
پیشنهاد  امریکا  متحده  ایاالت  نظامی  رهبران 
در  ناتو  جنگی  ماموریت  ختم  با  که  کرده اند 
هزار  یا10  روان،  سال  دسمبر  ماه  در  افغانستان 
سرباز امریکایی در افغانستان باقی بمانند یا همۀ 

آن ها این کشور را ترک کنند.
یک مقام ایاالت متحده امریکا گفته است که جنرال 
جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای بین المللی تحت 
کاخ  به  را  پیشنهاد  این  گذشته  هفتۀ  ناتو  رهبری 
حال  در  اوباما  اداره  و  است  داده  تحویل  سفید 

بررسی این پیشنهاد است.
این مقام امریکایی با اشاره به پیشنهاد نگهداشتن 
افزوده  افغانستان  در  امریکایی  سرباز  هزار   10
است: »این کاماًل منصفانه است که بگوییم جامعه 

باور  پنتاگون همه  استخباراتی، وزارت خارجه و 
دارند که اگر می خواهیم در افغانستان بعد از سال 
شمار  همین  باید  باشیم،  داشته  پا  جای   2014

سربازان در آنجا ابقا شوند.«
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ایمان به حقیقت را هدف و مقصد اساسي زنده گِي خود قرار دادن و تکالیف را از روي وجدان 
به جا آوردن، طبع مرد را بلندتر و کامل تر مي سازد. یکي را دوست داشتن و حیاِت او را آرزو 

کردن و دیگري را دشمن داشتن و مرگ او را خواستن، ناگزیر طبِع آدمي را تاریک مي سازد.
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انرژی و آب   امیر اسماعیل خان وزیر پیشین 
انتخابات  در  سیاف  استاد  نخست  معاون  و 
حملۀ  یک  از  گذشته  روز  ریاست جمهوری، 
انتحاری در والیت هرات جان سالم بدر برد. 
مقام های محلی والیت هرات گفته اند که یک 
مهاجم انتحاری لحظاتی پس از خروج تمامی 
نیز  از مسجدی که اسماعیل خان  نمازگزاران 
مواد  بود،  رفته  آنجا  جمعه  نماز  اقامۀ  برای 

انفجاری همراهش را منفجر کرد.
عبدالرووف احمدی سخنگوی فرماندهی 
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وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعالم کرد شرکت کننده گان 
در رایزنی های دیپلماتیک در چارچوب سازمان همکاری شانگ های 
از  امنیت، پس  افغانستان در زمینه  به  بین المللی  ادامه کمک  خواستار 

خروج نیروهای خارجی شدند
 در آستانه خروج نیروهای بین المللی مستقر در این کشور از اواخر 
سال 2014 و انتقال مسوولیت تامین امنیت در این کشور به مقامات 
شرایط  به  ویژه  یی  توجه  نشست  این  در  کننده گان  شرکت  محلی، 
افغانستان نشان دادند. آنها در این نشست بر ضرورت ادامه حمایت از 

یک افغانستان » با ثبات، امن، شکوفا و یکپارچه « تأکید کردند.
گذشته  روز  که  بیانیه  این  براساس  مسکو،  از  ریانووستی  گزارش  به 
شد،  منتشر  روسیه  خارجه  امور  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  در 
ادامه  اهمیت  بر  داشتند،  حضور  نشست  این  در  که  دیپلمات هایی 
افزایش  قالب  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  المللی  بین  کمک های 
توان و کمک مالی به منظور جلوگیری از وخیم تر شدن شرایط امنیتی 

در این کشور پس از خروج نیروهای ایساف تأکید کردند.
آنها همچنین به نقش محوری سازمان ملل در برقراری صلح پایدار و 
امنیت در افغانستان اشاره و اعالم کردند آشتی ملی باید تحت هدایت 

افغان ها باشد تا برقراری صلح و ثبات در این کشور تضمین شود.
سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با حضور چین ، روسیه ، 

قزاقستان، قرقیزستان ، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد.

سازمان همکاري شانگهاي:
کمکبهافغانستانادامهیابد

ازانتخابات
شخصیتمحور
برنامهمحور تا

اگر خواهان كشوری باثبات و مرفه هستیم، 
باید از الک تعلقات قومی و ایدیولوژیک بیرون 
شویم و به عنوان یک ملت عرض وجود كنیم. 
آن گاه می توانیم به جای این كه از تکرار گذشتۀ 

تاریخی بهراسیم، به عنوان شهروندان یک كشور 
دموكراتیک، به كسی رأی دهیم كه می تواند 

با برنامه های خود ما را قناعت دهد كه بهترین 
گزینش، اوست و نه فرد دیگری كه شاید از نظر 

تباری و نژادی با ما اشتراكاتی داشته باشد

صفحه6

نشست مشورتی - 
مقدماتی كنفرانس اجندای 

ملی در محور مسایل 
ملی افغانستان از جمله 

تفاهم نامه میان كاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری، 

روند انتخابات و ایجاد 
دولت وحدت ملی، روز 

گذشته در هوتل كابل ستار 
برگزار شد.

در این نشست، جمع 
بزرگی از نخبه گان 

سیاسی- مدنی، علمای 
دینی، شخصیت های فکری، 
علمی، نماینده گان نهادهای 
زنان و شماری از نامزدان 

انتخابات ریاست  جمهوری و 
نماینده گان برخی از نامزدان ریاست جمهوری، حضور داشتند. 

بر اساس فیصلۀ قبلی میان شماری از نامزدان ریاست جمهوری و مالحظاتی كه وجود داشت، رسانه ها به این نشست دعوت نشدند.



حملهبهسیاهگرد؛
هیاهویرسانهیییاواقعیـتیتلخ؟

سیاه  ولسوالی  به  ناتو  نیروهای  هوایی  حملۀ 
گرد والیت پروان در هفتۀ گذشته که 12 کشته 
برجای گذاشت، باعث جار و جنجال های تازه 
در  افغانستان  یک سو  از  است.  شده  کشور  در 
قرار  سرنوشت ساز  انتخاباتی  برگزاری  آستانۀ 
هراس افکنان  حمالت  دیگر،  سوی  از  و  دارد 
یافته  افزایش  بی سابقه  گونۀ  به  روزها  این  در 
کشور  امنیتی  نیروهای  که  هم  وقتی  است. 
جلو  می خواهند  ناتو  نیروهای  کمِک  به 
عماًل  بگیرند،  را  هراس افکنان  پیشروی های 
ارگ  جنجال برانگیِز  واکنش های  و  موانع  با 

ریاست جمهوری روبه رو می شوند. 
حملۀ هوایی به یک خانه در ولسوالی غوربند 
طالبان  فرماندهان  از  یکی  می شود  گفته  که 
ناتو  میان  بود،  گرفته  کمین  آن  نزدیکی  در 
زمینه سازِ  دیگر  بار  یک  کشور  مقام های  و 
از  نباید  البته  است.  شده  بسیار  سوءتفاهم های 
یاد برد که ارگ ریاست جمهوری در این روزها 
به دنبال چنین بهانه هایی سرگردان است و حتا 
وارونه  با  که  می ورزد  تالش  موارد  برخی  در 
خود  سود  به  را  آن ها  واقعیت ها،  دادن  جلوه 

مصادره کند. 
رییس جمهور کرزی ظاهراً تالش های مضاعفی 
در  ناتو  حضور  دهد  نشان  که  کرده  آغاز  را 
امنیت  و  صلح  تأمین کنندۀ  تنها  نه  افغانستان 
و  ناامنی ها  دامنۀ  بر  آن  خالِف  بل  نیست، 
آقای  است.  افزوده  نیز  مسلحانه  مخالفت های 
کرزی در این روزها به نتایج جالبی دست پیدا 
کرده و از جمله این که با عدم حضور نیروهای 
چالش های  پِس  از  می توانست  بهتر  خارجی، 
و  او  باور  به  شود.  بیرون  اقتصادی  و  امنیتی 
در  می شد  را  امنیتی  مشکل  ارگ نشینان،  سایر 
و  منطقه  کشورهای  با  خارجی  نیروهای  نبود 
هراس افکنان در یک تعامِل سیاسی حل کرد و 
مشکل اقتصادی نیز که از قبل نسخۀ آن پیچیده 
سنگین  بار  چندان  که  کاه  خوردن  با  شده، 

اقتصادی ندارد، حل شدنی است. 
با  بحران زده  کاستن مشکالِت یک جامعۀ  فرو 
حیرت  مایۀ  می تواند  فقط  تیوری هایی،  چنین 
هیچ صورت  به  چون  بس.  و  شود  شگفتی  و 
سربازان  نبود  در  که  کرد  قبول  نمی توان 
در  امروز  به  تا  افغانستان می توانست  خارجی، 
برابر هراس افکنان و حامیاِن منطقه یی شان دوام 

بیاورد. 
حضور سربازان خارجی مسلمًا توام با مشکالتی 
برای افغانستان بوده است و در این مورد همه 
نیز ریشه  این مشکالت  دارند؛ ولی  نظر  اتفاق 
در مدیریِت ناکارآمد مقام های کشور و به ویژه 
با  کرزی  آقای  است.  داشته  ریاست جمهوری 
سنگین  بار  نمی تواند  ژست ها،  چنین  گرفتن 
افغانستان  مردم  برابر  در  را  خود  اشتباه های 
سکان دار  دهه،  یک  از  بیش  در  او  کند.  سبک 
سیاسِت این کشور بوده و آن چه که بر افغانستان 
و مردم آن گذشته، عماًل ناشی از سیاست هایی 
حمله  آن هاست.  اجرای  مسوول  او  که  است 

در  غیرنظامیان  کشتار  و  غوربند  ولسوالی  به 
آقای  سیاست های  تبعات  از  یکی  منطقه،  این 
با  نمی تواند  کرزی  آقای  می تواند.  بوده  کرزی 
خارجی،  نیروهای  دانستن  مقصر  و  فرافکنی 
تمام بار مسوولیت را به گردن دیگران بیندازد. 
او فرمانده کل نیروهای نظامی در کشور است 
و هر اتفاقی که می افتد، بدون شک پای او را 

به میان می آورد. 
برای بررسی حادثۀ غوربند، دولت هیأتی را به 
اعزامی  هیأت  گزارش  اما  فرستاد.  منطقه  این 
ناتو و حتا  با گزارش  تناقض  دولت، عماًل در 
در  والیت  این  نماینده گاِن  از  تن  یک  سخنان 
دولت  اعزامی  هیأت  دارد.  قرار  ملی  شورای 
اعضای  از  دیگر  یکی  سرپرستی  تحت  که 
مجلس به منطقه رفت، با ارایۀ گزارشی مدعی 
همه  غوربند،  حادثۀ  کشته شده گان  که  است 
این حادثه هیچ طالب  بوده اند و در  غیرنظامی 
ولی  است.  نشده  شده  کشته  هراس افکنی  و 
نیروهای ناتو می گویند که آن ها به درخواسِت 
هراس افکنان  با  جنگ  حال  در  که  نیروهایی 
بوده اند، به میدان شتافته اند و در این رویارویی 
تلفات سنگینی را به هراس افکنان وارد کرده اند. 
نمایندۀ  رحمانی  میررحمان  حال،  همین  در 
مردم پروان در مجلس نماینده گان می گوید که 
عامل کشته شدن غیرنظامیان در این حمله، یک 
فرمانده مهِم گروه طالبان به نام مال عبدالرحمن 
بوده است که قباًل از زندان رها شده و فرماندهی 
یک گروه مسلح طالبان را در ولسوالی سیاه گرد 
به عهده داشته است. شاید ارگ نشینان نخواهند 
بر  چون  شود،  پرداخته  قضیه  جنبۀ  این  به  که 
به  طالبان  فرمانده  این  اطالعات،  برخی  اساس 
دولت مردان  از  شماری  تالش  و  درخواست 
کرزی  آقای  است.  شده  رها  زندان  از  کشور 
اسف ناک  شک  بدون  که  را  سکه  روی  یک 
است می بیند، ولی به روی دیگر آن اصاًل توجه 
ببیند،  ندارد. او کشتار غیر نظامیان را می تواند 
سیاسی  ابزار  عنوان  به  آن  از  که  زمانی  آن هم 
استفاده کند؛ ولی روی دیگر سکه را نمی بیند 
که آزادی زندانیان طالبان است؛ همان هایی که 
و  صلح  برای  این که  جای  به  رهایی  از  پس 
امنیت تالش کنند، با انگیزه یی بیشتر به صفوف 
مخالفاِن مسلح برمی گردند و حادثه می آفرینند. 
زندان  از  را  عبدالرحمن  مال  کرزی  آقای  اگر 
بیوه زن  یک  مرِگ  شاهد  امروز  نمی کرد،  رها 
با  وثیق  ربطی  حادثه  این  نبود.  کودکانش  و 
سیاست های ارگ دارد؛ سیاست هایی که طالبان 
زندان،  از  آن ها  رهایی  با  و  می خواند  برادر  را 
آقای  حاال  می سازد.  شعله ورتر  را  جنگ  آتش 
کرزی بگوید که در حادثۀ غوربند کی ها مقصر 
این  به  را  مرگ آفرین  زندانی  که  خودش  اند؛ 
کمِک  به  که  نیروهایی  یا  داده  سوق  سمت 

