
مجلس نماینده گان بودجه سال 1392 را با اکثریت آرا 
تصویب کرد. مجموع بودجۀ سال آینده خورشیدی که 
بیش از سه صد و پنجاه میلیارد افغانی است، پس از 

دوبار رد توسط نماینده گان برای بار سوم تایید شد. 
پارلمان  نماینده گان  خواست   1392 سال  بودجه  در 
بند  و  سازی  سرک  بزرگ  پروژه های  ساخت  برای 
نماینده گان  مجلس  است.  نشده  پذیرفته  آب  و  برق 
بودجه  تصویب  برای   1391 یکشنبه  روز  افغانستان 

جلسۀ فوق العاده برگزار کرد.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان پس از 
بحث درباره بودجه نتیجه رای گیری را چنین اعالم 
به حیث کل  انکشافی و عادی  کرد: »مجموع بودجه 

تصویب  آرا  اکثریت  با  و  شد،  گذاشته  تصویب  به 
گردید.«

پروژه های  حکومت  که  دارند  اعتراض  نماینده گان 
زیربنایی و ملی را در بودجه نگنجانیده است. پروژه 
در  مرکزی  والیات  طریق  از  هرات   - کابل  شاهراه 
می گوید  مالیه  وزارت  و  نشده  گنجانده  بودجه  این 

افغانستان توان تمویل این پروژه بزرگ را ندارد.
تنها تغییری که در بودجه سال آینده افغانستان آمده، 
ساخت  و  زابل  والیت  هوایی  میدان  ساخت  تمویل 

سرک گیالن- جاغوری می باشد.
  بودجه ناکافی

 عمر زاخیلوال، وزیر مالیه در...        ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
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نیرنگ در تصویب بودجه

مقامات پنتاگون اعالم کردند، هم زمان با این که سربازان 
را  افغانستان  در  امنیتی  مسوولیت های  بیشتر  افغان 
سربازان  زخمی های  و  کشته ها  تعداد  گرفتند،  برعهده 
امریکایی در افغانستان در سال 2012 به نصف کاهش 
یافت....          ادامه صفحه 6

اتحادیه های خبرنگاری افغانستان پس از چهار سال تالش موفق 
شدند تا فعالیت های خود را زیر عنوان »فدراسیون ژورنالیستان 
افغانستان« منسجم کنند. مسووالن این فدراسیون گفتند که هدف 

اصلی آن ها عملکرد هماهنگ در عرصۀ خبرنگاری است.
شمار  می گویند:  افغانستان«  ژورنالیستان  »فدراسیون  مسووالن 
خبرنگاران و کارمندان رسانه ها بیش از ده هزار نفر است؛ اما 
پیش از این، نهاد واحدی که مدافع حقوق آن ها باشد، وجود 

نداشت.
این  به  »باالخره  گفت:  فدراسیون  این  اعضای  از  دشتی،  فهیم 
تفاهم رسیدیم که ما یک چتر کالن داشته باشیم. بعد از این شما 
جمعی را خواهید داشت که یک صدا و هماهنگ از شما دفاع 

خواهند کرد. از حقوق تان از آزادی های تان«.
مسووالن این نهادها روز یکشنبه، در...          ادامه صفحه 6

وزارت تحصیالت عالی می گوید که در آزمون کانکور 
و  دانشگاه ها  در  را  هزارتن  هشتاد  به  نزدیک  امسال، 

موسسات تحصیالت نیمه عالی، جذب خواهند کرد.
آزمون  اخذ  هنگام  گذشته  روز  عبید  عبیداهلل  داکتر 
این  از شفافیت  کابل،  دانش آموزان والیت  از  کانکور 

پروسه در کابل و والیات افغانستان، اطمینان داد.
وزیر تحصیالت عالی در دانشگاه کابل به خبرنگاران 
که  هزارتن  نود  و  یک صد  جاری  سال  در  که  گفت 
در  می دهند،  تشکیل  دختران  را  آن ها  درصد  چهل 

آزمون کانکور اشتراک خواهند نمود.
او گفت: »حدود سه سال قبل 24 هزار تن به موسسات 
تحصیالت عالی جذب می شدند؛ اما حاال به 44 هزار 
به هشتاد  نیمه عالی و شبانه  با تحصیالت  رسیده که 
هزار)تن( می رسد که این یک ظرفیت بلندتر را نشان 

می دهد.«
به گفتۀ وزیر تحصیالت عالی، امسال 51 هزارتن در 
کابل در پنج مرحله آزمون کانکور را سپری خواهند 

نمود.
لیسه های  فارغان  از  هزارتن  ده  از  بیش  گذشته  روز 

کابل، آزمون کانکور را سپری کردند.
در این حال، وزیر تحصیالت عالی و مسلکی افغانستان 
می گوید که به اساس هدایت رییس جمهور کرزی در 
سال جاری از هر والیت 5 تن از اول و دوم نمره های 
به  آزمون  کردن  سپری  بدون  مکاتب  دوازده  صنف 
دانشگاه های دولتی راه  انجنیری  دانشکده های طب و 

خواهند یافت.
آزمون  کننده گان  اشتراک  از  برخی  حال،  همین  در 
کانکور در کابل از مسووالن...          ادامه صفحه 6

کاهش تلفات 
نیروهای امریکایی در 

افغانستان

فدراسیون ژورنالیستان 
افغانستان ایجاد شد

وزیر تحصیالت عالی:

در کانکور امسال 80 هزار تن جذب می شوند

بودجه سرانجام تصویب شد

طالبان رها 
می شوند، اما 
صلح تأمین 

2نمی شود!

4

7

5

راز نوشتِن 
داستان 

کوتاه های 
بزرگ

دردسرهای 
انتشار 

کتاب در 
افغانستان

در برگ ها

معاهدۀ 
دیورند

صفحه 6



آزادی طالبان از زندان های پاکستان، این روزها 
در سرخط خبرهای کشور و جهان قرار گرفته 
است. پاکستان که تا دیروز ده ها زندانی طالبان 
را در اسارت خود نگه داشته بود، حاال به گونۀ 
این  تمام  که  است  گرفته  تصمیم  حاتم بخشانه 
زندانیان را رها کند. این رهایی سازی نیز به گفتۀ 
نیت  حسن  داشتِن  به دلیل  پاکستانی،  مقام های 
نسبت به پروسۀ صلح و بر اثر تقاضای مقام های 
افغانستان صورت می گیرد. اما جالب این جاست 
که مقام های شورای صلح که به شدت بر رهایی 
نگران  حاال  می ورزیدند،  تأکید  زندانی  طالبان 
وضعیت شده و به گونۀ رسمی اعالم کرده اند 
که طالباِن زندانی باید در مشوره با شورای صلح 

از زندان های پاکستان رها شوند. 
پاکستان تا به حال ظاهراً به درخواست مقام های 
از  که  را  طالبان  زندانی  بیست  حدود  کشور 
سال ها به این سو در زندان های این کشور به سر 
میان  در  است.  کرده  رها  زندان  از  می بردند، 
زندانیان رها شده، تنها چهرة شاخص و شناخته 
شده، مولوی نورالدین ترابی وزیر عدلیۀ زمان 
حاکمیت طالبان است و دیگر افراد رها شده، به 
گفتۀ بسیاری از کارشناسان، از چهره های با نفوذ 
طالبان نبوده اند. مقام های کشور عمدتًا بر رهایی 
مال عبدالغنی برادر که گفته می شود فرد شماره 
مقام های  ولی  دارند؛  تأکید  است،  طالبان  دوم 
که  فرد  این  رهایی  زمینۀ  در  تاهنوز  پاکستانی 
گفته می شود از همشهریان رییس جمهور کرزی 

است، اقدامی نکرده اند.
طالباِن  شده گان  رها  مورد  در  دیگر،  جانب  از 
تازه ترین  در  نیست.  دست  در  درستی  اطالع 
واکنش، سفیر امریکا نسبت به رهایی این افراد 
افراد  که  و گفت  کرد  نگرانی  ابراز  گونه یی  به 
رهایی  از  پس  که  نیست  مشخص  شده  رها 
رها  افراد  مورد  در  که  آن چه  اما  شده اند.  کجا 
موجود  وضعیت  در  قاطعیت  با  می توان  شده 
گفت، دو مسأله است. نخست این که این افراد 
نه  و  برنگشته اند  افغانستان  به  هیچ صورت  به 
هم رابطه یی با مقام های کشور برقرار کرده اند. 
دوم این که تأثیر رهایی این افراد به دلیل این که 
به سر  پاکستان  زندان های  در  طوالنی  سال های 
برده اند، بر روند مذاکرات صلح هیچ بوده است. 
برخی ها عقیده دارند که طالبان زندانی، دیگر در 
ساختار این گروه هیچ محلی از اعراب ندارند و 
سال هاست که گروه طالبان نسبت به سرنوشت 
نیز  برخی  است.  کرده  اختیار  بی تفاوتی  آن ها 
معتقد اند که گروه طالبان حاال آن گروه ده سال 
پیش نیست و افراد زیادی در رده های مختلف 

تصمیم گیری در این گروه چنان جابه جا شده اند 
که حتا درکی از روابط پیشین این گروه ندارند. 
فراهم کرده که  را  این مسایل در کل شرایطی 
رهایی زندانیان طالبان به جای تأثیرگذاری های 
مثبت بر روند صلح و گفت وگوها، این روند را 
به کالف سردرگم تبدیل کرده است؛ کالفی که 
حتا مجریان برنامۀ صلح نیز نمی دانند که واقعًا 

چه می خواهند و چه باید بکنند. 
دولت افغانستان که تا همین چندی پیش تمام 
رهایی  به  صلح  تأمین  برای  را  خود  امیدهای 
این  برای  دفتری  گشایش  یا  و  زندانی  طالبان 

متوجه  اکنون  بود،  بسته  ثالث  کشور  در  گروه 
شده که در این مورد راه اشتباهي را پیموده و 
تالش هایش بی نتیجه بوده است. شاید مقام های 
موضوع  این  رسمِی  اعتراف  برای  هنوز  کشور 
اظهارنظرهای  ولی  باشند،  داشته  نیاز  وقت  به 
با نگرانی آن ها نشان می دهد  متناقض و توام 
آن ها  تالش های  صلح  تأمین  زمینۀ  در  که 
زمانی  موضوع  این  است.  نبوده  نتیجه بخش 
مشخص می شود که اظهارنظرهای مختلف در 
وزارت خارجه، ارگ ریاست جمهوری و شورای 
رهایی  و  مذاکرات صلح  مورد  در  عالی صلح 
طالبان، به درستی دنبال شوند. این اظهارنظرها 
به هیچ صورت از یک دیدگاه مشخص و واحد 
دولت  دستگاه  درون  در  صلح  روند  مورد  در 
گونۀ سربسته  به  نمی دهند. شورای صلح  خبر 
با  هماهنگی  در  شده  رها  طالبان  که  می گوید 
آورده اند؛  به دست  پاسپورت  افغانستان  دولت 
هیچ  مسأله  این  از  کشور  وزارت خارجۀ  ولی 
منابع  برخی  حال،  همین  در  ندارد.  آگاهی یی 

که  را  پاسپورت هایي  طالبان  که  کرده اند  فاش 
با آن ها بتوانند از پاکستان خارج شوند، از بازار 

سیاه به دست آورده اند. 
تنها  متناقض،  اظهارنظرهای  و  سردرگمی  این 
به مسایل جزیی مثل صدور پاسپورت خالصه 
روند  چون  کالنی  مسایل  در  بل  نمی شود؛ 
اظهارنظرهای  نیز  دفتر  گشایش  و  گفت وگوها 
مقام های کشور سرشار از تناقض و تضاد است. 
گاهی این مقام ها خبر می دهند که گفت وگوهایی 
با برخی از سران طالبان انجام شده، ولی پس 
از مدتی این گفته ها به وسیلۀ خود این مقام ها 
تکذب می شود و از عدم برگزاری گفت وگوهای 

صلح خبر داده می شود. 
اما موضوع مهمي که در مورد رهایی طالبان این 
روزها به وسیلۀ برخی آگاهان مطرح می شود، 
به  خاطری  تعلِق  هیچ  افراد  این  که  است  این 
دولت  ندارند.  صلح  مذاکرات  و  گفت وگوها 
افغانستان پیش از این اعالم کرده بود که طالبان 
صلح  برقراری  خواهان  که  افرادی اند  زندانی 
اند و رهایی آن ها سبب می شود که  در کشور 
این روند جاِن تازه بگیرد. اما رهایی طالبان از 
اظهارنظرهای  پاکستان نشان داد که  زندان های 
کشور،  مقام های  دیدگاه های  به  نسبت  آگاهان 

نزدیک تر به واقعیت بوده است. 
فضای مه آلود صلح در کشور خطرهای زیادی 
را متوجه روند سیاسی و تحوالت تازه می سازد. 
آشفته کسانی که می توانند سود  این فضای  از 
منطقه یِی  حامیان  و  شورشی  گروه های  ببرند، 
عماًل  کشور  دولت مردان  سردرگمی  اند.  آن ها 
روند صلح را به روندی خنثا و بدون بازدهی 
تبدیل کرده است. این مقام ها بدون آن که نسبت 
به اقدام های عجوالنۀ خود به درستی فکر کنند، 
هر روز طرح و برنامۀ تازه یی ارایه می کنند که 
برای  آن،  نتایج  و  عواقب  نظرداشت  در  بدون 
گذاشته  اجرا  به  گزاف  هزینه های  با  مدتی 
می شود و پس از مدتی که بی ثمرِی آن به ثبوت 
برنامۀ  دیگری جایگزین  برنامۀ  و  رسید، طرح 

قبلی می شود. 
قادر  حتا  گذاشته  سال  ده  در  افغانستان  دولت 
ارایه  صلح  از  مشخصی  تعریف  که  نشده 
و  تفکیک  به  دست  خصوص  این  در  و  کند 
از سقوط  طالبان پس  گروه  بزند.  تمایزگذاری 
این رژیم حداقل در مواضع سیاسِی خود نشان 
هدف ها  کدام  برای  و  می خواهد  چه  که  داده 
به جنگ خود هم چنان ادامه می دهد. این گروه 
دیدگاه های  با  را  کنونی  نظام  اصلی  بنیادهای 
خود در تضاد می بیند و تا زمانی که این بنیادها، 
برای  افغانستان  مردم  ده سالۀ  دستاورد  که 
ارزش های  بر  متکی  و  قانون مند  نظامی  ایجاد 
دموکراتیک است، وجود داشته باشند، به هیچ 
صورت طالبان و سراِن آن ها حاضر نمی شوند 
که با دولت مصالحه کنند. نه تنها رهایی طالبان 
حتا  بل  می کند؛  تأیید  را  دیدگاه  این  زندانی، 
طالبانی که به دالیل گوناگون در داخل کشور 
به سر می برند، حاضر به همکاری با دولت فعلی 
نظام همواره  با  از تضاد فکرِی خود  نیستند و 

سخن گفته اند.   
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احمد عمران

طالبان رها می شوند، اما صلح 
تأمین نمی گردد!

