
حمایت  افغانستان  آزاد  رسانه های  از  که  نی  موسسۀ 
لت  قتل،  مورد   69 از  ساالنه اش  گزارش  در  می کند، 
و کوب، بازداشت و تهدید خبرنگاران در سال 2012 

سخن می گوید.
به  تالش  افغانستان  حکومت  موسسه،  این  گفته  به   

محدودیت آزادی بیان دارد.

در  رسانه ها  بان  دیده  مسوول  توحیدی،  اهلل  صدیق 
موسسه »نی« روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در 
کابل گفت که این موسسه موارد متعدد خشونت علیه 
خبرنگاران را اعالم نکرده است: »در بسیاری از موارد 
خشونت  موارد  افشای  به  راضی  متضرر  خبرنگاران 
نبوده اند. به این دلیل که آن ها نشر این گزارش ها را 

بیشتر نگران کننده می دانستند«.
علیه  تهدیدها  مورد   45 عامل  گزارش  این  براساس 
طالبان،  مورد  چهار  افغانستان،  دولت  خبرنگاران، 
بوده  ناتو  هم  مورد  یک  و  ناشناس  افراد  مورد   19
جاری  سال  در  که  می دهد  نشان  گزارش  این  است. 
دوخبرنگار کشته، 9 تن زخمی ، 19 تن لت و کوب 
و 25 تن تهدید شده اند. گزارش نشان می دهد که سه 
تن از خبرنگاران در سال 2012...      ادامه صفحه 6
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آن اصلي كه بايد انسان را در راه رسيدن به يك زنده گي باارزش و 
سعادتمند رهبري كند، نه نزديكان و نه خويشان مي توانند به كسي 
ببخشند و نه از ثروت و مال ومقام به دست مي آيد؛ بلكه تنها نيروي عشق است كه آن را 

پديد مي آورد.
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لویه جرگه در راه است؟

زنی  است  گفته  افغانستان  داخلۀ  وزارت  سخنگوی 
امریکایی را در مقر فرماندهی  که روز دوشنبه مشاور 

پولیس کابل به قتل رسانید، شهروند ایران است.
صدیق صدیقی روز گذشته به...         ادامه صفحه 6

اظهارات نخست وزیر انگلیس که جنگ در افغانستان »موفقیت 
این  کامرون  دیوید  است.  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  بوده،  آمیز« 
در  انگلیس  نیروهای  پایگاه های  به  که  هنگامی  را  اظهارات 
افغانستان رفته بود، بیان داشت؛ جایی که 438 سرباز انگلیسی 
سنگینی«  »هزینه  این  که  کرده  اذعان  کامرون  و  باختند  جان 

است.
کامرون،  انگلیس، دیوید  تودی، نخست وزیر  راشا  به گزارش 
عقب  گفت:  و  نامید  موفقیت«  »یک  را  افغانستان  جنگ 

نشینی های آینده بر پایه دستاوردها بوده نه بر پایه ناکامی ها.
این تفاسیر برای خیلی ها مانند شوک بوده است؛ همان هایی که 
نقش 11 ساله انگلیس را در افغانستان با 438 کشته، بودن در 
باتالق می بینند که هزاران زخمی و هزینه های سرسام آور درپی 
داشته است....      ادامه صفحه 6

تفاهم نامۀ  که  می گوید  افغانستان  خارجۀ  وزارت 
نهایی شدن است  قطر در حال  در  طالبان  نماینده گی 
کشورهای  در  پراکنده  جلسات  دیگر  این،  از  پس  و 
خارجی برای گفت وگو با طالبان برگزار نخواهند شد. 
زلمی رسول، وزیر خارجه، روز گذشته که در رابطه 
با نشست پاریس به مجلس سنا فراخوانده شده بود، 
گفت: »ما در تدوین این تفاهم نامه بین افغانستان و قطر، 
کار می کنیم و تقریبًا نهایی شده است. این یگانه جایی 
افغانستان صحبت  از  ما می توانیم در خارج  است که 
کنیم. تمام صحبت های بین االفغانی را در خاک خود 
دیگری وجود  پاریس  و  برلین  که  او گفت  می کنیم«. 

نخواهد داشت.
حاضر  حال  در  که  گفت  افغانستان  خارجه  وزیر 
مانند دهه 90 میالدی، جلسه های  کشورهای مختلف 

مختلفی را در کشورهای متعدد برای دست یابی به 
صلح در افغانستان برگزار می کنند.

کشور  یک  افغانستان  که  کرد  تاکید  رسول  آقای 
این  درباره  گفت وگو  هرگونه  و  است  مستقل 
»با  گیرد:  صورت  آن  خاک  درون  در  باید  کشور 
در  تفاهم  فضای  یک  داریم  که  مشکالتی  تمام 
که  نیست  الزم  دیگر  و  دارد  وجود  کشور  داخل 
افغانستان ساخته  از  بین االفغانی در خارج  مجلس 
شود. حکومت افغانستان کسی را در پاریس دعوت 
جا  آن  در  صلح  شورای  نماینده گان  اما  نکرده، 

بودند«. او تاکید کرد که یگانه آدرس برای گفت وگو با 
طالبان در خارج از افغانستان قطر خواهد بود.

پیش از این سخنگوی رییس جمهور کرزی، به روزنامۀ 
توانایی هر  اکنون  افغانستان هم  بود که  ماندگار گفته 

نوع نشستی را دارد و باید گفت وگوهای بین االفغانی 
در داخل کشور برگزار شود.

  برخورد نادرست ایران با مهاجران
در این حال، زلمی رسول در...         ادامه صفحه 6
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»در حملۀ یک پولیس زن افغان، یک مشاور 
این  احتمال مي رود که  امریکایی کشته شد. 
این   باشد«.  ارتباط  در  طالبان  گروه  با  زن 
از  گذشته  روز  که  خبری ست  از  بخشي 
که  تصویری  اولین  و  شنیدیم  خبرگزاري ها 
از آن به ذهن مان متبادر گشت، این بود که 
آیا طالبان میان صفوف زنان پولیس هم نفوذ 
اهداِف خویش  در خدمت  را  آن ها  و  کرده 

گرفته است. 
افزون بر آن که ممکن است این زن با طالبان 
که  داد  احتمال  می توان  باشد،  ارتباط  در 
ارتباط هم نداشته است. اما بعد از به اثبات 
رسیدن این ارتباط یا فقدان آن، این موضوع 
ابعاد تازه یی خواهد یافت؛ زیرا این اولین بار 
افغانستان  پولیس  نیروهای  از  زنی  که  است 

دست به کشتن نیروهای خارجی می زند. 
نشان دهندة  خوبی  به  حادثه  این  رو،  هر  به 
این واقعیت است که زنان و پتانسیِل آن ها را 
در هر راستا و در هر بُعد از مسایل سیاسی 
و نظامی، نمي توان نادیده گرفت. تا به حال، 
نیروهای  در  عضویت  برای  زنان  از  دعوت 
سمبولیک  و  تشریفاتي  جنبۀ  بیشتر  پولیس، 
عالقه مندی  افغانستان  زنان  کمتر  و  داشته 
داشته اند؛  پولیس  صفوف  به  پیوستن  برای 
ولي حادثۀ روز گذشته، به خوبی قدرت زنان 
را حتا در عرصۀ معادالت با طالبان و قدرت 
و نفوذ آن ها به نمایش گذاشت. هرچند که 
هنوز هم زود است این مسأله را به طالبان و 
نفوذ آن ها حتا در میان زنانی که در ساختار 
رساند؛  اثبات  به  می کنند،  کار  کشور  نظامی 
توجه  با  می تواند  احتمال  این  دست کم  اما 
به پیش زمینه ها و حمالت اخیری که عوامل 
نفوذِی طالبان به همکاران خارجی و داخلِی 

خود داشته اند، برجسته بنماید.

در  اخیر  سال های  طول  در  طالبان  یارگیری 
ارگان های  از  مختلف  بست های  و  رده ها 
و  است،  مشهود  کاماًل  غیردولتی  و  دولتی 
روند صلح  در این فراز و نشیب ها و انتحارها 
و قتل های زنجیره یی نیز هم چنان ادامه داشته 
است و خواستن از طالبان برای حاضر شدن 
به پشت میز مذاکره و تن دادن به صلح و به 
زمین گذاردن سالح نیز گپ تازه یی نیست؛ 
اما آن چه حادثۀ اخیر یعنی کشته شدِن یک 
پولیس  زن  یک  به دست  امریکایی  مشاور 
این است  افغانستان را جالب توجه ساخته، 
که این حادثه می تواند صفحۀ جدیدی را در 
مگر  بگشاید؛  طالبان  با  صلح  یا  جنگ  کارِ 
این که این حمله یک تصفیه حساب شخصی 
بوده باشد و طالبان هیچ نقشی در این قضیه 

طالبان  حالت،  دو  هر  در  اما  باشند.  نداشته 
از این قضیه استفادة بهینه خواهند کرد. اگر 
صفوف  تا  حتا  را  یارگیری  باشند  توانسته 
یک  باشند،  کشانده  افغانستانی  زن  نظامیان 
و  ضعف  یک  و  آنان  برای  بزرگ  دستاورد 
کمربند  برای  امنیتی  ضریب  آمدِن  پایین 
دفاعی و امنیتی افغانستان خواهد بود و اگر 
نداشته  طالبان  به  ربطی  هیچ  مسأله  این  هم 
و یک تصفیه حساب شخصی و یا بر اثر هر 
عامل دیگری باشد، فعاًل  در اولین نگاه این 
گمانه زنی ها قوی تر رخ نموده که ممکن این 
زن نیز از تربیت یافته گان طالبان و همکاران 
آن ها باشد. در این صورت، هم برای طالبان 
یک الگو و یک استراتژی جدید را به ارمغان 
بر روی  بیشتر  پس  این  از  که  آورد  خواهد 
یارگیری و جلب وجذب میان زنان تأثیرگذار 
در عرصۀ امنیت و ثبات در افغانستان کار کنند 
و بتوانند با استخدامِ آن ها صدمات شدیدتر 
تا در  به نظام وارد کنند  و کمرشکن تری را 

را مجبور و  نهایت، دولت و جامعۀ جهانی 
ناگزیر از پذیرفتن شرایط و دست داشته های 

خویش نمایند.
این  به  زنان  پای  شدن  کشیده  حال،  هر  به 
این  طالبان  که  می دهد  نشان  خود  عرصه 
روزها از همۀ ابزارها و پتانسیل های موجود 
استفاده  خود  اهداِف  به  رسیدن  جهت  در 
می کنند و شاید این آغاز یک سری حمالت 
که  باشد  انتحارهایی  و  قتل ها  زنجیره یی، 
زنان مجریان و سازمان دهنده گان اصلِی آن  
هستند. چرا که تمرکز و توجه و دقت برای 
پذیرفتن و ثبت نام زنان در پولیس و نیروهای 
از  از مردان است و  به مراتب کمتر  نظامی، 
سویی با  نبود ذهنیت و انتظاري از این دست 
این طبقه راحت تر می توانند  زنان،  در مورد 
دست کم  یا  و  امنیتی  چشم های  از  دور  به 
سهل تر، مأموریت را به انجام برسانند. حال 
باید منتظر بود و دید که نتیجۀ تحقیقات چه 
خواهد  افشا  را  ماجرا  این  از  تازه یی  ابعاد 
اطالعات  سایه روشن های  در  آن گاه  و  کرد 
به دست آمده، دقیق تر استراتژی جدید طالبان 
را موشکافی نمود؛ هرچند که فقدان ارتباط 
می تواند  هم،  طالبان  با  پولیس  زن  این  میان 

یکی از احتماالت باشد.
و  بکشند  می توانند  مردان  که  همان طور 
کشته شوند، صلح یا جنگ یکی را انتخاب 
و  کنند  خلق  نابه سامانی  و  ناهنجاری  کنند، 
قانون و مقررات بوده و  تابع  یا شهروندانی 
عینًا  هم  زنان  نمایند،  کمک  صلح وثبات  به 
و  گرفته  عهده  به  را  نقش ها  این  می توانند 
این رو  از  دهند.  نشان  را  خود  تأثیرگذارِی 
باید دولت و جامعۀ جهانی برای دعوت زنان 
اقدامات جدی تری را روی دست  به صلح، 
و جنگ طلبی  ورطۀ جنگ  به  مانع  و  گیرند 
شبکه های  به  پیوستن شان  یا  و  آن ها  افتادِن 
تروریستی و دهشت افکن شوند. چرا که اگر 
این کار صورت بگیرد، خطری را که زنان در 
این عرصه می توانند ایجاد نمایند، به مراتب 
بیشتر و تکان دهنده تر از آن چیزی است که 
داد  اجازه  نباید  می توانند.  کرده  مردان خلق 
از  جدیدی  فصل  اصلی  بازیگران  به  زنان 
تروریسم مبدل شوند که نقش زنان در آن، 
کشتن و کشته شدنی از این دست باشد و در 
آنان  نقش  مردان و  از  پارادایم هایی که  کنار 
در تروریسم وجود دارد، هرگز کسی راضی 
این دست نسبت  از  پارادایم هایی  نیست که 

به زنان این دیار هم ایجاد شود.
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حلیمه حسینی

 

