
همة  دارند  نظر  در  که  گفته اند  پاکستانی  مقام های 
زندانیان طالبان در این کشور را آزاد کنند. 

گفته می شود که مال عبدالغنی برادر، فرد شماره دوم 
طالبان نیز در میان آن ها خواهد بود. 

معاون  گیالنی،  جلیل  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
حال  در  »ما  داد:  گزارش  پاکستان  خارجه  وزارت 
باقی مانده هستیم  زندانیان  آزاد کردن  برای  هماهنگی 

و آن ها متعاقبًا آزاد خواهند شد.«
گیالنی در کنفرانس خبری در ابوظبی، پایتخت امارات 
متحده عربی در پاسخ به این سوال که آیا مال عبدالغنی 
آزادشدگان خواهد  میان  در  نیز  مالعمر  معاون  برادر 
آزاد کردن همه  اعضای طالبان  ما  بود، گفت: »هدف 

است.«
با این حال وی مشخص نکرد که چه تعداد از طالبان 
این زندانیان  پاکستان زندانی هستند و  در زندان های 

دقیقًا چه زمانی آزاد خواهند شد.
از زمانی سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ بیشتر اعضای 
ارشد طالبان به پاکستان فرار کردند، اما هیچ گاه آماری 
پاکستان  سوی  از  که  افغانی  طالبان  شمار  مورد  در 

بازداشت شده اند، ارایه نشده است.
دولت پاکستان پس از دیدار هیاتی شورای عالی صلح 
افغانستان از این کشور در ماه نومبر سال گذشته توافق 
کرد که شماری از اعضای طالبان...    ادامه صفحه 6
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پيوند با خويشاوندان و خوش اخالقي و خوب همسايه گي كردن،  
شهرها را آباد و عمرها را زياد مي كند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

طالبان برای حل مشکالت داخلي پاکستان 

آزاد مي شوند!

ناتو  زندانیان،  شکنجه  از  گزارش هایی  انتشار  از  پس 
تحویل آن ها را به برخی از زندان های افغانستان متوقف 
کرده و از دولت کابل خواست تا اتهامات در خصوص 
شکنجه و سوء استفاده زندانیان توسط نیروهای پولیس 

تحت حمایت امریکا را مورد بررسی قرار دهد.
به نوشته روزنامه گاردین، ممنوعیت و توقف تحویل 
زندانیان به زندان های تحت امر...       ادامه صفحه 6

این  حکومت  از  امریکا  متحده  ایاالت  دموکرات  سناتور  دو 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  کاهش  طرح  تا  اند  کشور خواسته 
پس از سال ۲۰۱5 را مورد تجدید نظر قرار دهد. گفته می شود 
که قرار است حدود یک سوم نیروهای امنیتی افغانستان کاهش 

یابند. 
نیروهای  کاهش  در  نظر  تجدید  برای  سناتور  دو  درخواست 
امنیتی افغانستان در حالی مطرح می شود که بارک اوباما، رییس 
چه  که  است  موضوع  این  بررسی  حال  در  امریکا  جمهور 
شماری از نیروهای این کشور پس از سال ۲۰۱4 در افغانستان 

باقی بماند.
در  مستقر  خارجی  نیروهای   ۲۰۱4 سال  پایان  تا  است  قرار 
افغانستان این کشور را ترک کنند و...           ادامه صفحه 6

  

ناجیه نوری
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از وزارت امور 
زنان خواسته است که قضیة تجاوز بر یک دختر ۱5 ساله 
در خانة امن ریاست  امور زنان والیت دایکندی را جداً 

پی گیری نماید.

اقداماتی  چنین  که  گفته اند  کمیسیون  این  مسووالن 
حیثیت وزارت امور زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان 

را زیر سوال می برد.
فعال  زنان  و  مجلس  نماینده گان  برخی  حال،  این  در 
مدنی می گویند که آزار و اذیت جنسي و تجاوز بر زنان 
در نهاد هاي مدافع حقوق زنان و خانه هاي امن والیات، 

یک امر طبیعی است.
به  تجاوز  یا  خشونت  دلیل  به  زناني که  آن ها،  باور  به 
خانه های امن پناه مي برند، از سوي کارمندان این خانه ها 

مورد آزار و اذیت جنسي و حتا تجاوز قرار مي گیرند.
اخیراً یک دختر ۱5 ساله در خانة امن ریاست امور زنان 
مورد  ریاست  این  کارمندان  از سوی  دایکندی  والیت 

تجاوز جنسی قرار گرفت.
گفته مي شود این دختر سه ماه قبل مورد تجاوز دوتن 

از سوي خانواده اش  دلیل  به همین  و  بود  گرفته  قرار 
پذیرفته نشده و برای سپری کردن شب  و روز خود به 
خانة امن ریاست امور زنان والیت دایکندی پناه برده 
که در شب اول، مورد تجاوز کارمندان این ریاست قرار 

گرفته است.
لطفیه سلطاني همآهنگ کنندۀ بخش حمایت از حقوق 
چنین  مي گوید،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  زنان 
مورد  والیت،  امن  خانه هاي  در  زنان  که  را  خبرهایی 
نیز  ما  مي گیرند،  قرار  جنسي  اذیت  و  آزاز  و  تجاوز 
شنیده ایم؛ اما سندي که بتواند این گفته ها را تایید کند 
وجود ندارد، پس در خصوص این مسایل، باید بررسي 

بیشتري صورت گیرد.
او ضمن تایید تجاوز بر دختر ۱5 در والیت دایکندي 
گفت، این دختر از کانون...                ادامه صفحه 7

چرا روند انتقال 
زندانیان متوقف شد؟

دو سناتور امریکایی:

شمار نیروهای امنیتی 
افغانستان را کاهش ندهید

تجاوز بر زنان در خانه های امن

آبروی نهادهای مدافع حقوق زنان را برده است

پاکستان تمام زندانیان طالبان را 
آزاد می کند
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اظهارات  تازه ترین  در  پاکستان  خارجة  وزیر 
ناتمام  را  افغانستان  در  ناتو  مأموریت  خود، 
توصیف کرده و گفته است، امریکا و متحدان 
خود  اهداِف  به  تروریسم،  با  جنگ  در  آن 
دست نیافته اند. حنا ربانی کهر گفته است که 
در صورت خروج عجوالنة سربازان خارجی 
از افغانستان، این کشور با ناامنی های گسترده 

روبه رو خواهد شد. 

که  می شوند  مطرح  زمانی  در  اظهارات  این 
یک  در  امریکا  رییس جمهوری  اوباما  باراک 
نشست خبری با حامد کرزی رییس جمهوری 
کشور اعالم کرد که نیروهای ایتالف مبارزه با 
تروریسم، به اهداف اصلی خود در افغانستان 
این که،  جمله  از  و  یافته اند  دست  منطقه   و 
دیگر القاعده برای جهان خطر جدی به شمار 
نمی رود. آقای اوباما در مورد طالبان هم گفت 
دیگر  و  دیده  صدمه  به شدت  گروه  این  که 
توش وتوان نظامِی گذشته را ندارد. امریکا در 
مجموع به این باور است که با خروج سربازان 
امِن  مأمن  به  کشور  این  افغانستان،  از  ناتو 
تهدید  را  غرب  منافع  می تواند  که  ترویستان 
کند، تبدیل نمی شود. و از سوي دیگر، امریکا 
باور دارد که در افغانستان با جنِگ منظم روبه رو 
می گذرد،  کشور  این  در  که  آن چه  و  نیست 
جنگ های پراکندۀ چریکی است که به وسیلة 

برخی گروه های شورشی انجام می شود. 
نشان می دهد  پاکستانی  مقام های  اظهارات  اما 
دیدگاه های  واشنگتن،  و  اسالم آباد  میان  که 

دارد.  وجود  افغانستان  با  رابطه  در  متضادی 
شاید در داخل افغانستان هم برخی گروه ها و 
جناح ها نسبت به خروج نیروهای ناتو از کشور 
در سال ۲۰۱4 نگرانی هایي داشته باشند، ولی 
مطرح  پاکستانی ها  که  آن چه  با  نگرانی ها  این 
می کنند، از یک جنس و نوع نیستند. جناح های 
حمایت های  به دلیل  عمدتًا  کشور  سیاسی 
مدیریت  عدم  و  مخالف  گروه های  از  بیرونی 

را  نگرانی هایي  کشور،  داخل  در  کارا  سیاسی 
نسبت به آینده ابراز می کنند. ولی پاکستانی ها 
قبل  از  برنامة  و  طرح  با  که  است  این  مثل 
طراحی شده، می دانند که خروج نیروهای ناتو 
ناامنی  های گسترده هم زمان  آغاز  با  از کشور، 

می شود. 
پاکستان از آن جایی که به مأمن امن شورشیان 
تبدیل شده، همواره  افغانستان  دولِت  مخالف 
به  ما  کشور  برای  بالفعل  تهدیدی  می تواند 
به  نسبت  حالی  در  کشور  این  رود.  شمار 
خروج نیروهای ناتو از افغانستان ابراز نگرانی 
از  و  منطقه  ناامنی های  ریشه های  که  می کند 
دارد  قرار  خاِک خودش  در  افغانستان،  جمله 
و با وجود فشارهای جامعة جهانی، از حمایت 
گروه های شورشی دست برنداشته  است. وقتی 
خانم کهر مأموریت ناتو را زیر پرسش می برد، 
فوراً این پرسش به ذهن متبارد می شود که این 
مأموریت در ده سال گذشته با چه چالش هایي 
روبه رو بوده و کدام کشور تالش کرده است 
که مأموریت ناتو در منطقه را به شکست منجر 

کند؟
 شاید برآوردهای تازۀ پاکستانی ها به این نتیجه 
با مسایل منطقه،  منجر شده که برخورد آن ها 
اهداف این کشور را تأمین کرده و خالف تصور 
تحت  تروریست  گروه های  جهانی،  جامعة 
حمایت این کشور می توانند هنوز هم تهدیدی 
جدی برای غرب و افغانستان به شمار روند. 
مأموریت  از شکست  پاکستان  وقتی  حاال هم 
ناتو سخن می گوید، عماًل به آن جنبه های این 
کشور  این  به  منوط  که  دارد  توجه  مأموریت 
پاکستان  است.  بوده  تروریسم  با  مبارزه  در 
به تبع آن،  در گذشته هم سیاسِت دو گانه و 
و  داشته  افغانستان  و  منطقه  در  دوگانه  بازی 
حاال هم این بازی را ادامه می دهد. پاکستان از 
یک طرف از حسن نیت خود در تأمین صلح 
و آزادِی زندانیاِن طالبان سخن می گوید، و از 
و  گروه های شورشی  با حمایت  دیگر  جانب 
که  ـ  افغانستان  در  انتحاری  حمالت  طراحي 
امنیت  ریاست  به  حمله  آن،  نمونة  تازه ترین 
گذشته  هفتة  چهارشنبة  روز  در  کشور  ملی 
بود ـ مي خواهد شرایط را به گونه یي مدیریت 
کند که در سیاست های منطقه دستي باال داشته 
از  ابوظبی  مذاکرات  در  پاکستانی ها  باشد. 
تالش های خود برای تأمین صلح در افغانستان 
شمار  زودی  به  که  گفته اند  و  داده اند  خبر 
دیگری از سران طالبان را هم از زندان های این 
با وارد  از گاهی  کشور رها می کنند، ولی هر 
کردن فشار بر افغانستان می خواهند بگویند که 
آن هاست  دسِت  در  منطقه  در  مشکالت  گره 
بر  غربی  کشورهای  از  راحت تر  می توانند  و 

اوضاع منطقه تأثیرگذار باشند. 
در  ناامنی ها  گسترش  از  پاکستانی ها  وقتی 
ناتو سخن  نیروهای  از خروج  افغانستان پس 
کشور  این  که  معناست  این  به  می گویند، 
ادامة  برای  را  تازه یی  برنامه های  و  طرح ها 
ناامنی ها و حتا افزایِش آن ها روی دست دارد. 
در  دهة گذشته صادقانه  در یک  اگر  پاکستان 
همکاری  افغانستان  و  منطقه  در  صلح  تأمین 
شکست  بحث  امروز  تردید  بدون  می کرد، 
این کشور  به وسیلة زمام داراِن  ناتو  مأموریت 
مأموریت  شکست  بحث  اگر  نمی شد.  مطرح 
ناتو در منطقه و افزایش ناامنی ها در افغانستان 
یک بحث جدی باشد، عماًل نشان می دهد که 
منطقه  قبال  در  را  خود  خانه گِی  کار  پاکستان 

درست انجام نداده است. 
افزایش ناامنی ها در افغانستان به هیچ صورت 
نمی تواند در محدودۀ مرزهای این کشور باقی 
بماند و بدون شک کشورهای همسایه را نیز 
تهدید می کند؛ تهدیدی که پاکستانی ها به خوبی 
آن را حس می کنند ولی فکر می کنند که با انجام 
معامالت سیاسی با برخی از گروه های شورشی، 
می توانند اثراِت آن را بر پاکستان کاهش دهند 
سازند؛  افغانستان  متوجه  را  آن  آسیب های  و 
محاسبه یی که از همین حاال نتایج زیان بارِ آن 
را می توان در اوضاع هر دو کشور افغانستان و 
پاکستان به چشم دید. شاید گروه های شورشی 
از وارد  بنا به مصلحت هایي، به گونة مقطعی 
ورزند،  خودداری  پاکستان  بر  فشار  کردن 
پاکستانی  سیاست مداران  درازمدت  در  ولی 
می دانند که چنین ضمانتی وجود ندارد و این 
قرار  پرتگاه  لبة  در  که حاال  همان گونه  کشور 
گرفته، حتمًا در آیندۀ نزدیک به درون پرتگاه 
مرگبار  سقوط  این  نشانه های  می کند.  سقوط 
سیاسی  برخوردهای  در  حاال  از  می توان  را 
عربی  بهار  از  پیروی  به  که  گروه ها  از  برخی 
قادر  تهدید  دید.  گرفته اند،  پاکستان شکل  در 
پاکستان،  طاهری رهبر مذهبی مخالف دولت 
به شمار  می تواند  بزرگ  طغیان  از یک  نوعی 
رود که بهار عربی را در اذهان تداعی می کند.

2سال چهارم y شمارة نه صد و هشتاد و یکم y یکشنبه 01 بهمن/دلو y 1391 20 جنوری 2013 www.mandegardaily.com

احمد عمران

بهار پاکستان 
چه زمانی آغاز می شود؟

 

جلیل جیالنی معاون وزارت خارجة پاکستان، گفته است که 
کشورش در نظر دارد تمام زندانیاِن طالب را آزاد کند. 

در  که  ا ست  طالبان  رهایی  دوم  موج  واقع،  در  برنامه  این 
تبانی با حکومِت افغانستان صورت می گیرد.

