
روسیه ضمن ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان می  گوید 
بحران  برای  منطقه  یی  حل  راه  صدد  در  مسکو  که 
با  مناسبات  بهبود  برای  تالش ها  و  است  افغانستان 

پاکستان نیز آغاز شده است. 
ضمیر قبولوف، نمایندة ویژه رییس جمهور روسیه برای 
با هیاتی از خبرنگاران  افغانستان و پاکستان در دیدار 
ساله«   40 به »خصومت  اشاره  با  مسکو  در  افغانستان 
بین روسیه و پاکستان گفت که این کشور تالش هایی 

را برای بهبود روابط با پاکستان آغاز نموده است.
به گفته موصوف، این روابط تاکنون به نفع افغانستان 
می  خواهد  روسیه  خاطر  همین  از  و  است  نبوده  نیز 
مناسبات جدید را از طریق دوستی با پاکستان تقویت 
کند، اما اراده ندارد که دروازة این روابط را به حساب 

هیچ یک از کشورها از جمله افغانستان باز کند.
قبولوف بحران کنونی افغانستان را منطقه یی خواند و 
گفت که اوضاع افغانستان بر...        ادامه صفحه 6

روسیه:

برای حل بحران افغانستان در صدد راه حل منطقه یی هستیم
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

ساتور »امنیت روانی« بر فرق رسانه !

 2014 از  پس  افغانستان  که  می گوید  کابل  در  آیساف 
میالدی، یک حکومت مقتدر و سرپا خواهد داشت.  

عساکر  خروج  که  گفته اند  همچنان  آیساف  نیروهای 
انجام  قبلی  توافقات  اساس  بر  افغانستان  از  بریتانیایی 

می شود و این مساله یک روند عادی است.
در حالی که  نگرانی ها از افزایش ناامنی ها در افغانستان 
نیروهای  خروج  آیساف  می رود،  شده  بیشتر  روز  هر 

بریتانیایی از کشور را بی تاثیر می داند.
روز  آیساف  نیروهای  سخنگوی  گونترکتس  جنرال 
در یک نشست خبری گفت، جامعة  کابل  در  دوشنبه 
قوی  تعهدات  جداگانه  کنفرانس  چندین  در  جهانی 
نظامی و مالی خود را با حکومت افغانستان سپرده است 
و حتی پس از سال...         ادامه صفحه 6

عالقه وافر عمران خان به جنس مخالف، شب 
نشینی های مجلل با دختران نیمه برهنه و باالخره ازدواج 
با یک دختر یهودی از عوامل دوری روحانیون پاکستان 

و بزرگان قبیله شیرمن خیل از رهبر تحریک انصاف 
شده است.

اعالم  سفر  در  استرالیا  وزیر  نخست  گیالرد،  جولیا 
نشده خود به افغانستان و دیدار از نیروهای استرالیایی 

مبارزه  به  را  آنها  ماموریت  ارزگان،  والیت  در  ناتو 
صد  از  بیش  مرگ  با  که  کرد  تشبیه  تروریسم  علیه 
آغاز واقعه 11 سپتامبر شروع  از  استرالیایی ها  از  تن 

شده است.
جولیا  نیوز،  ای بی سی  خبری  شبکه  گزارش  به 
روزه  یک  سفر  طی  استرالیا  وزیر  نخست  گیالرد، 
کرزی،  حامد  با  نشستی  با  که  افغانستان  به  خود 
رییس جمهوری افغانستان آغاز و با دیدار از سربازان 
از سربازان  پایان رسید،  به  پایگاهشان  استرالیایی در 
استرالیایی به دلیل...       ادامه صفحه 7

آیساف:
افغانستان پس از 2014 

مقتدر خـواهد بود

از سکس 
تا 

فتوای جهاد

نخست وزیر آسترالیا پس از دیدار با کرزی و  جان آلن:

افغانستان آمادة برعهده گیری تمامی 
مسوولیت ها است

ملل متحد گفت وگوی بین االفغانی 
راه اندازی می کند

نامه نگاری 
ارگ؛ 

مـشت 
2برهـوا
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5

4

آجندای 
ملی

مردی که 
سایه اش را 

فروخت*

در برگ ها

»دیدگاه 
امریکایی ها 
نسبت به 

مسلمانان باید 
عوض شود«

گفته  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  ویژة  نماینده 
همه  میان  را  گفت وگویی  می خواهد  که  است 
گروه های سیاسی افغانستان به شمول مخالفان مسلح 
این  نخست  مرحله  است  قرار  کند.  راه اندازی  دولت 

گفت وگو تا دو ماه دیگر برگزار شود.
یان کوبیش که ریاست هیات...         ادامه صفحه 6

بدون شک، با نادیده گرفتِن دردها و 
پنهان کردِن مشکالت و حقایق ناگوار، 
بحران ها و معضالْت حل، و دردها قابل 
درمان، و حقایِق ناگواْر گوارا نخواهند 
شد. از این رو کاری که حکومت اراده 

نموده از طریق وزارت اطالعات و 
فرهنگ انجام دهد، باید مورد نقد و 

ارزیابِی دقیق  و همه جانبه قرار گیرد تا 
مبادا به بهانة تأمین و دفاع از امنیت 

ملی، تأمین امنیت روانی و ایجاد فضای 
صلح آمیز برای شهروندان، تریبیون 

مردم که همین رسانه ها هستند نیز از 
آنان گرفته شود و تک صدایی حاکم 

گردد، که اگر چنین شود، این خود به 
معنای روي کار آوردِن همان خفقان و 
استبدادی ست که مردِم ما یک عمر 

برای نابودی اش و تثبیت حاکمیِت خود 
بر سرنوشت خویش، مبارزه کرده اند و 

خواهند کرد.
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داکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور شورای امنیت 
ملی، در یکی از نشست های مجلس نماینده گان 
در سال روان که به موضوع مداخالت پاکستان 
به  داشت،  ارتباط  کشور  داخلِی  امور  در 
و  دادن  مهمانی  با  که  گفت  لهجه  صراحت 
دعوت های دوستانه، صلح و ثبات به افغانستان 

برنمی گردد. 
سفرهای  و  درخواست ها  به  دقیقًا  سپنتا  آقای 
که  داشت  اشاره  افغانستان  رییس جمهوری 
ناامنی های کشور حاد  هر از گاهی که مشکل 
می گردد، به فکر تامین صلح از این گونه راه ها 

می افتد. 
دیگری  راهکارِ  به  کرزی  آقای  تازه گی  به 
و  به سازمان ها  نامه نگاری  در  یازیده و  دست 
چرب دست  پاکستان،  مذهبی  شخصیت های 
به  نامه هایي  آقای کرزی  است. هم چنین  شده 
فرستاده  پاکستان  بلندپایة  مقام های  از  برخی 
با  مبارزه  کار  در  که  است  آن ها خواسته  از  و 

تروریسم، قاطع باشند. 
از  حالی  در  تضرع آمیز  درخواست های  این 
بارها  که  می شود،  تکرار  کشور  رهبری  سوی 
بی نتیجه بودِن این گونه اقدام ها ثابت شده و حتا 
نزدیک ترین افراد به رییس جمهوری نیز، نسبت 
به کارآیی آن ها شک دارند. وقتی مشاور امنیت 
واژه گانی،  و  لحن  چنان  با  کرزی  آقای  ملی 
آن گاه  می برد،  سوال  زیر  را  اقدام ها  این گونه 
که  داشت  انتظار  می توان  چه گونه  دیگران  از 
نسبت به فعالیت های رهبری کشور در آوردِن 

صلح و امنیت، باورمند باشند؟ 
رهبر  عمران خان  به  حالی  در  کرزی  آقای 
رهبر  حسین احمد  قاضی  و  انصاف،  حزب 
پیشین جماعت اسالمی پاکستان، نامه فرستاده 
است که اخیراً عمران خان جنگ علیه نظامیان 
و  خوانده  جهاد  را  افغانستان  در  خارجی 
مدعی شده که طالبان برای آزادِی کشورِ خود 
نیز  حسین احمد  قاضی  کارنامة  از  می رزمند. 
او  مداخالِت  نگوییم، چون  است چیزی  بهتر 
در امور افغانستان چنان اظهرمن الشمس است 

که اصاًل نیاز به یادآوري ندارد. 

می دهند  اجازه  خود  به  حالی  در  پاکستانی ها 
کنند،  مداخله  افغانستان  داخلی  امور  در  که 
از کشور  افغانستان همواره  دولت  و  مردم  که 
چند  از  میزباني  به خاطر  آن  مردمِ  و  پاکستان 
اشغال  سال های  در  افغان  پناهندة  میلیون 
کشور به وسیلة ابرقدرت شرق، سپاس گزاری 
از  سپاس گزاری ها  این  پاسخ  اما  کرده اند. 
جانب دولت مردان و حلقات سیاسی و نظامی 
جنگ  آن ها  است.  بوده  تلخ  بسیار  پاکستان، 
به  رسیدن  ابزار  افغانستان،  در  را  بی ثباتی  و 
عماًل  و  دادند  قرار  خود  سلطه جویانة  اهداف 
و  کردند  حمایت  خشونت طلب  گروه های  از 

می کنند. 

پایگاه  تنها  نه  پاکستان  گذشته  سال  ده  در 
حمایت از تروریسم بین المللی بوده، که عماًل 
این کشور جنگی اعالم ناشده را علیه افغانستان 
و مردمش به راه انداخته است. در ده سال گذشته 
بی گناه در جنگی جان های  افغانستاني  هزاران 
خود را از دست داده اند که هیچ بنیاد شرعی، 
دینی و عقلی ندارد و ریشه هاي آن، به سیاست 
دولت مردان پاکستاني برمي گردد. اگر حکومت 
چنین  با  کشور  این  مردم  به ویژه  و  پاکستان 
شوند،  روبه رو  افغانستان  سوی  از  برخوردی 

چه خواهند کرد؟ 
در علم اخالق، مقوله یی وجود دارد برای تبیین 
عمل بد از عمل خوب، و آن مقوله این است 
که پیش از انجام عملی، نخست بپرسید که آیا 
مواجه  عملی  چنین  با  که  می خواهید  خودتان 
یک  و حسن  قبح  دیگر،  عبارت  به  یا  شوید. 

عمل را می توان در رابطه با خود مورد بررسی 
با  را نمی خواهید دیگران  اگر عملی  داد.  قرار 
که  می خواهید  دهند، چرا خودتان  انجام  شما 
دهید.  انجام  دیگران  مورد  در  را  عمل  همان 
این پرسش فربه یی است که از دیرزمانی مورد 
بحث و فحص های علمی از سوی اندیشمندان 
علم اخالق قرار داشته است. حاال نیز عیِن این 
سوال را می توان از دولت مردان پاکستان پرسید 
کشورشان  امور  در  دیگران  می خواهند  آیا  که 
مداخله کنند و هر روز شاهد مرگ هموطنان 
خود به وسیلة ایادی کشورهای دیگر باشند؟ 

اند  روبه رو  وضعیتی  چنین  با  افغانستان  مردم 
چنین  همسایةشان  کشور  که  ندارند  انتظار  و 
بی باکانه به حریم خاک و مقدسات شان تجاوز 
طالبان،  برای  شرعی  فتوای  دادن  دارد.  روا 
نیست.  ما  کشورِ  امور  در  مداخله  جز  چیزی 
پاکستان چنین  وقتی مقام ها و احزاب سیاسی 
مداخله  افغانستان  داخلِی  امور  در  بی شرمانه 
نامه های  که  داشت  انتظار  نمی توان  می کنند، 
حل  را  بزرگی  مشکل  چنین  رییس جمهوری، 

کند. 
که  نیست  نخست  بار  برای  کرزی  آقای 
فراموش  را  خود  ملِی  بزرگ  مسوولیت های 
می کند و با نامه نگاری تالش دارد که رهبران 
پاکستانی را که به مسایلی فراتر از ادامة جنِگ 
همکاری  به  وادار  می اندیشند،  افغانستان 
چنین  برای  نامه نگاری  کند.  صلح  روند  در 
به  اقدام ها  نخستین  از  می تواند  مشکالتی، 
مشکل،  یک  نشانه های  بروز  با  که  رود  شمار 
میان دو کشور رد و بدل می شود؛ اما نه زمانی 
که آن کشور عماًل از نیروهای مخالف حمایت 
حملة  کشور  از  بخش هایي  به  حتا  و  می کند 

نظامی انجام مي دهد. 
از جانب دیگر، تالش های دولت تا امروز در 
راستای تامین صلح به چه نتیجه یی منجر شده، 
که حاال آقای کرزی می خواهد با نامه نگاری آن 

را به انجام برساند؟ 
سخنان اخیر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 
این خصوص می تواند  حقوق بشر کشور، در 
پذیرفته شود. خانم سمر در  عنوان حجت  به 
اظهارت تازة خود در مورد مشارکت زنان در 
روند صلح گفت که دولت افغانستان هیچ ارادة 
سیاسی برای تامین صلح در کشور ندارد. این 
اظهارات از جانب فردی ابراز شده که در یک 
دهة اخیر، عماًل با پرونده های خشونت و نقض 
بوده  روبه رو  گروه هایي  سوی  از  بشر  حقوق 

تجهیز  و  تمویل  پاکستان،  کشور  سوی  از  که 
شده اند. این اظهارات نشان می دهد که مشکل 
دیگری  جای  در  امنیت  و  صلح  تامین  اصلی 
به  و  افغانستان  دولت  خود  در  بلکه  نیست، 

گونة ویژه، در ارگ ریاست جمهوری است. 
رویکرد و نگاه ارگ ریاست جمهوری و شخص 
و  دشوار  چنین  را  صلح  روند  کرزی،  آقای 
غیرقابل وصول کرده است. آقای کرزی برای 
و  دارد  سیاسی  دالیل  عماًل  برخوردی،  چنین 
نمی خواهد که به ساده گی و آسانی، صلح در 
نامه نگاری  که  می داند  او  شود.  تامین  کشور 
ل چنین مشکلی نیست، ولی با سرسختی  حالاّ
هنوز  درحالی که  می دهد  ادامه  را  روند  این 
گزینه های موثر برای تامین صلح و امنیت در 

کشور دست نخورده باقي مانده اند. 
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احمد عمران

نامه نگاری ارگ؛ 
مـشت برهـوا

 

یک سخن را بارها مقام هاي حکومتي مطرح مي کنند و ظاهراً 
کلیِت سیاست ارگ ریاست جمهوری را نیز تشکیل مي دهد که: 
اگر مخالفان مسلح دولت دست از جنگ نبردارند و به پروسة 
صلح نپیوندند، با برخورد جدی حکومت افغانستان روبه رو 
معاونانش  و  کرزي  آقاي  از جمله  مقام ها  این  شد.  خواهند 
بارها از مخالفان مسلح دولت خواسته اند تا حضور خارجیان 
را بهانه یي براي جنگ نگیرند و اگر مي گیرند هم، این نیروها 

تا سال 2014 میالدی از کشور بیرون خواهند شد. 
نشان  طالبان  به  را  کارت  دو  گونه، حکومت همواره  این  و 
داده است؛ یکي کارِت صلح و آشتي به رنگ سبز، و دیگري 
کارِت جنگ و هشدار به رنگ سرخ. اما تاثیر این نوع برخورد 