سربازان ارتش شتافته اند؟ 
در  روزها  این  که  هم  را  سروصداهایی 
آن که  از  بیشتر  می شنویم،  مسأله  این  با  پیوند 
نوع  یک  باشد،  غیرنظامیان  حال  به  دل سوزی 

حربۀ سیاسی ست که آقای کرزی می خواهد با 
استفاده از آن، صحِت سیاست های خود را در 
آقای  رساند.  اثبات  به  خارجی  نیروهای  برابر 
کرزی به بهای خون هموطنان خود، فقط در پی 

اثباِت خودش است. 
یادآور  را  زیادی  نکته هایی  غوربند  حادثۀ 
می شود و از جمله این که هنوز نیروهای کشور 
را  هراس افکنان  با  مقابله  برای  الزم  توانایی 
ناتو  از  نیروها  این  نمی بود،  چنین  اگر  ندارند. 
دیگر،  جانب  از  نمی کردند.  کمک  درخواست 
ما در آستانۀ انتخابات قرار داریم و بدون شک 
هراس افکنان تالش می کنند این روند ملی را با 
چالش روبه رو سازند. افزایش حمالِت انتحاری 
والیات  برخی  و  مرکز  در  اخیر  روزهای  در 
امری  انتخابات،  امنیت  تأمین  نشان می دهد که 
بی نهایت چالش زاست که نیروهای کشور بدون 
هماهنگی و همکاری با نیروهای ناتو، از عهدۀ 
اتهام  جای  به  پس  نمی توانند.  شده  بیرون  آن 
که  کرد  توجه  روش هایی  به  باید  کردن،  وارد 
سطح همکاری های نظامی را افزایش می دهد و 
از کشتار غیرنظامیان تا حداکثِر امکان جلوگیری 

می کند.  
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برگزار  ملی  اجندای  جلسۀ  جاری  هفتۀ  در  است  قرار 
گردد؛ جلسه یی که با حضور شمار زیادی از نخبه گان، 
شخصیت های ملی و نامزداِن ریاست جمهوری آغاز به 
کار خواهد کرد و راه های رسیدن به تشکیل یک دولِت 

ملی را جست وجو.
اما قبل بر این، جلسات مقدماتِی این نشست برگزار شده 
است و اشتراک کننده گان این جلسات نیز، بر جمع آمِد 
همۀ نخبه گان و شخصیت های ملی کشور تأکید کرده اند 
که در نشست هشتم دلو، نتیجۀ آن واضح خواهد گشت.
بدیهی ست که سیاسِت افغانستان در دوازده سال گذشته، 
تصامیِم  همۀ  بوده،  فردمحور  و  تک سویه  سیاسِت  یک 
به  اتکا  با  و  نفر  یک  ذهِن  مجرای  از  کشوری  مهِم 
سلیقه های شخصی و گروهی صادر شده و در تمام ابعاد 
سِر  بر  بحث  حاال  است.  گردیده  اعمال  مردم  زنده گی 
این تک روی ها محصوِل  از  نیست که بخش مهمی   آن 
نظامی  است که قبل بر آن، در قانون اساسی درج شده؛ 
الزامی  در  بر آن است که رییس جمهور هیچ  تأکید  بل 
ایجاد یک دولت ملی را حس نکرده و هرگز به دنبال 
اشتراک قدرِت سیاسی میان همۀ اقشار و گروه ها نبوده 
است. آقای کرزی همواره در پی مصلحت های سیاسی، 
شماری از افراد ـ که هیچ رابطه یی با مردم نداشته اند ـ 
را از اقوامِ مختلف گرد آورده و چونان نماینده گاِن اقوام 
افراد،  آن  که  حالی  در  است؛  نموده  تبلیغ  دولتش  در 
غیر از شریکاِن سیاسی و اقتصادی اش شخِص دیگری 
مصلحتی،  حکومت  برافگنی  به  نیاز  بنابراین،  نبوده اند. 
نظام ایتالفی و... در این برهه از زمان به شدت احساس 

می شود.
در شرایطی که قرار است افغانستان به پای خود ایستاده 
شود و نیروهای ناتو و ایاالت متحده نیز از این کشور 
در حال خروج اند و هم چنین کمک های جامعۀ جهانی 
انتخابات  مهم تر،  همه  از  و  است  یافتن  پایان  حاِل  در 
در  کرزی  آقای  دولت دارِی  پایان  و  ریاست جمهوری 
پیش است؛ می طلبد که با اتکا و استفاده از تجارب ناکامِ 
آقای کرزی، راه دیگری در پیش گرفته شود که در پی 
آن، تضمیِن رفاه مردم و ثباِت پایدار در کشور به دست 
خواهد  نکات  همین  به  ملی  اجندای  واقع  در  آید. 
پرداخت و به دنبال راه هایی خواهد بود که مجریان آیندۀ 
سیاسِت کشور را به دست یابی به تشکیل یک دولِت ملی 

رهنمون سازد.
خوشبختانه در این راستا، نخبه گان افغانستان و نامزدان 
همراهی  را  ملی  اجندای  ریاست جمهوری،  محترم 
ابراز  ملی  از تشکیِل یک دولِت  می کنند و در حمایت 

آماده گی کرده اند. 
بی گمان که در سال های گذشته و در دو دور انتخابات 
قبلی، هر بار که آقای کرزی ـ به هر صورتی که بوده 
که  کرده  سعی  شده،  معرفی  رییس جمهور  عنوان  به  ـ 
انتخاباتی اش، همه را از خود  غیر از همکاران و یاران 
براند. با آن که ادعای حکومِت آقای کرزی کار بر مبنای 
شایسته گی بود، اما هیچ گاه افراد شایسته در پست های 
که  شده  سعی  همواره  بل  نشده اند.  گماشته  حکومتی 
کرسی ها میاِن شریکان و همراهاِن سیاسی و گروهی و 

حتا قومی ِ آقای رییس جمهور تقسیم گردد.
تشدید  کرزی  آقای  دیگِر  دستاوردِ  این،  از  جدای 
تنش های قومی  بود که به وسیلۀ همراهان و کارگزاراِن 
او انجام شد؛ مصالحه با طالبان در محور دیدگاه قومی، 
رفتار  ده ها  و  اقوام  سایر  هویِت  و  زبان  با  مخالفت 
نژادپرستانۀ دیگر که همه باعث شدند که وجوه افتراق 
بی اعتمادی  و  شود  بیشتر  کشور  اجتماعی  ساحِت  در 

بسیار نسبت به حکومت به میان بیاید.
نیاز به تشکیل  این همه خود به خود سبب می شود که 
که  شود  احساس  پیش  از  بیش  ملی  وحدِت  دولت 
به حتم اشتراک کننده گاِن نشست اجندای ملی بر این نیاز 
انگشت خواهند گذاشت. از این رو، به نشست اجندای 
جایی  تا  که  دید  امیـدی  روزنۀ  مثابۀ  به  می توان  ملی 
آقای  اشتباهاِت  تکرار  از  را  آینده  حکومِت  مجریاِن 
کرزی برحذر می دارد و زمینه یی را فراهم می سازد که 

افغانستان به سوی صلح و ثباِت پایدار رهنمون گردد.

نیـازبهتشکیِلدولت
وحدتملی

حادثۀ غوربند نکته هایی زیادی را 
یادآور می شود و از جمله این كه 
هنوز نیروهای كشور توانایی الزم 
برای مقابله با هراس افکنان را 
ندارند. اگر چنین نمی بود، این 
نیروها از ناتو درخواست كمک 
نمی كردند. از جانب دیگر، ما در 
آستانۀ انتخابات قرار داریم و 
بدون شک هراس افکنان تالش 
می كنند این روند ملی را با چالش 
روبه رو سازند. افزایش حمالِت 
انتحاری در روزهای اخیر در مركز 
و برخی والیات نشان می دهد 
كه تأمین امنیت انتخابات، امری 
بی نهایت چالش زاست كه نیروهای 
كشور بدون هماهنگی و همکاری 
با نیروهای ناتو، از عهدة آن بیرون 
شده نمی توانند. پس به جای اتهام 
وارد كردن، باید به روش هایی 
توجه كرد كه سطح همکاری های 
نظامی را افزایش می دهد و از 
كشتار غیرنظامیان تا حداكثِر امکان 
جلوگیری می كند
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فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس  با  روسیه  رییس  جمهوری 
دیدار و گفت وگو کرد.

جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر  نووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
روسیه در دیدارش با محمود عباس، رییس تشکیالت خود گردان 
فلسطین بیان کرد که روابط روسیه و فلسطین پایه های تاریخی بسیار 

مستحکمی دارد.
رییس جمهوری روسیه اعالم کرد که راه طوالنی تا گسترش روابط 

دوجانبه اقتصادی و تجاری میان دو کشور باقی مانده است.
در  روابط  اندازه  به  هنوز  فلسطین  و  روسیه  میان  تجاری  تبادالت 
دیگر زمینه ها نرسیده است. ارزش این تبادالت طی 10 ماه از سال 
این  وجود  این  با  است.  بوده  دالر   700 و  هزار   541 فقط   2013
تبادالت تجاری رشد 27 درصدی نسبت به سال 2012 داشته است.
شرکت روسی گاز پروم در حال بررسی شرایط برای استخراج گاز 
از مناطقی در نوار غزه است. شرکت های روسی نیز آمادگی را خود 
نسبت به حضور در ساخت یک نیروگاه حرارتی در کرانه باختری و 
پروژه های استخراج از یک میدان نفتی در حومه رام اهلل اعالم کردند. 
شرکت های تجاری روسی نیز قصد دارند یک کارخانه کنسرو سازی 

در فلسطین تاسیس کنند.
از  غیر  به  کرد:  بیان  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس 
گونه  هر  از  قبل  بسیاری  سیاسی  مسائل  اقتصادی،  گفت وگوهای 

روند صلح در خاورمیانه باقی مانده است.
محمود عباس همچنین گفت که روسیه یک عامل فعال و موثر در 

عرصه بین المللی است.

طالبان پاکستانی: 

ازارتــشانتقاممــیگیریم
علیه  را  عملیاتی  اخیر  روزهای  در  پاکستان  حکومت 
طالبان در مناطق شمال غربی این کشور راه اندازی کرد. 
را  عملیات، حمالت خود  این  به  واکنش  در  شورشیان 
این  انتقام  آنها  که  اند  گفته  طالبان  اند.  بخشیده  شدت 

حمالت را می گیرند.
می  آباد  اسالم  از  امریکا  متحده  ایاالت  ها  سال  برای 
خواست که علیه شبکه حقانی در مناطق نیمه خودمختار 
ایاالت  شود.  عمل  وارد  شمالی  وزیرستان  در  قبایلی 

متحده امریکا باور دارد که القاعده 
و طالبان از این مناطق به سازمان 
ایتالف  نیروهای  بر  حمله  دهی 
استفاده  افغانستان  در  المللی  بین 
با  همواره  پاکستان  اما  کنند.  می 
انجام  مناسب  زمان  که  این  ابراز 
یک عملیات تمام عیار فرا نرسیده 
علیه  شدید  برخورد  از  است، 
افراط گرایان خودداری کرده بود.

اما ظاهراً به نظر می رسد که اسالم 
آباد در نهایت تصمیم گرفته است 
علیه شورشیان اقدام کند. روز دو 
های  جت  جنوری،  بیستم  شنبه، 
را  شورشیان  مخفیگاه  پاکستانی 
بمباران کردند که در آن، 40 تن به 
کشته  خارجی  جنگجویان  شمول 
پاکستان  نظامی  های  مقام  شدند. 
آلمان  شهروند  سه  که  اند  مدعی 
جمع  در  نیز  القاعده  با  مرتبط 
اند. همچنان  کشته شدگان حادثه 
گزارش شده است که یک فرمانده 

شده  کشته  حمله  این  در  نیز  محمد  ولی  نام  به  طالبان 
است.