تغییر ساختار نظام از موضوع های اصلی یي است که توجه 
بسیاری ها را به خود معطوف ساخته است. در این مورد حتا 
سازمان های  و  احزاب  برخی  با  نیز  دولت  مسلح  مخالفان 
فعال در جامعه هم داستان شده اند؛ ولی یک تفاوت ماهوی 
میان این دیدگاه ها همواره وجود داشته که کم تر مورد توجه 
گونۀ  به  نظام  تغییر  بحث  وقتی  همواره  است.  گرفته  قرار 
کلی مطرح می شود، این سوءتفاهم به وجود می آید که گویا 
طالبان(  و  اسالمی حکمتیار  )حزب  مسلح  مخالفان  دیدگاه  
مي باشد.  هم سان  کشور  داخل  سیاسی  جریان های  دیگر  با 
در حالی که چنین نیست و میان این دیدگاه ها تفاوت های 
ساختاری و محتوایی فراوانی را می توان سراغ کرد. بنابراین، 
خوب است به تفکیک دیدگاه ها پرداخت تا بتوان به نتایج 

روشنی از آن دست پیدا کرد. 
در جستار تغییر نظام الاقل می توان سه دیدگاه را از یک دیگر 

تفکیک کرد:
و  سخنان  در  عمدتًا  که  ریاست جمهوری  دیدگاه  نخست، 
آقای  است.  یافته  بازتاب  کشور  رییس جمهوری  اظهارات 
کرزی به گونۀ احساسی از نظام موجود سیاسِی کشور دفاع 
می کند و هرگونه تغییر در شکل نظام را مساوي با براندازِی 
آن تعبیر مي نماید. او و اطرافیانش به این عقیده اند که نظام 
رییس جمهوری  به  را  زیادی  اختیارات  که  فعلی  ریاستی 
نباید  و  است  افغانستان  برای  کارآمد  نظامی  کرده،  تفویض 
این  ولي  کرد.  فکر  دیگر  شکِل  هر  به  آن  تغییر  به  نسبت 
دیدگاه از آبشخورهای استداللِی قابل قبول پیروی نمی کند 
و به همین دلیل هم نمی تواند یک دیدگاه منسجم و منطقی 
تلقی شود. نخستین چکش بر پیکر این استدالل که می تواند 
به ُخرد شدِن آن بیانجامد، این پرسش است که آقای کرزی 
نظام  از  عملی،  دستاوردهای  و  منطقی  پشتوانه های  چه  با 

ریاستی فعلی دفاع می کند؟ 
است  طالبان  اسالمی و  به حزب  مربوط  دیدگاه  2ـ دومین 
پس  حداقل  ولی  نبوده،  مطرح  زیاد  گذشته  در  هرچند  که 
از نشست پاریس بر سِر زبان ها افتاده است. حزب اسالمی 
از سال های دور بر انتخابات تأکید داشته و هر از گاهی که 
در  را  چاره  راه  حزب  این  شده،  حاد  افغانستان  مشکالت 
اسالمی  تعریف حزب  اما  دانسته است.  انتخابات  برگزاری 
قرار  ابهام  از  هاله یي  در  آن،  نوع  و  انتخابات  برگزاری  از 
نظام  نوع  یک  به  تنها  گذشته  در  نیز  طالبان  دارد.  و  داشته 
انجام  دینی  آموزه های  از  که  قرایتی  به  را  آن  و  کرده  فکر 
با  فکرِی خود  در گذشتۀ  طالبان  است.  کرده  داده، خالصه 
انتخابات هم سویی نداشته و اگر حاال بحث هایي  هیچ گونه 
در مورد تغییر نظام از سوی این گروه مطرح می شود، عمدتًا 
برخاسته از همان دیدگاه های پیشین است. در حال حاضر، 
دیدگاه های حزب اسالمی و طالبان به نحوی نزدیکی هایي را 
باهم نشان می دهند و گمان می رود که این دو گروه تالش 
در  واحد  نتیجه یي  به  خود،  نظرات  برخی  تعدیل  با  دارند 
ساختار سیاسی دست یابند. اما این تعدیل ها به حدی نیست 
ارزش های دموکراتیک و آن چه که در  به  این دو گروه  که 
یک دهۀ گذشته افغانستان به آن ها دست یافته، روی خوش 

نشان دهند.
افغانستان است  اپوزیسیون دولت  آِن  از  3ـ سومین دیدگاه 
کرده  تأکید  پارلمانی  به  ریاستی  از  نظام  تغییر  بر  بارها  که 
است. اپوزیسیون دولت، طرح تغییر نظام را بر اساس نیازها 
تیوریزه کرده است. رهبران جناح ها و  الویت های کشور  و 
جریان هاي اپوزیسیوني به این نظر در تجربۀ سیاسی کشور 
تنها  نه  فعلی  ریاستِی  نظام  موجودیت  که  یافته اند  دست 
کردِن  دموکراتیزه  در  بل  نیست،  کشور  نیازهای  پاسخ گوی 
با چالش هایي  نیز  تأمین عدالت اجتماعی  فضای سیاسی و 
روبه رو است. این دیدگاه عمدتًا از تجربۀ چندین سالۀ این 
جناح نشأت گرفته و ماحصل رای زنی ها و گفت وگوهای 
شمار  به  می تواند  کشور  در  نظام سازی  عرصۀ  در  فراوان 

رود. 
و  بسط  نظری،  تحلیل های  با  می تواند  جستار  این  اکنون 
گسترش یابد؛ ولی در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که 
افغانستان آینده، راهی به جز تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی 
ندارد. و این همان تجربه یی ست که دیگر کشورهای مشابه 

افغانستان، آن را انجام داده و به نتایج مثبت رسیده اند.

تغیـیر نظام؛
موضوعی واحد با دیدگاه های 

متفاوت

زنـان؛
بازیگران فصل جدیدی از تروریسم؟

همان طور که مردان می توانند بکشند و کشته شوند، صلح یا جنگ یکی را انتخاب 
کنند، ناهنجاری و نابه سامانی خلق کنند و یا شهروندانی تابع قانون و مقررات 
بوده و به صلح وثبات کمک نمایند، زنان هم عیناً می توانند این نقش ها را به عهده 
گرفته و تأثیرگذارِی خود را نشان دهند. از این رو باید دولت و جامعة جهانی 
برای دعوت زنان به صلح، اقدامات جدی تری را روی دست گیرند و مانع به ورطة 
جنگ و جنگ طلبی افتادِن آن ها و یا پیوستن شان به شبکه های تروریستی و 
دهشت افکن شوند



در  میالدی  آیندة  سال  در  تا  دارد  قصد  امریکا  ارتش 
قریب به 35 کشور آفریقایی نیروی نظامی مستقر کند تا 
با استفاده از این اقدام به مقابله با شبه نظامیان و اقدامات 

تروریستی در این کشورها بپردازد.
از گردان  راشاتودی، سربازانی  به گزارش شبکه خبری 
دوم و لشگر پیاده نظام یکم واقع در ایالت کانزاس امریکا 
قرار است تا برای استقرار در 35 کشور آفریقایی آموزش 
کشورها  این  به  میالدی   2013 سال  مارچ  در  و  ببینند 

اعزام شوند.
افزایش  که  داد  گزارش  نیز  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
گروه های  روزافزون  رشد  و  تروریستی  اقدامات 
باعث  هستند  القاعده  گروه  با  مرتبط  که  افراط گرایی 
را  سربازانی  بگیرد  تصمیم  امریکا  دفاع  وزارت  تا  شده 
برای مقابله با این اقدامات تروریستی و مقابله با افزایش 

تنش ها و بحران های آتی در این مناطق مستقر کند.
امریکا اعالم کردند  اوایل ماه جاری منابع وزارت دفاع 
افزایش  با  مقابله  برای  زودی  به  امریکایی  نیروهای  که 
مالی  کشور  به  القاعده  با  مرتبط  افراط گرایانه  اقدامات 

اعزام می شوند.
بر اساس جدیدترین اخبار منتشر شده از سوی پنتاگون، 
مالی در سال آینده میالدی یکی از کشورهای آفریقایی 
مستقر  آن  در  امریکایی  نیروهای  از  بسیاری  که  است 

خواهند شد.
از  اسوشیتدپرس در بخش دیگری  همچنین خبرگزاری 
سال  در  امریکایی  سربازان  است:  آورده  خود  گزارش 
آتی میالدی تنها برای آموزش و تجهیز نیروهای دفاعی 
و  می شوند  اعزام  آفریقایی  کشور   35 این  به  نظامی  و 
اجازه حضور در عملیات نظامی را نخواهند داشت و در 
صورتی که وزارت دفاع امریکا به این نیروها اجازه دهد 

آنها می توانند در عملیات نظامی شرکت کنند.
جنرال دیوید رودریگز، رییس فرماندهی نیروهای ارتش 
نظامی  عملیات  برای  را  نیروها  این  اگر  گفت:  امریکا 
بخواهیم گردان دوم ایالت کانزاس اولین گزینه ما خواهد 
بود چرا که آنها آمادگی الزم را برای این کار دارند اما 
این موضوع به وزارت دفاع امریکا بستگی دارد تا به آنها 

دستور دهد در این عملیات شرکت کنند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس، همچنین اعالم کرد: نیروهای 
لیبی،  در  را  ویژه ای  فعالیت های  است  قرار  امریکایی 
سودان، الجزایر و نیجر برای مقابله با اقدامات گروه های 

شبه نظامی مرتبط با القاعده داشته باشند.
امریکایی ها همچنین قرار است نیروهایی را در سومالی و 
کنیا آموزش دهند و تجهیز کنند تا نیروهای امنیتی این دو 

کشور بتوانند به مقابله با شبه نظامیان الشباب بپردازند.
کرد:  اشاره  موضوع  این  به  ادامه  در  رودریگز  جنرال 
است  این  مواجه هستیم  آن  با  اکنون  ما هم  که  چالشی 
که همواره یک سیستم دفاعی خاص را در امریکا داریم 
نمایش  به  آفریقایی  کشور   35 در  را  آن  نمی خواهیم  و 
بگذاریم. بنابراین در حال آماده کردن نیروهای خود برای 

اعزام به این 35 کشور آفریقایی هستیم. 
اعالم کردند که  اسوشیتدپرس  به خبرگزاری  آگاه  منابع 
امریکا پیشتر نزدیک به 100 نیروی مختلف را آماده کرده 
این  تا  داده  ترتیب  آنها  برای  را  آموزشی  برنامه های  و 
نیروها را در سال آینده میالدی به آفریقا اعزام کند تا آنها 
بتوانند همراه با نیروهای آفریقایی به فعالیت های امنیتی 

خود ادامه دهند.
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مهم ترین وقایع سال 2012 

به روایت الس آنجلس تایمز
افراد  برخی  اینکه  وجود  »با 
سال  بهترین   2012 سال  مدعی اند 
در عرصه جهانی بوده است، اما با 
متوجه  خبری  تیترهای  به  نگاهی 
از  مملو  سال  این  که  می شویم 
داخلی،  ناآرام های  و  جنگ ها 
بود  طبیعی یی  بالیای  و  انقالب ها 
وجود  به  را  مرج هایی  و  هرج   که 

آورده است.«    
خاورمیانه  در  عربی  بهار  تداوم 
انجامید.  منطقه  شدن  انقالبی  به 
باعث  مصر  در  انتخابات  برگزاری 
حزب  از  مرسی  محمد  تا  شد 
دست  پیروزی  به  اخوان المسلمین 
یابد و ریاست جمهوری این کشور 
همچنان  اما  بگیرد  دست  به  را 
تنش ها و درگیری هایی میان حامیان 
و افرادی که وی را به تالش برای 

ادغام قدرت متهم می کنند، وجود دارد.
خاورمیانه همچنین در 2012 شاهد ناآرامی هایی بود که 
ایران  اتمی  بحران  شد؛  آغاز  سوریه  در   2011 سال  از 
نوار  در  فلسطین  و  اسرائیل  میان  درگیری  یافت؛  ادامه 
در  امریکا  به کنسولگری  مرگبار  داد و حمله  غزه روی 
باعث  که  داد  رخ  سپتامبر   11 سالگرد  در  لیبیا  بنغازی 
تن  سه  و  امریکا  سفیر  استیونز،  کریستوفر  شدن  کشته 
امریکا  دیگر شد و مناقشات سیاسی  را در داخل خاک 

به دنبال داشت.
گریبان  اروپا  در  گسترده  اقتصادی  رکود  هم چنین 

مقام های  و  گرفت  را  اسپانیا  و  یونان  چون  کشورهایی 
این  با  مقابله  برای  تا  مجبور شدند  کشورها  این  دولتی 
بحران گسترده مالی دست به اقدامات ریاضتی بزنند که 
اعتصاب های  حتی  و  تظاهرات  و  ناآرامی ها  امر  همین 

سراسری و چند روزه را در بر داشت.
نیز در  اروپا  اتحادیه  به  نوبل  مساله اعطای جایزه صلح 

این سال رخ داد که البته مخالفت هایی را در پی داشت.
بحث تغییر رهبری در برخی از کشورهای جهان نیز در 
همین سال صورت گرفت. فرانسوا اوالند در رقابت های 
نیکوال  شد  موفق   2012 جمهوری  ریاست  انتخاباتی 

سارکوزی را شکست دهد.
محافظه کار  حزب  نیز  جاپان  در 
زیادی  آرای  کسب  با  دموکراتیک 
والدیمیر  روسیه،  در  و  شد  پیروز 
پوتین بار دیگر توانست به کرملین 
موجی  وی  پیروزی  که  بازگردد 
را  سرکوب ها  و  تظاهرات  از 
وی  مخالفان  که  چرا  دربرداشت 
مدعی بودند پوتین با تقلب در این 

انتخابات پیروز شده است. 
سال  در  هم  آسیا  شرق  جنوب 
گسترده  تحوالت  شاهد   2012
پیشتر  که  میانمار  در  است.  بوده 
نظامی  خونتای  حکومت  تحت 
دموکراسی  سوی  به  گام هایی  بود 
سان سوچی،  آنگ  و  شد  برداشته 
برنده  و  دموکراسی خواه  رهبر 
با  تا  شد  موفق  نوبل  صلح  جایزه 
پیروزی در انتخابات پارلمانی یک کرسی را در مجلس 

عوام این کشور از آن خود کند. 
در چین نیز »چن  گوآنگ چنگ«، فعال نابینا موفق شد از 
حبس خانگی بگذرد و به امریکا پناهنده شود؛ اقدامی که 

باعث بن بست موقت میان پکن و واشنگتن شد.
است   2012 در  جهان  رویدادهای  از  شماری  تنها  این 
به وجود  را  مرج هایی  و  آنها هرج  از  برخی  اگرچه  که 
درستی  مسیر  در  که  می رسد  نظر  به  این گونه  اما  آورد، 

پیش رفتند.