تا کنون مشاهده نشده است.
بارها گفته اند که به هیچ کشور یا گروهی اجازه داده نخواهد 
شد که اوضاع افغانستان را به بحران بکشانند، در حالی که 
پاکستان و مقامات سیاسی مذهبی آن، عماًل این کار را انجام 
خود  استراتژِی  تطبیق  دنبال  به  هم  هنوز  پاکستان  مي دهند. 
افغانستان صادر  به خاک  و  تربیه  تروریست  چنان که  است؛ 
می کند، در نهادهای دولتی جاسوس می گمارد، زیر نام پروسة 
باج  می گیرد، خاک  ایاالت متحده و جامعة جهانی  از  صلح 
دشمنان  و  تروریستان  به  می کند،  راکت باران  را  افغانستان 
افغانستان پناه مي دهد، جنگ طالبان را جهاد در راه دین خدا 
بیرون  با  تا  است  فرصت  منتظر  هم  هنوز  و  مي نماید  تعبیر 
شدن خارجی ها از خاک افغانستان، دام هاي کاشته اش را به 

کار ببندد.
اما چرا مقام هاي حکومتي درک نمي کنند که تمام روش هاي 
در پیش گرفتة شان طي این چند سال براي رسیدن به صلح، 
شکست خورده و هر برنامة دیگري هم که به گونة مستقیم به 
طالبان بپردازد، به جایي نمي رسد؟ چرا نمي خواهند بپذیرند 
گفت وگو  که صالحیت  نیستند  مستقلی  نیروهای  طالبان  که 
اهداف  تطبیق  ابزار  آنان  باشند؟  داشته  را  صلح  پذیرِش  و 
سلطه طلبانة پاکستان هستند که فقط برنامة آن کشور را مو به 

مو  اجرا می کنند.
کوچک ترین پیامد منفي برنامة صلح حکومت با طالبان، این 
است که از بس آقاي رییس جمهور در این راه براي طالبان 
سکه تراشیده، در میان مردم و حتا در سطح تحلیل ها، تصور 
آقاي کرزي سخن گوي طالبان و گاهي هم  این شده که  بر 

سخن گوي پاکستان است، نه رییس جمهور افغانستان. 
در حالی که خوب می دانیم اگر طالبان مستقل بودند و پروسة 
صلح، کارایی الزم را می داشت؛ در این دو سال به یک نتیجة 
نسبي مي رسیدیم. اما وقتي مي بینیم نتیجه برعکس است و فقط 
دشمن را جسورتر ساخته ایم، چرا از این روش برنمي گردیم 
به  برنامه هاي صحیح و موثر را روي دست نمي گیریم و  و 
عبارت دیگر: وقتی این گاو سترون، هیچ تخمه یی در رحمش 

جان نمی گیرد، چرا این قدر به نمایش گذاشته می شود؟ 
اما اگر رییس جمهوري همواره تالش کرده به بهانة صلح و 
هر چیز دیگر، به طالبان چهرة موجه و معقول ببخشد و از 
آن ها گروه سیاسيـ  قومي به نمایش بگذارد، گالیه یي نیست؛ 
با  رویارویي  سابقة  که  ریاست جمهوري  معاونان  نباید  ولي 
را  آنان  خوبي  به  و  دارند  را  طالبان  و  پاکستاني  لشکرهاي 
مي شناسند، کاپي دید رییس جمهور را به خورد مردم بدهند. 
زیرا دیدگاه آقاي کرزي حاصل مشوره با تیم خاِص اوست، 
و  طالبان  منافع  از  حمایت  به  متهم  بارها  که  کساني  به  ویژه 

پاکستان شده اند.
اما به نظر می رسد که کار این تیم و شخص رییس جمهور، 
بسیار زیرکانه و ماهرانه بوده که حتا دید معاونان او را نسبت 
به این جریان تغییر داده است. ورنه در چنین شرایط بحرانی، 
آگاهي  مانده، هر  باقي  اندکی  بسیار  در شرایطی که فرصت 
می داند که این پروسة صلح ره به جایی نمي برد و باید نوِک 
این  و  نشانه گرفت  پاکستان  به سوي  را  پیکاِن گفت وگوها 
درست ترین و مؤثرترین کاري ست که با انجامش مشکالت 

امنیتي و سیاسي افغانستان مي تواند حل شود. 
این که  از  قبل  تا  است  خوب  و  دارد  وجود  فرصت  هنوز 
نیروهاي خارجي افغانستان را ترک کنند، گفت وگویي میان 
به  پاکستان  و  شود  راه اندازي  رسمي  صورت  به  کشور  دو 
عنوان طرف اصلي در جنگ افغانستان، مي تواند به این مشکل 
پایان دهد. اگر پاکستان بخواهد که به افغانستان صلح بیاید 
و خودش در این راستا دست به کار شود، پس از گذشت 
دو هفته، دیگر صداي طالب و انتحاري بلند نمي شود. قصه 

همین است و بس. 

بس است دیگر
با جانب اصلي مذاکره کنید!

رویکرد و نگاه ارگ ریاست جمهوری و شخص آقای کرزی، روند صلح را چنین 
دشوار و غیرقابل وصول کرده است. آقای کرزی برای چنین برخوردی، عماًل 

دالیل سیاسی دارد و نمی خواهد که به ساده گی و آسانی، صلح در کشور تامین 
ل چنین مشکلی نیست، ولی با سرسختی این  شود. او می داند که نامه نگاری حالاّ
روند را ادامه می دهد درحالی که هنوز گزینه های موثر برای تامین صلح و امنیت 

در کشور دست نخورده باقي مانده اند. 



اقتصاددان  دو  شپلی،  لویدز  پروفسور  و  روث  الوین  پروفسور 
»نظریه  زمینه  در  خود  پژوهش های  و  مطالعات  دلیل  به  امریکایی، 
تخصیص های پایدار و اجرای طراحی بازار« به طور مشترک برنده 

جایزه نوبل اقتصاد در سال 2012 میالدی معرفی شدند.
نوبل اقتصاد آخرین جایزه از رشته جوایزی است که ساالنه از سوی 
آکادمی سلطنتی سوئد به پژوهشگران و چهره های موثر در پیشرفت 

و ارتقای علم و دانش جهانی اهدا می شود.
پژوهش های این دو اقتصاددان به بهترین روش ممکن برای تخصیص 
منابع در بخش های مختلف همچون مدیریت مدارس و نیز مدیریت 

پیوند اعضاء به بیماران نیازمند مربوط می شود.
آقای روث پروفسور دانشگاه هاروارد است و آقای شپلی در دانشگاه 

کالیفرنیا در لس آنجلس تدریس می کند.
آکادمی سلطنتی سوئد اعالم کرد: با آن که مطالعات این دو پژوهشگر 
بنیادی  نظریه  ترکیب  است،  انجام شده  یکدیگر  از  مستقل  به طور 
شپلی و تحقیقات تجربی، آزمایش ها و طراحی عملی روث، زمینه ای 
عملکرد  و  آورده  وجود  به  مطالعه  برای  پیشرفت  و  رشد  حال  در 

بسیاری از بازارها را بهتر کرده است.«
سهم  اقتصاددان،  دو  این  به   2012 اقتصاد  نوبل  جایزه  اهدای 

پژوهشگران آمریکایی را در دریافت این جایزه دوچندان کرد.
به جز برندگان امسال، از 20 نفری که جایزه نوبل اقتصاد را در ده 

سال گذشته دریافت کرده اند، 1۷ نفر آمریکایی بوده اند.
برخالف دیگر جوایز نوبل که از سال 1۹01 میالدی، بر مبنای بخشی 
اهدا  منتخبان  به  نامدار سوئدی  نوبل، پژوهشگر  آلفرد  از وصیتنامه 
گذاشته  بنیان  میالدی   1۹۶۸ سال  از  اقتصاد  نوبل  جایزه  می شوند، 

شده است. 
عنوان رسمی جایزه نوبل اقتصاد، »جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی 

سوئد به یاد آلفرد نوبل« است.
در وصیتنامه اش  میالدی،  در سال 1۸۹۵  از مرگ  پیش  نوبل  آلفرد 
و  فیزیولوژی  شیمی،  فیزیک،  رشته های  در  نوبل  ساالنه  جوایز 
سوئد  مرکزی  بانک  و  کرد  پایه گذاری  را  و صلح  ادبیات  پزشکی، 
در سال 1۹۶۸ میالدی جایزه ساالنه اقتصاد را به مناسبت سیصدمین 

سالگرد تاسیسش در نظر گرفت.
این جایزه از سال 1۹۶۹ میالدی همزمان با دیگر جوایز نوبل اهدا 

می شود.
یان تینبرگن، اقتصاددان هلندی و رگنار فریش، اقتصاددان نروژی، 
در سال 1۹۶۹ میالدی اولین جایزه نوبل اقتصاد را به طور مشترک 
دریافت کردند. در سال های اخیر کمیته نوبل اغلب دو یا سه اقتصاددان 

را به عنوان برندگان مشترک این جایزه معرفی کرده است.
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»دیدگاه امریکایی ها نسبت به 
مسلمانان باید عوض شود«

شدت  به  مسلمان،  امریکایی  یک  عنوان  به  »من 
تن  به کشته شدن چهار  منجر  که  را  بنغازی  حمله 
استیونز،  کریس  جمله  از  امریکایی  دیپلمات های  از 
وجود  با  می کنم.  محکوم  شد  لیبیا  در  امریکا  سفیر 
تصاویری که در سرتاسر دنیا منتشر می شود اسالم 
یک دین صلح طلب است و حمله به مردم بیگناه را 

توجیه نمی کند.«
همانطور که خشونت ها در سرتاسر دنیا در حال افزایش 
است ما باید یک سوال از خودمان بپرسیم و آن این است 
که چگونه این مسایل وجهه میلیون ها تن از امریکایی های 
خواهند  نشان  می کنند  زندگی  امریکا  در  که  را  مسلمان 
می شناسند:  طریق  دو  از  را  اسالم  امریکایی ها  اکثر  داد؟ 
اول حادثه یازده سپتامبر است که موجب می شود عموم 
مردم از اسالم یک تصویر بد و تروریستی داشته باشند و 
دوم فیلم موهن به ساحت پیامبر اکرم )ص( و بی احترامی 
به شخص بلندمرتبه وی است که موجب برانگیخته شدن 
شده  جهان  سرتاسر  و  خاورمیانه  در  مسلمانان  خشم 

است.
باورهای  و  اعتقادات  از  بهتر  فهم  یک  باید  امریکا  مردم 
دین اسالم داشته باشند. تقریبا هفت میلیون تن از مردم 
امریکا را مسلمانان تشکیل می دهند. اگر امریکایی ها درک 
خوبی از اسالم داشتند می فهمیدند که اسالم، مسلمانان را 
از مسخره کردن پیامبران و اشخاص برجسته سایر ادیان 

منع می کند.
که  همانطور  نیز  مسلمانان  بودایی ها،  و  مسیحیان  مانند 
به  و  در صلح  را  دینی خود  اعمال  آمده  اسالم  دین  در 
در  را  زندگی خود  و  انجام می دهند  آمیز  طور مسالمت 
مسلمانی  هیچ  می کنند.  سپری  یکتا  پرستش خداوند  راه 
کارتون ها  به  واکنش  در  آمیز  خشونت  اعمال  انجام  از 
آمیز  اهانت  که  هم  نمی کند؛ هرچقدر  فیلم ها حمایت  و 
باشند. آن چه شایان ذکر است این است که پایه و اساس 
بنا  اسالم  مکرم  پیامبر  به  اعتقاد  بر  اسالم  دین  اعتقادات 
شده و بی احترامی به وی بی احترامی به بیش از یک و نیم 
میلیارد جمعیت مسلمان در سرتاسر جهان است. تصاویر 
تا  می شود  استفاده  مداران  سیاست  توسط  تروریست ها 
و  بگذارند  نمایش  را  نادرست  وجهه  یک  مسلمانان  از 

تعصب دینی خود را نشان دهند.
اسالم  پیامبر  زندگی  آداب  اساس  بر  مسلمانان  تمامی 
محبت  و  شکیبایی  بردباری،  که  می کنند  زندگی  )ص( 
بر  به کسانی که  بود و حتی  زبانزد عام و خاص  ایشان 
بنا  می ورزید.  محبت  هم  می ریختند  آشغال  روی سرش 
بر فرموده های پیامبر مکرم اسالم )ص( وقتی که آشغال 
بر روی سرش به نشانه بی احترامی ریخته می شد او هیچ 
واکنشی نشان نمی داد. در واقع وی برای سالمتی آن زن 

بیماری دعا می کرد که بر سر راه وی آشغال می ریخت.
می کنند  زندگی  امریکا  در  که  مسلمانانی  تمامی  بر 

بیاموزند  کشور  این  در  غیرمسلمانان  به  تا  است  واجب 
اساس  بر چه  و  انسان هایی هستند  مسلمانان چگونه  که 
و اعتقادی زندگی می کنند. مسلمانان امریکا به خوبی از 
قانون اساسی امریکا حمایت می کنند که به تمامی افراد با 
هر دین و مذهبی حق آزادی بیان و اجازه ادای واجبات 

دینی به طور آزادانه را می دهد.
بسیاری  افراد  که  نکنیم  فراموش  را  مسئله  این  بیایید 
و  داشته اند  دست  امریکا  در  موهن  فیلم  این  انتشار  در 
موجب به وجود آمدن واکنش های شدید در کشورهای 
مارتین  دکتر  ماست.  دشمن  گری  افراط  شده اند.  دیگر 
امریکایی  برجسته  مداران  سیاست  از  یکی  لوترکینگ، 
زمانی گفت: »ضعف نهایی خشونت آن است که همانند 
یک مارپیچ نزولی است. به جای کاهش شر، آن را چند 

برابر می کند.«
نفرت موجب تضعیف درستی آرمان ما می شود. مسلمانان 
هستند.  مصمم  یکتا  خدای  به  خود  ایمان  در  امریکا 
و  امریکا  از  که  هستند  خوبی  شهروندان  هم چنین  آنها 

آزادی های این کشور حمایت می کنند.
در واکنش به افزایش احساسات ضد مسلمانی و تخریب 
قصد  امریکای شمالی«  اسالمی  »حوزه  مسلمانان،  وجهه 
دارد یک کمپین آموزشی امریکایی را به منظور توصیف 
مردم  عموم  به  مسلمانان  راستین  باورهای  و  اعتقادات 
شهر   3۶ به  سفر  با  ما  کمپین  این  در  کند.  آغاز  امریکا 
و  شهرداری ها  در  را  نشست هایی  بیلبورد،  نصب  با  و 
دانشگاه ها برگزار می کنیم و همچنین یک خط تلفن ویژه 
24 ساعته را برای پاسخگویی به سواالت مردم راه اندازی 

خواهیم کرد.
ما هنوز راه درازی را پیش رو داریم و اعتراضات خشونت 
آمیز در خاورمیانه، نیاز مسلمانان امریکایی را به انجام این 
کار تشدید می کند. جامعه مسلمان امریکا باید این مشکل 
آشکار را حل کنند و آن مشکل این است که آنها به دلیل 

داشتن یک مذهب متفاوت مورد تبعیض قرار می گیرند.
وخامت  افزایش  برای  تندرو  گروه های  و  گرایان  افراط 
این اوضاع و به دست آوردن منافع شخصی و سیاسی به 
تشدید احساسات ضد اسالمی در امریکا می پردازند. در 
نتیجه ما از جامعه مسلمان امریکا و سایر شهروندان غیر 
این  در  مذاهب  آزادی  حقوق  از  تا  می خواهیم  مسلمان 
اساسی  قانون  در  حقوق  این  که  چرا  کرده؛  دفاع  کشور 

امریکا نیز ذکر شده اند.

