وغولوي،  ځان  خبرو  دې  په  دستګاه 
الس به یې هېواد یوه سیاسي ناورین ته ټېل 

وهلی وي.
په ځواب کې که چېرې  هغه د دې پوښتنې 
دغو بحثونو له ارګه سرچینه اخیستې وي، د 
څومره  ارادې  په  حکومت  د  پروړاندې  ټاکنو 
چې  سره  یقین  په  وویل،  شي  کېدای  شک 
ویلي  او  کړی  روښانه  دریځ  خپل  تل  دوی 
ځینې  کې  برخه  په  ټاکنو  باید  چې  دي،  یې 
برخه  دې  په  او  شوي  راوستل  اصالحات 
هم  ګوندونو  نورو  او  ګوند  عدالت  او  حق  کې 
کړه  وړاندې  طرحه  جامع  یوه  ته  حکومت 
د  خو  شي؛  راوستل  اصالحات  دغه  باید  چې 
هغو اصالحاتو په برخه کې تر اوسه هېڅ ګام 
وروستیو  دې  په  خو  شوی؛  اخیستل  دی  نه 
او  اپوزیسیون  سیاسي  ټولنې،  نړیوالې  د  کې 
ګوندو د فشار له امله دغه دوه ټاکنیز قوانین 

توشیح شول.
خپلواک  د  ټاکنو  د  ډول  دغه  خبره،  په  ده  د 
کمېسیون د غړو په  ټاکلو کې هم اقدام وشو، 
د  چې  ول،  مخ  سره  شکونو  له  ډېره  تر  چې 
غوراوي په کمېټه کې د بهرني وګړي نشتون 
اکاډمیکو  او  ګوندونو  سیاسي  د  قانونه  له  او 
زیاتوي،  شکونه  دا  ایستل،  استازو  د  ټولنو 
ټاکنو  رڼو  او  ازادو  چې حکومت د سرتاسري، 
ترسره کېدو لېوالتیا نه لري او بیا به حکومت 
والي  کندهار  د  لکه  غږونو  ډول  دغه  ولس  د 
چې پورته کړی، حکومت ته په تصنعي ډول 

د قدرت کولو زمینه برابره کړي.
نېکه مرغه حکومت دا ځل  له  نوموړی وایي، 
نشي کوالی چې په دغه ډول ابزارو سره خپل 
پایله  هڅې  ډول  دغه  یې  یا  او  وغځوي  واک 

ورکړي.
ښاغلی حمیداهلل فاروقي وایي، په کار ده چې 
حکومت د یوه سند په خپرولو سره خلکو ته 
به  کې  حاالتو  ډول  هر  په  چې  ورکړي،  ډاډ 

ټاکنې تر سره او اساسي قانون به پلی کوي.
له دې وړاندې  په داسې حال کې ده چې  دا 
په کندهار او هلمند والیتونو کې هم یوشمېر 
د  کې  واک  په  مشرانو  قومي  او  ځوانانو 
پورته کړی  غږ  پاتې کېدو  د  ولسمشر کرزي 

و.

وزیر دفاع روسیه اعالم کرد که والدیمیر 
پوتین دستور داده است تا ارزیابی دقیقی 
نیروهای  خروج  از  ناشی  خطرات  از 
ائتالف بین المللی از افغانستان انجام شود 
تا کمک های الزم در این زمینه به ارتش 

تاجیکستان صورت بگیرد.
سرگئی  نووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
که  کرد  اعالم  روسیه  دفاع  وزیر  شایگو 
والدیمیر پوتین رییس جمهوری این کشور 
تا  است  کرده  موظف  را  وزارتخانه  این 
ناشی  خطرات  تمامی  از  دقیقی  ارزیابی 
المللی  بین  ائتالف  نیروهای  خروج  از 
کمک های  و  داده  انجام  افغانستان  از 
الزم در این رابطه را در اختیار جمهوری 

تاجیکستان قرار دهد.
مذاکرات  از  بعد  شنبه  پنج  روز  شایگو 
تاجیکستان  و  روسیه  جمهوری  روسای 
در کرملین، به خبرنگاران گفت: والدیمیر 
پوتین وزارت دفاع روسیه را مامور انجام 
ارزیابی دقیق از خطرات ناشی از خروج 
نیروهای بین المللی از افغانستان نموده تا 
در این زمینه کمک های الزم به نیروهای 
امنیت  تامین  مسلح تاجیکستان به منظور 

این کشور ارائه شود.
کرد  اعالم  همچنین  روسیه  دفاع  وزیر 
ارتش  نظامی  تجهیز  برای  کشور  این  که 
میلیون   ۲۰۰ معادل  مبلغی  تاجیکستان 
این کشور همسایه کمک خواهد  به  دالر 

کرد. به گفته وی، برنامه کمک نظامی به 
 ۲۰۲5 سال  تا  مداوم  بطور  تاجیکستان 

ادامه خواهد داشت.
حال  عین  در  نظامی  بلندپایه  مقام  این 
حضور  ادامه  برای  مانعی  هیچ  که  افزود 
پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان 