نیروی نظامی امریکا در 35 
کشور افریقایی مستقر می شود
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زرداری از ریاست حزب حاکم 
کناره گیری می کند

چین از حل سیاسی موضوع 
سوریه حمایت می کند

قصد  زرداری  علی  آصف 
پست  از  کناره گیری  با  دارد 
مردم  حاکم  حزب  سرپرستی 
گیالنی  رضا  یوسف  پاکستان، 
نخست وزیر سابق این کشور را 

جایگزین خود کند.
چندی  پاکستان  عالی  دیوان 
بودن  شغله  دو  درباره  پیش 
و  داد  هشدار  وی  به  زرداری 
به  باید  یا  وی  که  کرد  اعالم 
عنوان رییس جمهور فعالیت کند 

و یا به  عنوان سرپرست حزب مردم پاکستان.
نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز نیز از 
رییس جمهور درخواست کرده بود که فعالیت 
نشود  تصور  تا  بگذارد  کنار  را  خود  حزبی 
زرداری با اعمال قدرت به دنبال پیروزی حزب 
انتخابات شفاف در  به چالش کشیدن  مردم و 

کشور است.
اگرچه هم اکنون بالول بوتو فرزند آصف علی 
زرداری  اما  است  مردم  حزب  رهبر  زرداری، 
کنار  در  را  این حزب  ریاست  مشترک  به طور 
فرزندش بر عهده دارد و در عمل، رهبر اجرایی 

این حزب به شمار می رود.
وزیر  نخست  گیالنی  رضا  یوسف  است  قرار 
سرپرستی  زرداری  جای  به  پاکستان  سابق 
دیگر  بار  و  گرفته  عهده  به  را  مردم  حزب 
گرفتن  عهده  به  برای  را  سیاسی خود  فعالیت 

یک پست دولتی آغاز کند.
به جریان  عدم  به خاطر  پیش،  گیالنی چندی 
سوی  از  زرداری،  مالی  فساد  پرونده  انداختن 

دیوانعالی این کشور از کار برکنار شد.
حزب  از  گرفتن  فاصله  قصد  زرداری  اگرچه 
مردم را دارد اما وی امور این حزب را از طریق 

فرزندش بالول ادامه می دهد.
گزارش ها نشان می دهد که بالول در انتخابات 

سال آینده پاکستان شرکت می کند.
بوتو  بالول  که  معتقدند  حزب  این  اعضای 
برگ برنده حزب مردم در انتخابات آتی است 
و حضور بالول در کراچی در دو ماه گذشته 
نشان می دهد که وی چهره اصلی این حزب در 

انتخابات آینده خواهد بود.
در  را  موضوع  این  زرداری  که  می شود  گفته 
آستانه پنجمین سالگرد ترور بی نظیر بوتو اعالم 

می کند.

به  چاوز  هوگو  گفت:  ونزویال  رییس جمهور  معاون 
باز یافتن بهبودی خود بوده و می تواند  سرعت در حال 

سر پا بایستد و راه برود.
معاون  مادورو،  نیکوالس  آسیا،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس جمهور  با  تلفنی  از گفت وگوی  هوگو چاوز، پس 
ونزیویال گفت: رییس جمهور راه رفته و نرمش هایی برای 

بازیافتن قوای خود انجام داده است.

چاوز  هوگو 
 11 تاریخ  در 
در  دسامبر 
تحت  کوبا 
جراحی  عمل 
گرفت  قرار 
زمان  آن  از  و 

تاکنون برای نخستین بار است که یک مقام ارشد دولت 
ونزیویال تایید می کند که شخصا با چاوز گفت وگو کرده 

است.
مادورو به تلویزیون دولتی ونزویال گفت که گفت وگوی 

وی با چاوز حدود 20 دقیقه به طول انجامیده است.
نیز   2013 سال  بودجه  خصوص  در  چاوز  افزود:  وی 

راه کارهایی را به او ارایه کرده است.
اعالم  سفری  در  بولیوی  رییس جمهور  مورالس،  ایوو 
وضعیت  به  نسبت  نگرانی ها  بر  کوبا  پایتخت  به  نشده 

جسمانی هوگو چاوز دامن زد.

دیگر  بار  شنبه  سه  روز  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تاکید کرد کشورش از حل موضوع سوریه از راه های سیاسی 

حمایت می کند.
خانم خوا چون اینگ در نشست روزانه خبری این مطلب را در 
واکنش به سفر  اخضر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل در 

امور سوریه به دمشق بیان کرد.
وی با اشاره به دیدار و گفت وگوی ابراهیمی با بشار اسد رییس 
جمهوری سوریه، گفت: ما از اقدامات سیاسی نماینده سازمان 

ملل در امور سوریه پشتیبانی می کنیم.
این سخنگو از همه طرف های سوری خواست به میانجیگری 

های ابراهیمی پاسخ مثبت و عملی بدهند.
وی همچنین خواستار آغاز گفت و گو و مشورت برای تنظیم 
تا هرچه زودتر بحران  انتقال سیاسی در سوریه شد  نقشه راه 

خاتمه یابد.
دولت چین ضمن مخالفت با دخالت بیگانگان در امور سوریه 
از جمله ارسال سالح و پول برای گروههای تروریستی، تاکید 
می کند سرنوشت این کشور مهم خاورمیانه باید به دست مردم 

آن تعیین شود.

معاون رییس  جمهور ونزویال: 

چاوز می تواند بایستد و راه برود
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           حامد علمی

می افزاید:  دربارة جلسۀ ساغر  مبارز  آقای 
را  ساغر  جرگۀ  خان  اسماعیل  »جنرال 
تشکیل کرد. در این جرگه تعداد زیادی از 
کوچک  و  بزرگ  واحدهای  قوماندان های 
نزدیک  و  دور  فاصله های  طی  با  جهادی 
یا دو هفته حتا  با سپری کردن یک هفته 
بیست روز و بیشتر از آن خود را به منطقۀ 
کار  طریق  طی  این  بودند،  رسانده  ساغر 
قوماندان های شجاع  این  چه  نبود؛  آسانی 
بین  از  شوروی  نظامی  خطوط  از  باید 
کمونیستی  دولت  به  وابسته  ملیشه های 
با  لحظه  هر  در  و  می کردند  عبور  کابل 
سطح  در  هم  و  هوایی  بمباران های  خطر 
ولی  می گرفتند،  قرار  هلیکوپترها  کشف 
صدیق  فرزندان  این  شجاع  مردان  این 
راه  نداشتند، روزها و شب ها  وطن ترس 
می زدند تا به ساغر رسیدند. در ساغر طبق 
هدایت اسماعیل خان قباًل ترتیبات گرفته 
شده بود و محل امنی برای جلسات تعیین 

گردیده بود. قله های کوه ها توسط توپ ها، 
نبرد  وارد  تازه  که  استینگرها  و  هوا  دافع 
بود.  شده  مجهز  بود،  گردیده  افغانستان 
جرات  حربی  ترتیبات  و  تجهیزات  این 
قوماندانان قوای هوایی روس را در شیندند 
سست کرده بود، ورنه در حدود یک هزار 
برای  بزرگی  هدف  قوماندان،  دوصد  و 
اردوی اشغالگر شوروی بود. مگر دانش و 
فهم سیاسی و نظامی اسماعیل خان که به 
پیروزی جهاد و ملت افغان ایمان داشت، 
این جلسه را برای یک هدف نظامی و یک 

هدف سیاسی ترتیب نموده بود.
قوماندانان  که  بود  این  آن  نظامِی  هدف 
نمایند و  پیدا  اورگانیک  رابطۀ  یکدیگر  با 
واحد  یک  به  را  خود  کوچک  واحدهای 
وحدت  برای  راه  تا  بدانند،  مرتبط  بزرگ 
نظامی بعد از سقوط قوای نظامی شوروی 
این  سیاسی  لحاظ  از  تا  گردد،  هموار 
وحدت نظامی بتواند در تمام ساحۀ جنوب 
و جنوب غرب، یک وحدت سیاسی را به 

وجود بیاورد .
به  روز جلسه  از چند  بعد  اسماعیل خان 
نهایی  اعالمیۀ   1366 سال  اسد  اول  روز 
این اعالمیه  ارایه کرد، در  به حاضرین  را 
تاسیس  رادیویی،  تاسیس شبکۀ مخابراتی 
از  افغان  اطبای  بازگشت  و  شفاخانه ها 
اعالمیه  در  بود.  گردیده  تقاضا  خارج، 
نظامی  قوای  قیدوشرط  بدون  خروج 

تقاضا  افغانستان  از خاک مقدس  شوروی 
شده بود. در اعالمیه با وضاحت ذکر شده 
برای  داخل کشور  در  که  آن هایی  که  بود 
استقالل و آزادی وطن می جنگند، بایست 
بگیرند.«  تصمیم  کشور  آیندة  مورد  در 

)15(

بلی، جرگۀ ساغر با شکوه و عظمت خاصي 
تشکیل شد و بر اساس نوار ویدیویی یي که 
از آن جلسه به خارِج افغانستان رسیده بود، 
داخل  در  کوهپایه های غور  دل  در  جلسه 
یک درة عمیق دایر گردید. محل برگزاری 
متر  دوصد  حدود  دره  سطح  از  جلسه 
ارتفاع داشت و به همان اندازه از قلۀ کوه 
پایین تر بود. دهلیزی که قوماندانان در دو 
تاقی  مانند  بودند،  مقابِل هم نشسته  صف 
بود که به داخل مغاره یي کوچک می رسید 
و در دهن مغاره، میزي به چشم می خورد 
و روی آن میز توسط سرمیزِی سبزرنگي 
پوشانیده شده بود. قوماندانان مهم جهادی 
و همراهان شان، روی فرش های رنگارنگ 

در  که  بودند  نشسته  مقابل هم طوری  در 
روبه روی  غذا  خوردِن  هنگام  افغانستان 
صف  دسترخوان  طرِف  دو  در  همدیگر 

می بندند.
می آمدند  دیگری  از  پس  یکی  سخنرانان 
بدرقه  اکبر  اهلل  نعره های  با  بیانات شان  و 
مسایل  روی  بیشتر  قوماندانان  می شد. 
حرف  عملیات  هماهنگِی  و  جهادی 
در  را  خصوصی شان  جلسات  و  می زدند 
گذشتاندِن شب  برای  که  اتاق هایی  داخل 

تعیین شده بود، دایر می کردند.
ادعا  ساغر  جلسۀ  گرداننده گان  اگرچه 
فرمانده  یک هزارودوصد  حدود  که  دارند 
اشتراک  جرگه  آن  در  نماینده گان شان  و 
نموده بودند، ولی در نوار ویدیویی حدود 
در  که  می خوردند  چشم  به  نفر  پنجصد 

جلسه و اطراف آن دیده می شدند.
یکی از نماینده گان جبهۀ هرات در پاکستان 
قوماندانان  از  عده یی  که  داشت  اظهار 
صالحیت شان  با  نماینده گان  و  مشهور 
تنظیمی  نزاکت های  و  مشکالت  به خاطر 
بر  بنا  هم  عده یی  و  امنیتی  مسایل  و 
ملحوظات شخصی، نتوانستند در جلسات 
قوماندانان  با  تنها  و  عمومی حاضر شوند 
مشهور در داخل اتاق ها بحث و گفت وگو 
کردند و نخواستند نام های شان افشا شود 

و چهره های شان در نوار بیاید. )16(
حضور  که  فرماندهاني  همۀ  میان  در  اما 

چون  مهمي  شخصیت های  داشتند، 
جنوب  حوزة  عمومی  امیر  خان  اسماعیل 
مجاهدین  آمر  آخوند  نقیب اهلل  مال  غرب، 
مجددی  فضل اهلل  داکتر  قندهار،  والیت 
معلم  لوگر،  والیت  عمومی  قوماندان 
نیک محمد آمر مجاهدین والیت بادغیس، 
بابا  قاری  به  مشهور  تاج محمد  قاری 
والیت  در  مجاهدین  عمومی  قوماندان 
و  سرگروپ  قوماندان،  ده ها  و  غزنی 
از والیات جنوبی و غربی  نماینده عمدتًا 

