
د سیايس چارو یوشمېر شننونکي کابل ته د پاکستان 

د لومړي وزیر نوازرشیف سفر بې ګټي بيل او وايي، 

چې دغه سفر هېڅ پایله نه درلوده.

هغوی دغه راز وايي، چې مالبرادر د سولې په خربو 

کې هېڅ راز مرستې نه يش کوالی او د هغه د خوشې 

کېدو په اړه ټولې هڅې پایله نه ورکوي.

د سیايس چارو شننونکي میر احمد جوینده ماندګار 

نواز  د  ته  کابل  وویل، چې  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې 

رشیف رسه سیايس سفر و، چې موخه یې له امریکا 

د ولسمرش کرزي  ته  نه السلیک  تړون  امنیتي  د  رسه 

هڅول وو.

هغه وايي، دا چې د پاکستان لومړی وزیر نوازرشیف 

تازه واک ته رسېدلی، افغانستان ته یې سفر نه و کړی 

د همدې لپاره کابل ته راغی او حتی په خپل خربي 

کنفرانس کې یې هم نوي شیان ونه ویل.

ته  کرزي  غوښتل  نوازرشیف  خربه،  په  نوموړي  د 

ورسوي که له امریکا رسه امنیتي تړون السلیک کړي 

او یا نه پاکستان يې تر څنګ والړ دی او یو ډول یې 

هغه وهڅاوه چې له امریکا رسه دغه تړون السلیک نه 

کړي. ...                                                  پاتې ۶ مخ
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آنان كه مي خواهنـد خوب زنده گي كنند، بايد به حقيقت نزديك 
شوند؛ زيرا پس از نيل به مقام حقيقت يابي است كه دست از غم و 

اندوِه دنيا برمي دارند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

برخی اعضای مجلس سنا:

برگزاری انتخابات به تعویق 
انداخته شود

مدافعان حقوق زن در  نهادهای مدنی و  از  شماری 
سال  انتخابات  در  زنان  گمرنگ  حضور  با  رابطه 
آینده نگران هستند. این نهادها تاکید کردند که برای 
افزایش حضور زنان باید با متنفذان محلی از نزدیک 

کار شود.
نشستی  در  یکشنبه  روز  مدنی  نهادهای  از  شماری 
روی  پیش  انتخابات  در  زنان  کمرنگ  حضور  از 
از سوی  این نشست  نگرانی کردند.  ابراز  افغانستان 
موسسه »مشارکت ملی« با حمایت...   ادامه صفحه 7

عده یی بر خالف فیصلۀ مجلس نماینده  گان مبنی بر عدم 
به  را  مکتوبی  برقی،  شناسنامه های  در  »افغان«  واژۀ  درج 
مجلس سنا فرستاده که در آن گفته شده که واژۀ »افغان« 

در شناسنامه ها درج گردد.
با  نماینده گان  مجلس  داخلی  امنیت  کمیسیون  رییس 
مجلس  تصویب شدۀ  متن  در  می گوید،  مطلب  این  بیان 
نماینده  گان، از سوی افراد نامعلوم دست  برد صورت گرفته 

است. 
مجلس  مجلس،  اعضای  از  شماری  اظهارات  بنیاد  بر 
و  افغان  واژۀ  که  کرد  فیصله  آرا  اکثریت  با  نماینده گان 
قومیت شهروندان در شناسنامه ها درج نگردد؛ اما برخی ها 
که  گفته اند  اند،  فرستاده  سنا  مجلس  به  که  مکتوبی  در 
مجلس تصویب کرد که واژۀ افغان درج شناسنامه ها گردد.

روز شنبه هفته جاری تنش میان نماینده گان مجلس بر سر 
درج کلمه افغان در تذکره های برقی که مصوبه آن قباًل از 
سوی هر دو مجلس به تصویب رسیده بود، بار دیگر اوج 

این  در  کاری  دست  به  را  همدیگر  نماینده گان  و  گرفته 
مصوبه متهم کردند.

حاجی میردادخان نجرابی رییس کمیسیون امنیت داخلی 
احمد  همراه صدیق  به  من  می گوید،  نماینده گان  مجلس 
عثمانی نماینده پروان، کتاوزی و راضیه منگل نماینده گان 
پکتیا به آرشیف شورا مراجعه کردیم و مادۀ شش قانون 

ثبت احوال نفوس را به صورت دقیق بررسی نمودیم.
نجرابی به روزنامه ماندگار گفت، در نتیجۀ بررسی های  مان 
دریافتیم که تمام ادعاهای روز شنبۀ شماری از نماینده گان 
قانون کاماًل بی اساس و دروغ محض  تغییر متن  بر  مبنی 

است.
افزود:  نماینده گان  امنیت داخلی مجلس  رییس کمیسیون 
دروغین  سخنان  پاسخگوی  باید  اصولی  ناصر  کمال 

خودش باشد.
کمال ناصر اصولی روز شنبه در مجلس عمومی میردادخان 
نجرابی را متهم کرد که به دستور عطامحمد نور والی بلخ، 

واژۀ افغان را از مکتوب حذف کرده است.
اما میرداد خان نجرابی می گوید که برخالف فیصلۀ مجلس 
سنا  مجلس  به  ارسالی   مکتوب  در  افرادی  نماینده گان، 
دست برد کرده و بر عکس فیصلۀ مجلس، گفته اند که واژۀ 

افغان در تذکره های الکترونیکی گنجانیده شود. 
نجرابی اضافه کرد، تحقیقات ما در...        ادامه صفحه 7

نگرانی از حضور کمرنگ 
زنان در انتخابات

خواست های کوچک 
و ادعـاهای بزرِگ 

آقای کرزی

کرزي د قومي اړیکو پر بنسټ د مال برادر 
د خوشې کېدو هڅې کوي
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 را گرفته 

است!

در برگ ها
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پديده يی به 

نام ُمــد

صفحه 6

صفحه 6

کی در مصوبۀ مجلس دست کاری کرده است؟



می دهد  به دست  فرصتی  تعطیلی  روزهای 
تا با اقارب دیدار به عمل آید و یا نشستی 
با دوستان صورت پذیرد. ساعاتی از جمعۀ 
سپری  دوستان  از  شماری  با  ما،  پسین 
گردید. از هر جا سخنی رفت و در موارد 
از  شد؛  بیان  شخصی  نظریه های  گوناگون 
کرزی  حامد  12سالۀ  کارنامۀ  روی  جمله 
از  یکی  گرفت.  صورت  تبصره  و  بحث 
آقای  که  بود  این  نیز  بحث  موضوعات 
چه  خویش،  سیاسی  حیات  در  کرزی 
برنامه های  و  اهداف  راستای  در  قدم هایی 

آی اس آی برداشته است.
هر یک از دوستان، نکته یی گفتند و بحثی 
این  از  آن ها  فشردۀ صحبِت  که  کردند  باز 

قرار است:
به  افغانستان،  اسالمی  دولت  زمان  در  1ـ 
خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین  حیث 
ایفای وظیفه می کرد. در آن زمان شواهدی 
به دست آمد که گزارش های محرمانۀ دولت 
توسط  این رو  از  می دهد؛  آی اس آی  به  را 
دستگیر  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست 
رییس  توسط  ساعاتی،  از  پس  اما  گردید 
حامد  گردید.  رها  ربانی(  )استاد  دولت 
متواری  پاکستان  به  رهایی،  از  پس  کرزی 

شد.
شکل دهی  و  تأسیس  در  کرزی  حامد  2ـ 
حیث  به  مدتی  و  کرد  ایفا  نقش  طالبان، 
مسوول امور مالی آن گروه بود؛ گروهی که 

سراپا ساخته و باختۀ آی اس آی می باشد.
3ـ بنا به اظهارات خودش، باری قرار شد 
فرستادۀ  عنوان  به  آی اس آی  سوی  از  که 
معرفی  متحد  ملل  به  طالبان  گروه  خاص 
او  عوض  به  دالیلی،  به  بنا  ولی  گردد، 

گماشته  سمت  بدین  مجاهد  عبدالحکیم 
شد.

حامد  که  ماه هایی  نخستین  همان  در  4ـ 
به دست  افغانستان  در  را  امور  زمام  کرزی 
در جبهات  که  را  پاکستانی  گرفت، صدها 
دست شان  و  بودند  شده  دستگیر  مختلف 
به خون مردم بی گناه افغانستان آغشته بود، 
بدون چون وچرا آزاد کرد و بدین ترتیب، 
سند مالمتی و مداخلۀ نظامی آی اس آی در 

افغانستان را به صورت عملی از بین برد.
5ـ دسته های منظم مقاومت گران را که در 
نیرویی  و  بودند  جنگیده  پاکستانی ها  برابر 
مطمین در برابر مداخالت پاکستان بودند، 
زیر نام »دی دی آر« منحل کرد و تجهیزات 
جنگی شان را ویران نمود که خدمتی بزرگ 

به پاکستان شمرده می شود.
حامد  زمام داری  از  ماهی  چند  هنوز  6ـ 
جهادی  سران  که  بود  نشده  سپری  کرزی 
را )جنگ ساالر( خواند  مقاومت  و رهبران 
تروریستان  از  وخیم تر  را  آن ها  وخطر 
القاعده و طالب توصیف کرد. در وضیعتی 
که باید فشار بیشتر به منظور قطع مداخالت 
آی اس آی وارد می شد، کرزی توجه جامعۀ 
جهانی را از پاکستان به سوی سران جهاد 
و مقامت منحرف کرد، پس از آن در پیوند 
به این مسأله، گزارش هایی از سوی سازمان 

دیده بان حقوق بشر منتشر گردید.
7ـ کادرهای ادارۀ امنیت ملی افغانستان که 
سال ها تجربۀ کاری در برابر مداخلۀ پاکستان 
داشتند، از وظیفه سبک دوش شدند و خیال 
آی اس آی از این ناحیه راحت ساخته شد. 
انجنیر محمد عارف سروری، عبداهلل جان 
خان،  گل محمد  دولت میرخان،  توحیدی، 

بارکزی  امان اهلل  مشتاق،  سارنوال 
دست شان  که  زمره اند  این  از 
برای  میدان  و  شد  گرفته  کار  از 
عمال آی اس آی وسیع تر گردید.
ودوامدار  منظم  رهایی  8ـ 
زندان  از  طالب  اسیر  جنگجویان 
سال   12 درمدت  افغانستان  های 
که  بود  هایی  برنامه  از  گذشته 
انجام  آی  اس  آی  مشورت  به 

گرفت.
برای  کرزی  حامد  پافشاری  9ـ 
از  طالبان  سران  آوردن  بیرون 
متحد  ملل  سازمان  سیاه  فهرست 

نیز از این زمره می باشد.
بر  مبنی  کرزی  حامد  اعالن  10ـ 
پاکستان  که  صورتی  در  این که: 
مورد حمله قرار گیرد، افغانستان 
از  و  قرارگرفته  پاکستان  کنار  در 

آن کشور دفاع می کند.
پشتون  بارز  شخصیت های  11ـ 
آی  اس  آی  ضد  روحیۀ  که 
توسط  دیگری  پی  یکی  داشتند، 
شدند؛  شهید  کرزی  حامد  عمال 
مال  عبدالقدیر،  حاجی  مانند 
خان،  خان محمد  آخند،  نقیب اهلل 
ده ها  و  خاکریزوال،  اکرام  محمد 

تن دیگر.
سازمان یافته  صورت  به  12ـ 
در  تولیدی  مراکز  تأسیس  از 
حامد  وسیلۀ  به  افغانستان 
تا  آمد  عمل  به  کرزی جلوگیری 
کاال های  فروش  بازار  افغانستان 
این  باشد.  پاکستانی  بی کیفیت 
سخنرانی  یک  طی  کرزی  توسط  مطلب 
پاکستان  در  او  خود  و  شد  پذیرفته  رسمًا 
اعالم داشت که افغانستان »عمق اقتصادی« 

پاکستان می باشد.
به مشورت آی اس آی  13ـ حامد کرزی 
در مناطق جنوب و جنوب غرب افغانستان، 
در امر آموزش و پرورش اعتنای الزم را به 
خرچ نداد؛ از همین رو است که از رهگذر 
در  افغانستان  جنوب  و  شمال  تحصیلی 
آی  اس  آی  می برند.  سر  به  توازن  عدم 
به  و  گرفت  نفع  به شدت  وضعیت  این  از 

سربازگیری پرداخت.
که  اندیشه  و  فکر  صاحب  اشخاص  14ـ 
مانند  ـ  ندارند  سازگاری  سر  آی اس آی  با 
احمدزی،  اشرف غنی  دکتر  خلیل زاد،  دکتر 
اتمر، علی احمد جاللی ـ به  محمد حنیف 

حاشیه رانده شدند.
با توجه به نکات یاد شده، بیشتر حاضرین 
بودند  باور  بدین  دوستانه،  مجلس  آن 
عنوان  زیر  کرزی  حامد  اکنون  آن چه  که 
و  می دهد  سر  قوم پروری  و  وطن دوستی 
امنیتی  پیمان  امضای  برای  بیشتری  شرایط 
وضع می دارد، ثمرۀ مشورت هایی است که 
ورنه  می خواند،  او  گوش  به  آی  اس  آی 
هواپیمای  توسط  که  نکرده  فراموش  کسی 
سربازان  شد،  آورده  کابل  به  امریکایی 
او  شخصِی  محافظاِن  سال ها  امریکایی 
پول های  هم چنین  و  بودند  خانواده اش  و 
دریافت  سی آی ای  از  او  که  رومیزی یی 
داشته، بر همه گان روشن است. اما آن زمان 
نه بحث استقالل وحاکمیت ملی مطرح بود 
و نه هم دغدغۀ حفظ جان و آبروی مردم 

قنـدهار و هلمند!
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عبدالحفیظ منصور- عضو مجلس نماینده گان

کــرزی
 در چنـگال آی اس آی

 