وجود ندارد.
گذشته  روز  روسیه  رییس  جمهوری 
همتای  رحمان  امامعلی  با  مالقات  در 
تاجیکستانی روند ادامه همکاری های دو 
کشور در زمینه نظامی، دفاعی و فرهنگی- 
انسانی را مورد بررسی قرار داد. روسای 
تحقق  همچنین  کشور  دو  جمهوری 
حضور  ادامه  شرایط  به  مربوط  توافقنامه 
پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان 
طرف  سوی  از  آن  تصویب  از  بعد  را 
دادند.  قرار  بررسی  مورد  تاجیکستانی 
طرف روسی این توافقنامه را در تاریخ ۷ 
ماه می سال ۲۰۱۳ مورد تصویب قرار داد.

سکوت و بی تفاوتی...
انگیزترین  فتنه  و  ترین  اسارت خشن  در   
مسلمانان  بر  دارد،  قرار  اسالم  دشمنان 
واجب است تا از اسالم و قبله اول مسلمین 

دفاع کنند.
والی بلخ در این پیام افزود: ما وظیفه داریم 
تا سکوت و بي تفاوتي ذلت بار را بشکنیم 
و با فریاد اعتراض و اقدام معقول و مناسب 
و  خواهران  قوق  و  مسلمین  اول  قبله  از 

برادران فلسطیني خود دفاع کنیم.
بلخي، عضو  این حال، سید عبدالهادي  در 
بارۀ  در  نیز  اعتدال  حزب  مرکزي  شوراي 
نقش روز جهاني قدس در بیداري اسالمي 
قدس  روزجهاني  از  تجلیل   ً قطعا  گفت: 
عصر  اسالمي  بزرگ  شخصیت  توسط  که 
معاصر امام خمیني مطرح شد و حاال همه 
نقش  کنند،  مي  استقبال  ازآن  مسلمانان 
ارزنده و موثري در بیداري مسلمانان دارد، 
رژیم  جنایات  و  قدس  متوجه  همه  چون 

اسراییل مي شوند.
وي افزود: عمده ترین پیام روز جهاني قدس 
براي مسلمین جهان، انسجام، همبستگي و 
که  است  جهان  مسلمانان  بین  در  وحدت 
رژیم  و  استکبار جهاني  برابر  در  باید همه 

اشغالگر قدس موضع بگیرند.
علماي  شوراي  عضو  عبدالوهاب،  مولوي 
جامعه  وظیفه  که  گفت  نیز  بلخ  والیت 
بشري است که از روز جهاني قدس تجلیل 
کند، زماني که خون یک انسان به خصوص 
به  جهان  از  یي  منطقه  یکي  در  مسلمانان 
جهان  به  یي  شود، ضربه  مي  ریخته  زمین 

اسالم است.
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          محمدهارون مجیدی

پروان از آغاز سال جاری، روزهای خونینی را سپری کرده 
است. روزهای نخست سال ۱۳۹۲، با خون و خشونت در این 
والیت آغاز یافت. درگیری یی که در روزهای نوروزِ امسال 
در شهر چاریکار مرکز والیت پروان صورت گرفت، منجر 
به ُکشته و زخمی شدِن تعداد زیادی از هم میهنان مان شد. اما 
پروندۀ این حادثه مانند صدها قضیۀ دیگر به فراموشی سپرده 
شد و کسانی که در رأس این درگیری قرار داشتند و گفته 
می شود که همه از فرماندهان پیشین و بانفوذ والیت پروان 

هستند،بی هیچ عقوبتی آزادانه زنده گی می کنند.
غیرمسوول،  مسلح  افراد  غیرقانونی،  جنگ افزارهای  وجود 
زنان  روزافزونعلیه  معتادین، خشونت    و  مخدر  مواد  قاچاق 
کوچکی  گروه  برداشتن  میان  از  قسمت  در  کم توجهی  و 
جمله  از  غوربند  سیاه گرد  ولسوالی  در  به ویژه  شورشیان  از 
سخن  آن  از  والیت  این  در  همواره  که  است  نگرانی هایی 
گفته می شود، ولی هیچ کوششی به خاطر حل آن ها از سوی 

حکومت صورت نمی گیرد.
است،به  بزرگ  و  ُخرد  درگیری های  شاهد  روز  هر  پروان 
گونۀ مثال:چند جمعه  پی هم درگیری هایی یکی در پُل متک، 

دیگری در جبل السراج و سومی در ولسوالی بگرام ُرخ داد.
صورت  جبل السراج  ولسوالی  متک  پُل  در  که  درگیری یی 
به  شخص  دو  میان  لفظی  گفت و گوی  یک  اثر  بر  گرفت، 
غیرقانونی  جنگ افزارهای  که  الدین  وعین  صفا  نام های 
دارند،به میان آمد که در نهایت منجر بهکشته شدن ۱۲ نفر 
از اعضای خانوادۀ هر دو طرف شد. به گفتۀ مسووالن محلی 
در  امنتی که  پاسگاهِ  این جنگ افزارها توسط  پروان،  والیت 
قرار  آن ها  دسترس  به  داشت،  قرار  رویداد  محل  نزدیکی 
گرفته است.یک هفته بعد از این حادثه، درگیری دیگری در 
ولسوالی بگرام ُرخ داد که در آن نیز چند تن از باشنده گان 

این ولسوالی کشته و زخمی شدند.