 

را   1392 سال  مالی  بودجۀ  طرح  نماینده گان  مجلس 
نماینده گان  از  شماری  اما  کرد؛  تصویب  علنی  گونۀ  به 

مجلس، این نوع تصویب را به باد انتقاد گرفتند.
نماینده گان  که  گفت  نماینده گان  مجلس  رییس  اگرچه 
رای زنی،  ماه ها  از  بعد  را   1392 سال  مالِی  سال  بودجۀ 
با اکثریِت آرا تصویب کرده اند؛ اما برخی از نماینده گان 
مجلس مي گویند که در این تصویب، نوعي فریب کاری 
بودجه،  کل  به  دادن  رای  بحث  اصاًل  و  گرفته  صورت 
که  دیگری  موضوع  به  آنان  و  است  نبوده  آجندا  شامل 

بخشی از بودجه به حساب مي آید، رای داده اند.
اکنون پرسش این جاست که چرا ریاست مجلس بعد از 
ماه ها جنجال و چانه  زنی، به گونۀ بسیار شتاب زده طرح 
بودجۀ سال 92 را به رای گیری گذاشته، آن هم به نحوي 
که شماری از نماینده گان حتا از طرح بحث بودجه در 
اغفال  به گونه یی  یا هم  بوده اند و  آن رای گیری بی خبر 

شده اند؟ 
مجلس  نماینده گان  که  می دهد  نشان  برخورد  نوع  این 
رای  بودجه  تصویب  به  مي توانند  دلیل  دو  روی  فقط 
رخصتی های  این،  از  بیشتر  این که  یکی  باشند.  داده 
این که  دوم  و  نکنند.  مجلس صرف  در  را  زمستانی شان 
نماینده گان  و  شده  سیاسی  کاماًل  برخورد  مسأله  این  با 
صرفًا براي کسب خشنودي حکومت، به این طرح راي 

مثبت داده اند.
طرح بودجۀ مالی سال آینده دو بار از سوی وزارت مالیه 
پیشنهاد شد و هر بار با اکثریت آرا توسط نماینده گان مردم 
در مجلس رد گشت، آن هم به گونه یی که برخوردهای 
به همراه  نیز  را  نماینده گان  از  فیزیکِی شماری  و  لفظی 
داشت. آخرین بار نماینده گان مجلس بودجۀ مورد نظر 
هشتاد  فقط  آن  در  که  بودند  کرده  رد  دلیل  این  به  را 
شده  داده  اختصاص  جمهوری  ریاست  به  دالر  میلیون 
بود و هم چنان پیشکش های کالنی برای کابل بانک نو در 
نظر گرفته شده بود که با واکنش تند مجلس نماینده گان 

مواجه شد. 
شدة  تصویب  نسخۀ  در  که  می رسد  نظر  به  اکنون  اما 
بودجه، هیچ تغییر و تعدیلي وارد نشده است. این خود 
می رساند که تصویب طرح بودجه در مجلس نماینده گان 
نیز  و  به گونۀ شتاب زده و غیرمسووالنه صورت گرفته 
به  بود،  نیمۀ  راه  در  که  دیگِر مجلس  کارهای  از  برخی 

سال آینده واگذار شده است.
در حالی که نماینده گان مجلس طرح استیضاح یازده وزیر 
کابینه را به دلیل عدم تواناییِ   آن ها در مصرف بودجه های 
بودند  آماده کرده  مربوطۀ شان  انکشافی وزارت خانه هاي 
و برخورد هایی هم بر سر این مسأله با حکومت داشتند؛ 
بدون این که این کار را به جایی برسانند، به رخصتی های 
زمستانی شان رفتند. بنابراین، شکی نیست که این اقدام به 

مصلحت و میِل حکومت تمام شده است.
وزیرانش  که  نمی خواست  عنوان  هیچ  به  حکومت 
به خصوص چهار وزیر مشخص کابینه را برای استیضاح 
به مجلس بفرستد؛ از این رو نهایت تالِش خود را براي 
سبوتاژ و یا بي اثر ساختِن این طرح به کار بست. با این 
حساب، احتمال دارد که آقای کرزی رییس مجلس را به 
گرفتن یک رأی شتاب زده براي تصویب طرح بودجه و 
نماینده گان و شروع  این سال کاری مجلس  اعالم ختم 

رخصتی های زمستانی، تحریک کرده باشد. 
باید اندکي منتظر ماند تا دیده شود که بحث فریب کاری 
می گیرد  قرار  بررسي  و  توجه  مورد  بودجه  در تصویب 
به  دیگر  مسالۀ  ده ها  کنار  در  نیز  قضیه  این  این که  یا  و 
نماینده گان  بر  به هر صورت،  فراموشی سپرده می شود. 
را جدی  مسأله  این  که  است  متعهِد مجلس  و  معترض 
ملت  خانۀ  بر  فریب  و  قانون شکني  نگذارند  و  بگیرند 

مستولي شود. 

بودجه به تصویب رسید، اما 
چه گونه؟

فضای مه آلود صلح در کشور خطرهای زیادی را متوجه روند سیاسی و 
تحوالت تازه می سازد. از این فضای آشفته کسانی که می توانند سود ببرند، 
گروه های شورشی و حامیان منطقه یِی آن ها اند. سردرگمی دولت مردان 
کشور عماًل روند صلح را به روندی خنثا و بدون بازدهی تبدیل کرده است. 
این مقام ها بدون آن که نسبت به اقدام های عجوالنة خود به درستی فکر کنند، 
هر روز طرح و برنامة تازه یی ارایه می کنند که بدون در نظرداشت عواقب و 
نتایج آن، برای مدتی با هزینه های گزاف به اجرا گذاشته می شود و پس از 
مدتی که بی ثمرِی آن به ثبوت رسید، طرح و برنامة دیگری جایگزین برنامة 
قبلی می شود



رییس  جمهوری سابق پاکستان اتهامات در خصوص بریدن سر یک 
سرباز هندی توسط نظامیان پاکستانی را رد کرد.

سابق  رییس جمهوری  مشرف،  پرویز  آسیا،  خبرگزاری  گزارش  به 
رد  با  این کشور  از شبکه های خبری  یکی  با  مصاحبه   در  پاکستان 
بریده شدن سر یک سرباز هندی توسط نظامیان پاکستانی از ارتش 

کشورش حمایت کرد.
مشرف گفت: هیچ اقدامی از سوی هند برای تداوم روابط متمدنانه 
میان دو کشور صورت نگرفته است. گردن زدن یک سرباز و پس 

فرستادن جسدش اقدامی نابخشودنی است.
وی افزود: در فرهنگ پاکستان چنین چیزی وجود ندارد که بتوان 
اقدامی به این هولناکی انجام داد و هیچ ارتش منظبتی چنین اقدامی 

را صورت نمی دهد.
ارتش  مشکوک  روابط  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  مشرف 

پاکستان با شبه نظامیان گفت: پاکستان پر از آدم های دیوانه نیست.
وی همچنین افزود: سیاستمداران، رسانه ها و تمامی افرادی که در 
هر  خصوص  در  که  دارند  را  آماده گی  این  می کنند،  زنده گی  هند 

مساله یی عصبی شده و کنترل خود را از دست بدهند.
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اوباما رسمـاً سوگند خورد
باراک اوباما روز یکشنبه مراسم رسمی 
تحلیف دور دوم ریاست جمهوری اش 
سفید  کاخ  در  کوچک  جشنی  با  را 

برگزار کرد.
بی بی سی،  خبری  شبکه  گزارش  به 
رییس  امریکا  اساسی  قانون  اگرچه 
می کند  ملزم  را  کشور  این  جمهوری 
جنوری   20 ظهر  را  سوگند  مراسم  که 
انجام دهد، اما از آنجایی که 20 جنوری 
مراسم عمومی  بود،  با یکشنبه  مصادف 

امروز برگزار خواهد شد. 
باراک اوباما روز گذشته به طور رسمی 
کاخ سفید سوگند خواهد  آبی  اتاق  در 

خورد.
این در حالی است که هزاران کارگر و داوطلب مشغول 
را  دوشنبه  جشن  سازهای  و  ساخت  تا  بوده اند  کار  به 
به پایان برسانند و چادرهای سفید، تریلرها و مولدهای 
تفریحگاه واشنگتن نصب شده اند.  برق در مسیر اصلی 
همچنین ساختمان های نزدیک این محل نیز با پارچه های 

قرمز، سفید و آبی تزئین شده اند. 

خود اوباما نیز آستین ها را باال زده و آماده شده تا به عنوان 
بخشی از »روز ملی خدمات« که جشن های تحلیف با آن 
شروع می شود، یک مدرسه را با دیگر داوطلبان تمیز کند؛ 
ریاست  نخستین سوگند  از  قبل  روز  او  که  گونه  همان 

جمهوری  در سال 2009 را این گونه گذرانده بود. 
مارتین  یاد  تا  خواست  داوطلبان  از  هم چنین  اوباما 

که  بدارند  گرامی  را  مدنی  آزادی های  رهبر  لوترکینگ، 
تولدش که یک تعطیلی ملی است مصادف با روز دوشنبه 

خواهد بود.
کار اوباما در دور دوم ریاست جمهوری چالش برانگیزتر 
تالش  باید  او  زیرا  است،  شنبه  روز  در  مدرسه  کار  از 
کند که قوانین حمل اسلحه امریکا را تغییر دهد، قوانین 
کشور  این  قرض های  با  و  نماید  اصالح  را  مهاجرت 

دست و پنجه نرم کند. 
در سال 2009 حدود دو میلیون نفر در واشنگتن جمع 
اما  باشند  اوباما  سوگند  مراسم  نخستین  شاهد  تا  شدند 
زده  هیجان  کمتر  خیلی  مردم  حالت  آن  از  بعد  سال   4

است. 
با این حال هنوز هم صدها هزار نفر از مردم در واشنگتن 
در  را  در حالی که خود  آنها  این رویداد هستند.  منتظر 
برابر سرما پوشانده اند در تفریحگاهی که منتهی به کنگره 
جمهور  رییس  سوگند  تا  آمد  خواهند  گردهم  می شود 
خود را در حالی که بر پله های عمارت کنگره ایستاده، 

ببینند و به سخنرانی او گوش دهند.
تدابیر شدید  این روز همچنین شامل اجرای موزیک و 

امنیتی نیز خواهد بود. 

مشرف: 
پاکستان پر از آدم های 

دیوانه نیست!

ناسا:
درخواست بررسی پروندۀ قتل افسر تحقیق فساد پرویز اشرفکشف شواهد تازه یی از وجود آب در مریخ 
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سفیر امریکا در اسالم آباد: 
حمالت هواپیماهای  

بی سرنشین ادامه می یابد 

کامرون:

نبرد در شمال افریقا ده ها سال به 
طول می انجامد

وزیر خارجۀ هند:
در قبال پاکستان مستقل می اندیشیم 

گذشته  روز  انگلیس  نخست وزیر 
 6 احتمالی  مرگ  خبر  اعالم  با 
انگلیسی در الجزایر، گفت نبرد در 
شمال افریقا ممکن است ده ها سال 

طول بکشد.
به گزارش روزنامه گاردین، دیوید 
روز  انگلیس  نخست وزیر  کامرون 
گذشته در حاشیه اعالم کشته شدن 
در  گروگانگیری  در  انگلیسی   6
گفت  الجزایر،  در  گازی  مجتمع 
حتی  یا  سال  چند  افریقا  در  نبرد 

ده ها سال به طول می انجامد. 
صدور  با  گذشته  روز  کامرون 

سه  شدن  کشته  رسما  بیانیه یی 
و یک  دیگر  انگلیسی  احتمال مرگ سه  از  و  کرده  تایید  را  الجزایر  در  انگلیسی 
ساکن انگلیس در این گروگانگیری خبر داد. عالوه بر این 22 انگلیسی دیگری هم 
که در این مجتمع گازی به گروگان گرفته شده بودند، آزاد شده و قرار است به 

انگلستان بازگردانده شوند.
بی بی سی  شبکه  با  مورد  این  در  هم  انگلیس  خارجه  وزیر  هیگ  ویلیام  دیروز 
مصاحبه کرد. وی در این مصاحبه گفت که به نظر می رسد برخی از انگلیسی های 

کشته شده، به دست تروریست های وابسته به القاعده اعدام شده باشند.
نخست وزیر انگلیس در بیانیه روز گذشته خود وجود گروه های مسلح در شمال 
افریقا را »تهدیدی جهانی« و »نیازمند پاسخی جهانی« دانست. وی گستره این پاسخ 

را نه چند ماه، بلکه چند ساله و حتی چند دهه یی دانست.
کامرون با مشابه دانستن گروه های مسلح شمال افریقا با تروریست های افغانستان 
و پاکستان، گفت همه باید در کنار هم باشند و با تهدیدات موجود در شمال افریقا 
روبرو شویم. وی افزود انگلیس امسال به عنوان رییس گروه جی 8 بحث مبارزه با 

تروریسم در شمال افریقا در صدر برنامه های این گروه قرار می دهد. 
در گروگانگیری که به تبع حمله نیروهای فرانسوی به مالی از روز چهارشنبه هفته 
گذشته آغاز شد، صدها نفر به گروگان گرفته شده بودند، که این قضیه با مرگ 32 
گروگانگیر و 23 گروگان پایان یافت. بنا بر اعالم وزارت داخله الجزایر، با پایان 

این گروگانگیری، 107 گروگان خارجی و 685 گروگان الجزایری آزاد شده اند.