تنش های قومی  در افغانستان چیز تازه یی نیست. تاریخ 
قومی  و  جویی های  برتری  با  عجین  شده  مملکت  این 
زبانی است که به اعتبار تجربه، ریشۀ همه نابه سامانی های 
به شمار می رود.  پسین  این کشور در دهه های  سیاسی 
بر سر درج هویت  دیگر چانه زنی ها  این همه یک بار  با 
را  مبحث  این  الکترونیکی  شناس نامه های  قومی  در 
نماینده گان  این که  با  است.  داده  قرار  رسانه ها  سرخط 
مردم در هر دو مجلس به این تفاهم رسیدند که رویت 
نکند  حمل  را  »افغان«  واژۀ  الکترونیکی  شناس نامه های 
و تنها همان عبارت »جمهوری اسالمی  افغانستان« خود 
می تواند پیوند شهروند را با کشورش مشخص سازد و 
شناس نامه ها  این  دیتابیس  در  افراد  قومیت  آن  کنار  در 
درج شود که آن تنها به وسیلۀ کامپیوترها قابل شناسایی 

خواهد بود و بس.
سامان دهی  با  معلوم الحال  رسانۀ  یک  روزها  این  اما 
دامن زدن  در  سعی  نمایشی  تظاهرات  ایجاد  و  بحث ها 
به این تنش ها دارد. مدعیان در این رسانه می گویند که 
این جا افغانستان است و همه اقوام »افغان« اند. جالب تر 
این که این دوستان باز هم تاکید می کنند که »افغان« به 
هویت  عنوان  به  نام  این  باید  و  است  »پشتون«  معنای 
ملی آشکارا شناس نامه های الکترونیکی درج گردد. نکتۀ 
است  مشخص  گروه  این  سروصداهای  در  که  دیگری 
این  در  گویا  که  است  اسالم  واژۀ  کشیدن  یدک  نوعی 
شناس نامه دین اسالم نیز یادآوری نشده است. حال آن که 

این ادعا بیشتر یک حرکت سیاسی است تا مساله.
است  نمایان  حرکت ها  این  از  آن چه  صورت،  هر  به 
نوعی افزون طلبی قومی  است که نباید آن را به قومی 
که ظاهراً این گروه از آن نماینده گی می کنند، تعمیم داد. 
است  آن چه  از  ریشه دارتر  هویتی  مسالۀ  افغانستان  در 
که گروهک هایی بتوانند آن را در چند حرکت نمایشی 
منازعات  حل  که  می کند  عقالنیت حکم  کنند.  خالصه 
تباری از راه گفت وگوها، بحث ها، مناظره ها و رجوع به 
اسناد و مکاتیب گذشته، به نتیجه برسد. تمام کشورهایی 
که شهروندانش میان هم منازعات هویتی و قومی  داشته 
اند، از روی تفاهم و گفت وگو به این حِل این مشکل 
دست پیدا کرده اند. این مساله، موضوعی نیست که با 
دیگر  اقوام و هویت های  تحقیر  و  توهین  شعاردادن ها، 
حل گردد. چنین رویکردی نه تنها که راه حلی به میان 

می آورد، بل که نفاق ملی را نیز گسترده تر می سازد.
هیاهوی  بالمقابل  گروهک ها،  این  سروصدای  هرچند 
چنین  که  کرد  تاکید  باید  اما  برانگیخته،  را  مخالفانش 
هدف شان  به  را  گروهک ها  این  واکنش ها،  و  هیاهوها 
ادامۀ  که  حلقاتی  و  گروهک ها  زیرا،  می سازد.  نزدیک 
حضورشان در اجتماع بر مبنای همین نفاق افگنی است، 
بودجۀ خودشان را از این راه تامین می کنند و یا اصاًل 
شده،  نهاده  تفرقه افگنی  بنیاد  بر  وجودی شان  سرشت 

دنبال نتیجۀ کارشان اند.
چنین  به  کردن  توجه  که  شد  یادآور  باید  این رو،  از 
آنان است. دیگر  به معنای جدی گرفتن  سروصداهایی 
و جزم اندیشی ها گذشته.  تمامیت خواهی ها  وقِت چنین 
بنابراین، هیاهوی این گروهک ها هیچ نتیجه یی نخواهد 
خواهانیم  و  دانسته  خود  رسالت  ما  این رو،  از  داشت. 
که واکنش بالمثل در برابر این گروهک های تفرقه افگن 
صورت نگیرد. اقوام و هویت های نژادی دیگر صبوری 
معلوم  گروهک های  این  که  ندهند  اجازه  و  کرده  پیشه 
مواخذه  هرچند  آیند.  نایل  شوم شان  اهداف  به  الحال 
چنین نفاق افگنی یی از وظایف حکومت شمرده می شود 
و باید پروندۀ این مساله را دادگاه های افغانستان پی گیری 
کند اما از آن جایی که حلقه هایی در حکومت اکثراً خود 
منتفی  توقعی  چنین  دارند،  دست  برنامه هایی  چنین  در 
است. بنابراین، تنها راه حل این مشکل از طریق صبوری 
اقوام شریف افغانستان میسر است تا باشد معضل قومی 

این کشور گسترده تر نگردد. 

نفاق افگنان را به هدف 
نرسانید!
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مورد  که  مصر  دولت  از  یکشنبه  روز  بشر  حقوق  بان  دیده  گروه 
از  تن  پنج  سریعا  خواست  دارد  قرار  کشور  این  ارتش  حمایت 

مشاوران محمد مرسی را که به زندان انداخته آزاد کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، گروه دیده بان حقوق بشر در 
بیانیه یی گفت که پنج مشاور محمد مرسی، رییس جمهور مخلوع 
مصر از سوم جوالی تاکنون در محلی نامعلوم در بازداشت هستند.

میان 9 دستیار  در  پنج دستیار  این  کرد  عنوان  بشر  دیده بان حقوق 
نزدیک به محمد مرسی بوده اند که در همان روز 3 جوالی دستگیر 
زندان های عادی  به  نفر دیگر  این در حالی است که چهار  شدند. 

منتقل شده و با اتهاماتی روبرو هستند.
سارا لیه ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان 
به  دولتی  که  است  راهی  نقشه  چه  این  داشت:  اظهار  بشر  حقوق 
پشتیبانی ارتش می تواند گستاخانه به مدت 150 روز دستیاران رییس 

جمهور سابق را بدون هیچ توضیحی ناپدید کند؟
اشاره وی به نقشه راه اعالم شده از سوی جنرال عبدالفتاح السینی به 

منظور بازگشت به دمکراسی پیش از انجام کودتا است.
ویتسون اضافه کرد: این که باالجبار افراد را چندین ماه ناپدید کنیم 
در نهایت این اعتماد را ایجاد نمی کند که این دولت حاضر در مصر 
به دنبال حاکمیت قانون است. ناپدید شدن طوالنی مدت هر کسی 
یک جرم است. مقامات مصر باید سریعا بدون قید و شرط آن ها را 

آزاد کنند.
محلی  در  همچنان  که  مشاوری  پنج  بشر،  حقوق  دیده بان  گفته  به 
ایمن علی، مشاور  از:  به سر می برند عبارتند  بازداشت  نامعلوم در 
امور  در  ارشد  مشاور  الحداد،  عصام  مرسی،  محمد  مهاجران  امور 
سیاست خارجی، ایمن الصرافی یک مشاور دیگر مرسی، عبدالمجید 
المشعلی، مشاور رسانه ای و خالد الغزاز دستیار امور خارجه محمد 

مرسی.

سیاست سر راه تعطیلی گوانتانامو 
را گرفته است!

امریکا  جمهور  رییس  دوباره  تعهد  از  ماه  شش 
اما  برای تعطیل کردن زندان گوآنتانامو می گذرد 
از  پس  است.  جزئی  زمینه  این  در  پیشرفت ها 
در  مرکز  این  زندانیان  آزادی  در  توقف  مدت ها 
خلیج گوآنتانامو در کوبا، تنها دو الجزایری در ماه 

اوت به کشورشان بازگشتند.
توسط  دستور  از صدور  ماه   20 از گذشت  پس 
باالخره  امریکا،  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک 
 69 پرونده های  بررسی  پنتاگون  جاری  ماه  در 
نه  و  متهم  جرمی  به  نه  که  را  گوانتانامو  زندانی 

آزاد شده اند، آغاز کرد.
در همین راستا دو مقام ارشد در وزارت دفاع و 
وزارت امور خارجه امریکا برای رسیدگی به امور 

این انتقال ها منصوب شده اند.
کنگره نیز در نهایت دست از خودداری غیرسازنده 
اتخاذ  جهت  در  دولت  برای  مجوز  صدور  از 
برداشته  گوآنتانامو  زندان  تعطیلی  برای  اقداماتی 
دستاویز  و  امریکایی  ضد  تبلیغات  به  تا  است 

القاعده برای جذب سرباز، پایان دهد.
که  کرد  اعالم  نومبر   19 تاریخ  در  امریکا  سنای 
برای  محدودیت ها  رفع  برای  اجازه  مصوبه  متن 
انتقال زندانیان گوآنتانامو به خارج از امریکا و یا 
انتقال به امریکا برای مداوا، حبس یا دادگاه، ثابت 

باقی می ماند.
علیه  خواه  جمهوری  سه  جمله  از  سناتور   55
انتقال  بر  حاضر  محدودیت های  که  اصالحیه ای 
این میزان  زندانی ها را حفظ می کند، رای دادند. 

در سال میالدی پیش از آن 41 نفر بود.
گوآنتانامو  زندانی های  از  نیمی  از  بیش  واقع  در 
پرونده ها  بررسی  با  آن ها  تعداد  و  انتقالند  آماده 
به  می توانند  نیز  آن ها  بقیه  می شود.  هم  بیشتر 
با  و  امریکا  در خود  و  اتهام شده  تفهیم  سادگی 
باراک  که  همانطور  شوند.  حبس  پایین تر  هزینه 
اوباما گفت: کنگره هیچ توجیهی برای خودداری 

از اتخاذ اقدام الزم در این راستا ندارد.
تا  گوآنتانامو  احتماالً  که  است  این  واقعیت  اما 

مدت ها باز خواهد ماند. این الیحه دفاعی در سنا 
بال تکلیف باقی مانده است و برای اولین بار در 
51 سال اخیر با خطر رد شدن مواجه است. حتی 
باید در  اگر این الیحه توسط سنا پذیرفته شود، 
کنترل جمهوری  در  نمایندگان که  کمیته مجلس 

خواهان است نیز رای بیاورد.
کنگره  اوباما  دولت  مشکل  تنها  حال  این  با  اما 
انتقال زندانیان  بر سر راه  مانع  بزرگترین  نیست. 
گوانتانامو این است که 59 نفر از آنها ملیت یمنی 
دارند و کشورشان مرکز عملیاتی القاعده است و 
پس از تالش برای انفجار یک هواپیمای امریکایی 
انتقال زندانی ها به  در یمن در سال 2009 اوباما 

این کشور را متوقف کرد.
در حالیکه  نیز  یمن  دولت شکننده  آن  بر  عالوه 
همکاری  تروریسم  با  مبارزه  زمینه  در  امریکا  با 
می کند اما توانایی باز پروری زندانیان بازگردانده 
شده از گوآنتانامو و یا زندان کردن آنهایی را که 

نمی توان به راحتی آزاد کرد، ندارد.
به همین دلیل دولت اوباما در حال سازمان دهی 
یک تالش بین المللی برای راه اندازی یک زندان 
انجام  به  را  وظیفه  این  تا  است  یمن  خود  در 
نشده  اعالم  توافقی  زمینه  این  در  هنوز  برساند. 
اندازی  راه  توافق،  صورت  در  حتی  اما  است 
به  یا سال ها  تاسیساتی جدید ممکن است ماه ها 

طول بینجامد.
کنگره امریکا باید به مانع تراشی بر سر راه دولت 
پایان دهد تا زندانیان بیشتری از گوآنتانامو منتقل 
شده و یا در دادگاه حاضر شوند. اما کاخ سفید 
کارهای دیگری نیز باید انجام دهد: حتی وقتی که 
دستگیری،  برای  هم  باز  شود،  تعطیل  گوآنتانامو 
تروریست های  مدت  طوالنی  حبس  و  بازجویی 
وجود  قانونی  مصوبه  یک  به  نیاز  خارجی، 
تعطیلی  همچون  زمینه  این  در  قانون  زیرا  دارد 
سیاستمداران  توسط  که  مدت هاست  گوآنتانامو 

معلق شده است.

دیده بان حقوق بشر
 آزادی مشاوران مرسی را 

خواستار شد

رییس جمهور اوکراین: 

با اتحادیۀ اروپا شریکی 
برابر باشیم

روسیه رزمایش بزرگ »شرق 
2014« را برگزار می کند

سوچی در استرالیا: 

برای دموکراسی کشورتان ارزش قایل شوید

به گفته معاون اول وزیر دفاع 
بزرگترین  مسکو  روسیه، 
رزمایش خود در سال 2014 
را در بخش شرقی این کشور 

برگزار خواهد کرد.
معاون  باخین،  آرکادی 
در  روسیه  دفاع  وزیر  اول 
رادیویی  شبکه  با  گفت وگو 
این  که  گفت  مسکو  صدای 
شرقی  بخش  در  رزمایش 
از  بسیاری  روسیه در 2014 
بر  در  را  ارتش  بخش های 

می گیرد.
که  است  حالی  در  این 
سال  رزمایش  بزرگترین 
»غرب  نام  با  میالدی  جاری 

2013« در غرب روسیه و در همسایگی بالروس، بزرگترین متحد اروپایی 
مسکو برگزار شد.

رزمایش   3000 حدود   2013 سال  در  روسیه  ارتش  که  کرد  اعالم  باخین 
برگزار کرده است. وی بدون اشاره به طرح، زمان و مکان برگزری رزمایش 
بزرگ »شرق 2014« گفت که در 400 رزمایش که در سال 2013 برگزار شد، 

بخش های مختلف ارتش به کار گرفته شدند.
این مقام ارشد روسیه همچنین گفت که مسکو برای برگزاری 29 رزمایش 

بین المللی در 2014 برنامه ریزی کرده است.
در همین راستا کرملین هفته گذشته اعالم کرد، در سال آتی میالدی با چین 

و مغولستان رزمایش مشترک برگزار می کند.