افغانستان دیده می شدند.
اهداف مهم شورا عبارت از منسجم ساختِن 
مخابراتی  روابط  تامین  و  نظامی  عملیات 
دیگر،  جلسۀ  تا  شد  این  بر  قرار  و  بود 
ترتیب و راه های عملی و تطبیق فیصله های 
جنگ  ولی  گردد.  بررسی  ساغر  شوراي 
غرب خصوصًا  جنوب  والیات  در  شدید 
در  و  زنده جان  ولسوالی  فرسایشی  جنگ 
و  خان  اسماعیل  گرفتِن  قرار  محاصره 
فشار نظامی که بر جبهۀ هرات وارد آمد، 
ساغر،  شورای  فیصله های  تا  شد  سبب 

که  قوماندانانی  و  نکند  پیدا  عملی  جنبۀ 
در جلسۀ ساغر اشتراک نموده بودند، حتا 
نتوانستند هنگام حملۀ بزرگ زنده جان که 
اسماعیل خان در محاصره و جبهۀ هرات 
در خطر نابودی قرار داشت، به وی کمک 
نخواستند  حتا  قوماندانان  این  و  برسانند 
جبهۀ  با  هم بسته گی  و  همدردی  به خاطر 
قرارگاه ها  بر  والیت،  آن  مردم  و  هرات 
یورش  شوروی  و  حکومتی  پایگاه های  و 
برند. در حالی که اسماعیل خان و معاونش 
عالءالدین خان همواره با اجرای عملیات 
متعدد، هم بسته گی شان را با جبهاتی که زیر 
دشمن  هوایی  یا  زمینی  نیروهاي  ضربات 
به طور  کردند.  می  اعالن  می گرفتند،  قرار 
مثال، از عملیات مجاهدین هرات بر پایگاه 
آن والیت می توان  فابریکۀ سمنت  نظامی 
همدردی  دادن  نشان  به خاطر  که  برد  نام 
پکتیا و قوماندان جالل الدین  با مجاهدین 
حقانی در جنگ معروف جدران در اواخر 
آن که  به رغم  گرفت.  صورت   1987 سال 
و  دادند  زیاد  تلفات  هرات  مجاهدین 
می دانستند که تسخیر فابریکۀ سمنت کار 
سازمان  را  حمله  آن هم  با  نیست،  آسانی 
داشت  عقیده  خان  عالءالدین  زیرا  دادند؛ 
که حمله بر یک پوستۀ کوچک مجاهدین 
در دورترین نقطۀ افغانستان، به معنی حمله 

بر تمام جبهات مجاهدین است. )17( 

Question de femme :منبع
برگردان: سمیه مقصودعلی

حتمًا آدم هایی را دیده اید که وقتی دیگران در خیابان به آن ها تنه می زنند، آن ها 
هستند که عذرخواهی می کنند یا وقتی می خواهند سوالی بپرسند، آن را با »ببخشید« 

شروع می کنند.
شما هم جزو این گروه از افراد هستید؟ هیچ از خود پرسیده اید چرا این افراد بدون 

دلیل همیشه و برای هیچ در حال عذرخواهی هستند؟ 
با  زنده گی  از  و  دارد  بزرگ  فرزند  است. دو  موفقی  بسیار  مرد  آشنایانم  از  یکی 
همسرش راضی است. تحصیالت عالیه دارد و از شغل و درآمدش گله یی ندارد. با 
این وجود، همیشه در حال عذرخواهی است. وقتی فراموش می کند آن چه همسرش 

خواسته تهیه کند یا دیر به قرار کاری خود می رسد، عذرخواهی می کند.
بسیاری از افراد گمان می کنند عذرخواهی نشانۀ ادب فرد است، اما این همیشه 
درست نیست و در بعضی موارد نوعی ضعف نارسیسیستیک )خودشیفته گی( در 
آن نهان است. از نظر روان شناسان، برخی افرادی که همیشه در حال عذرخواهی 
هستند، اسیر خود ستمگرشان هستند که هرگز از آن ها راضی نیست. این افراد در 

هر شرایطی خود را متهم می کنند و همین مساله باعث اضطراِب آن ها می شود. 
از دوستانم خانمی است که نه آدم مضطربی است نه درون گرا و نه  یکی دیگر 
خشن! اما سال گذشته متوجه شد که همسرش از 5 سال پیش تاکنون زن دومی 
اختیار کرده است. این موضوع او را ُخرد کرد. از آن زمان همیشه در شک و دودلی 
او  است.  در حال عذرخواهی  همیشه  و  می کند  زنده گی  مسایل،  تمام  به  نسبت 
همیشه خود را متهم احساس می کند و تمام تقصیرها را به گردن می گیرد. گمان 
می کند حتمًا همسر خوبی نبوده که مردش به سمت دیگری گرایش یافته است. 
احساس حقارت، این افراد را به سمت عذرخواهی از دیگران پیش می برد تا با این 

کار به دیگران بقبوالنند که مسوول هیچ چیز نیستند.
ریشۀ این خودتخریبی در کودکِی هر انسانی نهفته است. وقتی والدین به تالش های 
یک کودک بهای کافی نمی دهند و همیشه از او انتظار بهترشدن دارند یا به دالیل 
پیش پاافتاده او را تنبیه می کنند، باعث می شود کودک خود را آن طور که هست، نبیند 
و دوست نداشته باشد و همیشه به دنبال بهترشدن برای جذب محبِت آن ها باشد. 
روش تربیتی یی که در آن بیش از حد به کودک بها داده می شود نیز همین نتیجه را 
دربرخواهد داشت. والدینی که مرتبًا در حال ارزش گذاشتن به فرزندشان و تکرار 
مسایلی نظیر این هستند که تو مهربان، باهوش و زیبا هستی، به نفع فرزندشان قدم 
برنمی دارند، بلکه او را برای شکست خوردن آماده می کنند. این کودکان به محض 
آن که در آینده در موقعیتی خطرناک و جدی قرار می گیرند، یا افسرده و گوشه گیر 

می شوند یا با عذرخواهی کردن از دیگران عقب نشینی می کنند. 
  خجالت یا خشونت؟ 

همیشه تربیت در بروز این رفتار موثر نیست. بیشتر مردم فکر می کنند فردی که 
برخی  درحقیقت  اما  است؛  مهربان و صمیمی  می کند، شخصی  اول عذرخواهی 
با عذرخواهی دست پیش می گیرند  افراد اشخاص خجالتی یی هستند که  این  از 
و  دارند  تهاجمی  خلق وخوی  که  اشخاصی  نشوند.  بحث  وارد  دیگری  با  تا 
برخوردهای ساده،  در  نیز معموالً  کنند  پیش بینی  را  نمی توانند عکس العمل خود 
اول عذرخواهی می کنند، چون می ترسند کنترِل خود را از دست داده و با طرف 

مقابل درگیر شوند. 
  تعادل حرف اول را می زند 

برخالف برخی افراد که در هر شرایطی برای عذرخواهی پیش قدم می شوند، برخی 
افراد هرگز حتا وقتی مقصر هستند، عذرخواهی نمی کنند. آن ها در دنیای درونی 
خود زنده گی می کنند؛ دنیایی که دیگران در آن حضور ندارند یا اگر حضور دارند، 
دیگری  آزادِی  سلب  باعث  ما  که  شرایطی  در  عذرخواهی  هستند.  پایین  دست 
روابط  برقراری  عوامل  از  یکی  و  است  باشیم، ضروری  او شده  دیدِن  یا صدمه 
اجتماعی محسوب می گردد. البته قبل از عذرخواهی بهتر است مطمین شوید که 
باعث آزار دیگری شده اید یا خیر. حتا اگر شک دارید، می توانید از طرف مقابل 
بپرسید. اما اگر همیشه بی دلیل شما اول عذرخواهی می کنید، حتمًا به روان شناس 

مراجعه کنید!
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در مسـیر پیروزی

چرا بعضی ها 
زیاد عـذرخـواهی می کنند؟



نامۀ  یک  در  دولت رضاشاه   ،1313 در ششم دی سال 
رسمی،  از کشورهای جهان خواست تا جغرافیای ایراِن 
ایران  می شد،  نامیده  پارس  آن گاه  تا  که  را  امروزی 
استاد  تقاضا،  این  از  بعد  روز  چهار  درست  بخوانند. 
سعید نفیسی، در روزنامۀ اطالعاِت آن زمان مقاله یی را 
زیر عنوان »از این پس همه باید کشور ما را بنام ایران 
باور  به  که  کرد  منتشر  برنامه  این  توجیه  در  بشناسند«، 
بی رویۀ  باستان گرایی  تاریخ  در  عطفی  نقطۀ  بسیاری ها، 

ایران معاصر شمرده می شود.
نبود. در سدة سیزدهم  ناگهانی هم  این حرکت چندان 
افغانستان  مثل  درست  قاجاری  جغرافیای  هجری، 
این  در  که  شد  روبه رو  غربی  اندیشه های  و  مدنیت  با 
مواجهه، تب سوزان مدرنیته، به جان نخبه گان آن روزگار 
جنبش  نتایجش، شکل گیری  از  یکی  و  مستولی گشت 
عمدة  جناح  دو  از  بود.  همسایه  کشور  در  مشروطیت 
مشروطه خواهان عصر قاجاری، گروهی که در تاریخ به 
اند، رادیکال تر از سایر جریان های  منورالفکران مشهور 
مشروطه خواهی به شمار می رفتند. آنان خواهان گسترش 
مفاهیم  همان ها  و  بودند  اروپایی  و شرط  بی قید  تجدد 
رواج  را  و...  ناسیونالیسم  وطن،  ملت،  چون،  جدیدی 

دادند.
منورالفکران برای نخستین بار، باستان گرایی را به نیت آن 
مطرح کردند تا در برابر اسالم شیعی بدیلی باشد. چه، 
آنان به تاسی از رنسانس غربی می پنداشتند که دین، مایۀ 
عقب مانی جوامع شرقی است و باید با آن مبارزه کرد. 
بنابراین، پیکار با فلسفه و تاریخ اسالمی نیز در دستور کار 
آنان قرار گرفت. اما در کنار این موضوع، تردیدی نیست 
که ترفندهای استعماری چون فرضیۀ اشتراک زبان و نژاد 
میان اقوام آریایی، نیز در زمینۀ ظهور یک باستان گرایی 

افراطی در دهه های بعد، بی تاثیر نبوده است.
کاوه  مجلۀ  راستا،  این  در  نمونه ها  روشن ترین  از  یکی 
است که در آستانۀ جنگ جهانی نخست در برلین منتشر 
ترویج  به  پی هم،  و  سازمان یافته  گونۀ  به  کاوه  می شد. 
در  که  نویسنده گانی  بیشتر  و  می پرداخت  باستان گرایی 
این کانون قلم می زدند، متاثر از ناسیونالیسم نوع آلمانی 
قرار  آنان  کار  لوحۀ  سر  در  نژادی  برتری  که  بودند 
جهانی،  نخست  جنگ  در  متحدین  شکست  با  داشت. 
سرخورده گی آن کشورها نیز الی این نسخه پیچیده شد. 
به همین گونه، سایر مشروطه خواهانی که این مفهوم را 
از مجرای روس، انگلیس و ترکیه شناختند، وضع بهتری 

نداشتند.
در تمام این گیرودار، آن چه از پرورش فارغ نماند، همان 
نادرست  دریافت  و  درک  بنیاد  بر  که  بود  باستان گرایی 
مترادف  ناسیونالیسم  مفهوم  با  زمان،  آن  منورالفکران 
گشت و این خود، زمینۀ ظهور جعل سازمان یافته را در 

عصر رضاشاه مهیا کرد.
با به قدرت رسیدن رضاشاه در سال 1304، باستان گرایی 
برخوردار  دولت  پشتیبانی  از  فرهنگی  مفاخر  احیای  و 
شد، زیرا رضاشاه خود یکی از طرف داران جدایی دین 
از سیاست بود و برای تضعیف اقتدار دینی هم که شده، 
از نقب زدن به گذشتۀ باستانی، در چارچوب یک مسالۀ 

ملی حمایت می کرد.
تا این جا هیچ اشکالی وجود نداشت، زیرا پارس به عنوان 
بخشی از جغرافیای بزرگ ایران باستان، وارث این میراث 
مشترک فرهنگی بود و بنابراین، چه مشروطه خواهان عصر 
قاجاری و چه رضاشاه و هم روزگارانش حق داشتند تا 
تاریخی  نمادهای  از  و  ببرند  بهره  بزرگ  میراث  این  از 

و باستانی، در تحکیم مسایل ملی شان سود بجویند. اما 
مشکل آن جا پیش آمد که دولت رضاشاه، به همکاری 
زیر  روزگار،  آن  فرهیخته گان  و  نویسنده گان  از  برخی 

تاثیر یک ناسیونالیسم کور همۀ مفاخر فرهنگی مشترک 
را مصادره کردند که سرآغاز این انحصارگرایی افراطی، 
درخواست تغییر نام پارس به ایران در جامعۀ ملل بود. 
حتا گفته می شود که این تغییر را سفیر پارس در آلمان، 

به پیروی از نژادپرستی آلمانی پیشنهاد کرد.
اثبات  به  کوتاه،  نوشتۀ  این  در  که  ندارد  وجود  نیازی 
در  و  شود  پرداخته  تاریخی  متون  در  ایران  جغرافیای 
ایران  اصلی  هستۀ  عنوان  به  امروزی  افغانستان  نتیجه، 
باستان ثابت گردد، چون تا کنون رویارویی نویسنده گان 
و  بوده  منوال  همین  به  ایران  و  تاجیکستان  افغانستان، 
حافظۀ  نحوی  به  نداشته،  سودی  هیچ  آن که  بر  افزون 
برده  زیر سوال  را هم  منطقه  این  زبانان  پارسی  جمعی 

است.
سایر  برحق  اعتراض  می نماید،  مسلم  چه  آن  اما 
میراث داران این فرهنگ مشترک بود که آن هم به تبعیت 
از ناسیونالیسم کور- ولی از نوع افغانی اش- در حنجره 
یاد  به  معروف  شاعر  باختری،  واصف  استاد  شد.  خفه 

می آورد:
»زمانی که دولت رضاشاه از حکومت ظاهرشاهی وقت، 
تقاضا کرد تا با تغییر نام پارس به ایران در جامعۀ ملل 
موافقت کند؛   هاشم خان، نخست وزیر ظاهرشاه بی چون 
و چرا تقاضا را پذیرفت. چون سیاست تک زبانی کردن 
این کشور، در دستور کار  و تک آوایی ساختن فرهنگ 
حکومت قرار داشت. اما با آن هم، برخی از روشنفکران 
به وزارت خارجۀ وقت رفته و اعتراض کردند. احمدعلی 
کهزاد، عبدالحی حبیبی، حبیب اهلل زمریالی و سرور گویا 
اعتمادی جزو کسانی بودند که سه موضوع را با وزارت 

خارجۀ وقت، در میان گذاشتند.
ایران،  به  پارس  نام  تغییر  با  نباید  افغانستان  1-  دولت 
در جامعۀ ملل موافقت می کرد، چون تقسیم بندی پس 
از استعمار به همین گونه اتفاق افتاده است و اکنون که 
ما افغانستان شده ایم و آنان پارس، پس نام ایران باید در 

یک حالت تعلیق تاریخی قرار بگیرد 
و این نام مصداق جغرافیای کنونی پارس نیست.