مقام های پاکستانی گفته اند که برخی از این کشته شده 
در  نظامی  شبه  سربازان  بر  نزدهم جنوری  در حمله  ها 
شهر شمال غربی »بنو« و دو حمله انتحاری در ماه سپتمبر 
گذشته بر کلیساها دست داشته اند. در این حمالت 80 

تن کشته شدند.
نیروهای  عملیات  که  باورند  این  به  امنیتی  تحلیلگران 
این  صلح  های  تالش  شورشیان  علیه  پاکستان  امنیتی 

کشور با شورشیان را مختل خواهد کرد.
واکنش شورشیان

طالبان و گروه های متحد مذهبی شان قباًل تقاضای اسالم 
آباد به گفتگوهای صلح را رد کرده اند. حاال طالبان بعد از 
بمباران مخفیگاه شان در وزیرستان بیشتر از گذشته برای 
ناامن ساختن کشور مصمم به نظر می رسند. شاهد اهلل 
شاهد، سخنگوی طالبان پاکستانی هشدار داده است که 

انتقام این بمباران را می گیرد.
در چند روز میزان خشونت ها در پاکستان افزایش یافته 
شورشیان  جنوری،  یکم  و  بیست  شنبه،  سه  روز  است. 
یک بس حامل 51 زایر شیعه را که از ایران عازم ایالت 
بلوچستان بودند، هدف حمله قرار دادند. مقام ها گفتند 
در این حمله که در منطقه »مستونگ« در نزدیکی منطقه 

مرزی تفتان صورت گرفت، 24 تن کشته شدند.
یک روز بعد، شورشیان محافظین کارمندان واکسیناسیون 

پولیو را در شمال غرب کشور هدف قرار دادند و شش 
پولیس و یک کودک را کشتند. یک روز قبل از آن، چهار 
کراچی  شهر  جنوب  در  صحی  تیم  یک  بر  مسلح  فرد 
آتش گشودند و سه کارمند صحی به شمول دو زن را 
کشتند. این حمالت چند روز بعد از آن صورت گرفت 
که حکومت پاکستان یک برنامه سراسری واکسین ضد 
فلج اطفال یا پولیو را شروع کرد. شورشیان واکسین پولیو 

را »ضد اسالمی« عنوان می کنند.
آیندۀ گفت وگوهای صلح

نخست وزیر نواز شریف بعد از به دست گرفتن قدرت 
پالیسی  در سال 2013 واضح ساخت که حکومت اش 
ضد تروریسم حکومت قبلی را پیگیری نمی کند و در 
های  گروه  دیگر  و  طالبان  با  صلح  تالش  در  عوض، 

شورشی است.
منتقدان حکومت اما مخالف مصالحه با طالبان اند. آنها به 
این باورند که امتیاز دادن به افراط گرایان آنها را جسورتر 

می کند. آنها می گویند این گفتگوها محکوم به شکست 
نه  دارند و  قبول  را  پارلمانی  نظام  نه  است، زیرا طالبان 
اشاره می  نیز  این  به  منتقدان  را.  پاکستان  اساسی  قانون 
کنند که شاخه های مختلفی در میان طالبان وجود دارند 
گرایان  اسالم  واقعی  نمایندگان  تواند  نمی  هیچ کس  و 

کیست.
به  نظامی، یک تحلیلگر سیاسی در کراچی،  الدین  نظام 
این باور است که بعد از عملیات اخیر آینده »گفتگوهای 
دیگر  زمان  هر  از  بیش  صلح« 
عین  در  او  است.  نامطمین 
با  نیست  نیاز  که  زمان می گوید 
بلکه  شود  گفتگو  »تروریست«ها 

آنها باید »نابود گردند«.
»حکومت  گوید:  می  نظامی 
گفتگو  عالقمند  است  ممکن 
و  طالبان  اما  باشد،  شورشیان  با 
متحدین شان نشان داده اند که تا 
هنوز هیچ گونه عالقمندی به این 
ندارند.  شده  مطرح  گفتگوهای 
را  شان  حمالت  آنها  برعکس، 

شدت بخشیده اند«.
روحانی  شهیدی،  آمین  عالمه 
است:  موافق  نظامی  با  شیعی 
»آنهایی که خواب صلح با طالبان 
کرده  دلخوش  بیجا  بینند،  می  را 
اند... طالبان حتی برای یک روز 
اند.  نکشیده  دست  خشونت  از 
عملیات نظامی تنها راه برخورد با 
آنهاست. دولت باید قدرت را به 
اثبات برساند و کشور را از این تروریست ها حفظ کند«.

نبود استراتژی مشخص
با وجود حمالت اخیر علیه شورشیان، تحلیلگران امنیتی 
به تصمیم حکومت پاکستان برای از بین بردن تروریسم 
عملیات  که  گوید  می  نظامی  الدین  نظام  دارند.  تردید 
اخیر در وزیرستان شمالی »نباید به عنوان یک عملیات 
خاص نظامی در نظر گرفته شود و از این رو نباید اشتباهًا 
تغییری در پالیسی عنوان شود«. او می گوید هنوز رهبران 

پاکستان برنامه واضحی برای مبارزه با تروریسم ندارند.
نظامی  عملیات  یک  »این  گفت:  وله  دویچه  به  نظامی 
نیست. حکومت می گوید که این حمله هوایی در واقع 
پاکستانی صورت  بر سربازان  طالبان  به حمله  انتقام  در 
حکومت  نیست.  این  از  بیشتر  چیزی  است.  گرفته 
استراتژی ای برای مبارزه با ملیشه ها ندارد. این حمالت 

را با تصمیم به محو تروریسم اشتباه نگیرید«.

روابط دوجانبه محور 
مذاکرات پوتین و عباس

کری: 
اسدهنوزآمادۀ

کنارهگیریازقدرتنیست

فرانسوی ها نمی خواهند همسر 
رییس جمهورشان سمتی داشته باشد

مجلس تونس مفاد قانون 
اساسی جدید را تصویب کرد

اکثریت فرانسوی ها مایل هستند تا همسر 
رییس جمهوری کشورشان هیچ پست و 

مقامی نداشته باشد.
یک  در  فیگارو،  روزنامه  گزارش  به 
نظرسنجی درباره مقامی که مردم فرانسه 
رییس جمهورشان  همسر  که  می خواهند 
خواستار  مردم  درصد   54 باشد،  داشته 

هیچ  گونه پستی برای وی نشدند.
در ادامه 29 درصد خواهان یک جایگاه 
دیگر  درصد   17 و  وی  برای  مستحکم 
جمهوری  رییس  همسر  تا  خواستند 

کشورشان بانوی اول کاخ الیزه باشد.
مبنی  دیگر  سؤالی  نظرسنجی  همین  در 
بر محبوب ترین همسر رییس  جمهوری 
فرانسه مطرح شد که 46 درصد به کارال 

برونی، همسر نیکوال سارکوزی، 27 درصد به ایوون 
به  درصد   13 پوچیدو،  کلود  به  درصد   20 دوگل، 
سیسلیا آتیاس )همسر قبلی نیکوال سارکوزی(، 10 
به  درصد   8 و  ژیسکاردستن  آن-آیمون  به  درصد 
والری تریروایلر، همسر غیر رسمی فرانسوا اوالند 
خاصی  نظر  نیز  مردم  از  درصد  دو  دادند.  رای 

نداشتند.
می کند  تغییر  رده بندی  این  ایدئولوژیک ها  میان  در 
چرا که هواداران چپ گرا با 71 درصد دانیل میتران 
را در راس و برنادت شیراک را با 32 درصد در رتبه 
برنادت شیراک  نیز  داده اند. راست گرایان  قرار  دوم 
را با 57 درصد در ابتدای جدول و 47 درصد کارال 
برونی – سارکوزی را در دومین جایگاه قرار داده اند.

این نظرسنجی چهارشنبه از طریق اینترنت در میان 
سال   18 باالی  فرانسوی های  نماینده  که  تن   992

است، انجام شده است.
این نظرسنجی در حالی انجام شده است که پیشتر 
فرانسوا  که  عکس هایی  انتشار  با  »کلوزر«  مجله 
می دهند،  نشان  موتورسواری  حال  در  را  اوالند 
با  مخفیانه  فرانسه  رییس جمهوری  که  شد  مدعی 
ژولی گیه، هنرپیشه زن فرانسوی، مالقات می کرده 
است. محل مالقات: آپارتمانی در نزدیکی کاخ الیزه.

پس از افشای این امر چند شرکت  از رابطه محرمانه 
فرانسوا اوالند با یک هنرپیشه زن استفاده تبلیغاتی 
به  با موتورسیکلت  اوالند  کردند. گفته می شود که 
شرکت های  دلیل  همین  به  می رفته.  معشوقه  دیدار 

اجارۀ موتر بیشترین بهره تبلیغاتی را می برند!
پس از این افشاگری حال والری تریروایلر، شریک 
زندگی رییس جمهوری، به حدی بد شد که او را به 

بیمارستان منتقل کردند.

نشست  در  گفت وگوها  جریان  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
رییس جمهوری  گفت:  سوئیس،  داووس  در  اقتصاد  جهانی 
به  راهی  ایجاد  برای  قدرت  از  کناره گیری  آماده  هنوز  سوریه 

منظور تشکیل یک دولت انتقالی در این کشور نیست.
امور خارجه  به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری، وزیر 
امریکا در مصاحبه  با شبکه خبری العربیه، گفت: مشخص است 
که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در این برهه از زمان آماده 

کناره گیری از قدرت نیست.
صلحی  توافق  اگر  گفت:  ادامه  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
به دست آید، بسیاری از کشورها همانطور که از قبل پیشنهاد 
نیروهای حافظ  و  ماند  پایبند خواهند  تعهد خود  به  کرده اند، 
صلح را به سوریه اعزام می کنند. من گمان نمی کنم که نیروهای 

امریکایی در این عملیات حضور داشته باشند.
و  ملل  سازمان  نماینده  االبراهیمی،  اخضر  نیز  پنجشنبه  روز 
اتحادیه عرب در سوریه با اعضای مخالفان در ژنو دیدار کرد 
تا با آنها در مورد برنامه مذاکرات روز جمعه، گفت وگو کند. 
این مذاکرات همچنان متزلزل است چرا که همچنان دو طرف 
شرکت کننده در این مذاکرات تهدید کرده اند از این روند خارج 

می شوند.
جان کری همچنین مدعی شد که اسد هیچ جایگاهی در آینده 
جنایات  مرتکب  که  است  مردی  اسد  افزود:  و  ندارد  سوریه 
برای  مشروعیت  مدعی  می خواهد  همچنان  اما  شده،  جنگی 
دولت  از  را  مقام هایی  می توان  اما  باشد.  بر سوریه  حکمرانی 
دمشق در دولت انتقالی سوریه جای داد و این در صورتی است 

که آنها مرتکب جنایت نشوند.
وزیر امور خارجه امریکا همچنین گفت، مادام که دولت ایران 
از برنامه 2012 در تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه حمایت 
کند، جایگاهی در مذاکرات صلح دارد. اما باید بیش از به کار 

بردن کلمات و واژه ها عمل کند.

شورای ملی موسسان تونس تمام بندهای قانون اساسی جدید این 
العابدین بن علی، رهبر  از کناره گیری زین  کشور را سه سال پس 

خودکامه تونس از قدرت تصویب کرد.
نهایی خود  امروز )شنبه( رای گیری  شورای ملی تونس قصد دارد 
را در خصوص قانون اساسی جدید آغاز کند تا این قانون به طور 
به تصویب دو  نمایندگان برسد و در صورتی که  به تصویب  کلی 
سوم نمایندگان پارلمان نرسد به همه پرسی مردمی گذاشته می شود.

بین  در  پیشرفت  از  نشانه ای  عنوان  به  تونس  جدید  اساسی  قانون 
 2011 سال  عربی  بهار  قیام های  در  که  می شود  تلقی  کشورهای 

رهبران خود را سرنگون کردند.
بند«  »بند  تصویب  تونس  ملی  شورای  رییس  جعفر،  بن  مصطفی 

قانون اساسی را لحظه تاریخی مهمی توصیف کرد.
بر اساس این گزارش تونس اکنون پس از ماه ها تنش و اختالف نظر 
ثبات سیاسی و  به  بین اسالمگرایان و سکوالرها در حال دستیابی 
می تواند الگوی مناسبی از یک گذار سیاسی پس از انقالب های بهار 

عربی، برای سایر کشورهای عربی مثل مصر و لیبی باشد.
اسالمگرای النهضۀ پس از توافق با مخالفان از قدرت کناره گیری 

کرد تا بن بست سیاسی این کشور پایان یابد.
اسالم  نقش  و  می رود  شمار  به  عربی  کشور  سکوالرترین  تونس 
در قانون اساسی این کشور به یکی از مهمترین اختالفات احزاب 

اسالمگرا و سکوالر تبدیل شده بود.