روز  گسترده  تظاهرات  آستانه  در  اوکراین  رییس  جمهوری 
یکشنبه معترضانی که معتقدند او تعهد خود برای همکاری با 
اروپا را زیر پا گذاشته است، متعهد شد که تمام تالش خود را 

برای نزدیکی هر چه بیشتر با اتحادیه اروپا به کار گیرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از سرکوب شدید معترضان 
برای  اوکراین  رییس جمهوری  یانوکوویچ،  ویکتور  تصمیم  به 
تعلیق عقد قرارداد با اتحادیه اروپا، هزاران معترض روز یکشنبه 
با در دست گرفتن پرچم های اوکراین و اتحادیه اروپا در مرکز 

کی یف گرد آمده اند تا در موعد مقرر تظاهرات را آغاز کنند.
عنوان  یانوکوویچ  داد،  گزارش  روسیه  اینترفاکس  خبرگزاری 
اروپا  به  برای نزدیک شدن  کرده است که تمام توان خود را 
به کار می گیرد. وی گفته است: ما انتخاب خود را کرده ایم و 
اروپایی هستیم، اما زمانی باید با اتحادیه اروپا همکاری کنیم 

که شریکی برابر و مساوی برای اعضای آن محسوب شویم.
در همین راستا، نیکوالی آزاروف، نخست وزیر اوکراین در یک 
برنامه تلویزیونی گفت که یانوکوویچ پس از سفر به چین در 

3-6 دسمبر، به مسکو سفر خواهد کرد.

دموکراسی خواه  رهبر 
حضار  جمع  در  میانمار 
در  دانشگاهی  در 
ارزش  خواستار  استرالیا 
به  استرالیا  مردم  نهادن 
کشورشان  دموکراسی 

شد.
خبرگزاری  گزارش  به 
اینترنشنال،  یونایتدپرس 
رهبر  سوچی،  سان  آنگ 
دموکراسی خواه میانمار و 
نوبل  صلح  جایزه  برنده 
به  سفرش  جریان  در 

استرالیا و در جمع حضار در داشنگاه موناش در ملبورن گفت که مردم این 
کشور باید یاد بگیرند به آنچه که دارند، احترام بگذارند.

وی افزود: شما این مزیت را دارید. می خواهم به کشورهایی چون میانمار 
نگاهی بیندازید و ببینید که ما در آستانه راه دستیابی به دموکراسی هستیم. 
شما فکر می کنید که دموکراسی تنها برای شماست و شما مستحق آن هستید 

اما این تنها یک تعبیر است. ما نیازمند کمک و حمایت شما هستیم.
سوچی 68 ساله از سوی جمعیت کاچین، مسلمانان میانماری ساکن استرالیا 
شاهد تظاهرات اعتراضی بوده است چرا که آن ها، این رهبر دموکراسی خواه 
را در حمایت از مسلمانان میانمار و مقابله با سرکوب آن ها شکست خورده 

می دانند.
رهبر دموکراسی خواه میانمار افزود: گمان می کنم که محکومیت یک جامعه 
باعث افزایش نگرانی ها و کشاندن مردم به سوی افراطگری می شود. اولین 
گام ایجاد قانون است. اگر مردم احساس کنند که تهدید می شوند، نمی توان 
از آن ها انتظار داشت که آرام باشند و برای حل اختالفات به یافتن راه چاره 

بپردازند.

                                                                                                                                      روزنامه واشنگتن پست
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چه وقت باید تسلیم 
شویم؟

شاید فکر کنید که منظور ما از »چه وقت باید تسلیم شویم« چیست. با خودتان 
با  که  است  این  واقعیت  اما  شد!...  نخواهید  ناامید  هیچ وقت  که  می گوییـد 
این که همیشه ما را به تالِش بی وقفه و دوری از دل سردی و ناامیدی تشویق 
است  بهتر  که  می آید  پیش  هم  زمان هایی  آدم ها  همۀ  زنده گی  در  می کننــد، 

تسلیم شوند. 
نادان کسی است که انجامِ کاری را ادامه می دهد و نمی داند که چه وقت باید 

از آن دست بکشد، حتا اگر کاری که انجام می دهد اشتباه باشد.
  آیا اگر تسلیم شوید، یک شکست خورده خواهید بود؟ 

این به کاری بسته گی دارد که می خواهید از آن دست بکشید. در مورد ترک 
یک  پی گیری  از  کشیدن  کنار  منظورمان  نمی کنیم؛  بد صحبت  عادات  کردن 
هدف است. مطمینًا شنیده اید که برای موفق شدن باید پشتکار داشته باشید، 
پیش  راه  تا آخر  بایستید و  بلند شده و  بجنگیـد و هر زمان زمین خوردید، 
روید. خود ما هزاران مرتبه در مقاالت مختلف این حرف ها را زده ایم، اما چرا 
االن می گوییم که گاهی  اوقات کنار کشیدن و تسلیم شدن بهتر است؟! دلیلش 
این است که در بعضی مواقع و موقعیت ها فقط زمانی می توانید پیش بروید 

که عقب گرد کنید.
انرژی زیادی را برای رسیدن به یک هدف صرف  گاهی اوقات شما زمان و 
می کنید و یک روز متوجه می شوید راهی که انتخاب کرده بودید، کاماًل اشتباه 
بوده است. این که می توانید همان نتیجه را با نصف آن زمان هم به دست آورید.
تعیین  هدف  خودتان  برای  باشد.  بوده  وزن  کردن  کم  هدف تان  کنید  تصور 
می کنید که روزی 1000 حرکِت درازنشست انجام دهید. بعد از یک ماه انجام 
این کار، می فهمید که به اندازۀ کافی منظم و دقیق بوده اید و توانسته اید تا آن 
روز روزی هزار درازنشست را بزنید، اما خیلی به هدف اصلی تان که کم کردن 
وزن بوده، نزدیک نشده اید. به این می گویند متمرکز شدن روی هدف ثانویه که 

گاهی روش و راهکار اشتباهی برای رسیدن به هدف اصلی است.
گاهی اوقات ما آن قدر درگیر هدف ثانویه می شویم که تمرکزمان روی هدف 
اولیه و اصلی را از دست می دهیم. این مسأله را در فروشنده های زیاد می بینیم. 
متوجه می شوند که تمرکز  اما معموالً  هدف اصلی آن ها پول درآوردن است 
اصلی شان به دست آوردن یک مقام جدید در بخش فروش شرکت است و 
اصلی  هدف  خورده اند.  می کنند شکست  احساس  نمی افتد،  اتفاق  این  وقتی 
هیچ وقت رسیدن به یک مقام جدید نبوده است؛ هدف پول درآوردن بوده است 

چه در این شرکت و چه در شرکتی دیگر.
به  که  خود  هدف  به  نتوانست  فروشنده  یک  که  می رسد  نظر  به  منطقی  آیا 
بیاید؟  بیرون  از کار خود  بوده است،  دست آوردن یک مقدار مشخص پول 
مطمینًا مدیرانش او را فردی ناالیق و شکست خورده می بینند، اما هدف او پول 
درآوردن است. اگر نتواند از طریق یک منبع دیگر به هدف خود برسد، آن وقت 

دست کشیدن از آن کار عاقالنه ترین و منطقی ترین کار ممکن است.
خوب کی وقِت دست کشیدن و تسلیم شدن از یک کار است؟! وقتی کاری 
که انجام می دهید در راستای رسیدن به هدف اصلی تان بی معنا و بی ثمر باشد. 
گاهی اوقات دست کشیدن از آن کار و شروع یک راه تازه برای رسیدن به همان 

هدف، عاقالنه تر به نظر می رسد.
تلف  هدف شان  به  رسیدن  برای  راهی  در  را  زنده گی شان  کل  افراد  بعضی 
می کنند و در آخر می فهمند که راه اشتباه را انتخاب کرده بودند. دست کشیدن 
از راهی که برای رسیدن به هدف تان انتخاب کرده بودید، هیچ خجالتی ندارد 
به شرط این که همیشه رسیدن به هدف تان را در ذهن داشته باشید. ماندن در 

راهی که شما را به ناکحاآباد می رساند، هیــچ فایده یی ندارد.
زنده گی را دوست داشته باشید، عمل نیک انجام دهید و خوب زنده گی کنید.

منبع: مردمان

گئورگ زیمل
برگردان: حمیــرا بنایی فر 

  چکیده:
“پدیدۀ مد، شکلی از تقلید و پیـروی و 
یکسان سازی اجتماعی اما متقاباًل پیوسته 
زمان  به  زمانی  از  و  بوده  تغییر  در حال 

اجتماعی،  مختلف  طبقات  میان  و  دیگر 
دسته  آن  پدیده،  این  است.  متفاوت 
پیروی  آن  از  ]که  اجتماعی  طبقات  از 
از دیگر  با هم یکی کرده و  را  می کنند[ 
طبقه ها جدا می کند. نخبه گان )elite( از 
مد پیروی می کنند و هنگامی که عموم نیز 
تفاوت های  تا  آوردند  روی  تغییر  آن  به 
طبقه  آن  با  را  خود  خارجی  و  ظاهری 
به  کم کنند، نخبه گان آن را رها کرده و 
این  و  می روند  جدیدتری  شکل  سراغ 
میزان  بودن  بیشتر  با  که  است  فرآیندی 
قبایل  در  مد  می گیرد.  سرعت  ثروت، 
این  ندارد.  وجود  طبقه  بدون  جوامِع  و 
بیرونی  نمودهای  و  درگیر ظواهر  پدیده 
اما  است،  غیرعقالنی  نوعی  به  و  است 
خالی  مسأله،  این  نمی رساند.  آسیبی 
زنان  در  ویژه  به  را  فردی  آزادی  وجود 
برجسته  متوسط  اجتماعی  طبقات  و 
برای آن ها،  آزادی فردی  این  می کند که 
با اطاعت فردی گره خورده است. برخی 
اشکال این پدیده فی نفسه مناسب تر برای 
تغییر شکل و اصالح به نظر می رسند، اما 
ذات درونی آن اشکال که غالبًا با عنوان 
“کالسیک” از آن یاد می گردد، آن ها را 

در برابر تغییرات مصون نگه می دارد.”
آن چه  به  عمومی  قوانین  اطالق  دربارۀ 
که ما غالبًا در ذهن خود از آن به عنوان 
می بریم،  نام  فردی  تفاوت  جنبه های 
این گونه بحث شده است: ما دو محرک 
یا  و  تمایالت  یک دیگر،  با  متضاد 
ویژه گی ها را شناسایی می کنیم و معتقدیم 
به طور طبیعی رها  آن ها  از  اگر هرکدام 

جلوه  تمام نشدنی  و  سیری ناپذیر  شوند، 
می کنند و این محدودیت های دو محرک 
فردی  ویژه گی های  که  است  متضاد 
ما  می دهد.  شکل  را  عمومی  افکار  و 
پایان ناپذیر  محرک های  دنبال  به  همواره 
برخی  که  هستیم  بنیادینی  آرزوهای  و 
کنترول  را  ما  درونی  رفتارهای  آن ها  از 

نمی توانیم  موردی  هیچ  در  اما  می کنند. 
باشد  مستقل  و  کامل  که  بیابیم  محرکی 
جدا  را  زیادی  مولفه های  تا  مجبوریم  و 
کدام  تا  بگیریم  تصمیم  نهایتًا  و  کرده 

منظور،  این  برای  کنیم.  بازنمایی  را  یک 
اولیه  محرک  یک  تأثیر  که  همان گونه 
باید  نیز  ما  می پیوندد،  وقوع  به  بعداً 
محدودیت هایی را به وسیلۀ محرک های 
دارای  همواره  بشر  کنیم.  اعمال  دیگر 
این  البته  است.  بوده  دوگانه  سرشتی 
واقعیت تأثیر کمی بر یک سانی رفتار او 
گذاشته و این یک سانی در رفتار معموالً 
است.  مختلف  عناصر  از  شماری  نتیجۀ 
تعداد  از  گرفته  که سرچشمه  کنش هایی 
کمی از محرک های بنیادی است، معموالً 
سر  بر  می شوند.  ظاهر  بایر  و  درون تهی 
قدیمی   )Flemish( فالمانی  خانۀ  در 
است:  شده  نوشته  مرموز  جمله یی 

“چیزهای بیشتری داخل من است”. و این 
همان فرمولی است که بر اساس آن، اولین 
تأثیر یک عمل، توسط علت های متفاوت 
زنده گی  است.  شده  تکمیل  ناهمگرا  و 
احتماالت  توسعۀ  به  نمی تواند  بشری، 
جامعه  اغنای  به  منجر  که  ـ  پایان ناپذیر 
ما  که  زمانی  تا  باشد.  امیدوار  ـ  می شود 
درک کنیم در هر لحظه و محتوای وجود، 
یک جفت محرِک در تالش، برای فراتر 
رفتن از نقطۀ اولیه، از طریق اشتیاق ها و 
کشش های شان با یکدیگر درگیر می شوند. 
عالوه بر این که توضیح برخی جنبه های 
محرک  دو  کنش  نتیجۀ  عنوان  به  روح 
بنیادی، غریزۀ تیوریک را ارضا می کند، به 
تصویر اشیا نیز شکلی جادویی می بخشد؛ 
این شکل بخشی، نه تنها به روشنی و به 
بلکه  واقعیت،  نمود  کردن  دنبال  وسیلۀ 
توسط تفسیری مبهم و اغلب رازآلود در 
محرک های  زنده گی،  آفرینش  “ادراک” 
نشده  حل  آشفته گی های  روح،  عمیق تر 
کارکرد  گسترده،  تسامح  و  تعارض  و 
از  ما  برداشت  با  مقایسه  در  مهم تری 

واقعیت بی واسطه، دارد.
به نظر می رسد دو تمایل در روح فرد و 
جامعه موجود است. تمامی نقش ها برای 
ُفرم کلی دوگانه گی موجود در ما، ناشی 
به  است.  فردی  کم وبیش  الگوی  یک  از 
توسط  نمی توان  حیات،  بنیادی  فرم  این 
یک تعریف دقیق دست یافت؛ ما باید با 
جدایی این ُفرم اولیه از کثرت الگوها که 
این  بیان  غیرقابل  حقیقتًا  عنصر  کمابیش 
می کند،  آشکار  را  ما  روح  دوگانه گی 
ما  وجود  فیزیولوژیک  پایۀ  بیاییم.  کنار 
طبیعت  می گوید  که  است  راهنما  اولین 
و  درک  آسوده گی،  حرکت،  به  نیاز  بشر 
بنیان  یک  دارای  بشر  این  و  دارد  تولید 
هر  در  که  ـ  زنانه  بنیان  یک  و  مردانه 
نوع  این  می باشد.  ـ  شده اند  یکی  فردی 
ما  روانی  سرشت  بر  حاکم  دوگانه گی 

موجب می شود که آخری، توسط تالش 
از  و  یک سو  از  عمومی سازی  سمت  به 
توضیح  به  اشتیاق  توسط  دیگر،  سوی 
شود.  هدایت  یگانه،  و  ویژه  عنصر 
آرامش  روح  به  عمومی سازی  بنابراین 
آن  به  ویژه گرایی،  درحالی که  می بخشد، 
اجازۀ حرکت از الگویی به الگوی دیگر 
می دهد. این موضوع در جهان احساسات 
نیز صادق است. از طرف دیگر، از یک سو 
ما به دنبال تسلیم صلح آمیز در مقابل بشر 
و اشیا هستیم و از سوی دیگر، به دنبال 
فعالیت پُرانرژی نسبت به هر دو هستیم.