افغانستان اعتراض نشده است  2- چرا از سوی دولت 
که دولت پارس نام یکی از استان های خود را خراسان 
نیست؛  وارد  کنونی  نیشابور  بر  نام  این  چون  بگذارد، 
نیشابور یکی از چهار مرکز خراسان است که دو مرکز 
در  اکنون  نیز  مرو  و  افغانستان  در  بلخ  و  هرات  آن، 

ترکمنستان قرار دارد.
3- چرا دولت افغانستان اعتراض نکرده است که خاندان 
چون  کند،  اختیار  را  پهلوی  خانواده گی  نام  رضاشاه، 
پهلوی به قوم بر نمی گردد و پهلوی به فرهنگ و زبان 
بر می گردد که این پهلوی اشکانی هم در بخش هایی از 

جغرافیای کنونی افغانستان به وجود آمده است.

اما سیاست گذاران فرهنگی افغانستان چون سردار محمد 
نعیم خان و محمدهاشم خان، بردارزاده و کاکا، نه تنها 
که این اعتراض ها را جدی نگرفتند، بل که با خوشی از 

تقاضای دولت رضا شاه استقبال کردند.«
این حرکت نیز آنی نبود. مدت ها پیش از آن، رویارویی با 
فرهنگ و مدنیت غربی، روشن فکران درباری افغانستان 
را نیز بی تاب کرده بود و در اثر این بی تابی، محمودخان 
پرداخت.  فرهنگی  جدید  نقشه کشی  به  یک تنه  طرزی، 
طرزی با مسایل ناسیونالیستی در ترکیه آشنا شده بود و 
از شاگردان پروپاقرص سید جمال الدین افغانی به شمار 
ترکی،  ناسیونالیسم  از  نادرست  برداشتی  با  او  می رفت. 
برتری جویی زبانی و قومی  را به عنوان یکی از محورهای 
ناسیونالیسم افغانی بر شمرد. هر چند برتری جویی های 
چون  شاهانی  رفتار  در  هم  طرزی  از  قبل  قومی،  
شاگردانش  و  طرزی  اما  می شد،  دیده  عبدالرحمان خان 
این پوتانسیل و تجربه را تیوریزه کردند و آن را بنیان کار 

فرهنگ سازی نوین در افغانستان قرار دادند.
ایرانی  و  افغانی  ناسیونالیسم  پی ریزی  در  کار،  روش 
بود که در  آن جا  تنها در  فرق  نداشت.  تفاوتی  چندان 
ایران  شرقی )افغانستان(، استعمار قبیلۀ نوظهوری را بر 
فرهنگ و زبان مردمِ آن حاکم کرده بود و نظریه پردازان 
زبان  زودتر  هر چه  تا  داشتند  نورسیده، سعی  قوم  این 
پشتو، با یک زبان حداقل یک هزاروسیصدساله همسری 
بر  پارسی زبانان  )ایران کنونی(،  ایران غربی  اما در  کند. 
فشرده ساختن  با  را  فرهنگ  تا  کردند  تالش  اقتدار  سِر 

تاریخ، در جغرافیای کوچک خودشان جا دهند.
به هر حال، دریافت های طرزی و شاگردانش کم کم به 
شالودة ناسیونالیسم افغانی مبدل شد و هر قدر که زمان 
پایۀ آن محکم ترگشت، چون دولت ها همواره  گذشت، 
آن را حمایت کردند. حتا تا کنون این گونه برخورد، در 

سیاست های حکومت این کشور دیده می شود.
و  روشن فکران  با  آن که  با  نادرشاه،  ظهور  از  پس 
اما  گرفت،  صورت  تصفیه حساب  مشروطه خواهان 
برتری جویی قومی  و زبانی طرزی و شاگردانش، به عنوان 
یک خط روشن در دربار آل یحیا حفظ شد. این خاندان، 
نه تنها که آشکار در پی ستیزه با زبان فارسی برآمدند که 
نسل کشی های قومی  را نیز به راه انداختند. از این جاست، 
زمانی که رضاشاه تقاضای تغییر نام پارس را دارد، دربار 
آل یحیا با خوش وقتی این مجوز را صادر می کند تا باشد 

فرایند افغانیزه کردن این جغرافیا سرعت گیرد.
)افغانستان  جغرافیا  دو  این  در  که  کوری  ناسیونالیسِم 
واسطۀ  به  استعماری  دورة  از  پس  امروزی(  ایران  و 
قدرتی  واقع  در  شد،  حاکم  دولت ها  و  روشن فکران 
غیابی بود که از خط کشی های روس و انگلیس پاسداری 
این که  دلیل  به  مستقل،  ظاهر  به  دولت های  می کرد. 
توانستند  تا  بنماید،  مقتدر  و  مستقل  بسیار  قلمروشان 
تاریخ و فرهنگ را مطابق این ناسیونالیسم تفسیر کردند. 
دولت های پهلوی هر گونه افتخار زبانی فرهنگی را به 
خود منسوب دانستند و دولت های افغانی، آن را از خود 
برابرش  در  پشتو  فرهنگ  و  زبان  نشود  تا  کردند  دور 

کوچک جلوه کند. 
سیاست  نیز  رضاشاه  از  پس  دولت های  روی،  هر  به 
جعل  چنان که  دادند،  ادامه  را  فرهنگی  انحصارگرایی 
اسامی   اماکن تاریخی، انحصارگرایی زبانی و تقلیل گرایی 
این  امروز  حتا  دارد.  ادامه  کنون  تا  تاریخی  فرهنگی 
ناسیونالیسم کور برای ایران غربی )ایران امروزی( اجازه 
و  کند  بازخوانی  را  تاریخی  واقعیت های  که  نمی دهد 
به  است،  دری  پارسی  زبان  تولد  بستر  که  را  سرزمینی 
رسمیت بشناسد. برعکس، پس از مصادرة نام مشترک، 
تاریخ جعل  می دهد،  نشان  وارونه  را  زبان  تاریخ  مسیر 
می کند، دروغ می بافد، جغرافیا ترسیم می کند و خود را 
مالک فرهنگ و زبانی می خواند که از عراق تا کرانه های 
چین و هند، همۀ مردم این سرزمین ها میراث دارش اند.

شرقی  ایران  برای  کور  ناسیونالیسم  این  برابر،  در 
)افغانستان امروزی( اجازه می دهد که اسم جدید قومی  را 
بر مکان های تاریخی بگذارند، تاریخ جعل کنند، زبانی 
را  یا سه زبان بخوانند، یک قوم خاص  واحد را دو و 

مردم بومی   این سرزمین بدانند و دیگران را غیر بومی.
امروز، حدود هشتاد سال از نامۀ رسمی   رضاشاه و تغییر 
نام پارس به ایران می گذرد، اتفاقات زیادی برای هر دو 
بخش این سرزمیِن واحد فرهنگی رخ داده است که راه 
کمتر  اما  است.  کرده  زمان، جدا  امتداد  در  را  کدام  هر 
افرادی در این سرزمین ها به گذشتۀ مشترک شان برگشته 
مشترک  سیاسی  جغرافیای  یک  ادعای  این همه،  با  اند. 
وجود ندارد، بل  بحث آن است که این سرزمین ها یک 
که  اندازه  همان  به  است.  مشترک  فرهنگی  جغرافیای 
ایران کنونی حق استفاده از این میراث را دارد؛ افغانستان، 
تاجیکستان، ازبیکستان و... نیز سهم می برند. چون همۀ 
این سرزمین ها محصول خط کشی های دورة استعمار اند 
اما  گردد،  بازخوانی  کشورها  این  تاریخ  که  می طلبد  و 
که  کنونی  ایران  تاریخ  بازخوانی  به  نیاز  بیشتر،  همه  از 
مصادره گر اصلی این فرهنگ است، احساس می شود که 
کمتر نقدی، بر نگرش ناسیونالیستی آن کشور خلل وارد 

می کند.
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و هشتاد سال مصادرۀ 
فرهنگی
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روش کار، در پی ریزی ناسیونالیسم افغانی و ایرانی چندان تفاوتی نداشت. فرق تنها در آن 
جا بود که در ایران  شرقی )افغانستان(، استعمار قبیلۀ نوظهوری را بر فرهنگ و زبان مردمِ 
آن حاکم کرده بود و نظریه پردازان این قوم نورسیده، سعی داشتند تا هر چه زودتر زبان 
پشتو، با یک زبان حداقل یک هزاروسیصدساله همسری کند. اما در ایران غربی )ایران 
کنونی(، پارسی زبانان بر سِر اقتدار تالش کردند تا فرهنگ را با فشرده ساختن تاریخ، در 
جغرافیای کوچک خودشان جا دهند



کاسیاس  از  ستایش  به  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
پرداخت و او را افتخار رئال مادرید دانست.

رئال مادرید در حالی در هفته هجدهم رقابت های لیگا تن 
ترکیب  را  خود  سنگربان  ایکرکاسیاس  که  داد  شکست  به 

نمی دید.
مادرید  رئال  دروازه  چارچوب  در  کاسیاس  نگرفتن  قرار 
واکنش های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری به انتقاد از 

ژوزه مورینیو سرمربی پرتغالی تیم پرداختند.
از  ستایش  به  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  بوسکه  دل 
مادرید  رئال  باشگاه  افتخار  را  او  و  پرداخت  کاسیاس 

دانست.
در  خود  سالگی   62 تولد  جشن  مناسبت  به  بوسکه  دل 

گفت وگوهایی که با روزنامه مارکا اسپانیا داشت عنوان کرد:  
کاسیاس در 10 سالگی وارد باشگاه رئال مادرید شد. پدر و 
مادرش هر روز او را به آکادمی باشگاه می آوردند. جا دارد 
که ازآنها تشکر کرد. کاسیاس افتخار رئال مادرید است. حتی 
باشد کفایت می کند.  مادرید  رئال  آکادمی  ثمره  تنها  او  اگر 
کاسیاس در ترکیب رئال مادرید بسیار خوب کار کرده است. 

فراتر از این او نماد ارزش های باشگاه رئال مادرید است.
مورینیو پس از شکست مقابل ماالگا گفت که کاسیاس را به 
علت دالیل فنی در ترکیب تیم قرار نداده و آدان در تمرین 

بهتر از کاسیاس عمل کرده است. این سخنان مورینیو خشم 
هوادران متعجب سفیدپوشان شهر مادرید را به دنبال داشت 
از  درصد   82 داد  انجام  مارکا  روزنامه  که  نظرسنجی  در  و 

شرکت کنندگان خواستار جدایی آقای خاص شدند.
دل بوسکه درباره احتمال بازگشتش به رئال مادرید گفت: 
این موضوع دیگر قدیمی شده است. احساس عمیقی نسبت 
به رئال مادرید دارم. افرادی را که در کنارم بودند فراموش 

نخواهم کرد. نمی توانم بیشتراز این سخن بگویم.
برعهده  را  مادرید  رئال  هدایت  که  زمانی  در  بوسکه  دل 
گرفت نمایش بسیار خوبی داشت و این تیم را قهرمان لیگ 

قهرمانان اروپا و رقابت های لیگا کرد.
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لــویه جـرگه در راه اسـت؟

پاریس و برلیِن دیگری...
 بخشی از اظهاراتش در مجلس سنا گفت که ایران در 
با  افغان در آن کشور،  زمینۀ حل مشکالت مهاجرین 

حکومت افغانستان همکاری نمی کند.
به گفتۀ او، ایران بر خالف اصول و قوانین بین المللی 
نامناسب  خورد  بر  کشور  آن  در  افغان  مهاجرین  با 

می کند.
این طرف تالش  به  از چند سال  وی همچنان گفت: 
افغان در آن کشور  مهاجرین  به مشکالت  تا  کرده اند 
با حکومت  این قسمت  در  ایران  اما  کنند،  رسیده گی 

افغانستان همکاری نکرده است.
مقام های جمهوری اسالمی ایران، تاکنون در خصوص 
اظهارات وزیر خارجۀ افغانستان ابراز نظری نکرده اند.