این  تنظیِم  مرحلة  در  هنوز  که  گفته اند  پاکستانی  مقامات 
برنامه هستند و به زودی تمام زندانیان طالب را آزاد خواهند 

کرد. 
بی تردید که آقای کرزی نیز از این تصمیِم پاکستان حمایت 
می کند، چون اساسًا برنامة رهایی طالبان از سوی پاکستان، 
بر بنیاد گفت وگوهای صلح روی دست گرفته شده است؛ 
از این رو، آماده گی الزمی  برای پذیرفتِن برادراِن آزادشده اش 

خواهد داشت.
اما این آماده گی برای پذیرش، چه گونه خواهد بود؟

توجه  طالبان،  زندانیان  رهایی  که  می کند  تصور  حکومت 
و اعتماد مخالفاِن مسلح را جلب خواهد کرد و این مساله 
می تواند به دستاورد مثبتی پیرامون گفت وگوهای صلح منجر 
گردد. این تصور خیلی هم ساده لوحانه نیست، چون آقای 
کرزی هم از این پروسه منافِع خودش را دارد. گمانه زنی ها 
بر آن است که جناب کرزی به خاطر به هم زدِن روند معمول 
انتخابات، سعی دارد تا حضور طالبان را در هنگام برگزارِی 
مخالفِت  به دلیل  طالبان  حضور  چون  سازد.  گسترده  آن 
می تواند  موجود،  نظام  و  اساسی  قانون  با  ریشه یی شان 
دلیل محکمی  برای نفی انتخابات باشد. اما خامِی  این فکر 
گشت.  برنخواهند  کامل  طور  به  طالبان  که  آن جاست  در 
و  استخباراتی اند  پروژۀ  یک  طالبان  این که  از  جدای  زیرا 
تحقق  امری  چنین  گذاشت  نخواهند  کشورها  استخبارات 
پذیرد؛ خود آنان نیز به این گمان اند که ایاالت متحده در 
خروج  از  پس  و  است  خورده  شکست  طالبان  با  جنگ 

امریکا، تمام افغانستان سهِم آن ها است نه کمتر از آن.
سر  به  خام  خیاِل  یک  در  کرزي  رییس جمهور  بنابراین، 
آزادسازی ها،  این  با  طالبان  اگر  که  خیال  این   در  می برد؛ 
سالح شان را به زمین بگذارند و به روند کنونی بپیوندند: 
یکی امنیت سراسری در افغانستان تامین خواهد شد، دوم 
نیک نامی این مساله عاید حاِل او خواهد شد، و سوم زمینة 

تحکیم اقتدارِ وي نیز به دست می آید.
به نظر می رسد که از این سه تصور آقای کرزی، فقط سومی 
 محقق خواهد شد؛ چون بخشی از طالبان برگشته، دستاویز 
آن چه  از  ولي  می شوند.  انتخابات  مصادرۀ  برای  محکمی  

خبری نخواهد شد، مسالة برقراری امنیت است.
آزاد  طالباِن  از  بسیاری  که  است  داده  نشان  همواره  قراین 
برای حمالِت  به جبهاِت جنگ برگشته اند و دوباره  شده، 
از  که  عملیاتی  در  مثال،  گونة  به  شده اند.  آماده  انتحاری 
از  افتاد، یکی  اتفاق  امنیتی در سال جاری  نیروهای  سوی 
دستگیرشده گان کسی بود که ساِل قبل از سوی رییس جمهور 

آزاد شده بود.
تیِم  حقارت  بیانگِر  و  مردم  رنج  مایة  آن چه  روی،  هر  به 
دستگاه حاکم به شمار می رود، همین مسأله است. حکومت 
چموشانه چشم بر این واقعیت ها می پوشاند و تصور می کند 
که مردم همه چیز را فراموش کرده اند. مردم نیک مي دانند که 
حمله کننده گاِن سه روز پیش بر ساختمان ادارۀ امنیت ملی، 
همان کسانی  بودند که آقاي کرزي همواره از آزادِی آنان 
حمایت کرده است. آیا این نادیده گرفتِن جنایات طالبان از 
آیا ساکنان  نیست؟  تیم حاکم، خود جنایِت دیگری  سوی 

ارگ ریاست جمهوری دچار عذاب وجدان نمی شوند؟
دانستِن  به رغم  آن ها  که  می دهد  نشان  حاکم  تیم  عملکرد 
و  مي دهند.  ادامه  روند  این  به  برنامةشان،  بودِن  برخطا 
توقِف این روند نیز از هیچ راه دیگر به جز بسیج گروه های 
اپوزیسیون، احزاب سیاسی، رسانه ها، جامعة مدنی و نخبه گاِن 
است  شده  ثابت  دیگر  زیرا  نیست.  میسر  افغانستان  مردمِ 
که آزادسازی سازمان یافتة طالبان زیر عنوان گفت وگوهای 
صلح، به غیر از گسترش فاجعه نتیجة دیگری ندارد. از یک 
سِر این برنامه، پاکستان ـ طالبان و سایر کشورها نفع می برند 
و از سر دیگر آن، آقای کرزی و همراهانش که با بی تابی 
منتظر فرا رسیدِن انتخابات اند تا آن را مصادره کنند. در این 
میان، تنها مردم افغانستان هستند که با این رفتار حکومت، 
بیش از پیش به اسارت کشیده می شوند و می رود تا بندهای 

این زنجیر، حلقومِ  آزادي را پاره کند.

آزادی طالبان؛
 اسارت مردم افغانستان

افزایش ناامنی ها در افغانستان به هیچ صورت نمی تواند در محدودة مرزهای 
این کشور باقی بماند و بدون شک کشورهای همسایه را نیز تهدید می کند؛ 
تهدیدی که پاکستانی ها به خوبی آن را حس می کنند ولی فکر می کنند که با 
انجام معامالت سیاسی با برخی از گروه های شورشی، می توانند اثراِت آن را بر 
پاکستان کاهش دهند و آسیب های آن را متوجه افغانستان سازند؛ محاسبه یی 
که از همین حاال نتایج زیان باِر آن را می توان در اوضاع هر دو کشور افغانستان 

و پاکستان به چشم دید



رییس جمهور مصر بر تعهدش مبنی بر ایجاد یک دولت دموکرات و 
مدرن تاکید کرد. مرسی در اواخر سال گذشته، با صدور فرمانی که 
قدرت های اضافی به وی می داد، در مورد نیاتش شک وتردیدهایی 

برانگیخت.
محمد مرسی، رییس جمهور مصر به روزنامه »فرانکفورتر الگیماینه« 
المسلمین است،  گفته است که هرچند ریشه سیاسی او در اخوان 
تا زمانی که او رییس جمهور مصر باشد، مسأله ایجاد یک حکومت 

اسالمگرا مطرح نخواهد بود.
معتقد هستیم، یک دولت مدرن  آن  به  ما  که  »دولتی  مرسی گفت: 
است که قدرت به طور صلح آمیز انتقال یافته است و دموکراسی و 

آزادی بر آن حاکم می باشد«. 
درازمدت  حاکمیت  از  بعد  منتخب  جمهور  رییس  نخستین  مرسی 
اعتراضات  اثر  بر  که  است  مصر  قدرتمند  مرد  آن  مبارک،  حسنی 
مردمی در اوایل سال ۲۰۱۱ مجبور به کناره گیری شد. مرسی تاکید 
نمود که مصر باید کشوری گردد که همه شهروندانش بدون در نظر 

داشت عقیده و دینشان از حقوق برابر برخوردار شوند.
مرسی که سال گذشته به دنبال اختصاص دادن قدرتهای گسترده به 
قانون اساسی جدید مصر،  خودش در آستانه همه پرسی در مورد 
مورد انتقادات شدید بین المللی قرار گرفت، همچنان وعده نموده 
است که با زعامت وی برگشتی به سوی دیکتاتوری صورت نخواهد 

گرفت.
مرسی گفت »من با استفاده از قانون و قضا در حیطه قانون اساسی 
استفاده می کنم تا علیه دیکتاتوری و دیوان ساالری مبارزه کنم که 
چندین دهه حاکم بود«. او افزود: »من این راه را با تمام توانایی که 

در دسترس است، دنبال می کنم؛ اما نه ازطریق اقدامات ویژه«.
او  نومبر   ۲۲ مورخ  فرمان  علیه  اعتراضات  به  مصر  جمهور  رییس 
داد  بها  کم  داد،  قرار می  اختیارش  در  را  یی  ویژه  که قدرت های 
در  متمادی  برای سالیان  واقعیت که مصر  این  به  توجه  با  و گفت 
زیر دیکتاتوری حسنی مبارک بوده است، چنین واکنشی قابل درک 
این  مرسی  گردید،  تصویب  اساسی  قانون  آنکه  از  پس  باشد.  می 
قدرت های اضافی را لغو کرد که مدعی بود برای تسریع اصالحات 

دموکراتیک ضروری هستند.
معاهده صلح  به  که  است  گفته  نامبرده  روزنامه  به  مرسی همچنان 
مورد  در  احترام می گذارد. مرسی ضمن صحبت  اسرائیل  با  مصر 
سیاست خارجی آینده کشورش به صورت عام گفته است که مصر 

خواهان »مناسبات متوازن با همه کشورها« می باشد.
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عوارض روانی جنگ 
در مصراته و رویاهای برباد رفته

که  لیبیا،  انقالب  جریان  در  مصراته  شهر 
سرهنگ  حکومت  سرنگونی  به  منجر 
قذافی شد، صحنه خونین ترین درگیری ها 
بود. حاال این شهر گرفتار بحران شدیدی 
در زمینه مراقبت های روانی از جنگجویان 
سابق است که در جریان درگیری ها دچار 
شوک شده، و از نتایج انقالب مأیوس شده 

اند. 
معروف  لیبیا  استالینگراد  به  مصراته  نبرد 
تحت  شهر  این  که  ماهی  سه  در  شد. 
محاصره بود، به گفته اهالی شهر دو هزار 
شدند.  مجروح  نفر  هزار   ۱4 و  کشته  نفر 
مردان جوان بسیاری حاال گرفتار پیامدهای 
پزشکان،  گفته  به  و  هستند،  جنگ  روانی 
درمان  برای  دارای صالحیت  پرسنل  عده 

روانی آنها بهیچ وجه کافی نیست.
بیشتر  در  روانی  بیماری های  از  صحبت 

جهان عرب تابو است، و در شهر به شدت محافظه کار 
این  از  بسیاری  که  می شود  باعث  حاکم  عرف  مصراته، 
پیش  پا  نیاز  مورد  کمک  دریافت  برای  جوان  مردان 

نگذارند.
نظیر  به عوارضی  آنها  از  زیادی  اما گمان می رود شمار 
ناشی  استرس  اختالل  و  حاد  افسرده گی  روان پریشی، 
بعضی  باشند.  دچار  سانحه(  از  پس  )استرس  شوک  از 
اند، احساس  از کسانی که در درگیری ها شرکت داشته 
کشور  در  الزم  تغییرات  قذافی  سقوط  از  بعد  می کنند 
و  افسرده گی  احساس  خاطر  به همین  و  نگرفته،  انجام 

سرخورده گی عمیقی دارند.
دکتر خالد المدنی، رییس دانشکده روان شناسی دانشگاه 
از یک سال است تالش می کند خدمات  مصراته، بیش 
روانی مناسبی در شهر برپا کند. او می گوید در حال حاضر 
تنها یک روان پزشک به صورت پاره وقت از طرابلس به 
مصراته می آید و در این شهر یک کلینیک دائمی، و البته 
محدودی، ایجاد کرده است. او اخیراً از ۲۰۰ نفر از اهالی 
از دست  درگیری ها  در جریان  را  خانه هایشان  که  شهر 
داده بودند، نمونه گیری کرده است. نتیجه این نمونه گیری 
نشان می دهد که ۱۷ درصد آنها از اختالل استرس ناشی 
از شوک رنج می برند. او می گوید: »این اختالل در لیبیا 
مفهومی جدید است، اما ما با شمار باالیی از افرادی که از 

نوع شدید این اختالل رنج می برند، طرف هستیم.« 
در مرکز پزشکی الوزرق در مصراته، یکی از جنگجویان 
تنها  او  است.  آمده  اسالینی  عیسی  دکتر  دیدن  به  سابق 
روان پزشک شهر است و تازه از طرابلس رسیده است. 
جنگجوی سابقی که او را احمد می نامیم )این نام اصلی 
تحصیل  دانشکده حقوق  در  انقالب  از  قبل  نیست(،  او 

دچار  حاال  او  است.  داشته  وقتی  پاره  شغل  و  می کرده 
برای  او  که  باریست  اولین  این  است.  حاد  افسرده گی 
صحبت درباره وضعیتش به پزشک مراجعه کرده است. 
دور چشم های او گود افتاده و نوعی حس نومیدی شدید 
جریان  در  را  »دوستانم  می گوید:  او  می کنند.  منتقل  را 
درگیری ها از دست دادم. خیلی ها کشته شدند. خیلی ها 
هم بعضی اعضای بدنشان را از دست دادند، و یا کور 

شدند.«
اگر چند دقیقه بیشتر پای حرف های احمد بنشینید، بدون 
دستاوردهایش  و  انقالب  از  را  او  عمیق  نومیدی  شک 
کلینیک  در  آن وضعیت  با  او  دیدن  کرد.  حس خواهید 
دلخراش است. او می گوید: »کال همیشه احساس ناراحتی 
دارم و نمی توانم خوب بخوابم. احساس می کنم برخالف 
گذشته از جامعه منزوی شده ام. احساس می کنم آنهایی 
که در جنگ کشته شدند، بی جهت جانشان را از دست 
آنها مسلما شهید  ما،  البته مطابق آموزه های دینی  دادند. 
از  را  جانشان  بیخود  می کنم  فکر  اما  می آیند،  به حساب 
شخصا  می کند.  افسرده  مرا  فکر  همین  و  دادند،  دست 

احساس می کنم قبل از انقالب زندگی بهتری داشتم.«
پیش از جنگ، احمد در خارج از کشور مقداری تجارت 
می کرد. اما او می گوید امروز حتی نمی تواند لیبیا را ترک 
حتی  ناراحتی  اوج  در  او  ندارد.  آینده  به  امیدی  و  کند 
به فکر خودکشی هم افتاده است. در اسالم خودکشی به 

شدت تقبیح شده است.
احمد می گوید: »پیش از انقالب رویاهایی در سر داشتم، 
را  آرزوهای سابق  افسرده هستم و دیگر  واقعا  اما حاال 
احساس  ندارد.  ثبات  کشور  این  در  چیز  هیچ  ندارم. 
الزم  زیادی  زمان  کشور  به  ثبات  برگشتن  برای  می کنم 
است، و همین مسأله مرا دچار افسردگی می کند. بعضی 

اوقات هم به این فکر می افتم که خودم 
را بکشم و از شر این احساس خالص 

شوم.«
در لیبیا امروز، زیر سوال بردن انقالب در 
شهری مثل مصراته خطرات خاص خود 
را دارد. در این شهر بعد از درگیری های 
شدید و تلفات فراوان ناشی از آن، نوعی 
همچنین  و  دالوری،  و  قهرمانی  آیین 
است.  آمده  به وجود  مظلومیت  احساس 
آزادی  حال حاضر  »در  می گوید:  احمد 
اهل  من  ندارد.  وجود  اینجا  در  بیان 
مصراته هستم. پدر و پدربزرگم هم اهل 
روی  حتی  نمی توانم  اما  شهرند.  همین 