در  امریکا  سفیر 
کاخ  گفت،  پاکستان 
تمامیت  به  سفید 
ارضی پاکستان احترام 
این  و  می گذارد 
کشور را تنها نخواهد 

گذاشت. 
ریچارد اولسون، سفیر 
امریکا در پاکستان که 
درباره  مناظره یی  در 
پاکستان  روابط 
سخن  امریکا  و 

اظهار داشت:  می گفت، 
پاکستان  قبیله نشین  مناطق  در  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت 

برای انهدام مخفیگاه های تروریست ها انجام می شود.
مخفیگاه های  تخریب  تا  امریکا  پهپادهای  حمالت  افزود،  وی 
فداکاری های  از  ادامه  در  و  پذیرفت  نخواهد  پایان  تروریست ها 

پاکستان در جنگ علیه تروریسم تقدیر کرد.
این سیاستمدار امریکایی عنوان کرد: امریکا همواره به پاکستان کمک 

کرده تا بر بحران انرژی که این کشور را به ستوه آورده غلبه کند.
وی گفت: در حالی که امریکا به آموزش های نظامی و انتقال تجهیزات 
مدرن به اسالم آباد ادامه خواهد داد، با کمک 8 / 1 میلیارد دالری 

دولت پاکستان را یاری خواهد داد.
روابط پاکستان با امریکا در طول چند ماه اخیر بهبود یافته است. این 
در حالی است که اولسون همچنین اعالم کرد که امریکا از دموکراسی 

و نه از افراد در پاکستان حمایت می کند.

وزیر امور خارجه هند اظهار داشت که کشورش در 
پیشبرد مذاکرات صلح با پاکستان به رغم تنش های 
اخیر با این کشور تحت تاثیر هیچ کشور خارجی 

از جمله امریکا نیست. 
اخیرا گزارش هایی داده شده مبنی بر اینکه واشنگتن 
خواهان آن شده که در آستانه مراسم سوگند باراک 
امریکا برای آغاز به کار  اوباما، رییس جمهوری 
نمی خواهد شاهد حوادث  دولت جدیدش، وی 
پاکستان  و  هند  بین  تنش  گرفتن  باال  و  ناگهانی 

باشد.  
سلمان خورشید، وزیر امور خارجه هند در مصاحبه  
با یک شبکه خبری خصوصی این کشور گفت: ما 

تحت تاثیر هیچ کسی از جمله امریکا نیستیم. نه 
امریکا ما را تحت فشار قرار گذاشته و نه انتظار داریم که بتواند چنین کاری انجام دهد.

وی خاطرنشان ساخت: آنچه که درست است این است که کشورها هرچه که باشند اعم از 
امریکا، روسیه، چین، ایران، کانادا، عربستان و یا مالیزیا ما با همه مذاکره می کنیم.

سلمان خورشید در پاسخ به اینکه آیا ضرورت بازبینی فرآیند مذاکره بین هند و پاکستان 
وجود دارد، تاکید کرد که به طور دوره ای بازبینی هایی انجام می شود چرا که این مساله ذاتا 

در فرآیند مذاکره وجود دارد.
وزیر امور خارجه هند همچنین تاکید کرد: در تصمیم برای بازگرداندن بازیکنان پاکستانی 
که به منظور لیگ هاکی هند به این کشور سفر کرده بودند حزب کنگره و حزب بهاراتیا 

جاناتا یک صدا چنین تقاضایی را مطرح کردند.
وی گفت: این تصمیم، تصمیم جامعه بود و دولت پذیرای تصمیم جامعه است زیرا دولت، 

دولتی دموکراتیک است. 
این مقام همچنین خاطرنشان ساخت که هند از تقاضای خود برای تحویل 20 تروریست به این 

کشور که ظاهرا قصد پناهندگی گرفتن در پاکستان را دارند، کوتاه نخواهد آمد. 
وی گفت: به هیچ وجه ما تسلیم فشارها نمی شویم. ما در همه مذاکرات خود با آنها )پاکستانی ها( 
بر این تقاضاها به عنوان بخشی از راهبرد خود تاکید می کنیم. همچنین وزیر امور خارجه هند 
در مناظره یی در خصوص سیاست خارجه این کشور در پاسخ به پرسشی در خصوص مناقشه 
اخیر هند با پاکستان در کشمیر اظهار داشت: ما باید اقدامات قاطعانه انجام دهیم اما نباید در پاسخ 
خود احساسی عمل کنیم. وی از مساله تعادل در قبال چنین وضعیت های تحریک آمیزی حمایت 
کرد و گفت که هند دیپلماسی خود را به طریقی پیش برده است که با کشورهایی که بین خود 

دشمن های قسم خورده هستند، روابط دوستانه برقرار می کند. 

        

دانشمندان ناسا از کشف شواهد تازه 
یی در زمینه وجود آب در دوره یی از 

خبر  مریخ  کره  حیات 
دادند.

ای  خبری  گزارش  به 
دانشمندان  سی،  بی 
کردند  اعالم  ناسا 
آزمایش  براساس  که 
پیمای  مریخ  های 
کره  در  »کریاسیتی« 
مریخ، شواهد آشکاری 
به دست آمده که نشان 
کره  این  دهد  می 
زمانی، دارای آب بوده 

است.
این مریخ پیما که ترجمه فارسی نام 
گودالی  در  است،  »کنجکاوی«  آن 

فرود  محل  که   »Gale  - »گیل  بنام 
آن است، به مواد معدنی برخورده که 
قوی ترین نمونه های وجود آب در 
گذشته های سیاره سرخ را ارایه می 

دهند.
منطقه  که  می گویند  ناسا  دانشمندان 
تر  مرطوب  زمانی  پیما،  مریخ  فرود 

و گرمتر بوده است.
به  که  ناسا  سازمان  پیمای  مریخ 
شیمی  یا  و  شیمی  ژئو  آزمایشگاه 
ماه  در  است،  مجهز  زمین  شناسی 
اوت گذشته در این کره فرود آمد و 
برآنست تا این مجهول را روشن کند 
که آیا محل مورد آزمایش، در گذشته 

منطقه ای قابل زیست بوده یا نه؟

فساد  پرونده  تحقیق  افسر  یک  خانواده 
مرتبط با نخست وزیر پاکستان، خواستار 
بازرس  این  مرگ  خصوص  در  تحقیق 

شد. 
افسر  این  جسد  بی .بی .سی،  گزارش  به 
داشت،  نام  فیصل  کامران  که  تحقیق 

در  بود  شده  آویخته  دار  به  حالیکه  در 
اقامتگاه دولتی در اسالم آباد جایی که در 

آن زنده گی می کرد، یافت شد. 
کردند  اعالم  پاکستان  دولت  مقام های 
اولیه  آزمایشات  و  تحقیقات  براساس 
کرده  خودکشی  وی  که  شده  مشخص 
تحقیق  افسر  این  خانواده  اما  است 
می گوید که وی مورد ضرب و شتم قرار 
گرفته و پدر وی خواستار انجام تحقیقات 
مستقل قضایی در رابطه با مرگ پسرش 

شده است. 
پولیس اسالم آباد همچنین اعالم کرد که 
جمله  از  ممکن  فرضیه های  تمام  آن ها 

قتل را مدنظر قرار داده اند.
شنبه  سه  روز  نیز  پاکستان  عالی  دادگاه 

پرویز  راجه  تا  داد  دستور  گذشته  هفته 
اتهام  به  پاکستان  وزیر  نخست  اشرف، 
دریافت رشوه در زمان انجام پروژه های 
وزیر  نخست  شود.  دستگیر  برق  تولید 
 2010 سال  در  را  رشوه ها  این  پاکستان 
بود دریافت  برق  زمانی که وزیر آب و 

کرده بود. 
فساد  ضد  دیده بان  برای  فیصل  کامران 
حسابرسی  ملی  اداره  با  مرتبط  پاکستان 

این کشور کار می کرد. 
پیچیدگی  جدیدترین  بازرس  این  مرگ 
پرویز  راجه  به  مربوط  فساد  پرونده  در 
رویداد  این  شود.  می  محسوب  اشرف 
چند روز پس از حکم دستگیری نخست 

وزیر به وقوع پیوست.
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           اسداهلل ولوالجی

  نتیجه 
خان  امان اهلل  شد،  ذکر  که  طوری  1ـ 
و  شناخت  رسمیت  به  را  دیورند  خط 
در عوض، استقالل کشورش را از هند 
برتانوی به دست آورد. بر این اساس، آیا 
می توانیم حکم کنیم که او با انجام این 

معامله، خیانتی را مرتکب شده است؟!
با  او  زیرا  است.  “نه”  پاسخ  که  به یقین 
کسب استقالل افغانستان از طریق جنگ 
انجام  انگلیس ها  با  که  موفقیت آمیزی 
داد )جنگ سوم افغان و انگلیس(، لقب 
“غازی” را کمایی کرد و مبتنی بر این، 
عنوان  به  کشورمان  گذشتۀ  تاریخ  در 
موقعیت  کسب  زمامدار  پرافتخارترین 

نمود.
در  که  عبدالرحمن خان  امیر  آن،  عکس 
پای عهدنامۀ “دیورند” امضا کرد، نامش 
به صفت خاین ملی ثبت تاریخ گردید.

این در حالی ست که او این کار را پس 
جرگه یی  لویه  تأیید  آوردن  به  دست  از 
کرده  دعوت  منظور  بدین  را  آن  که 
بود، انجام داد. در این صورت چه گونه 
می توانیم بگوییم که او خاین ملی بود. 
چون مردم ما تا امروز “لویه جرگه” را 
به صفت مرجع مقدس تصمیم گیری در 
این که  چه  می شناسند.  بحرانی  حاالت 
اساسی  قوانین  در  مذکور  آمد  جمع 
عالی ترین  صفت  به  نیز  کشور  اخیر 
است.  گردیده  قید  تصمیم گیری  مرجع 
که  گردد  قبول  شاید  اساس،  این  بر 
انجام  عبدالرحمن  امیر  که  را  فیصله یی 
داد، مشروعیت بیشتر نسبت به کاری که 
امان اهلل خان غازی آن را به اتمام رساند، 
خان  امان اهلل  که  فرق  این  با  البته  دارد. 

بر اساس این اصل در سیاست که گفته 
شده “چیزی بده، چیزی بگیر”، دست به 
این معامله زد. و عبدالرحمن خان در پی 

کسب این امتیاز نشد.
سقوط  از  پس  که  حالی ست  در  این 
امیر  توسط  خان  امان اهلل  امیر  حاکمیت 
طول  در  خان  نادر  کلکانی،  حبیب اهلل 
فرمان روایی خویش، حرفی  چهار سال 
معاهدة  نداشتِن  مشروعیت  پیرامون 
ظاهرشاه  ترتیب،  همین  به  نزد.  دیورند 
 1994 سال  جوالی   26 تاریخ  تا  نیز 
دیورند  معاهدة  که  نگفت  هیچ گاهی 

پرسش  پس  ندارد.  حقوقی  اساس 
پارلمان  اعضای  که  شد  چه  است  این 
این  تمام  یک باره  زمان  آن  در  کشور 
عهدنامه ها را باطل اعالن کرد و سپس، 
مهر  آن  بر  و  شد  دایر  جرگه یی  لویه 
روشن  پاسخ  شاید  گذاشت؟!  تأیید 
باشد. چون این اتحاد شوروی وقت بود 
که خواب رسیدن به آب های گرم را از 
طریق افغانستان و بلوچستان می دید، نه 

دولت افغانستان.
چه  روی  ما  باشد،  پذیرفتنی  این  اگر 
کردیم  ارضی  ادعای  اتک  پل  تا  دلیلی 
و  پاکستان  دشمنی  اساس،  این  بر  و 
حامی های آن که شامل کشورهای عضو 

ناتو می شدند و می شوند را خریدیم؟
تا هنوز که هنوز است، می گوییم که خط 
دیورند مشروعیت ندارد، و با این ادعای 
خود روح امان اهلل خان غازی را ناراحت 
است.  خنده آور  بسیار  این  می سازیم. 
و  مالی  نظامی،  قوت  کدام  با  ما  چون 
وحدت ملی، این ادعا را به کار می بریم. 
از  هیچ گاهی  ما  که  حالی ست  در  این 
مردم پشتونستان پرسش نکرده ایم که آیا 
ایشان توافق دارند که سرزمین شان جزِو 

خاک افغانستان گردد؟ 
اگر در این مورد پرسش هم بکنیم، من 

یقین دارم که پاسِخ آنان منفی است.
بر این اساس باید گفت:

که  ساختی  نیکو  را  زمین  کار  “تو 
تاهنوز  ما  پرداختی؟!”  نیز  آسمان   به 
میان  استخباراتی  جنگ های  درگیر 
نتوانسته ایم  و  هستیم  دولت مان  بزرگان 
انجام  برای مردم شریِف خویش  کاری 
قانون  آن، حاکمیت  اساس  بر  دهیم که 
آن  سزاوارِ  که  رفاهی  به  همه  و  تأمین 
هستند، دست یابند و از آن آزادی هایی 
بهر  کند،  را ضمانت  آن  دموکراسی  که 

گیرند.