هم اکنون بیش از یک میلیون مهاجر افغان در ایران به 
سر می برند.

عامل اکثریت خشونت ها...
 بازداشت و به یازده تن دیگر توهین شده است.

  قتل هایی که پیگیری نمی شوند
سادم خان بهادر زوی، مدیر مسوول رادیو میلمه در 
ماه جنوری  در  ناشناس  افراد  از سوی  پکتیا  والیت 
سال 2012 سر بریده شد. کمیسیونی که برای تحقیق 
این قضیه موظف شد، هنوز به هیچ نتیجه یی نرسیده 

است.
ملی  تلویزیون  رادیو  خبرنگار  همدرد،  عبدالهادی 
افغانستان در اثر انفجار ماین کنار جاده که از سوی 
طالبان در والیت هلمند جاسازی شده بود، جانش را 
والیت  خبرنگاران  از  تن  پنج  همچنین  داد.  ازدست 
قندهار در اثر تصادم یک موتر در مسیر شاهراه کابل 

– غزنی کشته شدند.
در  جامعه  مختلف  طیف های  گفت،  توحیدی  آقای 
برابر کار خبرنگاران مانع ایجاد می کنند و علیه آن ها 
نماینده گان  از  »برخی  می کنند:  خشونت  به  اقدام 
پارلمان، پولیس و منصوبان امنیت مرتکب خشونت 
در  بار  خشونت  واقعات  اند.  شده  خبرنگاران  علیه 

مختلف  ادارات  و  اشخاص  توسط  والیات  بسیاری 
صورت گرفته است«.

  تالش برای محدودیت آزادی بیان
»نی« می گویند، در سال 2012 تالش های  مسووالن 
پی هم از سوی دولت برای محدود کردن آزادی بیان 
است.  گرفته  صورت  اطالعات  به  دسترسی  حق  و 
براین اساس رییس جمهور کرزی در فرمان شماره 45 
خود خواستار وضع محدودیت هایی بر کار رسانه ها 
شده و وزارت اطالعات و فرهنگ نیز برای تطبیق آن 

تالش کرده است.
»صحبت های  گفت:  مورد  این  در  توحیدی 
و  اطالعات  وزیر  مصاحبه های  رییس جمهوری، 
رسانه یی  تخطی های  کمیسیون  اعالمیه  فرهنگ، 
وزارت اطالعات و فرهنگ و اشاره به موارد خاص 
در فرمان شماره 45 آقای کرزی نشان دهنده تالش ها 
اند«.  بوده  رسانه یی  کار  در  محدودیت  آوردن  برای 
افرادی  و  حلقات  موسسه،  این  مسووالن  باور  به 
افغانستان هستند که به شدت به دنبال  در حکومت 

محدود کردن آزادی بیان می باشند.
به گفته آقای توحیدی، قانون اساسی و قانون رسانه ها 

سبب شده تا این افراد نتوانند به اهداف شان برسند: 
و  اشخاص  افراد،  حلقات،  که  نیست  هم  »شکی 
مراجعی در نظام افغانستان است که به شدت طرفدار 
رسانی  اطالع  و  رسانه یی  کار  در  محدودیت  آوردن 
سال  شدن  نزدیک  با  می باشد.  افغانستان  در  آزاد 
2014 این افراد و اشخاص تالش های شان را بیشتر 

خواهند کرد.«
  سکوت در برابر خشونت

به گفتۀ مسووالن »نی«، در سال 2011، بیش از 80 
مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است 
که به این ترتیب در سال 2012 کاهش 14 درصدی 

داشته است.
موسسه »نی« می گوید که عدم پیگیری و رسیدگی به 
موارد خشونت سبب شده تا خبرنگاران از شکایت 
خشونت  از  دلیل  همین  به  کنند.  نظر  صرف  کردن 
علیه خبرنگاران کم نشده، بلکه بیشتر موارد آن اصال 
خبرنگاران  »نی«،  مسووالن  گفته  به  اند.  نشده  ثبت 
در بسیاری از موارد از این می ترسند که در صورت 
سکوت  دلیل  این  به  و  شوند  تهدید  بیشتر  شکایت 

اختیار می کنند.

           منوچهر

یک سال پس از شهادت مطلب بیک، نمایندة مجلس و 
یکی از فرماندهان جهادی، محفلی به رسم یادبود از او، 
در کابل برگزار شد. ظاهراً برگزاری این محافل، رسم 
جدیدی ست که پس از ترور فرماندهان و شخصیت های 
بانفوذ کشور آن را به جا می آورند؛ طوری که هر ساله 
به تجلیل از کارنامۀ شخصیت های فقید، محفلی برگزار 
ترورهای  این  چه گونه گی  هم  هنوز  ولی  می گردد. 
زنجیره یی روشن نیست و دولت مردان به همین یادبود 

بسنده می کنند.
رییس  نخست  معاون  فهیم،  محمدقسیم  مارشال 
ابهام این ترورها را در همین محفل،  جمهوری، دلیل 
که  گفت  و  خواند  دشمن  و  دوست  شناسایی  عدم 
دخالت  افغانستان  امور  در  ماهرانه  به صورت  دشمن 

می کند.
افغانستان  همسایه های  که  کرد  تاکید  هم چنان  او   
و  هستند  خود  استراتژیِک  برنامه های  تطبیق  خواهان 
او  قانع نخواهند شد.  ما،  باورهای ساده لوحانۀ  این  به 
گفت که طی ده سال گذشته، مردم افغانستان آن گونه 

که انتظار داشته اند، به هدف نرسیده اند. 
انتخابات  به  دولت  که  کرد  یادآوری  مارشال  جناب 
چالش  با  انتخابات  که  گذاشت  نخواهد  و  دارد  باور 
به یک اجماع  برگزاری آن،  از  اما پیش  مواجه گردد؛ 

ملی ضرورت است.
با آن که بخش زیادی از سخنان جناب مارشال، تکرار 
نتیجه گیری  سخنان،  این  اما  بود،  کرزی  آقای  سخنان 
جدیدی را بیان می کند که نشان دهندة طرح و اجرای 

همان برنامۀ قدیمی  )لویه جرگه( می باشد.
ناگاه همسایه ها  و  گاه  که جناب کرزی  می دانند  همه 
مبرا  را  آنان  هم  گاهی  و  کرده  متهم  دخالت  به  را 
دانسته است. هم چنان آقای کرزی صلح را یک وجیبه 
مبهم  باشد،  دشمن  که  را  مقابل  طرف  و  می خواند 
می نمایاند. بنابراین، تا این جا حرفی نیست که حکومت 

هنوزهم روی یک برنامۀ معین کار می کند.
بار  این  حکومت  که  آن جاست  موضوع  تازه گی  اما 
مسالۀ اجماع ملی را روشن تر مطرح می کند ـ در پهلوی 
اشاره دادن به بحرانی عمیق که ظاهراً در حال گسترش 
است. چنان که ابهام هویت دشمن، دخالت همسایه ها، 
نبود تفاهم میان طرفین، تمکین نکردن طرف های درگیر 
به پروسۀ صلح، همه نشان دهندة عمق بحرانی ست که 
روز تا روز در حال گسترش است و حکومت، پادزهر 

این بحران را تشکیل یک اجماع ملی می داند.
ولی  می دهد،  اطمینان  انتخابات  برگزاری  از  حکومت 
همواره در کنار این اطمینان دادن ها، اما و اگری وجود 
داشته که شک را به میان می آورد؛ چرا که در گذشته نیز 
با برگزاری  اجماع ملی، لویه جرگه و... منافع خودش 

را دنبال کرده است.

بحران  عمق  دارد  سعی  حکومت  که  می رسد  نظر  به 
از  برخی  نشان دهد. هرچند  آن چه هست  از  بیش  را 
مشکالِت وضعیت سیاسی موجود را که جناب مارشال 
این  اما  است؛  واقعیت  به  قرین  جایی  تا  برشمردند، 
نشان  مقام حکومتی، چیزی جز  یک  زبان  از  اعتراف 

دادِن عمق بحران نمی تواند باشد.
به  اعتراف  و  آینده  هول ناک  سایۀ  دادن  نشان  زیرا 
ناکامی ها، وضعیت را در اذهان عامه خطرناک تر از آن 
چه هست، می نماید و به این ترتیب، مسالۀ مصلحت 
پیش  قانون  پاگذاشتن  زیر  با  بحران،  از  عبور  به خاطر 

می آید و طرح اجماع ملی را موجه می سازد.
یک  را  کنونی  شرایط  می کند  سعی  حکومت  هرچند 
اقتدار  سر  بر  تیم  که  کند  تصویر  پیش آمده  وضعیت 
مقصر  می دانند  همه  ولی  شده،  آن  گرفتار  ناخواسته 
اصلی خودشان اند و مسوول تمام این حوادث، همین 

حکومت به شمار می رود.
نشان  حکومت  گذشتۀ  تالش های  دیگر،  سوی  از 
برداشتن  برای  همراهانش  و  کرزی  آقای  که  می دهد 
موانع قانونی از سر راه خودشان، عرق ریزی می کنند. 
جدید  قانون  تنظیم  تالش ها،  این  مهم  نمونه های  از 
انتخابات است که شرایط هر نوع تقلب در آن میسر 
در  ملی  اجماع  طرح  که  است  خاطر  همین  به  است. 
ادامۀ این تالش ها مطرح می شود و به اثبات می رساند 
چند  از  قدرت  حفظ  برای  دارد  تصمیم  حکومت  که 

مجرا وارد عمل شود.
تصور بر آن است که حکومت پیش از این که شرایط 
و  تقلب  راه  از  قدرت  و  بیاید  وجود  به  انتخابات 
دست کاری در آرا حفظ گردد، تالش خواهد کرد که از 

مسیرهای دیگر این انتخابات را منتفی سازد.
مسیر  پیداست،  مارشال  جناب  بیانات  از  که  آن گونه 
جدید، یک اجماع ملی خواهد بود و این اجماع ملی 
چیزی نیست جز لویه جرگه یی که راه های قانونی را 

برای آقای کرزی فراهم می کند.
به نظر می رسد که جناب کرزی نیز اجماع ملی را تا 
زیرا  می دهد؛  ترجیح  انتخابات  جریان  در  دست کاری 
از حق  انتخابات  در  برای شرکت  او  این که  بر  افزون 
در  تقلب  و  دست کاری  از  نیست،  برخوردار  قانونی 

انتخابات گذشته نیز خاطرة خوشی ندارد. 
بنابراین، برگزاری لویه جرگه راه امن تر و بهتری به نظر 

می رسد و اقناع تیم بر سر اقتدار را فراهم می آورد.
در هر حال، آن چه از صحبت های معاون رییس جمهور 
دریافته می شود، طرح اجرای یک لویه جرگه است؛ اما 
از نظر به دور نمی توان داشت که شرایط و اوضاع در 
اجرا خواهد  به  را  این گزینه ها  از  یکی  آینده  ماه های 
یا  و  انتخابات  در  دست کاری  جرگه،  لویه  گذاشت: 
هم برنامۀ دیگری که تا کنون نشانه یی از آن در دست 

نیست. 
به هر رو، زمان همه چیز را ثابت خواهد کرد.
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قاتل مشاور امریکایی...
 خبرنگاران گفت که قاتل این مشاور، نرگس نام دارد 
کشور  »شهروند  او  که  می دهد  نشان  او  گذرنامه  و 

ایران است«.
با  پیش  سال  چند  نرگس  که  افزود  صدیقی  آقای 
افغان ازدواج کرد و در سال 1387 به ضمانت  یک 

شوهرش به پولیس کابل پیوست.
سخنگوی وزارت داخله افزود که نرگس کارش را در 
پولیس کابل در یک حوزة امنیتی در شهر کابل آغاز 
کرد و بعد به بخش »حمایت از تساوی جنسیت و 

کودکان« در مرکز فرماندهی پولیس کابل منتقل شد.
مسایل  خانم  این  سوابق  »در  گفت:  صدیق صدیقی 

کند.  توجیه  را  خانم  این  عمل  که  نیست  مشکوکی 
تحقیقات نشان می دهد که وضعیت روانی این خانم 

کاماًل مشکل دارد.«
موثقی  شواهد  که  افزود  همچنین  صدیقی  آقای 
وجود ندارد و تحوالت 24 ساعت گذشته هم نشان 
نمی دهد که این مأمور پولیس با گروه های شورشی 

ارتباط داشته باشد.
به  خانم  این  توسط  گلوله  شلیک  که  کرد  تاکید  او 
نرگس  و  بوده  »فردی«  اقدام  یک  امریکایی  مشاور 
خودش تصمیم گرفته که اقدام به شلیک به سوی این 

همکار خارجی خود کند.
با این حال، وقتی از آقای صدیقی به صورت مشخص 
پرسیده شد که آیا این احتمال وجود دارد که نرگس 

استخباراتی  سازمان های  و  تروریستی  گروه های  با 
ارتباط داشته باشد، پاسخ داد: »احتماالت زیاد است 

و هر چیزی ممکن است احتمال داشته باشد.«
به گفته آقای صدیقی، این زن سالح اش را به صورت 
مخفیانه به داخل مقر فرماندهی پولیس برده و قصد 
کابل  پولیس  فرمانده  یا  و  والی  دفتر  وارد  که  داشته 
مشاور  نشد،  موفق  کار  این  به  که  زمانی  اما  شود، 
امریکایی را در محوطه مقر فرماندهی پولیس هدف 

تیراندازی قرار داد.
بازجویی  که  کرد  تاکید  صدیقی  آقای  حال،  این  با 
از این مأمور زن هنوز ادامه دارد و ممکن است در 

جریان بازجویی از او مسایل تازه یی کشف شود.