جایزه نوبل اقتصاد

به دو اقتصاددان 
امریکایی رسید
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مالله یوسف زی برای معالجه 
به انگلیس منتقل شد

نخست وزیر لیبیا:
دولت وحدت ملی تشکیل می دهم

روسیه:
به دشمنان هند )پاکستان( سالح 

نمی فروشیم بر  تاکید  لیبیا ضمن  نخست وزیر جدید 
لیبیایی ها  همه  برای  لیبیا  دولت  اینکه 
خواهد بود گفت که برای تحکیم اوضاع 
امنیتی این کشور و جذب انقالبیون در 
خواهد  کار  دفاعی  و  امنیتی  تشکیالت 

کرد.
لیبیا  جدید  نخست وزیر  زیدان  علی 
در  پیروزی  از  پس  شب  یکشنبه 
کنگره  در  که  نخست وزیری  انتخابات 

ملی این کشور برگزار شد، در گفت وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره درباره برنامه های کاری 
خود گفت: از چند روز پیش گفت وگوها با انقالبیون را آغاز کرده ایم تا آنها را در چارچوب 

تشکیالت امنیتی و دفاعی دولت درآوریم.
و  کشور  این  در  ناامنی ها  حل  برای  لیبیا  پلیس  و  ارتش  نقش  اهمیت  بر  همچنین  وی 

جمع آوری سالح های در دست مردم و گردان های مسلح تاکید کرد.
اقدامات سریع شامل استخدام و آموزش نیروهای نظامی و افسران و  با  زیدان افزود که 

تشکیل گروه های امنیتی و پلیس برای تحکیم قدرت ارتش و پلیس کار خواهد کرد.
چه  بود  خواهد  لیبیا  مردم  همه  دولت  لیبیا  دولت  داشت:  اظهار  لیبیا  جدید  نخست وزیر 
آن هایی که در صف انقالبیون بودند و چه آن هایی که به اجبار مقابل انقالبیون قرار گرفته 

بودند و یا از روی غفلت و ناآگاهی، رژیم سابق آن ها را مقابل انقالبیون قرار داده بود.
علی زیدان درباره چگونگی تشکیل کابینه تاکید کرد: ما سعی می کنیم دولت وحدت ملی 
تشکیل دهیم اما تاکنون هیچ گونه تقسیم بندی پست های حکومتی صورت نگرفته است و 
تمایل بسیاری داریم که گروه ها و تشکل های  مختلف در دولت جدید لیبیا مشارکت داشته 
باشند. وی درباره جمع آوری سالح انقالبیون گفت: طرح های جمع آوری سالح و تحویل 

آن به مقامات دولتی ادامه می یابد.
وی تاکید کرد: مناطق مختلف لیبیا حق دارند بر مبنای مرکززدایی به بررسی خواسته ها و 

طرح های خود بپردازند. 
زیدان درباره روابط خارجی لیبیا گفت: بسیاری از کشورهای عربی همچون قطر، امارات، 
اردن، تونس و مصر از انقالب لیبیا حمایت کرده و ما قدردان آنها هستیم و قصد داریم با 
این کشورها و دیگر کشورهای اسالمی روابطی جدید بر مبنای احترام متقابل برقرار کنیم.

وی افزود: ما با متحدان اروپایی خود نیز ارتباط برقرار کرده و به آنها درباره اوضاع امنیتی 
و تمامی مشکالت موجود اطمینان می دهیم.

مالله یوسف زی دختر محصل 14 ساله پاکستانی که به دلیل تشویق 
دختران به تحصیل هدف حمله طالبان قرار گرفت، برای ادامه معالجه 

به انگلیس اعزام شد.
پاکستان گفت  ارتش  به گزارش خبرگزاری شینهوا، یک سخنگوی 
مالله یوسف زی که حمله مسلحانه طالبان به وی محکومیت گسترده 
داخلی و خارجی را در پی داشت، برای بهبود کامل جسمی و روانی 

نیازمند مراقبت طوالنی مدت خواهد بود.
به گفته این سخنگوی ارتش، هواپیمایی که از سوی کشور امارات 

فرستاده شده بود، از اسالم آباد عازم انگلیس شد.
توصیه  پزشکان  هیات  ساخت:  خاطرنشان  خود  اظهارات  در  وی 
کردند مالله یوسف زی به خارج از کشور و به مرکزی در انگلیس که 
قابلیت مراقبت پیوسته از کودکان دارای جراحت های شدید را دارد، 
منتقل شود. مالله یوسف زی پس از آنکه به دلیل تشویق دختران به 
تحصیل در دره سوات، مورد حمله افراد مسلح طالبان قرار گرفت، به 

یکی از سمبل های مقاومت در برابر طالبان تبدیل شد.
پاکستانی ها در محکومیت حمله به وی و در حمایت از اعتراضات 
گسترده بر پا کرده اند اما مقامات دولت پاکستان از انتقاد علنی همراه 
امتناع کرده اند و منتقدان این  نام طالبان نسبت به این حمله  با ذکر 
مساله را نشان عدم وجود عزم راسخ آنها برای مبارزه با افراط گری 

می دانند.

سفر  از  پیش  مسکو 
رییس  آتی  میالدی  ماه 
به  روسیه  جمهوری 
که  کرد  اعالم  پاکستان، 
سالح  آباد  اسالم  به 

نمی فروشد.
روگوزین،  دیمیتری    
وزیری  نخست  معاون 
این  به  پاسخ  در  روسیه 
سوال که آیا روسیه قصد 
فروش سالح به پاکستان 
را دارد یا خیر، گفت: ما 
همکاری  هند  با  همواره 
منطقه  امنیت  تا  کرده ایم 
را تضمین کنیم. ما هرگز 
مشکل  ایجاد  خواهان 
برای هند و منطقه نیستیم.

هیچ  هند  دشمنان  با  ما  گفت:  خبرنگاران  در جمع  روسیه  وزیری  نخست  معاون 
تجارت نظامی نداریم. ما هیچ مراوده تسلیحاتی با آن ها نداریم.

در  بازبینی  و  مختلف  مسایل  درخصوص  روگوزین  دیمیتری  اخیرا  حال،  این  با 
زمینه روابط میان اسالم آباد و مسکو به بحث پرداخته است. همچنین در حالیکه 
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه سفر ماه گذشته خود را به اسالم آباد لغو 
رایزنی  به  پاکستانی  مقام های  با  روسیه  امور خارجه  وزیر  کرد، سرگئی الوروف، 
پرداخت. هم چنین ژنرال پرویز اشفق کیانی، فرمانده ارتش پاکستان هم به مسکو 

سفری داشته است.
این در حالیست که آناتولی سردیوکف، وزیر دفاع روسیه به جای بازگشت به مسکو 
و دیدار با همتای پاکستانی خود که هم اکنون در روسیه است، در دهلی نو به سر 
می برد و با همتای خود مذاکراتی را درخصوص معاهدات دفاعی و همکاری های 

نظامی انجام داده است.

                      دکتر زاهد بوخاری/ هافینگتون پست        



سال چهارم y شمارة نه صد و هجدهم  y سه  شنبه 25 مهر/میزان y 1391 16 اکتوبر 42012

         احمدولي مسعود

حرف نخست و مهم
نگاهی اجمالی به گذشتة کشور، حاکی از این 
رهبران  خصوصًا  زمامداران  امتناع  که  است 
دربارة  جدی  بحث  از  افغانستان  سیاسی 
واقعیت ها، عمیق و گسترده بوده است و عدم 
پذیرش آن ها نیز نسبت به واقعیت های تلخ و 

شیرین جامعه، تاریخ طوالنی دارد؛ 
به همین جهت، تحوالت اجتماعی 
وقوع  به  کلمه  واقعی  مفهوم  به 
به  تاریخی  رویدادهای  و  نپیوسته 
همگرایی  عطف  نقطه های  عنوان 
»توسعه«  و  »عدالت«  تأمین  برای 

درنیامده اند.   
عدم  و  آگاهی  فقدان  ما،  باور  به 
در  کشور  حکام  اکثر  توانایی 
بسامان  پیچیدة  ابعاد  با  رابطه 
حیات  متنوع  عرصه های  نمودن 
جبر  بر  بنا  که  افغانستان  ملی 
تاریخی  بر رویکردها، پالیسی ها و 
تصمیم گیری های آن ها سایه افکنده 
مسیر  در  مانع  جدی ترین  است، 
از  می شود؛  تلقی  مثبت   تغییرات 
با  را  ما  امروزه  که  روست  همین 
عقب مانده گی  و  بزرگ  چلنجی 
است؛  ساخته  مواجه  جبران ناپذیر 
دور  دوران های  از  که  چلنجی 
به ساِن  اکنون  و  گرفته  شکل 
»بیماری درمان ناپذیر« آثار شومش 
را بر تمامی شئون زنده گی سیاسی 
و اجتماعی همة ما برجای گذاشته 

است. 
تاریخ  در  امر  این  ریشة 
چه  است؛  نهفته  ما  چندصدسالة 
همواره  افغانستان  تاریخ  طول  در 
و به گونه یی و به نوعی، صاحبان 

قدرت با شیوه های گوناگون حتا با ابزارهای 
را  موقعیت های شان  کوشیده اند  غیرعقالنی، 
حفظ و دامنة استیالی بیشترشان را گسترش 
سیاسی  بی ثباتی  و  امنی  نا  که  روندی  دهند؛ 
و  کشمکش ها  و  زده  دامن  را  اجتماعی  و 
نزاع های برخاسته از آن، امنیت و ثبات کشور 
را همواره دست خوش تزلزل نموده است، و 
این خصوصیت زنجیروار، پیامدهای منفی یی 
به دنبال داشته است که رفتن به سوی آیندة 
مشترک را در هاله یي از ابهام قرار داده است، 
در  نمایان  گونة  به  می توان  را  آن  نتیجة  که 
سیمای نظام هایی دید که با تالش در ساخت 
سیاسی متمرکز و استبدادی در چارچوب یک 
شکل گیری  توقف  و  منحط  سیاسی  فرهنگ 
نهادهای مدنی، به گسترش روحیة قوم گرایی 
و عدم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شان، 
ارادة یک ملت را پای بست امیال قدرت طلبانة 

خود کرده اند. 
از نیمة قرن 1۷ و با آغاز جنگ میان سرداران 
سدوزایی و بارکزایی در طول قرن 1۸ که 40 
و  افغان  اول  الی جنگ  کشید،  درازا  به  سال 
دوم  قرن 1۸، و جنگ  اول  نیمة  در  انگلیس 
تا   1۸ قرن  دوم  نیمة  در  انگلیس  و  افغان 
کودتای جمهوری خواهانة محمدداوودخان بر 
ضد نظام سلطنتی پسرکاکایش محمدظاهرشاه 

قشون  تجاوز  و  بیستم  قرن  دوم  نیمة  در 
سرخ، افغانستان همواره شاهد کشمکش های 
درون خاندانی، منازعات قبیله یی و آجنداهای 
سیاسی،  قدرت  تصاحب  برای  شخصی 
رقابت های منطقه یی و لشکرکشی های جهانی 
و  افغانستان  مردم  میان  این  در  و  است  بوده 
و  حوادث  قربانیان  بزرگ ترین  آن ها،  حقوق 
رقابت های  و  قدرت طلبانه  کشمکش های 
و  منطقه یی  آزمندی های  میان نخبه گانی، 
هیچ گاهی  و  بوده اند  جهانی  لشکرکشی های 
که  قانون مند  سیاسی  نظام  یک  ایجاد  زمینة 
به سر  اعتماد  و  آرامش  با  آن  سایة  در  مردم 
را  پایدار  به صلح  امید رسیدن  باشند و  برده 
داشته باشند، مهیا نگردید و افغانستان به حیث 
یک کشورِ با ثبات، استقرار نیافت و این خود 

باعث ناکامی تاریخی افغانستان گردید. 
عبدالرحمن خان،  مطلق  پادشاهی  مفکورة 
تدریج گرایی  امان اهلل خان،  مشروطه خواهی 
محمدظاهرشاه،  دموکراسی  دهة  یحیی،  آل 
سوسیالیزم حزب دموکراتیک خلق، حکومت 
اسالمی رهبران جهادی، امارت خواهی طالبان 
مشروعیت بخشی  ابزار  مثابه  به  همه  و  همه 

بودند که تغییر حاکمیت ها را توجیه می کردند 
و هیچ گاهی هم بازتاب دهندة تغییرات بنیادی 
در دستگاه های مفهومی و زیرساختارهایی در 

داخل اجتماع نبودند.
ناشی  ایدیولوژیک  تغییرات  به  نگاهی گذرا  
و  سیاسی  نخبه گان  بین  در  کشمکش ها  از 
خاندان های حاکم، بیانگر این امر اند که همة 
آن ها عاری از بنیان های مردم پسند و اساسات 
ترتیب،  این  به  است.  بوده  آینده نگرانه 
توسط  که  خشن  رقابت های  باطل  دوره های 
نخبه گان افغانستان به منظور کنترول و برتری 
سایة  می گردید،  رهبری  رقیبان  بر  انحصاری 
گسترده  افغانستان  تاریخ  سراسر  بر  را  خود 

است. 
الیة  یک  فقط  پرنقش ونگار،  ایدیولوژی های 
نازک بوده است که بر فرهنگ سیاسی عنعنه یی 
کشیده شده اند؛ سیاست عنعنه یی در افغانستان 
سربستة  اعتقادات  از  مجموعه یی  از  متشکل 
رفتارهای  خویشاوندی،  فورم های  تلویحی، 

قالبی و سلسله مراتب هویتی می باشد. 
حامالن ایدیولوژی های رسمی، خود محصول 
گز  هر  که  هستند  خویش  سنتی  جامعة 
نتوانسته اند با خاستگاه ها و ریشه های اجتماعی 
و فرهنگی خود وداع نمایند؛ با داشتن چنین 
فرهنگ سیاسی منحط و ویرانگِر حکومت های 

بودند که در طول  این خارجی ها  افغانستان، 
تاریخ افغانستان، هر از گاهی که خواسته اند به 
بازی های منطقه ای و رقابت های پیچیده در 
ما  برای دولت مردان  پرداخته و  این سرزمین 
نیز حمایت یک کشور خارجی در بازی های 
از  است.  می شده  پنداشته  سیاسی شان حتمی 
از  همواره  بیرونی  کشورهای  که  این روست 
شمال یا جنوب توانسته اند رژیم های دل خواه 
در  نمایند؛  تحمیل  افغانستان  در  را  خود 
حالی که مردان و زناِن این سرزمین فرصتی 
تا در پروسة تصمیم گیری هایی که  نداشته اند 

زنده گی آنان را سامان دهد، سهیم باشند. 
تاریخ به ما می گوید که در چارچوب »بازی 
هم  یا  و  بریتانیا  ارادة  و  خواست  بزرگ« 
و  داخلی  کشمکش های  در  که  بود  روسیه 
سمت وسودهی افغانستان، نقش تعیین کننده را 
ایفا می نمود. امروز نه تنها دایرة بازی بزرگ تر 
نیز  قدرت  مراکز  و  بازیگران  تعدد  که  شده، 
با  فقط  ما  دولت مردان  اما  گردیده اند،  بیشتر 

اندیشه و ابزار کهنة سیاست آشنایی دارند.
در  نخبه گان  میان  منازعات  و  درگیری 
برای  افغانستان  معاصِر  تاریِخ  سرتاسر 
رقیب،  قدرت های خارجی 
فراهم  را  مساعدی  زمینة 
قدرت های  می ساخت. 
از  استفاده  با  بیرونی 
حاکم  طبقة  نخبه گاِن 
به  آسانی  به  می توانستند 
منافع مورد مناقشة منطقه یی 