  پاورقی ها:
1ـ غبار، میر غالم محمد، افغانستان در 

مسیر تاریخ، جلد اول، صفحۀ 640 
2ـ فرهنگ، میر محمد صدیق، افغانستان 
در پنج قرن اخیر، صفحات -821-822

823
3ـ امیر عبدالرحمن، تاج التواریخ 

4ـ فرهنگ میر محمد صدیق، افغانستان 
در پنج قرن اخیر، صفحات 823 و 824
خارجی  روابط  آدمک،  لودویک  5ـ 
افغانستان در نتیجه قرن او قرن بیست، 

ترجمۀ پوهاند محمد فاضل
6ـ فرهنگ، میر محمد صدیق، افغانستان 

در پنج قرن اخیر، صفحۀ 507 
7ـ رگ، همان، صفحۀ 509 

511-512- صفحات  همان،  رگ،  8ـ 
 513

9ـ رگ، همان، صفحۀ 510   

10ـ غبار، میر غالم محمد، افغانستان در 
مسیر تاریخ، جلد اول

11ـ رگ، همان
12ـ رگ، همان

13ـ ولیان، عبدالعظیم، تاریخ پاکستان
14ـ رگ، همان
15ـ رگ، همان

16ـ غبار، میر غالم محمد، افغانستان در 
مسیر تاریخ، جلد دوم

که  روایتی  ایران  حسین الهیکل،  17ـ 
ناگفته ماند، ترجمۀ حمید احمد

18ـ غبار، میر غالم محمد، افغانستان در 
مسیر تاریخ، جلد دوم.

www.mandegardaily.com

بخش هفتم و پایاني

بخش نودوهشتم

در مسـیر پیروزی

معاهدۀ ديورند

حامد علمی
من عالقۀ فراوان داشتم که قبل از کنفرانس مطبوعاتی، مصاحبۀ مفصل و خصوصی 
با احمدشاه مسعود انجام دهم، ولی تا ساعت یک شب هم چنان در صحن حویلی 
قوماندانان  از  یکی  که  زمانی  تنها  نشد.  مساعد  اما فرصت  بودم،  انتظار  اتاِق  و 
کوچی والیت پکتیا داخل اتاق شد، دیدم که جلسۀ قوماندانان تمام شده و مسعود 

با نماینده گان و بلندپایه گان تنظیم های مختلف دیدار و گفت وکو می کند. 
ساعت یک شب محمدیونس قانونی داخل اتاق انتظار شده، آهسته به نگارنده 
کمرة  باش.  آماده  می شود،  بیرون  تلیفونی  برای صحبت  آمر صاحب  که  گفت 
عکاسی را برداشته به اتاق دیگر رفتم. مسعود گرم صحبت تلیفونی بود. من نیز 
چند قطعه عکس برداشته، زمانی که صحبتش تمام شد، از او خواهش کردم تا 
چند دقیقه با من مصاحبه نماید. مسعود گفت: »باشد، همین کار را فردا می کنم، 
ولي حاال باید بروم که بزرگان تنظیم ها در اتاق دیگر منتظر هستند.« پیتر ژووینال 
خندیده گفت »آیا فرداي شما همان فرداهای افغانستان است؟« او با این حرف 
مسعود را به یاد خاطره یي انداخت که در سال 1986 هنگامی که پیتر در پنجشیر 
و  کشید  انتظار  هفته  دو  بیچاره  آن  ولی  کرد؛  را  فردا  وعدة  او  به  مسعود  بود، 
مسعود دوباره به محل کارش برنگشت و هفتۀ سوم او را در والیت تخار مالقات 

کرد.«
مسعود خندیده، به من و پیتر گفت: »نه انشاءاهلل فردای صحیح.« و با یک خندة 
کوتاه داخل اتاق شد. ما به امید فردا خارج شدیم. مسعود خلیلی مسوول دفتر 
سیاسی جمعیت اسالمی افغانستان که در صحبت کوتای ما حاضر بود، رو به من 
کرده با شوخی گفت: »شکارچِی ماهري نیستی؛ صید به دستت آمده بود، ولی از 

چنگت خطا خورد. حاال برو تا دوباره به دستت بیاید.«
روز 27 اکتوبر حوالی ساعات ظهر اطالع آمد که احمدشاه مسعود خبرنگاران 
را به حضور می پذیرد. این اطالع مهم را در صحن حویلی شماره دهم به اطالع 
حاضرین رساندم. صدای شور و هلهله و تهنیت بلند شد و روزنامه نگار امریکایی 
با لهجه یي خاص، مرا ژورنالیست بزرگ لقب داد و چند هم مسلک دیگر به من 
که  دادند  اسالمی هشدار  مقامات جمعیت  تلیفون  از پشت  ولی  گفتند،  تبریک 
و  دوستی  وجود  با  کنم.  پنهان  پاکستانی  خبرنگاران  از  را  مطبوعاتی  کنفرانس 
این  و  ندادم  اطالع  را  آن ها  داشتم،  پاکستانی  ژورنالیستان  با  که  زیادی  آشنایی 

مساله سبب رنجش فراوان آن ها گردید و تا چندین سال از من گله مند بودند. 
مسعود با لباِس سفید و کرتِی سیاه همراه با مسعود خلیلی و انجنیر محمد اسحاق 
مدیر جریدة افغان نیوز، داخل اتاق کنفرانس شد. این سالون همان اتاق دیروزی 
بود که مسعود با قوماندانان شورای سرتاسری، مالقات داشت و در مدت چند 

روزی که آن جا بود، به محل اقامت وی تبدیل شده بود.
انتظار  به خاطر  حاضرین  از  نخست  مسعود  و  گردید  دایر  مطبوعاتی  کنفرانس 
طوالنی شان، معذرت خواست و هنگامي که نگارنده مکروفونش را در البه الی 
انبار مکروفون ها که در مقابل او روی میز گذاشت، مسعود به آهسته گی گفت 
صاحب  انجنیر  بتری های  ندارد،  اگر  دارد؟  بِتری  تیپت  که  انشاءاهلل  »چه طور، 
اسحاق را بگیر.« من خندیده گفتم: »بتری های انجنیر صاحب ضعیف است.« او 
بلند خندید و از این خندة او خبرنگار مجلۀ »تایم« عکس برداشت و در مقالۀ 

همان هفته به نشر رسانید.

پس از سقوط حاکمیت امیر امان اهلل خان توسط امیر حبیب اهلل کلکانی، نادر 
مشروعیت  پیرامون  حرفی  خویش،  فرمان روایی  سال  چهار  طول  در  خان 
تاریخ  تا  نیز  ظاهرشاه  ترتیب،  همین  به  نزد.  دیورند  معاهدۀ  نداشتِن 
حقوقی  اساس  دیورند  معاهدۀ  که  نگفت  هیچ گاهی   1994 26 جوالی سال 
ندارد. پس پرسش این است چه شد که اعضای پارلمان کشور در آن زمان 
یک باره تمام این عهدنامه ها را باطل اعالن کرد و سپس، لویه جرگه یی دایر 
شد و بر آن مهر تأیید گذاشت؟! شاید پاسخ روشن باشد. چون این اتحاد 
شوروی وقت بود که خواب رسیدن به آب های گرم را از طریق افغانستان 

و بلوچستان می دید، نه دولت افغانستان



نویسنده: مارگارت لوک 
برگردان: اسو حیدری

بخش سوم و پاياني

داستان با یک ایده شروع می شود، یک درخشش، چیزی که 
ذهن شما را قلقلک می دهد که »دنبالم بیا.« بعد شما این کار 
دنبال  را  شما  کجا  تا  کنید  پپش بینی  نمی توانید  می کنید.  را 
خود می برد. برای بسیاری از نویسنده ها پیش آمده که وقتی 
پیش نویس آخر را تمام می کنند، می بینند که شباهت بسیار 
کمی با اولین نسخه دارد. زمانی که نوشتن داستان را شروع 
از  باشد  داشته  ناواضحی  ایدة  صرفًا  است  ممکن  می کنید، 
که تصمیم  زمانی  تمام می شود. حتا  داستان چه طور  این که 
می گیرید داستان را چه گونه تمام کنید، نمی دانید که شما و 
شخصیت تان چه گونه به آن جا می رسند تا زمانی که واقعًا آن 
راه را بروید، حتا ممکن است در طول مسیر متوجه بشوید 

که مقصدتان تغییر کرده است.
شبیه  داستان  نوشتن  می کند.  پیدا  تکامل  تدریجی  داستان 
مکالمه یی بین خودآگاه و ناخودآگاه است. فرایند پر از تضاد 
و تعارضی است. داستان باید متمرکز و سازمان یافته باشد. 
با این حال، خلق آن، خصوصًا در مراحل اولیه، به بی نظمی 
تمایل دارد. نویسنده باید کنترلش را بر داستان حفظ کند و 
در همان حال بگذارد داستان جریان پیدا کند. اجازه بدهد 
عناصر داستان، شخصیت ها، جدل، ساختار، جایگاه و صدا 
با هم ارتباط برقرار کنند، ترکیب شوند، مخلوط شوند و بر 
هم  کنش داشته باشند، و هر طور که دل شان می خواهد در 

کنار هم قرار بگیرند.
ندارد. هیچ روش  هیچ چیز مطلقی در داستان نویسی وجود 
غلط یا درستی وجود ندارد. راه درست شما راهی است که 
می رساند.  هدف تان  به  ممکن  روش  موثرترین  به  را  شما 
معیار موفقیت تان این است که چه قدر خودتان و خوانندة تان 

جذب داستان می شوید و از آن لذت می برید.
2. هیچ فرمول جادویی وجود ندارد.

می گذارم  را  نامش  نیویارک)حاال  انتشاراتی  ویراستار  یک 
سامویل(، دربارة تجربۀ یکی از سخن رانی هایش در کنفرانس 
نویسنده گی برایم تعریف می کرد. موضوع سخن رانی اش این 
از  پر  سالون  می گردند؟«  چیزی  چه  دنبال  »سردبیرها  بود، 
آثارشان چاپ  بود که دوست داشتند  نویسنده های مشتاقی 
شود؛ نویسنده های هیجان زده یی که چشم های شان از شادی 
برق می زد. دفتر  های شان باز بود و آمادة نوشتن بودند. با این  
چیزهایی  همان  دربارة  کرد،  به صحبت  وقتی شروع  حال، 
که ما در این کتاب دربارة آن ها صحبت می کنیم ـ مثل خلق 
ـ  داستان  برای  قوی  طرحی  داشتن  و  قوی  شخصیت های 
متوجه شد که دارد یکی یکی مخاطبینش را از دست می دهد. 
سرهای شان را به عالمت تایید تکان می دادند، اما حواسشان 
پرت بود. فکر کرد حتا صدای خروپُف یکی را هم از آن 

پشت شنید.  
بلند کرد و  را  آقایان دستش  از  بعد یکی  نیم ساعت  حدود 
مطلب. شما  اصل  نمی روید سر  »آقای سامویل چرا  گفت: 
قرار بود درباره این صحبت کنید که ویراستارها دنبال چه 
مجله ،  برای  می فرستم  که  مطلبی  برای  مثاًل  هستند.  چیزی 

باید چند سانتی متر حاشیه بگذارم؟«   
معموالً  نشد.  شگفت زده  سوال  شنیدن  از  خیلی  سامویل 
او  که  آن چه  می شنید.  بی ربط  پرسِش  سخن رانی هایش  در 
ناگهان همۀ  دید  بود که  این  مایوس کرد،  را شگفت زده و 
حاضرین حواس شان جمع شد، راست روی چوکی های شان 
تا  نشستند  منتظر  و  کردند  آماده  را  قلم های شان  و  نشستند 
فرمول جادویی نویسنده گِی موفق را از زبان او بشنوند. »دقیقٌا 

این قدر میلی متر حاشیه بگذارید تا آثارتان چاپ شوند.«
ای کاش واقعًا به همین ساده گی بود. البته میزان حاشیه یی که 
برای نوشته تان می گذارید مهم است؛ چرا که نوشتۀ مرتبی 
به سردبیر نشان می دهد که  آراسته شده،  به شایسته گی  که 
چه  دارید  که  می دانید  دقیقًا  و  دارید  حرفه یی  دیدگاه  شما 
می کنید. وقتی چنین نوشته یی به دست سردبیر می رسد، او 
چاپ  امکان  که  می کند  مطالعه  را  آن  ذهنیت  این  با  بیشتر 
بی دقت  و  نامرتب  نوشتۀ شما  اگر  دارد.  مطلب وجود  این 
نوشته یا تایپ شده باشد، ممکن است سردبیر اصاٌل آن را 
نخواند. با این  حال، هزاران نوشتۀ تمیز و آراسته با حاشیۀ 
یک اینچی در سراسر دنیا رد می شوند و برای چاپ پذیرفته 
نمی شوند. آن چه که برای سردبیر و برای خوانندة تان مطرح 
است، هنر و صنعتی است که شما در نوشتِن داستان تان به 

کار می برید. 
برای کسب هنر و صنعت نویسنده گی باید سخت کار کنید. 
یا زده شوید. ممکن  و  فرایند ممکن است خسته  این  طی 
شده،  نوشته  متن های  از  کاغذ  کوپه ها  از  پر  اتاق تان  است 
از  حتا  است  ممکن  باشد.  بن بست ها  و  اشتباه  مقدمه های 
شدت عصبانیت بخواهید ماشین تایپ تان را از پنجره پرت 

کنید و یا مانیتور کمپیوترتان را بشکنید.
که  است  فراوانی  لذت  است،  مهم تر  همه  از  که  آن چه  اما 
جذب  آن قدر  که  داشت  خواهید  لحظاتی  می کنید.  تجربه 
نوشتِن دنیای داستانی خلق شدة خودتان می شوید که زمان 
برای تان متوقف می شود. روزهایی هستند که بعد از صرف 
صبحانه پشت میز کمپیوترتان می نشینید و وقتی لحظاتی بعد 
از  بعد  است.  شام شده  که  می بینید  می کنید،  باال  را  سرتان 
تحمل روزهای سختی، روزی می  رسد که داستان جریان پیدا 
نمی کنند و  امتناع  از حرف زدن  می کند، شخصیت ها دیگر 
داستان زنده می شود و نفس می کشد. آن وقت کسی که تمایل 
به گفتن این حرف ندارد به شما می گوید: »من داستانت را 

خواندم. واقعًا قشنگ بود.« و شما احساس شعف خاصی را 
تجربه می کنید.