        علی رضا عزیزی

تا  ـ  آن  افراطی  معنای  به  فایده گرایی 
و  انسانی  ارزش های  حتا  که  آن جا 
یکی  ـ  بگذارد  پا  زیر  نیز  را  اخالقی 
فردگرایی  درخت  خراِب  میوه های  از 
انسانی ترین  در  فردگرایی  است. 
و  »تکیه  از:  است  عبارت  آن  مفهوم 
بی نیازی  و  فردی  عقالنیت  بر  اعتماد 
تمایز  خارجی،  الزام های  از  جستن 
دادن  حق  و  دیگران  از  خود  بخشیدِن 
مناسب  انتخاب روش های  در  به خود 
زنده گی و مسوولیت پذیری و پذیرفتن 
نیز  و  آن  از  حاصل  پیامدهای  تمامی 
حقوق  به  نسبت  حساسیت  و  آگاهی 
در  فردگرایی  اجتماعی«.  و  انسانی 
مقابل  انسان در  به  واقع »عزت بخشی« 
وجود  به  گذشته گان  که  است  »ذلتی« 
به  اهمیت بخشی  نیز  و  بودند،  آورده 
اندیشه و عمل کنش گر در میان مکاتب 
جامعه شناختی یی است که فرد را صرفًا 
دامنه«ی  پهن  »ساختارهای  ساختۀ 
جامعه می انگارند و خصوصیات فردی 
مشخص  او  »جایگاه«  حسب  بر  را  او 

می سازند.
که  می رسد  نظر  به  چنین  حال  هر  به 
بنای  پایه های  بتوان  خالصه  طور  به 
استوار  اصلی  ستون  سه  بر  را  مدرنیته 

نمود:
ـ علم گرایی
ـ عقل گرایی
ـ فردگرایی.

چالش های نوپدید
میان  در  نوزدهم  قرن  اوایل  در  اما 
ایمان  خالی  فرانسوی  دانشجویان 
برخی  که  به خصوص  می نمود،  محرز 
لیبرالی  آزادی  به  اتکا  با  فرصت طلبان 
جسم«  »تمدد  و  نفس«  »تحقق  به 
امیال  بسط  جهت  در  و  می اندیشیدند 
را  خود  و  کوشیده  خویش  غرایز  و 
اخالقی  و  انسانی  قید  هرگونه  از 
این روایت های  بودند.  رهایی بخشیده 
هم  از  و  آنارشیسـم  نوعی  به  که  تازه 
که  می داد  نشان  را  گسیخته گی یی 
پدید  آن  اندیشه های  و  فرانسه  انقالب 

اجتماعی  نخبه گان  برخی  بود،  آورده 
را  دورکیم  و  اسپنسر  کنت،  هم چون 
توجیه  و  التیام  برای  که  داشت  آن  بر 
نهند  بنا  بشریت«  »دین  زمان«،  »درد 
و  برانند  سخن  تکاملی«  »نظریۀ  از  یا 
اخالق  مقابل  در  را  مدنی«  »اخالق  یا 
مذهبی ترویج کنند و تا آن جا پیش روند 
که برخی بنیان گذاری جامعه شناسی را 
اندیشه های  با  حرکتی در جهت مقابله 
برخی  یا  و  نمایند،  تلقی  روشن گری 
دومیتسر،  و  دوبونالد  هم چون  دیگر 
از  پیش  دوران  به  بازگشت  آرزوی 

انقالب را در سر بپرورانند.
افول  و  خدا«  »مرگ  از  پس  واقع  در 
نزول  و  ژاکوپن ها  توسط  کاتولیسیسم 
قدرت کلیسا و رهاسازی بشر مدرن از 
قیدهای شریعت در خالیی که پدید آمده 
بود، انسان جدید نیاز به پشتوانه هایی را 
هم در درون و هم در بیرون به لحاظ 
با جهان خارج  ایجاد هماهنگی وجود 
احساس می نمود. چنین به نظر می رسد 
هم  می کوشید  اولیه  جامعه شناسی  که 
و  بپرورد  تاز  ایمانی  آدمیان  درون  در 
بستر  در  و  بیرون شان  محیط  در  هم 
جامعه، نظم و ثباتی را که با انقالب از 
میان رفته بود، بدون به کارگیری دوباره 
بازگرداند.  مذهبی  »تعادل بخش«های 
شاید بتوان کوشش کلود سن سیمون و 
آگوست کنت را در این جهت بررسی 
میان شان  در  غالب  گرایش  اما  نمود. 
در  می کرد.  رفتار  متمایز  شکلی  به 
پیوسته  فرانسوی  »اندیشمندان  واقع 
که چه گونه  بودند  درگیر  مسأله  این  با 
می توان اخالق عمومی و خصوصی را 
کرد«.  ابقا  مذهبی  تصویب های  بدون 
بر  مبتنی  مدنی  جامعۀ  ایجاد  بر  آن ها 
قراردادهای اجتماعی تأکید ورزیدند و 
با گسترش عقالنیت در روابط اجتماعی 
حدود  تا  ذهنیت ها  تقدس زدایی  و 
واقعیت  در  توانستند  زیادی  بسیار 
زنده گی خویش تصرف نموده و رفاه و 
آزادی یی که غایت شان بود را به وجود 

آورند.
اما مشکل اساسی آن ها در »فرا واقعیت« 
جدید  بشر  این که  بود،  زنده گی شان 
نمی توانست غایت آرامش بخشی برای 

زنده گی خویش بیابد و از طرفی دیگر 
»آزادی انتخاب« را به معنای واقعی کلمه 
تحمل نماید. شاید بتوان درد انقالبیون 
فرانسوی و روشن فکران عقل گرای پس 
از آن ها را، درد تاریخی بشریت بر این 
نهاد،  نام  دوران ها  تمام  در  خاکی  کرۀ 
که  است  چنین  بشری  طبیعت  که  چرا 
مفاهیم  عالی ترین  با  هم نشینی  در  تنها 
زیبایی،  عشق،  حقیقت،  )هم چون 
 ... و  فراگیر  عقالنیت  البته  و  مهربانی 
( است که می تواند خود را خوشبخت 
احساس کند و به آرامش واقعی دست 
او  که  است  آن  مستلزم  این  و  یابد 
چرا  کند،  »انتخاب«  را  بودن«  »خوب 
ندارد  ارزشی  اجباری هیچ  که فضیلت 
)آن طور که در سنت مذهبی می خواهند 
و  ببرند  بهشت  به  زور  به  را  آدمیان 
همان طور که از این آیۀ مشهور: ال اکراه 
فی الدین ... تفسیر لطیفی ارایه کرده اند 
مبنی بر این که ایمان از جنس مفاهیمی 
است.  داشتن  و دوست  هم چون عشق 
نیست،  اکراه بردار  ذاتًا  لحاظ  بدین 
همان گونه که نمی توان کسی را به زور 
از طرف دیگر طبع  دوست داشت(، و 
آدمی طوری است که نمی تواند همواره 
زنده گی  مفاهیم  بهترین  »با  همیشه  و 
کردن« را تحمل نماید. با بهترین مفاهیم 
زنده گی کردن صداقت، عقالنیت، اراده 
توانایی  این عدم  و ظرفیت می خواهد. 
دیگر  سوی  از  و  بگیرید  نظر  در  را 
موجودی  آدمی  که  باشید  داشته  توجه 
آرزوهای  و  امیال  گسترش  که  است 
نیز به غایت دوست  حقیرانۀ خویش را 
می دارد و با کمترین آزادی یی به »تحقق 
نفس« می اندیشد و به سوی آن گرایش 
است  این  اساسی تر  مسالۀ  اما  می یابد. 
که او در این جا هم به لحاظ فطرتی که 
خداوند در وجودش به یادگار نهاده )از 
بشری اش  وجدان  یا  مذهبی(  دیدگاه 
به کرامت  انسانی( و توجه  )از دیدگاه 
انسانی اش )از دیدگاه لیبرالی( نمی تواند 
برای همیشه حقارت خویش را تحمل 
»خوب شدن«  به سوی  نتیجه  در  کند، 
ادامه  گذشته  دور  باز  و  می گردد  باز 

می یابد.

سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو بیست و چهارم y شنبه 5 دلو/بهمن y 1392 23 ربیع االول y 1435 25 جنوری 42014 www.mandegardaily.com

بخش دوم و پایانی

هر روز مقابِل آینه 
این سـوال ها را از خود بپرسید!

ـ به جای زمان، پول هزینه می كنم؟
آیا برای جبراِن نبودن در کنار فرزند خود یا شرکت نکردن در مراسم مکتب او، 
برایش وسایل بازی یا لباس می خرید؟ آیا می خواهید زمانی را که به او اختصاص 
هم چون  دیگر  افراد  مورد  در  شاید  را  این  کنید؟  جبران  برایش  پول  با  نداده اید 
همسر خود نیز انجام دهید. یا این که برای خود یا خانۀ خود وسایلی می خرید تا 
کارهای تان سریع تر انجام شود، اما حاضر نیستید عادت های بد کاری خود را ترک 
کنید. یا دستگاه های بدن سازی برای خود می خرید تا در فرصت هایی که در خانه 

هستید، ورزش کنید تا مجبور نشوید باشگاه بروید.
اپلیکیشن و  اندام شما را زیباتر نشان نمی دهند. وسایل و  لباس های گران قیمت 
... نیز این کار را انجام نمی دهند. شما نمی توانید با پول زمان های خوب و مفید 
زنده گی خود را خریداری کنید. شاید بتوانید به طور موقت چیزی را در زنده گی 
تغییر دهید، اما مطمین باشید پایدار و دایمی نیست. این را به خاطر داشته باشید: 
اما  بازی ویدیویی یی که برای او خریده اید را فراموش خواهد کرد،  فرزند شما 

بعدازظهر شادی که در کنار یک دیگر دارید را هرگز فراموش نمی کند.

9ـ آیا خود را یک »اسم خاص« می دانم؟
به طور مثال: من مخترعم. من سخن گوی قابلی هستم. من نویسنده ام. 

از  کلی  تصویر  کرده اید.  محدود  خیلی  را  خود  زنده گی  که  است  این طور  اگر 
خودتان داشته باشید؛ اما به جای این که بر مهارت های خود تمرکز کنید، به ذات 
خود و به شخصیِت خود توجه کنید. این باعث می شود تا مهارت های دیگر را 
نیز بیاموزید و فقط به یک چهارچوِب خاص اکتفا نکنید. فعالیت ها، هیجانات و 
تفریحات متنوع را تجربه کنید. خود را با کاری که انجام می دهید، محدود نکنید. 
خود را قاب بندی نکنید. هرگز به خود برچسب نزنید. فردی باشید که فعل های 

گوناگون دارد و می تواند تعداد آن ها را افزایش دهد.

10ـ آیا من باعث می شوم كه دیگران حس خوبی به خود پيدا كنند؟
دارد. هر روز  انسان ها  بسیاری در روحیۀ  تأثیر  ناخواسته  تحسین و تشویق های 
همۀ انسان ها حداقل یک کار خوب در زنده گی خود انجام می دهند. سعی کنید 
خوبی های آن ها را ببینید و برای این مزیت، آن ها را تشویق و تحسین کنید. این 
باعث می شود تا حس خوبی به خود و به زنده گی پیدا کنند. در نتیجه شما نیز 
این یک معاملۀ دوسر سود  از آن ها دریافت خواهید کرد.  بیشتری  مثبِت  انرژی 

است، پس خود را از آن بی نصیب نکنید!

11ـ آیا خود را می ترسانم؟
اگر نمی ترسانید که عالی است. البته کار مهمی هم نکرده اید، زیرا همه باید این طور 

باشند.
خود را با نگرانی از آینده، مرگ، مشکالت مالی و ... نترسانید، بلکه به مسایلی فکر 
کنید که باعث می شوند از انجام کارهای خوِب خود هیجان زده شوید؛ کارهایی 
که با خوشحالی به خود بگویید: وای خدای من! باورم نمی شود این کار را انجام 

داده ام. 
همۀ انسان ها ترس های متعددی در زنده گی شخصی خود دارند. اما نباید اجازه 
دهید این نگرانی ها شما را عصبی یا ناامید کنند. انسان با هر ترس و نگرانی یی که 
برایش ایجاد می شود، یک بار در دروِن خود می میرد. بنابراین، ناخواسته خود را 
دچار مرگ تدریجی نکنید. شما زنده هستید و باید به معنای واقعی کلمه زنده گی 
کنید. هر انسانی فقط یک بار فرصت زنده گی کردن دارد، پس قدر زنده گی تان 

را بدانید!