به نظر می رسد دو تمایل در روح فرد و جامعه موجود است. تمامی نقش ها برای ُفرم 
کلی دوگانه گی موجود در ما، ناشی از یک الگوی کم وبیش فردی است. به این فرم بنیادی 
حیات، نمی توان توسط یک تعریف دقیق دست یافت؛ ما باید با جدایی این ُفرم اولیه از 
کثرت الگوها که کمابیش عنصر حقیقتاً غیرقابل بیان این دوگانه گی روح ما را آشکار 
می کند، کنار بیاییم. پایة فیزیولوژیک وجود ما اولین راهنما است که می گوید طبیعت 
بشر نیاز به حرکت، آسوده گی، درک و تولید دارد و این بشر دارای یک بنیان مردانه و 
یک بنیان زنانه ـ که در هر فردی یکی شده اند ـ می باشد. این نوع دوگانه گی حاکم بر 
سرشت روانی ما موجب می شود که آخری، توسط تالش به سمت عمومی سازی از یک سو 
و از سوی دیگر، توسط اشتیاق به توضیح عنصر ویژه و یگانه، هدایت شود. بنابراین 
عمومی سازی به روح آرامش می بخشد، درحالی که ویژه گرایی، به آن اجازة حرکت از 
الگویی به الگوی دیگر می دهد.

بررســی پدیده یی به نام 
ُمــد

بخش نخست



         خواجه بشیراحمد انصاری
بخش نخسـت

رژیم  فروریزی  با 
طالبان و سرازیر شدن 
کشورهای  نیروهای 
سرزمین  به  غربی 
تعلیمی  نهادهای  ما، 
افغانستان شاهد ظهور 
و  برنامه ها  افکار، 
مختلفی  جریان های 
از  یکی  که  بوده اند 
تحریر  حزب  آن ها 
می باشد. در این چند سالی که گذشت، برخی افراد 
سطور  این  نویسندۀ  تحریر  حزب  گروه  به  منسوب 
و  داده  قرار  آماج حمله  مختلفی  مناسبت های  در  را 
تا  دارند  آموزنده عرضه  نقدی سالم و  آن که  به جای 
سعی  جوییم،  سود  آن  از  خواننده گان  هم  و  ما  هم 
بوق  با  را  روشن فکری  جامعۀ  فضای  تا  ورزیده اند 
و سرنای تبلیغاتی و شعارهای فریبندۀ خویش، تیره 
ساخته و زمینه را برای استحمار جوانان آماده سازند. 
این قلم  برای استفادۀ مردم و به ویژه جوانان، حامِل 
تصمیم گرفت تا این بحث را به میدان مطبوعات کشد 
»نیم نگاهی  عنوان  زیر  را  مقاله یی  لحاظ،  از همین  و 
ماندگار  روزنامۀ  در  که  نگاشت  تحریر«  حزب  به 
چاپ شد. حزب تحریر با نگارش آن مقالۀ مختصر، 
و  تبصره  و  مقاله  از  سیلی  نشر  با  و  شد  سراسیمه 
داد؛  نشان  واکنش  حرمت  هتک  و  مغالطه  و  تهمت 
امری که مرا واداشت تا مقالۀ »گفت وگویی با حزب 
تحریر« را بنویسم و در همان نشریه به نشر برسانم. 
اما بازهم فردی با نام و هویت مستعار، به نماینده گی 
از آن حزب برخاسته و در منتهای عناد و سرتنبه گی 
تالش ورزیده تا به جای دفاعی مستدل و معقول، به 
نقد حزب تحریر را  این قلم چسپیده و  جان حامِل 
ما  بزرِگ  پیامبر  شکوه مند  سنِت  نقد  معنی  به  بازهم 

جلوه داده و عقل و خردِ خواننده را به استهزا گیرد.
به هر حال، من در این جا در صدد دفاع از خویش 
نیستم و حتا تهمت و اهانِت ایشان را پاسخی نخواهم 
گفت و این کار را در هیچ جای دیگری هم نکرده ام؛ 
این  اعضای  برای  را  دیگری  نکات  می خواهم  بلکه 
گروه و کسانی که به این بحث عالقه دارند، به عرض 

برسانم.
ما در حزب تحریر می بینیم،  بزرگ ترین مشکلی که 
همانا عدم صداقت در طرح ها، ادبیات و سیاست های 
دیگر  رسانه های  که  حالی  در  آن ها  است.  گروه  آن 
را ملزم می دانند تا اعالمیه های شان را مبنی بر تعامل 
رایج مطبوعاتی نشر نمایند، هیچ گاهی خود را ملزم 
ندانسته اند تا سخن فردی را در دفاع از خودش نشر 
نمایند. من در همان وقت از روزنامۀ ماندگار خواسته 
به  پاسخ  در  را  گروه  این  نمایندۀ  سخنان  تا  بودم 
مقاله یی که نگاشته بودم، نشر نماید و در عین زمان از 
گروه حزب تحریر نیز خواهش نموده بودم تا مقاله یی 
را که در پاسخ مقاله های متعدد ایشان نگاشته بودم، 
در نشرات شان فرصت نشر دهند. اما دیدم که آن ها 
از این کار ابا ورزیدند. من یقین داشتم که آن گروه 
با  بسته جرأت چنین کاری را نخواهند داشت، ولی 
یک  را  گروه  این  مصداقیت  می خواستم  تقاضا  این 
نمایم.  امتحان  خواننده گان  چشم  پیش  در  دیگر  بار 
به  التزام  عدم  که  می دانند  اجتماعی  معتبر  گروه های 
مصداقیت  مطبوعاتی،  نورم های  با  تعامل  در  ادعاها 

یک گروه را لطمه خواهد زد.
من اعالم می کنم که حزب التحریر در ادعاهای خویش 
صادق نمی باشد. یکی از این موارد، همین پیروی از 
پیامبر اسالم می باشد که حزب تحریر در این  سنت 
زمینه گوش ها را کر نموده است. پرسشی که مطرح 
می شود این است؛ شما که همه با نام های مستعار و 
هویت های دروغین وارد میدان جدل می شوید و شما 
از  نقاب  چرا  هستید،  پیامبر )ص(  شیوۀ  مدعیان  که 

چهره برنمی افگنید؟
 پیامبر بزرگ اسالم زمانی که علم رسالت برافراشت، 
از  و  فالن  نوادۀ  فالن،  فرزند  فالن،  اسمم  من  گفت 
قبیله و تیرۀ فالن هستم و در فالن شهر به دنیا آمده ام. 
تربیت یافته گان مکتب او نیز همین کار را نمودند. شما 
چرا شیوۀ علنی او را با شیوه های استخباراتی اشتباه 
گرفته اید؟ شما باید بدانید که با شیوه های اطالعاتی، 
هویت های  و  مستعار  نام های  نقاب دار،  چهره های 
کاذب نمی شود پیام و مرامی را معرفی نمود و فکر و 

حرکتی را پیروز ساخت.
حزب تحریر در حالی که هیچ کشور اسالمی را به 
قلمرو  که  دلیل  این  به  آن هم  نمی شناسد،  رسمیت 
این کشورها با قیچی و خط کش استعمار بریده شده 
است؛ در عین وقت تمام کشورهای اسالمی را به نام 
والیت یاد می کند. پس سوالی که مطرح می شود این 
است که: شما چرا والیت هایی را که استعمار ترسیم 
نموده است، به رسمیت می شناسید؟ چرا همان نقشه 
و تشکیالت ادارِی قرن های گذشته را مدار اعتبار قرار 
نمی دهید و می روید تشکیالت اداری تان را بر مبنای 

نقشه های استعماری بنا می نهید؟
پرسِش دیگرم این است که شما پیوسته فریاد می کشید 
و  پیامبر  شیوۀ  و  نهج  از  برخاسته  شما  سیاست  که 
خلفای راشد اوست. آیا شما گاهی فکر کرده اید که 
همین پیشوند گروه تان یعنی »حزب«، خود محصول 
دموکراسی است، نه برخاسته از تاریخ سیاسی اسالم. 
گذشته های  از  حزب  واژۀ  که  نیست  شکی  این  در 
خیلی دور در زبان عربی رایج بوده و به معنی گروه و 
طایفه و طرف دار آمده است، ولی فقه سیاسی اسالم 

به نام  را  چیزی  خویش  سال  یک هزار  از  بیشتر  در 
»حزب« نمی شناسد. حزب به عنوان گروهی سیاسی 
مفهومی  بوده،  تشکیالت خاصی  و  برنامه  دارای  که 
معاصر است که با روحیۀ ظاهری گری حزب تحریر  

در عرصۀ فقه سیاسی چندان هماهنگی ندارد. 
شما پیوسته بر دموکراسی یورش می برید. به فرض 
این که دموکراسی را نظامی ضد اسالمی تصور کنیم، 
پرسشی که من دارم این است که شما چرا استبداد 
را در موازات با دموکراسی نمی کوبید؟ امروز بیشتر 
خودکامه  زمام دارانی  توسط  اسالم  جهان  کشورهای 
استبداد  به  دل تان  چرا  شما  می شود،  اداره  مستبد  و 
نامی  تا  می ورزید  سعی  و  می سوزد  خودکامه گی  و 
از استبداد برده نشود؟ گیرم که دموکراسی ضد دین 
دین  مظهر  استبدادی  نظام های  این همه  آیا  است، 
بوده اند؟ شما کتابی دارید که دموکراسی را اندیشه یی 
ضد دینی خوانده است، آیا می شود کتابی بنویسید و 
روحیۀ  که  نشود  بخوانید؟  دینی  ضد  نیز  را  استبداد 
برای تان  را  کاری  چنین  اجازۀ  استبدادپسندانۀ تان 
که  می پرسم  شما  از  بگذارید،  را  دیگران  نمی دهد؟ 
فرصت  دیکتاتوری  نظام های  در  شما  حزب  همین 
فعالیت بیشتر یافته است و یا در جوامع دموکراتیک؟ 
حزب  از  نامی  گذشته  در  مردم  تونس  و  مصر  در 
که حکومت  سالی  یک  در  ولی  نمی شنیدند،  تحریر 
ملکی و دموکراتیک در مصر حاکم بود، حزب تحریر 
عرض وجود نمود و فرصت تنفس یافت؛ در تونس 

هم وضع همین طور بوده است.
آری! حزب تحریر کتابی دارد به نام »دموکراسی نظام 
الحاد  و  کفر  و  را شرک  دموکراسی  آن  در  که  کفر« 

بدین سو  قرن ها  از  که  دیگری  نظام  ولی  می داند، 
در  جایش  است،  شده  اسالمی  تمدن  سقوط  علت 
ادبیات حزب تحریر خالی بوده و آن عبارت از کتاب 
»استبداد نظام کفر« می باشد. بزرگ ترین اشتباه ـ اگر 
است  همین  ـ  دروغ ها  بزرگ ترین  از  یکی  نگویم 
که دموکراسی را منسوب به دین دانست و یا آن را 
دشمن دین خواند. دموکراسی در طول تاریخ اشکال 
دین  برابر  در  گاهی  نظام  این  است.  گرفته  مختلفی 
همان طوری  دین.  کنار  در  هم  زمانی  و  گرفته  قرار 
که تجربۀ خالفت، تجربۀ واحد و یک دستی نبوده و 
اشکال مختلف مدیریتی داشته است، دموکراسی های 
است.  داشته  را  خودش  شیوۀ  کدام  هر  نیز  جهان 
نحوۀ حکومت، نظام اداری، تشکیالت، اصطالحات 
رسمی، شیوۀ تعیین مسووالن و حتا نحوۀ رای گیری و 
بیعت از یک خالفت تا خالفت دیگر فرق می کرد تا 
جایی که گاهی خالفت هیچ کاری به ادارات محلی و 
کار سالطین نداشت که نمونه اش را می توان در عصر 
سلطان محمود غزنوی مشاهده نمود. به همین شیوه، 
شمار دموکراسی ها در جهان برابر به تعداد کشورهایی 
دموکراسی ها  نوع  دارند.  دموکراتیک  نظام  که  است 
چه  افراد  آن  که  دارند  جامعه  یک  افراد  به  بسته گی 
می خواهند و از همین لحاظ دموکراسی را نظام کفر 
به  دموکراسی  است.  سطحی  عقلی  بیان گر  خواندن، 
کاری  دین  با  و  بوده  مردم  بر  مردم  حکومت  معنی 
ندارد؛ این که مردم خود چه نوع حکومتی می خواهند، 
بسته گی به ارادۀ آن ها دارد. دموکراسی یعنی انتخاب 
تنظیم  را  امورشان  و  مدیریت  را  جامعه  که  کسی 
اصولی های  و  فقها  که  است  لحاظ  همین  از  نماید. 
را  آن  دیگران،  و  قرضاوی  عالمه  چون  قرن  بزرگ 
به صراحت  قرضاوی  نمی دانند.  دینی  ضد  امری 
دموکراسی  سوی  به  دعوت گران  از  »من  می گوید: 
هستم. دموکراسی وسیله یی است روش مند در جهت 
تحقق اهداف ما در زنده گی آبرومند؛ زنده گی یی که 
او  دین  و  خدا  سوی  به  آن  چهارچوب  در  می توان 
می آورد  ما  برای  را  امنیتی  دموکراسی  نمود.  دعوت 
نشویم،  دار  چوبه های  و  زندان  سلول های  روانۀ  تا 
به  آراسته  زنده گی  ما  ملت های  برای  دموکراسی  و 
آزادی و کرامت به ارمغان می آورد، و برای مردم حق 
می دهد تا زمام داران خویش را خود انتخاب نمایند و 
سپس آن ها را محاسبه نمایند و اگر از جادۀ راست به 
انحراف رفتند، ایشان را تغییر دهند، بدون آن که نیازی 
به کودتا و ترور احساس شود.« القرضاوی، فقه الدولۀ، 