فیسبوک از انقالب انتقاد کنم.«
با  که  می کند  خاطرنشان  المدنی  دکتر 
وجود اینکه مردان جوان اکثریت مبتالیان 
می دهند،  تشکیل  را  روانی  عوارض  به 
روان پزشکی  کمک های  دریافت  برای  هم  زنان  برخی 
مراجعه کرده اند. یکی از این بیماران زن مرتبا صحنه هایی 
از گذشته را به یاد می آورد و در این صحنه ها خیال می کند 

کشته، و یا به او تجاوز خواهد شد.
دکتر المدنی می گوید: »این زن سه بار سعی کرده خودش 
ادعا می کنند که سربازان شهر  اهالی مصراته  را بکشد.« 
می جنگیده  قذافی  معمر  به نفع  که  تاورغا،  مجاورشان، 
اند، به شمار زیادی از زنان مصراته تجاوز کرده اند، و 
نیز  را  مردان مصراته  کردن  اخته  نظیر  دیگری،  جنایات 

انجام داده اند. 
آن دسته از اهالی تاورغا که اجازه بازگشت به شهرشان 
موقتی  اردوگاه های  در  اند، و در سراسر کشور  نیافته  را 
پخش هستند، بیشتر این اتهامات را رد می کنند و می گویند 
به خاطر رفتارهای اقلیتی کوچک مجازات می شوند. شاید 
جنگ خاتمه یافته باشد، اما به گفته دکتر المدنی، موارد 

مشابه احمد در مصراته بسیار زیادند.
او می گوید: »ما با نمونه های بسیاری روبرو هستیم. آنها 
دچار افسردگی و سرخوردگی هستند، زیرا به دارو و افراد 
اختیار  در  کافی  امکانات  ما  اما  دارند،  نیاز  واجد شرایط 
نداریم. آنها قبال فکر می کردند که اگر حکومت قذافی را 
تغییر دهند، همه چیز روبراه می شود. طبعا چنین تصوری 
منطقی نیست.« حدود دو سال بعد از آغاز جنگ، احمد 
راه  او  بهبودی  تا  اما  می کند.  شروع  را  درمانش  باالخره 
درازی در پیش است. او می گوید: »در جریان انقالب من به 
سختی مبارزه کردم، از خیابان  طرابلس در مصراته گرفته، تا 
باب العزیزیه )مقر قذافی در شهر طرابلس( و سرت. شغل 
و دوستانم را از دست دادم و حاال دیگر چیزی برایم باقی 

نمانده است. همه رویاهایم بر باد رفته اند.«

مرسی:
دولت مدرن می خواهم

www.mandegardaily.com

گروگان گیری الجزایر:  
کشته شدن ١١ گروگان گیر و 

٧ گروگان در حملة نهایی

چامسکی در دانشگاه بوغازایچی استانبول:

ترکیه باید از گذشتة عثمانی درس بگیرد
دولت میانمار اصالحات جدیدی 

اعمال می کند
اندیشمند و نویسنده ضدامریکایی، حمایت 
حبس  )محل  آلی«  »ایمره  مذاکرات  از 
اجتناب  ضرورت  یک  را  اوجاالن(  عبداهلل 
ناپذیر برای رسیدن ترکیه به صلح و توسعه 

می داند.
شناس،  زبان  چامسکی،  نوام  پروفسور 
در  ضدآمریکایی  اندیشمند  و  نویسنده 
دانشگاه بوغازایچی استانبول و در کنفرانس 

»ترکیه و نظم نوین جهانی« سخنرانی کرد.
چامسکی در این کنفرانس درباره تحوالت 
در  ترکیه  جایگاه  و  منطقه یی  و  جهانی 
گفت:  جهان  اقتصادی  و  سیاسی  معادالت 
که  است  آن  خواستار  ترکیه  شک  بدون 
به جایگاه  منطقه  و  اقتصادی و سیاسی جدید جهان  مناسبات  در  و  نوین جهانی  نظم  در 
مستحکمی دست پیدا کند؛ اما چنین چیزی ممکن نیست مگر با حل معضل کردهای ترکیه. 
ما از خارج به کشور شما نگاه می کنیم و نخستین چیزی که توجه ما را به خود جلب می کند؛ 
معضل کردها در کشور شماست. در شرایط کنونی با وجود ترور زنان سیاستمدار ُکرد در 
پاریس و سایر مشکالت و تهدیدات، باید با تمام توان از مذاکرات ایمره آلی حمایت شود و 

این پروژه با موفقیت به پایان برسد.
وی در ادامه افزود: تحوالت جهان و خاورمیانه، امکان تقویت بیشتر اقلیم کردستان عراق 
و احتمالی به نام سربرآوردن اقلیم کردستان سوریه از جمله عواملی است که باید توسط 
دولتمردان ترکیه یی به خوبی بررسی شود و پیش از آن که اجازه دهند که تحوالت خارجی 
بر کردهای ترکیه تاثیر بگذارد، خود حکومت اقدام کرده و مطالبات کردها را برآورده کند.

وی همچنین گفت: باید از گذشته عثمانی درس گرفت. شاید دوباره روزی فرا برسد که 
یک سیاح از قاهره به بغداد و از آن جا به استانبول برود و درست مانند دوران های گذشته، 

حکومت های محلی بر سر کار بیایند.

خبرگزاری دولتی الجزایر می گوید در حمله نهایی برای پایان 
دادن به گروگان گیری در تاسیسات گازی در شرق این کشور 

۱۱ گروگان گیر کشته شده اند.
نیز  گروگان ها  از  از  نفر  هفت  خبرگزاری  این  گزارش  به  بنا 

توسط گروگان گیران کشته شده اند.
ملیت گروگان های کشته شده هنوز روشن نیست.

آن  تاسیسات  این  به  حمله  با  چهارشنبه  روز  از  پیکارجویان 
را در اختیار گرفته و ده ها نفر، از جمله چندین شهروند غیر 

الجزایری را به گروگان گرفته بودند.
عبدالرحمان نیجری، رهبر گروگان گیران، کمی پیش از حمله 
میان  باید  دولت  که  بود  کرده  اعالم  امنیتی  نیروهای  نهایی 
را  گزینه  یک  گروگان ها  مرگ  یا  و  گروگان گیران  با  مذاکره 

انتخاب کند.
را  این حمله  که  بودند  کرده  اعالم  بیانیه یی  در  گروگان گیرها 
برای تالفی حمله نیروهای نظامی فرانسه به گروه های اسالم گرا 

در مالی انجام داده اند.

استفاده  با  را عملیاتی کند که  تا اصالحات جدیدی  دارد  میانمار قصد  دولت 
از آنها کشورهای اهداکننده و سازمان های بین المللی را برای سرمایه گذاری و 

کمک ترغیب کرده و به این وسیله سطح زندگی شهروندان را ارتقا بخشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تین سین، رییس جمهوری میانمار روز شنبه در 
اظهارات خود خطاب به کشورهای اهداکننده گفت: دولت میانمار خواهان یک 

کشور مدرن و صنعتی است.
وی همچنین به نیاز برای توسعه در بخش کشاورزی و از میان بردن شکاف ها 
میان مناطق مختلف این کشور تاکید کرد و افزود: میانمار به کشورهای اهداکننده 

برای ارتقای سطح استانداردهای زندگی مردم و مهارت های آنان نیاز دارد.
انجام  به  تا  می کنند  کمک  ما  به  کشورها  این  افزود:  میانمار  رییس جمهوری 
دموکراتیک  و  مدرن  به یک کشور  میانمار  تبدیل  با هدف  سیاسی  اصالحات 

بپردازیم.
دولت  سوی  از  اقتصادی«  و  اجتماعی  اصالحات  ایجاد  در  کاری  »چارچوب 
میانمار اهدافی هستند که قرار است تا سال ۲۰3۰ میالدی در این کشور آسیایی 

انجام شوند.
تین سین که خود یکی از جنرال های دوران حکومت خونتا در میانمار محسوب 
می شد، تا پیش از مارچ ۲۰۱۱ میالدی که پایان این حکومت بود، دستیابی به 
افزود:  ادامه سخنرانی خود  در  می دانست،  دسترس  از  دور  را  اصالحات  این 
صلح و ثبات با توسعه اجتماعی، اقتصادی به دست می آید. ما باید با ۱۰ گروه 
آنها و  میان  آتش بس  توافق  و  بپردازیم  به گفت وگو  میانمار  در  قومی  مسلح 

دولت ایجاد کنیم.
کشورهای غربی در پی اصالحات انجام شده در میانمار از سال ۲۰۱۱ میالدی 
که تین سین به عنوان رییس جمهور روی کار آمده، تحریم ها علیه این کشور 
آسیایی را کم یا لغو کردند. عالوه بر این، کارخانجات و صنایع بین المللی نیز 

مجال بیشتری را برای سرمایه گذاری در این کشور یافته اند.

                جاستين مروضی/ بی بی سی        
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           اسداهلل ولوالجی

کشور  تأسیس  از  پس  که  خان  شاه محمود 
پاکستان، به رهبری کشور مذکور پیام تبریک 
گسیل داشته بود، هیــأتي را تحت ریاســت 
»نجیب اهلل« به پاکستان فرستاد تا با مقامات این 
قبایل  ســرنوشــت  تعــین  پیرامون  کشور، 
پشتون آن طــرِف خــط دیورند مذاکره کند. 
فرستادۀ افغانستان راجع به نتایج این مذاکرات 

می نویسد:
 »مختصراً عرض کرده می توانم که مذاکرات 
منتج  آتی  مطالب  به  پاکستان  با حکومت  من 

گردید:
آزاد  قبایل  استقالل  پاکستان،  حکومت   .۱
با  را می شناسد و روابط آن حکومت  سرحد 
پاکستان بر اساس موافقات بوده، در راه رفاه 
پاکستان  آزاد،  قبایل  معنوی  و  مادی  ترقی  و 

کمک می نماید.
۲. حکومت پاکستان خودمختاری صوبة سرحد 
شمال غرب را می شناسد. و حکومت سرحد 
که  بود  خواهند  قادر  آن  مردم  و  دموکراتیک 
مؤسسات سیاسی و اجتماعی  و عرفانی خود 

را با آزادی تمام ترقی و توسعه بخشند.
شفاهی  اظهارات  قرار  پاکستان  حکومت   .3
جناب قاید اعظم، صدر اعظم پاکستان، وزیر 
از  بعضی  و  سکرتر  فارن  و  خارجه  امور 
وزرای آن مملکت، به اختیار هر نامی که برای 
قومیت  تمثیل  که  غرب  شمال  سرحد  صوبة 
باشنده گان آن را نماید و از طرف نماینده گان 
قوم در اسامبله تشکیالتی  )پاکستان ( انتخاب 
شود، هیچ مخالفتی نداشته مساعدت خواهند 
کرد. تعهد این امر را قبل از اسامبله بنا بر موانع 
)پاکستان(  قانونی حکومت مرکزی  اصولی و 

به صورت کتبی نموده نمی تواند.
4. حکومت پاکستان، به توحید همة افغان های 
آن طرف دیورند موافق بوده، تصمیم این امر 
مردم  تشکیالتی و خود  اسامبلة  به  مربوط  را 

می داند.
5. بر قبایل هیچ نوع فشاری  تحمیل نگردیده، 
در صورتی که خود قبایل اراده و آرزو داشته 
افغان ها  آیندۀ  اتونوم  تشکیالت  به  که  باشند 
)در چوکات فدرالی پاکستان( یک جا  گردند، 
مقدم  خیر  را  آن ها  آرزوی  پاکستان  حکومت 
نیز  آخر  مطلب  دو  به  نسبت  گفت.  خواهد 

اطمینان شفاهی داده شده است.« )۱6(
این در حالی بود که پس از جنگ جهانی دوم، 

نمایندۀ  ایران  وقت  صدراعظم  قوام السلطنه 
با  مالقات  جهت  را  اعال”  “حسین  خویش 
کشور  این  به  امریکا  رییس جمهور  “ترومن” 
که  مالقاتی  در  اعال”  “حسین  بود.  فرستاده 
»آقای  داشت:  اظهار  داد،  انجام  “ترومن”  با 
ترومن! در این موقعیت وخیم من ملتمسانه از 
شما می خواهم تا به حمایت از حقوق ایران که 
استقالل و تمامیت آن در حال لگدمال شدن 

است، ادامه دهید.« )۱۷(
متحده  ایاالت  که  داد  وعده  او  برای  ترومن 
بر  کرد.  خواهد  عمل  شما  پیشنهاد  این  طبق 
و  دوستی  دست  امریکا   دولت  اساس،  این 
بعد،  به  آن  از  دراز کرد.  را  ایران  با  همکاری 
به   ،۱333 سال  در  بغداد  پیمان  که  همین 
انگلستان  و  ترکیه  عراق،  دولت های  اشتراک 
و  ایران  کشورهای  بعدها  و  گردید،  ایجاد 
پاکستان عضویت آن را حاصل کردند، ایاالت 
داد.  ادامه  ایران  از  به حمایت خویش  متحده 
چون طرح ایجاد این پیمان را ابرقدرت مذکور 
ریخته و از آن حمایت می کرد. دلیل به وجود 
آمدن پیمان بغداد، روی دفاع از تمامیت ارضی 
کشورهای عضو در برابر هجوم اتحاد شوروی 
استوار بود. مرکز پیمان بغداد، پس از کودتای 
شهر  به  عراق  در  قاسمی  عبدالکریم  نظامی 

انقره پایتخت کشور ترکیه انتقال یافت.
که  شوروی  اتحاد  تا  شد  سبب  رخداد  این 
استراتژی دست یافتن به خلیج فارس از طریق 
ایران را در برنامه داشت، با تحت حمایت قرار 
گرفتن ایران توسط ایاالت متحده، از آن دست 
کشید و طرح رسیدن به آب های گرم از طریق 
افغانستان را که از زمان زمامداری امیر امان اهلل 
خان به این طرف میان دو کشور ایجاد گردیده 
داوود  محمد  سردار  و  بخشید  وسعت  بود، 
صدر اعظم وقت افغانستان که دل از حمایت 
دست  بود،  کنده  متحده  ایاالت  همکاری  و 
رهبری  سوی  به  همه جانبه  و  استوار  دوستی 
دولت روسیة شوروی دراز کرد. از آن به بعد، 
سیاست خارجی کشور، ماهیت روسی به خود 
“دا  شعار  که  شود  گفته  اگر  بنابراین  گرفت. 
پشتونستان ز مونژ” شعار داوود خان نه، بلکه 

شعار روسیة شوروی بود. شاید دقیق باشد.
پس از این قطب بندی در منطقه و پیمانی که 
“نجیب اهلل” فرستادۀ دولت افغانستان با رهبری 
میان  سیاسی  مناسبات  بست،  پاکستان  دولت 
دولتین به شکل عادی پیش می رفت تا این که 
 ۱949 سال  مارچ   ماه  در  پاکستان  حکومت 
اعالمیه یی را صادر کرد که بر اساس آن، منطقة 
قبایل نشین جزِو الیتجزاي کشور مذکوراعالن 
در  افغانستان  دولت  اساس،  همین  بر  گردید. 
موضع  خویش  جنوبي  همسایة  تصمیم  برابر 
پیرامون  ادعاهاي طرفین  و  کرد،  اتخاذ  جدي 
چــنان   را  روابط  و  متشنج  را  وضع  مسأله، 