آزادی در قلمرِو انسانی و یک 
تناقِض دردناک

بخش سوم



          هارون مجیدی

هرچند همۀ عالقه منداِن زبان و ادبيات فارسی، شما 
را به عنوان یک شاعرِ مستعد افغانستانی می شناسند، 
اما بازهم خوب خواهد بود كه برای آشنایی بيشتر، 
بيان  ما  برای  را  زنده گی تان  از  مختصر  تاریخچه یی 

كنيـد؟
دورۀ  استم.  کابل  در شهر  زادۀ ساِل 1345 خورشیدی 
پایان رسانیدم  به  را در مکتب محجوبۀ هروی  دبستان 
از  فراغت  از  بعد  آریانا رفتم و  لیسۀ عالی  به  و سپس 
علوم  و  رشتۀ حقوق  در  را  عالی  تحصیالت  لیسه،  آن 
پایانی  ماه های  دادم. در  ادامه  کابل  دانشگاه  سیاسی در 
از  و  پناهنده شدم  آلمان  به کشور  میالدی  سال 1985 
آن زمان به بعد، آلمان وطِن دوم من به حساب آمد و در 
آن جا یک دوره آموزش های حرفه یی را سپری کردم و 
سپس روانۀ بازار کار شدم. اکنون مادرِ دو فرزند هستم 
که هر دو تمام هستِی من را شکل می دهند. سهیل جان 
فرزند نخستم 28 سال دارد و سیاوش جان نیز 24ساله 
برون مرزی  رسانه های  با  بعد  به   1992 سال  از  است. 
همکاری هایی داشته ام و نیز در این جا )آلمان( گه گاهی 
چیزهایی  افغانستان  مسایل  مورد  در  آلمانی  زبان  به 
می نویسم. و حدود سیزده سال می شود که کارمند رادیو 

صدای آلمان هستم. 
فکر می کنم همین  مقدار کافی باشد، چرا که یک زنده گی 

کاماًل معمولی دارم که به تفصیِل بیشتر احتیاج ندارد.

چرا و از چه زمانی به شعر روی آوردید؟
نمی توانم  را  آورده ام  رو  شعر  به  چرا  این که  دلیِل 
به ساده گی بیان کنم. اما می توان بگویم که زبان فارسی 
در وجود من یک عشِق مقدس بود و هست و خواهد 
بود؛ شاید همین عشق مرا به سوی شعر کشانیده و یا هم 

دریچۀ زیبای شعر را به روی من گشوده است.
من در اوایل دهۀ نود میالدی، جسته وگریخته به سرایش 
شعر پرداختم؛ کارها و تجربه های خیلی ابتدایی. اما این 
تجربه ها روزنه یی شدند برای راه یافتنم به عالِم شعر و 
ادبیات، و مسیری شد که طی آن من هویِت خویش را 

بازیافتم.
جدی  دغدغۀ  و  مصروفیت  یک  برایم  شعر  به تدریج، 
شد. من باور دارم که شعر و ادبیات، بهترین آیینه  برای 
انعکاِس زیبایی های فرهنِگ هر خطه  و سرزمین است؛ 

از همین رو شعر برای من جایگاه کاماًل ویژه یی دارد.
اصاًل شعر یک رشتۀ محکم برای پیوند اهالی سرزمین های 
هم زبان است؛ زیرا به محض آن که شما یا یک هم زباِن 
خود از کشورهای ایران، تاجیکستان و دیگر نقاط جهان 
محورِ  در  گفت وگوی تان  نخستین  می شوید،  روبه رو 
هویت و گذشتۀ فرهنگِی مشترک شکل می گیرد و آن چه 
به این گفت وگو و تعامل غنا می بخشد، ورود به دنیای 

شعر و ادبیات فارسی است.

تا به حال چند اثر از شما به نشر رسيده است؟ 
نوشته های کوچِک  کنار شعر،  در  این همه سال  در  من 
دیگری هم داشتم و دارم، مخصوصًا در حوزۀ زنان که 
شمارش را خودم هم نمی دانم. هم چنان ترجمه هایی از 
زبان آلمانی به فارسی دارم که از این میان، یکی کتاب 
به خانه  به روز شنبه  به نام »سمس  ویژۀ کودکان است 
منتشر  گویته  انستیتوت  جانب  از  کتاب  این  برگشت«. 
به نام های  شده است. در ضمن، سه مجموعه شعر دارم 

پرنیان خیال، جوانه های سبز غزل، و ابرها بر شانه.

است،  شده  نشر  هم  شعر  دکلمۀ  سی دی  چند  شما  از 
چه طور شد که به این کار رو آوردید و چرا دیگر آن 

را ادامه ندادید؟
بله، من از سال ها به این سو با رسانه های صوتی همکاری 
داشته ام و دکلمۀ شعر نیز یکی از بخش های مصروفیِت 
وقت  کمبود  با  هستم،  شاغل  چون  من  می باشد.  من 

جدیدی  سی دی  دارم  قصد  امسال  همین  اما  مواجه ام؛ 
البته کاماًل متفاوت از کارهای پیشترم، ارایه بدهم.

تا حال دو قصۀ کوتاه برای کودکان نیز تهیه کرده ام که 
دومی  و  بیابید  یوتیوب  در  می توانید  را  آن دو  از  یکی 
گذاشت.  خواهم  یوتیوب  در  روزها  همین  در  نیز  را 
البته فکر چنین کاری را از دیروقت ها داشته ام و نیاز به 
آن هم بسیار احساس می شود، چون کودکاِن ما کمتر به 
قصه هایی صوتی دست رسی دارند. هم چنین قصد دارم 
تربیتی  و  آموزشی  نوباوه گاِن سرزمینم چند قصۀ  برای 
نیز تهیه کنم و اگر خدا یاری کند، برای نوروز سال آینده 

این هدیه را به آن ها عرضه خواهم کرد.
 

با سرودن در پی چه هستيد؟
با سرودن در پی چه هستم؟... شاید یافتن خودم، شاید 
تنها نبودن و تنها نزیستن! من دوست دارم که پس از 
مرگم هم در کنار قلبی بنشینم، بخندم، بگریم و بمانم. 
سرزمینم،  آزادمردان  پهلوی  در  می خواهم  ضمن  در 
در  افغانستان.  آبادی  برای  شوند  خشتی  استخوان هایم 
زبان  یادآور شدم، من عاشق  پیشتر هم  ضمن چنان که 
است،  دوستی  و  عشق  زبان  فارسی  هستم.  فارسی 
این زباِن زیبا  به  با شعر می خواهم  برابری است؛  زبان 
برای  مثال ساده  بمانم. یک  نزدیک تر شوم و جاویدان 
فارسی  زبان  در  شوید،  دقیق  شما  اگر  می آورم.  شما 
واژۀ زیبای »همسر« نهایِت لطافت را می رساند؛ واژه یی 
نمی شناسد.  رسمیت  به  را  انسان  دو  میان  تفاوت  که 
از عشق و زیبایی  این مقدار  شاید شما در هیچ زبانی 
را مشاهده نکنیـد. فارسی، زبانی نیست که ترغیب به 

جنگ و خشونت کند؛ این زبان، زیبایی  محض است! 

و  كرده اید  تجربه  بيشتر  را  شعری  قالب های  كدام 

كدام یک را بيشتر می پسندید؟
من اکثر شعرهایم را با صدای بلند می سرایم، مثل یک 
آهنگ. برای همین هم است که شعرهای من در اوزاِن 
متفاوتی سروده شده اند؛ اما بیشتر غزل را دوست دارم. 
گرفته  چهارپاره  از  مجموعه شعرهایم،  سه  هر  در  ولی 
ولی  دارم؛  را  همه  نیمایی،  شعر  تا  غزل  از  دوبیتی،  تا 
هیچ یک کسب  در  هنوز  کنم،  را  ادعایش  که  تجربه یی  
نکرده ام. در واقع، من هم چنان در حال یاد گرفتن هستم.

كارهای فرهنگی زنان افغانستان را دست كم در چهار 
دهۀ گذشته چه گونه ارزیابی می كنيد؟ 

زنان  مسلمًا  آن،  از  پیشتر  سال های  تناسب  به  ُخب 
و  کرده اند  تجربه  زنده گی  در  را  تغییراتی  افغانستان 
محدود  فرهنگی  و  ادبی  کارهای  به  مشخص  اگر  اما 
را شاهد  کارهای چشم گیری  هنوز  که  دریغ  با  بمانیم، 
زن  وجود  از  افغانستان  تاریخ  که  همان گونه  و  نیستیم 
خالی ست، ادبیات و عرصه فرهنگی نیز این خأل را به 
دوش می کشد. من افغانستان گذشته را به زندانی تشبیه 
و  مردم  به  بی اعتنا  پادشاهی ست  آن  رییس  که  می کنم 
باشند، در درون  بندی هایش. زندانی ها که همین مردم  
زندان  هوای  و  بودند  کرده  عادت  چنان  بندی خانه ها 
برای شان چندان آشنا بوده که حتا سنگینِی زنجیرهایی 
که پاها و دستان شان را متورم ساخته بود را نیز حس 
تا  گرفتند  به دست  چراغی  که  کسانی هم  نمی کردند. 
چاه ها و چاله ها را به مردم نشان دهند، در شکنجه گاه ها 

پوسیدند و رفتند. 
اما به محض آن که دیوارهای پوسیدۀ زندان ها از هم فرو 
پاشید و بندی ها دیدند که در بیرون از زندان زنده گی  
است؛ بارقه های امید و تکاپو از این سو و آن سو رونما 
شد. ولی با این همه باید گفت که هنوز فضای فرهنگی 

کشور از کار و فعالیت حرفه یی، تقریبًا خالی ست و در 
این عرصه شمارِ مردان و زنانی که حرفه یی کار کنند، 
در سال های  آن که  به  توجه  با  ولی  است.  اندک  خیلی 
اخیر جوانه های زیادی در فضای فرهنگِی کشور در میان 
دختران و پسران سر برآورده اند، می توان به بهبود اوضاع 

امیـدوار بود.

ـ آیا شما به شعر زنانه و مردانه باور دارید؟
به صراحت باید بگویم نه؛ چنان که هرگز معقول نیست 

بگوییم: غذای مردانه، آب نوشیدنی مردانه یا زنانه!
تمام مردم  ندارد؛ مخاطِب شاعر  زنانه و مردانه   شعر، 

است، هرچند خودش می تواند زن یا مرد باشد. 
مسلمًا آن چه سروده می شود، احساس و عواطِف زن یا 
اثر  نیست که  را نشان می دهد؛ ولی درست  شاعر  مردِ 
را زنانه یا مردانه تعبیر کنیم. بنابراین، من محدود کردن 

شاعر در حصار جنسیت را اصاًل نمی پذیرم.

طی  را  آلمان  در  کشورمان  بانوان  فرهنگِی  فعالیِت 
ارزیابی  به سر  بریده اید چه گونه  آن جا  سال هایی که در 

می کنید؟
که  هستند  بانوانی  من،  مثل  آن جا  و  این جا  آلمان،  در 
ولی  می دهند  ارایه  ادب  و  فرهنگ  زمینۀ  در  کارهایی 
غربت  می کنم  فکر  نیستند.  پُررنگ  چندان  کارها  این 
است.  ربوده  آن ها  از  را  انرژی الزم  آن،  و سختی های 
هرچنـد مثل داخل افغانستان، در غربت نیز حلقه ها و 
گروه های فرهنگِی کوچکی شکل گرفته اند و کارهایی 
واقع  غنیمت  ترتیب گه گاهی  به هر  که  انجام می دهند 
به  هنوز  افغانستان  بانوان  میان هم  آن  در  اما  می شود؛ 

مرحلۀ انسجام و پخته گی نرسیده اند.

تازۀتان  سروده های  بيشتر  پسين،  سال های  در  شما 
پيشکش  عالقه مندان تان  به  فيس بوک  طریق  از  را 
نقد  از این دریچه شعرهای شما  كرده اید، آیا گاهی 
شده است و در ضمن، نقد شعر و كارهای دیگرِ ادبی  

را از این دریچه )فيس بوک( چه گونه می بينيد؟
دوستانم  با  فیس بوک  در  را  سروده هایم  گه گاهی  بله، 
به  مرا  این که کسی شعر  به  تا حال  اما  می کنم؛  تقسیم 
گونۀ جدی نقد کرده باشد، برنخورده ام. معموالً دوستان 
فیس بوک  در  شعرهایم  پایان  در  محدود  تبصره هایی 

نگاشته اند.
در  شعر  نقد  به  کسانی  اغلب  متأسفانه  سو،  دیگر  از 
فضای فرهنگی ما می پردازند که اصاًل چنین صالحیتی 
شاعر  شعر  و  برمی دارد  قلم  شاعری  مثاًل  ندارند.  را 
دیگر را نقد می کند بدون آن که از دانش کافی در این 
عرصه برخوردار باشد. در ضمن نقد شعر ما نیز از گزند 
نمانده  دور  گروه گرایی ها  و  منطقه گرایی  قوم گرایی، 
است. البته باید بگویم که این ادعای من، فقط در حد 
آشنایی خودم در این زمینه است. من تمام نقدهایی  را 
که صورت گرفته اند نخوانده ام؛ پس شاید این جا و آن جا 
نقدهای بسیار خوب و مصنفانه یی هم وارد شده باشند. 