والیت  مردم  میان  زیادی  دشمنی های  دور،  گذشته های  از 
غیرقانونی  گونۀ  به  همیشه  آن ها  و  داشته  وجود  پروان 
میان  اسلحه  داشتن  حتا  و  می کنند  نگه داری  جنگ افزار 
باشنده گان این والیت، به یک فرهنگ تبدیل شده است، که 
از  می کنند.  استفاده  آن  از  لفظی،  گفت وگوی  با جزیی ترین 
این رو، درگیری های مسلحانه هراز گاهی در این والیت ُرخ 
می دهد که از میان آن ها، تعدادی رسانه یی می شوند و تعدادی 

دیگر از دید رسانه ها مخفی می مانند.
قاچاق و مصرِف گستردۀ مواد مخدردر این والیت سبب به 
میان آمدن مشکالت اجتماعی زیادی گردیده است. بررسی 
سال گذشته نشان  داد که در این والیت بیش از هفت هزار 
معتاد وجود داردکه مسلمًا این رقم روز به روز افزایش یافته 

است.
مواد مخدر به بسیار آسانی در دسترس استفاده کننده گان قرار 
می گیرد و مسووالن در این والیت می گویند که آن ها توان 
جلوگیری از خرید و فروش این مواد را به این دلیل ندارند 

که زورمندان از آن حمایت می کنند. 
مجرمینی که در قضایای گوناگون گرفتار می شوند نیز بر اثر 
روابطی که با زورمندان دارند،از بند قانون رها می گردند که 
این امر سبب جسارِت بیشتر جنایت کاران...   ادامه صفحه 6

سفیر آلمان در کابل:جمعه های خونینِ پروان

تا 2017
 در افغانسـتان 

می مـانیم
روز  افغانستان  در  آلمان  سفارت 
و  حضور  که  کرد  اعالم  شنبه  پنج 
کمک های این کشور در افغانستان تا 

سال ۲۰۱۷ ادامه می یابد.
به گفتۀ این سفارت، ماموریت آلمان 
در افغانستان هنوز تکمیل نشده و به 
همین دلیل، نیروهای آلمانی افغانستان 

را پس از سال ۲۰۱۴ ترک نمی کنند.
در  آلمان  سفیر  رودیگرکونیگ، 
بین  »روابط  گفت:  افغانستان، 
بسیار مهم شده و  آلمان  افغانستان و 
این دو کشور دارای روابط اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی مشترک شده است، 
در  می خواهد  آلمان  خاطر  همین  به 
چون  بیاید؛  ثبات  و  صلح  افغانستان 
به  افغانستان  در  آمدن صلح  به وجود 

نفع آلمان هم است«.
او می گوید که افغانستان بعد از سال 
اقتصادی  چالش های  دچار   ۲۰۱۴
آلمان  اما کشور  شکننده خواهد شد، 
حمایت  را  کشور  این  توان  تاحد 
اقتصادی می کند. ...     ادامه صفحه 7

جان کری وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا در 
سفری به پاکستان گفت مطمین است که واشنگتن 
و کابل در مورد قرارداد امنیتی به توافق می رسند. 
این توافقنامه زمینه حضور نیروهای امریکایی در 

افغانستان را برای بعد از ۲۰۱۴ مهیا می سازد.
کری بعد از گفت وگو با مقام های پاکستانی روز 
پنج شنبه در یک نشست خبری مشترک با سرتاج 
عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی پاکستان 
روی  ما  هستیم.  پیشرفت  حال  در  »ما  گفت: 
مطمین  شخصًا  من  می کنیم.  کار  ]توافقنامه[  این 

می باشم که به توافق می رسیم«.
افزود: »من در  جان کری در این نشست خبری 
مورد موقعیتی که حاال قرار داریم احساس راحتی 

می کنم، و من به شما می گویم که انتظار دارم این 
توافقنامه در زمان مناسب به پایان برسد«.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان گفت وگو بر 
نحوه  به  اعتراض  در  را  امنیتی  توافقنامه  این  سر 
افتتاح دفتر طالبان در قطر به...     ادامه صفحه 6

جان کری:

مطمینم که در بارۀ قرارداد امنیتی به 
توافق می رسیم

www.mandegardaily.com      
     MandegarDailyNews 