تــیره ساخت که قواي هوایي پاکستان، قریة 
»مغلگي« واقع در قسمت جنوبي افغانستان را 
بمبارد و ۲4 نفر را به قتل رسانید. در حالي که 
هر  گذشت  با  کشور  دو  میان  سیاسي  روابط 
افغانستان  پارلمان  مي گرایید،  به وخامت  روز 
م   ۱949 جوالي   ۲6 تاریخي  جلسة  طي 
پیمان  دیورند،  م   ۱893 سال  معاهدۀ  خویش 
مقاولة سال  انگلیس،  افغانستان  م  سال ۱9۰5 
م   ۱9۲۱ سال  عهدنامة  و  راولپندي  م   ۱9۱9
خط  مشروعیت  مورد  در  انگلیس  ـ  افغان 
فیصلة  این  داشت.  اعالن  بي اعتبار  را  دیورند 
تازۀ  تنش  ایجاد  موجب  افغانستان،  پارلمان 
بین  تفاهم  راه  و  گردید  طرفین  میان  سیاسي 
جانب  این که  تا  ساخت.  مغشوش تر  را  آن ها 
به  قضیه دست  راه حل  دریافت  افغاني جهت 
خان  محمدنعیم  م   ۱954 سال  در  و  شد  کار 
فرستاد.  پاکستان  به  را  وقت  وزیرخارجة 
با  که  مالقات هایي  طي  موصوف،  وزیر 
که  کرد  تقاضا  داد،  انجام  پاکستاني  جانب 
براي  را  آزادي ها  سلسله  یک  پاکستان  کشور 
قبایل قایل گردد. این درخواست وي نه تنها 
از  پس  پاکستاني  مقامات  بلکه  ماند،  بي پاسخ 
مدتي ایجاد یونیت غربي کشور را که مناطق 
این  بر مي گرفت، اعالن داشت.  قبایلي را در 
موضع گیري پاکستان موجب گردید تا دولت 
اعتراضات شدید علیه آن  به  افغانستان دست 
بزند. در همین جریان بود که عده یي از مردم 
از  پس  جالل آباد،  و  قندهار  کابل،  شهرهاي 
و  سفارتخانه  وارد  تظاهرات،  انداختن  به راه 
این  بیرق  و  شدند  پاکستان  قونسل گري هاي 
کشور را به زیر کشیدند. بعداً طرف پاکستان 
این که  تا  گردید،  متوسل  بالمثل  عمل  به  نیز 
معضلة مذکور در اثر پادرمیاني ممالکي چون 
عربستان سعودي، عراق و مصر در ماه سپتمبر 
کار  آخر  این  اما  یافت.  راه حل  م  سال ۱955 
ماه  لویه جرگة  افغانستان  زعامت  چون  نبود. 
عقرب سال ۱334 هـ ش را دعوت و در آن 
مسالة پشتونستان را به بحث گذاشت. این لویه 
جرگه که 36۰ نفر عضو داشت، در ۲۲ عقرب 
دقیقة  سي  و  دو  ساعت  ش  هـ   ۱334 سال 
شاهي  ارگ  ستور  قصر  تاالر  در  ظهر  از  بعد 
افتتاح شد. سپس محمد گل  توسط ظاهرشاه 
مهمند به صفت نایب رییس، کار آن را پیش 
جرگة  لویه  کننده گان  اشتراک  نتیجه،  در  برد. 
انجام  روز  پنج  در  که  مباحثاتي  طي  مذکور، 
دادند، فیصله نامه هایي را طرح و به تصویب 
رساندند که متن آن در صفحات ۲۱3 و ۲۱4 
تألیفي محمدعلم فیض زاده، زیر عنوان  کتاب 
»جرگه هاي بزرگ ملي افغانستان« به این شرح 

قید گردیده است:
تعیین سرنوشت مردم  »۱. حمایت حقوقي و 
ما  هم نژاد  و  هم کیش  برادران  که  پشتونستان 
هستند. بنا بر درخواست عامة مردم پشتونستان 
است.  افغانستان  حکومت  و  ملت  وظیفة 
بنابراین لویه جرگه به حکومت توصیه مي کند 
اشتراک  و  شرعي  اوامر  ایجابات  مطابق  که 
عامة  درخواست  از  کلتور،  و  عنعنه  و  تاریخ 
سرنوشت  تعیین  حق  براي  پشتونستان  مردم 

آن ها حمایت نماید.
۲. نظر به سیاست موجود حکومت پاکستان، 
این  در  قوا  توازن  خوردن  به هم  مخصوصًا 
منطقه که در اثر گرفتن کــمک هــاي نظامي 
از ممالــک بزرگ از طرف پاکستان به وجود 
آمده و اصرار ارادۀ سوء و اقدامات خطرناک 
پاکستان به افغانستان نیز متوجه گردیده است؛ 
حکومت  وظیفة  پرخطر  موقع  چنین  در  پس 
حفظ  فریضة  به  نظر  را  مملکت  که  است 

استقالل و تمامیت ارضي تقویت کند. 
بناًء علیه، لویه جرگه به مالحظة این ایجابات 
تا  مي کند  توصیه  را  حکومت  ضرورت ها  و 
به صورت  و  ممکن   وسایل  و  طریق  هر  به 
براي دفاع مجهز و  شرافت مندانه، مملکت را 

تقویت نماید.
3. لویه جرگه به نماینده گي از ملت افغانستان 
منطقة  صورت  هیچ  به  که  مي دارد  اعالم 
آن  مردم  ارادۀ  و  میل  برخالف  را  پشتونستان 
سرزمین، جزو خاک پاکستان ندانسته و در این 
مورد مصوبة نمبر ۷۲ تاریخي ۲3 میزان سال 
۱334 هـ ش مجلس شوراي ملي و اعضاي آن 

را تأیید مي کند. 
سه  هر  پشتیباني  به  جرگه  لویه  خاتمه،  در 
حکومت  به  را  ملت  آماده گي  فوق،  مقصد 

وعده و اطمینان  مي دهد.« )۱8(
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در مسـیر پیروزی

معاهدۀ ديورند

حامد علمی
خبرنگاران خشمگین داد و بیداد می کردند خصوصًا آن هایی که از دهلی به پشاور 
آمده بودند و با هم آشنایی نداشتیم و مرا نمایندۀ شورای قوماندانان و عده یی هم 
مسوول ارتباط دفتر سیاسی جمعیت اسالمی می پنداشتند و هر لحظه توقع داشتند 
تا ایشان را در جریان قضایا قرار دهیم؛ در حالی که دوستان ژورنالیست من در 
اسالم آباد می  خندیدند و از مصیبتي که گرفتار شده بودم، لذت می بردند و من نیز 
هیچ گونه اطالعی از جریانات و حوادث نداشتم. بدتر این که چند خبرنگار از من 
نقل قول کرده می خواستند گزارش هاي شان را به استناد گفته های من نشر نمایند.

خانة نمبر دهم کانال رود شهر پشاور که اتاق کار من در آن جا قرار داشت، مملو از 
ژورنالیستان شد؛ حتا چند ژورنالیستی که از دهلی آمده بودند، شب در اتاق کارم 
خوابیدند و برای چند تن دیگر در هوتل های مختلف شهر پشاور اتاق ریزرف 

کردم و با هزار مشکل آن ها را وادارساختم که به هوتل بروند.
روز ۲۷ اکتوبر باید کنفرانس مطبوعاتی دایر می گردید، ولی اطالع آمد که احمدشاه 
مسعود شورای سرتاسری قوماندانان را دایر کرده و با اعضای آن شورا، مالقات 
تودیعی دارد. با عجلة فراوان در حالی که خبرنگاران دور مرا احاطه نموده بودند، 
خود را به منطقة چمکنی حومة شهر پشاور جایی که قوماندانان جهاد با هم دیدار 
داشتند، رساندم. قوماندانان جبهات مختلف در اتاق بزرگ انتظار مسعود را داشتند 
و در مسیر راهي که از شاهراه پشاور ـ اسالم آباد به طرف چمکنی جدا می شد، 

مهاجرین بی شمار به استقبال فرمانده بزرگ جهاد افغانستان صف بسته بودند.
راه  از شاهراه، دور خورده و  از ظهر سه موتر سفیدرنگ  بعد  حوالی ساعت ۲ 
افغانستان را در پیش گرفتند و یکه و راست به حویلی  دفاتر جمعیت اسالمی 
که قوماندانان در آن جا انتظار داشتند، داخل شدند. حدود صد تن از بلندپایه گان 
تنظیم های مختلف در صفي طوالنی در داخل حویلی ایستادند و مسعود با هر یک 
مصافحه کرده، داخل اتاق بزرگ شد. در میان بلندپایه گان تنظیم های مجاهدین دو 
خبرنگار راه یافته بودند که یکی نگارنده و دیگری پیتر ژووینال فلم بردار انگلیسی 
بود که با مجاهدین گروه های مختلف، آشنایی دیرینه داشت. باقی ژورنالیستان، 

در خانة شماره دهم و یا در هوتل ها انتظار می کشیدند.
مسعود بعد از ختم مصافحه ها، داخل اتاق بزرگي شد و قوماندانان جهادی همه 
به پا خاستند. او با هر یک از ایشان مصافحة طوالنی کرد. نگارنده و پیتر که به 
لطف قوماندان انور جگدلک به اتاق راه یافته بودیم، از مصافحة مسعود با هر یک 

از قوماندانان عکس هایي برداشتیم.
مصافحه مسعود با قواندانان تمام شد و تا زمانی که مولوی جالل الدین حقانی به 
چوکی ننشست، مسعود هم چنان ایستاده بود. اول حقانی، بعداً مسعود و به دنبال 
قوماندان مولوی  اتاق نشستند. هنگامی که  اطراف  بر چوکی های  آن ها، سایرین 
صدیق اهلل، آمر مجاهدین حرکت انقالب اسالمی افغانستان، در کوه صافی توسط 
انورخان معرفی گردید و گفته شد که برادر مولوی شفیع اهلل است، مسعود دوباره 
از جایش برخاسته چند قدم به جلو رفت و با او مصافحة طوالنی کرد و چند 

جمله در وصف مولوی شفیع اهلل گفت.
مسعود بسم اهلل گفته رو به طرف حقانی کرد و از او خواست که مجلس را افتتاح 
کند و انورخان با اشارۀ چشم از ما خواست که از اتاق خارج شویم. ما از اتاق 
خارج شدیم و از محمدیونس قانونی نمایندۀ شورای نظار در پاکستان خواستیم 
را  خبرنگاران  زمانی  چه  که  بپرسد  مسعود  احمدشاه  از  جلسه  آغاز  از  قبل  که 
خواهد دید. قانونی در پاسخ گفت: »انشاءاهلل فردا. ولی بعداً ساعت دقیق آن را 

اطالع می دهیم.« 
یک راست به خانة شماره دهم برگشتم و مژده یي را که با یأس یک جا بود، به سمع 

سایرین رساندم و خودم دوباره به طرف چمکنی روانه شدم. 



نویسنده: مارگارت لوک 
برگردان: اسو حیدری

بخش دوم

ایده برای نویسنده...
ایده و داستان  رابطة  این است که مردم  به نظر من،  مساله 
را درست نفهمیده اند. ایده هر چیزی است که محرکی برای 
تخیل شما است. محرکی قدرتمند که شما را به جلو می راند 
که فرایند خلق داستان را شروع کنید. هر چیزی که ذهن شما 
»فکر  بگویید:  به خودتان  کند که  را مدتی طوالنی مشغول 

کنم پشت این، یک داستان وجود دارد.«
ایدۀ داستان فقط همین است. چیزی که مانع راه بعضی از 
نویسنده های تازه نفس است، این است که از ایدۀ اولیه شان 
توقع زیادی دارند. فکر می کنند کار زیادی برای شان انجام 
می دهد. این دسته نویسنده گان فکر می کنند این قیاس  درست 

است: »ایده برای داستان نویس مثل بذر است برای باغبان.«
نویسنده  این که  محض  به  می کنند  فکر  دیگر،  عبارت  به 
ایده اش را پیدا کرد، داستان خود به خود رشد می کند. قیاس 
هستة  بذر،  هم چون  ایده،  که  است  معنی  این  به  باغبانی 
را  جایگاه  و  طرح  شخصیت ها،  ماهیت  که  است  داستان 
تعیین می کند. درست همان طور که دانه گل  الله همان گل 
به  بلوط  بلوط، درخت  بذر درخت  یا  به جود می آورد.  را 
 وجود می آورد. دانه را در زمین بکار و کمی آب بده، داستان 
خودبه خود جوانه می زند و رشد می کند. این تعبیر نادرست 
است. قیاس بعدی نسبتًا معقول تر است:  »ایده برای نویسنده 

مثل آرد است برای نانوا.«
یا  نان  پختن  برای  که  است  آردی  همان  شبیه  بیشتر  ایده 
کیک وکلوچه از آن استفاده می کنیم. مادۀ اولیه است و کاماًل 
همه  باشید،  داشته  هم  دیگری  مواد  باید  اما  ضروری ست. 
آمادۀ  این که  از  قبل  بپزید،  کاماًل  و  کنید  مخلوط  هم  با  را 

مصرف شود.
داستان ترکیبی از ایده های مختلف است؛ کوچک و بزرگ. 
هر ایده، درست مثل مواد الزم برای تهیة غذا، بر نتیجة نهایی 
داستان،  نوشتن  تغییر می دهد. هنگام  را  آن  اثر می گذارد و 
درست مثل لحظة پختن غذا، اتفاقی شبیه فرایندی کیمیایی 
ترکیب صرف  از  بیش  نهایی چیزی  محصول  می دهد.  رخ 
دیگر  اجزایش  که  است  جدیدی  کاماًل  چیز  و  است  مواد 

تفکیک پذیر نیستند.
الهام اولیة شما، ممکن است به هر داستانی ختم شود. موادی 
که به آردتان اضافه می کنید، تعیین می کند که باالخره کیک 

چاکلیتي درست می کنید یا کیک سیب یا خامه یی. 
منبع ایده ها

یک  باشد:  چیزی  هر  می تواند  شما  داستان  خمیر مایة 
خاص،  مکان  یک  حادثه،  یک  یا  موقعیت  یک  شخصیت، 
هر  ایده  ها  این  کنید.  افشا  می خواهید  که  درون مایه یی  یا 
هدیة  همه  این ها  و  می کنند  خطور  شما  ذهن  به  گاهی  از 
ناخودآگاه ماست. هر کدام از ما بیشتر از آن چه که فکرش 
را بکنیم ایده داریم. معموالً زمانی به ذهن خطور می کنند که 
داریم به چیز کاماًل متفاوتی فکر می کنیم یا اصاًل به هیچ چیز 
ذهنم  به  ایده ها  تماسم،  در  با آب  وقتی  نمی کنیم. من  فکر 
این  می گیرم.  شاور  یا  می کنم  شنا  دارم  که  وقتی  می رسند؛ 
ایده ها زمانی  به سرم می آورد.  من  ناخودآگاهِ  بازی ست که 
به سراغم می آیند که کاغذ و قلمی برای یادداشت کردن شان 