تازه ترین  اگر  می شوم  ُخرسند  بسيار  پایان،  در 
سرودۀتان را به خواننده گاِن روزنامۀ ماندگار پيشکش 

كنيد؟ 
به روی هر دو دیده!... می خواهم شعری را که چندی 
پیش سروده ام، برای خوباِن خوانندۀ این گفت وگو هدیه 
 کنم و در ضمن شیرین ترین کامیابی ها را برای هم میهناِن 

گرامی ام آرزو می دارم.

بهـار در پاییـز
مثل باغ پایيزی، زرد و سرد و خاموشم

پرنيان زیبایی، دختر سيه پوشم
شعر خاک وخاكستر، واژه های تنهایی

جام خالی از لطِف یک لب سحرنوشم
با پيالۀ چای صبح خویش می گفتم

قصه های كابوسی خفته در بر و دوشم
بغض باد و ویرانی، بودم و پریشانی
آمدی زمستان و غصه شد فراموشم
در سخاوت دریا، قطره قطره باریدم

آن شبی كه گل كردی در تن و در آغوشم
وقتی از لبت چيدم شعر لطف رویا را

روشنی غزل پاشيد، سبزه شد هماغوشم
گونه ها و لب هایم، عطر و آتش و خواهش

مثل آتش فشانی تکه تکه می جوشم
یک شفق خياِل تو رخنه كرده در جانم

اشتياق بارانم، شاخسار گل پوشم
زرد و سرد و خاموشی، دختر سيه پوشی
عاشقانه می خواند، می پرست و می نوشم

غصه شد فراموشم، شاخسار گلپوشم
پُرستاره دامانم، یاسمن بناگوشم

شاخسار گل پوشم، می پرست و می نوشم
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فارسـی،زباِنعشــق
ودوسـتیاست!
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پُرس وشنود با نادیه فضل، شاعِر دیار غربت



سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو بیست و چهارم y شنبه 5 دلو/بهمن y 1392 23 ربیع االول y 1435 25 جنوری 62014

یادههزارسربازمان... 
که  است  افزوده  شود،  فاش  نامش  است  نخواسته  که 
اگر شمار این سربازان 10 هزار نباشد، خیلی محتاطانه 
خواهد بود که در آنجا هیچ سربازی باقی گذاشته نشود.
این پیشنهاد که در ابتدا روزنامه های وال ستریت ژورنال 
کاخ  در  دادند،  گزارش  آن  مورد  در  تایمز  نیویارک  و 
گفتۀ  به  است.  گرفته  قرار  گفت وگو  مورد  نیز  سفید 
پیشنهاد همچنان گفته شده است  این  نامبرده، در  مقام 
مدت  برای   2014 سال  از  بعد  امریکایی  نیروهای  که 
زمان کوتاه در افغانستان بمانند و در حدود دو سال بعد 

دوباره از این کشور خارج گردند.
ایاالت  رییس جمهور  اوباما  بارک  به  برنامه یی  چنین 
دوره  ختم  تا  که  می دهد  اجازه  امریکا  متحده 
ریاست جمهوری اش در جنوری 2017 جنگ افغانستان 

را مختومه اعالم کند.
به  افغانستان  امریکایی در  نیروهای  اما هرگونه حضور 

کرزی  حامد  توسط  امنیتی  دوجانبه  توافقنامه  امضای 
موافقتنامه  این  امضای  از  هنوز  تا  است. کرزی  وابسته 
در  امریکایی  نیروهای  حضور  قانونی  چهارچوب  که 

افغانستان را تعریف می کند، خودداری کرده است.
مورد  در  گزینه ها  به  که  است  کرده  تایید  سفید  کاخ 
سال  از  بعد  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور 
2014 می نگرد، اما در مورد پیشنهاد پنتاگون ابراز نظر 
امنیت  هایدن، سخنگوی شورای  کایتلین  است.  نکرده 
ملی امریکا گفت: »رییس جمهور هنوز در مورد شمار 
نهایی سربازان تصمیم نگرفته است و من نمی خواهم در 

مورد جزئیات بررسی های جاری صحبت کنم«.
توسط  شده  ارایه  منابع  و  معلومات  »ما  افزود:  هایدن 
استخباراتی،  جامعه  همچنان  نظامی،  فرماندهان 
دیپلومات ها و کارمندان توسعه یی را در تصمیم گیری 
مورد  افغانستان  در   2014 سال  از  پس  حضور  برای 

ارزیابی قرار خواهیم داد.«
سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا همچنان گفت که 

دولت افغانستان باید موافقتنامه امنیتی را امضا کند، در 
ایاالت متحده امریکا به برنامه ریزی  غیر آن حکومت 

خروج کامل سربازان امریکایی و ناتو شروع می کند.
پنتاگون  پیشنهاد  در  ژورنال،  ستریت  وال  گزارش  به 
کنار  در  امیدوارند  امریکایی  فرماندهان  که  است  آمده 
تا سه هزار سرباز دیگر  امریکایی، دو  10 هزار سرباز 

از کشورهای عضو ناتو در این ماموریت سهم بگیرند.
به  امریکا  نظامی  فرماندهان  که  است  شده  گزارش 
هزار سرباز  اوباما حضور 10  اگر  اند  گفته  کاخ سفید 
امریکایی در افغانستان بعد از 2014 را رد کند، باید همه 
آنها از این کشور خارج شوند زیرا شمار کمتر نیروها 
نمی تواند امنیت افسران استخباراتی و دیپلومات ها را 

تامین کند.
اکنون حدود 37500 سرباز امریکایی در کنار 19 هزار 
رهبری  تحت  ایتالف  کشورهای عضو  دیگر  از  سرباز 

ناتو در افغانستان ماموریت انجام می دهند.

نثاراحمد فیضی غوریانی- عضو مجلس نماینده گان

باید  ریاست جمهوری  آیندۀ  انتخابات  می گویند 
سخنی  شک  بدون  سخن  این  باشد.  برنامه محور 
درست و سنجیده است؛ ولی در کجای جهان دیده 
نامزدهای  میان  ریاست جمهوری  انتخاباِت  که  شده 
برنامه یی  و  طرح  هیچ  آن ها  و  شود  برگزار  مختلف 

ارایه نکرده باشند؟
 بدون شک همۀ نامزدان ریاست جمهوری برنامه هایی 
در  شده،  که  هم  امر  ظاهر  برای  را  آن ها  و  دارند 
اختیار رای دهنده گان قرار می دهند. اما پرسش جدی 
این جاست که چرا چنین سوالی همواره در انتخابات 
این  پاسِخ  نمی کنم  فکر  می شود؟...  مطرح  افغانستان 
داشته  نیاز  بسیار  کنکاِش  و  جست وجو  به  پرسش 
باشد؛ زیرا دو انتخابات گذشته به نحوی به این پرسش 

پاسخ داده است. 
افغانستان هنوز با سازوکارهای دموکراتیک و انتخابات 
چنان آشنایی ندارد تا نامزدها الزاماً بر اساس برنامه هایی 
که ارایه کرده اند یا ارایه می کنند، رای به دست آورند. 
عمدتًا در افغانستان پساجنگ، بانک های رای در میان 
در  اما  است.  بانفوذ جست  وجو شده  و  قومی  سراِن 
همان  به  نیز  ایدیولوژیک  تعلقاِت  نقش  حال،  عین 
میزان قابل تأمل است. زیرا کتله یی از رای دهنده گان 
به  ایدیولوژیِک خود  و  دلیل خاستگاه های فکری  به 

نامزدها رای داده  و می دهند. 
مکانیزم های  شمار  در  مکانیزم،  دو  هر  این  اما 
فضای  در  چون  گیرند.  قرار  نمی توانند  دموکراتیک 
عمدتًا  یافتن،  فردیت  دلیل  به  انسان ها  دموکراتیک 
ارزش محور می شوند و بر اساس ارزش ها و مطالباِت 
خود عمل می کنند. گاهی حتا احتمال دارد که در یک 
ریاست جمهوری،  انتخابات  هنگام  پیشرفته،  کشور 
دلیل  به  مخالف  حزِب  نامزد  به  حزب  یک  اعضای 
توجهی که می تواند برنامه هایش برانگیزد، رای دهند. 
ولی در افغانستان چنین نیست و اگر نشانه هایی هم 

دیده شود، بسیار معدود و اندک شمار است. 
در چند نظرسنجی یی که اخیراً از سوی برخی نهادهای 
مدنی و رسانه یی در مورد انتخابات ساِل آینده انجام 
شد، هنوز می توان تعلقات قومی و ایدیولوژیک را به 
نامزدها به گونۀ برجسته مشاهده کرد. تغییر این روند 
البته زمان بر است، ولی انکار نباید کرد که افغانستاِن 
آینده و باثبات به رای دهنده گانی نیاز دارد که تعلقات 
قومی و ایدیولوژیک را کنار بگذارند و به نامزدهایی 
در انتخابات ریاست جمهوری رای دهند که می توانند 
به  و  کنند  را مجاب  آن ها  برنامه های خود  به وسیلۀ 

سوی صندوق های رای بکشانند. 
دلیِل  به  افغانستان  در  »تاریخ هراسی«  هنوز  شاید 
اعتماد  تا  است  نکرده  فروکش  متداوم  جنگ های 
تا شخصیت ها.  کند  جلب  برنامه ها  به  را  شهروندان 
تاریخ هراسی یی که من از آن سخن می گویم، به این 
از  بسیاری  ذهِن  ناخودآگاه  در  هنوز  که  معناست 
و  نژادی  اقلیت های  به  عمدتاً  که  کشور  شهرونداِن 
تاریخ و  تکرارِ  از  نوع ترس  دارند، یک  تعلق  قومی 
گذشتۀ تلخ هم چنان وجود دارد. این تاریخ هراسی از 
گذشته ها در ذهن ها رسوب کرده است و تا هنوز مظاهر 
شهروندان  فرهنگِی  و  سیاسی  در حرکت های  را  آن 
افغانستان می توان شاهد بود. من نمی خواهم در این 
جستار به جزییات و عوامِل تاریخ هراسی در افغانستان 
بپردازم و به همین دلیل به این مختصر بسنده می کنم، 
زیرا هدِف نوشتۀ حاضر چیز دیگری است که به آن 

عمدتاً خواهم پرداخت. 
ریاست جمهوری  گذشتۀ  انتخابات  دو  در  که  گفتیم 
آن چه  ولی  داشتند  برنامه هایی  نامزدها  نیز  کشور 
عوامل  بل  نبود،  برنامه های شان  بود،  تعیین کننده  که 
ایدیولوژیک،  و  قومی  تعلقات  جمله  از  و  دیگری 
اما  کشاند.  رای  صندوق های  پای  به  را  شهروندان 
نیاز اصلی برای گذار  به این وضعیت باید به عنوان 
و  شود  داده  پایان  دموکراتیک  و  باثبات  جامعۀ  به 
خود  گزینش های  در  را  برنامه محوری  شهروندان 
اصل قرار دهند. در دیگر کشورهای جهان که تجربۀ 
سیاسی  احزاب  عمدتاً  دارند،  انتخابات  از  طوالنی 
می توانند در نقش طراحاِن برنامه ها عرض اندام کنند. 
اما در افغانستان هنوز احزاب پرقدرت و پرطرف دار 
نامزدهای  داشت  امید  که  نگرفته  شکل  نیز  سیاسی 
چنین احزابی با برنامه های خود وارد کارزار مبارزات 
انتخاباتی شوند، پس می ماند همان طرح برنامه ها به 
کار  آن ها  تیِم  در  که  افرادی  و  نامزدها  خود  وسیلۀ 