د قطر دفتر به یوازې...
 هدف یې په افغانستان کې د واقعي سولې راوستل نه وي، 

دوی ورسره موافق نه دي.
وایي  خو  غواړي؛  سوله  افغان  هر  وایي،  ویاند  ولسمشر  د 

چې کله کله له سولې څخه سؤ استفاده هم کېږي.
فکر  خلک  ټول  پیلېږي  غونډه  یوه  مهال  یو  وایي،  هغه 
او  شوي  راټول  خلک  کې  په  اړه  په  سولې  د  چې  کوي، 

خبرې کوي، خو هغوی یې تش له نامه استفاده کوي.
ایمل فیضي وایي، دوی غواړي چې د سولې په اړه ناستې 
افغانستان  افغانستان کې تر سره شي، ځکه  او خبرې په 
نه  دولت  چې  دی،  نه  شان  په  پخوا  د  کالو  لسو  د  اوس 
ټولنې، سیاسي ګوندونه  نهادونه، ملي شورا، مدني  لري، 
او رسنۍ نه لري او په اړه یې ټولې غونډې باید په بهر کې 

تر سره شي.

حمایت دل بوسکه از کاسیاس در مقابل مورینیو



تغییر  خصوص  در  طالبان  خواست  از  مدنی  جامعۀ 
قانون اساسی ابراز نگرانی می کنند.

نعمت قربان یکی از اعضای جامعۀ مدنی که اعالمیۀ 
نهادهای جامعۀ مدنی را در واکنش به نشست پاریس 
که  گفت  گرفت،  خوانش  به  خبری  نشست  یک  در 

نشست  این  در  طالبان 
خواستار تغییر قانون اساسی 
شده اند، اما مذاکره با طالبان 

در صورت عدم پذیرش قانون اساسی ممکن نیست.
وی می افزاید که سکوت نماینده گان احزاب سیاسی 

به  مقابل بی احترامی طالبان  نماینده گان در  و مجلس 
قانون اساسی و حکومت نگران کننده است.

یکی دیگر از انتقاد اعضای جامعۀ مدنی، مرموز بودن 
این نشست و برگزاری آن در پشت درهای بسته بود. 
به صورت  پاریس  نشست  "برگزاری  می گویند:  آنان 
مرموز و غیر شفاف و بدون آنکه هیچ اطالع شفاف 
شده  ما  نگرانی  باعث  شود،  داده  ملت  به  واضح  و 

است."
مراکز  از  یکی  همکاری  به  نشستی  پیش  روز  چند 
تحقیقاتی فرانسه در این کشور برگزار شده که در آن 
طالبان حکومت فعلی را نامشروع خوانده و خواستار 

ایجاد حکومت موقت و تغییر قانون اساسی شدند.
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امریکا:

پاکستان دیگر متحد قابل اعتماد 
طالبان نیست!

21 افغان در آب های یونان غرق شدند

در یک نقشه راه جدید حکومت افغانستان 
اسالمی  میالدی، حزب   2015 سال  برای 
به حیث احزاب  حکمتیار و گروه طالبان 
سیاسی در نظر گرفته شده اند. در همین 

شده  گفته  همچنان  جدید  راه  نقشه 
با  آشتی  جهت  در  افغانستان  حکومت 

طالبان با پاکستان کار خواهد کرد.
به گزارش روزنامۀ تایمز آف اندیا، با آنکه 
رسمی  تبصرة  گونه  هر  از  هند  حکومت 
در  ولی  نموده،  داری  رابطه خود  این  در 
وجود  آرامی هایی  نا  هند  داخل حکومت 
دارد مبنی بر این که ایاالت متحده امریکا 
عجله  افغانستان  از  شدن  خارج  برای 
در  صلح  روند  بخاطر  می خواهد  و  دارد 
دیگر  بار  دادن کمک ها یک  با  افغانستان، 

به پاکستان امتیاز بدهد.
منابع گفته اند، هند از این حالت نگرانی 
دارد و این کشور به ادامه حفظ خط سرخ 
در گفت وگوهای صلح که عبارت از قطع 
عالقه با شبکه القاعده و قبول قانون اساسی 

افغانستان است تاکید خواهد کرد.

یک مقام حکومت هند که از گفتن نامش 
خود داری نموده به روزنامه تایمز آف اندیا 
گفته است، هند موافق نیست تا طالبان یک 
حزب منظم سیاسی شود، زیرا آن ها یکبار 

با   را  افغانستان  مردم  و  حکومت  دیگر 
ایدیالوژی افراطی شان غرق خواهند کرد.

او گفته است: »ما قباًل به این راه رفتیم و 
دیدیم که هیچگاه به خوشی و سعادتمندی 

نه انجامید.«
در نقشه راه جدید گفته شده، مرحله اول 
این خواهد بود که حمایت پاکستان برای 
روند صلح به دست آورده شود. چنانچه 
عالی  شورای  رییس  ربانی  صالح الدین 
به  مقصد  این  برای  نومبر  ماه  در  صلح 

پاکستان سفر نمود.
مرحله دوم نقشه راه جدید که برای شش 
نظر گرفته شده  در  اوایل سال 2013  ماه 
زمینه  تا  شد  خواهد  خواسته  پاکستان  از 
حکومت  میان  مستقیم  گفت وگوهای 
افغانستان و رهبران طالبان را فراهم بسازد. 
این در حالیست که ایاالت متحده امریکا، 

سعودی  وعربستان  افغانستان  پاکستان، 
روی شرایط صلح با هم کار می نمایند.

اند،  گفته  روزنامه  به  هندی  مقام های 
بدل  در  پاکستان  که  اینست  آن ها  نگرانی 
این کار احتماالً خواهد خواست تا حضور 

هند در افغانستان کم شود.
نیمه  در  که  جدید  راه  نقشه  سوم  مرحلۀ 
توجه  می گردد،  آغاز   2013 سال  دوم 
بود  خواهد  متمرکز  مذاکرات صلح  روی 
و این امر باعث خواهد شد تا طالبان در 
در  و  باشند  داشته  جای  آینده  حکومت 

انتخابات شرکت نمایند.
که  میالدی   2014 سال  اول  نیمه  در 
مصادف است با خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان و انتخابات ریاست جمهوری 
شورای  که  می رود  انتظار  کشور،  این  در 
را  صلح  موافقتنامه  افغانستان  صلح  عالی 
با طالبان امضا کند. هرگاه این کار موفقانه 
امریکا  متحده  ایاالت  به  بگیرد،  صورت 
نماید  پیروزی  تا اعالن  اجازه خواهد داد 
و از افغانستان خارج شود. اگر چنین کار 
واقعًا اتفاق بیافتد، ایاالت متحده امریکا از 
روابط رویارویی با اسالم آباد عقب خواهد 
بیشتر  مساعدت های  پاکستان  به  و  رفت 
خواهد نمود. چنانچه هفته گذشته ایاالت 
متحده امریکا تقریبا 700 ملیون دالر کمک 

های نظامی به پاکستان تخصیص داد.
شورای  در  متخصص  یک  نواز  شجاع 
اتالنتیک به روزنامه تایمز آف اندیا گفت: 
و  واشنگتن  میان  روابط  که  می رود  امید 
اسالم آباد بهبود بیابد، زیرا این به نفع همه 

است به شمول افغانستان. 
یک مقام نظامی پاکستانی به رویترز گفته 
تا  دارد  را  قدرت  این  پاکستان  است، 
صلح  آن  در  که  نماید  ایجاد  را  شرایطی 
عمومی در افغانستان  بتواند بوجود بیاید.

می گویند  خارجه  وزارت  مقام های 
در  که  مهاجرانی  از  تن   21 که 
آب های یونان غرق شده اند، ظاهراً 
افغانستان  از  هیأتی  هستند.  افغان 
از  بعد  تا  شده  فرستاده  یونان  به 
شناسایی، اجساد این مهاجران را به 

وطن شان انتقال بدهند.
روز  ده  حدود  گزارش ها،  براساس 
در  مهاجران  حامل  قایق  یک  قبل 
اکثر  و  شده  غرق  یونان  آب های 

افغان جان  مهاجران  به شمول  آن  سرنشینان 
ترکیه  از  قایق  این  که  شده  گفته  اند.  باخته 

عازم یونان بوده است.
جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه، 
روز سه شنبه این خبر را تایید کرد. او به دویچه 
معلومات،  ترین  تازه  براساس  که  گفت  وله 
حاال  هستند.  شامل  حادثه  این  در  افغان   21
یک  در  شفاخانه یی  در  مهاجران  این  اجساد 

شهر یونان نگهداری می شوند.
موسی زی افزود که هیأتی از وزارت خارجه 
مقام های  با  و  است  رفته  یونان  به  افغانستان 
به  اجساد  این  انتقال  مورد  در  کشور  این 
او، بعد  به گفته  افغانستان گفت وگو می کند. 
از تثبیت هویت اجساد، یک هواپیما و هیأت 
را  اجساد  و  می رود  یونان  به  کابل  از  دومی 
به افغانستان انتقال می دهد تا به خانواده های 

شان تحویل داده شوند.
در چند دهه گذشته مهاجران افغان از طریق 
بحری  خطرناک  مسیر  از  عبور  با  و  ترکیه 
سپس  و  اند  رسانده  یونان  به  ابتدا  را  خود 
از طریق ایتالیا تالش کرده اند تا وارد دیگر 
به  اواخر  این  در  شوند.  اروپایی  کشورهای 
دلیل نگرانی های امنیتی شمار مهاجران افغان 
مأموران  پیش  هفته  است. یک  یافته  افزایش 
در  که  را  افغان  مهاجر   25 ایتالیا  گمرکی 
الری های باربری خود را پنهان کرده بودند، 

پیدا کردند و آنها را پس به یونان فرستادند.
اکنون  افغان  مهاجران  از  زیادی  شمار 
و  می برند  سر  به  یونان  در  بی سرنوشت 
اغلب آن ها توانایی مالی برای پرداخت پول 
دیگر  به  را  خود  تا  ندارند  را  قاچاقبران  به 
افغان  مهاجران  برسانند.  اروپایی  کشورهای 
در یونان هم از برخورد افراط گرایان دست 

راستی این کشور شکایت دارند و هم از 
قاچاقبرانی که فقط پولشان را می گیرند.

گروه  یک  که  یونان  مهاجرین  شورای 
این  مقام های  از  پناهجویان است،  حامی 
مهاجران  که  است  کرده  انتقاد  کشور 
نگه  غیرانسانی«  »شرایط  در  را  سن  زیر 
می دارند و روند درخواست پناهندگی آن 

ها را به تعویق می اندازند.
که  می گوید  خارجه  وزارت  سخنگوی 
جوانان  آرزوهای  از  انسان  قاچاقبران 
بهتر  زنده گی  یک  به  رسیدن  برای  افغان 
سوء استفاده می کنند و آن ها را وارد مسیری 
می  کنند که خطر از دست دادن زنده گی را به 

همراه دارد.
راه  فرا  مشکلی  امنیت،  موسی زی،  گفته  به 
همه افغان ها است و یکی از عوامل مهاجرت 
آن ها به شمار می رود، اما در این بخش هم 
در سه سال گذشته بهبودی های زیادی دیده 

می شود.
اقتصاد ضعیف، در یک  کار و  نبود  برعالوه 
افزایش  از آینده، منجر به  سال اخیر نگرانی 
افغان در سراسر جهان شده است.  مهاجران 
حکومت  مقام های  که  اطمینانی  وجود  با 
افغانستان می دهند، بسیاری افغان ها نگران اند 
که بعد از خروج نیروهای خارجی، این کشور 

دوباره به یک بحران دیگر مواجه گردد.

هند: طالبان را یک بار تجربه کردیم!

یک مقام ارشِد وزارت دفاع امریکا گفته است 
گروه  اعتماد  قابل  متحد  دیگر  پاکستان  که 

جنگ جوی طالبان نیست.
این مقام بلندپایۀ امریکایی به روزنامۀ واشنگتن 
پست گفته است که طالبان نیز درک کرده اند که 
آن ها به پیروزی نظامی نمی رسند، زیرا شرایط 
نسبت به سال های 1990 میالدی، کاماًل تغییر 

کرده است.
این مقام امریکایی گفته که طالبان انتظار بکشند 
امریکایی در سال 2014 میالدی  نیروهای  که 
از افغانستان خارج شوند، اما بهایی را که آن ها 
نمی توانند  آن ها  که  اینست  پرداخت  خواهند 

نقشی در انتقال سیاسی افغانستان بازی کنند.
که  گفته  امریکایی  مقام  این  دیگر،  سوی  از 
پاکستان بعد از این نه یک حامی قابل اعتماد 
سیاسی و تمویل کننده برای طالبان خواهد بود 
و نه هم  پناگاه های امن برای آن ها تهیه خواهد 
بنابراین عالیم و نشانه های تشویق کننده  کرد. 