در دست ندارم.
همین طوری  هویت،  بحران  کوتاهم،  داستان  ایدۀ  خمیر 
سراغم آمد: »یک گفت وگوی یک خطی. دروِن گوش ذهنم 
شنیدم که زن جوانی از دوستش پرسید: »به نظر تو، من شبیه 
جسدم؟« کاری که باید می کردم این بود که باید می فهمیدم 
پرسش  آن  شد  باعث  چیزی  چه  و  بودند  که  زن  دو  آن 
به آن می دهند.« کریس  بین شان مطرح شود و چه پاسخی 
راجرز نویسنده، یک شب وقتی داشت سرش را روی بالش 
می گذاشت، بین خواب و بیداری شبحی داخل یک جگوار 
براق دید که در یک پارکینگ قدیمی پر از خرت وپرت بود. 
کریس از خودش پرسید: »این این جا چه می کند؟« و فرایند 

خلق داستان شروع شد. 
بمانید.  ناخودآگاه  ضمیر  منتظر  همیشه  نیستید  مجبور  اما 
ایده  از  پر  روزمرۀ تان  زنده گی  بگردید.  ایده  دنبال  آگاهانه 
است. می توانید آن ها را بین آدم هایی پیدا کنید که هر روز 
می بینید، جاهایی که می روید، اتفاقاتی که برای تان می افتند 
یا شاهدشان هستید و یا چیزهایی که می خوانید. ایدۀ داستان 
با همکارتان دارید شروع  از جر و بحثی که  شما می تواند 
خاطرات  بودید،  شده  دست پاچه  خیلی  که  لحظه یی  شود، 
اتفاقی  کاماًل  که  مکالمه یی  دربارۀ عموی عجیبش،  مادرتان 
می شنوید زمانی که در کافی شاپ نشسته اید، مقاله یی که در 
مجله یی می خوانید و باعث می شود از خودتان بپرسید »چرا 

آدم ها این طور رفتار می کنند؟«
همة ما نویسنده نیستیم، اما اکثراً قصه گوهای خوبی هستیم. 
دایم داریم قصه می گوییم: اتفاقات خنده داری که در دانشگاه 
رخ داد، زمانی که رفته بودیم کوه و بین دره ها گم شدیم. 
به داستان های خودتان گوش دهید که ماجراهایی را مرتب 
تکرار می کنید. ممکن است یکی از دوست های تان بگوید: 
»وای نه. باز می خواهی این را تعریف کنی؟« اگر ماجرایی 
آشناهای تان  همه  برای  که  بوده  جالب  این قدر  برایت ان 

تعریف کرده اید، ممکن است داستان خوبی بشود.
همکاری: ایده ها در کار تیمی

یک  تنها  که  می آید  پیش  ندرت  به  که  است  این  واقعیت 

ایده برای نوشتن داستان کافی باشد. فرض کنیم ایدۀ خوبی 
سراغ دارید که از آن می توان داستانی عالی ساخت: ایده یی 
نوشته  که  می خواهد  و  می کوبد  شما  ذهن  در  در  دایم  که 
شود. اما چیزی که دارید صرفًا چند قطعه است: پیرزنی که 
سوار قطار شده، یک جمله نه چندان بدیع از یک دوست، 
شده  ارواح  تسخیر  باید  که  قدیمی  خانة  یک  از  منظره یی 
مواد  ببیند چه  منتظر است  باشد. خمیر مایه یی داخل ظرف 

دیگری اضافه می کنید.
زمانی که تصمیم گرفتید از چه مواد دیگری استفاده کنید، 
زمانی است که داستان شکل می گیرد و زنده می شود. داستان 
از زمانی شروع می شود که چند ایده با هم همکاری کنند. 
کارن کوشمن، نویسندۀ تصنیف لوسی ویپل، گفته که ایدۀ 
این داستان زمانی به سراغش آمد که در کتابخانة موزه یی در 
حوالی کالیفرنیا کتابی می خواند. او با آمار عجیبی مواجه شد 
که نود درصد مهاجرانی که در دهه 5۰ قرن ۱9 به کالیفرنیا 
را  درصد  ده  یعنی  این  بوده اند.  مرد  بودند،  کرده  مهاجرت 
زن ها و کودکان تشکیل می دادند. با خودش فکر کرد، »برای 
یک دختر زنده گی در چنین شرایط سختی و در این منطقه 
ناخوشایندی  بوده است؟« خود کوشمن مهاجرت  چه گونه 
را از کشوری به کشور دیگر در سن دوازده ساله گی تجربه 
کرده بود. حاال دو ایده داشت که در هم بیامیزد، اول ایدۀ 
نیز  و  تاریخ  در  هیجانی  لحظة  یک  دربارۀ  بچه یی  دیدگاه 
تجربه و احساس خودش زمانی که دختر بچه دوازده ساله یی 
بود و از محیط آشنا و راحت خانه کنده شد. وقتی این ایده ها 

با هم جفت شدند، شخصیت لوسی ویپل متولد شد. 
مارگارت اتوود در مصاحبه یی رادیویی گفت که بسیاری از 
داستان هایش از چند سوال شروع شدند. یکی از پرسش هایی 
در  را  امریکا  مدیریت  »اگر  که  بود  این  پرسید  از خود  که 
بود:  این  دیگر  سوال  و  می کنی؟«  چه  باشی،  داشته  دست 
»اگر جای زن در خانه نیست، چه گونه می توانی زمانی که 
این  از  برگردانی؟« هرکدام  به آن جا  او را  برود  نمی خواهد 
سوال ها این قابلیت را داشت که داستانی پیچیده بسازد. اما 
وقتی اتوود این دو را در هم آمیخت، فرایند داستان نویسی 
با اشتیاق شروع شد و نتیجه اش رمانی شد به نام قصه آن 

زن خدمتکار.
قصه ساختن: بازی »چه می شود اگر...«

جاها  آدم ها،  به  می کنند.  قصه سازی  تمریِن  نویسنده ها 
می پرسند  خود  از  و  می کنند  نگاه  مختلف  موقعیت های  و 
داشته  می توانند  نمایشی چشم گیری  پتانسیل  چه  این ها  که 

باشند.
ذهن ناخودآگاه مدام به شما اشاره می کند که از کجا شروع 
قلقلک  را  ذهن شما  کافی  اندازۀ  به  هر وقت چیزی  کنید. 
یا »عجیب  داد که به خودتان بگویید: »این جالب است...« 
است...« بیان گر این است که این جا ایده یی برای یک داستان 
وجود دارد که منتظر است شما کشفش کنید. گام بعدی این 
است که فکر کنید »چه می شود اگر...« این را بازی کنید تا 

احتمال های متعدد را بررسی کنید.
خانم  متوجه  ناگهان  نشسته اید.  کافی شاپی  در  کنید  فرض 

نشسته  پنجره  کنار  است  ساعتی  یک  که  می شوید  جوانی 
است، با کاپوچینویش بازی می کند و بی صبرانه ساعتش را 

نگاه می کند. موضوع از چه قرار است؟
اگر  می شود  چه  باشد؟  محبوبش  منتظر  اگر  می شود  چه 
رییسش  عصبانیت  ریسک  و  باشد  گرفته  ساعتی  مرخصی 
و  باشد  متاهل  اگر  می شود  چه  باشد؟  خریده  به جان  را 
در  مادرش  اتفاقًا  و  باشد  آمده  محبوبی  مالقات  به  دزدکی 
همان حوالی قدم بزند و او را از پنجرۀ کافی شاپ ببیند؟ چه 
می شود اگر همان وقت طرف هم از راه برسد؟ یا اصاًل نیاید 

و زن بخواهد بداند چرا؟ 
باشد،  فهمیده  زن  اگر  می شود  چه  دیگر:  سناریوی  یک 
شرکتی که برایش کار می کند کاله بردار است؟ چه می شود 
اگر با یک کارآگاه قرار گذاشته باشد که به چنین پرونده هایی 
آن چادر سبز، عالمتی  اگر  رسیده گی می کند؟ چه می شود 
باشد که کارآگاه تشخیصش بدهد و بکسی که کنار میزش 

گذاشته، پر از مدارکی باشد که کاله برداری را ثابت کند؟
بازی کنید. مثاًل  اگر...« را هر جایی  می توانید »چه می شود 
در فرودگاه وقتی هواپیما تاخیر  دارد، چند تا از مسافرها را 
انتخاب کنید: مردی که دریشی پوشیده و روی میزش قوز 
کرده، یا شاید، دختر مو قرمزی که دارد یک گیالس قهوه 
در  چیزی  چه  می روند؟  سفر  این  به  دارند  چرا  می خورد، 
مقصد منتظرشان است؟ تاخیر هواپیما چه تاثیر منفی روی 

زنده گی شان خواهد داشت؟
سر  پشت  که  کنید  نگاه  خانمی  به  سوپر مارکت  صف  در 
است.  گذاشته  روی چرخ خریدش  را  نوزادی  و  شماست 
کجا زنده گی می کند؟ چه کسی آن جا منتظرش است؟ چه 
می شود اگر به خانه برود و ببیند که همسرش در خانه بوده 
او رسیده،  وقتی  اما  باشد؟  کار  باید سر  در حالی که  است، 
روی  رمزداری  یادداشت  که  بشود  متوجه  بعد  است؟  رفته 

میز غذاخوری است؟
ایده های داستانی در خانة شما را  از  هر روز حجم زیادی 
می زنند. مثاًل در روزنامه، مقالة جالبی انتخاب کنید و »چه 
می شود اگر...« را بازی کنید. قرار نیست از ماجرای واقعی 

داستانی  به شخصیت  را  واقعی  آدم های  یا  بسازید،  داستان 
از موقعیت  این است که  بکنید  باید  کنید. کاری که  تبدیل 
موجود، ماجرای کاماًل متفاوتی بسازید. یا ممکن است بعد 

از خواندن راس های مطلب بازی را شروع کنید. 
امریکا  دولت  »مامور  که  زده  تیتر  روزنامه  کنید  مثاًل فرض 
به جرم جاسوسی در امریکا متهم شد.« متن خبر را نخوانید 
و بگذارید قوۀ تخیل تان به کار بیافتد. آن فرد کیست؟ چه 
چیزی باعث شد جاسوس شود. اما چه می شود اگر اشتباهًا 
محکوم شده باشد و گناهکار نباشد؟ چه می شود اگر اشتباهًا 
اگر  می شود  چه  باشد؟  شده  دستگیر  دیگری  فرد  جای  به 
رییسش او را وارد این درگیری کرده باشد؟ چه می شود اگر 

در اصل جاسوس دوطرفه باشد؟ 
برای این که تخیل تان واقعًا تقویت شود، سعی کنید برای هر 
کنید و  یا موقعیت، سه سناریوی مختلف طرح  فرد، مکان 

»چه می شود اگر...« را بازی کنید.   
عناصر اصلی داستان

را  دوم  تعریف  بیایید  دارید،  داستان   برای  ایده یی  که  حاال 
تعریف  کنیم.  بررسی  را  شده«  »طرح  واژۀ  و  کنیم  مرور 
»روایت  کوتاه  داستان   باشد:  این  می تواند  ما  شدۀ  اصالح 
کوتاهی است که در آن نویسنده، عناصر شخصیت، جدل، 
را  خواننده  تا  می آمیزد  درهم  هنرمندانه  را  جایگاه  و  طرح 

سرگرم، جذب و آگاه کند.«
این چهار عنصر و ترکیب هنرمندانة آن ها، اجزای اصلی همة 
داستان های کوتاه  را تشکیل می دهند ـ همان بوره، تخم مرغ، 
یا  نان  تا  با هم مخلوط می کنید  که  است  وانیل و خامه یی 

کلوچة خوش مزه و مطبوعی به دست بیاید.
باشد،  جذاب  که  هم  هرقدر  شما  اولیة  ایدۀ  شخصیت ها: 
آن ها  به  را  ایده  و  نکنید  خلق  تخیلی  شخصیت های  تا 
تحویل ندهید، ایدۀ شما جان نخواهد گرفت. داستان از راه 
انگیزه ها، رفتار  ها و واکنش های شخصیت ها شکل می گیرد. 
از  باید  تنها  نه  بنویسید،  خوبی  واقعًا  داستان  این که  برای 
بگذارید  بلکه  کنید،  دوری  کلیشه یی  شخصیت های  آوردِن 
شخصیت های تان نفس بکشند، به اندازۀ شما و خواننده تان 
به شما می گوید چه گونه  باشند. فصل دوم  زنده  پیچیده و 

این کار را بکنید.
داستان شماست که در آن جریان  جدل: جدل خون حیاِت 
می راند  جلو  به  را  داستان  جدل  می بخشد.  انرژی  و  دارد 
داستان  در طی  است  قرار  که  می کند  مطرح  را  مساله یی  و 
برابر  در  که  واکنشی  با  شخصیت ها  واقع  در  شود.  حل 
جدل داستان نشان می دهند، خود را لو می دهند؛ انگیزه ها، 

نقطه ضعف ها و نقطه قوت ها ی شان را. 
یا  خانه  چهارچوب  مثل  داستان  ساختار  ساختار:  و  طرح 
اجزای  به  و  بدن است. سازمان بندی می کند  استخوان بندی 

پراکنده، هماهنگی می بخشد. 
چه  و  هستند  کدام ها  شخصیت های تان  فهمیدید  که  زمانی 
جدلی را تجربه می کنند، نوبت آن می رسد تصمیم بگیرید 
آن ها را به چه ترتیبی کنار هم بچینید. ابتدا، وسط و انتهای 
آرایش  برای  مختلفی  راه های  چند  هر  بشناسید.  را  داستان 

داستان وجود دارند.
جایگاه و فضا: جایگاه )زمان و مکان( داستان زمینه یی برای 
شخصیت ها و ماجرای داستان فراهم می کند. نه تنها زمان و 
مکان را مشخص می کند، بلکه بر شخصیت ها و آن چه که 
تاثیر  بر خواننده هم  تاثیر می گذارد.  برای شان رخ می دهد، 
داستان  فضای  و  باشد  واضح  جایگاه  که  زمانی  می گذارد. 
با لحن و حالت داستان هم خوانی داشته باشد، خوانندۀتان 
با  را درست وسط داستان می آورید و درگیری خواننده را 

داستان تان بیشتر می کنید. 
چه،  چرا،  کسی،  چه  اول  عنصر  چهار  روایت:  صدای 
پنجم  عنصر  می کنند.  تعیین  را  داستان  کجای  و  وقت  چه 
که  هنرمندانه یی  روش  همان  یعنی  است؛  بیان  چه گونه گی 

داستان را نقل می کند.
و  زبان،  زمینة  در  را  داستان  انتخاب های  همة  »صدا«  واژۀ 
به  منحصر  دیدگاه  هم چنین  می گیرد.  بر  در  داستان  سبک 
پیش می آمد  اگر  دارد.  آثارش  نویسنده یی در  فردی که هر 
دو  می گفتند، حاصل  را  داستان  یک  فاکنر  و  همینگوی  که 
داستان متفاوت می شد چرا که هرکدام صدای خاص و قوی 

خود را دارند.
خاص  صدای  نویسنده یی  هر  حرفه یی،  چه  و  تازه کار  چه 
ندهد.  انجام  آگاهانه  را  کار  این  اگر  حتا  دارد،  را  خودش 
نویسندۀ مبتدی سعی می کند صدای دیگری را قرض بگیرد، 
اما این صدای عاریه یی همان قدر می تواند مناسب باشد که 
دریشِی عاریه یی. یکی از عالیم رشد مهارت نویسنده، این 
با دقت و  است که سعی دارد »به روش خودم« بنویسد و 

مالحظة این کار را بکند. 
نشستن برای نوشتن 

روش  چند  و  دارید  نوشتن  برای  ایده هایی  خوب،  بسیار 
به  نوبت  حاال  بگذارید.  هم  کنار  را  آن ها  که  دارید  سراغ 
مرحلة اصلی می رسد، این ها را بنویسید. هم چنان که قلم به 
دست نشسته اید یا دست های تان روی صفحه کلید است، این 

چهار نکتة مهم را به خاطر داشته باشید.
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ذهن ناخودآگاه مدام به شما اشاره می کند 
که از کجا شروع کنید. هر وقت چیزی به 
اندازة کافی ذهن شما را قلقلک داد که به 
یا  است...«  جالب  »این  بگویید:  خودتان 
که  است  این  بیان گر  است...«  »عجیب 
این جا ایده یی برای یک داستان وجود دارد 
گام  کنید.  کشفش  شما  است  منتظر  که 
بعدی این است که فکر کنید »چه می شود 
احتمال های  تا  کنید  بازی  را  این  اگر...« 

متعدد را بررسی کنید
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طالبان برای حل مشکالت داخلي پاکستان

 آزاد مي شوند!