برخی از نویسنده گان معتقد اند که نویسنده گی را نمی توان 
هنر  که  چرا  باشد،  این طور  واقعًا  شاید  آموخت.  کسی  به 
که  است  عواطفی  و  بصیرت،  دیدگاه،  زادة  نویسنده گی 
نویسنده گی،  صنعت  اما  می کند.  داستانش  وارد  نویسنده 
فرایند  یادگیری  است.  یادگرفتنی  نیست،  آموختنی  اگر 
کنید،  شرکت  مختلف  صنف های  در  خطاست.  و  سعی 
بخوانید،  زیادی  کتاب های  می گویند،  چه  نویسنده ها  ببینید 
تمرین هایی که کتاب ها پیشنهاد می کنند، انجام دهید. نکته ها 
و تکنیک های مختلف را در نوشتۀ خودتان امتحان کنید و 

ببینید کدام یک برای شما مناسب است. 
درمی یابید که هیچ نسخۀ بی بدیلی برای نوشتن داستان وجود 
ندارد. هیچ دستور العمل بدون خطا و شکستی وجود ندارد. 

کسی نمی تواند در گوش شما راز موفقیت را بگوید. 
هر  است.  متفاوت  نویسنده یی  هر  در  خالقیت  فرایند 
تلنگری می زند،  به خالقیتش  به روش خودش  نویسنده یی 
از ایده هایش یادداشت برمی دارد و به نوشتنش نظم و نظامی 
می نویسند  بهتر  زود  صبح   نویسنده ها  از  بعضی  می بخشد. 
من  تکنالوژی؛  عصر  همین  در  نصفه شب.  دیگر  برخی  و 
کتابش  هجدهمین  که  اکنون  که  می شناسم  را  نویسنده یی 
چاپ شده، هنوز با ماشین تحریر و دو انگشتی تایپ می کند. 
نویسندة دیگری می شناسم که هنوز نسخه های اولیه اش را با 
خودکار روی کاغذ کاهی می نویسد. همۀ این ها، کارِ درستی 

انجام می دهند ـ درست برای خودشان.
3. الزم نیست که بار اول همه چیز درست دربیاید.

است  ممکن  می کنید،  داستان  نوشتن  به  شروع  که  زمانی   
باشید.  نداشته  اطمینان  داستان تان  از همه جوانب  کاماًل  که 
موقعیت های  یا  و  مورد شخصیت های تان  در  چیزها  خیلی 
داستان هست که هنوز درست نمی دانید. حتا اگر همه چیز 
را دقیق بدانید، چه طور می توانید همه را یک جا به درستی 

روی برگه بیاورید.
درست  همه چیز  اول  بار  که  نیست  الزم  نباشد.  نگران 
دربیاید. می توانید از ابتکار فوق العاده یی استفاده کنید که به 

آن می گویند پیش نویس دوم.
درونی  جهنمِی  ویراستار  می ترساند،  را  نویسنده   که  چیزی 
دایم  و  می نشیند  شما  دوش  روی  که  نامردی  غول  است: 
را  این  نوشتی. چرا  غلط  را  این  است.  »مزخرف  می گوید: 
این طوری می گویی؟ به اندازة کافی اطالعات نداری. هرچی 
نظر  به  نوشتی، آشغال است.« هرچند ممکن است  تا حاال 
نکنید،  اعتنا  کوچک  غول  این  به  اصاًل   اما  بیاید،  دشوار 
می نویسید.  را  اول  پیش نویس  دارید  که  زمانی  خصوصٌا 
همین ویراستار درونی، بعدها دوست شما می شود، مشروط 
بر این که افسار خوبی به او بزنید. اما تا زمانی که دارید اولین 
پیش نویس داستان را می نویسید، دشمن شماست. فقط زمانی 

آرام می نشیند که شما را از نوشتن داستان منصرف کند.
نق زدن هایش  به  که  است  این  کنید  سوار  باید  که  حقه یی 
گوش نکنید و کارتان را ادامه دهید. به خودتان اجازه بدهید 
نویسندة بدی باشید تا زمانی که پیش نویس اول را تمام کنید. 
اگر تسلیم نق  و نوق های این غول شوید و صفحۀ اول داستان 
رَوِک  نهایت  در  بشود،  عالی  تا  کنید  باز نویسی  آن قدر  را 

می کنم  توصیه  می شود.  نیمه تمام  داستان های  از  پر  میزتان 
کدام  هر  که  بنویسید  داستان تان  از  پیش نویس  سه  حداقل 

نسخه یی از کل داستان باشد از ابتدا تا انتها:
اولین  نوشتن  از  هدف  بگویم؟«  »چه  اول:  پیش نویس 
پیش نویس این است که کشف کنید چه داستانی می خواهید 
آشنا  شخصیت ها  با  هستید  نوشتن  حال  در  وقتی  بگویید. 
می شوید و ترتیب وقایع را تنظیم می کنید  و می فهمید که چه 
داستان  بگذارید  فقط  نیست.  کدام  و  است  معنی دار  چیزی 
امال و عالمت گذاری و جمالت  نگران  اصاًل  بریزد.  بیرون 
زیبا و این قبیل مسایل نباشید. قطعاً  داستان از کیفیت باالیی 
از  غیر  هیچ کس  ندارد.  اِشکالی  اما  بود،  نخواهد  برخوردار 
ممکن  مثال  برای  دید.  نخواهد  را  این صفحات  شما  خود 
از  »کالرا«  شما  شخصیت  که  شوید  متوجه  ناگهان  است 
ارتفاع می ترسد و باید در صفحۀ دوم وقتی داشتید معرفی اش 
می کردید، این نکته را ذکر می کردید تا وقتی که در صفحۀ 
دربیاید.  درست  ماجرا  می کنید،  ذکر  را  صخره  صحنۀ   12
اشکالی ندارد، فقط در صفحۀ دوم نشانه یی بگذارید و ادامه 

دهید. بعدها وقتی بازنویسی کردید، درستش کنید.
که  است  زمانی  این جا  بگویم؟  چه گونه  دوم:  پیش نویس 
ویراستار درونِی شما که دشمن تان بود، به دوست تان تبدیل 
می شود. از دیو به فرشته. البته به این شرط که یادتان باشد 
به شما می گوید  او. ویراستار درونی  نه  شما رییس هستید 
کدام بخش داستان خوب درآمده، کجا را باید درست کرد 
و چه گونه می شود این ایده را درست تر بیان کرد. االن وقت 
این است که اشاره یی به ترس کالرا از ارتفاع داشته باشید، 
در  باید  »لین«   و  »آلبرت«  بحث  و  که جر  بگیرید  تصمیم 
آشپزخانۀ منزل خودشان اتفاق بیافتد نه در مهمانی. یا صحنۀ 
مربوط به گربه را حذف کنید، هرچند که زیباترین چیزی 
باشد که تاکنون نوشته اید، اما این داستان جایی برای گربه 

ندارد.
در این نسخه اشتباهات را تصحیح می کنید، سرعت پیشرفت 
مطمین  و  می کنید،  هماهنگ  مختلف  در جاهای  را  داستان 
می شوید که حالت، ریتم و لحن دل خواه تان را دارید و همۀ 
ـ  داستان ـ شخصیت، طرح، جدل، جایگاه و صدا  عناصر 

همه در راستای یک کل واحد هستند.
پیش نویس سوم: آرایش و پیرایش. در این مرحله باید اطمینان 
حاصل کنید که هر واژة داستان وزن خود را دارد، نثر روانی 
دارید و از لحاظ امالیی و دستوری، نوشتۀ بی نقصی دارید.

این  از  کدام  هر  نیست.  جادویی  شمارة  سه،  شماره 
ممکن  شوند.  بازنویسی  بارها  است  ممکن  پیش نویس ها 
است یک صحنۀ خاص را بارها بازنویسی کنید قبل از این که 
دارید. جایی خواندم که همینگوی  چیزی بشود که مد نظر 
فصل آخر »وداع با اسلحه« را 119 بار بازنویسی کرد. هرچند 
فکر نمی کنم که او واقعًا نشسته باشد تعداد پیش نویس هایش 

را شمرده باشد.
هرگز،  داستانی،  هیچ  که  باشید  داشته  یاد  به  حال،  هر  به 
داستان  می کنید  فکر  که  می رسد  زمانی  اما  نمی شود.  کامل 
کامل شده است و باید عرضه اش کنید. به صدای آن غول 
خوب  کافی  اندازة  به  »هنوز  می گوید:  بازهم  که  کوچکی 
نیست. هنوز نقص دارد. ممکن است یکی نقدش کند. نگذار 
کسی ببیندش. بیش تر رویش کار کن« اعتنا نکنید. این همان 

ویراستار درونی جهنمِی شماست که دوباره دشمن تان شده و 
سعی می کند کار شما را عقیم بگذارد. نگذارید برنده شود. 

اگر خودتان داستان تان را ننویسید، داستان نوشته نمی شود.
داستان نویسی کاری نیست که بتوانید برایش وکیل بگیرید. 
خود  تخیل  و  تجربه  درک،  شما  خلق داستان،  فرایند  در 
هر  بنویسید،  که  ادبی  نوع  هر  می کنید.  داستان تان  وارد  را 
سوژه یی، هیچ کس نمی تواند همان چیزی را بنویسد که شما 
می نویسید. و اگر شما آن را ننویسید، هرگز کسی نمی تواند 

از نوشتۀ شما لذت ببرد و یا در دیدگاه شما سهیم شود.
بنویسم.  »نمی خواهم  می گویند:  نویسنده ها  از  بعضی 
می خواهم نوشته شوم.« واقعًا چه قدر عالی می شد اگر لذت 
و پاداش نوشته، متعلق به ما بود بدون این که زحمت و کار 

سخت  مال ما باشد!
متاسفانه تا مرحلۀ اول را طی نکنیم، به مرحلۀ بعدی نخواهیم 
رسید. هرگز نوشته نمی شوید مگر این که گوشه یی پیدا کنید 

و بنشینید و بنویسید.
یکی از اشتباهات رایج عالقه مندان به نویسنده گی این است 
داشته  به خاطر  می نشینند.  الهام  منتظر  و  می دهند  تکیه  که 
باشید کهُ نه دهم نویسنده گی عرق ریختن است. لری منکین، 
نصیحتی  مهم ترین  می گوید  نویسنده گی  استاد  و  نویسنده 
و  »بنشینید  که  است  این  بکنم  دانشجویانم  به  می توانم  که 
بنویسید.« واقعیت این است که الهامات زمانی به سراغ تان 
مثل  هم  شما  هستید.  نوشتن  حال  در  فعاالنه  که  می آید 
غرق  که  زمانی  که  فهمید  خواهید  نویسنده ها  از  بسیاری 

نوشتن هستید، ایده های جدید و بدیع به سراغ تان می آید.
پس هم چنان که به پیش می رویم تا به عناصر اصلی داستان 
نگاهی بیاندازیم، سه اصل مهم نویسنده گی را به یاد داشته 

باشید:
1ـ بنویسید

2ـ بازهم بنویسید
3ـ به نوشتن ادامه دهید.

  تمرين: خلق ايده
1. کتابی باز کنید. تصادفی یک جمله انتخاب کنید و کتاب 
را ببندید. بدون این که به محتوای بخشی که جمله را از آن 
گرفته اید نگاه کنید، شروع کنید به نوشتن. بگذارید کلمات 
جریان پیدا کنند. متوقف نشوید و قلم تان را زمین نگذارید. 
این تمرین را سه بار انجام دهید. هر بار ماجرا را در جهت 

دیگری پیش ببرید.  
2. از مجله یا روزنامه عکسی انتخاب کنید. عکسی که مال 
دو نفر یا بیشتر باشد، بهتر است. چه ماجرایی این آدم ها را 
تا این لحظه کشانده است؟ بعد از این چه اتفاقی می افتد؟ 
برای گذشته و آینده هر کدام شان سه حدس مختلف بزنید. 
یکی را انتخاب کنید و صحنه یی از آن ماجرا بنویسید و کل 

ماجرا را تلمیحی در آن بگنجانید.
انتخاب کنید. برای هر کدام  3. از روزنامۀ امروز سه مقاله 
بدون  را شرح دهید.  بنویسید و موقعیت اصلی  یک جمله 
این که اسمی از افراد و ماجراهای واقعی ببرید »چه می شود 
از آن موقعیت یک داستان بسازید.  بازی کنید و  اگر...« را 

یک صحنه از داستان تان را بنویسید.
در  می پردازید،  روزانه تان  فعالیت های  به  که  هم چنان   .4
رستورانت، بس و کتاب خانه، به قیافۀ غریبه یی که نظرتان را 
نبینیدش،  جلب کرده و حدس می زنید ممکن است مجدداً 
نگاه  کنید. »چه می شود اگر...« را بازی کنید و بدون این که با 
او صحبت کنید، حدس بزنید چرا آن جاست، از کجا آمده، 
به کجا می رود و با چه آدم هایی نشست و برخاست دارد. سه 

حدس مختلف بزنید و از هر کدام صحنه یی بنویسید. 
5. از خودتان پرسش های زیر را بپرسید و اولین پاسخی که 

به ذهن تان می رسد بنویسید:
اتفاق  برای تان  می تواند  که  چیزی  هیجان انگیزترین  الف: 
بیافتد،  اتفاقی  اگر  که  است  چیزی  چه  چیست؟  بیافتد 

فوق العاده محشر و جالب است؟
انجام  شده اید  وسوسه  واقعًا  که  چیزی  خطرناک ترین  ب. 