صفحات 146-145
دانشمند بزرگوار سوریه استاد جودت سعید می نویسد: 
آن چه در دموکراسی ها وجود دارد، ما از پایان عصر 
خلفای راشدین بدین سو در جست وجوی آن بوده ایم. 
هدایت  رشد  به سوی  را  اسالمی  جامعۀ  دموکراسی 
می فرماید. اگر قرآن کریم در باب دین می گوید: »ال 
اکراه فی الدین« یعني اکراهي در امر دین نیست، این 
سخن در مورد سیاست هم صدق می کند و می شود 
گفت »ال اکراه فی السیاسه« یعنی اکراه و جبری در امر 
تعیین زمام داران هم نیست. االمه االسالمیه بین الرشد 
العلوانی، بیروت،  والغی. جودت سعید و عبدالواحد 

دارالفکر المعاصر، 1996، ص 159
جای تأسف است که ما در این سی وچند سال اخیر 
ارزش های  و  افکار  و  ایدیالوژی ها  خویش،  تاریخ 
فراوانی را مسخره نموده ایم. حزب دموکراتیک خلق 
سوسیالیزم  به نام  را  بی گناه  انسان  هزاران  افغانستان، 
اعدام نموده و کشور را به ویرانه تبدیل کرد، در حالی 
که همین سوسیالیزم در کشورهای اروپای شمالی و 
غربی، مفهومی انسانی و عدالت خواهانه داشته است. 
که  کنند  کاری  شریعت  نام  زیر  تا  آمدند  طالبان  باز 
مسلمانان.  به  رسد  چه  دهد،  خجالت  را  انسان  نوع 
دموکراسی مافیایی افغانستان نیز از این قاعده مستثنا 
نبوده و ما جامۀ دموکراسی را با فساد آلوده و آن را 
افغانیزه نمودیم. حاال جوانانی بی خبر و بی اطالع ولی 
به  را  خالفت  مفهوم  تا  رسیده اند  راه  از  احساساتی 
دروغ های  از  یکی  نمایند.  مسخره  و  کشانیده  ابتذال 
تطبیق  که  است  ادعایی  می شنوم،  که  را  شاخداری 
دموکراسی در جهان اسالم را به غرب نسبت می دهند 
بدون آن که به عقل خواننده احترام گذاشته و نگاهی 
به حوادث الجزایر و مصر و فلسطین و جاهای دیگر 
را  جوامع  آن  دموکراسی های  که  ببینند  و  بیندازند 
چه کسی سقوط داده است. امروز این همه دیکتاتور 
پشتیبانی  را کدام کشورها  خودکامه در جهان اسالم 
لفافۀ  در  را  متاع شان  دولت هایی  این که  می کنند؟ 
دموکراسی برای ما عرضه می دارند، حسابش جداست 
و چیزی جز سوءاستفاده از این مفهوم انسانی نیست.
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تیوری پردازان استبداد
 و ظاهری های فقه سیاسی
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جای تأسف است که ما در این سی وچند سال اخیر تاریخ خویش، ایدیالوژی ها و افکار 
و ارزش های فراوانی را مسخره نموده ایم. حزب دموکراتیک خلق افغانستان، هزاران 

نموده و کشور را به ویرانه تبدیل کرد، انسان بی گناه را به نام سوسیالیزم اعدام 
در حالی که همین سوسیالیزم در کشورهای اروپای شمالی و غربی، مفهومی انسانی 
و عدالت خواهانه داشته است. باز طالبان آمدند تا زیر نام شریعت کاری کنند که نوع 
انسان را خجالت دهد، چه رسد به مسلمانان. دموکراسی مافیایی افغانستان نیز از این 

قاعده مستثنا نبوده و ما جامة دموکراسی را با فساد آلوده و آن را افغانیزه نمودیم. حاال 
جوانانی بی خبر و بی اطالع ولی احساساتی از راه رسیده اند تا مفهوم خالفت را به ابتذال 
کشانیده و مسخره نمایند. یکی از دروغ های شاخداری را که می شنوم، ادعایی است که 

تطبیق دموکراسی در جهان اسالم را به غرب نسبت می دهند بدون آن که به عقل خواننده 
احترام گذاشته و نگاهی به حوادث الجزایر و مصر و فلسطین و جاهای دیگر بیندازند 

و ببینند که دموکراسی های آن جوامع را چه کسی سقوط داده است. امروز این همه 
دیکتاتور خودکامه در جهان اسالم را کدام کشورها پشتیبانی می کنند؟
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خواست های کوچک و ادعـاهای 
بزرِگ آقای کرزی

کرزي د قومي اړیکو...
ښاغلی جوینده زیاتوي، پاکستان هند ته د ولسمرش کرزي 

وکړه  هڅه  یې  کې  سفر  دې  په  او  لري  اندېښنه  سفره  له 

دوستانه  په  رسه  هند  له  چې  وهڅوي  هم  دېته  ولسمرش 

اړیکو کې ډېر ژور الړ نيش.

ولې  برادر  مال  چې  دا  وویل،  شناند  دغه  چارو  سیايس  د 

تل  یې  مرشان  هېوادونو  دواړو  د  چې  شوی  مهم  دومره 

په  دی چې  دا  یې  لیک جوړوي، المل  خپلو خربو رس  د 

افغانستان کې د سولې پیل شویو هڅو پایله نه ده ورکړې؛ 

نو د دې لپاره چې ولسمرش له مالمتیا ځان خالص کړي د 

هغه په خوشې کېدو ټینګار کوی.

هغه زیاته کړه، کرزی غواړي خلکو ته وښيي چې پاکستان 

نه  پایله  خربو  سولې  د  ځکه  کاوه  راخوشې  نه  برادر  مال 

په  د سولې  هم  برادر  مال  دا دی چې  )) حقیقت  ورکوله: 

د  نه کوالی يش  او  لري  نه  اهمیت  خربو کې کوم خاص 

سولې په خربو کې پرمختګ راويل. د سولې لپاره پیل شوې 

ټولې هڅې پایله نه ورکوي.((

همدارنګه د سیايس او پوځي چارو شننونکی جرنال امرالله 

امان هم کابل ته د نواز رشیف سفر یو سیايس او بې پایلې 

سفر بويل.

هغه وايي، د پاکستان په جغرافیه کې څلور حکومتونه واک 

د  یې  حکومت  ملکي  مرشۍ  په  رشیف  نواز  د  او  چلوي 

حکومت د څېرې متثیل کوي.

د ده په وینا، بل حکومت پوځ دی چې اصيل واکمن ګڼل 

پاکستان  د  چې  دی  حکومت  درېیم  ای  اېس  ای  کېږي، 

ځمکنۍ  او  ګټې  اقتصادي  او  سیايس  عمق،  سرتاتېژیک 

مذهبي  یې  حکومت  څلورم  او  لري  اړه  پورې  ور  بشپړتیا 

ډلې دي.

ښاغلی امان زیاتوي، پاکستاين چارواکي تل په افغانستان 

کې حسن نیت ښيي نه حسن عمل: )) نواز رشیف د عمل 

پر ځای یوازې هیله مندي وښوده. تل پاکستان حسن نیت 

ښيي خو حسن عمل یې بیا د بل چا په الس کې دی چې 

هغه نظامیان دي.((

هغه وویل، له مالبرادر په طالبانو کې خورا مهم کسان شته؛ 

په  له ولسمرش کرزي رسه  برادر  لپاره چې غني  د دې  خو 

د  ته  قوم  خپل  غواړي  هغه  او  لري  اړیکې  حساب  قومي 

نوموړي خوشې کېدل د یوې السته راوړنې په توګه وښي؛ 

ځکه د برادر په خوشې کېدو ټینګار کوي.

د ده په اند، مال برادر د پوپلزیو له قوم رسه اړیکې لري او د 

همدې لپاره کرزي ته مهم دی.

بند  په  تېرو څو کلونو راهیسې  له  نوموړی وايي، مالبرادر 

کې و، چې په دغو تېرو څو کلونو کې د طالبانو په تحریک 

کې د کدري، پوځي، جګړه ییز او نورو له پلوه دېر بدلونونه 

راغيل دي او دا کسان له مالبرادر رسه نه پېژين.

ښاغلی امرالله امان زیاته کړه، که چېرې مال برادر خوشې 

هم يش نيش کوالی د سولې په پروسه کې اقدام وکړي، یا 

په طالبانو کې خپل پخوانی رول او ځای پيدا کړي.

نه  نوم  د  چارواکي  افغان  پوړي  لوړ  یوه  وړاندې  دې  له 

ویيل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  رشط  په  ښودلو 

پاکستان هېڅ هغ څوک چې مهم نه وي او د سولې په برخه 

کې ترې ګټه نيش اخیستل کېدای په بند کې نه سايت.

د رسچینې په وینا، دا چې پاکستان ډېر طالب مرشان ووژل 

چې  ښکاري  دې  له  ساتلی،  ژوندی  یې  برادر  مال  خو 

نوموړی کوالی يش د سولې په خربو کې مهم رول ولويب.

د  حکومت  افغان  چې  ده  امله  همدې  له  خربه،  په  هغه  د 

مالبرادر په خوشې کېدو ټینګار کوي.

د شنبې په ورځ د پاکستان لومړی وزیر نوازرشیف کابل ته 

د یوه پالوي په مرشۍ راغی او له ولسمرش کرزي رسه یې 

ولیدل.

ته  کنفرانس  خربي  ګډ  رسه  کرزي  ولسمرش  له  نوموړي 

وویل، چې د طالبانو دویم مرش مال برادر خوشې شوی او 

د یوه مېکانیزم له الرې غواړي له هغه رسه خربې وکړي.

له دې وړاندې د سولې عايل شورا یوه پالوي پاکستان ته 

د  لپاره  د یوې دقیقې  په کراچۍ کې  پر مهال  د خپل سفر 

طالبانو له دویم مرش مال عبدالغني برادر رسه خربې وکړې.

پاکستاين لومړي وزیر یو ځل بیا ژمنه وکړه، چې له مال برادر 

رسه د هغه د کورنۍ د غړو د لیدو لپاره به زمینه برابره کړي، 

او اسالم اباد مال برادر له بشپړې ازادۍ رسه موافق دی، خو 

په دې کې یې له امریکا رسه سالمشوره رشط وبلله.

ولسمرش کرزي له لومړي وزیر نوازرشیف نه وغوښتل چې 

اړخیزه  درې  په  لندن  د  کړي.  ازاد  ډول  بشپړ  په  برادر  مال 

غونډه کې هم رشیف ژمنه کړې وه، چې له برادر رسه به د 

سولې د عايل شورا د لیدو زمینه برابروي.

          احمد عمران

در سفر نوازشریف نخست وزیر پاکستان به کابل، یک 
بار دیگر دیپلماسی ضعیِف ارگ ریاست جمهوری 
یافته  تمرکز  کوچک  خواست های  محور  در  که 
است، خود را به رخ کشــید. نخست وزیر پاکستان 
هرچند ماه ها پیش قرار بود به کابل بیاید، ولی سفر 
دقیقًا  این کشور  که  مقطعی صورت گرفت  در  او 
انتظار آن را  داشت؛ زمانی که مناسبات افغانستان 
با متحدان غربی آن به شدت آسیب دیده و به دلیل 
مشکالت به وجودآمده بر سر امضای قرارداد امنیتی 
با امریکا، مشخص نیست که آیندۀ کشور چه گونه 
رقم خواهد خورد. در همین حال، بحث انتخابات 
ریاست جمهوری و خروج نیروهای ناتو تا چند ماه 
که  سرنوشت سازی ست  مسایل  دیگر  از  نیز  آینده 

ذهنیت ها را به خود مشغول داشته است. 
پاکستان که در سخن از مبارزه با تروریسم و تأمین 
صلح از طریق گفت وگو حمایت می کند، ولی در 
عمل ظرف دوازده سال گذشته هیچ حرکت مثبتی 
این کشور  است.  نداده  انجام  این خصوص  در  را 
با  افغانستان  روابط  در  شکاف  ایجاد  از  همواره 
برهم  برای  و  کرده  استقبال  آن  بین المللی  متحدان 
نورزیده  دریغ  تالشی  هیچ  از  مناسبات،  این  زدن 
است. شاید آقای شریف مقطع زمانی فعلی را برای 
سفر به کابل از هر وقِت دیگری مساعدتر تشخیص 
داده و به همین دلیل دعوت آقای کرزی را پذیرفته 

است. 
خصوص  در  کشور  دو  سران  میان  که  آن چه 
مهم ترین و اصلی ترین مشکالت منطقه مثل مبارزه 
و  تازه  چیز  شد،  مطرح  بنیادگرایی  و  تروریسم  با 
از  همیشه  مثل  طرف  دو  هر  نبود.  توجهی  قابل 
حسن نیِت یک دیگر برای تأمین صلح و امنیت در 
منطقه سخن گفتند و دو کشور افغانستان و پاکستان 
برادراِن هم خواندند که در غم ها و شادی های  را 
نیز  طرف  دو  ادبیاِت  در  حتا  شریک اند.  یک دیگر 
هیچ تفاوِت خاصی به مشاهده نرسید. آقای شریف 
تکرار  را  پاکستانی  گذشتۀ  مقام های  سخنان  همان 
کرد و آقای کرزی نیز متقاباًل بیانیه هایی را که ظرف 
دوازده سال گذشته دیگر از حفظ شده، طوطی وار 
همان  کرد؛  قرائت  خبرنگاران  چشم  برابر  در 
واژه گان تکراری، همان جمله های تکراری و همان 

دیپلماسی تکراری. 
آقای کرزی در پشت سر، ادعاهای کالن دارد، ولی 
وقتی با مقام های پاکستانی رو در رو می شود، همۀ 
آن ادعاهای کالن و منافع ملی، ناگهان به فراموشی 
دیپلماسی ضعیف  را  آن ها  سپرده می شود و جای 
و ریاکارانه پُر می کند. حتا بحث آزادی مال برادر، 
چیز تازه یی نبود که رییس جمهوری آن را در سفر 
در  کرزی  آقای  کرد.  مطرح  کابل  به  نوازشریف 
نشست لندن نیز از آقای شریف و با میانجی گری 
فرد  برادر  مال  که  خواست  بریتانیا،  نخست وزیر 
شماره دوم گروه طالبان از بازداشت پاکستان به شکل 
ماه هاست  که  هرچند  پاکستانی ها  شود.  آزاد  کامل 
در  ولی  کرده اند،  رها  را  برادر  مال  که  دارند  ادعا 
نظارت آی اس آی و  فرد هم چنان تحت  این  عمل 
دیگر سازمان های نظامی و استخباراتی این کشور 
قرار دارد. سوالی را که حاال پس از انجام سفر آقای 
که  است  این  پرسید  باید  کرزی  آقای  از  شریف، 
افغانستان، بحث  آیا مشکل اصلی میان پاکستان و 
است؟  کشور  آن  زندان  از  برادر  مال  کامل  آزادی 
مشکالت  که  نمی دانند  کشور  مقام های  هنوز  چرا 
بحث های  وارد  باید  چه گونه  و  چیست  افغانستان 
جدی و سازنده با همسایۀ جنجالی خود شوند؟... 
از یک سو برخی مقام های کشور تأکید دارند که با 
مشکالت  نمی شود  عریضه نویسی  و  دادن  مهمانی 
دو کشور را حل کرد، و از سوی دیگر خواست های  
حکومت چنان در سطح پایینی مطرح می شوند که 
همه به رهایی یک مهرۀ سوخته خالصه می گردد. 