شمار نیروهای امنیتی...
 به جنگ پرهزینه و نامحبوب در این کشور پایان دهند.

احتماالً  کاخ سفید  که  می گویند  مقامات  همین حال،  در 
افغانستان نگه  امریکایی را در  تا نه هزار نیروی  بین سه 
که  است  چیزی  آن  از  کمتر  نیروها  شمار  این  می دارد. 

فرمانده ارشد امریکایی در افغانستان پیشنهاد کرده است.
مجلس  ارتش  کمیته خدمات  رییس  لوین،  کارل  سناتور 
اند که بارک  سنا، و جک رید همکار دموکرات او گفته 
اوباما باید از فرصت اعالن شمار نیروها برای تجدید نظر 
هزار   35۲ از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  کاهش  در طرح 
نفر به ۲3۰ هزار تن نیز استفاده کند. قرار است حکومت 
امریکا ماه آینده میالدی شمار نیروهایش را در افغانستان 

بعد از سال ۲۰۱4 اعالن کند.
 قرار است ماه آینده میالدی، بارک اوباما شمار نیروهای 
امریکایی را که پس از سال ۲۰۱4 در افغانستان می مانند، 
تام  به  نامه یی  این دو سناتور روز جمعه، در  اعالن کند. 
دونیلون، مشاور امنیت ملی اوباما نوشته اند: »ما از ایجاد 
گروه کوچکی از نیروهای ]امریکایی[ بعد از سال ۲۰۱4 
ادامه  در  این سناتوران  افغانستان[ حمایت می کنیم«.  ]در 
که  ایم  رسیده  نتیجه  این  به  ما  زمان  عین  »در  اند:  گفته 
برای موفقیت ماموریت، از جمله جلوگیری از مبدل شدن 
های  سازمان  و  القاعده  امن  پناهگاه  به  افغانستان  دوباره 
مرتبط آن، ضروری است که طرح کاهش ]نیروهای امنیتی 

افغانستان[ مورد تجدید نظر قرار بگیرد«.
افغانستان  به  متحده  ایاالت  سابق  فرستاده  کروکر،  رایان 
برآورد کرده است که این کشور باید حدود ۲.5 میلیارد 
دالر ساالنه برای تامین ۲3۰ هزار نیروی امنیتی افغانستان 
ارزان«  بیمه  یک  »تقریبًا  هزینه  این  که  گفت  او  بپردازد. 

است.
در همین حال، لوین و رید نیز گفته اند که هزینه اضافی 
برای نگهداشتن شمار بیشتری از نیروهای امنیتی افغانستان 

نیز به صرفه است.
اند: »ما توصیه  یادآور شده  نامه خود  این دو سناتور در 
قبال  در  را  تصمیمش  رییس جمهور  که  هنگامی  می کنیم 
نیروهای ]امریکای[ بعد از سال ۲۰۱4 اعالن می کند، او 
همچنان اعالن نماید که شمار نیروهای امنیتی افغانستان 

پس از سال ۲۰۱5 را مورد بازبینی قرار می دهد«.

پاکستان تمام زندانیان...
 را آزاد کند. از آن زمان تاکنون دولت پاکستان حدود 
آزاد ساخته است که مهمترین  را  ۲۰ زندانی طالبان 
طالبان  رژیم  عدلیه  وزیر  ترابی،  نورالدین  مال  آن ها 
بود. وی همراه با سه عضو دیگر ارشد طالبان در 3۱ 

دسمبر سال گذشته میالدی آزاد شدند.

آزادی مال برادر یکی از درخواست های اصلی دولت 
از پاکستان بوده است. وی در اوایل سال  افغانستان 
بازداشت  پاکستان در کراچی  از سوی دولت   ۲۰۱۰

شد. 
دولت افغانستان امیدوار است تا آزادی اعضای ارشد 
مذاکرات  روند  به  بتواند  برادر  مال  از جمله  طالبان، 
صلح با طالبان کمک کند. از مال برادر به عنوان فرد 

رهبر  عمر،  مال  معاون  و  طالبان  گروه  دوم  شماره 
نفوذ  از  بازداشتش  زمانی  در  که  می شود  یاد  طالبان 

گسترده یی در میان اعضای این گروه برخوردار بود.
اکنون وی  که  نیست  ناظران می گویند، مشخص  اما 
کمک  چه  و  دارد  نفوذ  طالبان  میان  در  حد  چه  تا 
مشخصی در جهت مذاکره با این گروه می تواند انجام 

دهد.

از  طالبان  زندانیاِن  رهایی  از  صلح  عالی  شورای 
ابراز  محتاطانه  گونة  به  پاکستان،  بازداشتگاه های 
خوش بینی کرده و گفته است که امیدواریم طالبان 

آزاد شده به عنوان سفیران صلح عمل کنند.
آزاد  طالبان  سرنوشت  از  شورا  این  مسووالن  اما 
شده و این که آن ها هم اکنون در کجا به سر می برند، 

ابراز بی خبری می کنند. 
حکومت پاکستان روز جمعه اعالن کرد که تمامی 
زندانیان طالبان را از بازداشتگاه های این کشور آزاد 

خواهد کرد.
میان  در  که  گفته  پاکستان  خارجة  وزارت  معاون 
مال  شوند،  آزاد  بند  از  است  قرار  که  زندانیانی 
عبدالغنی برادر معاون مالعمر نیز حضور خواهد 

داشت.
به  صلح  عالی  شورای  عضو  قاسمیار  اسماعیل 
زندان های  از  طالبانی که  گفت:  ماندگار  روزنامة 
پاکستان آزاد می  شوند، امیدواریم به عنوان سفیران 

صلح عمل کنند.
زندانیان  رهایی  از  صلح  عالی  شورای  مقام  این 
محتاطانه  گونة  به  پاکستانی،  زندان های  از  طالبان 

ابراز خوش بینی کرده است.
و  افغانستان  عالی صلح  شورای  اگر  که  گفت  او 
دولت پاکستان یک راه کار اساسي به وجود آورند، 
از برگشت دوبارۀ طالبان به صفوف طالبان و نبرد 

جلوگیری صورت می گیرد.
او افزود که باید نهادهای مسوول به ویژه سفارت 
از  دقیق  گزارش دهِی  اسالم آباد،  در  افغانستان 
رفته اند،  کجا  به  طالبان  رهاشدۀ  زندانیان  این که 

ارایه دهند.
آقای قاسمیار گفت که باید در خصوص سرنوشت 
رهاشده گان، پاسخ های روشنی وجود داشته باشد.

صلح،  روند  پیچیده گی  دلیل  به  که  گفت  او 
دست یافتن به یک تفاهم و مصالحه نیاز به وقت 
مقابل  طرف  که  است  الزم  و  دارد  زیاد  زمان  و 

)طالبان( از خود خردگرایی نشان بدهد. 
مذاکره  راستای  در  پیشرفت هایی که  بیان  با  او 
همة  به رغم  که  گفت  آمده،  میان  به  طالبان  با 
پشرفت هایی  که صورت گرفته، پروسة صلح یک 

روند شکننده دارد.
او با هشدار به کسانی که راه خشونت را انتخاب 
با  آمادۀ جنگ  نیز  ما  نیروهای  که  کرده اند، گفت 

آن ها هستند.

  آزادی برای خوشی طالبان پاکستانی
آزادی طالبان  تحلیلگران مدعی هستند که  برخی 
روند  به  سودی  هیچ  پاکستان،  زندان های  از 

گفت وگوهای صلح نخواهد داشت.
به  پاکستان  که  می گوید  سیاسی  آگاه  مژده  وحید 
خاطر منافع خود طالبان را از بند آزاد می کند، نه 

برای تسهیل روند صلح در افغانستان. 
او گفته است: »پاکستان در نخست به این پرسش 
کرده  زندانی  را  طالبان  چرا  که  بدهد  پاسخ  باید 

بود؟«
پاکستان  که حکومت  دارد  باور  سیاسی  آگاه  این 
زندانیان طالبان را برای خوشی حکومت افغانستان 
و تسهیل روند گفت وگوهای صلح نه، بل به خاطر 

خرسندسازی طالبان پاکستانی و افغان، رها کرده 
و می کند.

تالش  در  پاکستان  دولت  مژده،  آقای  باور  به 
برقرارِي آتش بس با طالباِن این کشور است و از 
افغان،  طالبان  زندانیان  آزادسازی  با  دیگر،  سوی 

می خواهد که طالبان پاکستانی را تشویق کند.
حل  برای  طالبان  زندانیان  آزادی  که  می گوید  او 
است؛  گرفته  صورت  پاکستان  کنونی  مشکالت 
آن ها می خواهند در آن جا انتخابات برگزار شود و 

جنگ فروکش کند. 
آزاد  بند  از  کسانی که  داشت:  ابراز  مژده  وحید 
خیال  این  و  می مانند  پاکستان  در  همه  می شوند، 
افغانستان  صلح  پروسة  در  آن ها  که  است  باطل 

مفید واقع  شوند.
به باور او، تا اکنون ۲6 طالب از زندان های پاکستان 
به  و  نیامده اند  آ ن ها  از  یکی  اما  گردیده اند،  آزاد 

پروسة صلح کمک نکرده اند.
می گوید  مسلح  طالبان  مقام  یک  از  نقل  به  مژده 
پاکستان  زندان های  در  طالب   9۷۰ اکنون  هم  که 

زندانی هستند.
طالب  این شمار همه  که  می گوید  مژده  آقاي  اما 
نیستند، حکومت پاکستان برخی شهروندان عادی 
را هم بازداشت کرده و برای خرسندی حکومت 

افغانستان آن ها را از بند آزاد می کند.

  آزادي زندانيان طالبان خطرناک است  
معتقد  نماینده گان مجلس  از  برخی  این حال،  در 
زندان های  از  طالبان  زندانیان  آزادی  که  هستند 

پاکستان برای آیندۀ افغانستان خطرناک است.
شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که 
آزاد کردن طالبان، خطری جدی را در بهار ۱39۲ 

به وجود خواهد آورد. 
سید اسحاق گیالنی، عضو مجلس می گوید: »آزاد 
بر  پاکستان  زندان های  از  طالبان  زندانیان  شدن 
خطری  این،  و  می افزاید  طالبان  مرکزی  قدرت 

جدی را در بهار ۱39۲ به وجود خواهد آورد.«
»اگر شورای عالی صلح  افزاید:  آقای گیالنی می 
باید  بود،  طالبان  زندانیان  آزادسازی  به  عالقه مند 
آزادشده گان طالبان را به داخل افغانستان می آورد 
و نمی گذاشت که آن ها دوباره به صفوف مخالفان 

بپیوندند.«
این عضو  مجلس نماینده گان افغانستان تاکید کرد: 
»هرچند سخنگوی وزارت خارجة پاکستان اعالم 
آزاد  را  طالبان  زندانیان  تمامی  ما  که  است  کرده 
می کنیم، اما به یقین که آن ها )طالبان( به افغانستان 
و  می پیوندند  سابق شان  صفوف  به  و  نمی آیند 
می رسد. حکومت  افغانستان  به  بدبختی شان  فقط 
افغانستان باید بر دولت پاکستان فشار وارد کند که 
این زندانیان طالبان را که آزاد می کند، به حکومت 
افغانستان تحویل دهد تا آن ها دوباره به کویته و 

وزیرستان برنگردند.«
این در حالی ست که پیشتر حکومت امریکا اعالم 
افغانستان،  در  جنگ  محور  پس  این  از  که  کرد 
رییس  جمهور  و حامد کرزی  نیست  طالبان  گروه 
سفید  کاخ  گفتة  این  از  به شدت  نیز  افغانستان 

استقبال کرد و آن را مورد ستایش قرار داد.
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چرا روند انتقال...
اعمال  خصوص  در  نگرانی ها  افغانستان،  دولت   
این زندان ها را که  به حقوق بشر در  قوانین مربوط 
گزارش  در  میالدی   ۲۰۱۱ سال  در  بار  اولین  برای 
سازمان ملل اعالم شد، بار دیگر در مرکز توجه قرار 

داده است.
در این گزارش به تجاوزها و سوء استفاده های گسترده 
بازداشت شده گان و آسیب  ناخن های  چون کشیدن 
رساندن به آلت تناسلی آن ها اشاره شده؛ اموری که 
باعث ترغیب نیروهای تحت امر ناتو در توقف چند 
زندان های  و  بازداشتگاه ها  به  زندانیان  تحویل  ماهه 

تحت کنترل دولت افغانستان شده است.
پس از بررسی و آموزش زندانبانان و نیروهای امنیتی 
افغان بار دیگر نقل و انتقال زندانیان از سر گرفته شد 
این  ملل  سازمان  از سوی  جدید  گزارش  انتشار  اما 
در  هنوز مشکالت جدی  که  کرده  تایید  را  موضوع 
زندان های افغان وجود دارد و باید این نقل و انتقال 

متوقف شود.
این  امر  تحت  نیروهای  به  انگلیس  دولت  بنابراین 
کشور در افغانستان دستور داد تا نقل و انتقال زندانیان 

به زندان های این کشور متوقف نشود.
دفاع  از سوی وزارت  ارسالی سال ۲۰۱۲  ایمیل  در 
دیپلمات های  میان  نشست  جزئیات  به  که  انگلیس 
ملل  سازمان  مقام های  و  کابل  در  انگلیس  سفارت 
در امور تجاوز به زندانیان در افغانستان اشاره شده، 
آمده است: گزارش ها حاکی از آن است که تجاوز و 
شکنجه همچنان دز زندان های تحت امر پولیس ملی 
افغان و اداره امنیت ملی افغانستان در تمام این کشور 

ادامه دارد.
جیمز گری بین، سخنگوی ایساف در پاسخ مکتوب 
نگرانی های  براساس  گفت:  شده  مطرح  سواالت  به 
زندان های  در  زندانیان  وضع  با  رابطه  در  موجود 
افغانستان، ایساف تمام نقل و انتقاالت زندانیان به این 
افغانستان را به حالت تعلیق  مراکز تحت امر دولت 

درآورده است.
وی افزود: ایساف به صورت رسمی از وزارت داخلة 
انجام  باره تحقیقاتی را  این  تا در  افغانستان خواسته 
دهد. دولت کابل به انجام تعهدات و الزامات حقوق 
بشری متعهد شده و به دنبال راه هایی برای پایان دادن 

به این شکنجه هاست.
این در حالیست که دولت افغانستان اعالم کرده ادعاها 
درخصوص شکنجه و ضرب و شتم زندانیان بی پایه 
و اساس است و هیچ اخطار رسمی درباره تعلیق نقل 

و انتقال زندانیان توسط ناتو یا امریکا وجود ندارد.
شفیق اهلل طاهری، سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان 
شواهدی  هیچ  ما  می کنیم.  رد  را  ادعا  این  ما  گفت: 
زندانیان  علیه  اعمال شکنجه  بر  مبنی  امریکایی ها  از 
دریافت  افغانستان  دولت  امر  تحت  زندان های  در 
افغانستان  دفاع  و  بشر  حقوق  کمیسیون  نکرده ایم. 
مصاحبه  زندانیان  با  و  می روند  کشور  زندان های  به 

می کنند. زندانیان تحت شکنجه قرار نمی گیرند.