بدهید چه بوده؟
ج. چه وقت بیش تر از همیشه احساس کرده اید که دست پاچه 

شده اید؟
د: چه چیزی واقعًا عصبانی تان می کند؟ چه چیزی خون تان 

را به جوش می آورد؟
ه: ترسناک ترین چیزی که می توانید فکرش را بکنید چیست؟ 
روی  تاثیرش  مخرب ترین  می شود؟  چه  بیافتد  اتفاق  اگر 

زنده گی تان چه خواهد بود؟
صحنه های  از  یکی  و  کنید  انتخاب  را  پاسخ ها  از  یکی 
کلیدی اش را بنویسید. با این حال، خودتان یا شخصیت های 
واقعی را در داستان تان نگذارید. شخصیت خلق کنید. برای 

نوشتن حوادث از »چه می شود اگر...« کمک بگیرید. 
6. بنویسید اگر بزرگ ترین آرزوی دوران کودکی تان برآورده 
سه  و  کنید  فکر  مثبت  پیش آمد  سه  به  می شد.  می شد، چه 
حادثۀ منفی. یکی از این سه احتمال را انتخاب کنید و یک 

صحنۀ آن را بنویسید. 
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نیرنگ در تصـویب بودجـه

فدراسیون ژورنالیستان...
حاضر  حال  در  که  گفته اند  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک   
این  چتر  زیر  را  شان  عمدة  فعالیت های  خبرنگاری  نهاد  نه 

فدراسیون پیش خواهند برد.
فعالیت هایی  نیز  مستقالنه  صورت  به  نهادها  این  است  قرار 
داشته باشند؛ اما به شرط این که این فعالیت ها مغایر اهداف 

»فدراسیون ژورنالیستان افغانستان« نباشد.
  اهداف فدراسیون

می گویند  افغانستان«  ژورنالیستان  »فدراسیون  مسووالن 
صنفی  حقوق  آزاد،  رسانه های  بیان،  آزادی  از  حمایت  که 
خبرنگاران، تامین حق دسترسی به اطالعات، ظرفیت سازی در 
رسانه ها، و بهترسازی قوانین برای تسهیل کارهای خبرنگاری 

اهداف اصلی آن ها را تشکیل می دهند.
در اعالمیه یی  که از سوی این فدراسیون به نشر رسیده، آمده 
کرد  خواهد  تالش  افغانستان  ژورنالیستان  »فدراسیون  است: 
افغانستان  رسانه های  اندرکاران  دست  و  ژورنالیستان  تمامی 
را زیر این چتر واحد جمع نماید، تا به این صورت بتوانیم با 
قوت و اعتبار بیشتری به دفاع از حقوق و آزادی های رسانه یی 

در کشور نایل آییم«.
فدراسیون ژورنالیستان اعالم کرد که قرار است سایر نهادهای 

فعال خبرنگاری را نیز زیر چتر خود قرار دهد.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، اتحادیه ملی ژورنالیستان 
و خبرنگاران افغانستان، انجمن آزاد رسانه های آسیای جنوبی 
یا سفما، انجمن آزاد زنان ژورنالیست آسیای جنوبی، انجمن 
ژورنالیستان آزاد افغانستان، کمیته دفاع از ژورنالیستان افغان، 
کننده  حمایت  نی  و  افغانستان  خبرنگاران  مصوونیت  کمیته 

رسانه های آزاد افغانستان عضو این فدراسیون هستند.
موجودیت یک نهاد واحد خبرنگاری که از حقوق و امتیازهای 

خبرنگاران افغانستان دفاع کند، پیش از این وجود نداشت.

بودجه سرانجام...
 جلسۀ عمومی مجلس نماینده گان گفت در صورتی 
انکشافی  های  برنامه  نشود،  تصویب  بودجه  این  که 

حکومت صدمه خواهند دید. 
جواب گوی  هرگز  »بودجه  گفت:  زاخیلوال  آقای 
متاسفانه  نیست؛  ما  مردم  تقاضاهای  و  نیازمندی ها 
براساس  نه  می باشد  امکانات  اساس  بر  بودجه 

ضرورت ها.«
بودجه  تمام  کرد  خاطرنشان  افغانستان  مالیه  وزیر 
افغانستان برای سال 1392 حدود سه میلیارد  عادی 
نیز دو میلیارد دالر  انکشافی این سال  دالر و بودجه 
می باشد. او گفت این مقدار پول هرگز برای پیشبرد 

پروژه های انکشافی بزرگ کافی نیست.
زاخیلوال افزود که کمتر از یک میلیارد دالر از بودجه 

عادی به تجهیزات امنیتی اختصاص یافته است.
  درخواست قرضه 

تمویل  برای  نماینده گان  خواست  که  آن  از  پس 
از  برق  و  بند آب  و  بزرگ سرک سازی  پروژه های 
باید  گفتند  نماینده گان  شد،  رد  مالیه  وزارت  سوی 
برای ساخت این پروژه ها قرضه گرفته شود. وزارت 
مالیه می گوید که ساخت شاهراه های بزرگ و بندهای 

برق و آب تنها با گرفتن قرضه امکان دارد.
 عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان زاخیلوال یادآور 
از طریق  کابل - هرات  تنها ساخت شاهراه  شد که 
نیاز  دالر  میلیون   700 به  افغانستان  مرکزی  والیات 
را  پول  این  هنوز  کننده  کمک  کشورهای  اما  دارد؛ 

برای افغانستان وعده نداده اند.
نماینده گان تاکید دارند که برای ساخت شاهراه کابل 

بند برق کوکچه،  هرات و پروژه های  چغچران –   –
آهن  خطوط  همچنین  و  کیلگی  و  آباد  بخش  کنر، 
قندهار - سپین بولدک و ننگرهار- لندی کوتل قرضه 

گرفته شود.
صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در این باره گفت در صورتی که قرضه ها مطابق منافع 
ملی باشد نماینده گان موافقت خواهند کرد؛ ولی این 
قرضه ها برای سال 1392 به دست نخواهند آمد: »این 
امکان   92 سال  بودجه  در  جابجایی  برای  قرضه ها 

ندارد.«
افغانستان گفته  مالیه  که وزارت  این در حالی است 
است در صورتی که پارلمان به گرفتن قرضه موافقت 
آغاز   1393 سال  در  بزرگ  های  پروژه  تمویل  کند، 

خواهد شد.

           ناجیه نوری

در  که  مي گویند  مجلس  نماینده گان  از  شماري 
تصویب بودجۀ سال 1392 در نشست دیروز مجلس 
نماینده گان، نیرنگ صورت گرفته و نماینده گان اغفال 

شده اند.
به گفتۀ این نماینده گان، دیروز رییس مجلس نماینده گان 
پس از یک راي گیري علني در مورد »دریافت قرضه از 
کشورهای خارجی«، اعالن کرد که بودجه با اکثریت 

آرا به تصویب رسید.
پروژة  جمله  از  ملي  پروژة  چهار  براي  که  بود  قرار 
گیله گي  و  دوشي  برق  بند  پروژة  گردن دیوال،  سرک 
و دو پروژة دیگر، از کشورهاي خارجي قرضه گرفته 
شود، زیرا بودجۀ داخلی براي این چهار پروژه، کافي 
این  براي  قرضه  گرفتِن  تصویب  صالحیت  و  نبوده 

پروژه ها را مجلس نماینده گان دارد.
راي گیري  واپسین  که  گفته اند  نماینده گان  از  شماري 
مجلس به گونۀ واضح در مورد بودجه نبوده، بل در 
خصوص گرفتن قرضه از کشورهای خارجی صورت 
اما  است،  الزم  ملي  پروژه  چهار  براي  که  بود  گرفته 
رییس مجلس از این وضعیت، به نفع تأیید بودجه سال 

مالي 92 سوي استفاده کرده است.
چمن شاه اعتمادي عضو مجلس نماینده گان مي گوید، 
روي  بعد  برسد،  تصویب  به  قرضه  نخست  بود  قرار 
بودجه بحث صورت گیرد؛ اما زماني که در مورد قرضه 
کارت هاي  نماینده گان  و  گرفت  صورت  گیري  راي 
خود را بلند کردند، رییس مجلس اعالم کرد که بودجه 

با اکثریت آرا به تصویب رسید.
تصویب  از  بعد  افزود،  نماینده گان  مجلس  این عضو 
بودجه به نماینده گان حق داده نشد تا روي سند سوم 
بودجه اعتراض کنند و مخالفت شان را اعالم کنند و 

کاري که باید نمي شد، صورت گرفت.
وي تاکید کرد، وزارت مالیه با مطرح کردن این مساله 
تصویب  عدم  دلیل  به  دولت  کارمندان  معاشات  که 
بودجه معطل است، فشار زیادي بر پارلمان وارد کرد، 
در حالي که پرداخت معاشات هیچ ربطي به تصویب 

بودجه ندارد.
به گفتۀ اعتمادي، با آن که هیچ نوع تغییري در بودجه به 
وجود نیامده بود، متأسفانه بودجه از سوي نماینده گان 

ملت به هر شکلي که بود، به تصویب رسید.
در همین حال، داکتر فاطمه عزیز عضو دیگر مجلس 
نماینده گان مي گوید، ما با تصویب بودجه موافق نبودیم، 

اما فضاي مجلس را از قبل طوري آماده کرده بودند که 
فرصت براي مطرح کردن سوال ها داده نشد.

وي اضافه کرد، مسالۀ مهم دیگر اینکه معلوم نشد که 
خیر،  یا  بود  کامل  بودجه  تصویب  براي  راي  نصاب 
موافق صورت  از کارت هاي  دقیق  چون که شمارش 

نگرفت.
مهم  بسیار  بودجه  بحث  چون  کرد،  تاکید  عزیز  بانو 
دقیق  طور  به  موافق  کارت هاي  باید  بنابراین  است، 
شمارش مي شد، اما زماني که کارت هاي سبز بلند شد 
گیرد،  صورت  شمارشي  این که  بدون  مجلس  رییس 

اعالم کرد که بودجه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
مجلس  کرد،  تصریح  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
امروز) دیروز( بسیار متفاوت از سایر روزها بود و فضا 

قسمي آماده شده بود تا بودجه به تصویب برسد.
حکومت  و  پارلمان  اداري  هیأت  افزود،  همچنان  او 
صددرصد در فضا سازي مجلس امروز) دیروز( براي 

تصویب بودجه نقش داشتند.  
به باور وي، مسالۀ عدم استیضاح وزرا نیز در تصویب 
نماینده گان  از  شماري  زیرا  داشت،  نقش  بودجه 
مي خواستند  بنابراین  نبودند،  وزرا  استیضاح  خواهان 
آغاز  نماینده گان  تعطیلی  و  برسد  تصویب  به  بودجه 

شود تا استیضاح به تعویق بیافتد.
در  چون  مي گوید،  سیاسي  آگاه  اوریا  فضل الرحمان 
پارلمان احزاب نیرومند وجود ندارد، بنابراین ما یک 
در  تا  نداریم  ملي  منافع  به  متکي  و  ثبات  با  پارلمان 
تصمیم  ملت  منافع  درنظرداشت  با  چنیني  این  موارد 

بگیرند.
احزاب  به  ندادن  سهم  با  کرزي  حامد  افزود،  اوریا 
آمدن  وجود  به  سبب  پارلماني،  انتخابات  در  سیاسي 
شده  است،  فکري  و  سیاسي  ثبات  فاقد  که  پارلماني 

است.
به گفتۀ این آگاه سیاسي، در نظام هاي مانند نظام حاکم 
رییس جمهور  اصلي  گیرندة  تصمیم  افغانستان،  در 
است، بنابراین در کشور ما کرزي هم گردانندة پارلمان 

است و هم گردانندة سیستم قضایي و سایر ارگان ها.
 وي اضافه کرد، چون تمام اختیارات در دست شخص 
کرزي است، بنابراین پارلمان داراي استقالل نیست و 
در مراحل حساس مانند تصویب بودجه، نماینده گان 

مطابق به میل حکومت گام برمي دارند.
بر  مبني  ملت  نماینده گان  تصمیم  کرد،  تاکید  اوریا 
تصویب بودجه با اکثریت آرا، نشان داد که حکومت 

توانسته پارلمان را باب میل خود استعمال کند.

www.mandegardaily.com

کاهش تلفات نیروهای...
آنجایی که  از  اینترنشنال،  یونایتدپرس  به گزارش خبرگزاری 
سربازان امریکایی در سال 2012 تعداد بیشتری از بمب های 
کنار جاده یی را پیدا و خنثی کرده اند، تعداد تلفات آن ها نیز 

کاهش یافت.
کنار  بمب های  به  موسوم  ابداعی  انفجاری  دستگاه های 
جاده یی در سال 2012 جان 104 تن از سربازان امریکایی را 
در افغانستان گرفت. این تعداد در مقایسه با 196 تن کشته در 

سال 2011، 48 درصد کاهش داشته است.
توسط  امریکایی  سربازان  از  شده  زخمی  نیروهای  تعداد 
بمب های کنار جاده یی در افغانستان نیز از 3542 تن در سال 
2011 به 1744 تن در سال 2012 رسید که 50 درصد کاهش 

داشته است.
امنیتی بیشتری را  با اینکه سربازان افغان مسوولیت  هم زمان 
در افغانستان برعهده گرفتند، گزارش های پنتاگون نشان داد 
که حمالت با استفاده از بمب های کنار جاده یی علیه نیروهای 
امریکایی در سال 2012، هشت درصد کاهش پیدا کرده که 
رو  به  رو  مالحظه یی  قابل  کاهش  با   2011 سال  به  نسبت 

بوده است.
استفاده  با  آمار حمالت  این  پنتاگون، طبق  براساس گزارش 
از بمب های کنار جاده یی علیه سربازان افغان در سال 2012، 

124 درصد افزایش یافته است.