افغانستان در حالی می خواهد که وارد مرحلۀ تازه یی 
از حیات سیاسی خود شود که هنوز درگیر و وابستۀ 
مناسباِت کهنه و تکراری با مشکالت خود هست؛ 
و  مسایل  مربوط  آن  از  بخشی  اگر  که  مشکالتی 
آن  دیگر  بخش  ولی  می شود،  داخلی  سیاست  های 
منطقه یی  سیاست های  با  عمیق  و  تنگاتنگ  پیوند 
و جهانی دارد. تا زمانی که ارگ ریاست جمهوری 
بدون  دهد،  ادامه  سیاست ها  این گونه  به  هم چنان 
وضعیت  در  تغییری  هیچ  که  گفت  باید  تردید 
موجود رونما نخواهد شد. برای بیرون رفت از چنین 
وضعیتی، ضمن بازنگری سیاست های ناکام گذشته، 
برداشتن  تازه،  گزینه های  انتخاِب  شهامت  باید 
داشت.  را  جسارت آمیز  حتا  و  اساسی  گام های 
نمی شود هم چنان به سیاست مهمانی دادن ادامه داد 

و انتظار داشت که صلح و امنیت در افغانستان تأمین 
شود. هم چنان نمی توان بر سیاست تکدی گری در 
مناسبات منطقه یی تأکید ورزید و توقع داشت که 
همسایه های افغانستان از روند صلح و گفت وگو با 

مخالفان حمایت کنند.
از  آگاه  را  خود  ظاهراً  این که  ضمن  کرزی  آقای 
توقِف  خواهان  و  می دهد  نشان  کشور  مشکالت 
آن  در  تروریستی  گروه های  از  حمایت  سیاسِت 
در  را  افغانستان  عمل  در  ولی  هست،  مرز  سوی 
پیش  خواست های  و  کوچک  سیاست های  گرِو 
مال  کامل  رهایی  با  آیا  است.  داشته  نگه  افتاده  پا 
برادر، صلح آن گونه که آقای کرزی خواهاِن آن از 
سوی امریکایی هاست، می تواند در افغانستان تأمین 
شود؟!... فکر نمی شود که حتا شخص آقای کرزی 
به عنوان طراح اصلی برنامۀ صلح، به چنین چیزی 
باور داشته باشد تا انتظار برده شود که دیگران به 

حقانیت و درستِی چنین سیاستی باور کنند.
که  ساعاتی  همان  در  درست  دیگر،  سوی  از   
تعهدات  بر  تأکید  حال  در  کابل  در  شریف  آقای 
همیشه گی و کهنۀ این کشور در مورد روند صلح و 
همکاری های دوجانبه با افغانستان بود، بخش های 
شرقِی هم مرز با پاکستان یک بار دیگر مورد حمالت 
توپ خانه یِی افراد مسلح ناشناس قرار داشت. آیا در 
از  خارج  با  کرزی  آقای  روابط  تمام  ساعات،  آن 
ارگ کاماًل قطع بود و هیچ خبری از این حمالت به 
گوش او نمی رسید تا او این مسأله را با آقای شریف 

بتواند در میان بگذارد؟
مرزی  مناطق  به  حمالت  آیا  دیگر،  جانب  از 
افغانستان نمی تواند هیچ ارتباطی با سفر نوازشریف 

نخست وزیر پاکستان به کابل داشته باشد؟ 
آقای کرزی اگر کمترین دغدغه یی ـ حتا به اندازۀ 
وضعیت مال برادرـ  نسبت به منافع و حاکمیت ملی 
در خود احساس می کرد و یا خود را در مصایِب 
هموطنانش شریک می دانست، باید در گفت وگوها 
با  نخست وزیر پاکستان، روی این مسایل به شدت 
مکث می کرد و خواهان توقف فوری آن ها می شد. 
ولی آقای کرزی از تجاوز به مناطق شرقی کشور 
چشم   پوشید، ولی در عوض از نخست وزیر پاکستان 
خواست که زمینۀ رهایی کامِل مال برادر را فراهم 
کند؛ این است حکایِت تمامِ هارت و هورت های 

جناب رییس جمهور!
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شماری از اعضای مجلس سنا یک  باردیگر خواهان 
تأخیر در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

و شوراهای والیتی سال 1393 شدند.
شماری از سناتوران می گویند: اگر تاریخ انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی سال آینده به 
تأخیر انداخته نشود، بیم آن می رود که باشنده گان 
برخی از مناطق سردسیر کشور نتوانند در انتخابات 

شرکت کنند.
یکشنبۀ  روز  عمومی  نشست  در  سناتوران  این 
معضل  این  خاطر حل  به  که  گفته اند  سنا  مجلس 
حداقل تاریخ برگزاری انتخابات باید دو ماه دیگر 

به عقب انداخته شود.
خالقداد بالغی یک عضو مجلس سنا گفت: » نظر 
را  انتخابات  تقویم  افغانستان،  ناهمگون  اقلیم  به 
شما پانزدهم حمل برای رای دهی انتخاب کردید؛ 
روز  این  در  افغانستان  سوم  بر  یک  که  حالی  در 

آماده گی برای رای دادن ندارند.«
گفت:  مجلس  این  دیگر  عضو  رهایی  اهلل  هدایت 
نظر  در  ملی  مصلحت  و  باشد  داشته  امکان  »اگر 

شود  برگزار  شفاف  انتخابات  یک  که  شود  گرفته 
که تمام باشنده های افغانستان به پای صندوق رای 
بروند، امکان دارد که یک پانزده یا بیست روز از 

شانزده حمل به عقب برده شود.«
در  مردم  اعظم  بخش  اشتراک  عدم  از  نگرانی ها 
های  شورا  و  جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات 
والیتی در حالی وجود دارند که یک بررسی تازه 
دهد  می  نشان  انترنشنل  دیموکراسی  موسسهء 
ریاست  آینده  انتخابات  در  افغان ها  اکثریت  که 

جمهوری افغانستان شرکت خواهند کرد.
هفتاد و شش  که  است  گفته شده  این سروی  در 
رای  آینده  انتخابات  در  کشور  این  مردم  درصد 

خواهند داد.
انتخابات  افغانستان،  انتخابات  قانون  اساس  به 
سال  حمل  شانزدهم  روز  به  جمهوری  ریاست 
کار  سال  همین  جوزای  ماه  در  و  برگزار   1393

رییس جمهور جدید رسمًا آغاز می شود.
در این حال، مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات 
که  می گویند  سناتوران  خواست  این  به  پاسخ  در 

ریاست  انتخابات  برگزاری  تاریخ  در  تغییر  امکان 
وجود   1393 سال  والیتی  شوراهای  و  جمهوری 

ندارد.
یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات 
گفت: » متأسفانه شما خود نماینده های مردم بودید 
دیگر  پس  کردید؛  تصویب  را  انتخابات  قانون  که 
در این قانون تغییرات نمی آید، یعنی مطابق قانون 
انتخابات و قانون اساسی همین تقسیم اوقات تعین 

شده است.«
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  برای 
شوراهای والیتی، حدود چهار ماه دیگر باقی مانده 

است.
نا امنی یکی از عواملی خوانده می شود که ممکن 
پای  به  رفتن  از  مردم  کشور  مناطق  برخی  در 
محروم  انتخابات  در  اشتراک  و  رای  صندوق های 

شوند.
امنیت  که  اند  داده  اطمینان  امنیتی  نهادهای  اما 
انتخابات پیش رو را به شکل الزم آن تأمین خواهند 

کرد.

برخی اعضای مجلس سنا:

برگزاری انتخابات به تعویق انداخته شود
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تغییر چهرۀ...
  طالبان پاکستان

مناطق  در  پناهگاهی  دنبال  به  که  افغان  طالبان  حامیان 
قبیله یی پاکستان بودند پس از حمله اولیه ارتش پاکستان 
به مناطق نیمه خودمختار در سال 2002 میالدی ماهیت 

خود را تغییر دادند.
مختف  گروه   13 میالدی حدود   2007 سال  دسمبر  در 
شبه نظامی زیر چتر شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان 
به هم پیوستند. این گروه به شبه نظامیان طالبان پاکستان 
تحت رهبری بیت اهلل محسود از وزیرستان جنوبی مشهور 
رهبری  به  را  محسود  بیت اهلل  پاکستان  مقامات  هستند. 
در  کشور  این  پیشین  نخست وزیر  بوتو،  بی ظیر  ترور 

دسامبر 2007 میالدی متهم کردند.
مدت  کوتاه  آتش بس های  می گویند،  تحلیلگران 
سال های 2008 و 2009 میالدی امضا شده با اسالم آباد، 
فرصت هایی را برای طالبان پاکستان فراهم کرد تا تجدید 

سازمان کرده و دستیابی های منطقه ای به دست آورند.
پس از کشته شدن بیت اهلل محسود در اگست سال 2009 
محسود،  امریکا، حکیم اهلل  پهپادی  توسط حمله  میالدی 
تحریک  نظامیان  شبه  رهبری  وی  کاکای  پسر  و  معاون 
طالبان پاکستان را به دست گرفت. گزارش شده هنگامی 
که حکیم اهلل محسود به همراه یکی از معاونان ارشد در 
نوامبر سال جاری میالدی در حمله پهپادی امریکا کشته 
با  الوقوع  قریب  صلح  مذاکرات  در  شرکت  آماده  شد، 
این  دورنماهای  معتقدند  تحلیلگران  اما  بود.  اسالم آباد 
مذاکرات صلح مبهم و نامشخص بود. حکیم اهلل محسود 
سال  اکتبر  در  بود  کرده  جنگ  اعالم  پاکستان  علیه  که 
است  غیراسالمی  پاکستان  سیستم  گفت:  میالدی   2013
آن  جایگزین  را  اسالمی  سیستم  یک  می خواهیم  ما  و 
کنیم، این خواسته و تمایل حتی پس از خروج نیروهای 
ادامه  از سال 2014 میالدی  افغانستان پس  از  امریکایی 
موسسه  در  کارشناسی  تنکل،  استفان  یافت.  خواهد 
چنانچه  می کند:  تاکید  بین المللی  صلح  برای  کارنگی 
افکار  شود  مواجه  شکست  با  مذاکرات  دهیم  اجازه 
عمومی پاکستان به طور قاطعانه با طالبان به جای امریکا 
بازگشت  دلیل  به  اکنون  هم  واشنگتن  می کنند.  دشمنی 

فعالیت شبه نظامی گری در پاکستان سرزنش شده است.
کمی پس از کشته شدن حکیم اهلل محسود، مجلس شورا 
مال فضل اهلل تندرو را به عنوان جانشین وی انتخاب کرد. 
فضل اهلل که به دلیل دستور ترور مالله یوسف زی، فعال 
و نوجوان پاکستانی بدنام و رسوا شده مذاکره با دولت 
پیش  تحلیلگران  برای  سوال  این  کرد.  رد  را  اسالم آباد 
آمده که آیا فضل اهلل می تواند به عنوان نخستین فرمانده 
قبیله  از  خارج  پاکستان  طالبان  تحریک  نظامیان  شبه 

محسود پیوند این گروه را حفظ کند یا خیر؟
پاکستان  پاکستان علیه  نظامی تحریک طالبان  گروه شبه 
اعالم جهاد کرده و به دنبال کنترل مناطق، تقویت شریعت 
و مبارزه با نیروهای ناتو در افغانستان است. عصمت اهلل 
انتخاب  شاهین، رییس مجلس شورا که مال فضل اهلل را 
امنیتی،  نیروهای  ما  به خبرگزاری رویترز می گوید:  کرد 
دستگاه های دولتی، رهبران سیاسی و نیروهای پولیس را 
مناطق  یا  و  بازارها  غیرنظامیان،  ما  می دهیم.  قرار  هدف 
عمومی را هدف قرار نمی دهیم. مردم نباید نگران باشند.