خود دست یابند.
یک  آمدِن  صحنه  به 
حکومت وابسته و متشکل 
یک دست  نخبه گاِن  از 
حاکمیت  اصول  با  منطبق 
سیاست  با  پدرشاهی، 
به  متمایل  و  رقبا  حذف 
فرهنگ  با  سرکوب گری، 
کاماًل  کشور  سیاسی 
مطابقت داشت. دقیقًا مانند 
امروز درطول تاریخ معاصر 
و  وابسته گی  افغانستان، 
اتکا به قدرت های خارجی 
مخدر  مواد  به  اعتیاد  مانند 
حکومت  هیچ  بود؛  شده 
کشور  در  مرکزی یی 
درجات  است  نتوانسته 
ادارة  و  کنترول  از  باالیی 
را  اجتماعی  و  سیاسی 
خارجی ها  حمایت  بدون 

اعمال نماید.
این  تالش  گرچه 
متمرکز  قدرت های  ایجاد  برای  حکومت ها 
اما  است،  داشته  ادامه  متواتر  ناکامی های  با 
گونه یي  به  را  حاکمان  مداخالت خارجی ها، 
کنترول  تحت  را  ساحاتی  تا  می ساخت  قادر 
نیز  حکومت ها  و  دهند  قرار  مرکز  نیم بند 
را  افغانستان  در  سیاست  نامتمرکز  ماهیت 
ادامه  سرکوب گری  به  و  می گرفتند  نادیده 
می دادند؛ روندی که به شدت بسترهای ایجاد 
اساسی ترین  و  اجتماعی  و  سیاسی  نهادهای 
حقوق مردم این سرزمین که همانا مشارکت 
عادالنه در امر تعیین سرنوشت شان است را با 

چالش مواجه می کرد و صدمه می زد.
هر دولت و یا نهضت سیاسی در افغانستان، 
جایگاه  و  اهداف  این که  از  صرف نظر 
بر  را  خود  هواداراِن  بوده،  چه  ادعایی اش 
قبیله یی  و  قومی  هم بسته گی  معیارهای  طبق 
حمایت  و  درمی آورد  حرکت  به  برمی گزید، 
قربانی  کشمکش ها،  این همه  نتیجة  می کرد. 
و  مردم  سرنوشِت   رفتِن  باد  بر  و  شدن ها 
ناکامی تاریخی افغانستان به حیث یک کشور 
مزمني  عقب مانده گی  مهلِک  فاجعة  مستقل، 
است که تمامی مناسبات اجتماعی و فرهنگ 
سیاسی مان را در ورطة سنت گرایی های قرون 

وسطایی قرار داده است.

زمانی که شهر مزار شریف سقوط کرد، قیام از حمایت اعضای کمیتة مرکزی 
حزب وطن و جنراالن مستقر در کابل برخوردار گردید و جنرال آصف دالورـ 
لوی درستیز، جنرال نبی عظیمی ـ قوماندان گارنیزیون کابل و جنرال سید اعظم 
و  فرستاده  پیام  دیگر  جنرال  ده ها  و  ریاست جمهوری  گارد  قوماندان  سیدـ 

هم بسته گی شان را با ما به صورت آشکارا اعالن کردند.
به تاریخ 30 حوت، جلسه یي مهم در داخل شهر مزارشریف دایر کرده و جنبش 
ملی اسالمی افغانستان را پایه گذاری کردیم و در آن جلسه، رییس و معاونین 
را تعیین نمودیم. تصمیم گرفته شد که هیاتي بلندپایه به کاپیسا سفر نموده و با 

احمدشاه مسعود دیدار و گفت وگو نماید.
در جبل السراج با احمدشاه مسعود گفت وگو نمودیم و در آن جا برای پیشبرد 
امور نظامی، شورای نظامی جهادی را که احزاب جهادی و جنبش ملی اسالمی 
به حیث  را  احمدشاه مسعود  پایه گذاری کرده و  بودند،  آن  اعضای  افغانستان 

رییس و جنرال دوستم را به حیث معاون شورای جهادی، تعیین کردیم.
به  کابل  فتح  برنامة  ما چهل وهشت ساعت دوام کرد و در آن جا روی  جلسة 
بحث و گفت وگو پرداختیم. در استراتژی فتح کابل، اختالفات میان ما و مسعود 
باید نیروهای شورای جهادی داخل  ظهور کرد، طوری که پیشنهاد کردیم که 
شهر کابل شده، زمام امور را به دست گیرند، ولی مسعود اصرار می کرد که داخل 
معنِی  این دخول  دیگر  از طرف  گردیده،  باعث هرج ومرج  نظامی  افراد  شدِن 
کودتا را خواهد داشت. او عقیده داشت که باید نیروهای ما در راه استحکام 
کمربند امنیتی اعزام شوند و از داخل شدن به شهر، جلوگیری به عمل آید. به 
رهبران جهادی در پاکستان اطالع داده شود که حکومت را ساخته، هرچه زودتر 

وارد کابل شوند.
جنراالن مستقر در کابل، پالن مسعود را معقول تر می پنداشتند و پیام فرستادند 
که برای تقویت کمربند امنیتی، افراد را هرچه زودتر به کابل ارسال کنیم. بدین 
ترتیب جنرال عبدالمجید روزی ـ معاون جنرال دوستم، همراه با ششصد سرباز 

و افسر از راه هوا بر میدان هوایی کابل فرود آمدند.
قصر  هوایی،  میدان  حفاظت  و  امنیتی  کمربند  تقویت  مشغول  جنرال ها 
ریاست جمهوری و رادیو تلویزیون بودند که اسلم وطنجارـ وزیر دفاع حکومت 
و  رییس جمهور  معاون  رفیع ـ  جنرال  پکتین،  رازمحمد  با  همراه  نجیب،  داکتر 
کابل  شهر  وارد  را  اسالمی  حزب  مجاهدین  مخفیانه،  به طور  دیگر  تن  چند 
نمودند و کمربندهای امنیتی را تسلیم کرده، در داخل شهر کابل به هرج ومرج 

و چوروچپاول پرداختند.
به تاریخ 2۶ حمل 13۷1 ما داخل شهر کابل شدیم و به تصفیه کاری عمومی 
را  کابل  نقاط شهر  اکثر  میدان هوایی و  داراالمان،  تپة مرنجان، قصر  پرداخته، 
به زمامداری نجیب  به دست گرفتیم و  را کاًل  کنترول کابل  نمودیم و  تصرف 
ساختیم.«  مهیا  را  مجاهدین  حکومت  آمدن  زمینة  داده،  خاتمه  طرفدارانش  و 
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حکومت کابل سقوط نمود، تمام دوایر دولتی و رادیو تلویزیون به تاریخ ۵ ثور 
13۷1 به دست مجاهدین افتاد و بیانیة ذیل که نشان دهندة سقوط حکومت داکتر 

نجیب اهلل بود، به روز ۶ ثور 13۷1 به نشر رسید:
»هموطنان مومن، فرماندهان قهرمان، حماسه آفرینان مجاهد، وارثان عزیز شهدای 
و  علیکم  السالم  میهن!  از  دور  مهاجرین  انقالب،  ارجمند  معلولین  گلگون قبا، 
رحمه اهلل و برکاته. پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی را به همة شما تبریک 
می گویم. سرانجام جهاد خونبار ملت زجرکشیدة افغان از میان خون و آتش راه 
خود را به سرمنزل پیروزی باز کرد. بار و بوریای نجیب و دستیاران مزدورش، 

این کثیف ترین مهرة الحاد و استبداد، یک باره بسته شد.

در مسـیر پیروزی
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      در جست وجوی راه حل!

آجـندای مـلی
ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایداردر افغانستان

بخش نخست



           نویسنده: سعید کمالی دهقان

آدم سرزنده یی بود و شاید اگر آن طور به سبک همینگوی 
و  ناامیدی  بر  دلیلی  می شد  سختی  به  نمی کرد،  خودکشی 
افسرده گی اش پیدا کرد، برعکس اتفاقًا آدم شوخ طبعی بود. 
می گوید؛  که  گاری«  »رومن  از  هست  معروفی  قول  نقل 
»شوخ طبعی تاکیدی بر جاه و مقام انسانی است، چون یکی 
از دیگر مخلوقات جدا  را  انسان  از ویژه گی هایی است که 
می کند.« زنده گی »رومن گاری« سراسر پیکار با خودش بود. 
او را  با جنبه های مختلف و گاه متضاد وجودش که  پیکار 
مجبور می کرد هم چون »لنی« قهرمان رمان »خداحافظ گاری 
کوپر« دودلی در چهره اش موج بزند و همیشه پی تغییر و 
تحول و نوآوری باشد و همچون »لنی« بارها افکارش را در 
با این همه در شک باقی  ذهن خود سبک و سنگین کند و 
بماند. نمونه اش آن جایی از رمان است که »لنی« محبوب خود 
»جس« را ترک می کند و به کوهستان برمی گردد و با این همه 
اندازه به دختر عالقه مند است و تنها  هنوز نمی داند تا چه 
وقتی با فردی روبه رو می شود که حکم آینة نفسش را بازی 
می کند، به عشق و عالقة وصف ناپذیرش به دختر آگاهی 
پیدا می کند و نصفه شب، در کوالک و سرمای کوهستان و 
با وجود خطر از دست دادن جانش، به سوی محبوب خود 

بازمی گردد. »رومن گاری« خود این چنین بود. 
واقعی  اسم  اصاًل  او  نبود.  واقعی اش  اسم  گاری«  »رومن 
نداشت. چون هیچ وقت پدرش را ندید و از همان اول نام 
خانواده گی همسر دوم مادرش روی »رومن« گذاشته شد و 
او را »رومن کاسو« نامیدند. شاید به همین خاطر است که 
چندی بعد خودش »رومن گاری« را ترجیح داد تا هم زیاد 
به یاد گذشته ها نیفتد و هم کمی تغییر کرده باشد. »گاری« 
را از واژه یی روسی به معنای »آتش گرفتن« گرفت و آن را 
به صیغة امر برد و کمی امریکایی اش کرد و البته این کار را 
بی تاثیر از نام ستارة سینمای امریکا »گاری کوپر« انجام نداد. 

آخر »رومن گاری« شیفتة تغییر بود. 
رومن گاری متولد 1۸ می 1۹14 است و در مسکو به دنیا 
شکل  داشت.  کلفت  لبانی  و  دراز  بینی  قوی،  بدنی  آمد. 
شرقی ها، قزاق ها و شاید هم مثل خود »چنگیز خان«. وقتی 
هنوز خیلی کوچک بود، مادر و پدرش از هم جدا شدند و 
مادرش  ندید.  را  واقعی اش  پدر  هیچ وقت  خاطر  همین  به 
پیدا نکرد  بازیگر سینما بود، موفقیت چندانی در حرفه اش 
و مشهور نشد، اما بعدها وظیفة مادری اش را خوب ادا کرد. 
در  را  پسرش  و  داد  یاد  فرانسه  »رومن«  به  ابتدا  همان  از 
مدرسه  برد.  فرانسه  »نیس«  به  خود  همراه  چهارده ساله گی 
را به خوبی سپری کرد و چندتایی هم داستان کوتاه نوشت 
که در نوع خود خوب بود، تحصیالتش را در رشتة حقوق 
جهانی  جنگ  شروع  با  بعدها  و  داد  ادامه  پاریس  شهر  در 
دوم، خلبانی یاد گرفت و به نیروی آزادی بخش فرانسه در 
آکادمیک  که تحصیالت  آن  با  از جنگ  پیوست. پس  اروپا 
سیاسی نداشت، دیپلماتی فرانسوی و در سال 1۹۵2 نمایندة 
جمهوری فرانسه در سازمان ملل متحد شد. سال 1۹44 با 
»لزلی بالنش« نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی ازدواج کرد 
اما زنده گی مشترک شان بیش از هفده سال به طول نیانجامید. 
یک سال پس از جدایی از همسر اول خود با »جین سیبرگ« 
بازیگر معروف امریکایی فیلم »از نفس افتاده« ازدواج کرد 
و البته با او هم نتوانست بیش از هشت سال زنده گی کند. 
پایانی  سال های  و  کرد  عمر  سال  شصت وشش  »گاری« 
عمرش را به خصوص پس از خودکشی »سیبرگ« در سال 
افسرده گی و  و  تنهایی  در  نویسنده ها  از  مثل خیلی   ،1۹۷۹
ناامیدی سپری کرد. »رومن گاری« 2 دسمبر 1۹۸0 خودش 
عالقه اش  مورد  نویسندة  مثل  و  تپانچه  گلولة  به ضرب  را 

»ارنست میلر همینگوی« از بین برد و از نفس افتاد.
 ***

»تربیت  نام  به  را  رمانش  اولین   1۹4۵ سال  گاری«  »رومن 
برایش  را  فرانسه  منتقدین«  منتشر کرد که »جایزة  اروپایی« 
رمان  سی  به  نزدیک  زنده گی،  طول  در  و  آورد  ارمغان  به 
کتاب های  البته  که  نوشته  انگلیسی  و  فرانسه  زبان های  به 
فرانسه اش موفق تر بوده اند. با آن که بیش تر آن ها را تحت نام 
»رومن گاری« منتشر کرده، اما تعدادی از آنها را هم تحت 
نام های مستعار دیگر به چاپ رسانده است. »گاری« به جز 
مستعار  نام  چهار  دادند،  او  به  آمدن  دنیا  به  زمان  که  نامی 
اختیار کرد. »امیل آژار« بعد از »رومن گاری« معروف ترین 
با این نام کتابی نوشت به نام  نام او است؛ چرا که یک بار 
»زنده گی در پیش رو« که برای دومین بار او را برنده جایزة 
»گنکور« فرانسه کرد. »رومن گاری« تنها نویسندة فرانسوی 
جایزة  دریافت  به  موفق  دوبار  زنده  گی  طول  در  که  است 
به خاطر  در سال 1۹۵۶  بار  اولین  او  است.  »گنکور« شده 
انتشار رمان »ریشه های آسمان« گنکور برده بود. »خداحافظ 
تاثیرگذارترین  از  رو«  پیش  در  »زنده گی  و  کوپر«  گاری 

رمان های او است که به فارسی هم ترجمه شده اند. 
  خداحافظ گاری کوپر

رومن گاری »خداحافظ گاری کوپر« را در سال 1۹۶۹ نوشت؛ 
رمانی که در ایران هم به نسبت با اقبال خوبی روبه رو شده و 
شش بار تجدید چاپ شده است. »سروش حبیبی« این کتاب 
را در سال 13۵1 و درست چهار سال بعد از انتشار کتاب 
موضوع  همین  است.  کرده  ترجمه  فارسی  به  فرانسه،  در 
خود گویای خوش اقبالی زودهنگام آثار »رومن گاری« در 
ابتدا  را  کوپر«  گاری  »خداحافظ  گاری  رومن  است.  ایران 
نام »ولگرد اسکی باز« منتشر  با  انگلیسی نوشت و کتابی  به 
شد. »خداحافظ گاری کوپر« داستان جوانی است امریکایی 
جنگ  در  کردن  شرکت  از  فرار  خاطر  به  که  »لنی«  نام  به 
در  آلپ  کوهستان های  به  غیرقانونی  طور  به  »ویتنام«  علیه 
همراه  به  »باگ«  کوهستانی  خانة  در  و  کرده  فرار  سویس 
چندین ولگرد اسکی باز اطراق کرده است. »باگ«، که مالک 
کلبه و از همه ثروتمندتر است، میزبان همه سالة گروه های 
اسکی  جز  چیزی  که  بی پولی  ولگردهای  است.  این چنینی 
کردن برای شان مهم نیست، هم هزینه های شان را می دهد و 
هم مسکن شان را تامین می کند. هر وقت هم که به پول نیاز 
داشته باشند، از کلبه برمی گردند، پایین و می روند به شهر تا 
پول دربیاورند. به کسی اسکی یاد می دهند، قاچاق می کنند 
و… »لنی« خود جزو همین گروه اسکی بازان ولگرد بود تا 
این که با دختری به نام »جس« آشنا می شود و عشق، او را از 