کرزی غواړي په ټاکنو کې...
کور  په  لکه  کړي،  پیاوړې  لیکې  طالبانو  د  شي  کوالی   
دننه او یا هم د پاکستان له زندانونه طالب بندیان خوشې 

کېږي.
ولسمشر  د  سره  امریکا  له  دا  وایي،  کوهستانی  جاوېد 
کرزي د نظر د اختالف څرګندونه کوي، چې امریکایي 
حکومت د طالبانو له سره د داسې ډلې چې ګواښوونکې 
کېدو  غښتلي  او  کېدو  پیاوړي  له  وي،  ننګوونکې  او 
د  لړۍ  دې  د  او   څاري  یې  نېږدې  له  لري،  اندېښنه 

غځوولو مخه نیسي.
هغه زیاتوي، د امریکا حکومت د سیمه ییزو قوماندانانو  او 
یا هم د هغو طالبانو چې په مستند ډول نیول شوي، بې له 
قیدو بند او قانوني مراحل تېرونې د خوشې کېدو مخالف 

دي او په بېالبېلو بهانو غواړي چې هغوی وساتي.
د نوموړي په خبره، دا د دې ښکارندویي هم کوي، چې 
امریکا د سولې په برخه کې د افغان حکومت د یو طرفه 

کړنو او هڅو مالتړ نه کوي او ورسره همغږې نه دي.
درک  امریکا  همدارنګه  وینا،  په  شنناند  سیاسي  یاد  د 
ټاکنو  راتلونکیو  په  یې،  ټیم  او  کرزی  ښاغلی  چې  کوي، 
کې او یا هم د ټاکنو په تحریم کې له طالبانو او اسالمي 

حزب نه ګټه پورته کوي.
په  پرمهال  سفر  د  کرزي  ښاغلي  د  ته  امریکا  وایي،  هغه 
له  برابرول،  زمینې  ښې  د  لپاره  ټاکنو  د  کرزي  ولسمشر 
فساد سره مبارزه او نورو برخو کې زیات فشارونه راغلل او 
ولسمشر کرزي امریکایي ځواکونو ته د قضایي مصوونیت 

په  چې  پرېښوده  ته  جرګې  لویې  امله  همدې  له  مسله 
حقیقت کې لویه جرګه د امریکایي ځواکونو او امریکایي 

پوځي اډو لپاره یو ګواښ دی.
او  د ولسمشر کرزي  امریکا  تر هغې چې  په خبره،  د ده 
او  کړي  نه  پیدا  همغږي  سره  غوښتنو  له  ټیم  د  هغه  د 
ویې نه مني نو ولسمشر به د امریکایي ځواکونو د قضایي 

مصوونیت هوکړه السلیک نه کړي.
ښاغلي  د  جرګه  لویه  وایي،  کوهستانی  جاوېد  ښاغلی 
کرزي د غوښتنو او د هغه په واک کې د پاتې کېدو لپاره د 
امریکا پر مخ یوه درنه څپېړه ده، تر هغې چې د نوموړي 
غوښتنې ومنل شي، هغه د ټاکنو له الرې وي یا هم بن 
د  قانون  اساسي  د  رسېدو،  د  ټاکنو  د  ته  ناورین  او  بست 

بدلون او یا له نورو الرو چارو.
هغه وایي، چې د امریکا او افغانستان تر منځ اړیکې خړې 
دواړو  د  نظر  ګډ  یو  کچه  ییزه  سیمه  په  اوسه  تر  او  دي 

ترمنځ شتون نه لري.
همدارنګه د حقوقي او سیاسي چارو شننونکی فاروق بشر 
ماندګار ورځپاڼې ته وویل، امریکا ته د ولسمشرکرزي د 
به  زندانونه  ټول  چې  ومنله  ورسره  امریکا  پرمهال  سفر 
او  خپلواکي  افغانستان  د  او  سپاري  ته  حکومت  افغان 

حاکمیت تامین کړي.
دی زیاتوي، ایساف د بندیانو په اړه یوه څېړنه کړې وه، 
چې په یوشمېر زندانونو کې انساني چلن چې الزم دی له 

بندیانو سره نه دی شوی.
هغه وویل، په کار ده چې زندانونه افغان لوري ته وسپارل 
شي؛ خو ایساف او امریکا دې پرې څارنه ولري او روښانه 

کړي، چې چېرې د بشر حقونه نقض کېږي او یا ورسره 
ناسم چلن نه کېږي.

د نوموړي په وینا، که چېرې نړیوال ځواکونه فکر کوي، 
ټولې هغه اسانتیاوې چې په اروپا او امریکا کې زندانیانو 
امکان  دې  د  شي،  برابرې  ورته  هم  دې  دلته  شته  ته 
نشته او نه افغان حکومت دا وړتیا لري چې ټولې هماغه 

اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي.
استاد فاروق بشر وایي، سره له دې چې دغه اسانتیاوې 
چې  باید  او  دی  هېواد  خپلواک  یو  افغانستان  خو  نشته 

زندانونه ورته وسپارل شي.
اړیکو کې  په  افغانستان  او  امریکا  د  نوموړي په خبره،  د 
ډېر سوړ والی راغلی، هغه اړیکې چې ولسمشر کرزي یا 
افغان حکومت له بوش او یا د اوباما په لومړیو کلونو کې 

ورسره درلودې اوس یې نه لري.
دی وایي، دا چې د ولسمشرکرزي وروستي وختونه دي 
او پوهېږي چې نور نو په واک کې نشي پاتې کېدای، هڅه 
کوي چې خلکو او ولس ته ځان ټولو اساساتو او معیارونو 

ته پابند وښیي.
چې  ده  کې  حال  داسې  په  دا  وینا،  په  بشر  ښاغلي  د 
افغانستان په فساد کې ډوب شوی او ولسمشر وایي، چې 
فساد غوغا کوي، خو تر اوسه هیڅوک د فساد په تور نه 
دی محاکمه شوی او نه نیول شوی. هغه وایي، دا د دې 
کومه  په  او  کېږي  پلی  نه  قانون  دلته  چې  کوي  ښودنه 
قانون نه سرغړونې  له  او  قانون پلی نشي  ټولنه کې چې 
کېږي هلته عدالت نه تامېنږي او چې عدالت تامین نشي 

نو د بشر حقونه نقض کېږي.

در کانکور امسال 80 هزار تن...
راستای  در  را  بیشتر  تالش های  که  می خواهند   
خرچ  به  آزمون  در  تخطی  و  تقلب  از  جلوگیری 

بدهند.
همه ساله تعدادی زیادی از افراد در کابل و والیات 
آزمون کانکور را سپری می کنند، اما بسیاری از آن ها 
به علت ظرفیت پایین جذب در موسسات تحصیالت 

عالی و نیمه عالی بی نتیجه می مانند.
مسلکی  و  عالی  تحصیالت  وزارت  های  مقام  اما 
امسال  نهادها  این  در  جذب  ظرفیت  که  می گویند 
نسبت به گذشته افزایش یافته و تالش می کنند تا در 

سال های آینده بیشتر از این افزایش یابد.
ظرفیت موسسات تحصیالت عالی با ایجاد 128 رشته 
تحصیلی  و 22 دانشکدة تازه در دانشگاه ها افزایش 

یافته است.

خودکشی یک زن ...
نشان  اولیه  معاینات  و  بوده  موش  مرگ  سم   
می دهد که وی بدون دخالت کسی دیگر، دست به 

خودکشی زده است.
انجام  منظور  به  فعال  که شوهر وی،  است  گفتنی 
برخی تحقیقات دربازداشت پولیس به سر می برد.
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امریکا کتابچۀ رهنما برای 
قتل های هدف مند تهیه می کند

           سعید حقیقی/ بی بی سی

درکتابخانه شخصی ام حاال یک قفسه بیشتر شده است. 
به  و  افغانستان  داخل  در  که  کتاب های  به  قفسه  این 
اختصاص  شده اند،  منتشر  کشور  این  ناشران  وسیله 

دارد.
مباهات  نوعی  با  می آیند  دیدنم  به  دوستان  که  گاهی 
پیش  سال  ده  می دهم.  نشان  برایشان  را  کتاب ها  این 
کتاب خانه شخصی ام چنین قفسه ای نداشت. شاید به 
این دلیل که در انتخاب و خرید کتاب بی حد سخت 

گیرم.
اما حاال از موجودیت این کتاب ها زیاد ناراضی نیستم؛ 
و  نشر  اصلی  معیارهای  برخی  با  که  می دانم  حداقل 
به  همواره  که  مساله ای  همان  اند.  برابر  کتاب  چاپ 
بوده  مهم  برایم  کتاب  خرید  در  دغدغه  یک  عنوان 

است.
افغانستان تغییر  در ده سال گذشته که فضای سیاسی 
کرد و آزادی بیان و رسانه ها به عنوان یکی از اصلی 
ترین مولفه های نظام سیاسی جدید در قانون اساسی 
این کشور مطرح شد، بازار نشر و ایجاد چاپخانه ها نیز 
در افغانستان رونق گرفت. رونقی که شاید پیش از آن، 
یا در  این که کشوری فقیر بوده و  به دلیل  افغانستان 
سایه حاکمیت های عمدتا تمامیت خواه بسر برده، آن 

را تجربه نکرده بود.
از جانب دیگر بازار نشر کتاب آن گونه که در ایران در 
همسایگی افغانستان شکل گرفت در افغانستان هرگز 

شکل نگرفته است.
بسیاری دلیل آن را در ارضا شدن عطش خواننده گان 
افغان به وسیله کتاب های نشر شده در ایران می دانند 
و حتی برخی ها گسترش صنعت نشر و چاپ کتاب در 
ایران را مهم ترین مانع رشد این صنعت در افغانستان 

ارزیابی می کنند.
مطالعه  موضوع  به  مربوط  گزارش های  از  یکی  در 
سال  در  مطالعه  میانگین  افغانستان  در  که  خواندم 
این  است.  دقیقه  یک  کشور  این  شهروند  هر  برای 
زمان کمترین زمان مطالعه می تواند برای کشوری که 

جمعیتی باالی سی میلیون دارد، به شمار رود.
اما از دالیل دیگر آن هم نباید چشم پوشید. افغانستان 
باالی  میزان  از  میان کشورهای جهان  در  به هر حال 
بدون  موضوع  این  و  است  برخوردار  بیسواد  افراد 

تردید می تواند با فرهنگ مطالعه رابطه داشته باشد.
گفته می شود که بریتانیایی ها، بعدا هم آلمانی ها و پس 
از آن ها روس ها در میان ملل جهان وقت بیشتری را به 
مطالعه صرف می کنند و به همین دلیل مثال در بریتانیا 
ساالنه نزدیک به 40 هزار عنوان کتاب منتشر می شود. 
ولی این رقم در مقایسه با کشوری مثل افغانستان هنوز 
از وضعیت خوب مطالعه و نشر کتاب خبر نمی دهد.

حدود  سال  هر  افغانستان  در  رسمی  آمار  براساس 
پنجاه عنوان کتاب منتشر می شود. البته آمار کتاب های 
مولفان افغان که در خارج از این کشور نشر می شوند، 

در دست نیست.
به  و  نیستند  همگون  و  دست  یک  هم  کتاب ها  این 
منتشر  را  ها  آن  که  موسسه های  و  امکانات  تناسب 

می کنند، ساختارها و محتواهای متفاوتی دارند.
  انواع کتاب

در افغانستان عمدتًا سه نوع کتاب منتشر می شود.
نخست، کتاب های که از سوی سازمان های خصوصی 
سیاسی،  مشخص  هدف های  با  سیاسی  احزاب  و 

اجتماعی و فرهنگی منتشر می شوند.
دوم، کتاب های را که نهادهای دولتی و زیرمجموعه های 
سوی  از  که  کتاب های  سوم،  و  می کنند  منتشر  آن ها 

ناشران و چاپخانه های مستقل نشر می شوند.
در  بیان  آزادی  حق  افغانستان  اساسی  قانون  در 
رسمیت  به  شنیداری  و  دیداری  نوشتاری،  شکل های 

سانسور  گونه  هیچ  دلیل  همین  به  و  شده  شناخته 
خاصی بر کتاب های نشر شده اعمال نمی شود.

هم  را  زحمت  این  افغانستان  در  کتاب  ناشران  حتی 
از مراجع  نشر یک کتاب  برای  نمی دهند که  به خود 

رسمی و قانونی مجوز بگیرند.
در حالی که در بسیاری از کشورهای همسایه نسبت 
به نشر کتاب سخت گیری های وجود دارد و به گونه 
نمونه در کشوری مثل ایران که باالترین سطح انتشار 
کتاب را در میان کشورهای همسایه به خود اختصاص 
به  آسانی  به  کتاب ها  برخی  برای  مجوز  گرفتن  داده، 

دست نمی آید.
دغدغه  با  افغان  ناشر  که  می شود  این وضعیت سبب 
کمتری از سانسور و پیامدهای آن رو به رو باشد. اما 
در افغانستان به دلیل بافت و ساختار سنتی و مذهبی 
سانسوری  دیگر  و  خودسانسوری  نوع  یک  جامعه 

همواره وجود داشته است.
تجربه نشر »قرآن پاک« که ترجمه نسبتًا آزاد از قرآن، 
برای  پیش  سال  چند  است  مسلمانان،  مقدس  کتاب 
در  »گمنامی«  رمان  انتشار  و  دردسرساز شد  آن  ناشر 
افغانستان  از  آن  نویسنده  فرار  به  که  اخیر  روزهای 
منجر شد، شاید نمونه هایی از یک فضای بسته باشد 
به  توجه  بدون  ولی  ندارد،  توجیه  قانونی  ازمنظر  که 

آن ها نیز نمی توان به آزادی عمل کرد.
به هرحال سه شهر در افغانستان با نشر و چاپ کتاب 
در صدر فهرست قرار دارند. این والیت ها به ترتیب، 

کابل، هرات، مزار شریف هستند.
و  قندهار  جالل آباد،  چون  شهرهای  از  باید  هم  بعدا 

والیت پکتیا در جنوب و شرق نام گرفت.
در افغانستان در حال حاضر نزدیک به صد انتشارات و 
چاپخانه فعالیت دارند که بخش عمده از این چاپخانه ها 

و انتشارات در شهر کابل هستند.
که  افغانستان  در  کتاب  نشر  و  از مشکالت چاپ  اما 
می تواند آینده این صنعت را با چالش رو به رو کند 

نباید به ساده گی عبور کرد.
  مشکالت ساختاری

بخشی از مشکل کتاب های منتشر شده در افغانستان از 
بعد ساختاری قابل بررسی است.