جایگاه طالبان در...
هم  پیوستن  طالبان  به  کنند،  پیدا  قدرتی  یک چنین   
در  تا  داشت  خواهد  بیشتري  سود  عقالنی  نظر  از 
مقابل آن ها قرار گرفتن. تا جایی که این روزها همه 
از خود می پرسند آیا دولت آینده از آن طالبان خواهد 
»همة  کرده اند:  اعالم  که  هم  پاکستانی ها  و  بود؟ 
با آزاد  افغانستانی را آزاد خواهیم کرد.« پس  طالبان 
کار و  برای  که  بند، دورنمایی  در  طالبان  شدِن همة 
بسیار  باشیم،  متوقع می توانیم  آن ها  سازمان و شبکة 
در  دموکراسی  سرنوشت  و  آینده  از  امیدوارکننده تر 

افغانستانی است که صلح و ثباِت آن به اصطالح به 
یک دکه بند است و با کوچک ترین ضربه یی، می تواند 
این ساختار و نظام و دستاوردهای ملت به باد رود. 

آزاد شدِن طالبان از زندان ها، بدون شک نه فقط برای 
دل جویی از طالبان و رسیدن به نقطة انجام و فرجامِ 
صلح است؛ بلکه بدین خاطر است که آن ها نیروهای 
می توانند  که  هستند  زندان ها  در  قدرتمندی  و  قوی 
حلقة قدرتمندی برای فردای پیشکش و پیشنهادشده 
نیازی  چه  نباشد،  این گونه  اگر  و  باشند.  طالبان  به 
است که نگران آزادسازِی کسانی باشیم که در طول 
یک دهة گذشته همواره این قانون اساسی، این نظام 

و این دموکراسی و این رونِد به راه افتاده را رد کرده 
حقیقِت  یک  از  واقعیت ها  این  همة  نپذیرفته اند؟  و 
تلخ تر پرده برمی دارد که تب باالی طالب دوستی که 
میان حضرات دخیل در امور کشورداری و حتا جامعة 
جهانی باال گرفته است، حاکي از یک بحران و تشنِج 
وسیع است که می تواند افغانستان را در خود فرو بَرد. 
به معنای تسلیِم  به طالبان،  چرا که واگذاری قدرت 
رسانده اند  اثبات  به  که  کسانی ست  به  سرزمین  این 
تنها چیزی که به آن نمی اندیشند، آرامش و امنیت و 

رفاه مردم است. 



سال چهارم y شمارة نه صد و هشتاد و یکم y یکشنبه 01 بهمن/دلو y 1391 20 جنوری 72013 www.mandegardaily.com

راه پیمایی در غزنی برضد 
خشونت علیه بانوان

نخست وزیر هند:

پاکستان باید رفتارش را اصالح کند

مجلس  جوانان  و  صحت  کمیسیون 
نماینده گان طرحی را آماده کرده که بر اساس 
آن مصارف عروسی ها کاهش خواهد یافت. 
مصارف  می گویند  کمیسیون  این  مسووالن 
گزاف عروسی سبب شده تا جوانان از عهده 

آن برامده نتوانند.
در  را  مسوده یی  عدلیه  وزارت  بار  نخستین 
مورد کاهش مصارف مراسم عروسی جوانان 
پارلمان  به  هرگز  مسوده  این  اما  کرد؛  تهیه 

فرستاده نشد.
و  صحت  کمیسیون  رییس  فایق،  اهلل  نقیب 
وله  دویچه  به  نمایندگان  مجلس  جوانان 

از عوامل  یکی  گفت هزینه سنگین عروسی 
مهاجرت ها و اعتیاد جوانان است: »ما مطالعه 
نبود  به  مشکالت  این  از  بخشی  که  کردیم 
یک قانون بر می گردد. وظیفه ما در پارلمان 
ازدواج  بتواند  که  است  قوانینی  تصویب 

جوانان را سهل تر بسازد«.
با  مجلل  هوتل های  اخیر  سال  یازده  در 
قد  کابل  شهر  متن  در  زیبا  سالون های 
این  درآمد  راه  عمده ترین  اند.  برافراشته 
هوتل ها عروسی هایی است که در آنها صدها 

و هزاران مهمان دعوت می شوند.
جوانان افغان می گویند یکی از شرط هایی که 

در  عروسی  شود،  می  گذاشته  نامزدی ها  در 
شهر  مجلل  و  زیبا  های  هوتل  این  از  یکی 
عروسی  هزینه  پرداخت  دلیل،  این  به  است. 

کار دشواری است.
این مسوده قرار است پس از رخصتی های 
زمستانی پارلمان به مجلس عمومی ارایه شود 
قانون  به  کافی،  آرای  کسب  صورت  در  و 

تبدیل گردد.
تنها  هوتل ها  که  آمده  قانون  این  مسوده  در 
می توانند مراسم شیرینی خوری و عروسی را 
میزبانی کنند. در این مسوده پیش بینی شده 
در  و  مهمان  صد  خوری ها  شیرینی  در  که 
هوتل ها  این  در  مهمان  چهارصد  عروسی ها 

دعوت شوند.
در متن این قانون نوع غذاهایی که هوتل ها 
لباس  شمار  و  تعداد  همچنین  و  بدهند  باید 

عروس نیز ذکر شده است.
عدلیه،  وزارت  است  قرار  گفت  فایق  آقای 
شهرداری  و  داخله  وزارت  کل،  دادستانی 
کابل در تطبیق این قانون همکاری کنند: »این 
قانون حداقل به خاطر تصویب و تطبیق آن 
به زمان نیاز دارد؛ اما حداقل خانواده عروس 
نمی تواند ادعاها و تقاضاهای بیشتری داشته 
دختر  خانواده  به  تواند  می  داماد  زیرا  باشد. 

بگوید که چنین قانونی وجود دارد«.
افغانستان نگران است که  پارلمان  این عضو 
اگر »مافیای زمین« که برخی از آنان صاحبان 
هوتل ها نیز هستند، برای تصویب نشدن این 
قانون تالش کنند، ممکن است چنین قانونی 

هرگز تصویب نشود.

نخست وزیر هند اظهار داشت که درصورتی 
هند  با  روابط خوبی  باشد  مایل  پاکستان  که 
برقرار کند باید در سیاست هایش تجدید نظر 

کند و آن را اصالح کند.
من موهن سینگ این سخنان را درحالی در 
 AICC هند  سراسری  کنگره  حزب  کمیته 
اظهار داشت که درخواست هایی مبنی بر ارایه 
پاکستان  و  هند  مناقشه  برای  راه حل جدی 

مطرح شده است.
همه  با  دوستی  خواستار  ما  کرد:  تاکید  وی 
کشورها از جمله پاکستان هستیم، اما اگر این 
ادامه دهد؛  اقدامات خصمانه خود  به  کشور 

این امر امکان پذیر نیست.
به حادثه کشته شدن دو  بار  برای دومین  او 
و  جامو  مرزی  کنترل  خط  در  هندی  سرباز 
بریدن  سر  و  گذشته  هفته  اوایل  در  کشمیر 
یکی از آنها توسط نیروهای پاکستانی اشاره 
کرد. به گفته رهبران احزاب هند، سینگ در 
نشست گروه کنگره درباره مسایل مربوط به 
برگزار شد؛  هند و جهان که در جیپور هند 

این اظهارات را بیان کرد.
در  نیز  هند  خارجه  وزیر  خورشید  سلمان 
حاشیه این جلسه گفت: نشانه های مثبتی در 
رفتارهای مقام های پاکستانی دیده می شود که 
پیشنهاد حنا ربانی کهر وزیر خارجه پاکستان 

با وی از جمله آن هاست.
گفته  روز گذشته  نیز  هند  در  پاکستان  سفیر 
بود که درک این موضوع برای پاکستان دشوار 
است که هند چگونه می تواند بدون هیچ گونه 
سند و مدرکی همسایه خود را به بریدن سر 

یک سرباز در خط کنترل متهم کند.
گفت  هند  مردم  به  خطاب  بشیر  سلمان 
انسان هایی  را  پاکستانی ها  نباید  آن ها  که 

بی احساس یا ظالم و وحشی بدانند.
به  طرف  دو  که  می خواهیم  ما  گفت:  وی 
کانال های  از  و  دهند  ادامه  خود  تحقیقات 
استفاده  حقیقت  به  دستیابی  برای  دوجانبه 
که  بس  آتش  نقض  موارد  از  نیز  ما  کنند. 
تلفاتی در سمت ما داشته است، نگران هستیم 
، ولی معتقدیم که راه پیش رو برای برقراری 

صلح، گفت وگو است نه اتهام زنی متقابل.
خارجه  وزیر  پیشنهاد  داشت:  اظهار  وی 
با همتای هندی اش  پاکستان برای گفت وگو 
از اهمیت زیادی برخوردار است، چون تمایل 
پاکستان برای هدایت روند تعامل مجدد در 

جهتی صحیح و همچنین حل موضوعات از 
امیدواریم  می دهد.  نشان  را  طریق گفت وگو 
که این حرکت صادقانه با پاسخ متقابل روبرو 

شود.
بشیر شک و تردیدها در مورد تعهد پاکستان 
به اعطای موقعیت دولت کاملته الوداد به هند 
اصل  در  تصمیم  این  که  و گفت  کرد  رد  را 
همچنان به قوت خود باقی است و اسالم آباد 
به ایجاد روابط تجاری بهتر با دهلی نو ادامه 

خواهد داد.
کار  این  اینکه  برای  افزود:  این حال، وی  با 
صورت گیرد، الزم است فضای مثبتی که قباًل 
بر خط کنترل مرزی حاکم بود، از بین نرود.

بازگشت  چون  اقداماتی  که  گفت  بشیر 
در  هند  اقدام  و  پاکستان  هاکی  بازیکنان 
متوقف کردن صدور ویزا برای پاکستانی های 
باالی 65 سال به هنگام ورود به هند نگران 

کننده است.
به  هنوزهم  پاکستان  که  داشت  اظهار  وی 
سینگ به عنوان مرد صلح نگاه می  کند که به 
ابتکار عملش در مذاکرات دو کشور،  خاطر 

در هند بسیار مورد احترام است.
زمانی  جدول  هیچ  پاکستان  که  گفت  وی 
برای مذاکرات سلمان خورشید و خانم ربانی 

تعیین نمی کند.
براساس گزارش رسانه ها، عده یی از سربازان 
پاکستانی در 8 جنوری از خط کنترل بین هند 
و پاکستان در ایالت جامو و کشمیر عبور و 
حدود 5۰۰ متر در خاک هند پیشروی کرده و 
دو تن از سربازان هندی را در طی یک حمله 
را قطع  آنان  از  غافلگیرانه کشته و سر یکی 

کرده و با خود بردند. 

مردم  شدید  خشم  موجب  حادثه  این  وقوع 
و احزاب سیاسی هند شد و به همین جهت 
وزارت خارجه هند سفیر پاکستان را در هند 
فرا خوانده و اعتراض شدید دولت هند را به 

وی ابالغ کرد.
روابط بین دهلی نو و اسالم آباد از آن موقع 
هند  که  به طوری  گراییده  به سردی  تاکنون 
اجرای مقررات جدید صدور روادید را برای 
و  درآورده  تعلیق  حالت  به  پاکستانی  اتباع 
بازگردانده  را  کشور  این  هاکی  تیم  اعضای 

است.
نیز  گاندی  سونیا  خانم  کنگره  حزب  رییس 
گردهمایی  گشایش  مراسم  در  این  از  پیش 
سراسری این حزب در جیپور، پاکستان را به 
جرم قطع سر یک سرباز هندی به باد انتقاد 
گرفته و تصریح نمود که گفت و گوی هند 
با پاکستان باید بر روی اصول انسانی استوار 

باشد.
وی گفت: برقراری روابط بهتر و نزدیکتر با 
در  صلح  برقراری  در  تنها  نه  ما  همسایگان 
تاثیر  بلکه  گشت  خواهد  واقع  مفید  منطقه 
مثبت بر روی برخی از ایالت های مرزی ما 

برجای خواهد گذاشت.
در  هند  خارجه  وزیر  خورشید  سلمان 
پیشنهاد  گردهمایی،  این  حاشیه  در  سخنانی 
ربانی  حنا  پاکستانی اش  همتای  دوشنبه  روز 
پاکستان  و  هند  بین  گفت وگو  برای  را  کهر 
بحران  حل  برای  خارجه  وزرای  سطح  در 
اخیر بین دو کشور به عنوان یک اقدام مثبت 
توصیف کرده و گفت که وی به این پیشنهاد 
رسمی  درخواست  یک  دریافت  از  بعد  تنها 

پاسخ خواهد داد.