جمع مفت خورها خارج می کند.
ابتدای داستان  از »لنی« و دوستانش در  توصیف های راوی 
آنارشیستی  »لنی« رفتار و منش  این را به ذهن می آورد که 
دارد، حال آن که با پیشرفت داستان و آشنایی با دیدگاه های 
تا  می کند  رفتار  درویش مآبانه  بیشتر  او  که  می فهمیم  او 
آنارشیستی. برخورد »لنی« با حوادث و نوع نگاه و ذهنیتش 
در رویارویی با اتفاقاتی که برایش می افتد، مهم ترین قسمت 
با  و  است  صادق  و  جوان  »لنی«  می دهد.  تشکیل  را  رمان 
تناقض های زیادی روبه رو می شود و هیچ وقت هم فکرش را 
نمی کند که عاشق شود. برعکس، همیشه فکر می کرد عشق 
همان چیزی است که هر کدام از دوستانش، که گرفتارش 

او  درآمده. خود  پا  از  و  شده  ساخته  کارش حسابی  شده، 
وقتی با عشق روبه رو می شود، ابتدا آن را نمی پذیرد و خیال 
می کند که در رویا و توهم است تا آن که دوری از »جس« و 
روبه رو شدن با فردی که او را در شناخت بهتر احساساتش 
امر واقف می کند که؛ آری،  این  به  را  او  راهنمایی می کند، 

عاشق شده است. 
از  و  می کند  روایت  کل  دانای  را  کوپر«  گاری  »خداحافظ 
»ناطور دشت« »سالینجر«  با  منظر روایت، شباهت هایی هم 
دارد. نوع نگاه راوی و طنز خاصی که در روایتش به کار رفته 
تا حدودی روایت  بیان می شود،  که  رفتاری  و ظرافت های 
کتاب  اوایل  همان  می سازد.  شبیه  به هم  را  کتاب  دو  این 
آمده؛ »لنی اول با این جوان عزی، که یک کلمه هم انگلیسی 
نمی دانست، رفیق شده بود. به همین دلیل روابط شان با هم 
بسیار خوب بود. اما سه ماه نگذشته بود که عزی شروع کرد 
مثل بلبل انگلیسی حرف زدن و فاتحة دوستی شان خوانده 
شد. فوراً دیوار زبان باال رفته بود. دیوار زبان وقتی کشیده 
می شود که دو نفر به یک زبان حرف می زنند. آن وقت دیگر 

مطلقًا نمی توانند حرف هم را بفهمند.« 
»رومن گاری« بی شک برای نوشتن »خداحافظ گاری کوپر« 
گرفته.  الهام  شخصی اش  زنده گی  وقایع  و  تجربیات  از 
برایش  و  در سویس  امریکایی  است  دیپلماتی  »جس«  پدر 
ماجراهایی پیش می آید که از تجربة »گاری« در دهة پنجاه به 
عنوان دیپلماتی فرانسوی و فعالیت های سیاسی اش حکایت 
دارد. »گاری کوپر« ستارة سینمای امریکا است و »خداحافظ 
با توجه به شروع جنگ ویتنام و زمان نوشته  گاری کوپر« 
شدن کتاب، گویی هم نوعی خداحافظی از گذشتة پرصالبت 
و آرام امریکا است و هم خداحافظی با گذشتة خود »لنی« 
تولدی  به  عشق  با  »لنی«  تازه.  و  جدید  زنده گی  شروع  و 
دیگر می رسد و با گذشتة سرگردان و بی هدفش خداحافظی 

می کند. 
  زنده گی در پیش رو

نویسندة  فرانسه  در  شصت  سال های  گاری«  »رومن 
معروفی بود و انتشارات معروف »گالیمار« هم او را خوب 
می شناخت. تا سال 1۹۷3 نزدیک به نوزده رمان نوشته بود 

با اسم  و حاال هوس کرده بود که از نو شروع کند. آن هم 
مستعار »امیل آژار«. »گاری« در کل چهار رمان با نام »آژار« 
را  مهربان«  »آغوش  نام  به  رمانش  اولین  وقتی  کرد.  منتشر 
»گالیمار«  انتشارات  به  را  کتاب  نوشت،  خود  جدید  نام  با 
»رومن  کند.  چاپ  را  کتاب  نکرد  قبول  انتشارات  اما  برد، 
گاری« با »سیمون گالیمار« تماس گرفت و وقتی معلوم شد 
که خود او رمان را نوشته، کتاب سریعًا با نام مستعار »امیل 
آژار« به چاپ رسید و اتفاقًا نامزد بهترین جایزه »روندو« شد 
نام واقعی نویسنده،  از ترس لو رفتن  که »روبرت گالیمار« 
انصراف انتشارات را از شرکت دادن کتاب در جایزه اعالم 

کرد.
»رومن گاری« در کتابی به نام »زنده گی و مرگ امیل آژار«، 
خوش  حسابی  »من  می نویسد؛  نوشت،   1۹۷۹ سال  در  که 
گذرانده ام. به امید دیدار و ممنون.« هویت اصلی »امیل آژار« 
را یک سال پس از مرگ »رومن گاری« آژانس خبری فرانسه 
رمان  نوشتة  آژار«  »امیل  که  کتابی  معروف ترین  کرد.  فاش 
»زنده گی در پیش رو« است که جایزة آکادمی »گنکور« را در 
سال 1۹۷۵ از آن خود کرد. »گاری«، به خاطر این که هویت 
دریافت  برای  را  پسرعمویش  نشود،  معلوم  رمان  نویسندة 

جایزه به آکادمی »گنکور« فرستاد. 
کوچکی  عرب  پسر  عشق  داستان  رو«  پیش  در  »زنده گی 
است به یک زن پیر. »مومو« قهرمان داستان که نام واقعی اش 
مادر  پیش  سال ها  دارد.  سن  چهارده سال  است،  »محمد« 
»مومو« او را رها می کند و از آن به بعد است که به همراه 
که  می کند  زنده گی  ساختمانی  ششم  طبقة  در  خانم«  »رزا 
است.  بی سرپرست  کودکان  پانسیون  و  ندارد  هم  آسانسور 
»مومو« پسری است کنجکاو و باهوش و بازیگوش که مرتب 
»رزا  به  عالقة خاصی  و  می کند  سوال  در  آن  و  در  این  از 
خانم« دارد و دلش می خواهد به او کمک کند و او را نجات 
مهم ترین  و  می ترسد  تنهایی  از  »مومو«  بماند.  زنده  تا  دهد 
دغدغه اش داشتن خانواده و بزرگ ترین آرزویش این است 
که برود مکه. »رزا خانم« هم زنی زشت، بی مو و فربه است 
و حاال تنها کسی است که می تواند برای »مومو« مادری کند. 
تا همدم و مونسش  او سپری کند  با  را  ساعت های زیادی 
باشد. »رزا خانم« اما کم کم بیمار می شود و »مومو« هم عالقة 
بیش تری به او پیدا می کند. »مومو« از ترس بیمارستان »رزا 
خانم« را به زیرزمین می برد و به خیال خود از او مراقبت 

می کند. 
و  می شود  روایت  »مومو«  زبان  از  رو«  پیش  در  »زنده گی 
عالوه بر »رزا خانم«، »آقای هامیل«، »لوال خانم«، »دکتر کتز« 
و »خانم نادین« هم از شخصیت های مهم آن هستند. »آقای 
هامیل« پیرمردی است که مسلمان است و »مومو« سواالت 
مذهبی اش را از او می پرسد. او پس از مدتی کور می شود 
هیچ گاه  او  که  می کند  بازی  را  پدری  نقش  »مومو«  برای  و 
نداشته. »لوال خانم« هم با این که شغل خوبی ندارد، اما هر 
آن ها  به  »رزا خانم«  و  »مومو«  به  برای کمک  از چندگاهی 
سر می زند. »مومو« حسابی شیفتة او است. »دکتر کتز« هم 
در خدمت »رزا خانم« و کودکانی ست که نگهداری می کند. 
بیمار  »رزا خانم«  که  وقتی  تا  و  می آید  »مومو« خوشش  از 
نشده، گاهی به آن ها سر می زند. »خانم نادین« هم »مومو« 
را به طور خیلی اتفاقی در خیابان دیده و بعد از مرگ »رزا 
خانم« قرار است که از »مومو« مراقبت کند. او دوبلور صدای 

هنرپیشه های سینما است.
آن چه »رومن گاری« را چه در نقاب »امیل آژار« و چه در 
نقاب های دیگرش از نویسنده گان دیگر متمایز می کند، نوع 
داستان هایش  شخصیت های  و  داستان  قهرمان  راوی،  نگاه 
است. نگاه راوی داستان های او، همیشه متفاوت است و البته 
واقعی هم به نظر می رسد. در »خداحافظ گاری کوپر« نگاهی 
درویش گونه، ضد و نقیض و صادق دارد و راوی »زنده گی 
روایت  بی سرپرست  پسری  زبان  از  که  هم،  رو«  پیش  در 
می شود، دیدی متفاوت دارد. ذهنیت و نگاه »مومو« به »رزا 
خانم« که خیلی زشت و بدقواره است و عالقة حقیقی اش 
به او داستان را از ویژه گی خاصی برخوردار می کند. »مومو« 
ابتدا از سگی مراقبت می کند و چون نه مادر و پدری دارد 
و نه کسی را که دوستش داشته باشد، عالقة وصف ناپذیری 
به سگ خود پیدا می کند. در جای دیگری هم به »رزا خانم« 
عالقه مند می شود، اما این بار عشقی حقیقی را تجربه می کند 
و پس از مرگ »رزا خانم« با خالی بزرگی روبه رو می شود.

است  زنده گی  داستان  »مومو«  برای  رو«  پیش  در  »زنده گی 
سپری  را  آن  سال  سالیان  باید  و  دارد  خود  روی  پیش  که 
کند و برای »رزا خانم« داستان زنده گی است که از او روی 
برگردانده. این کتاب داستان شروع زنده گی برای »مومو« و 

پایانی برای »رزا خانم« و »آقای هامیل« است.
***

  پانوشت:
»رقص  ال«،  »لیدی  آسمان«،  »ریشه های  اروپایی«،  »تربیت 
پرو  در  می روند  »پرنده گان  سفید«،  »سگ  چنگیزخان«، 
می میرند«، »بادبادک ها« و »تولیپ« از دیگر کتاب های مشهور 
شده اند.  ترجمه  هم  فارسی  به  اغلب  که  گاری«اند  »رومن 
»پرنده گان می روند در پرو می میرند« نوشته »رومن گاری« از 
تاثیرگذارترین نوشته های اوست که سال 1۹۶۸ از روی آن 

فیلمی ساخته شد. 
 Romain Gary: نام  به  کتابی است  نام  * عنوان مطلب 
نوشتة   The Man Who Sold His Shadow
پنسیلوانیا؛  دانشگاه  انتشارات  RalphW.Schoolcraft؛ 

مارس 2002؛241 صفحه؛ 4۵ دالر.
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مردی که 
سایه اش را فروخت*
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دربارۀ »خداحافظ گاری کوپر« و »زنده گی در پیش رو« 
و 

رومن گاری
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ساتور »امنیت روانی« 
بر فرق رسانه !

ملل متحد گفت وگوی...
 معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( را 
به عهده دارد، در مصاحبه با خبرگزاری آلمان )دی 
راه اندازی  با  دارد  تصمیم  که  است  گفته  ای(  پی 
این برنامه همه نیروهای سیاسی درگیر در قضایای 

افغانستان را وارد یک »گفت وگوی افغانی« کند.
نماینده ویژه سازمان ملل امیدوار است که مخالفان 
طالبان  گروه  ویژه  به  و  افغانستان  دولت  مسلح 
»تا  افزود:  او  بگیرند.  سهم  گفت وگو  این  در  نیز 
کنون ما نشانه های خوبی مبنی بر حمایت )از این 

گفت وگو( به دست آورده ایم«.
متحد،  ملل  سازمان  ارشد  دپیلومات  این  گفته  به 
تا این مرحله، این گفت وگوها به مفهوم مذاکرات 
صلح نیست، زیرا برنامه صلح باید از جانب افغان ها 
نماینده گی سازمان  برنامة  این  به پیش برده شود. 
ملل متحد نوعی دیپلوماسی غیررسمی برای حل 
منازعه است که در آن، گروه های مختلف به هدف 

اعتمادسازی و حل بحران گرد هم می آیند.
در گذشته دو بار چنین نشست هایی برگزار شده 
است. در آغاز کنفرانس توکیو در مورد افغانستان 
در ماه جوالی، یک دانشگاه جاپانی نشست جامعه 
مدنی را راه اندازی کرد که در آن دو عضو ارشد 
جون  ماه  در  همچنان  داشتند.  شرکت  نیز  طالبان 
یک نهاد تحقیقاتی نشست مشابهی را در پاریس 

برگزار کرد.
بعد از این که طالبان گفت وگوهای خود با ایاالت 
تعلیق  به  شروع  از  بعد  ماه  دو  را  امریکا  متحده 
درآوردند، پیشرفتی در گفت وگوهای رسمی صلح 
جنوری  ماه  در  طالبان  نمی شود.  دیده  طالبان  با 
اعالم کردند که دفتری برای گفت وگوهای صلح 
در قطر باز می کنند، اما بعداً این گروه گفت که به 
دلیل آزاد نشدن شماری از زندانیان گوانتانامو، این 
گفت وگوها را به تعلیق در می آورد. گروه طالبان 
گفت وگو  بین المللی  جامعه  با  که  بود  گفته  البته 

می کند.
یان کوبیش می گوید که سازمان ملل متحد می تواند 
با گروه های مختلف  بی طرف«  عنوان »سکوی  به 

افغانی تماس برقرار کند و فرصتی را برای افغان ها 
خلق کند تا آنها به مذاکره شروع کنند.

نماینده ویژه بان کی مون در افغانستان می افزاید: 
»ما نمی خواهیم به افغان ها بگوییم که چگونه فکر 
کنند... ما تمام تالش خود را به خرج می دهیم که 
تا آن ها را گردهم جمع کنیم و فضای خوبی برای 
آنجا ایجاد نماییم تا بتوانند به گفت وگو بنشینند«.