این مشکل می تواند شامل شکل و نوع استفاده از خط 
در این کتاب ها باشد.

مساله  به  افغانستان  انتشاراتی  موسسه های  در  هنوز 
آن  اگر می شود  و  نمی شود  توجه  طراحی و گرافیک 
عنوان حرکت حساب  به  آن  از  بتوان  که  نیست  قدر 

شده در صنعت نشر و چاپ سخن گفت.
به  و  می شود  آغاز  آن  پشتی  طرح  از  کتاب  ساختار 
فاصله گذاری و  مانند حروفنگاری،  مسایل ریز تری 

رعایت قواعد دستوری می انجامد.
نوع استفاده از کاغذ نیز در نشر کتاب از اهمیت ویژه 
دنبال  به  عمدتا  افغان  ناشران  که  است  برخوردار  ای 

یافتن ارزان ترین نوع آن هستند.
  مشکالت محتوايی

بر  متن  بودن  دست  یک  عدم  و  زبانی  پراکنده گی 
است  کتاب های  دیگر مشکالت  از  موضوع مشخص 

که در افغانستان منتشر می شوند.
به  زبان  از  نادرست  استفاده  دلیل  به  گاه  مشکل  این 

عنوان عامل اصلی اندیشه بروز می کند.
نویسندگان افغان، به ویژه آنانی که در عرصه های غیر 
چنان  گاهی  می زنند،  قلم  شعر،  و  داستانی  ادبیات  از 
درگیر حرف هایی که باید بزنند، می شوند که نمی دانند 
اثر را به شدت  استفاده و نوع چیدمان واژگانی شان 

آسیب رسانده است.
  مشکل ويرايش

در افغانستان کمتر موسسه انتشاراتی را می توان سراغ 
گرفت که به ویرایش متن توجه نشان دهد.

یافتن  راه  زبانی،  پاش های  و  ریخت  دلیل  همین  به 
از  بسیاری  در  دستوری  اشتباه های  و  چاپی  اغالط 

کتاب های منتشر شده بیداد می کند.
  مخاطب شناسی

بحث  کتاب  چاپ  و  نشر  صنعت  در  مهم  موضوع 
مخاطب شناسی است.

می  کسانی  یا  کسی  چه  برای  ناشر  و  نویسنده 
طیف  حتی  کشورها  دیگر  در  می کنند؟  منتشر  کتاب 
همین  با  و  می شود  مشخص  پیش  از  اثر  خوانندگان 
کدام  برای  را  شان  اثر  که  می دانند  ناشران  رویکرد 

مخاطبان عرضه می کنند.
مراجعه  فروشی  کتاب  یک  به  وقتی  افغان  خواننده 
رو  به  رو  خصوص  این  در  سردرگمی  با  می کند 

می شود.
کتاب  و چاپ  نشر  ناحیه صنعت  این  از  که  مشکلی 
در افغانستان را تهدید می کند، ایجاد بی اعتمادی در 

خواننده و مخاطب اثر است.
منتشر  افغانستان  در  که  کتاب هایی  دلیل  همین  به 
قفسه  در  چنان  هم  محدودی  شمار  جز  به  می شوند 

های کتاب فروشی ها باقی می مانند.
  آگاهی دهی

هنوز برای ناشران افغان بحث آگاهی دهی و تبلیغات 
منتشر  کتاب ها  است.  نکرده  پیدا  موضوعیت  چندان 
مورد  در  نشر  از  پس  یا  پیش  که  آن  بدون  می شوند 

آن ها تبلیغاتی صورت گرفته باشد.
با خبر  اثر  یک  نشر  از  تصادفی  گونه  به  خواننده گان 
یا به وسیله نویسنده یا هم از طریق  می شوند، آن هم 

برخی از دوستان.
  تیراژ

هنوز،  که  می دهد  نشان  افغانستان  در  کتاب  تیراژ 
کتاب های نشر شده از سوی خواننده گان زیاد جدی 

گرفته نمی شوند.
کمتر کتابی را می توان یافت که تیراژ باالی هزار نسخه 

داشته باشد یا به چاپ دوم و سوم رسیده باشد.
  سايرمسايل

صنعت  مسایل  دیگر  از  افغانستان  در  نیز  تالیف  حق 
چاپ و نشر می تواند محسوب شود.

وقتی نویسنده از راه نوشتن نمی تواند کسب درآمد کند 
بدون شک رغبت به نوشتن را کمتر احساس می کند.

این  در  اندکی  تغییرات  گذشته  سال  چند  در  ولی 
خصوص رونما شده است. برخی کتاب های پرفروش 
از سوی انتشارات با امضای قرار داد و دادن حق تالیف 

به نویسنده به نشر می رسند.
این  با  ولی  نیست  هم چشمگیر  زیاد  که  تالیفی  حق 
حال می تواند روزنه ای در صنعت نشر و چاپ این 

کشور حساب شود.
فاقد  شوند،  می  منتشر  افغانستان  در  که  هایی  کتاب 
شماره ثبت یا شابک هستند؛ همان مساله ای که به اثر 

منتشر شده هویت رسمی می بخشد.
هرچند که افغانستان هنوز به قانون 'حق معنوی مولف' 
پیش  سال  چند  اما  است  پیوسته  نه  جهان  سطح  در 
افغانستان  در سطح ملی، وزارت اطالعات و فرهنگ 
و  هنرمند  مصنف،  مولف،  حقوق  از  حمایت  'قانون 
محقق' را به اجرا گذاشت، ولی این قانون کافی نیست 
که بتواند به کل مشکالت صنعت نشر در این کشور 

پاسخگو باشد.
سبب  افغانستان  در  کتاب  نشر  بر  حاکم  وضعیت 
این صنعت  برای  ناخوشایندی  پیامد های  که  می شود 
نوپا در این کشور در حال حاضر و در آینده در پی 
داشته باشد. این پیامدها می تواند شامل رکود و ایستایی 
در عرصه نشر کتاب شود که تفکر و تولید اندیشه را 

در تمام زمینه ها، زمین گیر می کند.

دردسرهای انتشار کتاب در افغانستان
تروریسم  ضد  رهنما  کتابچه  یک  تهیه  حال  در  امریکا  حکومت 
مشخص  هدفمند  قتل های  عملیات  قوانین  آن  اساس  بر  که  است 

می گردند. 
روزنامه امریکایی واشنگتن پست، بدون نام بردن از مقامات حکومت 
امریکا نوشت که کتابچه رهنمای ضدتروریسم به احتمال قوی شامل 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین سازمان استخبارات این کشور 

در پاکستان نمی شود.
به گفته گزارش این روزنامه، معافیت فعلی از قوانین این کتابچه، به 
سازمان استخبارات مرکزی امریکا )سیا( اجازه خواهد داد تا حمالت 
علیه القاعده و طالبان را مدت یک سال یا بیشتر ادامه دهد پیش از 
کتابچه  این  بیشتر  مقررات  از  پیروی  به  این سازمان مجبور  که  آن 

رهنما گردد.
بر اساس آمار دفتر »ژورنالیزم پژوهشی« در لندن بین 2627 تا 3457 
بدون سرنشین  هواپیماهای  در حمالت  تاکنون   2004 سال  از  نفر 
امریکایی در پاکستان کشته شده اند که از این شمار بین 475 تا 900 

نفر افراد ملکی بوده اند.
 پاکستان این حمالت را نقض تمامیت ارضی خود می داند، در حالی 
سالح  یک  هواپیماها  این  که  باورند  این  بر  امریکایی  مقامات  که 

حیاتی در جنگ علیه شورشیان افراطی است.
رهنما  کتابچه  این  که  است  گفته  در گزارش خود  واشنگتن پست 
قرار است در هفته های آینده برای تایید نهایی به بارک اوباما، رییس 

جمهور امریکا فرستاده شود.
این روزنامه نوشته است که ایجاد یک رهنمای رسمی برای قتل های 
آن  نهادینه سازی  که  کاری  می رود،  به شمار  عطفی  نقطه  هدفمند 

پیش از حمالت یازدهم سپتمبر 2001 منفور نگریسته می شد.
در  نام ها  شمولیت  چگونگی  شامل  رهنما  کتابچه  این  موضوعات 
امریکایی  شهروندان  که  مواقعی  در  قانونی  مبانی  مرگ،  فهرست 
در خارج از این کشور هدف سوءقصد قرار می گیرند، و تسلسل 
مصوبه های مورد نیاز، هنگام عملیات ارتش یا سازمان استخبارات 

امریکا در خارج از منطقه جنگی، می باشد.
کتابچه  این  ایجاد  برای  تالش  پست،  واشنگتن  گزارش  اساس  بر 
گذشته  سال  اواخر  که  گرفت  قرار  توجه  مورد  آن  از  پس  رهنما 
در  امریکا  ارتش  و  استخبارات  سازمان  خارجه،  وزارت  میالدی، 
مورد معیارهای حمالت توافق نداشتند. پس از آن، آنها توافق کردند 
که برای سازمان استخبارات امریکا در عملیات هایش در پاکستان 
استثنا قایل شوند، و مقامات به تهیه دیگر بخش های کتابچه رهنما 

بپردازند.

خانوادۀ یک ماین ساز، 
قربانی ماین شدند

این  عضو  چهار  ساز،  ماین  یک  منزل  در  ماین  انفجار  اثر  در 
خانواده کشته و زخمی شدند.

جان علی سلطانی مسؤول مطبوعاتی پولیس نظم و امن عامه در 
حوزة غرب به خبرگزاری بست باستان گفت که این رویداد شب 
گذشته زمانی در منطقۀ شورآباد ولسوالی شیندند هرات صورت 
تروریستی در  ماین ساز و طراح حمالت  میر حمزه  گرفت که 

منزلش مصروف ساخت ماین بود.
او افزود که در اثر انفجار این ماین، میر حمزه همراه با برادرش 

کشته و همسر و خواهرش به شدت زخمی شدند.
به گفتۀ وی، پولیس نظم و امن عامه پس از بازرسی منزل این 
به  مهمات  و  مقداری سالح  تریاک،  کیلوگرام  پنجاه  مقدار  فرد 

دست آوردند.
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په داسې حال کې چې ولسمشر کرزي ویلي ول، امریکا 
ناټو  او  سپاري  ته  افغانانو  به  زندانونه  ټول  منلې  ورسره 
یوشمېر  ځنډولي  سپارل  زندانونو  د  ته  ځواکونو  افغان 
شننونکي وایي، چې ښاغلی کرزی او ټیم یې غواړي، چې 
د طالب بندیانو په خوشې کېدو سره له هغوی نه په ټاکنو 

کې د یوې وسیلې په توګه ګټه پورته کړي.

شنناندي همدارنګه وایي، چې امریکا له زندانونه د طالب 
بندیانو په خوشې کېدو اندېښنې لري.

کوهستاني  جاوېد  شننونکی  چارو  سیاسي  او  پوځي  د 
ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې په واشنګټن 
خبري  د  اوباما  باراک  ولسمشر  او  کرزي  ولسمشر  کې 
کنفرانس پرمهال هم ولسمشر کرزي یادونه وکړه، چې 

ته  حکومت  افغان  به  زندانونه  ټول  منلې  ورسره  اوباما 
سپاري.

کنفرانس  همدې  په  چې  کې  حال  داسې  په  وایي،  هغه 
کې باراک اوباما په دې اړه هېڅ یادونه ونه کړه او له دې 
ډول  تحمیلي  په  کرزی  ښاغلی  چې  شوه  ښکاره  داسې 
ته  دولت  افغان  دې  زندانونه  چې  مني،  امریکایانو  په  دا 

وسپارل شي.
ښکارېده  داسې  څرګندونو  له  هغه  د  زیاتوي،  نوموړی 
چې په دې اړه هېڅ کوم بحث نه دی شوی او نه هم پرې 

دواړو لوریو توافق کړی دی.
د ښاغلي کوهستاني په خبره، دا چې اوس یې افغان لوري 
ته د زندانونو سپارل ځنډولي، المل یې د هغو زندانونو له 
خوشې کېدو د امریکا اندېښنه ده، چې یا الس په الس 
او یا هم په مشکوک ډول نیول شوي دي، چې وسله وال 

طالبان دي.
دغسې  هم  وړاندې  دې  له  ځکه  دی،  اند  دې  په  دی 
نه،  بند  قانوني  او  قانوني مراحلو  له  پرته  یوشمېر طالبان 
خوشې شول او بېرته د طالبانو له لیکو سره یو ځای شول؛ 
چې په حقیقت کې دغه کړنه...               ادامه صفحه 6

کرزی غواړي په ټاکنو کې

له طالبانو او اسالمي حزب نه ګټه پورته کړي
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خودکشی یک زن 
در کندز

یک خانم در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز، با خوردن 
زهر مرگ موش به زندگی اش خاتمه داد.

شیخ صدرالدین سعدی ولسوال دشت ارچی گفت: » این 
رویداد روز گذشته درمرکز شهر دشت ارچی رخ داده و 
تاکنون انگیزه و علت کار این خانم مشخص نشده است«.

سیدسرور حسینی سخنگوی پولیس کندز نیز دراین ارتباط 
به شفاخانه  ازمرگ  زن، پس  این  که  نشان ساخت  خاطر 

حوزه یی کندز انتقال داده شد.
به گفته آقای حسینی، براساس نظریات داکتران طب عدلی، 
علت مرگ این زن، استفاده از...             ادامه صفحه 6

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 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  

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

يک ساله - 4000 افغانی يک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
يک ساله - 400 دالريک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper
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