است.  دشوار  امری  پاکستان  طالبان  پراکندگی  ارزیابی 
دلیل  به  می گوید:  تروریسم  با  مبارزه  مرکز  از  راسلر 
چالش هایی که مرتبط است با تعریف مرزهای این گروه 
و ماهیت پراکندگی آنها که چگونه در مرزهای منطقه ای 
از  معتبری  برآوردهای  شده اند،  سازماندهی  قبیله ای  یا 

میزان پراکندگی تحریک طالبان پاکستان وجود ندارد.
تحریک طالبان پاکستان نیروهای امنیتی و غیرنظامیان را 
هدف قرار داده است. از میان شرم آور ترین حمالت این 
گروه می توان به بمب گذاری هتل »مریوت« اسالم آباد در 
سپتامبر سال 2008 میالدی که دستکم 60 تن در آن کشته 
شدند و همچنین بمب گذاری هتل »مروارید کونتیننتال« 
پیشاور در جون 2009 میالدی که 17 تن در آن کشته 
که  هنگامی  پاکستان  طالبان  تحریک  کرد.  اشاره  شدند 
در  میالدی   2010 می  ماه  ناکام  بمب گذاری  مسئولیت 
میدان تایمز نیویورک را به عهده گرفت جاه طلبی های 

فراملیتی خود را ابراز کرد.
شبه نظامیان »طالبان پنجابی«، گروهی جدا از گروه های 
شبه نظامی ایالت پنجاب پس از حمالت گسترده سال های 
2008 و 2009 میالدی در شهرهای الهور، اسالم آباد و 
راوالپیندی مشهور شدند. این شبکه اهداف کشمیر محور 
»جین«  اطالعاتی  بازنگری  گروه  دارد.  فرقه گرایی  و 
اواخر اگست سال جاری میالدی در گزارشی می نویسد: 
پاکستان  طالبان  مرکزی  رهبری  از  پنجابی  طالبان  گروه 
عصبانی شده اند اما به طور خارق العاده یی قادر به انجام 
در  ویژه  به  شهری  محیط های  در  پیچیده  عملیات های 
معروف ترین  و  مهمترین  پنجاب  ایالت  هستند.  پنجاب 

ایالت پاکستان از نظر سیاسی است.
پرنفوذ  مرز  در  را  عملیات هایش  که  حقانی  شبکه 
انجام  دیورند«  »خط  به  مشهور  پاکستان  افغانستان- 
ارزشمندی  متحد  فعالیت ها  این  از  برخی  در  می دهد، 
برای طالبان پاکستان از آب درآمده است. شبکه حقانی 
تنها در کنار شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان و طالبان 
افغانستان در کابل مبارزه نکرده بلکه به عنوان میانجی گر 
و  پاکستان  طالبان  تحریک  نظامیان  شبه  بین  پرنفوذی 
با  مبارزه  مرکز  گفته  به  است.  داشته  فعالیت  اسالم آباد 
ذی نفع  و  حامی  طوالنی  مدت های  پاکستان  تروریسم، 
در  اسالم آباد  به  حقانی  شبکه  است.  بوده  حقانی  شبکه 
به  قبیله یی که  مناطق  نظامی در  مدیریت گروه های شبه 
صورت فدرالی اداره می شوند، کمک کرده و علیه هند در 
مناقشات بر سر کشمیر اعمال فشار کرده است. پاکستان 
برای  گروه ها  خطرناک ترین  جزو  که  را  طالبان  گروه 
نیروهای ناتو در افغانستان بوده است به عنوان منبع بالقوه 
فشار و قدرت پس از خروج برنامه ریزی شده نیروهای 
ائتالفی در پایان سال 2014 میالدی از افغانستان می بیند.

  تغییر چهره تروریسم
تروریستی  از سال 2007 میالدی که گروه های  به ویژه 
رهبران سیاسی، نظامی، پولیس و قبیله یی، اقلیت شیعه و 
قرار داده اند، خشونت در  پاکستان هدف  مدارس را در 
این کشور افزایش یافته است. کارشناسان می گویند: اما 
انتحاری  در اصل در یک دهه گذشته، بمب گذاری های 
که  شده  فراگیر  باورنکردنی  طور  به  اخیر  سال های  در 
نشانگر نفوذ القاعده است. به گزارش »پورتال تروریسم 
جنوب آسیا« مستقر در دهلی نو، سه بمب گذاری انتحاری 
در سال های 2002 و 2003 میالدی صورت گرفته و با 

سیری صعودی در سال 2009 میالدی 76 حمله انتحاری 
و 37 حمله در 10 ماه نخست سال جاری میالدی ثبت 

شده است.
القاعده عالوه بر فراهم کردن کارشناسان فنی و امکانات 
به  را  آنها  پاکستان،  در  نظامی  شبه  گروه های  برای 
از  نیز ترغیب می کند. راسلر  با یکدیگر  همکاری بیشتر 
مرکز مبارزه با تروریسم در سال 2009 میالدی می نویسد: 
که  نظامی  شبه  گروه های  میان  اتحاد،  ترغیب  با  القاعده 
ممکن است مخالف یکدیگر باشند و یا نظرات متناقضی 
نسبت به حمله به پاکستان داشته باشند، نقش میانجی گر 
و سازنده ائتالف میان شاخه های مختلف گروه های شبه 

نظامی پاکستانی را ایفا می کند.
در این میان طالبان همزمان با دستیابی به اهداف مشترک 
را  پاکستان  و  شیعه  اقلیت  که  تروریستی  گروه های  با 
پرمنفعتی را  اقدامات جنایی  پیوندها و  هدف می گیرند، 
تا  باعث شده  امر  این  که  می آورد  به وجود  کراچی  در 
این گروه در پاکستان بیش از پیش مستحکم شده و یک 
شبه  کماندوهای  کند.  ایجاد  کشور  کل  سطح  در  شبکه 
کمپینی  میالدی  جاری  سال  سپتمبر  در  پاکستان  نظامی 
شهر  جنایی  و  تروریستی  گروه های  شناسایی  برای  را 
ماه  یک  در  که  شده  گزارش  و  انداختند  راه  به  کراچی 
بیش از 1500 مظنون را دستگیر کردند. تنکل می نویسد: 
در این حین احزاب سیاسی پاکستان مذاکرات با طالبان 
را به منظور جلوگیری موقت از خشونت های شدیدتر در 
ایالت پنجاب و دیگر مناطق پرجمعیت حمایت کردند. 
کرد،  اعالم  گزارشی  در  آسیا  جنوب  تروریسم  پورتال 
در 10 ماه نخست سال 2013 میالدی 2745 غیرنظامی 
کشته  تروریستی  درگیری های  در  امنیتی  نیروی   601 و 
شدند که حدوداً برابر با میزان تلفات دو سال پیش است.

  چالش های مقابله با تروریسم
با وجود آنکه ارتش و پولیس پاکستان به شدت از سوی 
گروه های شبه نظامی هدف قرار می گیرند، بعضی اوقات 
نیروهای امنیتی پاکستان تالش کرده تا این ظرفیت را در 
نظامیان داخلی مواجه شوند.  با شبه  ایجاد کنند و  خود 
میالدی   2007 سال  در  می گویند:  کارشناسان  برخی 
و  پاکستان  امنیتی  نیروهای  میان  خونینی  درگیری  که 
دانشجویان شبه نظامی اسالمی در مسجد سرخ اسالم آباد 
دولت  حمایت  تحت  پیشتر  گروه ها  برخی  داد،  رخ 
شبه  میالدی   2009 اکتبر  در  بودند.  کرده  فرار  پاکستان 
حمله  راولپندی  شهر  در  ارتش  پایگاه های  به  نظامیان 
ساعت   20 از  بیش  مدت  به  را  تن   40 حدود  و  کرده 
گروگان گرفتند. تحلیلگران می گویند: چنین حمالتی از 
سرویس های  آژانس  و  ارتش  روابط  در  جدیدی  دوره 
شبه  گروه های  از  بسیاری  با  پاکستان  داخلی  اطالعات 

نظامی خبر می دهد.
تحلیلگران می گویند، اگرچه ارتش و آژانس سرویس های 
تعقیب  برای  بیشتری  تمایل  پاکستان  داخلی  اطالعات 
تشکیل  به  آنها  اما  داده اند  نشان  خود  از  نظامیان  شبه 
ادامه  از جمله شبکه حقانی  این گروه ها  با  ائتالف هایی 
علیه  دفاعی  وسیله  عنوان  به  آنها  از  بتواند  تا  می دهند 
هند و افغانستان استفاده کند. در سپتامبر 2011 میالدی 
در یک مدرک کنگره ای و همچنین در سخنان دریاساالر 
مایکل مولن، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا به شبکه 
حقانی به عنوان بازوی استراتژیک آژانس سرویس های 

اطالعات داخلی پاکستان اشاره شده است. دستگاه های 
امنیتی پاکستان این اتهامات را رد کرده اند.

در می 2011 میالدی افشای این مسأله که اسامه بن الدن 
در مجتمعی در داخل منطقه نظامی پاکستان در ابیت آباد 
آژانس  تعهدات  درباره  را  پنهان شده، سواالت جدیدی 
مقابله  برای  کشور  این  داخلی  اطالعات  سرویس های 
پیشین  دفاع  وزیر  پانه تا،  لئون  برانگیخت.  تروریسم  با 
به  نسبت  نگرانی  دلیل  به  سازمان  این  گفت،  امریکا 
مورد  در  طالبان  با  پاکستان  سازش  و  اطالعات  افشای 
سرویس های  آژانس  با  الدن  بن  دستگیری  عملیات 
علی  آصف  نکرد.  همکاری  پاکستان  داخلی  اطالعات 
این  دنبال  به  به سرعت  وقت  رییس جمهوری  زرداری، 
عملیات می نویسد: پناه دادن تروریست ها توسط پاکستان 

گمانه زنی هایی بی پایه و اساس است.
سازمان سیا به منظور ارتقاء تالش های مقابله با تروریسم 
در  ویژه  به  هدفمند  کشتار  وسیع  کمپین  یک  پاکستان 
حمالت  انداخت.  راه  به  جنوبی  و  شمالی  وزیرستان 
پهپادی امریکا در حال حاضر از خاک افغانستان صورت 
می گیرد اما مشخص نیست که آیا این اقدام پس از خروج 
سال  در  افغانستان  از  امریکا  نیروهای  شده  برنامه ریزی 
یا خیر. بروک ریدل،  ادامه خواهد یافت  2014 میالدی 
مامور سابق اطالعات امریکا می گوید: اگر برنامه کشتار 
هدفمند متوقف شود، القاعده به سرعت در پاکستان احیا 
خواهد شد. متحدانش همچون طالبان و لشکر طیبه نیز 
به احیای القاعده کمک خواهند کرد و آژانس اطالعات 
داخلی پاکستان نیز یا چشم خود را بر این مساله می بندد 
و یا بدتر، به آنها در این راه کمک می کند. منتقدان این 
از  نظامیان  شبه  تشخیص  برای  توانایی  امریکا  برنامه ، 
غیرنظامیان را زیر سوال برده و می گویند، این حمالت 
احتماال به افراطگرایی در ایالت های مرزی کمک می کند.
نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در حالی که با حمالت 
ارضی  تمامیت  به  بی حرمتی  عنوان  به  امریکا  پهپادی 
پاکستان مخالف است و از آن انتقاد می کند، از برگزاری 
مذاکره با تحریک طالبان پاکستان حمایت می کند. گروه 
بین المللی بحران اشاره می کند: اسناد و مدارک فراوانی از 
رضایت ضمنی و همکاری فعال پاکستان با برنامه پهپادی 
که  است  این  پاکستان  عادی  رویه  دارد.  وجود  امریکا 
اوقات  گاهی  اما  دهد  قرار  مجازات  مورد  را  دشمنانش 
که  نظامیانی  می کند؛ شبه  نظامیان حمایت  از شبه  عمدا 
شبکه  جمله  از  دارند  همکاری  آنها  با  امنیتی  نیروهای 

حقانی و شبه نظامیان طالبان.
در این حین، تالش های مقابله با تروریسم پاکستان تحت 
ناظران حقوق بشر قرار گرفته است. عفو  بررسی دقیق 
به  را  امنیتی  نیروهای  بشر،  حقوق  دیده بان  و  بین الملل 
ساکنان  اختیاری  بازداشت  غیرقانونی،  کشتار  شکنجه، 
روزنامه نگاران،  اجباری  شدن  ناپدید  و  قبیله یی  مناطق 
طلب  جدایی  گروه های  اعضای  و  بشر  حقوق  فعاالن 
یک  می گویند:  مدافعان  می کنند.  متهم  ناسیونالیست  و 
چارچوب جدید قانونی که هنوز در پارلمان پاکستان به 
برای  دادگاه های جدید فدرال  ایجاد  با  نرسیده  تصویب 
قاطع  سیستم  یک  بر  تروریسم  پرونده های  به  رسیدگی 
می دهند،  منتقدان هشدار  اما  دارد.  تاکید  کیفری  عدالت 
این قانون توسط پاکستان بازداشت های طوالنی و بدون 

ضمانت را تدوین می کند.

نگرانی از حضور کمرنگ...
انکشافی  »اداره  و  پارت«  »کونتر  موسسه  مالی   
است  قرار  شد.  برگزار  امریکا«  متحده  ایاالت 
برای  راهکارها  دریافت  از  پس  نشست،  این  در 
افزایش حضور زنان در انتخابات، نهادهای مدنی 

در این عرصه فعالیت بیشتر انجام دهند.
مستقل  کمیسیون  کمیشنر  پرست،  یزدان  قدریه 
در  گفت  مراسم  این  در  افغانستان  بشر  حقوق 
شماری از والیات رای زنان نه به صورت مستقیم، 
»متاسفانه  می شود:  استفاده  نیابتی  شکل  به  بلکه 
پا  زیر  زنان  سیاسی  مشارکت  اصل  افغانستان  در 
نیابتی  شان  رای  زنان  عمدتًا  است.  شده  گذاشته 
استفاده می شود؛ نه تنها زیر فشار رای می دهند 
و به انتخاب خود نمی توانند رای دهند، بلکه رای 
حق  مساله  این  که  شود  می  استفاده  نیابتی  شان 

مشارکت سیاسی را از زنان می گیرد«.
جز  به  که  کردند  نگرانی  ابراز  زن  حقوق  فعاالن 
زنان  والیات  تمام  در  افغانستان  کالن  شهر  چند 
نمی توانند آزادانه رای دهند. آن ها گفتند که در 
بسیاری روستاها زنان از یک سو حق بیرون شدن 
از خانه را ندارند و از سوی دیگر ناامنی نیز مانع 

حضور زنان در پای صندوق های رای می شود.
داکتر حمیده وردک، یک تن از فعاالن حقوق زن 

در این نشست گفت: »ما هنوز در والیات زنانی را 
داریم که به خاطر تعلیم و صحت خود بیرون رفته 
نمی توانند، چه رسد که کارت رای دهی بگیرند. 
قصبات دوردست افغانستان هنوزهم چالش های 

خود را دارند«.
  ذهنیت سازی

اشتراک کنندگان این نشست تاکید کردند که تنها 
راه حل موانع در برابر حضور زنان در انتخابات، 
ذهنیت سازی و تغییر باورهای مردان و زنان در 

روستاهای افغانستان است.
و  مالامامان  که  کردند  تاکید  زن  حقوق  فعاالن 
موسفیدان، در واقع مالکان اصلی قریه ها هستند 
در  زنان  اشتراک  به  نسبت  ها  آن  ذهنیت  باید  و 

انتخابات تغییر داده شود.
خانم وردک گفت: »زمینه سازی نکنید، ولی ذهنیت 
سازی کنید. علمای افغانستان را وادار کنید که در 
افرادی  مورد رای زنان گپ بزنند. ریشسفیدان و 
که در قریه ها حاکم هستند، آن ها باید قناعت داده 

شوند که در مورد رای زنان گپ بزنند«.
چندین  تا  دارد  نظر  در  ملی  مشارکت  موسسه 
افغانستان برگزار  کنفرانس را در والیات مختلف 
کند و در این کنفرانس ها آگاهی مردم را در مورد 

انتخابات و اشتراک زنان بلند ببرد.