کوبیش به این نظر است که سازمان ملل متحد بعد 
از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، »نقش 
بزرگی« در این کشور خواهد داشت. او می گوید: 
»در 11 سال گذشته و تاهنوز، بخش عمده حضور 
است،  نظامی  حضور  اینجا  در  بین المللی  جامعه 
است«.  بوده  قوی  نیز خیلی  ملکی  هرچند بخش 
از  بعد  افغانستان  او، نقش ملل متحد در  به گفته 
سال 2014، ماموریت ملکی در بخش های توسعه، 
مسایل اجتماعی و حمایت از پروسه های سیاسی 

خواهد بود.
ارزیابی های اخیر سازمان های غربی تصویر تیره یی 
گروه  اند.  کرده  ارایه   2014 از  پس  افغانستان  از 
خروج  از  بعد  که  است  گفته  بحران  بین المللی 
ممکن  افغانستان  حکومت  بین المللی  نیروهای 
است سقوط کند و جنگ داخلی دیگری دامنگیر 
این کشور خواهد شد. برخی حتا از امکان بازگشت 

گروه طالبان به قدرت سخن گفته اند.
اما نماینده ویژه سازمان ملل متحد با این ارزیابی ها 
موافق نیست. او می گوید این ارزیابی ها تنها یکی 
محتمل  زیاد  البته  که  سناریوهاست،  بدترین  و 
می توانید  همیشه  »شما  می افزاید:  او  نمی باشد. 
و  تحوالت  همه  می توانید  شما  بزنید.  حدس 
رویدادهای منفی و همچنان تحوالت و سناریوهای 
احتمالی را کنار هم بگذارید، آنگاه تصویر تیره و 

تاری خواهید داشت«.
که  می دهد  نشان  شواهد  کوبیش،  گفته  به 
از  پس  افغانستان  برای  تار  و  تیره  سناریوهای 
2014 نظر به سناریوهای مثبت بسیار کم محتمل 
به نظر می رسند، هرچند که این پیشبینی ها باید در 

نظر گرفته شوند.

افغانستان پس از 2014...
 2014 آنان افغان ها را تنها رها نمی کنند.

او افزود: »من می توانم برای شما تعهد بسپارم، چون ما 
می دانیم که نیروهای امنیتی افغان از توانایی های خوب 
برخوردار شده اند و جامعة جهانی در کنفرانس های 
شیکاگو و توکیو تعهدات قوی و روشن با حکومت 
افغانستان کرده اند، پس این موضوعات نشان می دهد 
که افغانستان پس از سال 2014 یک حکومت مقتدر 

و سرپا خواهد داشت.«
عساکر  خروج  که  کرد  تاکید  همچنان  کتس  آقای 
انتقال  سپردن  پروسة  از  بخش  یک  بریتانیایی 

مسوولیت ها از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان 
می باشد.

روز گذشته بریتانیا اعالن کرد که در سال آیندة میالدی 
هزاران عسکرش را از افغانستان خارج می کند.

تعداد  چه  به  که  است  نگفته  بریتانیا  دفاع  وزیر  اما 
از  میالدی   2013 سال  ختم  تا  بریتانیایی  عساکر 

افغانستان خارج خواهند شد.

خبرگزاری رویترز به نقل از فلیپ هاموند می نویسد، 
 ۵00 حدود  امسال  اخیر  تا  دارد  پالن  همچنان  لندن 

عسکر بریتانیایی را از افغانستان خارج کند.

امنیت  چون  حساسی  نقاط  روی  بر  گذاشتن  دست 
که  مطالبی  نشر  از  پرهیز  و  ملی  منافع  روانی، 
است  قرار  که  خشونت آمیز، جزِو سرفصل هایی ست 
رسانه یی،  تخطی های  به  رسیده گی  کمیسیون  توسط 
تا  گردد  ایجاد  تغییری  و  تعدیل  رسانه ها  قانون  در 
تمام این محورها تأمین گردد. این که همة شهرونداِن 
ما خواهان رسیدن به یک اتحاد و وفاق ملی هستند، 
جای هیچ شکی ندارد؛ این که ملت ما شایسته تر از هر 
ملت و هر مردم دیگر برای پایان یافتن تیره روزی ها 
و رسیدن به یک صلح و ثبات پایدار هستند نیز قابل 
اما چرا هنوز هم پس از یک دهه  قبول همه است؛ 
دموکراسی، نتوانسته ایم خود را از چنگال استبداد و 
تفکرات توتالیتری نجات دهیم و حکومت و نظامی 

به معنای واقعی، مردم ساالر ایجاد کنیم؟
آن ها  پاسخ  می توان  که  پرسش هایي اند  همه  این ها 
شدِن  ریشه کن  یا  شدن  نهادینه  کم وکیِف  در  را 
عناصر و شاخصه هایی که به دموکراسی و حکومت 

مردم ساالری در این دیار وابسته است، یافت.
و  دموکراسی  شدِن  نهادینه  در  رسانه ها  نقش  امروز 
غیرقابل  استبدادی،  فضای  و  استبداد  ریشه کن شدِن 
اطالعات  ارتباطات،  دنیای  در  امروز  است.  انکار 
تأثیرگذارترین  و  مهم ترین  رسانه ها  تبلیغات،  و 
بازیگران اند که هرچه تعهد و تخصص بیشتر در کار 
خود داشته باشند، به همان نسبت می توانند به مدیریت 
درسِت جامعه کمک کنند. امروز این رسانه ها هستند 
و  قدرت  گردِش  و  توزیع  بر  نظارت  مسوولیت  که 
ثروت را در جامعه به عهده دارند؛ نظارت بر توزیع و 
گردش همان مولفه هایی که حساس ترین حوزه های 
آزادی  این رو،  از  می کنند.  تصویر  را  بشری  تعامل 
رسانه ها یکی از الزمه های ادا و انجام این مسوولیت 
چیست،  آزادی ها  این  حدومرزِ  این که  اما  است؛ 
بدون شک هر دولت و هر نظام و هر تفکری، برای 
رسیدن به اهداف متعالی تر ـ که در یک جامعه، منافع 
منافع گروهی و حزبی؛ و در  ملی؛ در جایی دیگر، 
گوشه یی دیگر، منافع اقتصادِی مافیاهای کالن سیاسی 
قواعدی  و  ضوابط  طبق  ـ  است  مطرح  اقتصادی  و 
به محدود کردِن این آزادی ها به اشکال و گونه های 
مختلف دست زده اند. اما این که به بهانه های مختلف 
و  حقوقی  فیلترهای  و  ابزار  بخواهند  غیرشفاف  و 
اجرایی ایجاد کنند تا رسانه ها را ضعیف ساخته و از 
رسالت اصلی شان منحرف کنند و به بهانة به مخاطره 
بردارند  میان  از  را  شفافیت سازی  ملی،  منافع  افتادن 
رواج  را  پنهان کاری  و  کنند  حاکم  را  تک صدایی  و 
دهند، این معنایی جز حاکمیت دوبارة استبداد و نظام 
توتالیتر در کشور نخواهد داشت. نظام و حاکمیتی که 
تحمل نقد و انتقاد را نداشته باشد و یا بدتر این که نقد 
و انتقاد را به هیچ گرفته و هیچ اراده یی برای بر طرف 
ساختِن مشکالت و اصالح و بهبود وضعیت از خود 
توده های  ندهد، در یک تصویر کلی، حمایت  نشان 
نابودِی  به  این خود  از دست خواهد داد و  مردم را 

مشروعیت حکومت خواهد انجامید، و حکومتی که 
فاقد مشروعیت شد، نمی تواند نمایانگر یک حکومت 

مردمی و دموکراتیک باشد.
حال با توجه به آن چه که در افغانستان جریان دارد 
و با توجه به محیط و فضا و مشکالت و چالش های 
عدیده یی که مختص به جغرافیای این سرزمین است، 
ارتباطات و اطالعات و  بازیگران اصلِی عرصة  باید 
به  نیز  شنیداري  و  چاپی  از  اعم  جمعی  رسانه های 
مسوولیت ها و تکالیف خویش واقف باشند و چنین 
رسانه ها،  آزادی  یا  و  رسانه یی  فضای  که  نیاندیشند 
جادة یک طرفه یی است که فقط برای دولت و دیگران 
مسوولیت زاست و این دیگران هستند که باید مواظب 
و  نگردد  وارد  رسانه ها صدمه یی  آزادی  به  تا  باشند 
به  باشند و  منتقد  اصحاب رسانه ها همیشه شاکی و 
قولی، تریبیون یک طرفه یی بسازند که هیچ مجالی برای 
طرف مقابل ایجاد نکند و فرصتی برای شنیدِن صدای 

دیگران و نقد و نظراِت دیگران نداشته باشند. 
تأثیرگذارترین  و  قوی ترین  عنوان  به  رسانه ها  اگر 
بازیگران میدان ارتباطات، صداقت و تعهد و شفافیت 
را فدای سودجویی و پر کردِن جیب و جانبداری از 
بدون شک  نمایند،  جریان خاص  یک  و  گروه  یک 
پنهان  افکار عمومی  و  مردم  از چشم  رفتارشان  این 
آزادی  و  بیان  آزادی  چتر  زیر  شاید  ماند.  نخواهد 
اعتماد  اما  کند،  پیدا  ادامه  آن ها  فعالیت  رسانه ها، 
مردم که مهم ترین منبع برای ادامة حیات و موفقیت 
رسانه هاست را کم کم از دست خواهند داد. از این رو، 
هم دولت و هم رسانه ها باید در یک تعامل سازنده 
و مثبت، به ایجاد فضای مناسب و امن برای رسانه ها 
و دوطرفه شدِن این مسیر و این تریبیون تالش کنند 
تا بدون جنجال و تهدید و کشمکش، واقعیت ها گفته 
نمایش  به  تکان دهنده ترین ها  و  تلخ ترین ها  و  شود 
فضای  ایجاد  به  متهم  کسي  این که  بدون  درآیند، 
خشونت آمیز و به مخاطره اندازی امنیت روانِی جامعه 

شود. 

کردِن  پنهان  و  دردها  گرفتِن  نادیده  با  شک،  بدون 
مشکالت و حقایق ناگوار، بحران ها و معضالْت حل، 
و دردها قابل درمان، و حقایِق ناگواْر گوارا نخواهند 
شد. از این رو کاری که حکومت اراده نموده از طریق 
مورد  باید  دهد،  انجام  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
نقد و ارزیابِی دقیق  و همه جانبه قرار گیرد تا مبادا به 
بهانة تأمین و دفاع از امنیت ملی، تأمین امنیت روانی 
تریبیون  شهروندان،  برای  صلح آمیز  فضای  ایجاد  و 
گرفته  آنان  از  نیز  هستند  رسانه ها  همین  که  مردم 
شود و تک صدایی حاکم گردد، که اگر چنین شود، 
این خود به معنای روي کار آوردِن همان خفقان و 
استبدادی ست که مردمِ ما یک عمر برای نابودی اش 
و تثبیت حاکمیِت خود بر سرنوشت خویش، مبارزه 

کرده اند و خواهند کرد.
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برای حل بحران افغانستان در...
 همه تاثیر منفی دارد.

»ما  گفت:  روسیه  جمهور  رییس  خاص  نماینده 
از طریق همکاری  را فقط  این بحران  می خواهیم 
از  خارج  )کشورهای  خارجی ها  نه  و  منطقه یی 
منطقه( حل کنیم؛ خارجی ها می توانند فقط به این 
برنامه کمک کنند، تا در نتیجه مناسبات بین دولت ها 

فراهم شود و خصومت ها برطرف شوند«.
قبولوف افزود که پاکستان از موجودیت نیروهای 
نگران  آینده اش  خاطر  به  افغانستان  در  خارجی 
است؛ اما تاکید کرد که این نظر پاکستان است و 
روسیه نمی  تواند در این مورد به آن کشور چیزی 

بگوید.
نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور افغانستان 
در مورد ایران نیز گفت که حساسیت این کشور 

دراین مرحله باال تر از پاکستان است.
هیچ  به  روسیه  جهت  همین  »از  افزود:  قبولوف 
وجه نمی  خواهد، تا هیچ پایگاه نظامی خارجی در 
خاک افغانستان وجود داشته باشد، حتی با توافق 
ملت افغانستان و اگر ملت افغانستان خوش باشد، 
باید در نظر داشت که نمی  تواند خوشبختی خود را 
به حساب امنیت همسایگان تامین کند، هیچ وقت 
اینجا  این کار نشده است و در  و در هیچ جایی 

هم نمی شود«.
برای  روسیه  طرح  توضیح  ضمن  قبولوف  ضمیر 
بیرون رفت از بحران کنونی گفت: »ما می  خواهیم 
دسته جمعی  برخورد  سیستم  ایجاد  طریق  از 
ایران،  افغانستان،  حضور  با  جمله  از  منطقه یی 
مرکزی  آسیای  کشور های  و  چین  هند،  پاکستان، 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  مناسابات  سیستم 

فرهنگی ایجاد کنیم«.
امور  در  روسیه  جمهور  رییس  ویژه  نماینده 
افغانستان وپاکستان تاکید کرد که این طرح که در 
راستای تامین آرامش و هماهنگی منطقه یی است، 

باید از افغانستان آغاز شود.
قبولوف با ابراز نگرانی از اوضاع کنونی افغانستان، 
خاطرنشان ساخت که تا هنوز اهدافی که از سوی 
آیساف  برای  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
تعیین شده، برآورده نگردیده و این سازمان در این 

ماموریت ناموفق بوده است.
سال  ده  گذشت  از  بعد  افغانستان  وی،  گفته  به 
نیز  اقتصاد قوی ندارد، از اردو و پولیس نیرومند 
برخوردار نیست که بتواند به تنهایی امنیت کشور 

خود را تامین کند.
باالبردن کیفیت نیروهای امنیتی، کمک های وسیع 
جمله  از  زیربنایی  بزرگ  پروژه های  و  اقتصادی 
در  برق  انرژی  تامین  و  ارتباطی،  راه های  ساخت 
افغانستان  مواردی بوده که به گفته این مقام روسی 
می  تواند ماموریت آیساف را از ناکامی قبل ازسال 

2014 میالدی نجات دهد.
این درحالی است که وزرای دفاع پیمان اتالنتیک 
شمالی در اجالس شان در بروکسل مقر ناتو، در 
از  بعد  افغانستان  در  خود  جدید  ماموریت  مورد 

سال 2014 میالدی توافق کردند.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا اواخر سا 

2014 پالن شده است.
اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو گفته است 
که ماموریت جدید آنها در سال 201۵ که شامل 
افغان، مشوره و سایر همکاری  نیروهای  آموزش 
را  کنونی  جنگی  ماموریت  جای  باشد،  می  ها 

خواهد گرفت.

سربازان ایرانی شش...
 شرایط مانع اقامت و کار مهاجران افغان در 
معاون  عراقچی،  عباس  سید  اند.  نشده  ایران 
در سفر  شنبه  روز یک  ایران  وزارت خارجه 
به کابل گفت: »ما زمانی که تحت فشارها و 
و  انواع  که  زمانی  بودیم،  امریکا  تحریم های 
تحمیل  ایران  بر  اقتصادی  تحریم های  اقسام 

افغان نخواستیم  از برادران  شده بود، هیچگاه 
که ایران را ترک کنند. همیشه اتباع افغانی در 

کنار ما بوده اند«.
به کمیسیون  نماینده گان  اداری مجلس  هیات 
با  را  موضوع  این  داد  دستور  بین المللی  امور 
مقام های حکومتی شریک کند تا بیش از این 
افغان ها در مرزهای ایران جان شان را از دست 

ندهند.