به سوی صلح در افغانستان به نظر می رسد.
به  باالخره  پاکستان  نوشته که  واشنگتن پست 
مانند  داخلی یی  جنگ  که  رسیده  نتیجه  این 
سرحدات  طول  در  میالدی   1990 سال های 
هم  پاکستانی ها  نمی باشد.  کشور  این  نفع  به 
و هم  اند  نزدیک شده  افغانستان  به حکومت 
تماس  طالبان  عمدة  مخالف  شمال  ایتالف  با 

برقرار کرده اند. 
که  است  این  آشتی  سوی  به  دیگر  گام  یک 
را  قطر  روند  می خواهد  امریکا  متحدة  ایاالت 
از  مواجه گردید،  بن بس  به  مارچ  ماه  در  که 

سر گیرد.
انتظار می رود در این روند که تبادلۀ زندانیان 
و باز کردن یک دفتر برای طالبان در آن شامل 
است، این روند باالخره منجر به آتش بس در 

افغانستان شود.
امریکا  متحده  ایاالت  مذاکرات،  روند  در 
همیشه روی چند موضوع تاکید کرده است از 
جمله اینکه: طالبان باید روابط با شبکۀ القاعده 
قانون  بکشند،  دست  جنگ  از  کنند،  قطع  را 

اساسی افغانستان و حقوق زنان را بپذیرند.

جامعۀ مدنی:

سکوت در برابر بی احترامی طالبان به 
قانون اساسی نگران کننده است

ناکامی و کامیابی...
در همین حال، یک کارشناس امنیتی افغانستان 
و  »شکننده«  را  کشور  این  کنونی  وضعیت 

»برگشت پذیر« خوانده است.
زیادی  بهبودهای  اینکه  وجود  با  می گوید:  او 
دیوید  با  او  و  شده  حاصل   2001 سال  از 
کامرون موافق است که افغانستان دیگر پناهگاه 
تروریستی نیست؛ اما عدم تمایز نیروهای ناتو 
و  خشم  از  جوی  طالبان  و  غیرنظامیان  میان 

نفرت را به وجود آورده است.
آوردن  به دست  در  ناتوانی  داشت:  اظهار  وی 
دل ها و اذهان عمومی باعث شده نتایج ملموس 

بسیار سخت تر حاصل شوند.
بین  در  شدید  نارضایتی های  باعث  امر  این 
مردم افغانستان شده و بنابراین مردم زیادی به 

شورشیان پیوسته اند.
تیم کالینز، افسر سابق ارتش انگلیس و کارشناس 
ضد شورش که به خاطر سخنرانی اش پیش از 
نیروهای  است، می گوید:  جنگ عراق معروف 
گرفته  دستکم  را  افغانستان  پیچیدگی های  ناتو 

و هدف های معارض زیادی را در جنگ علیه 
ترور و مواد مخدر به عهده گرفتند.

جنگ  اینکه  که  گفت  پایان  در  او  چند  هر 
افغانستان به عنوان یک موفقیت یا ناکامی دیده 

شود، بستگی به انتخاب خود افغان ها دارد.
کامرون همچنین اعتراف کرده که انگلیس هزینه 
گزافی را متحمل شده و اذهان عمومی به طور 
فزاینده یی علیه ادامه جنگ است. بنابراین آینده 

افغانستان چگونه خواهد بود؟
کالینز گفت: در چند سال آینده اینکه انگلیس 
و متحدانش متعهد به حمایت مالی از افغانستان 
شوند تعیین کننده است؛ این حمایت ها برای آن 
است که اطمینان حاصل شود که دستاوردهای 

ماموریت متحدان انگلیس از بین نرفته  است.
به  خود  مالی  کمک های  بین المللی  جامعه  اگر 
سقوط  کشور  این  کند،  متوقف  را  افغانستان 
سابق  شوروی  تجربه  به  که  کس  هر  می کند. 

توجه نکند، از تبعات آن رنج خواهد برد.
با   ،2014 سال  پایان  در  ناتو  فعال  عملیات 
واگذاری مسوولیت به نیروهای امنیتی افغان در 

شرف پایان است.

پرواز هواپیماهای...
این  در  نیز  انگلیس  دفاعی  مقامات  از  یکی 
پیام  هاموند  اقدام  این  گفت:  خصوص 
اینکه به  اشتباهی را به طالبان منتقل می کند. 
دشمن بگوییم چه کاری می تواند یا نمی تواند 
این  به  باید  آنها  نیست.  منطقی  دهد،  انجام 

باور برسند که آنچه در باالی سرشان پرواز 
می کند می توان آنها را هدف قرار دهد.

انگلیس پیشتر اعالم  سخنگوی وزارت دفاع 
در  نظامی  عملیات  که  آگاهیم  کامال  ما  کرد: 
افغانستان با پایان سال 2014 به پایان می رسد 

که این شامل هواپیماهای ریپر نیز می شود. 
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ولسمشر  د  ورځپاڼې  ماندګار  ورځ  تېره  یادونه: 
د  چې  ول،  لیکلي  قوله  له  فیضي  ایمل  ویاند  د 
استخباراتي  او  پټې  شا  تر  غونډه  ترکمنستان 
انداز  تفرقه  په  خلک  ورته  چې  لري،  اجنډاوې 
ایمل  ویاند  ولسمشر  د  خو  کېږي؛  غوښتل  ډول 
په  سره  ورځپاڼې  ماندګار  له  ورځ  تېره  فیضي 
اړیکه کې وویل، چې د ده خبرې په عمومي ډول 

وې او هدف مې د ترکمنستان غونډه نه وه.
ولسمشرۍ ماڼۍ وایي، چې په قطر کې د طالبانو لپاره د 
له چارواکیو سره خبرې  د قطر  به  اړه  په  پرانستې  دفتر 

وکړي او یوه تفاهم پاڼه به ورسره السلیک کړي.
سره  ورځپاڼې  ماندګار  له  فیضي  ایمل  ویاند  ولسمشر  د 
زلمي  وزیر  د  بهرنیو چارو  د  ته  وویل، قطر  په مرکه کې 
رسول د سفر پرمهال موافقه شوې وه، چې افغانستان او 

قطر باید د دې دفتر د پرانستې په اړه مذاکرات وکړي.

هغه وویل، همدارنګه په دې برخه کې به یوه تفاهم نامه 
هم السلیک شي، چې د دفتر جوړېدل، څرنګوالی او په 
دې دفتر کې د طالب استازو ځای پر ځای کېدل، ټول په 
کې شامل شي او کله چې دغه ټول مسایل په تفاهم نامه 
هغه  نو  کړي؛  السلیک  یې  هېوادونه  دواړه  او  ځای  کې 

مهال به دفتر پرانستل شي.
نوموړي زیاته کړه، چې د افغانستان او قطر تر منځ دغه 
شرایط  افغانستان  د  چې  زیاتوي  خو  شوې  موافقه  ډول 
داسې دي، چې کېدای شي هره شېبه یو اتفاق پرېوځي 

او دغه ټولې وړاندوینې معکوس شي.
د ښاغلي فیضي په خبره، د بهرنیو چارو وزارت اوس په 
نیونه  دریځ  او  شرطونه  افغانستان  د  چې  کوي،  کار  دې 

روښانه او له قطر سره پرې خبرې پیل کړي.
نوموړی وایي، د افغان حکومت یو شرط دا دی، چې دغه 
استازي  اصلي  طالبانو  د  باید  استازي  طالبانو  د  ته  دفتر 
وړ  منلو  او  د معتبرو  لوري  له  د رهبرۍ  او د طالبانو  وي 

اسنادو له مخې معرفي شي.
په دې کار سره د دې مخه ونیول شي، چې  وایي،  هغه 
یوشمېر کسان ځان د طالبانو استازي نوموي؛ خو کېدای 

شي سبا نور خلک بیا ځان د طالبانو استازي وبولي.
ځانمرګو  د  نامه  په  طالبانو  د  زیاتوي،  ویاند  ولسمشر  د 
بریدونو په اړه چې د سولې د عالي شورا مشر استاد رباني 
یې وواژه او د ملي امنیت رییس یې ټپي کړ، دغه مسایل 
به هم جدي ونیول شي او په دې کې به ورته پوره پاملرنه 

وشي.
نوموړی وایي، چې دغه دفتر به د افغانستان د سولې په 
حکومت  افغان  د  به  یوازې  چې  وي،  دفتر  مذاکرو  د  اړه 
وسله والو مخالفانو او حکومت تر منځ د خبرو اترو په اړه 

به ورنه ګټه پورته کېږي.
د ایمل فیضي په خبره، چې د سولې په خبرو کې اوس 
هم د پاکستان رول او ونډه کلیدي ده او پاکستان په دې 
وروستیو کې د سولې په برخه کې نېک نیت ښودلی او یو 

څه ګامونه یې اخیستي دي.
چې  شي  ایستل  و  انتظار  باید  وایي،  ویاند  ولسمشر  د 
دې  د  خو  کوي؛  څه  نور  کې  برخه  دې  په  پاکستان 
مالتړ  هم  به  پروسې  له  قطر  د  کې  ځواب  په  پوښتنې 
له  پاکستان  د  ده  ښه  اړه  دې  په  چې  وویل،  کنه  وکړي 

سفیره وپوښتل شي.
له  ایمل فیضي وویل، چې دوی د ملګرو ملتونو  ښاغلي 
سره  غونډې  جوړېدونکې  له  کې  ترکمنستان  په  لوري 

موافق نه دي.
او  مالتړ  غونډو  او  ناستو  هغو  ټولو  له  کړه،  زیاته  هغه 
هرکلی کوي، چې په رښتیني ډول د سولې لپاره هڅې 
کوي؛ خو دا چې په عمومي ډول دغسې غونډې چې تر 
شا پټې موخې، اجنډاوې، سیاسي او استخباراتي السونه 
ولري او صادقانه نه وي او...          ادامه صفحه 6
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پرواز هواپیماهای انگلیس 
در افغانستان متوقف می شود

خروج  با  هم زمان  لندن  کرد،  اعالم  انگلیس  دفاع  وزیر 
نیروهای این کشور از افغانستان در سال 2014، عملیات 
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین ریپر را علیه مخالفان 

مسلح متوقف خواهد کرد.
فیلیپ  اظهارات  این  سان،  انگلیسی  روزنامه  گزارش  به 
نیروهای ویژه  انتقاد شدید  با  انگلیس  هاموند، وزیر دفاع 
انگلیس  خارجی  اطالعات  سازمان  نیروهای  و  انگلیسی 

)MI6( روبه رو شد.
روزنامه انگلیسی سان در این خصوص نوشت: این اقدام 
لندن در حالی صورت می گیرد که انگلیس ظرف دو سال 
به طور  افغانستان  از خاک  نیروهای جنگی خود را  آینده 

کامل خارج خواهد کرد.
نارضایتی  موجب  مذکور  تصمیم  نوشت:  روزنامه  این 
فرمانده نیروهای ویژه انگلیس و نیز مقام های ارشد سازمان 
امنیت خارجی این کشور شده است که قرار است با هدف 
مبارزه با تهدیدات تروریستی نیروهای شان را در افغانستان 
حفظ کنند. با اجرای این تصمیم آنها از استفاده از جنگنده 

بدون سرنشین ریپر محروم می شوند.
انگلیس  هوایی  نیروهای  نوشت:  ادامه  در  سان  روزنامه 
در  لیزری  بمب های  و  »هل فایر«  موشک   100 از  امسال 
کرده  استفاده  طالبان  علیه  ریپر  سرنشین  بدون  هواپیمای 
است....              ادامه صفحه 7

ملي کنفرانس
په افغانستان کې د تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا

د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، له هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نېټې )۲۰۱۴/۱۳۹۳( 
په رانېږدې کېدو او په افغانستان کې د روانې پروسې د ښه والي لپاره، د شهید احمدشاه مسعود 
بنسټ د خپل ملي مسوولیت او مسلسلو څارونکیو هڅو په لړ کې؛ د هېواد د نخبګانو د نېږدې 

کېدو او تفاهم په موخه د یوې ملي اجنډا په محور، د یوې بین االفغاني غونډې هوډ لري.
له دې امله د هېواد له ټولو، سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو نخبګانو څخه، چې د یوې 
ملي حل الرې لپاره یې هلې ځلې کړي او کوي یې، په ډېر اراتمندانه ډول هیله 
شهید  د  لپاره،  اخیستو  برخه  او  ګډون  خپل  د  کې  ناسته  دې  په  څو  کوو، 

احمدشاه مسعود بنسټ ته مخکې له مخکې خبر ورکړي.

                             د شهید احمدشاه مسعود بنسټ
اېمېل او د اړیکو شمېرې:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

0785755330

د درنو لوستونکیو د پام وړ!
د شهید احمدشاه مسعود بنسټ خپلو هېوادوالو ته زېری ورکوي، چې د )په افغانستان کې د 
تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو  او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا ( کتاب په پښتو او انګلیسي ژبو 

هم ژباړل شوی او ډېر ژر به د مینه والو الس ته ورسېږي.
دغه کتاب د یاد بنسټ مشر احمدولي مسعود لیکلي چې تر ډېره یې په کې د هېواد په روان 

وضعیت او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په راوستو پر حل الرې بحث کړی دی.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد 

صلح پایدار در افغانستان
افغانستان و نزدیک شدن سال  با در نظرداشت اوضاع جاری در 

1393 / 2014 زمان خروج نیروهای بین المللی از کشور، و 
شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به 

به  و  ملی خویش  مسوولیت  بر  بنا  مسعود  احمدشاه 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی 

و تفاهم میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي 
نظر  در  را  بین االفغانی  نشست  یک  تدویِر  ملی، 

دارد.
بدین منظور، از همۀ از نخبگان سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 

تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که 
از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود  

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
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0785755330