کی در مصوبۀ مجلس...
 این زمینه آغاز شده و انشاهلل به زودی مشخص خواهد 

شد که این تغییر توسط که انجام شده است.
وی همچنان گفت، بنابر مصوبۀ مجلس در شکل ظاهری 
تذکره ها کلمۀ افغان ذکر نخواهد شد و تنها نام، نام پدر 
تذکره،  باالیی  قسمت  در  و  شد  خواهد  ذکر  تخلص  و 

جمهوری اسالمی افغانستان نوشته خواهد شد.
نماینده گان  مجلس  عضو  هاشمی  شکیبا  حال،  همین  در 
می گوید کسانی که روز شنبه در تظاهراتی خواستار درج 
تظاهر  پرستی«  وطن  »به  شدند،  تذکره  ها  در  افغان  نام 

می کنند.
از سوی  نفوس  احوال  ثبت  قانون  هاشمی،  بانو  گفتۀ  به 
فرستاده  سنا  مجلس  به  و  تصویب  نماینده گان  مجلس 
از  شماری  شنبۀ  روز  ادعاهای  تمام  بنابراین  بود؛  شده 
نماینده گان مبنی بر حذف کلمه افغان از تذکره های برقی 

حقیقت ندارد. 
می گوید،  نماینده گان  مجلس  دیگر  عضو  عظیمی  فرهاد 
بود  کرده  تصویب  را  مساله  این  قباًل  نماینده گان  مجلس 
برقی  تذکره های  در  کدام  هیچ  قومیت  نه  و  افغان  نه  که 
درج نخواهد شد؛ اما کمیسیون اختصاصی در عدم حضور 

رییس کمیسیون، مصوبۀ تصویب شده را تغییر داده اند.
او افزود، مکتوبی به مجلس سنا فرستاده می شود که گویا 
کلمه افغان درج تذکره ها شود و مجلس سنا به ما اطالع 
دادند که زمانی که ما از طریق تلویزیون ها مشاهده کردیم، 
چیزی  مکتوب  در  اما  نبود؛  افغان  کلمه  و  قومیت  درج 

دیگری نوشته شده است.

وی تأکید کرد، به همین دلیل ما اعتراض کردیم و رییس 
به  دیگری  مکتوب  و  کرد  مراجعه  آرشیف  به  کمیسیون 

مجلس سنا فرستاد. 
عظیمی افزود، زمانی که مکتوب به مجلس سنا فرستاده شد 
و طرح حکومت از سوی مجلس سنا به تصویب رسید، 
حلقات فاشیستی دوباره دست به کار شدند که روز شنبه 
ما شاهد تظاهراتی از سوی همین حلقات فاشیستی بودیم.
می گوید،  نماینده گان  مجلس  دیگر  عضو  فایق  نقیب اهلل 
در  ما  و  می بردند  پیش  را  یاسینی جلسه  آقای  که  زمانی 
آن جلسه به دلیل اینکه چرا اسم اقوام در تذکره ها درج 
نمی شود، اعتراض کرده و مجلس را ترک کردیم، در همان 
زمان مکتوبی به مجلس سنا فرستاده و در آن نوشته شده 
بود که قومیت تصویب نشده، اما کلمه افغان درج خواهد 

شد، در حالی که این موضوع حقیقت نداشت.
او افزود، ولی بعداً زمانی که هیأت اداری از این موضوع 
اطالع پیدا کرد، بی درنگ مکتوب دیگری به مجلس سنا 
و  افغان  کلمه  آن  در  که  را  ما طرح حکومت  که  فرستاد 
مساله  این  باالخره  و  کردیم  تایید  ندارد،  وجود  قومیت 
سبب به وجود آمدن بهانه یی شد برای کسانی که در پی 

فرصت هستند. 
به گفتۀ وی، در طرح حکومت ذکره نشده بود که ملیت 
کلمه  هم  که  بودیم  خواسته  نماینده گان  از  ما  اما  افغان؛ 
افغان و هم اسم اقوام در تذکره ها ذکر شود که نماینده گان 
نشان  اقوام  و  افغان  کلمه  ذکر  به  نسبت  عالقمندی یی 

ندادند. 
 ناجیه نوری
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         زاخاری لوب- اندیشکدۀ روابط خارجی

نظامی  شبه  گروه های  با  طوالنی  مدت های  پاکستانی  مقامات 
داخلی ارتباط داشته اند که به پیشرفت منافع سیاست خارجی 
که  زمانی  از  کرده اند.  کمک  هند  و  افغانستان  با  کشور  این 
اسالم آباد به عنوان یکی از متحدان جنگ علیه تروریسم پس 
پیوست،  واشنگتن  به  میالدی   2001 سپتمبر   11 حمالت  از 

تحلیلگران سرویس های اطالعاتی و امنیتی پاکستان را به ایفای 
بازی دوگانه متهم کرده اند، بدین معنا که اگر نمی توان علنا به 
گروه های شبه نظامی که نیروهای ناتو در افغانستان را می کشند، 
کمک کرد، پس آن ها را نادیده گرفت. پاکستان این اتهامات را 

رد می کند.
الدن،  بن  اسامه  امریکایی  کماندوهای  که  میالدی   2011 می 
مغز متفکر و رهبر سابق شبه نظامیان القاعده را در یک مجتمع 
به  نسبت  نگرانی ها  کشتند،  اسالم آباد  نزدیکی  در  ساختمانی 
تعهد پاکستان در زمینه مقابله با تروریسم افزایش یافت. عناصر 
رهبری القاعده و شبه نظامیان طالبان افغاستان، مناطق قبیله نشین 
نیمه خودمختار پاکستان را پایگاه خود قرار دادند، جایی که در 
آن اغلب با انواع گروه های شبه نظامی از جمله »شبکه حقانی« 
محل  عنوان  به  پاکستان  از  گروه ها  برخی  می کنند.  همکاری 
افغانستان استفاده کرده  و برخی دیگر از این  اجرای حمله به 
کشور برای تعقیب اهداف داخلی از جمله مدارس، عبادتگاه ها 

و همچنین سازمان های دولتی استفاده کرده اند.
  گروه های تروریستی

در  دارند،  فعالیت  پاکستان  در  که  متعدد  تروریستی  گروه های 
یکی از تقسیم بندی هایی که اشلی جی. تلیس، یکی از مشاوران 
جلسه  در  بین المللی  صلح  برای  کارنگی  موسسه  در  ارشد 
کرد،  مطرح  میالدی   2008 جنوری  در  امریکا  کنگره  شهادت 

گنجانده می شوند:
فرقه یی: گروه هایی با انگیزه مذهبی همچون گروه های سنی از 
جمله سپاه صحابه و لشکر جنگوی و گروه های شیعه از جمله 
تحریک جعفری که در پاکستان به ایجاد درگیری و خشونت 

می پردازند.
ضد هندی ها: گروه های متمرکز بر منطقه مورد مناقشه کشمیر 

که ادعا شده با حمایت ارتش و آژانس سرویس های اطالعات 
داخلی پاکستان دست به عملیات می زنند، از جمله، لشکر طیبه، 

سپاه محمد و حرکت المجاهدین.
طالبان افغان: جنبش اصلی طالبان و به ویژه رهبر قندهاری اش 
که حول مال محمد عمر متمرکز شده و گمان می رود که در 

کویته مستقر باشد.
توسط  که  تروریستی  جهانی  سازمان  شاخه هایش:  و  القاعده 
رهبری  الظواهری  ایمن  توسط  و  شد  تاسیس  الدن  بن  اسامه 

می شود.
قبیله یی  مناطق  در  افراطگرا  ائتالف گروه های  پاکستان:  طالبان 
که به صورت فدرالی اداره می شود )فتا( و مال فضل اهلل رهبری 

آن را بر عهده دارد.
دیگر گروه های شبه نظامی که خارج از چارچوب تلیس قرار 
دارند شامل گروه های جدایی طلب از جمله ارتش آزادی بخش 

بلوچستان در جنوب غرب پاکستان است.
کارشناسان می گویند اما با وجود همکاری بیشتر میان گروه ها، 
روابط تیره و تار شده است. شبکه حقانی، یکی از شاخه های 
نظامیان طالبان و یک سازمان تروریستی  نیمه خودمختار شبه 
خارجی معرفی شده از سوی امریکا، نشان دهنده روابط پیچیده 
میان گروه های شبه نظامی در پاکستان و افغانستان است. یکی 
 2011 سال  به  که  تروریسم«  با  مبارزه  »مرکز  گزارش های  از 
»بازیگر  یک  عنوان  به  را  گروه  این  می شود،  مربوط  میالدی 
اطالعات  سرویس های  آژانس  با  که  می کند  توصیف  واسط« 
داخلی پاکستان، القاعده و شبه نظامیان ازبک و دیگر گروه های 
تروریسم یک موسسه  با  مبارزه  مرکز  دارد.  ارتباط  تروریستی 
وست  در  امریکا  ارتش  دانشکده  در  مستقر  مستقل  تحقیقاتی 
پوینت است. دان راسلر و وحید بروان در گزارشی می نویسند: 
شبکه حقانی در سه دهه اخیر به عنوان تامین کننده دیگر گروه ها 
جهانی  و  منطقه یی  محلی،  نظامی گری  شبه  منبع  همچنین  و 
فعالیت کرده است. نصیرالدین حقانی، سرمایه دار ارشد و قاصد 
این گروه در نوامبر سال 2013 میالدی و در شرایطی نامشخص 
در نزدیکی اسالم آباد کشده شد. سه تن دیگر از رهبران ارشد 
پهپادی  حمالت  در  میالدی   2011 سال  در  نیز  حقانی  شبکه 
امریکا کشته شدند. سراج الدین حقانی برادر بزرگتر نصیرالدین 
این گروه را رهبری می کند. ...                       ادامه صفحه 7

تغییر چهرۀ تروریسم
نسل جدید تروریست های پاکستان

توافقنامۀ همکاری اقتصادی کابل، دهلی 
و تهران به زودی امضا می شود

از  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
جانبۀ  سه  اقتصادی  همکاری  توافقنامۀ  امضای 
چابهار  بندر  طریق  از  افغانستان  و  هند  ایران، 
در آینده یی نزدیک خبر داد و گفت: افغانستان 
پیش  از  بیش  تقویت  راستای  در  ایران  و 

همکاری های دوجانبه، تالش می کنند.
امور  وزارت  سخنگوی  زی  موسی  جانان 
خود  هفتگی  نشست  در  یکشنبه  روز  خارجه 
کابل، سفر  با خبرنگاران داخلی و خارجی در 
امور  وزارت  سرپرست  عثمانی  احمد  ضرار 
خارجه را به ایران پرثمر دانست و گفت: محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار 
امور  وزارت  سرپرست  عثمانی  احمد  ضرار 
به  افغان ها  سفر  قانونمندشدن  لزوم  به  خارجه 
ایران تاکید کرد و از افزایش صدور ویزا برای 

افغان ها خبر داد.
سخنگوی وزیر امور خارجه افغانستان با تأکید 
کشور  سه  بین  اقتصادی  موافقتنامۀ  اینکه  به 
خواهد  امضا  به زودی  افغانستان  و  ایران  هند، 
شد، گفت مقام های ایرانی و افغانستانی در این 
تقویت همکاری های تجاری  دیدارها خواستار 
و اقتصادی هند، ایران و افغانستان از طریق بندر 

چابهار شدند.
عثمانی  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نشست  یکمین  و  بیست  در  شرکت  برای  که 
وزاری امور خارجه سازمان اکو به تهران سفر 
امور  وزیر  با  نشست  این  حاشیه  در  بود  کرده 

ترکمنستان  اقتصاد  وزیر  و  آذربایجان  خارجه 
با  افغانستان  ترانزیتی  راه  ایجاد  خصوص  در 
کشورهای آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان و 

ترکیه گفت وگو کرد.
راه  این  ایجاد  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
ترانزیتی نه تنها افغانستان راه جدید ترانزیتی را 
بیشتری  باعث همگرایی  بلکه  بگشاید  اروپا  به 

اقتصادی در کشورهای قلب آسیا نیز شود.
و  تاجیکستان  افغانستان،  آهن  خط  موسی زی 
ترکمنستان را نیز در حال احداث دانست و از 
ملل  سازمان  اجرایی  شورای  نشست  هشتمین 
این  در  گفت:  و  داد  خبر  قزاقستان  در  متحد 
ویژه  برنامه  رییس  عنوان  به  افغانستان  نشست 
سازمان ملل متحد برای اقتصاد کشورهای آسیا 

میانه، تعیین شد.
این هشت کشور که در بخش های  افزود:  وی 
اقتصاد  و  مخابرات  آب،  انرژی،  نقل،  و  حمل 
همکاری خواهند کرد حمایت خود را از برنامه 

های افغانستان در سال 2014 اعالم کرده اند.
موسی زی در همین حال با تشریح نتایج سفر 
به  پاکستان  وزیر  نخست  شریف  نواز  روزه   1
کابل  به  سفر  در  شریف  نواز  گفت  افغانستان 
عالی  و شورای  رییس جمهور  کرزی  حامد  با 

صلح افغانستان دیدار و گفت وگو کرد.
داده  وعده  پاکستان  دولت  گفت  زی  موسی 
در  افغانستان  با  خوبی  همکاری های  که  است 

مبارزه با تروریسم خواهد داشت.

شركت ساختماي سليمان خيل كار ساختمان دو باب پيره دار خانه و ترميمات يك تعداد مراكز صحي 
رياست صحت عامه واليت پنجشير را به مبلغ 4352410 افغاني قرار داد نموده است. موضوع غرض 

ْآگاهي عامه به اطالع رسانيده ميشود.
با احترام

اداره شركت ساختماني سليمان خيل