مقامات امنیتی هرات از شناسایی یک گروه به جرم 
قتل های زنجیره یی و آدم ربایی در این والیت خبر 

می دهند.
هرات  پولیس  فرمانده  سیدزاده  عبدالغفار  سید 
روز گذشته در یک نشست خبری که در مقر این 
فرماندهی برگزار گردیده بود، گفت که یک گروه به 
جرم قتل های زنجیری و آدم ربایی از سوی پولیس 
از  نفر  یک  و  است  شده  شناسایی  فرماندهی  این 
بازداشت  دارد،  نام  اهلل  آیت  که  گروه  این  اعضای 

گردیده است.
به گفتة وی، هنگام بازداشت این فرد از منطقة تانک 
مولوی ناحیة نهم شهر هرات، یک درگیری مسلحانه 
بین آنان و مجرمین رخ داده که در نتیجه یک پولیس 

کشته و یک پولیس دیگر زخمی شدند.
گفته می شود که آیت اهلل به همراه یک میل سالح 
فرار  گروه  این  اعضای  متباقی  و  شده  بازداشت 

کردند.
قرار معلومات فرمانده پولیس هرات، اعضای دیگر 
این گروه تروریستی به نام های فیض اهلل، سنگین، 

نجیب اهلل و جلیل احمد می باشد.
آقای سیدزاده می  گوید که این گروه هفت عضو یک 
خانواده را به قتل رسانده و پنج نفر دیگر از اعضای 

این خانواده با خبر مرگ اقارب شان سکته نمودند.

همچنان وی گفت که بررسی های کرمینال تخنیک 
که  می دهد  نشان  جنایی  جرایم  با  مبارزه  مدیریت 
ضرب  به  پیش  روز  چند  که  وحید  و  عبدالرازق 
گلوله در منطقة خواجه کله کشته شده بودند، توسط 
دست  به  اهلل  آیت  نزد  از  که  شدند  کشته  سالحی 

آمده است. 
و  ربایی ها  آدم  اکثر  در  گروه  این  که  می گوید  او 
قتل ها دست داشتند. او به عنوان نمونه به اختطاف 
اشاره  هرات  بازرگانان  از  یکی  عبدالطیف  حاجی 

می کند که پس از اخذ پول کشته شده بود.
به گفتة وی، در بازرسی خانة یکی از اعضای این 
گروه، سیف بزرگی پیدا نمودند که افراد ربوده شده 

در آن نگهداری می شدند.
او گفت که تمام منازل، زمین ها و جایدادی که از 
پول آدم ربایی، توسط این گروه خریداری شده،  از 
برگشتانده خواهد شد و  آن  به متضررین  تصویب 
دیگر اعضای این گروه نیز به زودی از سوی پولیس 

این فرماندهی بازداشت خواهند شد.
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پاکستان  انصاف  تحریک  رهبر  »نیاز«  خان  عمران 
سال ها در تیم ملی کرکت این کشور بازی و شهرت 

جهانی کسب کرد.
ایالت  الهور  باشنده  اهلل  اکرم  انجنیر  فرزند  که  او 
روحانیون  و  بزرگان  با  رابطة خوبی  است،  پنجاب 
قبیله شیرمن خیل ندارد قبیله یی که عمران خان نیز 

متعلق به آن است.
به گزارش بخدی، عالقه وافر عمران خان به جنس 
مخالف، شب نشینی های مجلل با دختران نیمه برهنه 
عوامل  از  یهودی  دختر  یک  با  ازدواج  باالخره  و 
شیرمن  قبیله  بزرگان  و  پاکستان  روحانیون  دوری 

خیل از رهبر تحریک انصاف شده است.
دختر یهودی که در سال 1۹۹۵ با عمران خان ازدواج 
کرد و سپس مسلمان شد نامش را به جمائما تغییر 
ازدواج  از  پس  او،  برهنه  نیمه  عکس های  اما  داد، 
نشان می دهد که هنوز هم اعتقادات سابق این خانم 

نسبت به آیین جدید او ارجحیت داشته است.
موضوع ارتباط جنسی عمران خان با دیگر دختران 
به  پاکستان  از  خارج  در  جمائما  گذار  گشت و  و 
رهبر   2004 سال  در  تا  شده  باعث  »آزاد«  صورت 

تحریک انصاف از او جدا شود.
کرکت  ملی  تیم  عضویت  که  زمانی  خان  عمران 
سخت  انتقادات  و  اتهامات  با  داشت،  را  پاکستان 

روحانیون دست و پنجه نرم می کرد.
که  بود  گفته  پاکستان  کرکت  پیشین  بازیکن  این 
بیشتر عکس هایی که از او گرفته شده و باعث خشم 

به  می گردد  بر  پاکستان شده،  مردم 
زمانیکه در بریتانیا تحصیل می کرده 

است.
او گفته بود که هم کالسی های او از 
کشورهای مختلف بودند و گشت و 

گذار با آنها »جرم« نیست.
عمران تحصیالت عالی خود را در 
دانشگاه آکسفورد بریتانیا تمام کرده 

است.
عمران خان در سال 1۹۷1 به بازی 
بعد  سال   11 آورد؛  روی  کرکت 
کپیتان تیم ملی شد و در سال 1۹۹2 
کپ جهانی کرکت را بدست آورد و از آن پس، با 

ورزش کرکت خداحافظی کرد.
بیماری  به  مبتال  خان  عمران  مادر  خانم،  شوکت 
تداوی  برای   1۹۹4 سال  در  اینکه  تا  بود  سرطان 
درمان  ویژه  »میموریل«  شفاخانه  سرطانی  بیماران 

سرطان را ساخت.
    عمران خان در سال 1۹۹۶ حزب سیاسی تحریک 
به  نخست،  های  سال  در  اما  کرد  ایجاد  را  انصاف 
استقبال  مورد  جنسی،  رسوایی های  و  بدنامی  دلیل 
در  که  شد  باعث  هم  امر  همین  و  نگرفت  قرار 

انتخابات 1۹۹۷ شکست بخورد.
عمران خان در سال 200۷ به اتهام دست داشتن در 
تظاهرات محصالن دانشگاه پنجاب از سوی پولیس 

دستگیر شد و روانه زندان شد.
با ادامه حمالت  این چهره مطرح پاکستانی، اخیراً، 
راکتی طیاره های بدون سرنشین امریکا در بخش های 

مرزی پاکستان مخالفت کرده است.
  فتوای جهاد؟

پیشین  کپیتان  و  انصاف  تحریک  رهبر  عمران خان 
افغانستان  در  طالبان  جنگ  از  پاکستان  کرکت  تیم 
حمایت کرده و این جنگ را جهاد در برابر دولت 

این کشور خوانده است.
برای  افغانستان  آنهایی که در  عمران خان می گوید 
آزادی کشورشان از اشغال خارجی های می جنگند 

در حقیقت »جهاد« می کنند.

فتوای جهاد آن هم از سوی کسی که پیشینه اش نشان 
از شب نشینی، برپایی مجالس عیاشی و معاشرت با 
دختران برهنه در کشورهای مختلف خوانده شده، با 
واکنش های متفاوتی از سوی نهادهای دینی روبرو 

شده است.
که  می گوید  افغانستان  علمای  سراسری  شورای 
صدور فتوا موضوعی نیست که در اختیار »هرکس« 

قرار داشته باشد.
مراجع  که  است  گفته  اعالمیه یی  نشر  با  شورا  این 
صدور فتوا در دین اسالم مشخص است، هر شخص 
و فرد صالحیت این کار را ندارد، که در موارد مهم 

دینی فتوا صادر و یا اینکه قضاوت کند.
علمای این شورا، گفته اند که مردم مسلمان افغانستان 
از دین به حدی بی خبر نیستند که به صحبت های هر 

کس مانند عمران خان اعتنا کنند.
که  می گوید  کرکت  پیشین  بازیکن  خان  عمران 
انتخاب کرده و  افغانستان  را در  راه درست  طالبان 
و  اسالمی  کامال  کشور،  این  دولت  برابر  در  جنگ 

مجاز است.
طالبان برای هدف قرار دادن نظامیان افغان و ائتالف 
در افغانستان، اقدام به حمالت انتحاری و کار گذاری 
ماین های کنار جاده یی می کنند؛ موضوعی که از دید 

علمای کشور عملی غیر اسالمی و ناروا است.
شورای علمای افغانستان می گوید که کشتن مردم 
اسالم  دین  در  انتحاری  حمالت  انجام  و  گناه  بی 

عمل ناپسند و حرام است.
اساس  انتحاری  که حمالت  است  گفته  شورا،  این 
دینی ندارد و این گونه حمالت براساس آیات قرآنی 
و احادیث نبوی عملی ضد انسانی و اسالمی است.

بازی  پاکستان  تیم کرکت  در  ها  عمران خان، سال 
کرده و موفقیت های ورزشی اش، او را آهسته آهسته 
به یکی از ستاره های مشهور، جنجالی و عالقه مند به 

سکس تبدیل کرده است.
سیاسی  شماری می گویند که این چهره ورزشی – 
دین  تجارت  به  تجارت سکس  از  اکنون  پاکستان، 
روی آورده و تالش می کند که از این راه، به خواسته 

اش برسد.

مناظرة خبرنگاران افغانستان...
شیرزاد: آیا یک مثال گفته می توانید؟

ما  تلویزیون های  و  ما  رسانه های  در  مثال  گونه  به  مشعل:  مجیب 
خواست  به  گویند:  می  می آید  میان  به  حرف  پاکستان  از  زمانی که 
در  موضوع  این  شد،  نخواهد  موفق  پاکستان  شریر  برنامه  خداوند 
سرخط  در  دیگر  سوی  از  و  می شود.  عنوان  خبری  سرویس های 
خبرهای رسانه های پاکستانی گفته می شود که 1۵ یا 20 تن در مناطق 
قبایلی پاکستان شهید شدند، اما در عین حال می گویند که 21 تن در 

ننگرهار کشته شدند.
حبیب توتاخیل ) وال ستریت ژورنال - کابل( :من می خواهم بگویم 
رییس جمهور  حکومت  بزرگ  دستاورد  یک  عنوان  به  رسانه ها  که 
کرزی در افغانستان به شمار می رود که باید به آن افتخار کرد. در یک 
دهة گذشته یک صنعت توسعه یافتة رسانه یی در افغانستان به میان 
آمده است و در گذشتة نه چندان دور در افغانستان به این اصل احترام 
گذاشته شده است. و در مورد پاکستان باید گفت که این روشن است 

که خطرناکترین کشور برای خبرنگاران به شمار می رود.
در  پاکستانی  خبرنگاران  برای  سال  بدترین   2011 سال  شیرزاد: 

جهان گفته شد.
رسانه های  اگر  کابل(: پس   - ژورنال  وال ستریت   ( توتاخیل  حبیب 
به  نسبت  آزادتر  درینجا  نماییم  مقایسه  افغانستان  با  را  پاکستان 
پاکستان بوده است. می خواهم تاکید کنم که اگر اینرا نسبتی محاسبه 
ایم،  داشته  افغانستان  در  هم  مشکالتی  ما  حال  عین  در  اما  نماییم. 
ما نمی توانیم در جاهای آزادانه سفر نماییم من خودم باری در کنر 
داریم،  را  خود  مشکالت  هم  ما  پس  شدم،  ربوده  طالبان  سوی  از 
از وضعیت خوبی  افغانستان  در  رسانه ها  پاکستان  به  مقایسه  در  اما 
برخوردار اند، موضوع دیگر که دوستم مجیب به آن اشاره کرد این 
بود که اگر انفجاری در افغانستان صورت می گیرد و تلفاتی می داشته 
اما  شدند،  کشته  یا  هالک  که  می گویند  پاکستانی  رسانه های  باشد 
در مورد پاکستانی ها از واژه شهید استفاده می نمایند. موضوع دیگر 
انگلستان در  افغانستان مغلوب تیم کرکت  مثال زمانی  که تیم کرکت 
مسابقات 20 آوره جهان شد، من در سرخط یک روزنامه پاکستانی 
درهم  یا  پاشید  هم  از  افغانستان  خواب های  بود  نوشته  که  خواندم 
رسانه های  نگاه  این  پس  داشت.  را  معنی  همین  ظاهراً  که  شکست 

پاکستانی نسبت به افغانستان را نشان می دهد.
شیرزاد: اگر دیدگاهی در مورد این موضوع داشته باشید می توانید 

ابراز نمایید.
می خواهیم  زمانیکه  خوب  پاکستان(:   – اس  ای  )اف  العین  قرعت 
رسانه های دو کشور را مقایسه نماییم نیاز داریم تا دورنمای رسانه ها 
را مرور نماییم، پس دراین جا ما نباید چنین عنوان نماییم که کدام یک 

خوب است و کدام یک نه.
شیرزاد: بلی دقیقا

پس ما نیاز داریم بدانیم که چه تعداد شبکه های تلویزیونی، چی تعداد 
پاکستان  و  افغانستان  در  رادیویی  دستگاه های  تعداد  روزنامه ها، چه 
وجود دارد و چه تعداد مردم در والیات ها و دهات شان به اطالعات 
دسترسی دارند، در آخر روز گفته می توانیم که افغانستان و پاکستان 
سیاستگزاری همسان رسانه یی را دارند و به عنوان خبرنگار ما باید 
داده  قرار  آماج  را  یکدیگر خود  اینکه  تا  نماییم  تمرکز  نکته  این  به 

ضربه بزنیم.
شیرزاد: بلی دقیقا

باری بلوچ ) خبرنگار پاکستانی(: نامم باری بلوچ است و من مربوط 
دو  در  آزادی رسانه ها  از  درینجا  ما  پاکستان هستم، پس  بلوچستان 
پنج  تاهنوز  که  هستم  منطقه یی  از  من  می نماییم،  صحبت  کشور 
عملیات نظامی در آنجا راه اندازی شده است، پس در بلوچستان هنوز 
هم مناطقی وجود دارد که قابل دسترسی برای رسانه ها نیست و در 
گزارش وجود  ارایه  برای  راه خبرنگاران  فرا  زیادی  آنجا مشکالت 
تا چهار سال گذشته در  تاهنوز دست کم 24 خبرنگار در سه  دارد، 

آنجا کشته شده اند.
شیرزاد: اگر به گونه کوتاه اشاره داشته باشید.

طاها صدیقی ) دی اکسپرس تریبیون(:  خوب اساسًا زمانیکه از زبان 
صحبت می کنیم فکر می کنم این یک پدیده جهانی است، خوب اگر 
دیده شود همه شما هم این موارد اشاره شده را انجام می دهید و در 
مورد رسانه های پاکستانی یقینًا اخبار پاکستانی از چنین زبانی استفاده 
می نمایند و تلویزیون ها هم انجام می دهد اما این چیزی ست که تنها 
در پاکستان نه بلکه در هر جای دنیا اتفاق می افتد، شما می توانید این 
دیگر  جاهای  و  امریکا  متحده  ایاالت  و  بریتانیا  اروپا،  در  را  موارد 
دریابید، پس خبرنگاران مانند شما باید حقیقت را جست وجو و انتقال 
دهند و این تنها بحث زبان است، به یقین محتوا و معلومات مهمتر 
مطالعه  را  افغانستان  اخبار  و  روزنامه  من  مثال  گونه  به  است،  ازین 
نموده ام درینجا به گونه مستقیم از مداخله پاکستان در امور افغانستان 
می نویسند، پس زمانی که اخبار پاکستان را هم مرور نمایید به یقین 
هندوستان  ناحیه  از  آن هم  و  داریم  مستقیم  اتهاماتی  همچو  هم  ما 
است. شماری از اخبار پاکستان ممکن به گونه احساسی بنویسند ولی 
هستند روزنامه هایی که به گونه عقالنی می نویسند بگونه مثال شما 
می توانید اکسپرس تریبیون، دان و دی نیوز را ببینید، که اینها به یقین 
به شما اطالعات جامع و کامل را می رسانند اما در کل فکر می کنم 
نحوه بیان زبانی مهم نیست بلکه اصل محتوا اهمیت دارد. مثال در بی 
بی سی هیچ گاه از واژه شهید استفاده نمی کند و این یک اصل است 

که به یقین تفاوت های خاص خود را دارد.
ادامه دارد...