می کنند.
پای  که وقتی  داده است  نشان  دیگر کشورها  تجربۀ 
ارزش های برنامه یی مطرح می شود، شهروندان کمتر 
به خطا روند.  دارد که در گزینش های خود  احتمال 
می شوند؟...  تدوین  و  تهیه  برنامه ها چه گونه  این  اما 
در کشورهای غربی عمدتاً معمول است که نامزدها با 
گزینش تیم های کارشناسی و راه اندازی نظرسنجی ها 
تدوین  را  خود  انتخاباتی  برنامه های  شهروندان،  از 
اساسی  مزیِت  دو  البته  رویکردی  چنین  می کنند. 
دارد: نخست، مردمی بودِن برنامه ها را نشان می دهد 
کرده؛  تراوش  شهروندان  اصلی  مطالباِت  دل  از  که 
اصلی ترین  می توانند  وسیله  این  به  نامزدها  دوم  و 

پست  متصدی  که  مدتی  در  را  جامعه  خواست های 
در  اما  کنند.  شناسایی  هستند،  ریاست جمهوری 
خارجی  کمک های  راه  از  هنوز  که  آشفته  افغانستاِن 
مشکل  بسا  می کند،  تأمین  را  خود  بنیادی  نیازهای 
و  دقیق  آن چنان  به خواست های  که  می رسد  نظر  به 
همه گانی دست پیدا کرد. در چنین فضایی، گاه جامعۀ 
افغانی چنان برهنه است که مطالبات و نیازهای مردم 

حتا نیاز به پرسش از خودشان هم ندارد. 
با یک نگاه به معضالت اصلی جامعه، می توان فهمید 
عمده  نیازهای  و  می خواهند  چه  افغانستان  مردم  که 
و  برهنه گی جامعه  ولی همین  اصلی شان چیست.  و 
آشکاره گی مشکالت آن، گاه دست وپا گیر می شود که 
عمدتاً به کلی گویی می انجامد. مثاًل همین وعده هایی 
را که نامزدان فعلی ریاست جمهوری ارایه می دهند، در 
دوازده سال گذشته به گونه هایی تکرار شده و تفاوتی 
هم اگر بوده، در نوع بیان و واژه گان بوده که هر نامزد 
چون  بحث هایی  است.  داده  اختصاص  خود  برای 
با فساد و مواد  صلح، اشتغال زایی، فقرزدایی، مبارزه 
مخدر، توجه به حقوق بشر و زنان، رئوِس برنامه های 
انتخاباتِی نامزدهای ریاست جمهوری و حتا پارلمانی 

در یک دهۀ گذشته بوده اند. 
روبه رو  گذشته  از  متفاوت تر  وضعیتی  با  نیز  اکنون 
خود  برنامه های  از  نامزدها  وقتی  هم  حاال  نیستیم. 
می کنند،  مطرح  را  مسایل  همین  می گویند،  سخن 
البته با این تفاوت که در جابه جایی و فهرست بندی 
در  ولی  رسد  نظر  به  تفاوت هایی  شاید  مسایل،  این 
کل همه از تأمین امنیت، مبارزه با بی کاری، مبارزه با 
فساد اداری، توجه به وضعیت زنان و جوانان و بهبود 
وضیعتی  چنین  می گویند.  سخن  اقتصادی  شرایط 
انتخابات  از  طوالنی  تجربۀ  که  باثبات  درکشورهای 
کشورها،  این  در  می خورد.  به چشم  کمتر  دارند،  را 
آسانی  و  ساده  کار  مردم«  »نبض  به اصطالح  یافتن 
نیست و به کارشناسی، تحقیق و تفحص نیاز دارد و 
پس از کلی جر و بحث ها، نامزدان ریاست جمهوری 
برنامه های خود را ارایه می کنند. حاصل سخن این که: 
از  باید  مرفه هستیم،  و  باثبات  اگر خواهان کشوری 
الک تعلقات قومی و ایدیولوژیک بیرون شویم و به 
عنوان یک ملت عرض وجود کنیم. آن گاه می توانیم 
به  بهراسیم،  تاریخی  گذشتۀ  تکرار  از  این که  به جای 
عنوان شهروندان یک کشور دموکراتیک، به کسی رأی 
دهیم که می تواند با برنامه های خود ما را قناعت دهد 
که بهترین گزینش، اوست و نه فرد دیگری که شاید از 

نظر تباری و نژادی با ما اشتراکاتی داشته باشد.
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اسماعیلخانازحمله...
هرات به رسانه ها گفت که در این حادثه به کسی 

آسیبی نرسیده است.
او افزود که مهاجم هفتاد سال داشته و به دلیل 
کهولت سن ظاهراً نتوانسته حمله انتحاری را به 

موقع انجام دهد.
احمدی توضیح داد که این حادثه ساعت 1:30 
هرات  شهر   5 ناحیه  مستوفی  باغچه  مسجد  در 
رخ داد که هدف انتحارکننده اسماعیل خان بوده 

است.

محمد اسماعیل 10 دقیقه قبل از وقوع این حملۀ 
انتحاری در آن جا سخنرانی داشته است.

که  گفته  منابعی  از  نقل  به  جمهور  خبرگزاری 
عامل انتحاری به وسیلۀ یکی از سخنرانان داخل 

مسجد شده است.
که  اند  گفته  هرات  پولیس  فرماندهی  مقام  های 
آغاز  را  شان  تحیقات  رویداد  این  در خصوص 

کرده اند.
اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی است. 

او پس از سقوط طالبان سال ها والی هرات بود.
در سال 1383 از هرات به کابل آمد و در کابینه 

آقای کرزی وزیر انرژی و آب شد. اما نفوذ خود 
را در والیت هرات کماکان حفظ کرده و شماری 

هنوز او را »امیر« خطاب می کنند.
به  اینکه  از  قبل  روز  چند  اخیر  ماه های  در  او 
نامزد  سیاف،  الرسول  عبدرب  معاون  عنوان 
از  کند،  نام  ثبت  افغانستان  جمهوری  ریاست 

سمت خود در وزارت انرژی و آب استعفا داد.
میزان 1388 خورشیدی  ماه  در  قبل  سال  چهار 
به  هرات  شهر  از  خان  اسماعیل  که  زمانی  نیز 
سوی فرودگاه این شهر می رفت به کاروان حامل 

او حمله شد اما به اسماعیل خان آسیبی نرسید.

اجازهدهیدنامزدانریاست...
انتخابات در  گفته است: تصمیمی را که کمیسیون مستقل 
یک  کرده،  اتخاذ  نامزدان،  توسط  پول  مصارف  خصوص 
راستای  در  را  ممانعت ها  نباید  و  است  غیرعادالنه  تصمیم 

مصارف نامزدان روی ایجاد کند.
آقای حقجو در این سخنانش تاکید کرد افغانستان در شرایط 
حساس قرار دارد و مصرف میلیون ها دالر توسط نامزدان در 
جریان کمپاین های انتخاباتی، اهمیت دارد و از همین رو، 
در  نامزدان  طریق  از  بیشتری  پول های  تا  شود  داده  اجازه 

کشور مصرف شود.
رییس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیشنهاد 
نامزدان  تا  بگذارد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  کرد 
انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها ده میلیون افغانی بلکه 
حداقل 50 میلیون افغانی را در هنگام کمپاین های انتخاباتی 

در کشور مصرف کنند.
با آن که قرار است در این سال، انتخابات ریاست جمهوری 
و شوراهای والیتی برگزار شود و همزمان با برگزاری این 
انتخابات، در آخر این سال، نظامیان ناتو افغانستان را ترک 
کنند اما اتاق تجارت و صنایع کشور، خروج این نیروها را 

به ضرر اقتصاد افغانستان عنوان می کند.
اقتصادی که  تاکنون پیشرفت های  افزاید:  قربان حقجو می 
در طول دوازده سال گذشته صورت گرفته، یکی از عوامل 
برازنده آن وجود نیروهای خارجی در افغانستان بود که پول 
های هنگفتی در عرصه امنیتی و اقتصادی به مصرف رسید.
وی خاطرنشان کرد که تمام بودجه انکشافی در این چند 
سال، صد درصد توسط کمک های خارجی تمویل شده بود 
و بودجه عادی 40 تا 60 درصد از طرف دونرها مصرف 
گردید و با توجه به این مساله، خروج نظامیان ناتو، تاثیر 
منفی بر وضعیت اقتصادی افغانستان به جا خواهد گذاشت.
آقای حقجو در این سخنانش تاکید کرد که پس از خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان، اقتصاد این کشور، بازار خود 
زمان، سکتورهای خصوصی،  مرور  به  و  داده  از دست  را 

متضرر خواهند شد.
زمانی  و صنایع؛  تجارت  اتاق  عامل  هیات  رییس  گفته  به 
نیروها،  این  خروج  پس  را  افغانستان  اقتصاد  که  توان  می 
پیش  طبیعی  سوی  به  اقتصاد  که  کرد  رهبری  و  مدیریت 
رفته، فرصت های شغلی در بخش معادن و صنایع کشور 

ایجاد شود.
جاری،  سال  در  شود  می  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
افغانستان، 50 درصد  به  امریکا  متحده  ایاالت  های  کمک 
موسسه  منتشره،  های  گزارش  بنیاد  بر  است.  یافته  کاهش 
که  است  کرده  پیشنهاد  سفید  کاخ  به   )used(امریکا ملی 
در سال 2014 میالدی، امریکا در افغانستان 2 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری کند؛ اما امریکا با رد این پیشنهاد گفته است 
افغانستان  در  دالر  میلیارد  یک  تا  گرفته  تصمیم  واشنگتن 

سرمایه گذاری کند.

برنامهمحور انتخاباتشخصیتمحورتا از
نور احمد نوری یک خبرنگار محلی در والیت هلمند به شکل 

مرموزی کشته شده است.
گفته می شود که نوری با روزنامه نیویارک تایمز امریکا کار می 

کرد.
گذشته  شب  که  است  گفته  هلمند  والی  سخنگوی  زواک  عمر 
نیروهای پولیس گزارشی را دریافت کردند که یک جسد در داخل 
مرکز والیت هلمند  لشکرگاه  لگان، شهر  کارته  منطقه  در  گونی 

کشف شده است.
اما  نتیجه ضرب و جرح کشته شده  مقتول در  فرد  افزود که  او 

عوامل آن تاکنون مشخص نشده است.
زواک توضیح داد که اطالعات اولیه پولیس نشان می دهد که علت 
قتل وی انگیزه جنایی و جرمی داشته ولی تحقیقات در این زمینه 

هنوز تکمیل نشده است.
خانواده آقای نوری به خبرنگاران گفته که نوراحمد ساعت هشت 
صبح روز پنجشنبه خانه را به مقصد محل کارش ترک کرد ولی 

بعد از مدتی تلفن همراه او خاموش شد.
تاکنون  که  است  افغانستان  امن  نا  های  والیت  از  یکی  هلمند 

تعدادی از خبرنگاران در این والیت کشته شده اند.
صمد روحانی خبرنگار بی بی سی در هلمند سال 2008 در مرکز 
این والیت ربوده شد و جسد بی جان او بعد از ظهر یکشنبه، 8 

جنوری، در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند پیدا شد.
هشتم اپریل سال 2007 اجمل نقشبندی، روزنامه نگار افغان به 

دست طالبان در این والیت سر بریده شد.
زمانی که طالبان اعالم کردند که سر اجمل نقشبندی را از تن او 
جدا کرده اند، این واقعه همه دست اندرکاران رسانه ها را تکان داد 

و سوگوار کرد.
طالبان، اجمل نقشبندی را همراه با یک روزنامه نگار ایتالیایی در 
والیت آشوب زده هلمند ربوده بودند، اما یک ماه بعد، روزنامه 
ایتالیایی در بدل رهایی پنج نفر از اعضای گروه طالبان از  نگار 
در  همچنان  نقشبندی  اجمل  اما  شد؛  آزاد  افغانستان،  زندان های 

اسارت طالبان باقی ماند و به طرزی فجیع، به قتل رسید.

خبرنگارنیویارکتایمزدر
والیتهلمندبهقتلرسید



کشور  مدنی  جامعه  نهادهای  برخی  مسووالن 
می گویند که حامد کرزی در قسمت امضای پیمان 
زودتر  هرچه  و  نکند  بهانه گیری  امریکا  با  امنیتی 

این پیمان را به امضا برساند.
آنان می گویند که عدم امضای پیمان امنیتی از سوی 
کرزی باعث شده تا امریکا کمک های غیر نظامی 

را  افغانستان  به  خویش 
پنجاه درصد کاهش دهد.

است  درحالی  این 
امریکا  کنگرس  که 
این  توسعه یی  کمک های 
را  افغانستان  برای  کشور 
نسبت به سال گذشته 50 
درصد کاهش داده  است. 
مقام های این کشور بارها 
تداوم  که  کرده اند  تأکید 
کمک امریکا به افغانستان 
پیمان  امضای  به  وابسته 

امنیتی است.
تمامی  زمانی که  تا  می  گوید،  کرزی  حامد  اما 
افغان ها  خانه های  بر  خارجی  نیروهای  حمالت 
به صورت  طالبان  با  روند صلح  و  نشود  متوقف 

عملی آغاز نشود، با امریکا پیمان امضا نمی کند.
موافقت نامه امنیتی چگونگی ادامه حضور نیروهای 

غیر رزمی امریکایی در کشور را پس از 
پایان 2014 مشخص می کند.