هزینۀ سنگین عروسی ها
از عوامل عمدۀ مهاجرت و اعتیاد است

تجاوز بر زنان در...
این  زنان  ریاست  به  اطفال  تربیت  اصالح   
امن  خانة  به  تا  بود  شده  داده  انتقال  والیت 
فرستاده شود؛ اما چون اتاق سرد بوده، او را 
به یک اتاق گرم که تعدادی از محافظان نیز 
در آن جا بودند انتقال داده اند و بعداً متأسفانه 

توسط محافظان مورد تجاوز قرار مي گیرد.
به باور او، چنین اقدام زشت نه تنها به  وزارت 
زنان صدمه مي زند، بل حیثیت نهادهایي که در 
راستاي دفاع از حقوق زنان کار مي کنند را نیز 
استیم  امیدوار  ما  بنابراین  می کند؛  خدشه دار 
که وزارت زنان این موضوع را جدي گرفته 

و آن را پیگیري کند.
حقوق  کمیسیون  که  گفت  او  حال،  این  در 
که  کرده  راه اندازي  را  ملي  تحقیق  یک  بشر 
مدت شش ماه ادامه خواهد داشت و در این 
کودکان  و  زنان  بر  تجاوز  عوامل  پژوهش 

مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بر  تجاوز  بررسي چگونگی  کرد،  اضافه  وي 
زنان و وضعیت قربانیان تجاوز جنسي در این 
کمیسیون به بحث گرفته خواهد شد و نتیجة 
با مردم شریک ساخته  از طریق رسانه ها  آن 

مي شود.
مجلس  عضو  سنگین  ذکیه  حال،  این  در 
والیات  تمامي  در  مي گوید،  نماینده گان 
حقوق  از  دفاع  نهادهاي  اکثر  در  افغانستان 
رخ  اتفاقاتی  چنین  امن  خانه هاي  یا  زنان 
مي دهد که تجاوز بر این دختر یکي از همین 

موارد است.
نماینده گان،  مجلس  عضو  این  گفتة  به 
به خانة  تجاوز  یا  دلیل خشونت  به  زناني که 
امن پناه مي برد، از سوي کارمندان این خانه ها 
مورد آزار و اذیت جنسي و حتا تجاوز قرار 
مي گیرند که چندین مورد را ما شاهد بودیم.

او همچنان گفت، در بسیاري از والیات زنان 
زنان  امور  ریاست هاي  کارمندان  سوي  از 
مورد آزار و اذیت جنسي قرار مي گیرند، اما 

متأسفانه انعکاس داده نمي شود.
باید  مکاني که  در  کرد،  تاکید  سنگین  بانو 
زنان  بر  تجاوز  شود،  دفاع  زنان  حقوق  از 

صورت مي گیرد؛ پس این اقدام نشان مي دهد 
که وزارت زنان در گزینش افراد دقت الزم را 

انجام نداده است.  
نماینده گان، چنین  این عضو مجلس  باور  به 
اقداماتي سبب مي شود که دیگر هیچ زني به 
خانه هاي امن و نهادهاي مدافع از حقوق زنان 

اعتماد نکند.
حوادثی،  چنین  افشای  با  کرد،  تصریح  او 
حیثیت نهادهاي دفاع از حقوق زنان بیش از 

گذشته صدمه می  بیند.
وي افزود، چنین اتفاقات همواره در والیات 
رخ مي دهد، اما زماني که بعضي از این موارد 
به  نهادهاي  مي شود،  افشا  رسانه ها  سوي  از 
اصطالح مدافع زنان به خاطر گرفتن پروژه، 

سر و صداهایي را به راه مي اندازند.
نام  به  زیادي  پروژه هاي  کرد،  تصریح  او 
هیچ  اما  مي شود،  گرفته  زن  حقوق  از  دفاع 
زنان  زنده گي  بهبود  راستاي  در  موثري  کار 

صورت نمي گیرد.
دانشگاه  استاد  فرید  شهال  حال،  درهمین 
مکاني  زنان  امور  ریاست  مي گوید،  کابل 
تجاوز  و  خشونت  قرباني  زنان  که  نیست 
جنسي را نگهداري کند؛ علت تجاوز بر این 
دختر بی مسوولیتی ریاست امور زنان والیت 

دایکندي است.
امور  تاکید کرد، مسووالن ریاست  بانو فرید 
زنان والیت دایکندي اگر احساس مسوولیت 
باید این دختر را براي یک یا دو  مي کردند، 
نه  مي کردند،  نگهداري  خود  خانة  در  شب 
این که او را با چند نگه بان و آن هم در شب 

تنها بگذارند.
حیثیت  تنها  نه  اتفاق هایي  چنین  او،  باور  به 
نهادهاي مدافع حقوق زنان را صدمه مي زند، 
زنان  شده  گفته  بارها  طوری که  همان  بل 
توانایي مدیریت و رهبري را ندارد، مدیریت 

زنان را نیز تحت شعاع قرار مي دهد.
ریاست  کارکرد  اقدام  این  کرد،  اضافه  وي 
زنان والیت دایکندی و وزارت امور زنان را 

زیر نیز سوال قرار مي دهد.  
تالش های مکرر ما برای گرفتن نظر وزارت 

امور زنان در این زمینه، بی نتیجه  ماند.

به خشونت  اعتراض  در  زنان غزنی  از  شماری 
علیه زنان در این والیت راهپیمایی  کردند.

مورد  در  بی توجهی  به  را  دولت  راهپیمایان 
خشونت علیه زنان متهم می سازند.

این  کننده گان  برگزار  از  گلستانی  حمیده  داکتر 
چهار  اخیر  ماه  چند  در  که  می گوید  راهپیمایی 
مورد تجاوز و اختطاف زنان در غزنی صورت 
گرفته است، اما عامالن این خشونت ها تا اکنون 

بازداشت نشده اند.
نو  قلعه  باشندۀ  »ماللی   گفت:  گلستانی  خانم 
از  قبل  ماه  چند  غزنی  عمری  خواجه  ولسوالی 
سوی چهار نفر مورد تجاوز گروهی قرار گرفته 
است، اما تا به حال عامالن این تجاوز از سوی 

پولیس بازداشت نشده اند.«
خانم گلستانی افزود که در تازه ترین رویداد آمنه 
مربوطات  از  للم  روستای  باشندۀ  ساله  چهارده 
قرار  گروهی  تجاوز  مورد  غزنی  مقر  ولسوالی 
ولسوالی  باشندۀ  جوان  زن  مدینه  و  گرفت 
افراد  از  شماری  توسط  غزنی  عمری  خواجه 

مشمول شوهر سابقش اختطاف شد.

نگرانی  اظهار  آمنه  پروندۀ  به  رسیده گی   از  او 
کرده و می گوید که مسووالن غزنی پروندۀ آمنه 
در  اند،  داده  ارجاع  غزنی  مقر  ولسوالی  به  را 
ولسوالی  عدلی  و  قضایی  های  ارگان  که  حالی 

مقر فعالیت الزم و جدی در این زمینه ندارند.
می گوید  غزنی  والیت  امنیه  آمر  حسین  محمد 
که پولیس غزنی چندین فرد را در مورد قضایای 
به  و  کرده  بازداشت  زنان  علیه  خشونت  اخیر 

دادستانی غزنی سپرده است.
می گوید  آمنه  بر  تجاوز  قضیة  خصوص  در  او 
که یک فرد را در این خصوص بازداشت کرده 
به  اداری  بر اساس اصول  را  آمنه  پروندۀ  اند و 

دادستانی مقر ارجاع داده اند.
نفر  شش  که  می افزاید  غزنی  والیت  امنیه  آمر 
باشنده  مدینه  اختطاف  قضیه  که  را  افرادی  از 
نیز  دارند،  دست  عمری  خواجه  ولسوالی 

بازداشت کرده اند.
غزنی از والیت هایی است که در چند ماه اخیر 
زنان  علیه  خشونت  اعمال  مورد  چندین  شاهد 

بوده است.

ابراهیمی د ۱۱ وزیرانو...
 په خپلو اوسنیو پوستونو نه ول.

یو  بحثونو  زیاتو  له  وروسته  جرګې  ولسي  خو 
ځلې بیا پرېکړه وکړه؛ چې ټول یوولس  وزیران 

به استیضاح کوي. د یادونې وړ ده چې د وزیرانو 
استېضاح کولو په ولسي جرګه کې وکیالن په 
خپلو کې سره وېشلي او تر اوسه په یوه نظر نه 
راټول شوي. دا چې وروستۍ پرېکړه  دي سره 

به څه وشي ال روښانه نه ده.
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        حلیمه حسینی

وقتی به جریانات سیاسی که اخیراً در افغانستان به راه 
افتاده و حال وهوای سیاست کردن در کشور نیم نگاهی 
می افکنی، آن قدر نفع محوری می بینی که کمتر امیدی 
مي توان به بهبود آینده داشت. هر روز خبرهای ناگوار؛ 
ناامنی و  انفجار و آدم ربایی و  انتحار و  قتل، تجاوز، 
این  همة  میان  در  و...  بی ثباتی  و  اختالس  و  دزدی 
انگیزه ها  افکار منفی که  این  لرزها و همة  ترس ها و 
به  رسیدن  و  افغانستان  ساختن  برای  را  اراده ها  و 
استقالل از میان می برد، قصة طالبان از همه جالب تر، 
حضور  همه جا  طالبان  است.  پیچیده تر  و  ترسناک تر 
باخبر  حرکتی  هر  از  می شنوند،  را  همه چیز  دارند، 
می شوند و هر کجایی که بخواهند نفوذ کرده و طرح 
و نقشة خود را پیاده می کنند. با صراحت و بدون در 
نظرداشت هیچ دغدغه یی، مسوولیت قتل بی گناهان و 
شهرونداِن بی گناه این کشور را به عهده می گیرند و 

بازهم به مبارزاِت خود ادامه می دهند.

همه جا  و  نقاب  در  پنهان  همیشه  و  مخفی  همیشه 
حاضر و همه جا باالدست در سازمان دهی عملیات های 
روزها  این  که  تصویری ست  همان  این  تروریستی! 
خیلی از شهرونداِن ما از طالبان در ذهن دارند. با وجود 
یک چنین تصویر مخوف از طالبان، صحبت های نرم 
و تعدیل کننده یی از سوی دولت و نظام حاکم و خیلی 
از جریانات نزدیک به طالبان نیز شنیده ایم که آن ها را 
برادر ناراضی گفته، می خواهند به نشستن بر سر یک 
دسترخوان دعوت شان کنند. اما هر بار نتیجه یک چیز 
بوده؛ انفجار و انتحار و قتل و قتاِل بیشتر! حال باید 
سوال شود که برای مهار یک چنین بحران و برای از 
از سوی جامعة  این چنین تنش زا،  بردِن عواملی  میان 
افغانستان که دست کم سه  پاکستان و دولت  جهانی، 
عامل قویًا درگیر در معادلة طالبان به شمار می روند، 

چه کاری صورت گرفته است؟ 
تاریخ ده سال گذشته نشان می دهد که طالبان روزبه روز 
اگر قوی تر نشده باشند، دست کم پُرتوقع تر شده اند و 

در خواست های ثابتی که از ابتدا داشتند، به تدریج وسیع  
و متنوع  شده و این روزها نیز با انعطاف پذیری یی که 
دولت افغانستان نسبت به آن ها نشان داده و با رویکرد 
تازۀ جامعة جهانی برای حل مسالة افغانستان و پیشبرد 
پروسة صلح، مواضع شان مستحکم تر و رسمي تر شده 
و به یکی از عوامل جدِي صلح و ثبات در افغانستان 

و حتا منطقه بدل شده اند.
بار  هر  که  رابطه سازی هایی  و  معناسازی  به  توجه  با 
در تعریف و تحدید طالبان صورت گرفته، این روزها 
دیده  جنگی   جنایت کاران  به حیث  طالبان  به  کم تر 
مي شود؛ یعني کساني که باید به خاطر کشته و زخمی 
میز  به  افغانستان  شهروندان  از  بی گناه  هزاران  کردِن 
این گونه  بیشتر  طالبان  بلکه  شوند.  کشیده  محاکمه 
جلوه داده شده اند که »صلح در افغانستان یا با طالبان 
یا هرگز!« و این همان نقطة قوت و در حقیقت نقطة 
سوی  از  که  گزاره هایی  و  پیام ها  در  که  بوده  عطفی 
جامعة جهانی، پاکستان و افغانستان به افکار عمومی 
فرستاده شده، یک معناسازِی مشخص را در صدد القا 
کردن نشان می دهد و آن این که: طالبان، باید باشند و 
خواهند ماند و در فردای افغانستان نقش کلیدی بازی 
خواهند کرد! از این رو می بینیم که با نزدیک شدِن سال 
۲۰۱4، تب طالب دوستی و طالب پروری هم باال گرفته 
است و هر کس کوشش دارد به نحوی با چسپاندِن 
طالبان  برای  که  آتی یي  منافع  در  گروه،  این  به  خود 

پیش بینی می شود، سهمی داشته باشد.
آزادی طالبان از زندان های مختلف و دل جویی از آن ها 
و دست به گشایش نماینده گی رسمی در قطر یا جای 
دیگر برای آن ها زدن، همه نوید خوشی از فرداهای 
خوش تر برای طالبان است. اگر طالبان با بیش از یک 
دهه مبارزه و ریختن خون بی گناهان توانسته اند یک 
چنین ارج و قربی به دست آرند و...   ادامه صفحه 6

جایگاه طالبان در دولت آینده!
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ابراهیمی د ۱۱ وزیرانو 
د استېضاح مخه نیسي

په  استېضاح کولو  وزیرانو  یوولسو  د  لوري  له  د ولسي جرګې 
جرګې  ولسي  د  دي.  کړي  ډېرې  ناندرۍ  کې  جرګه  ولسي 
یوولسو  ټولو  د  مشر  جرګې  دې  د  چې  وایي،  غړي  یوشمېر 

وزیرانو د استېضاح مخه نیسي.
ورځ  په  شنبې  د  همایون  همایون  غړي  جرګې  ولسي  د 
کوي،  مالتړ  دې  د  مشر  جرګې  ولسي  د  وویل،  ته  خبریاالنو 
نه  هم  دلیل  دې  په  خو  نشي؛  استېضاح  وزیران  ټول  چې 

پوهېږي چې نوموړی ولې دغه کار کوي.
پرېکړو  د  کمېټې  د  رییسانو  د  ابراهیمي  ښاغلی  وایي،  هغه 

خالف د وزیرانو د استېضاح کره نېټه او ورځ نه اعالنوي.
تورونه  دغه  عظیمي  فرهاد  منشي  دویم  جرګې  ولسي  د  خو 
او وایي، چې یو تن په یوازې سر پرېکړه نشي کوالی.  ردوي 
هغه وایي، دا چې د پنځه ویشتو رییسانو له ډلې شل هغه یې 

یو نظر ولري نو په کار نه ده چې اداري پالوی تورن شي.
کابو میاشت وړاندې ولسي جرګې پرېکړه وکړه، هغه وزیران 
پنځوس  له  یې  بودیجه  کال  روان  د  چې  کوي،  استېضاح  به 

سلنې کمه لګولې ده.
ور  غړي  یوولس  کابینې  د  ورځ  په  دوشنبې  تېرې  د  وکیالنو 

غوښتي ول، خو ایله اوه تنه وزیران ورغلي ول.
غیر  کولو  استېضاح  وزیرانو  څلورو  هغو  د  لري  ادعا  حکومت 
اصولي دي، چې تیر لمریز کال...                       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 

۱393 / ۲۰۱4 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 همة 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 بنياد شهيد احمدشاه مسعود  
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