از سکس 
تا 

فتوای جهاد
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افغانستان آمادة برعهده گیری...
در تالش هایشان  ممارست«  و   »سخت کوشی 
علی رغم حمالت خودی صورت گرفته توسط 

نیروهای افغان تقدیر کرد.
از  یکی  گفت:  استرالیایی  نیروهای  به  گیالرد 
این است که  اینجا هستم  امروز من  دالیلی که 
تمام  خاطر  به  استرالیا  مردم  از  نماینده گی  به 
زحماتی که شما اینجا کشیده اید تشکر کنم. ما 

می دانیم که این عملیات چقدر سخت است.
هم چنین جنرال جان آلن، فرمانده کل نیروهای 
وظایف  انتقال  پیشرفت  با  رابطه  در  خارجی 
گیالرد  جولیا  به  افغانستان  نیروهای  به  امنیتی 

توضیح داد.
نیروهای بین المللی معتقدند که اگرچه افغانستان 

با مشکالت زیادی رو به رو است اما نیروهای 
تمامی  تا  هستند  آماده  کشور  این  امنیتی 
برعهده   2014 سال  پایان  تا  را  مسوولیت ها 

بگیرند.
گیالرد هم چنین طی سفر به افغانستان با فرماندار 
ایالت ارزگان دیدار کرده و از بیمارستان پایگاه 

نیروهای استرالیایی دیدار کرد.
حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان نیز طی 
دیدارش با جولیا گیالرد گفت که تمام سعی اش 
را برای جلوگیری از وقوع حمالت خودی علیه 

سربازان استرالیایی صورت می دهد.
کرزی همچنین توافق کرد تا به مبارزه با فساد 
پیشرفت  راه  سر  بر  اصلی  موانع  از  یکی  که 

افغانستان پس از سال 2014 است، بپردازد.
با  مذاکراتش  که  گفت  استرالیا  وزیر  نخست 

می دهد  نشان  کرزی  حامد  و  آلن  جان  جنرال 
که افغانستان آماده است تا تمامی مسوولیت های 

امنیتی را تا سال 2014 برعهده بگیرد.
که  توضیحاتی  از  گفت:  استرالیا  وزیر  نخست 
ارایه شده بسیار  به من توسط جنرال جان آلن 
برای خودمان  ما  که  ماموریتی  که  است  واضح 

تعریف کرده ایم در حال انجام شدن است.
نخست وزیر استرالیا در پایان گفت که افغانستان 
مشخص  بسیار  و  است  فقیر  بسیار  کشور  یک 
ناتو  از  بخشی  عنوان  به  استرالیایی ها  که  است 
داده  آموزش  را  افغان  نیروهای  تا  دارند  وظیفه 
و آن ها را مشاوره و کمک کنند و استرالیا در را 
برای ادامه ایفای نقش نیروهای ویژه استرالیا در 

افغانستان باز گذاشته است.

درگیری پولیس با آدم ربایان در هرات
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      بخش نخست

اکسپرس  از  صدیقی  طاهه  برنامه  این  در 
خبرگزاری  از  جاوید  بینش  پاکستان،  تریبیون 
نیوز پاکستان، عایشه حسن از دی  ای آر وای 
افغانستان هم  از  و  پاکستان  تریبیون  اکسپرس 
ظهوری  حبیب  آزاد،  خبرنگار  مشعل  مجیب 
از نیویارک تایمز در کابل و حبیب توتاخیل از 

وال ستریت ژورنال حضور داشتند.
در  روزنامه نگاری  وضعیت  از  شیرزاد: 
پاکستان آغاز می کنم، وضعیت خبرنگاری و 

رسانه ها در پاکستان چه گونه است؟
مورد  در  اگر  اکنون  خوب  صدیقی:  طاها 
کنیم  صحبت  پاکستان  در  رسانه ها  وضعیت 
مطبوعات  قسمت  در  خوبی  پیشرفت های  ما 
از  توسعه چشم گیری  تلویزیونی  و شبکه های 
2002 به این سو نموده است. در حال حاضر 
پاکستان  در  تلویزیونی  شبکه   ۵0 از  بیشتر 
و  خبری  شبکه های  شامل  که  دارد  وجود 
سرگرمی می شود. و اگر در مورد روزنامه های 
اردو که بیشترین خواننده را در پاکستان دارد 
صحبت شود، روزنامه زیادی با پایگاه ملی آن 
در پاکستان تاسیس شده است، و روزنامه های 
که  است  ایجاد  حال  در  هم  زبان  انگلیسی 
اکسپرس  زبان  انگلیسی  روزنامه  آن  آخرین 
که  شد  ایجاد  قبل  سال  دو  که  است  تریبیون 
و  دارد  نشراتی  پوشش  بزرگترین  احتماال 
رسانه های آنالین هم در حال گسترش است. 
فکر می کنم در بیشتر از یک دهه رسانه ها در 
زیرا  است،  داشته  چشمگیری  رشد  پاکستان  
پیشتر از آن تنها یک شبکه تلویزیونی و یک 
وجود  پاکستان  در  دولتی  رادیویی  ایستگاه 
ما  گذشته  دهه  در  می کنم  فکر  پس  داشت، 
رشد خوبی داشته ایم، اما به آن توسعه یافتگی 
بزرگ نه؛ اما در کل رشد رسانه ها متناسب با 

کشورهای متوسط بوده.
و  خطرناکترین  پاکستان  پار  سال  شیرزاد: 
جهان  در  خبرنگاران  برای  کشور  بدترین 
شمرده شد، اکنون چه گونه است، چالش هایی 

که شما با آن مواجه هستید، چیست؟
از حادثه  دقیقا پس  بلی  طاها صدیقی: خوب 
کار  ترور  با  جنگ  آغاز  و  سپتمبر  یازدهم 
خیلی  نبرد  گزارش دهی  ویژه  به  خبرنگاری 
نگران کنند بود، به ویژه در مناطق قبایلی که در 
آنجا عملیات نظامی ارتش جریان داشت و ما 

بیشترین تلفات جانی خبرنگاران را داشتیم و 
در عین حال موضوع سیاستگران درون ارتش 
هنگام  زیرا  بود  خبرنگاران  برای  مشکل  یک 

تهیه گزارش باید متوجه آن می بودند.
عایشه حسن: فکر می کنم پاکستان و افغانستان 
جایی که  هر  در  و  اند  جنگ  درگیر  دوکشور 
رو  با خطر  همزمان  نمایید  تهیه  گزارش  شما 
با  که  دارم  باور  من  کل  در  و  می شوید  برو 
وجود تالش های که دراین دو کشور در جهت 
پشتیبانی از خبرنگاران از سوی صاحبان رسانه ها 
صورت می گیرد اما با آن هم چالش های فرا راه 
کار خبرنگاری وجود دارد، پس هنوزهم باید 
کارهای زیادی برای خبرنگاران صورت گیرد.

دولت  درون  سیاستگران  برخورد  شیرزاد: 
پاکستان با خبرنگاران چگونه است؟

نیوز( فکر می کنم  آر وای  ای   ( بینش جاوید 
را  رسانه ها  پرشورترین  و  آزادترین  پاکستان 
داراست، آگاهان سیاسی و خبرنگاران ما خیلی 
رک و باز حکومت موجود را نقد می کنند، زیرا 
حکومت  و  دارد  وجود  ساالری  مردم  اکنون 
باید آواز خبرنگاران را بشنود و بازهم رسانه ها 
در پاکستان خیلی آزاد، پرشور اند که می توانند 
دیدگاه های شان از طریق چاپ و نشر به گونة 
هم  مشکالتی  یقین  به  اما  نمایند،  منتشر  آزاد 
که  داد  توضیح  دوستم  پیشتر  که  دارد  وجود 
گزارش  تهیه  خطر  و  ارتش  نفوذ  از  می توان 
اگر  مثال  دارد،  وجود  مناطق  از  شماری  در 
باید  شود  تهیه  گزارشی  قبایلی  مناطق  از 
خیلی زیاد مواظب باشند، زیرا اگر قرار باشد 
مورد  شود  تهیه  جنگجویان  ضد  بر  گزارشی 
تهدید قرار می گیرد، اگر شما گزارشی بر ضد 
تهیه  دیگری  منطقه  یا  و  بلوچستان  در  ارتش 
قرار می گیرد، پس  ارتش  نمایید، مورد تهدید 
این تهدیدها وجود دارد اما در کل رسانه های 

پاکستان پرشور اند.
هنگامی که  پاکستان  دولت  برخورد  شیرزاد: 
بخواهید اطالعاتی را بدست بیاورید با شما 

چه گونه است؟
کدام  من  نیوز(  وای  آر  ای   ( جاوید  بینش 
که  هستم  گزارشگری  یک  ندارم،  مشکلی 
و  بروم  پاکستانی  مقام  هر  دفتر  در  می توانم 
در حکومت صورت  هم  ساختاری  پیشترفت 
گرفته زیرا وزارت اطالعات، وزارت خارجه و 
هر وزارت دیگر سخنگو دارد، پس می توانیم 

از آن ها اطالعات بدست بیاوریم؛ اما 
دارد  وجود  هم  مشکالتی  گه گاهی 
و این مشکالت ناشی از بروکراسی 
درک  آنرا  شما  مطمینًا  که  است 
مشکالت  این  کل  در  اما  می کند، 
اطالعات  آوردن  بدست  سد  باعث 
پالیسی  و  وزرا  رهبران،  از  شما 

سازان نمی شود.
توسعه  دهه  یک  اگر  شیرزاد: 
افغانستان  با  را  پاکستان  رسانه یی 
مقایسه نماییم، نگاه شما به آزادی 
از یک دهه در  بیشتر  رسانه ها در 
افغانستان چه گونه است و چگونه 
با کار رسانه یی در پاکستان مقایسه 

می کنید؟
 – تایمز  )نیویارک  ظهوری  حبیب 
عرصه های  همه  مانند  کابل( خوب 
در  هم  خبرنگاری  کار  زنده گی 
زیادی  تغییر  گذشته  دهه  یک  در  افغانستان 
پدیده  یک  عنوان  به  بیشتر  که  است،  نموده 
نو بنیاد شناخته می شود. ما در گذشته هم در 
افغانستان رسانه داشتیم، اما در دهه های جنگ 
کار  شامل  که  دادیم  دست  از  را  چیز  همه 

رسانه یی هم می شود.
افغانستان  در  خبرنگاری  کار  و  رسانه ها  اما 
پیشترفت و توسعه زیادی نموده و آزادی بیان 
هم در رسانه ها یکی از دستاوردهای حکومت 
ما  اما  می شود،  شمرده  کرزی  رییس جمهور 
خبرنگار  عنوان  به  زیادی  مشکالت  هنوزهم 
داریم، هنوزهم خود را مصوون حس نمی کنیم، 
دو  با  گزارشی  دو  مورد  آخرین  در  خودم 
موضوع متفاوت داشتم که با دو فرد در تقابل 
قرار گرفتم و در عین حال مناطقی در افغانستان 
وجود دارد که ممکن نیست از نزدیک بتوانیم 
از چه گونگی وضعیت مردم و چالش های فرا 

راه آن ها گزارش تهیه نماییم.
فکر  کابل(   – آزاد  خبرنگار   ( مشعل  مجیب 
دو کشور  رسانه های  میان  مقایسة  اگر  می کنم 
رسانه های  که  بگویم  می توانم  باشیم،  داشته 
و  ساختاری  نهادی،  هم  خیلی  پاکستانی 
تاریخی اند، رسانه های چاپی  از گذشتة خیلی 
دور در پاکستان فعالیت دارند، اما در افغانستان 
تاریخ  تصویری  و  چاپی  رسانه های  بیشترین 
یک دهه یی دارند که بعد از سال 2001 ایجاد 
شده اند، اما اگر قرار باشد نظر به زمان یعنی 
فعالیت یک دهه گذشته رسانه ها در افغانستان 
اما یک  اند،  یقین رشد خوبی داشته  به  ببینیم 
رسانه های  مقایسه  عنوان  به  می توانم  که  نکته 
دو کشور بگویم اینست که رسانه های نهادی و 
تاریخی پاکستان و رسانه های نو پای افغانستان 
اشتباهات همسان را مرتکب می شوند، به گونة 
بکار  کشور  دو  رسانه های  که  را  زبانی  مثال 

می برند ببینیم.
و  رسانه ها  زمانی که  خاص  گونه  به 
می زنند،  حرف  پاکستان  از  ما  تلویزیون های 
زبان  از  آن ها  گه گاهی  می شوند،  احساساتی 
در  حتی  آن ها  می نمایند،  صحبت  احساسات 
سرویس های خبری از زبان احساسات استفاده 
را زیر سوال  بودن  این حرفه یی  می نمایند که 
می برد، اما از جهت دیگر رسانه های پاکستانی 
که از دهه ها فعالیت دارند، )هم( چنین کاری 
را انجام می دهند....           ادامه صفحه 7

نمایندۀ فراه:مناظرة خبرنگاران افغانستان و پاکستان

سربازان ایرانی شش افغان را 
کشته اند

مجلس  عضو  یک 
می گوید که شش تن 
از  افغان هایی که  از 
عازم  نیمروز  والیت 
توسط  بودند،  ایران 
مستقیم  شلیک 
مرزی  محافظان 
اند  شده  کشته  ایران 
جسدهای  ایران  و 
آن ها را به افغانستان 

نمی دهد.
روز  حادثه  این 
درحالی   یک شنبه 
که  افتاد  اتفاق 

مرزی  پاسگاه های 
نیمروز به افغان ها اجازه عبور داده و گفته اند که پاسگاه های مرزی ایران نیز 

با عبور افغان ها مشکل ندارند.
محمد سرور عثمانی، نماینده والیت فراه در جلسه عمومی روز دوشنبه در 

مجلس نماینده گان گفت: این افراد با عبور از مرز  کشته شدند.
عثمانی گفت این کار ایرانی ها خالف اصول و موازین بین المللی می باشد.

راه های  از  تا  می کنند  افغانستان تالش  در  کار  نبود  دلیل  به  افغان  کارگران 
قاچاقی به ایران بروند. در حال حاضر رفتن به ایران به شکل قانونی و با 

گرفتن پاسپورت و ویزا، کار دشوار، وقت گیر و پرهزینه است.
هنوز از شلیک نیروهای مرزی ایران با این افغان ها جزییاتی در دست نیست 

و مقام های ایرانی نیز ابراز نظر نکرده اند. 
سرنوشت  به  رابطه  در  که  گفت  و  کرد  انتقاد  از حکومت  پارلمان  نمایندة 

افغان های مهاجر بی تفاوت است.
اما مقام های ایرانی می گویند حتا در سخت ترین...             ادامه صفحه 6

روزنامه ماندگار برای 
سال 1391 خورشیدي مشترك مي پذیرد

برای اخذ معلومات بیشتر با شماره  تلیفون های ذیل به تماس شوید

حساب بانكي روزنامه ماندگار در میوند بانك   1001201077988 

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank: 

هزینه اشتراک در روزنامه ماندگار

1001201077988

0784301640, 0776930565

   یادداشت:
اشتراک در روزنامة ماندگار فقط از طریق این اداره 

قابل اعتبار است

 سلیم شیرزاد برگردان این برنامه را به روزنامه ماندگار فرستاده است.