روز پنجشنبه شماری از نهادهای جامعه 
در  خبری  نشست  یک  در  کشور  مدنی 
کابل از حامد کرزی خواستند که هرچه 
امضا  را  امریکا  با  امنیتی  پیمان  زودتر 
کند، در غیر آن کشور دچار بحران های خطرناکی 

خواهد شد.
به گفته آنان، به دلیل عدم امضای پیمان امنیتی با 
پنجاه  از همین حاال  این کشور  امریکا کمک های 
یافته و اگر این پیمان امضا نشود،  درصد کاهش 
کمک های جامعۀ جهانی نیز کاهش خواهد یافت 

و دست آوردهای به دست آمده از بین می رود.
نعیم نظری، از فعاالن مدنی کشور گفت: »افغانستان 
در حال حاضر در یک مرحله  حساس تاریخی قرار 
دارد، از یک طرف انتخابات را پیش رو داریم و از 
مورد وضعیت  در  نگرانی های جدی  دیگر  سوی 

حقوق بشر در کشور وجود دارد.«
امنیتی  پیمان  اگر  او  می گوید که در چنین حالتی 
بحران های  افغانستان  نرسد،  امضا  به  امریکا  با 
خطرناکی را در عرصه های مختلف تجربه خواهد 

کرد.
و  بشر  حقوق  وضعیت  که  افزود  همچنان  نظری 
عدم حاکمیت قانون در کشور نگران کننده است، 

در این حالت اگر پیمان  امنیتی با امریکا به امضا 
نرسد، بدون شک شاهد بحران های جدید خواهیم 

بود.
سردار ناصری، یکی از فعاالن مدنی دیگر کشور 
پیمان  امضای  مدنی  جامعه  نهادهای  گفت،  نیز 
امنیتی با امریکا را برای بهبود وضعیت حقوق بشر، 
تحکیم حاکمیت قانون و برای تأمین یک انتخابات 

شفاف ضروری می دانند.
از اعضای شورای  این درحالی است که شماری 
ملی کشور نیز تاکید دارند که اگر پیمان امنیتی با 
امریکا به امضا نرسد، انتخابات آینده شفاف برگزار 

نخواهد شد.
کنفرانس  پایان  در  کشور  مدنی  جامعه  نهادهای 
امروز در مورد امضای پیمان امنیتی اعالمیه ای  را 

صادر کردند.
احتمال  به  توجه  »با  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
اجرای »گزینه صفر« و قطع کمک های اقتصادی به 
کشور ما که فاقد زیربنای اقتصادی و بهره مندی از 
تجهیزات دافاعی می باشد، امضای پیمان امنیتی با 

امریکا ضروری است.«
که  تعهداتی  به  اعالمیه، حامدکرزی  این  براساس 
در برابر جرگه مشورتی اخیر داد عمل کند و فارغ 
را  امریکا  با  امنیتی  پیمان  بهانه گیری،  هرگونه   از 

هرچه زودتر به امضا برساند.

رهبر کاتولیک های جهان که حضوری پررنگ 
در دنیای مجازی دارد، اینترنت را »هدیه یی از 
سوی خدا« دانست و گفت که این هدیه الهی 
شدن  نزدیک تر  و  اختالف ها  رفع  به  می تواند 

انسان ها کمک کند.
در  جهان  کاتولیک های  رهبر  فرانسیس،  پاپ 
بسیاری  در  کلیسا  پیشین  رهبران  با  مقایسه 
تا  دارد  منحصر به فردی  دیدگاه های  زمینه ها  از 
جایی که برخی او را »هیپی ترین رهبر مذهبی 

جهان« خوانده اند.
ستایش  در  که  بیانیه یی  در  فرانسیس  پاپ 
را  اینترنت  کرده،  منتشر  دیجیتال  ارتباطات 
میان  گفت وگو  و  ارتباط  برای  خداوند  هدیه 
با فراهم  این پلت فرم  انسان ها خواند و گفت 
رفع  زمینه  گفت وگو،  و  مباحثه  امکان  کردن 
اختالفات میان گروه های مختلف و رشد درک 

و احترام متقابل را فراهم کرده است.
ارتباطات  جهانی  روز  مناسبت  به  پاپ  بیانیه 
پاپ  است.  شده  منتشر  کاتولیک  کلیسای 
گسترش  و  ظهور  بیانیه  این  در  فرانسیس 
اینترنت را گشایشی بزرگ برای بشریت، و نه 
فقط برای دنیای تکنولوژی اعالم کرد و گفت، 
به اعتقاد او ارتباطات دیجیتال در عصر امروز 

باید مانند مرهمی بر دردهای انسانی باشد.
او همچنین با اشاره به گسترش نفوذ شبکه های 
این  قدرت  گفت:  جهان،  در  اجتماعی 
فضای  کردن  فراهم  در  آنالین  پلت فرم های 

مذهبی  و  اقتصادی  سیاسی،  گفت وگوهای 
این  است.  انسان ها  از  متنوعی  میان گروه های 
گفت وگوها می تواند به اتحاد بیشتر در خانواده 

انسانی بیانجامد.
رهبر کلیسای کاتولیک در بیانیه خود همچنین 
وب  دنیای  از  می توانند  انسان ها  که  گفت 
تا  افراد هم فکر خود استفاده کنند  یافتن  برای 
از  حال،  این  با  اما  استوارتر شود  باورهایشان 
کاتولیک های جهان خواست که کاری برعکس 
ارتباط  خود  مخالفان  با  و  دهند  انجام  را  این 

برقرار کنند.
پاپ معتقد است استفاده کردن از ظرفیت های 
دین باوران  میان  ارتباط  برقراری  برای  آنالین 
به این معنی است که »تایید کنیم دیگران هم 
به  نه  دارند؛  گفتن  برای  ارزشمندی  چیزهای 
این معنی که عقاید خود را سرزنش کنیم، بلکه 
تصدیق کنیم که عقاید ما تنها دیدگاه های معتبر 

موجود در جهان نیستند.«
پاپ فرانسیس می گوید، بهره گیری از اینترنت 
برای آشنایی با دیدگاه های دیگر و مواجهه و 
گفت وگو با آنها از دگماتیسم و قطعیت گرایی 
این  از  کاتولیک ها  و  کاست  خواهد  مذهبی 
طریق می توانند به ساختن جهانی به هم پیوسته تر 

و نزدیک تر کمک کنند.
البته پاپ به سویه های تاریک اینترنت هم اشاره 
کرد و گفت: اینترنت می تواند منجر به انزوای 

انسان ها از نزدیکان و همسایگانشان شود.

وزرای دفاع کشورهای ناتو در نشست دو روزه یی 
مأموریت  از  را  قاطع شان  حمایت  بروکسل،  در 

نیروهای بین المللی در افغانستان ابراز داشتند.
نیروهای جنگی آیساف به رهبری ناتو در افغانستان، 
ترک  را  افغانستان  میالدی  جاری  سال  پایان  تا 

خواهند کرد.
پس  ناتو  نظامی  کمیتۀ  رییس  برلیس  نود  جنرال 
یک  در  بروکسل  در  دفاع  وزرای  اجالس  پایان  از 
ناتو  امسال  اهمیت عملیات  بارۀ  نشست خبری در 

در افغانستان گفت:
»ما در این مدت یک چهارچوب زمانی خیلی مهم 
داریم که در جریان آن، عملیات آیساف به نیروهای 
ما  نیروهای  از  بخشی  شده،  سپرده  افغان  امنیتی 
به هدف حمایت  باره جابجا گردیده و شرایط  دو 

دوامدار )نیروهای افغان( وضع می شوند.« 
جنرال برتلیس اضافه کرد، وزاری دفاع ناتو در این 
اجالس همچنان نظریات شان را در بارۀ شایستگی، 
اعتماد و قابلیت نیروهای امنیتی افغان، باهم شریک 
تا  افغان  امنیتی  نیروهای  که  دادند  تشخص  ساخته 

هنوز به کمک ناتو نیاز دارند.

یا  امنیت  به  کمک  بین المللی  نیروهای  و  ناتو 
آیساف در افغانستان متعهد اند که از پروسۀ انتقال 
پایان سال  تا  افغان  قوای  به  امنیتی  مسوولیت های 

2014 اطمینان حاصل کنند.
جنرال نود برتلیس رییس کمیته نظامی ناتو در این 
انتخابات  برای  آماده گی ها  همچنان  خبری  نشست 
سال 93 را از وظایف مهم ناتو در افغانستان خواند 
که  دارد  وجود  آزمون  یک  ما  مقابل  در  گفت:  و 
شکل  را  آن  نتایج  و  ریاست جمهوری  انتخابات 

خواهد داد.
ناتو گفت،  جنرال نود برتلیس رییس کمیتۀ نظامی 
آن ها هدفی را که ناتو در اجالس لیزبن با مقامات 
افغان روی آن موافقه کرده و در اجالس شیکاگو به 
آن تاکید گردید، یعنی اینکه افغانستان دیگر به النۀ 

مطمین تروریستان مبدل نشود، دنبال می کنند.
وزرای دفاع ناتو در این اجالس که روز چهارشنبه 
به  تغییر  آماده گی  و  پالن  یافت،  تدویر  پنجشنبه  و 
ماموریت جدید آموزش، مشوره و کمک به رهبری 
ناتو را بعد از سال 2014 میالدی در افغانستان مورد 

بررسی قرار دادند.
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پاسخبهیکنوشته

نهادهای مدنی به رییس  جمهور:

هشدارهایامریکاراجدیبگیرید

پاپ فرانسیس: 
اینترنتهدیۀخداوندبهانسانهاست

ناتـــو:
انتخاباتافغانستانآزمونیبرایماست



و  ریاست جمهوری  انتخابات  کمپاین های  رسمی  آغاز  از 
مانده است.  باقی  افغانستان زمان کمی  در  شوراهای والیتی 
اما ظاهراً دیده می شود که محافل انتخاباتی توسط نامزدان به 
کمیسیون  گزاف،  مصارف  با  و  غیررسمی  کمپاین های  گونۀ 
مستقل انتخابات را با واکنش های جدی مواجه ساخته است.
نامزدان  که  کرده  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اخیراً 
میلیون  ده  از  بیش  ندارند  حق  ریاست جمهوری  انتخابات 

افغانی را در جریان کارزارهای انتخاباتی شان مصرف کنند.
به همین منظور، اتاق تجارت و صنایع افغانستان در واکنش به 
این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات، تاکید کرده که مصرف 
تمام  کشور  اقتصاد  نفع  به  افغانستان  نامزدان  توسط  پول 

خواهد شد.
صنایع  و  تجارت  اتاق  عامل  هیات  رییس  حقجو  قربان 
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کنفرانس اجندای ملی به مثابۀ خانۀ دیالوگ بین االفغانی، در این مرحلۀ حساِس 
تاریخی به منظور گذار مسالمت آمیِز سیاسی در کشور از طریق گفتمان ملی ـ  
مدنی و ایجاد تفاهم و همگرایی میان نخبه گان سیاسی ـ مدنی، شخصیت های 
و  اجتماعی  ـ  سیاسی  تأثیرگذاِر  فعالین  دینی،  بزرگان  خبره،  منور،  ملی، 
فرهنگِی سراسر کشور با اشتراک شماری از نامزدان محترم ریاست جمهوری، 

نشست یک روزه را  در اوایِل برج دلو در شهر کابل برگزار می کند.

د ميل اجنډا کنفرانس
په کابل کې جوړېږي

د ميل اجنډا کنفرانس د بین االفغاين ډيالوګ د کور په توګه، په دې حساس او تاریخي پړاو کې د 

ملی ـ مدنی خربو اترو، د سیايس ـ مدين نخبګانو، ملی، منور او خربه شخصیتونو، دیني مرشانو، 

په ټول هېواد کې د اغېزمنو سیايسـ  ټولنیزوـ  فرهنګي فعاالنو ترمنځ د تفاهم او همغږۍ د رامنځته 

کېدو له الرې په هېواد کې د سوله ییز سیايس واک لېږد لپاره، د ولسمرشۍ د یوشمېر محرتمو 

نوماندو په ګډون د سلواغې په لومړیو کې په کابل کې یوه ورځنۍ ناسته جوړه کړي.

د ال زیاتو معلوماتو لپاره په الندې شمېرو اړیکه ونیسئ


